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Avsnitt I: Blodet och huden 
BLODET	  
	  
Vanliga	  hematologiska	  begrepp	  som	  anemi,	  polycytemi,	  hematokrit,	  sänka,	  polyglobuli,	  leukopeni,	  
leukocytos,	  lymfopeni,	  lymfocytos,	  granulocytopeni,	  granulocytos,	  agranulocytos.	  (S1-‐2)	  

• Anemi:	  Blodbrist,	  eller	  egentligen	  brist	  på	  röda	  blodkroppar.	  	  
• Polycytemi:	  För	  mycket	  röda	  blodkroppar	  (motsats	  till	  anemi).	  	  
• Hematokrit:	  Erytrocyte	  Volume	  Fraction	  (EVF)	  =	  ca	  40-‐45%.	  Blodprov	  centrifugeras	  och	  andelen	  

röda	  blodkroppar	  (i	  botten	  av	  provröret)	  mäts.	  	  
• Sänka:	  SR	  =	  sedimentation	  rate.	  Man	  tar	  ett	  blodprov	  och	  låter	  blodkropparna	  sjunka	  i	  provrören	  

under	  ca	  60	  min.	  Blodkropparna	  sjunker	  snabbt	  om	  det	  finns	  en	  infektion	  i	  kroppen.	  Höjd	  sänka	  
vid	  anemi.	  Ospecifikt	  mått	  på	  hälsotillståndet.	  	  

• Polyglobuli:	  Förhöjt	  antal	  erytrocyter	  i	  blodet.	  	  
• Leukopeni:	  För	  låg	  halt	  vita	  blodkroppar.	  
• Leukocytos:	  För	  hög	  halt	  vita	  blodkroppar.	  	  
• Lymfopeni:	  För	  låg	  halt	  lymfocyter.	  	  
• Lymfocytos:	  För	  hög	  halt	  lymfocyter.	  	  
• Granulocytopeni	  (agranulocytos):	  För	  låg	  halt	  granulocyter.	  	  
• Granulocytos:	  För	  hög	  halt	  granulocyter.	  	  

	  
Blodets	  beståndsdelar,	  olika	  blodkroppar	  (S2)	  och	  deras	  ungefärliga	  antal.	  (S1)	  
	  

	  
	  
Nästan	  hälften	  av	  blodet	  består	  av	  blodkroppar.	  De	  flesta	  blodkroppar	  utgörs	  av	  erytrocyter	  (röda	  
blodkroppar).	  Per	  liter	  har	  kvinnor	  4,5	  ·	  1012	  röda	  blodkroppar	  och	  män	  5	  ·	  1012.	  Leukocyter	  (vita	  
blodkroppar)	  finns	  4-‐10	  ·	  109	  per	  liter	  och	  trombocyter	  (blodplättar)	  150-‐450	  ·	  109.	  	  
	  
Blodkroppsbildande	  organ	  under	  fostertiden	  och	  deras	  relativa	  betydelse	  under	  olika	  stadier.	  (S2)	  
Embryonalt	  sker	  blodbildningen,	  hematopoesen,	  i	  gulesäcken	  med	  början	  vecka	  tre.	  Sedan	  sker	  den	  i	  
lever	  och	  mjälte	  från	  månad	  två	  och	  sedan	  i	  benmärgen	  från	  fjärde	  månaden.	  	  
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Ektopisk	  blodbildning	  och	  begrepp	  som	  arterioskleros,	  trombos	  och	  emboli.	  (S1)	  
Ektopisk	  blodbildning	  sker	  på	  andra	  ställen	  än	  i	  benmärgen,	  i	  lever,	  thymus	  och	  mjälte,	  vid	  skada	  på	  
benmärgen.	  Kallas	  även	  extramedullär.	  	  
	  

Arterioskleros	  är	  en	  förhårdning	  i	  medelstora	  och	  stora	  artärer	  och	  beror	  ofta	  på	  ateroskleros,	  
åderförkalkning.	  Åderförkalkning	  sker	  vid	  en	  inflammation	  på	  grund	  av	  att	  monocyter	  tar	  sig	  in	  i	  
kärlväggen	  och	  fagocyterar	  oxiderade	  LDL-‐partiklar.	  Detta	  leder	  till	  en	  plackbildning	  och	  eventuell	  ruptur	  
och	  ocklusion	  av	  kärl.	  	  
	  

Trombos	  är	  bildningen	  av	  en	  blodpropp	  i	  ett	  kärl.	  Medieras	  av	  trombocyter	  och	  leder	  till	  en	  förträngning.	  
Vid	  emboli	  har	  en	  blodpropp	  lossnat	  från	  ett	  ställe	  och	  förflyttats	  med	  blodet	  och	  skapat	  en	  ocklusion	  i	  
ett	  annat	  kärl.	  	  
	  
Orsaker	  till	  anemi.	  (S1)	  	  
Anemi	  betyder	  blodbrist,	  eller	  att	  blodet	  har	  en	  bristande	  förmåga	  att	  transportera	  syre	  till	  kroppens	  
vävnader	  –	  alltså	  en	  brist	  på	  röda	  blodkroppar.	  Kan	  bl	  a	  bero	  på	  B12-‐brist,	  folatbrist	  eller	  båda	  och	  kallas	  
då	  makrocytär	  anemi,	  då	  cellerna	  blir	  större	  än	  normalt.	  Vid	  normocytär	  anemi	  kan	  man	  ha	  drabbats	  av	  
blödning,	  lever-‐	  eller	  njursvikt	  eller	  hemolys.	  Mikrocytär	  anemi	  kan	  i	  sin	  tur	  bero	  på	  järnbrist,	  vilket	  är	  
den	  vanligaste	  orsaken	  till	  anemi.	  Aplastisk	  anemi	  beror	  på	  att	  benmärgen	  inte	  kan	  tillverka	  tillräckligt	  
med	  erytrocyter.	  	  
	  
Erytrocyters	  bildning,	  cellskelett,	  livslängd,	  funktion	  och	  elimination	  ur	  blodet	  (S1)	  	  
Erythropoesen	  sker	  i	  den	  röda	  benmärgen	  som	  finns	  i	  spongiöst	  ben	  (änden	  på	  rörben,	  sternum,	  ryggrad	  
(40%	  av	  all	  benmärg),	  höftben	  och	  skallben).	  Erytrocyterna	  släpps	  ut	  i	  blodet	  i	  sin	  omogna	  form,	  
retikulocyter.	  Dessa	  mognar	  sedan	  och	  erytrocyter	  bildas.	  Bildandet	  av	  erytrocyter	  tar	  cirka	  10	  dagar.	  	  
	  

      	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	        	  
Hemocytoblast	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Proerythroblast	  	  	  	  	  Basofil	  erythroblast	  	  	  	  	  	  Polykromatofil	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ortokromatisk	  
(pluripotenta)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (14-‐25	  μm)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (13-‐18	  μm)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  erythroblast	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  erythroblast	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (12-‐15	  μm)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (8-‐12	  μm)	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  Reticulocyter	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Erytrocyter	  
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Erytrocyterna	  har	  som	  uppgift	  att	  transportera	  syre	  och	  koldioxid	  i	  kroppen.	  De	  har	  en	  diameter	  på	  7,8	  
µm	  och	  en	  tjocklek	  på	  0,8	  i	  centrum	  och	  2,6	  perifert.	  Då	  det	  finns	  vissa	  kärl	  som	  är	  mindre	  än	  så	  böjer	  de	  
sig	  så	  att	  de	  kan	  ta	  sig	  in	  på	  vissa	  platser	  i	  blodsystemet.	  Erytrocyterna	  lever	  i	  ca	  120	  dagar.	  De	  saknar	  
transplantationsantigener,	  så	  ingen	  immunologisk	  avstötningsreaktion	  kan	  ske	  vid	  transfusioner.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Eliminationen	  av	  röda	  blodkroppar	  sker	  till	  90%	  genom	  fagocytos	  av	  makrofager	  i	  lever,	  mjälte	  och	  
benmärg.	  En	  liten	  del	  bryts	  också	  ned	  intravaskulärt.	  De	  olika	  beståndsdelarna	  metaboliseras,	  där	  hem	  
från	  hemoglobin	  bryts	  ned	  till	  bilirubin	  och	  järn	  återanvänds.	  	  
	  
Några	  egenskaper	  som	  utmärker	  de	  röda	  blodkropparna	  är	  att	  de	  är	  böjliga,	  kärnlösa,	  bikonkava	  och	  
acidofila	  (basiska).	  De	  saknar	  många	  organeller;	  	  

• Cellkärna	  –	  inget	  RNA-‐syntes,	  gör	  cellerna	  böjliga	  
• Ribosomer	  –	  ingen	  proteinsyntes	  
• Mitokondrier	  –	  anaerob	  metabolism,	  hög	  produktion	  av	  laktat	  	  
• Lysosomer	  –	  det	  finns	  ju	  inga	  organeller	  att	  bryta	  ned,	  fagocyterar	  ingenting	  som	  skulle	  behöva	  

brytas	  ned	  
	  
Komponenter	  i	  erytrocytens	  cellskelett	  och	  cellmembran:	  

• α-‐spectrin	  
• β-‐spectrin	  	  
• Aktin	  
• Band	  3-‐protein	  
• Ankyrin	  
• Glycophorin	  (blodgrupp?)	  

	  

	  
α-‐	  och	  β-‐spectrin	  i	  cellskelettet	  bildar	  ett	  filament	  som	  går	  parallellt	  med	  plasmamembranet.	  Ankyrin	  
utgör	  förankringspunkter	  till	  membranet.	  	  
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Konsekvenserna	  av	  erytrocyters	  avsaknad	  av	  mitokondrier,	  anaerob	  metabolism,	  laktatproduktion,	  
avsaknad	  av	  ribosomer	  och	  proteinsyntes	  samt	  avsaknad	  av	  transplantationsantigen.	  (S2-‐3)	  
Avsaknaden	  av	  mitokondrier	  för	  att	  endast	  anaerob	  metabolism	  kan	  förekomma.	  Anaeroba	  glykolysen	  
genererar	  färre	  ATP	  per	  glukosmolekyl,	  samtidigt	  som	  laktat	  produceras	  som	  sänker	  pHt	  i	  blodet.	  Den	  
lilla	  energi	  som	  skapas	  använder	  erytrocyterna	  till	  att	  bibehålla	  sin	  bikonkava	  form.	  	  
	  

Att	  det	  inte	  finns	  några	  ribosomer	  medför	  att	  ingen	  proteinsyntes	  kan	  ske.	  Detta	  sparar	  mycket	  energi.	  
Eftersom	  det	  heller	  inte	  finns	  någon	  kärna	  eller	  DNA	  behövs	  det	  ändå	  inga	  ribosomer.	  Erytrocyter	  måste	  
vara	  packade	  med	  alla	  proteiner	  och	  enzymer	  de	  behöver	  under	  sin	  livslängd,	  redan	  när	  de	  släpps	  ut	  i	  
blodet,	  eftersom	  ingenting	  kan	  nyskapas.	  	  
	  

Transplantationantigen	  saknas	  också,	  vilket	  betyder	  att	  röda	  blodkroppar	  kan	  överföras	  mellan	  personer	  
utan	  att	  riskera	  att	  de	  stöts	  bort	  av	  mottagaren.	  Erytrocyterna	  behöver	  inga	  MHC-‐molekyler	  eftersom	  de	  
inte	  har	  någon	  proteinsyntes	  att	  visa	  upp	  på	  MHC	  klass	  I,	  eller	  fagocyterar	  några	  proteiner	  som	  annars	  
skulle	  visas	  upp	  på	  MHC	  klass	  II.	  	  
	  
Hemoglobinets	  kemiska	  struktur	  samt	  syntes	  och	  nedbrytning	  av	  hem.	  (S2)	  
Hem	  är	  uppbyggt	  av	  protoporfyrin	  IX	  och	  järn	  Fe2+.	  Fe2+	  hålls	  i	  mitten	  av	  molekylen	  och	  binder	  till	  
porfyrinringens	  fyra	  kväve.	  Fe2+	  kan	  också	  skapa	  ytterligare	  två	  bindningar,	  varav	  den	  ena	  är	  ämnad	  åt	  en	  
histidinrest	  och	  den	  andra	  åt	  syre	  i	  hemoglobin	  och	  myoglobin.	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hem=	  Protoporfyrin	  IX	  +	  Fe2+	   	  	  	  	  	  	  	  	  Hemoglobinmolekyl=	  två	  αβ-‐dimerer	  
	  
Adult	  hemoglobin	  finns	  bara	  i	  röda	  blodceller	  och	  har	  i	  uppgift	  att	  transportera	  syre	  (4	  O2)	  från	  lungorna	  
till	  kapillärer	  i	  vävnad.	  Kan	  också	  bära	  H+	  och	  CO2	  åt	  motsatta	  hållet.	  Består	  av	  två	  α-‐	  och	  två	  β-‐
polypeptidkedjor.	  Alla	  fyra	  enheter	  har	  en	  hemgrupp	  bundet	  till	  sig.	  Man	  kan	  se	  molekylen	  som	  
uppbyggd	  av	  två	  identiska	  dimerer;	  (αβ)1	  och	  (αβ)2.	  Varje	  dimer	  (en	  α-‐kedja	  och	  en	  β-‐kedja)	  hålls	  ihop	  
hårt	  av	  främst	  hydrofob	  interaktion,	  men	  också	  av	  jon-‐	  och	  vätebindningar.	  	  
	  

De	  två	  dimererna	  hålls	  ihop	  mellan	  varandra	  av	  bara	  polära	  krafter	  (jon-‐	  och	  vätebindningar).	  Dessa	  är	  
svaga	  och	  de	  två	  dimererna	  kan	  röra	  sig	  i	  förhållande	  till	  varandra,	  vilket	  de	  gör	  beroende	  på	  om	  de	  har	  
syre	  bundet	  eller	  inte.	  I	  formen	  ”deoxyhemoglobin”,	  utan	  något	  syre	  bundet,	  sitter	  de	  två	  dimererna	  
tätt.	  Det	  är	  svårast	  för	  första	  syremolekylen	  att	  sätta	  sig	  på	  hemgruppen,	  eftersom	  strukturen	  är	  som	  
tätast	  då.	  När	  syre	  är	  bundet	  till	  ”oxyhemoglobin”	  har	  de	  bindningar	  som	  fanns	  mellan	  dimererna	  
släppts,	  och	  dimererna	  är	  lösare	  bundna	  till	  varandra.	  	  Fetalt	  hemoglobin	  är	  lite	  annorluna	  och	  har	  högre	  
affinitet	  för	  syre	  än	  HbA,	  vilket	  underlättar	  transporten	  av	  syret	  från	  mamman	  till	  fostret.	  har	  också	  fyra	  
kedjor;	  två	  α	  och	  två	  γ.	  	  
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Syntes	  av	  hem	  
Hem	  syntetiseras	  främst	  i	  levern	  och	  i	  erytrocytproducerande	  celler	  i	  benmärgen	  (85%	  av	  hemsyntesen	  
sker	  i	  erytroid	  vävnad).	  I	  levern	  varierar	  hastigheten	  av	  syntesen	  mycket,	  medan	  den	  i	  erytroid	  vävnad	  är	  
relativt	  konstant.	  Den	  första	  och	  de	  tre	  sista	  reaktionerna	  sker	  i	  mitokondrien	  (resterande	  i	  cytosolen)	  
och	  därför	  kan	  mogna	  erytrocyter	  inte	  syntetisera	  hem.	  	  

	  

Alla	  kol-‐	  och	  kväveatomer	  i	  porfyrin	  kommer	  från	  glycin	  och	  succinyl-‐CoA	  som	  tillsammans	  
bildar	  δ-‐aminolevulinsyra	  (ALA)	  med	  enzymet	  ALA-‐syntas	  (ALAS).	  Reaktionen	  kräver	  
pyridoxalfosfat	  som	  coenzym	  och	  är	  det	  reglerade	  och	  hastighetsbegränsande	  steget	  i	  
syntesen.	  Det	  finns	  två	  isoinzym;	  ALAS1	  och	  2.	  När	  hem	  ansamlas	  pga	  för	  hög	  syntes	  
omvandlas	  det	  till	  hemin.	  Hemin	  inhiberar	  hepatiskt	  ALAS1	  genom	  minskad	  syntes	  av	  
enzymet	  och	  genom	  att	  hämma	  den	  mitokondriella	  importen	  av	  enzymet.	  I	  erytroid	  
vävnad	  finns	  bara	  ALAS2,	  som	  regleras	  av	  tillgången	  av	  intracellulärt	  järn.	  	  
	  

Två	  ALA	  kondenseras	  till	  porfobillinogen	  av	  ALA-‐dehydratas.	  ALA-‐dehydratas	  innehåller	  
zink	  och	  är	  extremt	  känsligt	  för	  störningar	  av	  andra	  tunga	  metaller,	  t	  ex	  bly,	  som	  kan	  byta	  
ut	  zinket	  och	  hämma	  enzymet.	  Därför	  kan	  man	  vid	  blyförgiftning	  se	  en	  ansamling	  av	  ALA	  
och	  anemi.	  	  

Fyra	  porfobillinogen	  kondenserar	  och	  bildar	  en	  linjär	  tetrapyrrol,	  hydroxymetylbilan,	  som	  
sedan	  isomeriseras	  och	  ringsluts	  och	  bildar	  uroporfyrinogen	  III.	  Denna	  tetrapyrrol	  
genomgår	  dekarboxyleringar	  och	  coproporfyrinogen	  III	  skapas.	  Coproporfyrinogen	  III	  tar	  sig	  
in	  i	  mitokondrien	  där	  fler	  reaktioner,	  inkl	  en	  spontan	  reaktion	  där	  Fe2+	  adderas,	  slutligen	  
resulterar	  i	  hem.	  Även	  fast	  Fe2+	  adderas	  spontant	  ökar	  reaktionens	  hastighet	  av	  enzymet	  
ferrochelatas,	  som	  liksom	  ALA-‐dehydratas	  hämmas	  av	  bly.	  	  
	  

	  

Nedbrytning	  av	  hem	  
Första	  steget	  katalyseras	  av	  hemoxygenas	  som	  tillsammans	  med	  NADPH+H+	  och	  O2	  lägger	  till	  
en	  hydroxylgrupp	  på	  metylenbryggan	  mellan	  två	  pyrrolringar	  och	  samtidigt	  oxiderar	  Fe2+	  till	  
Fe3+.	  En	  andra	  oxidering	  av	  samma	  enzymsystem	  resulterar	  i	  att	  porfyrinringen	  bryts,	  Fe3+	  och	  
CO	  frisätts	  och	  det	  gröna	  pigmentet	  biliverdin	  har	  bildats.	  Biliverdin	  reduceras	  till	  det	  orange-‐
röda	  bilirubin	  av	  biliverdinreduktas,	  med	  NADPH+H+	  som	  oxiderande	  ämne.	  Bilirubin	  
transporteras	  till	  levern	  bundet	  till	  albumin	  och	  frigör	  sig	  för	  att	  ta	  sig	  in	  i	  hepatocyter.	  
	  

Bilirubinet	  konjugeras,	  för	  att	  öka	  lösligheten,	  genom	  att	  två	  molekyler	  av	  glukuronsyra	  
adderas.	  Enzymet	  bilirubinglukuronyltransferas	  använder	  två	  UDP-‐glukuronsyra.	  Den	  
bilirubindiglukuronid	  som	  skapats	  transporteras	  mot	  en	  koncentrationsgradient	  ut	  ur	  levern	  
till	  canaliculi	  och	  till	  gallan.	  Detta	  steg	  kräver	  mycket	  energi	  och	  är	  hastighetsreglerande.	  Kan	  
hämmas	  vid	  leverskada.	  Okonjugerat	  bilirubin	  släpps	  i	  regel	  inte	  ut.	  	  	  
	  

Bilirubindiglukuronid	  omvandlas	  av	  bakterier	  i	  tarmen	  till	  urobilinogen.	  Det	  mesta	  
urobilinogenet	  oxideras	  till	  stercobilin,	  som	  ger	  avföring	  den	  bruna	  färgen.	  En	  mindre	  del	  
reabsorberas	  till	  blodet	  och	  transporteras	  till	  njurarna,	  där	  det	  konverteras	  till	  det	  gula	  
urobilin,	  som	  ger	  urinen	  dess	  färg.	  	  	  	  
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Olika	  hemoglobinopatier,	  principiella	  orsaker	  till	  ikterus	  samt	  begreppet	  porfyrier.	  (S1)	  	  
Hemoglobinopatier	  är	  en	  sjukdomsgrupp	  som	  definieras	  som	  en	  familj	  genetiska	  sjukdomar	  som	  beror	  
på	  produktionen	  av	  strukturellt	  anormala	  hemoglobinmolekyler	  (kvalitativa	  hemoglobinopatier)	  eller	  på	  
en	  otillräcklig	  syntes	  av	  normalt	  hemoglobin	  (kvantitativa)	  eller,	  vilket	  är	  ovanligt,	  på	  båda.	  De	  kvalitativa	  
hemoglobinopatierna	  sickelcellsanemi	  (Hb	  S)	  och	  hemoglobin	  C-‐sjukdom	  (Hb	  C)	  kan	  få	  stora	  kliniska	  
följder.	  	  
	  

Sickelcellanemi	  är	  en	  vanlig	  genetisk	  blodsjukdom	  som	  beror	  på	  en	  enda	  nukleotidmutation.	  Ärvs	  
recessivt	  autosomalt	  och	  börjar	  manifesteras	  när	  det	  fetala	  hemoglobinet	  allt	  mer	  går	  över	  mot	  det	  
adulta,	  som	  i	  detta	  fall	  med	  sickelcellanemi	  kallas	  Hb	  S.	  Symptomen	  är	  livslånga	  episoder	  av	  smärta,	  
kronisk	  hemolytisk	  anemi	  och	  en	  ökad	  risk	  för	  infektioner.	  Detta	  beror	  på	  att	  medellivslängden	  för	  en	  
erytrocyt	  här	  är	  tjugo	  istället	  för	  120	  dagar.	  I	  USA	  är	  sjukdomen	  är	  extra	  vanlig	  hos	  afro-‐amerikaner.	  
Detta	  beror	  på	  den	  evolutionära	  fördelen	  att	  malariaparasiten,	  som	  spenderar	  en	  stor	  del	  av	  sin	  livscykel	  
i	  röda	  blodkroppar,	  inte	  hinner	  fullborda	  sin	  utveckling	  på	  bara	  tjugo	  dagar.	  	  	  
	  

Hb	  C-‐sjukdomen	  beror	  på	  att	  en	  mutation	  ger	  en	  positiv	  laddning	  vid	  fysiologiskt	  pH,	  istället	  för	  en	  
negativ.	  Symptomen	  vid	  denna	  sjukdom	  är	  inte	  lika	  allvarliga	  och	  dessa	  patienter	  behöver	  ingen	  
behandling.	  	  
	  

Vid	  thalassemier	  produceras	  det	  antingen	  för	  lite	  α-‐	  eller	  för	  lite	  β-‐enheter	  vilket	  leder	  till	  att	  för	  lite	  
normalt	  Hb	  A	  tillverkas.	  Detta	  beror	  på	  felaktiga	  gener	  för	  antingen	  α	  eller	  β.	  
	  
Ikterus	  är	  inte	  en	  sjukdom,	  utan	  ett	  symtom	  på	  ett	  underliggande	  fel.	  Det	  visar	  sig	  i	  gul	  färg	  på	  hud,	  
nagelbäddar	  och	  sclerae	  pga	  för	  höga	  nivåer	  av	  bilirubin	  i	  blodet,	  hyperbilirubinemi.	  	  

• Prehepatisk	  (”hemolytic”)	  ikretus:	  Levern	  har	  kapacitet	  att	  konjugera	  och	  utsöndra	  över	  3000mg	  
bilirubin	  per	  dag.	  I	  normala	  fall	  är	  dagsproduktionen	  av	  bilirubin	  bara	  ca	  300mg,	  vilket	  ger	  levern	  
chans	  att	  svara	  på	  en	  ökad	  hemnedbrytning.	  När	  nebrytningen	  av	  röda	  blodkroppar	  ändå	  
överstiger	  leverns	  kapacitet	  (vid	  t	  ex	  sicklecellanemi)	  ökar	  nivån	  av	  okonjugerat	  bilirubin	  i	  blodet.	  

• Hepatisk	  (”hepatocellular”)	  ikterus:	  Skada	  på	  leverceller,	  pga	  t	  ex	  cirros	  eller	  hepatit,	  orsakar	  en	  
ökad	  nivå	  av	  okonjugerat	  bilirubin	  i	  blodet.	  Urobilinogen	  ökar	  i	  urinen.	  Plasmanivåer	  av	  ASAT	  och	  
ALAT	  ökar.	  (Konjugerad	  hyperbilirubinemi:	  när	  konjugerat	  bilirubin	  inte	  effektivt	  kan	  utsöndras	  
till	  gallan	  läcker	  det	  istället	  ut	  i	  blodet.)	  

• Posthepatisk	  (”obstructive”)	  ikterus:	  Orsakas	  inte	  av	  en	  överproduktion	  av	  bilirubin	  eller	  nedsatt	  
förmåga	  att	  konjugera	  i	  levern,	  utan	  av	  en	  förträngning	  i	  gallgångarna.	  Kan	  bero	  på	  t	  ex	  en	  tumör	  
eller	  gallsten.	  	  

	  
Profyrier	  är	  ovanliga	  oftast	  genetiska	  defekter	  i	  hemsyntesen	  som	  resulterar	  i	  ansamling	  och	  ökad	  
utsöndring	  av	  porfyriner	  eller	  dess	  prekursorer.	  Olika	  typer	  av	  porfyrier	  beror	  på	  olika	  enzymfel	  och	  
resulterar	  i	  att	  olika	  intermediärer	  i	  hemsyntesen	  ansamlas.	  Klassas	  som	  antingen	  kronisk	  hepatisk	  
(vanligast	  förekommande),	  akut	  hepatisk	  eller	  erytropoetisk,	  beroende	  på	  var	  enzymfelet	  finns.	  Alla	  
porfyrier	  ger	  minskad	  hemsyntes,	  vilket	  i	  levern	  leder	  till	  ökad	  syntes	  av	  ALAS1,	  via	  en	  gen	  som	  normalt	  
hämmas	  av	  hem.	  När	  hem	  inte	  finns	  som	  inhibitor	  ökar	  mängden	  intermediärer	  i	  hems	  syntesväg	  fram	  
till	  där	  enzymdefekten	  sätter	  stopp.	  Det	  är	  dessa	  toxiska	  intermediärer	  som	  orsakar	  den	  huvudsakliga	  
patofysiologin	  i	  porfyrier.	  	  



Läkarprogrammet	  
	  Den	  Friska	  Människan	  2	  
Amanda	  Kaba	  Liljeberg	  

	   9	  

Olika	  subtyper	  av	  leukocyter	  (vita	  blodkroppar),	  deras	  funktion,	  morfologi	  och	  livslängd.	  (S2)	  Inklusive	  
begreppet	  ”barr	  body”	  och	  huvudgrupper	  av	  ytreceptorer	  på	  neutrofila	  granulocyter.	  (S1)	  	  
Leukocyterna	  kan	  delas	  in	  i	  två	  huvudgrupper;	  granulocyter	  och	  agrunolcyter,	  efter	  om	  de	  innehåller	  
granuala	  eller	  inte.	  	  
	  
Granulocyter:	  	  

• Neutrofila	  (50-‐75%	  av	  alla	  leukocyter)	  –	  fagocyterar	  bakterier	  	  
• Eosinofila	  (2-‐5%	  av	  alla	  leukocyter)	  –	  parasitförsvar,	  allergi,	  kronisk	  inflammation	  	  
• Basofila	  (0,5-‐1%,	  eller	  0,	  av	  alla	  leukocyter)	  –	  allergi	  	  

	  
Agranolucyter:	  	  

• Lymfocyter	  (20-‐40%	  av	  alla	  leukocyter)	  –	  förvärvade	  immunförsvaret	  
• Monocyter	  (2-‐8%	  av	  alla	  leukocyter)	  –	  fagocyterande,	  antigenpresentation	  

	  
Neutrofiler	  är	  den	  vanligaste	  leukocyten.	  (Hos	  barn	  är	  lymfocyter	  vanligast!)	  
	  
Neutrofila	  granulocyter	  	  
Medverkar	  vid	  inflammation,	  kommer	  först	  till	  platsen.	  Fastnar	  vid	  kärlväggen	  med	  adherens,	  först	  via	  
selektin	  och	  selektinreceptorer,	  sedan	  skapas	  bindningar	  med	  integrin	  och	  dess	  receptorer.	  Mekanismen	  
för	  att	  tränga	  sig	  genom	  kärlväggen	  ut	  från	  blodbanan	  kallas	  diapedes;	  neutrofilerna	  ändrar	  form	  och	  
smiter	  in	  mellan	  kärlväggens	  epitelceller.	  Migration.	  Väl	  ute	  i	  vävnaden	  hittar	  cellerna	  rätt	  genom	  att	  
röra	  sig	  mot	  området	  med	  högst	  koncentrationer	  av	  kemotaktiska	  molekyler.	  De	  vandrar	  framåt	  med	  
aktin	  och	  myosin.	  Neutrofilerna	  fagocyterar	  det	  de	  hittar	  och	  nedbrytning	  sker	  i	  fagosomer.	  
Degranulering	  och	  frisättning	  av	  antibakteriella	  och	  vävnadsskadande	  ämnen.	  	  
	  

	  
	  

Neutrofilerna	  är	  segmentkärniga,	  d	  v	  s	  kärnorna	  är	  i	  två	  eller	  flera	  segment.	  Antalet	  segment	  ökar	  med	  
tiden.	  Ljus	  cytoplasma	  med	  små	  rosa	  granula.	  Mycket	  vanliga.	  De	  är	  ”polymorphonuclear”	  vilket	  betyder	  
att	  samma	  cell	  har	  olika	  utseende	  på	  kärnorna.	  	  
	  

Pilen	  i	  bilden	  pekar	  på	  en	  så	  kallad	  barr	  body.	  Finns	  bara	  hos	  kvinnor.	  En	  av	  X-‐kromosomerna	  är	  
inaktiverad	  och	  har	  lagts	  på	  utsidan	  som	  bilden	  visar.	  	  
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Det	  finns	  olika	  typer	  av	  granula:	  

	  
Innehåll	  i	  granula:	  

• Myeloperoxidas	  –	  producerar	  cytotoxiska	  radikaler	  som	  dödar	  bakterier	  
• Lysozym	  –	  bakteriedödande,	  bryter	  ned	  molekyler	  i	  bakteriernas	  cellvägg	  
• Defensiner	  –	  försvarsmolekyler,	  vassa	  proteiner	  som	  sticker	  hål	  på	  bakterier,	  tillhör	  gruppen	  

peptidantibiotika	  
• Laktoferrin	  –	  binder	  järn	  så	  att	  bakterier,	  som	  använder	  järn	  som	  energi,	  dör	  
• Plasminogen	  –	  aktiveras	  till	  plasmin	  som	  styr	  fibrinolys	  
• Cathepsiner	  –	  proteinaser	  

	  
Utanför	  granulan	  finns:	  

• Leukotriener	  	  
o LTB4	  –	  kemotaktiskt	  
o LTC4	  –	  sammandragning	  av	  bronker	  

• ”Platelet	  Activating	  Factor”	  (PAF)	  –	  aktiverar	  trombocyter	  
• Glykogen	  
• Calprotectin	  –	  calciumbindnande,	  utgör	  ca	  60%	  av	  proteinerna	  i	  neutrofilerna	  
• Interleukiner	  	  	  

o Tillväxtstimulerande	  (nybildning	  av	  fibroblaster	  och	  muskelceller	  etc)	  	  
o Pyrogena	  (feberframkallande)	  
o CNS-‐påverkan	  (sjukdomskänsla)	  	  
o Kemotaktisk	  effekt	  
o Sensibiliserande	  för	  neutrofiler	  (aktiverar	  ”kompisar”	  runt	  omkring)	  

• TNF-‐α	  	  
o Bildas	  under	  inverkan	  av	  bakterier	  
o Pyrogent	  
o Dödar	  tumörceller	  
o CNS-‐påverkan	  
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Neutrofilerna	  har	  olika	  receptorer	  som	  olika	  ligander	  kan	  binda	  till;	  
• Antikroppsreceptor,	  FcR:	  Fc	  =	  del	  av	  antikropp.	  Receptorn	  binder	  till	  antikroppar	  fästa	  på	  

mikrober	  eller	  infekterade	  celler.	  Detta	  hjälper	  neutrofilerna	  att	  identifiera	  de	  mikrober	  eller	  
celler	  som	  ska	  förstöras.	  	  

• Komplementreceptor,	  CR:	  Hittar	  patogener	  oberoende	  av	  antikroppar.	  	  
• Scavengerreceptor,	  SR:	  Binder	  oxiderade	  LDL-‐partiklar.	  	  
• Toll-‐like	  receptor,	  TLR:	  En	  typ	  av	  ”pattern	  recognition	  receptors”.	  Finns	  12	  olika	  typer	  som	  

känner	  igen	  olika	  faktorer,	  t	  ex	  skadad	  DNA-‐sekvens	  eller	  lipopolysackarider	  i	  bakteriers	  
cellmembran,	  för	  att	  mediera	  fagocytos	  och	  nedbrytning.	  	  

	  

Neutrofila	  granulocyters	  livslängd:	  I	  benmärg	  lever	  cellerna	  i	  ca	  en	  vecka.	  Efter	  att	  de	  blivit	  släppta	  i	  
blodet	  lever	  de	  i	  tolv	  timmar,	  men	  om	  de	  tas	  upp	  i	  vävnaderna	  kan	  de	  leva	  i	  ett-‐två	  dygn.	  Den	  totala	  
livslängden	  är	  kort	  jämfört	  med	  erythrocyter	  eller	  lymfocyter.	  
	  

Eosinofila	  granulocyter	  
Lika	  neutrofila	  granulocyter	  i	  utseende,	  men	  har	  ofta	  en	  kärna	  i	  bara	  två	  segment.	  Innehåller	  två	  typer	  av	  
granula;	  specifika	  och	  azurofila.	  Granula	  som	  ser	  ut	  som	  en	  burk	  rom;	  stora,	  acidofila,	  tegelröda	  och	  
glänsande.	  Eosinofiler	  är	  viktiga	  vid	  allergiska	  reaktioner,	  parasitinfektioner	  och	  kronisk	  inflammation.	  De	  
förknippas	  med	  fagocytos	  av	  antigen-‐antikroppskomplex	  och	  cytoxosisk	  aktivitet.	  Eosinofili	  är	  ett	  viktigt	  
laboratoriefynd.	  Även	  vissa	  cancerformer	  kan	  ge	  eosinofili.	  Eosinofiler	  innehåller	  många	  cytotoxiska	  
ämnen	  som	  används	  i	  parasitförsvaret.	  Minskar	  symptomen	  vid	  astma	  genom	  att	  frisätta	  bl	  a	  histaminas,	  
som	  omvandlas	  till	  histamin	  och	  minskar	  kontraktionen	  av	  bronkerna.	  Finns	  i	  blod,	  slemhinnor	  och	  hud	  
(luftvägar,	  mag-‐tarm-‐kanalen).	  Känns	  lättast	  igen	  på	  färg	  och	  typ	  av	  granula.	  	  
	  

	  
Basofila	  granulocyter	  
Har	  mycket	  mörkare	  granula	  än	  eosinofila	  granulocyter.	  Nästan	  ofärgad	  cytoplasma.	  Segmenterad	  kärna,	  
som	  knappt	  syns	  bakom	  den	  nästan	  svarta	  granulan.	  Även	  här	  är	  granula	  det	  viktigaste	  kännetecknet.	  De	  
basofila	  granulocyterna	  är	  inblandade	  i	  allergiska	  reaktioner	  (t	  ex	  hösnuva,	  eksem)	  och	  inflammationer.	  
Har	  Fc-‐receptorer	  för	  IgE-‐antikroppar,	  som	  aktiveras	  av	  allergener.	  Frisätter	  histamin,	  leukotriener	  och	  
heparansulfat	  –	  vasoaktiva	  inflammatoriska	  mediatorer	  som	  kontraherar	  blodkärl	  och	  höjer	  blodtrycket.	  	  
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Lymfocyter	  
Lymfocyterna	  är	  de	  vanligaste	  agranulocyterna	  och	  utgör	  ca	  20-‐40%	  av	  alla	  leukocyter.	  De	  är	  runda	  och	  
har	  en	  stor,	  rund	  kärna	  med	  en	  inbuktning	  på	  ena	  sidan.	  Cytoplasman	  är	  basofil,	  blåaktig.	  Sparsam	  
cytoplasma.	  Enstaka	  granula	  (azurofila)	  kan	  finnas,	  även	  om	  lymfocyterna	  är	  agranulära.	  Lymfocyterna	  är	  
de	  viktigaste	  funktionella	  enheterna	  i	  immunsystemet	  och	  känner	  igen	  antigen	  i	  kroppen.	  Det	  finns	  olika	  
subtyper	  (se	  senare	  fråga)	  och	  stolekarna	  varierar	  från	  6-‐30	  µm,	  men	  de	  flesta	  är	  mellan	  9	  och	  12	  µm.	  
	  
Lymfocyters	  livslängd:	  Olika	  livslängd,	  från	  ett	  par	  timmar	  till	  ett	  30-‐tal	  år.	  
	  

	  
	  
Monocyter	  
Monocyterna	  är	  de	  största	  vita	  blodkropparna	  på	  12-‐20	  µm.	  de	  har	  en	  svagt	  basofil	  cytoplasma	  och	  en	  
mörkblå/lila	  stor,	  ofta	  njurformad	  kärna.	  Azurofila	  granula.	  Deras	  funktion	  är	  att	  vara	  prekursorer	  till	  
makrofager	  i	  olika	  vävnader.	  De	  omvandlas	  alltså	  till	  olika	  celltyper;	  Kupfferceller,	  lungmakrofager,	  
peritonealmakrofager,	  osteoklaster	  eller	  Lagnerhansceller.	  	  
	  
Vid	  en	  inflammation	  lämnar	  monocyterna	  blodbanan	  och	  differentieras	  till	  makrofager	  som	  fagocyterar	  
bakterier,	  andra	  celler	  och	  vävnadsrester.	  En	  annan	  immunologisk	  funktion	  är	  antigenbearbetning	  och	  –
presentation,	  då	  de	  tar	  upp	  och	  delvis	  bryter	  ned	  antigener	  som	  de	  presenterar	  på	  sin	  yta	  bundna	  till	  
MHC	  klass	  II.	  Frisätter	  bl	  a	  NO,	  som	  bildas	  från	  aminosyror	  och	  har	  toxiska	  och	  vasodilaternade	  effekter.	  
Kan	  även	  frisätta	  IL-‐1,	  TNF-‐α.	  	  
	  
Monocyters	  livslängd:	  I	  benmärgen	  lever	  monocyter	  i	  en	  dag,	  i	  blodet	  en-‐två	  dagar.	  I	  vävnader	  kan	  de	  
leva	  i	  några	  veckor,	  men	  då	  differentierade	  till	  andra	  celltyper.	  	  
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Olika	  huvudgrupper	  av	  lymfocyter	  (T-‐lymfocyter,	  B-‐lymfocyter,	  NK-‐	  celler,	  NKT-‐celler).	  (S2)	  
Lymfocyter	  är	  en	  heterogen	  typ	  av	  blodkroppar	  som	  har	  liknande	  utseende	  men	  olika	  funktioner.	  De	  är	  
runda,	  basofila,	  har	  sparsamt	  med	  cytoplasma	  och	  enstaka	  azurofila	  granula.	  Totalt	  utgör	  de	  30%	  av	  
blodets	  leukocyter	  och	  är	  agranulocyter.	  De	  delas	  in	  i	  T-‐,	  B-‐,	  NK-‐	  och	  ibland	  NKT-‐celler.	  De	  olika	  
huvudgrupperna	  produceras	  alla	  i	  benmärgen,	  men	  de	  mognar	  på	  olika	  ställen	  och	  får	  därav	  sina	  namn.	  	  
	  
T-‐lymfocyter	  är	  den	  största	  gruppen,	  ca	  70%	  av	  alla	  lymfocyter	  är	  av	  denna	  typ.	  T	  =	  thymusderiverad.	  
Involverade	  i	  försvaret	  mot	  cancer.	  Kan	  stöta	  bort	  transplantat.	  Angriper	  virusinfekterade	  celler.	  T-‐
cellerna	  är	  antingen	  av	  typen	  ”T-‐killer	  cells”	  eller	  ”T-‐helper	  cells”.	  T-‐killer	  har	  CD8-‐receptorer	  och	  känner	  
igen	  antigen	  som	  är	  bundna	  till	  MHC	  klass	  I.	  T-‐helper	  har	  CD4-‐receptorer	  och	  känner	  därför	  igen	  antigen	  
bundna	  till	  MHC	  klass	  II-‐molekylen.	  T-‐helper	  kan	  i	  sin	  tur	  indelas	  i	  Th1-‐	  och	  Th2-‐celler.	  
	  
B-‐lymfocyter,	  25%.	  B	  =	  benmärgsderiverade,	  både	  produceras	  och	  mognar	  i	  benmärgen.	  	  
Antikroppsproduktion	  (immunglobuliner).	  Mogna	  B-‐celler	  uttrycker	  antikroppar	  och	  MHC	  klass	  II-‐
molekyler	  på	  sin	  yta.	  De	  kan	  inte	  skiljas	  från	  T-‐celler	  morfologiskt,	  utan	  bara	  genom	  att	  ytproteinerna	  
identifieras.	  
	  
NK-‐celler,	  10-‐15%.	  NK	  =	  ”natural	  killer	  cells”.	  Finns	  från	  början,	  bildas	  inte	  i	  immunreaktioner.	  Kallas	  för	  
”large	  granular	  lymphocyte”	  (LGL)	  för	  att	  de	  innehåller	  stora	  granula.	  Njurformad	  kärna.	  Större	  än	  de	  
andra	  lymfocyterna	  med	  en	  diameter	  på	  15	  μm.	  NK-‐celler	  är	  cytotoxiska	  och	  utgör	  en	  del	  av	  det	  
konstitutiva	  immunsvaret	  genom	  att	  döda	  mikrobinfekterade	  celler	  och	  aktivera	  fagocytos.	  De	  känner	  
igen	  kroppsegna	  MHC-‐molekyler	  och	  dödar	  därför	  inte	  celler	  som	  uppvisar	  dessa,	  men	  om	  de	  träffar	  på	  
celler	  med	  MHC	  som	  inte	  är	  egna	  så	  dödas	  dessa	  direkt.	  
	  
NKT-‐celler.	  Nyligen	  hittad.	  NKT	  =	  ”natural	  killer	  T-‐cell”.	  Funktioner	  är	  inte	  helt	  klara,	  men	  flera	  olika	  har	  
presenterats,	  såsom	  reglering	  av	  autoimmuna	  sjukdomar,	  undanröjning	  av	  intracellulära	  bakterier	  och	  
bortstötning	  av	  vissa	  tumörer.	  Man	  vet	  att	  de	  snabbt	  kan	  utsöndra	  cytokiner,	  framförallt	  IL-‐4	  och	  IFN-‐γ.	  
Oklart	  om	  de	  har	  utvecklats	  från	  NK-‐	  eller	  T-‐celler.	  
	  
Mängden	  lymfocyter	  är	  en	  viktig	  klinisk	  information.	  Avvikelser	  i	  antal	  lymfocyter:	  

• Lymfocytos	  =	  för	  många	  (kan	  ses	  vid	  mononucleos,	  kikhosta,	  leukemi)	  
• Lymfopeni	  =	  för	  få	  (kan	  vara	  en	  kortisoneffekt,	  zinkbrist)	  

	  
Olika	  verksamma	  substanser	  i	  leukocyter	  (myeloperoxidas,	  lysozym,	  defensiner,	  laktoferrin,	  
plasminogen,	  cathepsiner,	  leukotriener,	  platelet	  activating	  factor,	  calprotectin,	  interleukiner,	  tumor	  
necrosis	  factor,	  histamin,	  heparin,	  heparansulfat,	  NO).	  (S1)	  
Myeloperoxidas	  finns	  i	  azurofila	  granula	  i	  neutrofila	  granulocyter.	  Det	  bildar	  hypoklorsyra	  (HOCl)	  från	  
väteperoxid	  (H2O2)	  och	  klorid	  (Cl-‐),	  med	  hem	  som	  en	  cofaktor.	  Det	  oxiderar	  även	  tyrosin	  till	  
tyrosylradikaler	  med	  väteperoxid	  som	  oxidationsagent.	  Hypoklorsyra	  och	  tyrosylradikaler	  är	  cytotoxiska	  
och	  med	  dessa	  kan	  sedan	  de	  neutrofila	  granulocyterna	  döda	  bakterier.	  	  
	  



Läkarprogrammet	  
	  Den	  Friska	  Människan	  2	  
Amanda	  Kaba	  Liljeberg	  

	   14	  

Lysozym	  är	  ett	  bakterienedbrytande	  enzym	  som	  bryter	  ner	  bakteriemembran.	  Det	  finns	  bland	  annat	  i	  
leukocyter,	  i	  blod,	  svett	  och	  tårar.	  
	  

Defensiner	  är	  positivt	  laddade	  proteiner	  som	  dödar	  bakterier.	  Detta	  görs	  genom	  att	  skapa	  en	  por	  i	  
membranet	  så	  att	  intracellulära	  molekyler	  läcker	  ut	  och	  cellen	  dör.	  Det	  förekommer	  i	  granula	  i	  neutrofila	  
granulocyter	  och	  i	  monocyter.	  
	  	  

Laktoferrin	  är	  ett	  glykoprotein	  med	  antibakteriell	  effekt.	  Detta	  beror	  till	  stor	  del	  på	  dess	  höga	  affinitet	  
för	  järn.	  Det	  finns	  i	  neutrofilers	  specifika	  granula.	  	  
	  

Plasminogen	  produceras	  i	  levern	  och	  är	  förstadiet	  till	  plasmin,	  ett	  viktigt	  enzym	  som	  bryter	  ned	  
plasmaproteiner.	  Vid	  fibrinolys	  bryst	  fibrinpluggar	  ned	  efter	  att	  bloder	  har	  koagulerats.	  	  
	  

Cathepsiner	  är	  proteaser	  som	  bland	  annat	  finns	  i	  leukocytgranula.	  
	  

Leukotriener	  är	  en	  typ	  av	  eicosanoider	  som	  är	  involverade	  i	  inflammation.	  Produceras	  av	  celler	  i	  
immunförsvaret.	  Exempel	  på	  effekter	  är	  ökad	  vasopermeabilitet	  med	  påföljande	  svullnad	  i	  inflammerade	  
områden	  (LTC4,	  D4,	  E4),	  kemotaxis	  med	  ansamling	  av	  leukocyter	  (LTB4)	  och	  stimulering	  av	  frisättning	  av	  
histamin	  vid	  överkänslighetsreaktioner.	  Involverade	  i	  astmareaktioner.	  	  
	  

Platelet	  activating	  factor	  (PAF)	  medierar	  många	  effekter	  från	  leukocyterna,	  som	  trombocytaggregering,	  
frisättning	  av	  granula	  och	  inflammation.	  	  
	  

Calprotectin	  är	  ett	  protein	  som	  binder	  zink	  och	  kalcium.	  Utgör	  stor	  del	  av	  neutrofilers	  cytoplasma.	  	  
	  

Interleukiner	  är	  en	  beteckning	  för	  de	  lösliga	  cytokinerna	  (signalmolekyler).	  De	  benämns	  IL	  följt	  av	  en	  
siffra	  och	  det	  finns	  över	  30	  olika.	  Var	  till	  en	  början	  beteckningen	  för	  de	  cytokiner	  som	  bildades	  i	  
leukocyter	  och	  som	  verkade	  på	  leukocyter,	  men	  omfattar	  idag	  många	  fler	  lösliga	  cytokiner.	  	  	  	  
	  

Tumor	  necrosis	  factor	  (TNF)	  är	  en	  cytokin	  som	  framförallt	  tillverkas	  i	  makrofager.	  Frisättandet	  av	  detta	  
ämne	  leder	  till	  en	  mängd	  olika	  reaktioner	  där	  många	  är	  involverade	  i	  inflammation.	  Vid	  infektioner	  
produceras	  stora	  mängder	  TNF-‐α	  som	  ger	  feber,	  ökar	  syntesen	  av	  akutfasproteiner	  i	  levern	  och	  kan	  leda	  
till	  intravaskulär	  trombos	  och	  chock.	  TNF-‐α	  kan	  även	  starta	  apoptos	  genom	  att	  aktivera	  kaspaskaskaden,	  
stimulera	  endotelcellerna	  i	  kärlen	  att	  uttrycka	  adhesionsmolekyler	  och	  få	  makrofager	  och	  endotelceller	  
att	  utsöndra	  kemokiner.	  
	  

Histamin	  ökar	  permeabiliteten	  för	  vita	  blodkroppar	  och	  en	  del	  proteiner	  i	  kärl,	  för	  att	  underlätta	  
diapedes.	  	  	  
	  

Heparin	  är	  en	  polysackarid	  som	  hindrar	  blod	  från	  att	  koagulera,	  genom	  att	  öka	  effektiviteten	  hos	  
antitrombin	  III,	  ett	  protein	  som	  hämmar	  trombin	  som	  krävs	  för	  koagulering.	  Heparin	  finns	  inte	  naturligt	  i	  
blodet,	  men	  däremot	  har	  de	  allra	  flesta	  av	  kroppens	  celler	  en	  liknande	  polysackarid,	  heparansulfat,	  på	  
cellytorna.	  
	  

Kväveoxid	  (NO)	  är	  kärldilaterande.	  	  
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Trombocytens	  struktur,	  dess	  aktivering,	  funktion	  vid	  primär	  hemostas,	  livslängd	  och	  elimination	  från	  
blodet.	  (S2-‐3)	  	  

Trombocyter	  är	  egentligen	  bara	  ett	  fragment	  av	  en	  cell	  från	  benmärgen.	  De	  
saknar	  kärna,	  men	  har	  mitokondrier	  vilket	  möjliggör	  aerob	  metabolism.	  Till	  
formen	  är	  de	  skivformade,	  ovala	  med	  en	  diameter	  på	  2-‐4	  μm,	  alltså	  mycket	  
små.	  Centralt	  finns	  granula,	  i	  den	  delen	  som	  kallas	  granulomer.	  Hyalomer,	  
den	  perifera	  delen,	  är	  glasklar	  och	  innehåller	  aktinfilament,	  myosin	  och	  
miktotubulifilament	  som	  bygger	  upp	  cellskelettet.	  Invaginationer,	  ett	  öppet	  
kanalsystem	  där	  granula	  töms	  ut.	  Glykocalix	  med	  receptorer.	  Tubuli	  likt	  
sarkoplasmatiska	  retiklet	  som	  lagrar	  Ca2+.	  	  

	  

Funktionen	  är	  att	  medverkar	  i	  hemostas.	  Underfunktion	  kan	  ge	  purpura.	  Överfunktion	  kan	  ge	  trombos.	  
Hemostasen	  kan	  delas	  in	  i	  fyra	  steg;	  

1. Lokal	  vasokonstriktion	  
2. Bildning	  av	  trombocytplugg,	  täpper	  till	  ett	  hål	  =	  primär	  hemostas	  
3. Koagulation,	  aktiveras	  med	  t	  ex	  kollagen	  =	  sekundär	  hemostas	  
4. Fibrinolys,	  blodproppen	  bryts	  ned	  

	  
Trombocyter	  innehåller	  tre	  olika	  typer	  av	  granula;	  
α-‐granula	  innehåller:	  	  

• PDGF	  =	  ”platelet	  derived	  growth	  factor”	  som	  reparerar	  vävnader	  
• TGF-‐β	  =	  ”transforming	  growth	  factor”,	  tillväxthämmande	  
• Ämnen	  som	  medierar	  adhesion	  och	  aggregation	  

o Fibronektin	  (adhesion)	  
o Von	  Willebrandfaktorn	  

Binder	  via	  olika	  domäner	  till	  kollagen,	  trombocytreceptorer,	  koagulationsfaktor	  VIII	  eller	  
heparin/heparansulfat	  och	  bidrar	  på	  så	  sätt	  till	  adhesionen	  av	  trombocyter.	  Bildas	  också	  i	  
endotel.	  	  

o P-‐selektin	  
	  
δ-‐granula	  –	  frisätts	  först	  och	  innehåller:	  

• Serotonin	  
Kärlkontraktion,	  kontraktion	  av	  trombocyter,	  förstärker	  effekt	  av	  kollagen	  

• Calcium	  
Cofaktor	  vid	  koagulation	  

• ADP	  (adeosindifosfat)	  
Aggregationsstimulerande	  effekt	  

• Histamin	  
	  
λ-‐granula	  –	  frisätts	  sist,	  innehåller:	  

• Hydrolytiska	  enzymer	  
Löser	  upp	  fibrin	  när	  en	  blodpropp	  ska	  lösas	  upp	  
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Livscykel:	  	  
Trombocyterna	  bildas	  från	  megakaryocyter	  i	  benmärgen	  och	  cirkulerar	  i	  blodet.	  Ca	  1/3	  lagras	  i	  mjälten	  
för	  att	  snabbt	  kunna	  frisättas	  vid	  vävnadsskador.	  Livslängden	  är	  ca	  7-‐11	  dagar.	  Tas	  om	  hand	  av	  
fagocyterande	  celler	  i	  lever	  och	  mjälte.	  	  
	  
Primär	  hemostas:	  
Glykoproteiner	  på	  trombocyterna,	  t	  ex	  Gp	  Ib,	  Gp	  IIb/IIIa,	  binder	  till	  von	  Willebrandfaktorn	  i	  endotelet	  
(adhesion).	  Fibrinogen	  binder	  till	  trombocyterna.	  Flera	  trombocyter	  binder	  in	  (aggregation).	  Den	  första	  
bilden	  här	  nedanför	  visar	  några	  av	  aktörerna	  vid	  primär	  hemostas.	  Bilden	  i	  mitten	  demonstrerar	  
adhesion,	  steg	  ett	  i	  processen,	  och	  bilden	  till	  höger	  aggregation,	  processens	  steg	  två.	  	  	  	  	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Några	  konsekvenser	  av	  defekt	  trombocytfunktion	  på	  hälsotillståndet,	  exempel	  på	  farmakologisk	  
intervention	  av	  trombocyters	  funktion	  samt	  begreppet	  trombocytopen	  purpura.	  (S1)	  
En	  underfunktion	  hos	  trombocyterna	  leder	  till	  minskad	  hemostas	  och	  alltså	  att	  man	  lättare	  får	  
blödningar	  och	  att	  de	  är	  svårare	  att	  stoppa.	  Purpura	  är	  ett	  tillstånd	  med	  petekier,	  små	  punktformiga	  
blödningar	  under	  huden,	  näsblödningar	  och	  blodblåsor	  i	  munnen.	  Trombocytopen	  purpura	  är	  purpura	  
vid	  trombocytopeni,	  en	  sjukdom	  som	  karaktäriseras	  av	  mycket	  låga	  trombocythalter	  i	  blodet	  och	  således	  
en	  ökad	  blödningsbenägenhet.	  Trombocytopeni	  kan	  även	  bero	  på	  splenomegali,	  då	  mjälten	  har	  tagit	  upp	  
för	  mycket	  av	  trombocyterna.	  Purpura	  kan	  behandlas	  med	  kortison,	  som	  minskar	  makrofagers	  fagocytos,	  
eller	  splenektomi.	  	  
	  
Överfunktion	  kan	  istället	  leda	  till	  tromboser,	  blodproppar.	  Det	  finns	  många	  läkemedel	  som	  motverkar	  
blodpropp.	  Acetylsalicylsyra,	  som	  finns	  i	  Aspirin,	  hämmar	  enzymet	  cyclooxygenas	  (COX).	  COX	  
katalayserar	  viktiga	  reaktioner	  i	  bildningen	  av	  tromboxan,	  som	  är	  pro-‐aggregerande	  för	  trombocyter.	  
Acetylsalicylsyra	  tas	  upp	  i	  tarmen	  och	  hämmar	  COX	  i	  levern.	  Prostacyklin	  är	  ett	  anti-‐aggregerande	  ämne	  
som	  också	  syntetiseras	  med	  hjälp	  av	  COX.	  Däremot	  påverkas	  inte	  syntesen	  av	  prostacyklin,	  eftersom	  den	  
sker	  i	  endotelceller	  dit	  läkemedlet	  inte	  når,	  eftersom	  det	  bryts	  ned	  i	  levern.	  	  
	  
Två	  andra	  exempel	  på	  antitrombotiska	  läkemedel	  är	  Ticlid,	  en	  Gp	  IIb/IIIa-‐receptorblockare,	  och	  
prostacyclin	  som	  hämmar	  aggregation	  och	  verkar	  kärldilaterande.	  Även	  omega-‐3-‐fettsyror,	  som	  hämmar	  
tromboxansyntes,	  och	  mörk	  choklad	  motverkar	  blodproppar.	  	  
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Trombocytsubstanserna	  TGF-‐β,	  selektin,	  faktor	  V,	  fibrinogen,	  trombospondin,	  trombocytfaktor	  4	  (PF4),	  
β-‐tromboglobulin,	  plasminogen	  activator	  inhibitor	  (PAI).	  (S1)	  	  
Transforming	  growth	  factor	  β	  (TGF-‐β)	  är	  ett	  protein	  som	  kontrollerar	  bl	  a	  proliferation	  och	  
celldifferentiering.	  Kan	  aktivera	  apoptos,	  är	  med	  och	  reglerar	  cellcykeln	  och	  har	  en	  reglerande	  funktion	  i	  
immunsystemet	  där	  det	  kan	  blockera	  aktivering	  av	  fagocyter.	  Frisättning	  stimuleras	  av	  plasmin.	  	  
	  
Selektin	  är	  en	  familj	  av	  celladhesionsmolekyler.	  Under	  en	  immunreaktion	  visas	  selektiner	  upp	  på	  
kärlendotelets	  yta	  och	  binder	  till	  leukocyter	  i	  blodet	  så	  att	  de	  kan	  migrera	  ut	  i	  vävnader	  där	  de	  behövs.	  
	  
Faktor	  V	  är	  ett	  viktigt	  protein	  i	  koagulationsprocessen,	  en	  co-‐faktor	  för	  spjälkningen	  av	  protrombin	  till	  
trombin.	  Cirkulerar	  i	  plasma	  och	  aktiveras	  av	  trombin.	  	  
	  
Fibrinogen	  omvandlas	  av	  trombin	  till	  fibrin,	  som	  sedan	  bildar	  ett	  blodpropp.	  Det	  är	  ett	  
plasmaglykoprotein	  som	  syntetiseras	  i	  leverns	  hepatocyter.	  	  
	  
Trombospondin	  är	  en	  familj	  proteiner	  som	  hämmar	  angiogenes	  (nybildningen	  av	  blodkärl)	  och	  har	  en	  
reglerande	  funktion	  i	  apoptos.	  Aktiveras	  av	  trombin.	  	  
	  
Trombocytfaktor	  4	  (PF4)	  frisätts	  från	  trombocyterna	  under	  aggregeringen	  och	  stimulerar	  koagulation.	  	  
	  
β-‐tromboglobulin	  frisätts	  från	  trombocyterna	  när	  de	  aktiveras.	  Attraherar	  fibroblaster	  och	  stimulerar	  
dessas	  mitos,	  syntes	  av	  extracellulärmatrix,	  glukosmetabolism	  och	  syntes	  av	  plasminogenaktiverare.	  	  
	  
Plasminogen	  activator	  inhibitor	  (PAI)	  är	  en	  serinproteashämmare	  (serpin)	  som	  hämmar	  tissue	  
plasminogen	  activator	  (tPA),	  och	  därför	  alltså	  hämmar	  fibrinolysens	  viktigaste	  enzym	  plasmin.	  
	  
Betydelsen	  av	  ADP,	  tromboxan,	  von	  Willebrandfaktorn,	  glykoproteinerna	  IIb	  och	  IIIa,	  PDGF,	  serotonin,	  
fibronektin.	  (S2)	  
ADP	  frigörs	  med	  δ-‐granula	  vid	  aktiveringen	  av	  trombocyter.	  Det	  binder	  till	  ADP-‐receptorer	  som	  också	  
finns	  på	  trombocyter,	  vilket	  leder	  till	  att	  fler	  trombocyter	  aktiveras.	  	  
	  
Tromboxan	  (TXA)	  är	  en	  vasokontriktor	  och	  hjälper	  trombocyterna	  vid	  aggregeringen.	  Frisätts	  vid	  
degranulering	  efter	  adhesionen.	  Kärlkonstriktionen	  är	  för	  att	  minska	  blodflödet	  till	  platsen	  där	  en	  
blodpropp	  har	  skapats.	  Finns	  i	  blodet	  i	  balans	  med	  det	  motverkande	  prostacyklin.	  
	  
von	  Willebrandfaktor	  (vWF)	  är	  ett	  stort	  protein	  som	  finns	  cirkulerande	  i	  blodbanan,	  i	  trombocyters	  
granula	  och	  i	  endotel.	  I	  blodbanan	  bär	  det	  på	  koagulationsfaktor	  VIII	  (hjälpfaktor	  för	  ett	  proteinseras).	  
Klassisk	  blödarsjuka	  är	  brist	  på	  faktor	  VIII.	  Vid	  defekter	  i	  vWF	  kan	  man	  få	  andra	  blödarsjuke-‐lika	  problem.	  
vWF	  och	  fibrinogen	  hjälper	  till	  vid	  aggregationsprocessen	  i	  koagulationen.	  	  
	  
Glykoproteinerna	  IIb	  och	  IIIa	  (Gb	  IIb/IIIa)	  är	  integriner	  som	  är	  receptorer	  för	  fibrinogen.	  Stimulerar	  
trombocytaktivering.	  	  
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Platelet	  derived	  growth	  factor	  (PDGF)	  är	  involverad	  i	  ateroskleros	  och	  kan	  bidra	  till	  nybildningen	  av	  glatt	  
muskulatur.	  Den	  är	  en	  av	  många	  tillväxtfaktorer	  som	  reglerar	  celldelning	  etc	  och	  är	  speciellt	  involverad	  
inom	  angiogenes.	  	  
	  
Serotonin	  samlas	  upp	  till	  blodplättarna	  från	  blodet	  för	  att	  kunna	  frisättas	  vid	  skador.	  Stimulerar	  tillväxt	  
av	  bindväven	  och	  sammandragning	  av	  blodkärl	  för	  att	  stoppa	  blödningar.	  	  
	  
Fibronektin	  är	  ett	  glykoprotein	  i	  extracellulärmatrix	  som	  binder	  till	  fibrin	  för	  att	  skapa	  en	  blodpropp.	  	  	  
	  
Principerna	  för	  koagulationssystemet	  med	  beskrivning	  av	  inre	  och	  yttre	  system,	  kaskad	  av	  
serinproteaser	  (aktiverade	  koagulationsfaktorer)	  och

	  
vävnadsfaktorns	  betydelse.	  Betydelsen	  av	  

vitamin	  K,	  γ-‐karboxylering	  samt	  Ca2+	  och	  fosfolipider	  för	  koagulationsprocessen.	  De	  avslutande	  
katalytiska	  stegen	  från	  trombin	  till	  fibrin-‐monomerer,	  polymerisering	  till	  lösligt	  fibrin	  och	  stabilisering	  
genom	  ett	  transglutaminas	  (faktor	  XIIIa).	  (S2-‐3)	  
Koagulationssystemet	  utgör	  den	  sekundära	  hemostasen	  och	  är	  en	  kaskad	  av	  proenzymer	  och	  
serinproteaser	  som	  aktiverar	  varandra.	  Det	  finns	  ett	  inre	  och	  ett	  yttre	  system	  för	  aktivering	  av	  kaskaden.	  
Gemensamt	  för	  de	  båda	  systemen	  är	  att	  de	  i	  slutändan	  aktiverar	  trombin	  från	  protrombin,	  som	  i	  sin	  tur	  
aktiverar	  fibrin	  från	  fibrinogen.	  Det	  inre	  systemet	  aktiveras	  vid	  endotelskada,	  medan	  det	  yttre	  systemet	  
aktiveras	  vid	  yttre	  påverkan	  och	  större	  endotelskador,	  t	  ex	  kroppsskador.	  	  
	  
När	  endotel	  skadas	  leder	  det	  till	  att	  cellerna	  under	  blottläggs	  och	  uttrycker	  vävnadsfaktorer	  (tissue	  
factor,	  TF).	  Den	  externa	  vägen	  aktiveras	  genom	  att	  faktor	  VII	  binder	  till	  TF,	  vilket	  bl	  a	  medför	  att	  faktor	  X	  
klyvs	  och	  blir	  det	  aktiverade	  Xa.	  Faktor	  Xa	  är	  ett	  nyckelenzym	  för	  aktiveringen	  av	  trombin.	  	  
	  
Faktor	  II,	  VII,	  IX	  och	  X	  har	  i	  sin	  struktur	  områden	  som	  är	  rika	  på	  glutamat.	  På	  dessa	  glutamat	  sker	  γ-‐
karboxylering;	  en	  extra	  karboxylgrupp	  sätts	  på	  γ-‐kolet.	  Man	  får	  då	  γ-‐karboxy-‐glutamyl	  (Gla).	  Denna	  
karboxylering	  katalyseras	  av	  ett	  enzym	  som	  kräver	  vitamin	  K	  som	  co-‐faktor,	  vilket	  gör	  dessa	  
koagulationsfaktorer	  vitamin	  K-‐beroende.	  Vitamin	  K	  fås	  från	  bl	  a	  levern	  och	  tarmbakterier.	  γ-‐
karboxyleringen	  ger	  glutaminresten	  en	  negativ	  laddning.	  På	  insidan	  av	  trombocyters	  membran	  finns	  
fosfolipider,	  även	  dem	  negativt	  laddade.	  Hos	  en	  aktiverad	  trombocyt	  exponeras	  fosfolipiderna	  på	  utsidan	  
av	  membranet.	  Med	  en	  mekanism	  kallad	  ”flip-‐flop”	  kan	  trombocyterna	  också	  aktivt	  flytta	  dessa	  till	  
utsidan.	  Med	  hjälp	  av	  en	  Ca2+-‐brygga	  på	  ytan	  av	  aktiverade	  trombocyter,	  kan	  de	  vitamin	  K-‐beroende	  
koagulationsfaktorerna	  binda	  till	  dessa	  fosfolipider	  (fosfatidylserinrester)	  och	  bidrar	  därmed	  till	  att	  
lokalisera	  processen.	  Warfarin,	  ett	  vanligt	  läkemedel,	  hämmar	  γ-‐karboxyleringen	  av	  
koagulationsfaktorerna.	  Warfarin	  är	  mycket	  likt	  vitamin	  K	  strukturellt	  och	  konkurrerar	  om	  samma	  
system.	  	  
	  
Ca2+	  har	  även	  en	  viktig	  roll	  i	  aktiveringen	  av	  koagulationsfaktorerna	  V,	  VIII,	  IX,	  XIII	  och	  vid	  stabiliseringen	  
av	  fibrinnätverket.	  	  	  
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a	  efter	  namnet	  =	  aktiverad	  

Externa	  vägen	  

Interna	  vägen	  
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Koagulationskaskaden	  
När	  en	  skada	  uppstår	  exponeras	  TF	  i	  celler	  under	  endotelet	  och	  faktor	  VII	  aktiveras.	  Gemensamt	  för	  
interna	  vägen	  (via	  IXa)	  och	  externa	  vägen	  (via	  VIIa)	  är	  att	  faktor	  X	  aktiveras	  och	  klyvs	  till	  Xa.	  Xa	  verkar	  på	  
protrombin	  (faktor	  II)	  och	  gör	  om	  det	  till	  den	  aktiva	  formen	  trombin	  (IIa).	  Trombin	  har	  den	  centrala	  
rollen	  i	  koagulationen.	  	  
	  	  
Trombin	  aktiverar	  mer	  VII	  till	  VIIa,	  vilket	  förstärker	  processen.	  Trombin	  aktiverar	  även	  co-‐faktorerna	  V	  
och	  VIII.	  Va	  behövs	  som	  co-‐faktor	  till	  Xa.	  VIIIa	  behövs	  till	  IXa.	  Dessutom	  aktiverar	  trombin	  faktor	  XI.	  Både	  
XIa	  och	  VIIa	  kan	  aktivera	  IX	  till	  IXa.	  Här	  sker	  kommunikationen	  mellan	  de	  båda	  vägarna.	  Den	  interna	  
vägen	  kan	  dra	  igång	  själv	  också,	  genom	  polyfosfater	  från	  trombocyter.	  Förutom	  att	  även	  aktivera	  
protrombin	  (auro-‐aktivering),	  aktiverar	  trombin	  slutligen	  faktor	  XIII	  till	  XIIIa	  och	  aktiverar	  fibrinogen	  till	  
fibrin.	  Ett	  nätverk	  av	  aggregerade	  proteiner	  bildas.	  	  
	  
Fibrinogen	  består,	  likt	  kollagen,	  av	  tre	  proteinkedjor,	  α-‐,	  β-‐	  och	  γ-‐,	  i	  en	  trippelhelix.	  Aktivering	  till	  fibrin	  
sker	  genom	  en	  polymerisering	  som	  trombin	  hjälper	  till	  med.	  Molekylerna	  klyvs	  och	  kan	  sedan	  interagera	  
med	  den	  terminala	  delen	  på	  en	  annan	  molekyl.	  Polymeriseringen	  bildar	  ett	  luckert	  nätverk	  av	  fibrin-‐
monomerer	  som	  blodkroppar	  fastnar	  i.	  På	  detta	  stadium	  hålls	  fibrintrådarna	  endast	  ihop	  av	  icke-‐
kovalenta	  bindningar	  och	  är	  därför	  vattenlösligt.	  Det	  lösliga	  fibrinet	  kan	  omvandlas	  till	  olösligt	  fibrin	  
under	  inverkan	  av	  faktor	  XIIIa.	  Faktor	  XIII	  aktiveras	  av	  trombin	  och	  kan	  förutom	  i	  plasman	  också	  finnas	  i	  
trombocyterna.	  Faktor	  XIIIa	  är	  ett	  transglutaminas	  och	  binder	  kovalent	  samman	  närliggande	  fibrintrådar	  
i	  fibrinpolymererna.	  Detta	  gör	  fibrinet	  mekaniskt	  starkare	  och	  mer	  resistent	  mot	  fibrinolys.	  
	  
Kontroll	  av	  koagulationen	  genom	  antitrombin	  III	  (serpin)	  och	  heparin/heparansulfat	  och	  genom	  
protein	  C-‐	  systemet,	  trombins	  roll	  i	  antikoagulation	  samt	  trombomodulins	  betydelse.	  (S2-‐3)	  
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Antikoagulation	  
Antitrombin	  III	  (AT	  III)	  är	  en	  serpin	  (d	  v	  s	  ett	  protein	  som	  hämmar	  serinproteaser)	  och	  den	  
proteashämmare	  som	  har	  störst	  betydelse	  för	  att	  blodet	  ska	  få	  svårare	  att	  koagulera.	  Genom	  att	  bilda	  
komplex	  med	  antingen	  trombin,	  faktor	  IXa	  eller	  faktor	  XIa	  hämmar	  AT	  III	  dessa.	  De	  här	  komplexen	  är	  
irreversibla	  och	  elimineras	  snabbt	  ur	  blodbanan.	  Effekten	  av	  AT	  III	  förstärks	  av	  heparin	  och	  
heparansulfat.	  Komplexbildningshastigheten	  ökar	  med	  nästan	  1000	  ggr	  när	  heparin	  är	  närvarande,	  oftast	  
i	  form	  av	  heparansulfat	  som	  sitter	  på	  endotelcellernas	  yta.	  AT	  III	  kan	  också	  inaktivera	  protein	  C,	  om	  än	  
långsamt.	  
	  
Protein	  C	  är	  ett	  K-‐vitaminberoende	  plasmaprotein	  och	  är	  ett	  proenzym	  till	  ett	  serinproteas.	  Protein	  C	  
fungerar	  som	  koagulationshämmare.	  Protein	  C	  aktiveras	  i	  kapillärbädden	  av	  att	  trombin	  binds	  till	  
membranproteinet	  trombomodulin.	  Trombin	  tappar	  specificiteten	  för	  tidigare	  reaktioner	  och	  förlorar	  sin	  
koagulationsförmåga,	  eftersom	  det	  i	  den	  här	  formen	  inte	  kan	  omvandla	  fibrinogen	  till	  fibrin.	  Det	  kan	  inte	  
heller	  aktivera	  faktor	  V,	  faktor	  VIII	  eller	  trombocyter.	  Aktivt	  protein	  C	  degraderar	  den	  aktiva	  formen	  av	  
samma	  två	  faktorer	  genom	  begränsad	  proteolys.	  Protein	  Ca	  har	  en	  co-‐faktor,	  protein	  S,	  som	  också	  är	  
vitamin	  K-‐beroende.	  
	  
Involverade	  aktörer:	  
Antitrombin	  III	  bildar	  komplex	  med	  och	  inhiberar	  trombin,	  faktor	  IX	  och	  XI.	  Serpin.	  Hämmar	  
serinproteaser	  genom	  att	  binda	  till	  den	  aktiva	  siten.	  
	  
Heparin	  (läkemedel)/heparansulfat	  (endogent)	  ökar	  effektiviteten	  av	  antitrombin	  III.	  	  
	  
Trombomodulin	  binder	  till	  trombin	  som	  då	  inte	  kan	  aktivera	  faktor	  XIII	  eller	  fibrinogen.	  Protein	  C	  
aktiveras	  till	  protein	  Ca	  och	  inhiberar	  faktorerna	  Va	  och	  VIIIa,	  till	  Vi	  och	  VIIIi.	  Dessa	  fungerar	  då	  inte	  som	  
co-‐faktorer	  längre	  och	  resterande	  faktorer	  hämmas.	  	  
	  
Tissue	  factor	  pathway	  inhibitor	  (TFPI)	  binder	  till	  TF-‐VII-‐komplexet	  och	  hämmar	  hela	  komplexet.	  VIIa	  kan	  
då	  inte	  aktivera	  X	  och	  IX.	  	  
	  
Protein	  C	  är	  ett	  vitamin	  K-‐beroende	  plasmaprotein.	  Hämmar	  trombin	  genom	  att	  bryta	  ned	  faktor	  Va	  och	  
VIIa.	  	  
	  
Det	  fibrinolytiska	  systemet	  med	  tPA,	  plasminogen	  och	  plasmin,	  samt	  fibrinolysens	  betydelse	  för	  olika	  
kroppsvätskor,	  sårläkning	  och	  att	  hålla	  endotelytor	  fria	  från	  fibrin.	  (S2-‐3)	  
Fibrinolysen	  är	  nedbrytningen	  av	  fibrinnätverket	  som	  skapas	  under	  koagulation.	  En	  viktig	  funktion	  är	  att	  
hålla	  kroppens	  kärlsystem	  öppet.	  Två	  komponenter	  är	  tissue	  plasminogen	  activator	  (tPA)	  och	  dess	  
hämmare	  plasminogen	  activator	  inhibitor-‐1	  (PAI-‐1),	  som	  båda	  syntetiseras	  och	  lagras	  i	  endotelcellerna.	  
Det	  fibrinnedbrytande	  enzymet	  plasmin	  syntetiseras	  i	  levern	  som	  proenzymet	  plasminogen.	  Plasminogen	  
aktiveras	  på	  ytan	  av	  fibrin	  av	  tPA,	  som	  frisätts	  vid	  venocklusion	  eller	  som	  svar	  på	  träning	  och	  adrenalin.	  
PAI-‐1	  och	  -‐2	  hämmar	  reaktionen.	  Plasmin	  bryter	  ned	  fibrin	  och	  förhindrar	  att	  blodproppar	  växer	  och	  
skapar	  problem.	  	  
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Hemofili	  A	  (faktor	  VIIIs	  roll)	  och	  B	  samt	  von	  Willebrands	  sjukdom.	  (S1)	  
Hemofili	  A	  orsakas	  av	  en	  mutation	  på	  genen	  för	  koagulationsfaktor	  VIII.	  Mutationen	  leder	  till	  en	  brist	  på	  
denna.	  Detta	  är	  den	  så	  kallade	  klassiska	  blödarsjuka.	  Ärftligheten	  är	  könsbundet	  recessiv,	  X-‐bundet,	  
vilket	  innebär	  att	  män	  drabbas	  medan	  kvinnor	  för	  det	  vidare	  och	  väldigt	  sällan	  uppvisar	  en	  mild	  form	  av	  
sjukdomen.	  Sjukdomen	  innebär	  att	  ett	  stabilt	  fibrinnätverk	  inte	  bildas	  vid	  koagulation,	  vilket	  leder	  till	  en	  
förlängd	  blödning	  efter	  skador.	  Vid	  hemofili	  B	  föreligger	  bristande	  aktivitet	  av	  faktor	  IX.	  Symptomen	  är	  
samma	  som	  vid	  hemofili	  A.	  Det	  finns	  olika	  grader	  av	  båda	  sjukdomarna.	  En	  del	  får	  svåra	  komplikationer	  
med	  inre	  blödningar	  som	  kan	  ge	  hjärnskador.	  Andra	  upplever	  mildare	  svårigheter	  och	  kan	  leva	  normala	  
liv.	  Som	  behandling	  ges	  patienter	  infusioner	  med	  den	  koaguationsfaktor	  de	  saknar;	  faktor	  VIII	  till	  
patienter	  med	  hemofili	  A,	  faktor	  IX	  till	  dem	  med	  hemofili	  B.	  	  
	  
Von	  willebrands	  sjukdom	  är	  en	  annan	  ärftlig	  koagulationsabnormalitet.	  Den	  kan	  även	  förvärvas	  som	  ett	  
resultat	  av	  andra	  sjukdomstillstånd.	  Kan	  bero	  på	  en	  brist	  på,	  eller	  defektiv	  produktion	  av	  von	  
Willebrandfaktorn.	  Defekten	  leder	  ofta	  inte	  till	  allvarliga	  problem,	  utan	  patienter	  kan	  få	  näsblod	  och	  
blåmärken	  lätt	  samt,	  för	  kvinnor,	  ha	  riklig	  menstruation	  och	  förlora	  mycket	  blod	  under	  förlossning.	  	  
	  
Klassificering	  av	  plasmaproteiner	  och	  albuminets	  olika	  funktioner.	  (S2)	  	  
Vid	  centrifiguering	  av	  blodet	  får	  man	  ut	  blodkropparna	  (ca	  40%)	  och	  plasma	  (ca	  60%)	  var	  för	  sig.	  Plasman	  
lägger	  sig	  högst	  upp	  i	  provröret.	  	  
	  
Plasman	  består	  av:	  

• Vatten,	  ca	  92%	  
• Proteiner,	  ca	  7%	  
• Övrigt	  (elektrolyter,	  gaser,	  hormoner	  etc),	  ca	  1%	  

	  
Efter	  koagulation,	  där	  fibrinogen	  försvinner	  i	  långa	  fibrintrådar,	  har	  man	  serum	  kvar.	  Serumproteinerna	  
är	  alltsa	  samma	  som	  plasmaproteinerna,	  men	  utan	  fibrinogen.	  Proteinhalten	  i	  serum	  är	  däremot	  
fortfarande	  ca	  7%,	  d	  v	  s	  att	  det	  i	  båda	  fallen	  finns	  ungefär	  7g	  protein/100ml	  plasma	  eller	  serum.	  Drygt	  
hälften	  (50-‐60%)	  av	  plasmaproteinmängden	  är	  albumin.	  Andra	  halvan	  kallas	  globuliner,	  där	  det	  finns	  fyra	  
huvudtyper;	  muco-‐	  och	  glykoproteiner,	  lipoproteiner,	  metallbindande	  proteiner	  och	  immunoglobuliner.	  
Även	  albumin	  är	  egentligen	  ett	  globulärt	  protein,	  men	  eftersom	  det	  är	  en	  så	  stor	  grupp	  benämns	  den	  
enskilt.	  Immunoglobulinerna	  produceras	  av	  B-‐lymfocyterna.	  Alla	  de	  andra	  plasmaproteinerna	  
syntetiseras	  i	  levern.	  	  

	  Albumin	  
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Albumin	  
Medelstort	  protein,	  ca	  70	  kd	  (Mw	  =	  69000).	  En	  monomer,	  alltså	  inga	  subenheter	  eller	  olika	  kedjor.	  50-‐
60%	  av	  totalt	  plasmaprotein	  =	  4-‐5g/100ml.	  Ca	  12g	  syntetiseras	  i	  levern	  varje	  dygn.	  T½	  =	  ca	  20	  dygn.	  
	  
Funktioner:	  	  

• Albumin	  är	  ett	  transportprotein	  och	  transporterar	  t	  ex	  fria	  fettsyror	  och	  bilirubin,	  som	  ju	  inte	  kan	  
röra	  sig	  fritt	  i	  plasman.	  På	  ytan	  på	  albumin	  finns	  små	  hydrofoba	  klyftor,	  ”grottor”,	  med	  opolära	  
aminosyror	  där	  fettsyrornas	  svansar	  och	  bilirubins	  kolskelett	  kan	  fästa	  in.	  Bilirubin	  lämnas	  av	  i	  
levern,	  medan	  fettsyrorna	  kan	  transporteras	  till	  nästan	  alla	  vävnader	  för	  att	  ingå	  i	  metabolismen.	  
Albumin	  transporterar	  också	  vissa	  joner,	  som	  t	  ex	  Ca2+	  och	  H+.	  Att	  albumin	  kan	  bära	  H+	  ger	  det	  en	  
buffer-‐effekt	  för	  att	  motverka	  acidos.	  Kan	  också	  transportera	  opolära	  läkemedel	  och	  fettlösliga	  
metaboliter.	  	  

• Upprätthåller	  det	  kolloidosmotiska	  trycket.	  När	  albuminkoncentrationen	  är	  låg	  sker	  
vatteninströmning	  till	  vävnaderna	  från	  kärlen.	  Detta	  leder	  till	  minskad	  plasmavolym,	  men	  även	  
normaliserad	  albuminkoncentration.	  Om	  albuminkoncentrationen	  är	  hög	  sker	  inströmning	  av	  
vatten	  från	  vävnader	  till	  kärlen	  och	  plasman	  för	  att	  ”späda	  ut”	  och	  ge	  normal	  
albuminkoncentration.	  	  

• Buffereffekt:	  Binder	  H+	  (H3O+)	  och	  rättar	  till	  pH	  vid	  risk	  för	  acidos.	  	  
• Fungerar	  som	  reservprotein.	  Albumin	  kan	  användas	  till	  glukoneogenesen	  i	  levern	  vid	  långvarig	  

svält.	  Bryts	  ned	  till	  aminosyror	  som	  genom	  citronsyracykeln	  och	  glukoneogesenen	  kan	  skapa	  
glukos.	  	  

	  
Globuliner	  

1. Muco-‐	  och	  glykproteiner	  
Konjugerade	  med	  polysackaridkedjor,	  vanligen	  4-‐12	  monosackarider	  långa.	  4-‐30%	  av	  vikten	  
upptas	  av	  kolhydrater.	  Mucoproteiner	  finns	  i	  slemhinnor	  och	  leder.	  Har	  en	  glatt	  yta	  pga	  
glykosyleringen.	  Glykoproteiner,	  t	  ex	  fibrinogen,	  har	  mindre	  kolhydrat	  bundet.	  Kovalent	  bundna	  
kolhydrater.	  Ingår	  främst	  i	  α1-‐	  och	  α2-‐fraktionerna.	  

2. Lipoproteiner	  
Proteiner	  i	  komplex	  med	  lipider;	  på	  ytan	  finns	  fosfolipider,	  protein	  och	  kolesterol,	  i	  kärnan	  TAG	  
och	  kolesterylestrar.	  Funktionen	  är	  transport	  av	  lipider	  i	  plasman.	  Det	  finns	  olika	  typer,	  får	  lägre	  
densitet	  ju	  mer	  lipider	  molekylen	  innehåller.	  	  	  

3. Metallbindande	  proteiner	  
Ex)	  Ceruloplasmin:	  Transporterar	  koppar	  (viktigt	  spårämne,	  används	  av	  många	  enzymer).	  Kan	  
binda	  6st	  CU2+	  per	  molekyl.	  	  
Ex)	  Transferrin:	  Transporterar	  järn	  (används	  för	  syntes	  av	  hemprotein).	  Kan	  binda	  2st	  Fe3+	  per	  
molekyl.	  Utgör	  serumjärnet,	  ofta	  med	  en	  mättnad	  på	  ca	  30%.	  

4. Immunoglobuliner/	  γ-‐globuliner	  
Syntes	  i	  differentierade	  B-‐celler,	  plasmaceller.	  Antikroppar	  mot	  för	  oss	  främmande	  ämnen	  
(antigen),	  t	  ex	  bakterier.	  Finns	  fem	  olika	  typer;	  IgA,	  IgD,	  IgE,	  IgG	  (vanligast)	  och	  IgM.	  	  
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Akutfasproteiner	  
I	  definitionen	  av	  akutfasproteiner	  ingår	  att	  de	  måste	  vara	  plasmaproteiner	  vars	  koncentration	  mer	  än	  
fördubblas	  vid	  en	  akutfasreaktion.	  Syntesen	  sker	  i	  levern	  och	  utlöses	  av	  stimulans	  från	  cytokiner,	  t	  ex	  IL-‐
6,	  som	  frisätts	  från	  celler	  i	  det	  konstitutiva	  immunfösvaret	  vid	  t	  ex	  en	  infektion.	  	  
	  
Ex)	  C-‐reaktivt	  protein	  (CRP)	  och	  mannosbinande	  lectin.	  De	  binder	  till	  molekyler	  som	  finns	  på	  bakterieytor	  
(men	  ej	  på	  kroppsegna	  celler),	  och	  kan	  därigenom	  opsonisera	  (underlätta)	  fagocytos	  och	  också	  aktivera	  
komplement-‐kaskaden.	  CRP	  kan	  höjas	  100	  ggr	  på	  bara	  8h	  och	  gör	  det	  möjligt	  att	  i	  blodprov	  urskilja	  
bakterieinfektion	  från	  virus,	  eftersom	  koncentrationen	  höjs	  mycket	  mindre	  vid	  virusinfektioner.	  	  
	  
Haptoglobin,	  transferrin,	  ceruloplasmin,	  komplementfaktorer,	  immunglobuliner,	  
serumproteashämmare	  samt	  CRP	  ("C-‐reaktivt	  protein").	  (S1)	  
Haptoglobin	  är	  ett	  glykoprotein	  i	  plasma	  som	  fångar	  upp	  fritt	  hemoglobin	  från	  blodet.	  Detta	  utgör	  en	  
skyddande	  mekanism	  för	  njurarna,	  vars	  tubuli	  skulle	  skadas	  av	  om	  hemoglobinet	  filtrerades.	  Komplexet	  
av	  haptogolin	  och	  hemoglobin	  fagocyteras	  av	  levern.	  	  	  
	  
Transferrin	  och	  ceruloplasmin	  är	  metalloglobuliner	  och	  binder	  järn	  resp.	  koppar.	  	  
	  
Komplementfaktorer	  är	  ett	  tjugotal	  plasmaproteiner	  som	  ingår	  i	  komplementsystemet,	  en	  
aktiveringsväg	  i	  immunförsvaret.	  Genom	  aktivering	  av	  komplementsystemet	  orsakar	  de	  bl	  a	  lys	  av	  
främmande	  celler,	  ökad	  kärlpermeabiliteten	  och	  vasodilatation.	  	  
	  
Immunoglobuliner	  	  

Antikroppar	  mot	  främmande	  antigen.	  Består	  av	  två	  lätta	  och	  två	  tunga	  kedjor.	  
Kedjorna	  binds	  ihop	  med	  disulfidbryggor	  (cystein-‐cystein).	  Specificiteten	  för	  
att	  fånga	  bakterier	  finns	  i	  N-‐terminalerna.	  Immunoglobulinerna	  utgör	  ca	  16%	  
av	  plasmaproteinerna	  och	  är	  alltså	  den	  näst	  vanligaste	  typen.	  Syntetiseras	  i	  B-‐
lymfocyter.	  Samtliga	  är	  glykoproteiner	  (=	  har	  kovalent	  bundna	  kolhydrater).	  	  
	  
Det	  finns	  fem	  olika	  klasser	  med	  olika	  funktioner	  och	  strukturer.	  IgG	  är	  
vanligast,	  ca	  75%	  av	  alla	  immunoglobuliner.	  Den	  enda	  som	  kan	  överföras	  från	  
en	  mamma	  till	  foster	  (kan	  passera	  placentan).	  IgM	  är	  en	  pentamer.	  Medverkar	  
i	  tidigt	  respons	  vid	  infektion.	  IgE	  är	  minst	  förekommande.	  Inblandad	  vid	  
allergiska	  reaktioner.	  IgA	  finns	  i	  sekret	  som	  tårar,	  saliv	  etc.	  IgD	  stannar	  kvar	  på	  
B-‐cellerna	  efter	  syntes.	  Fungerar	  troligen	  som	  receptorer,	  men	  dess	  
funktioner	  är	  inte	  helt	  säkerställda.	  	  

	  
Seruomproteashämmare	  är	  extracellulära	  proteashämmare.	  Hämmar	  t	  ex	  elastas	  och	  trypsin.	  	  	  
	  
C-‐reaktivt	  protein	  (CRP)	  är	  ett	  akutfasprotein.	  Funktioner	  i	  kroppen	  inkluderar	  opsonisering	  och	  
aktivering	  av	  komplementkaskaden.	  Används	  kliniskt	  vid	  diagnos	  av	  virus-‐	  eller	  bakterieinfektioner	  och	  
för	  att	  upptäcka	  postoperativa	  komplikationer	  m	  m.	  	  
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Benmärgens	  vävnadskomponenter	  och	  benmärgens	  lokalisation	  i	  kroppen.	  (S2)	  	  
Det	  finns	  två	  typer	  av	  benmärg;	  röd	  (medulla	  ossia	  rubra),	  som	  mestadels	  består	  av	  hematopoetisk	  
vävnad,	  och	  gul	  (medulla	  ossis	  flava)	  som	  främst	  består	  av	  fett.	  Röda	  blodkroppar,	  trombocyter	  och	  de	  
flesta	  vita	  blodkropparna	  kommer	  från	  röd	  benmärg.	  Vid	  födseln	  är	  all	  kroppens	  benmärg	  röd.	  Med	  
åldern	  omvandlas	  mer	  och	  mer	  till	  gul,	  bara	  ca	  hälften	  av	  en	  vuxen	  människas	  benmärg	  är	  röd.	  	  
	  
Röd	  benmärg	  finns	  främst	  i	  platta	  ben,	  som	  bäckenet,	  sternum,	  kraniet,	  revben,	  kotpelaren	  och	  
skulderbladen,	  samt	  i	  ändarna	  av	  de	  stora	  rörbenen	  i	  armar	  och	  ben.	  Gul	  benmärg	  kan	  man	  hitta	  i	  de	  
ihåliga	  mittendelarna	  av	  rörbenen.	  Vid	  allvarliga	  blodförluster	  kan	  gul	  benmärg	  omvandlas	  tillbaka	  till	  röd	  
benmärg	  för	  att	  öka	  erytrocytproduktionen.	  	  
	  
Stromat	  i	  benmärgen	  är	  all	  vävnad	  som	  inte	  är	  består	  av	  de	  blodkroppsproducerande	  
mesenkymalcellerna.	  Stromat	  är	  indirekt	  kopplat	  till	  syntesen	  av	  blodkroppar	  genom	  att	  skapa	  och	  
upprätthålla	  den	  goda	  miljön	  som	  underlättar	  produktionen.	  Stromat	  består	  av:	  

• Retikulär	  bindväv	  (kollagen	  typ	  III)	  med	  fibroblaster	  	  
• Makrofager	  	  
• Adipocyter,	  fettceller	  
• Benceller	  
• Endotelceller	  som	  bygger	  upp	  sinusoider,	  små	  blodkärl,	  som	  öppnas	  och	  stängs	  för	  att	  släppa	  ut	  

färdiga	  blodceller.	  	  
• Bentrabekler,	  spongiösa	  ben	  

	  
Utöver	  stromat	  finns	  mesenkymalceller,	  som	  producerar	  blodkroppar,	  samt	  blodkroppar	  under	  mognad.	  	  
	  
Benmärgscellernas	  morfologi	  och	  principer	  om	  hur	  man	  kan	  skilja	  olika	  cellstadier	  resp	  cell-‐linjer.	  (S2)	  	  

I	  histologiska	  preparat	  av	  benmärg	  ser	  man	  
enskilda	  insprängda	  adipocyter	  med	  jämna	  
mellanrum.	  I	  övrigt	  består	  den	  av	  
specialiserade	  blodkärl,	  sinusoider.	  Själva	  
parenkymet	  består	  av	  ett	  svampigt	  nätverk	  
av	  hemopoetiska	  celler,	  mognande	  
blodkroppar	  och	  megakaryocyter.	  
Innehåller	  även	  makrofager	  och	  
mastceller.	  	  
	  
Sinusoiderna	  ersätter	  kapillärer	  i	  och	  med	  
att	  de	  går	  mellan	  artärer	  och	  vener.	  De	  är	  

omgivna	  av	  endotelceller	  på	  ett	  basalt	  lamina	  samt	  ett	  yttre	  adventitialager.	  I	  adventitian	  finns	  
retikulärceller	  som	  sänder	  utskott	  till	  de	  hemopoetiska	  cellerna	  och	  som	  producerar	  den	  retikulära	  
bindväven	  som	  bygger	  upp	  organet.	  	  
	  
Se	  nedan	  för	  beskrivning	  av	  de	  olika	  cellstadierna	  och	  hur	  man	  skiljer	  olika	  cell-‐linjer.	  	  
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Hemopoetiska	  stamceller	  samt	  tillväxtfaktorer	  av	  klinisk	  betydelse	  såsom	  erytropoietin	  (EPO)	  och	  
olika	  ”colony	  stimulating	  factors”	  (CSFs).	  (S2)	  	  
Hemopoetiska	  stamceller	  (HSCs)	  i	  benmärgen	  ger	  upphov	  till	  den	  lymfoida	  cell-‐linjen	  (bildar	  lymfocyter)	  
och	  den	  myeloida	  (skapar	  resten	  av	  cellerna).	  HSCs	  är	  multipotenta,	  de	  kan	  alltså	  skapa	  alla	  typer	  av	  
blodceller	  i	  kroppen	  och	  förnya	  sig	  själva.	  De	  delar	  sig	  genom	  så	  kallad	  assymetrisk	  delning,	  där	  några	  av	  
dottercellerna	  alltid	  förblir	  HSCs.	  	  
	  

Erythropoietin	  (EPO)	  är	  ett	  glykoprotein	  bildat	  i	  njuren	  som	  stimulerar	  den	  multipotenta	  stamcellen	  att	  
bilda	  proerythroblaster,	  ett	  steg	  i	  syntesen	  mot	  mogna	  erytrocyter.	  EPO	  frisätts	  vid	  minskad	  
syrekoncentration	  i	  blodet	  och	  leder	  genom	  ökad	  produktion	  av	  erytrocyter	  till	  ökad	  syrekapacitet.	  	  
	  

Colony-‐stimulating	  factors	  (CSFs)	  är	  glykoproteiner	  som	  binder	  till	  receptorer	  på	  ytan	  av	  hemotoetiska	  
stamceller.	  De	  aktiverar	  då	  intracellulära	  signaleringsvägar	  som	  kan	  få	  cellerna	  att	  proliferera	  och	  
differentiera	  till	  färdiga	  blodceller.	  Ofta	  påverkar	  CSFs	  syntesen	  av	  vita	  blodkroppar.	  Olika	  CSFs	  
stimulerar	  syntesen	  av	  olika	  vita	  blodkroppar.	  	  
	  
Skillnaden	  mellan	  en	  hemopoetisk	  stamcell	  och	  en	  hemocytoblast.	  (S3)	  	  
En	  hemopoetisk	  stamcell	  har	  förmågan	  att	  skapa	  alla	  typer	  av	  blodceller,	  inklusive	  att	  återskapa	  sig	  
själva.	  Från	  stamceller	  kan	  hemocytoblaster	  skapas.	  Hemocytoblasterna	  är	  den	  tidigaste	  morfologiskt	  
identifierbara	  cellen	  i	  hemopoesen.	  De	  är	  förstadier	  till	  alla	  celltyperna,	  men	  är	  ett	  steg	  i	  
differentieringen	  och	  alltså	  ingen	  stamcell,	  utan	  beteckning	  på	  det	  första	  stadium	  i	  hemopoesens	  olika	  
linjer	  som	  är	  morfologiskt	  särskiljbar.	  Man	  kan	  förmoda	  att	  olika	  -‐	  till	  utseendet	  likadana	  -‐	  
hemocytoblaster	  redan	  är	  programmerade	  att	  bilda	  helt	  olika	  blodceller.	  
	  
Bildningen	  av	  de	  olika	  blodkropparna	  (utvecklingsstadier).	  (S2)	  	  
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Hemocytoblast:	  

	  
	  
Erytropoes,	  bildning	  av	  erytrocyter	  
	  
Proerytroblast:	  	  

	  
	  
Basofil	  erytroblast:	  	  

	  
	  
Polykromatofil	  erytroblast:	  

	  
	  
Ortokromatisk	  erytroblast	  (normoblast):	  

	  
	  
	  
	  

Hemocytoblasten	  är	  rund	  och	  har	  en	  central,	  rund,	  lucker	  kärna	  med	  
nukleoler	  (de	  små,	  små	  pilarna	  i	  bilden	  pekar	  på	  dessa).	  Cytoplasman	  är	  
basofil	  och	  saknar	  granula.	  Cellen	  kan	  variera	  i	  storlek.	  
	  

Rund	  cell	  som	  kan	  variera	  mellan	  14-‐25µm	  i	  diameter.	  Kärnan	  är	  rödaktig	  och	  
centralt	  belägen.	  Nukleoler	  kan	  förekomma.	  I	  kärnan	  ses	  en	  antydan	  till	  
schackbrädesmönster.	  Cytoplasman	  är	  basofil.	  
	  

Rund	  cell,	  13-‐18	  µm	  i	  diameter.	  Kärnan	  är	  rund,	  centralt	  belägen,	  blå-‐svart	  
och	  har	  nu	  ett	  tydligt	  schackbrädesmönster.	  Cytoplasman	  är	  fortfarande	  
basofil.	  
	  

Rund	  cell	  med	  central,	  blå-‐svart,	  schackbrädesmönstrad	  kärna.	  12-‐15	  µm	  i	  
diameter.	  Den	  ökande	  mängden	  hemoglobin	  gör	  att	  cytoplasman	  färgas	  
både	  basofilt	  och	  eosinofilt	  (därav	  namnet	  polykromatofil).	  Kan	  lätt	  förväxlas	  
med	  lymfocyter	  men	  dessa	  har	  mindre	  cytoplasma,	  som	  dessutom	  är	  mer	  
basofil.	  
	  

Rund	  cell	  med	  rund,	  centralt	  belägen,	  kompakt	  cellkärna.	  Ibland	  ses	  kärnan	  
vid	  kanten,	  då	  är	  den	  på	  väg	  att	  klämmas	  ut	  ur	  cellen.	  ”Orto”	  betecknar	  att	  
cytoplasman	  har	  sin	  rätta	  färg,	  d	  v	  s	  eosinofil,	  men	  den	  är	  dock	  något	  mer	  
basofil	  än	  de	  mogna	  erytrocyternas.	  Diameter	  8-‐12	  µm.	  Denna	  gör	  sig	  av	  
med	  sin	  kärna	  och	  blir	  en	  retikulocyt.	  
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Retikulocyt:	  

	  
	  
Erytrocyt:	  

	  
	  
	  
Granulopoes,	  bildning	  av	  granulocyter	  
	  
Myeloblast:	  

	  
	  
Promyelocyt:	  	  

	  
	  
	  
Promyelocyten	  är	  det	  sista	  gemensamma	  steget	  för	  de	  tre	  typerna	  av	  granulocyter	  som	  finns.	  Här	  delas	  
linjen	  upp	  i	  tre;	  eosinofila,	  neutrofila	  och	  basofila	  granulocyter	  skapas	  var	  för	  sig.	  	  
	  

En	  retikulocyt	  är	  en	  relativt	  nybildad	  erytrocyt	  och	  den	  första	  i	  ledet	  som	  
släpps	  ut	  från	  benmärgen	  till	  blodet.	  Den	  har	  fortfarande	  organeller	  och	  
färgas	  därför	  lite	  mörkare	  än	  den	  mogna	  erytrocyten.	  
	  

Erytrocyten	  saknar	  kärna,	  organeller	  och	  granula.	  Den	  färgas	  eosinofilt	  pga	  
sitt	  hemoglobin.	  Den	  bikonkava	  formen	  är	  synlig	  i	  mikroskopet	  genom	  att	  
den	  tunnare	  delen	  i	  mitten	  färgas	  ljusare.	  Storleken	  är	  ca	  7,8	  µm	  (bra	  
måttstock	  vid	  bestämning	  av	  övriga	  celler).	  
	  

Bildas	  från	  hemocytoblaster.	  En	  rund	  cell	  som	  har	  en	  central,	  rödtonad	  
kärna,	  ev.	  med	  nukleoler.	  Cytoplasman	  är	  något	  svagare	  basofil	  än	  i	  
hemocytoblasten.	  Diameter	  ca	  15	  µm.	  
	  

Promyelocyten	  är	  rund	  eller	  oval	  med	  en	  oval	  kärna	  som	  ofta	  ligger	  mot	  ena	  
kanten	  av	  cellen.	  Cytoplasmans	  färg	  kan	  variera	  från	  basofil	  till	  ofärgad	  
beroende	  på	  var	  i	  utvecklingen	  cellen	  befinner	  sig.	  Stora,	  azurofila	  granula	  
finns	  i	  varierande	  mängd.	  Cellen	  är	  ca	  15-‐24	  µm	  i	  diameter,	  även	  detta	  
varierar	  med	  utvecklingsstadium.	  
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Utvecklingen	  av	  eosinofila	  granulocyter	  
	  
Eosinofil	  myelocyt:	  

	  
	  
Eosinofil	  metamyelocyt:	  

	  
	  
Eosinofil,	  stavkärnig	  granulocyt:	  

	  
	  
Eosinofil,	  segmentkärnig	  granulocyt:	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Cellen	  är	  rund	  eller	  oval	  och	  har	  en	  rund	  eller	  njurformad	  cellkärna	  som	  
oftast	  ligger	  mot	  kanten.	  Cytoplasman	  är	  helt	  fylld	  med	  stora,	  röd-‐brun-‐gråa	  
granula.	  Diametern	  är	  ca	  10-‐16	  µm.	  
	  

Cellen	  är	  rund	  men	  kärnan	  är	  lätt	  böjd	  och	  ligger	  oftast	  mot	  cellens	  kant.	  
Cytoplasman	  är	  helt	  fylld	  med	  stora,	  gråröda	  granula;	  färgen	  är	  klarare	  än	  i	  
myelocytstadiet.	  Diametern	  är	  ca	  10-‐15	  µm.	  
	  

Rund	  cell	  med	  U-‐formad	  kärna.	  Cytoplasman	  är	  helt	  fylld	  med	  stora,	  
tegelröda,	  glänsande	  granula,	  ser	  ut	  som	  löjrom.	  12-‐15	  µm.	  Från	  detta	  
stadium	  släpps	  eosinofilen	  ut	  i	  blodet.	  
	  

Rund	  cell	  med	  segmenterad	  kärna;	  ofta	  två	  segment	  men	  kan	  vara	  fler.	  
Cytoplasman	  är	  helt	  fylld	  med	  stora,	  tegelröda,	  glänsande	  granula,	  ser	  ut	  
som	  löjrom.	  12-‐15	  µm.	  
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Utvecklingen	  av	  neutrofila	  granulocyter	  
	  
Neutrofil	  myelocyt:	  

	  
	  
Neutrofil	  metamyelocyt:	  

	  
	  
Neutrofil,	  stavkärnig	  granulocyt:	  

	  
	  
Neutrofil,	  segmentkärnig	  granulocyt:	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Liten	  cell	  med	  rund	  eller	  oval	  form.	  Kärnan	  är	  rund	  eller	  njurformad	  och	  
ligger	  oftast	  mot	  kanten.	  Cytoplasman	  är	  ofärgad	  och	  innehåller	  små,	  svagt	  
färgade	  (rosa)	  granula.	  
	  

Rund	  cell	  med	  lätt	  böjd	  kärna	  som	  oftast	  ligger	  mot	  kanten.	  Cytoplasman	  är	  
ofärgad	  och	  innehåller	  små,	  svagt	  färgade	  (rosa)	  granula.	  Diameter	  10-‐15	  
µm.	  
	  

Rund	  cell	  med	  U-‐formad	  kärna.	  Cytoplasman	  är	  ofärgad	  och	  innehåller	  små,	  
svagt	  färgade	  (rosa)	  granula.	  12-‐15	  µm.	  Från	  detta	  stadium	  släpps	  
neutrofilen	  ut	  i	  blodet.	  

Rund	  cell	  med	  segmenterad	  kärna;	  två	  eller	  flera	  segment.	  Cytoplasman	  är	  
ljus	  och	  innehåller	  små,	  svagt	  laxröda	  granula	  (små,	  små	  pilarna	  i	  bilden).	  
Azurofila	  granula	  kan	  förekomma.	  I	  vissa	  utstryk	  är	  granula	  svåra	  att	  urskilja.	  
12-‐15	  µm.	  
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Utvecklingen	  av	  basofila	  granulocyter	  
	  
Basofil	  myelocyt:	  

	  
	  
Basofil	  metamyelocyt:	  

	  
	  
Basofil,	  stavkärnig	  granulocyt:	  

	  
	  
Basofil,	  segmentkärnig	  granulocyt:	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Rund	  eller	  oval	  cell	  med	  rund	  eller	  njurformad	  kärna	  som	  oftast	  ligger	  mot	  
kanten.	  Cytoplasman	  är	  ofärgad	  men	  det	  kan	  vara	  svårt	  att	  se	  p.g.a.	  den	  
stora	  mängden	  stora,	  mörka	  granula.	  10-‐16	  µm.	  

(Tyvärr	  saknas	  bild	  på	  denna.	  Jämför	  med	  eosinofil	  och	  neutrofil	  
metamyelocyt).	  Cellen	  är	  rund	  och	  har	  en	  lätt	  böjd	  kärna	  som	  oftast	  ligger	  
mot	  kanten.	  Cytoplasman	  är	  ofärgad	  men	  det	  kan	  vara	  svårt	  att	  se	  p.g.a.	  den	  
stora	  mängden	  stora,	  mörka	  granula.	  10-‐15	  µm.	  
	  

(Tyvärr	  saknas	  bild	  på	  denna.	  Jämför	  med	  eosinofil	  och	  neutrofil	  stavkärnig	  
granulocyt).	  Rund	  cell	  med	  U-‐formad	  kärna.	  Cytoplasman	  är	  ofärgad	  men	  det	  
kan	  vara	  svårt	  att	  se	  p.g.a.	  den	  stora	  mängden	  stora,	  mörka	  granula.	  12-‐15	  
µm.	  Från	  detta	  stadium	  släpps	  basofilen	  ut	  i	  blodet.	  
	  
	  

Rund	  cell	  med	  segmenterad	  kärna.	  Kärnan	  kan	  dock	  vara	  svår	  att	  bedöma	  då	  
den	  ofta	  täcks	  av	  granula.	  Granula	  är	  mörka	  (ofta	  svarta)	  och	  ojämna	  i	  form	  
och	  storlek.	  12-‐15	  µm.	  Mycket	  ovanlig	  celltyp.	  
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Monocytopoes,	  bildning	  av	  monocyter	  
	  
Promonocyt:	  

	  
	  
Monocyt:	  

	  
	  
	  
Lymfocytopoes,	  bildning	  av	  lymfocyter	  
	  
Lymfocyt:	  

	  	  
	  
Plasmacell:	  

	  
	  
	  
	  

Rund	  eller	  oval	  cell	  med	  rödtonad,	  njurformad	  kärna	  förskjuten	  mot	  kanten.	  
Nukleoler	  kan	  förekomma.	  Basofil	  cytoplasma	  med	  små,	  azurofila	  granula.	  
15-‐20	  µm.	  
	  

Rund	  cell,	  12-‐20	  µm	  i	  diameter	  men	  en	  kärna	  som	  kan	  vara	  njurformad	  men	  
den	  behöver	  inte	  vara	  det.	  Kromatinet	  bildar	  ibland	  linjära	  mönster	  (små,	  
små	  vita	  pilar	  i	  bilden).	  Stor,	  svagt	  basofil	  cytoplasma,	  ev.	  med	  azurofila	  
granula	  (liten	  svart	  pil	  i	  bilden).	  

Rund	  cell,	  9-‐12	  µm,	  med	  en	  kärna	  som	  fyller	  upp	  nästan	  hela	  cellen.	  Kärnan	  
är	  rund	  och	  har	  en	  antydd	  invagination.	  Den	  lilla	  cytoplasma	  som	  finns	  är	  
basofil	  och	  kan	  innehålla	  azurofila	  granula.	  

Rund	  eller	  oval	  cell	  med	  rund	  eller	  oval	  kärna.	  Tätt	  kromatin.	  Cytoplasman	  är	  
kraftigt	  basofil	  (p	  g	  a	  hög	  halt	  RNA	  för	  produktionen	  av	  antikroppar)	  med	  en	  
tydlig	  perinukleär	  uppklarning	  (ljusare	  område	  bredvid	  kärnan)	  vid	  platsen	  
för	  Golgi	  och	  vakuoler.	  15-‐20	  µm	  i	  diameter.	  
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Trombocytopoes,	  bildning	  av	  trombocyter	  
	  
Megakaryoblast:	  

	  
	  
Megakaryocyt:	  

	  
	  
Trombocyt:	  

	  
	  
	  
Riktlinjer	  för	  hur	  man	  kan	  skilja	  olika	  cellstadier	  resp.	  cell-‐linjer	  
Mognadsgrad:	  En	  omogen	  cell	  (tidigt	  utvecklingsstadium)	  kännetecknas	  framför	  allt	  av	  att	  kromatinet	  är	  
luckert,	  eftersom	  eukromatinet	  utgörs	  av	  så	  fina	  kromatintrådar	  att	  de	  inte	  syns	  i	  mikroskopet.	  
Kromatinet	  är	  anpassat	  för	  att	  lätt	  kunna	  transkriberas	  under	  denna	  tillväxtfas.	  Kärnan	  är	  rödfärgad	  i	  
dessa	  tidiga	  stadier,	  med	  de	  vanliga	  färgningsmetoderna.	  Ytterligare	  ett	  kännetecken	  är	  tydliga	  
nukleoler.	  De	  återspeglar	  bildning	  av	  ribosomalt	  RNA.	  	  
	  

Bilden	  visar	  fyra	  egenskaper	  i	  en	  omogen	  benmärgscell:	  	  
luckert	  kromatin,	  rödfärgad	  kärna,	  nukleoler,	  och	  intensivt	  basofil	  (blåfärgad)	  
cytoplasma.	  De	  mer	  mogna	  cellstadierna	  har	  mer	  kondenserat	  kromatin	  
(heterokromatin)	  som	  inte	  är	  involverat	  i	  transkription,	  och	  mindre	  kraftigt	  
färgad	  cytoplasma.	  
	  

Rund	  cell	  med	  central,	  2-‐loberad	  kärna.	  Luckert	  kromatin.	  Basofil	  cytoplasma	  
med	  små,	  azurofila	  granula.	  >30	  µm	  i	  diameter.	  

Megakaryocyten	  har	  oregelbunden	  form	  och	  en	  central,	  oregelbunden	  kärna.	  
Polyploid.	  Cytoplasman	  är	  svagt	  basofil	  och	  innehåller	  små	  azurofila	  granula.	  
Cellen	  är	  mycket	  stor;	  30-‐100	  µm.	  Från	  denna	  knoppas	  trombocyter	  av.	  

Trombocyten	  saknar	  kärna	  och	  organeller.	  Cytoplasman	  färgas	  basofilt.	  Den	  
är	  granulerad	  centralt	  (granulomer)	  och	  denna	  del	  ter	  sig	  lite	  mörkare	  i	  
mikroskopet	  medan	  den	  perifera	  delen	  saknar	  granula	  (hyalomer)	  och	  ser	  
ljusare	  ut.	  Storleken	  är	  ungefär	  2-‐4	  µm	  och	  dessa	  blodkroppar	  ses	  ofta	  i	  
grupper.	  Trombocyter	  adherar	  lätt	  till	  varandra	  i	  blodutstryk.	  
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Storlek:	  Angående	  cellernas	  storlek	  är	  en	  huvudregel	  att	  tidiga	  förstadier	  är	  större	  än	  de	  senare	  
stadierna.	  Följande	  gäller	  för	  de	  olika	  cellinjerna:	  

• Erythrocytförstadier:	  blir	  successivt	  allt	  mindre.	  
• Granulocytförstadier:	  det	  största	  stadiet	  är	  promyelocyten	  (som	  näst	  efter	  

trombocytförstadier	  är	  den	  största	  cellen).	  Därefter	  minskar	  storleken	  successivt.	  
• Trombocytförstadier:	  det	  största	  stadiet	  är	  megakaryocyten	  -‐	  för	  övrigt	  den	  största	  cellen	  i	  

benmärgen.	  
• Monocytförstadier:	  promonocyter	  och	  monocyter	  har	  ungefär	  samma	  storlek.	  
• Lymfocytförstadier:	  lymfocyter	  är	  unika	  på	  så	  sätt	  att	  de	  kan	  blastomvandlas,	  dvs	  en	  liten,	  

mogen	  lymfocyt	  kan	  övergå	  i	  en	  större,	  förstadieliknande	  variant.	  Man	  kan	  kalla	  dessa	  
lymfoblaster.	  De	  kan	  i	  sin	  tur	  övergå	  till	  mogna	  lymfocyter	  eller	  till	  plasmaceller.	  

	  

Sammanfattningsvis	  kan	  man	  säga	  att	  de	  flesta	  cellerna	  i	  ett	  benmärgsutstryk	  (erythrocytförstadier	  och	  
granulocytförstadier)	  är	  störst	  i	  ett	  tidigt	  stadium,	  och	  blir	  sedan	  mindre	  för	  varje	  stadium.	  
	  
Kärnan:	  Cellkärnans	  form	  har	  stor	  betydelse	  för	  identifieringen	  av	  en	  celltyp	  och	  dess	  utvecklingsstadium	  
i	  benmärg.	  En	  huvudregel	  är	  att	  kärnan	  är	  stor	  i	  tidiga	  stadier	  och	  att	  den	  blir	  allt	  mindre	  (och	  i	  
erythrocyternas	  fall	  till	  sist	  försvinner	  ut).	  En	  annan	  huvudregel	  är	  att	  kromatinet	  är	  luckert	  (finfördelat,	  
ljusfärgat,	  ofta	  rödtonat)	  i	  tidiga	  stadier,	  medan	  senare	  former	  har	  kompakt	  kromatin	  (mörkare	  och	  mer	  
klumpat).	  En	  tredje	  huvudregel	  är	  att	  kärnan	  i	  tidiga	  former	  innehåller	  nukleoler.	  

• Erythrocytförstadier:	  Först	  en	  stor,	  rund,	  lucker	  kärna	  som	  successivt	  övergår	  i	  en	  mindre	  och	  
kompakt	  kärna.	  Formen	  är	  hela	  tiden	  rund.	  En	  typisk	  egenskap	  hos	  erythrocytförstadier	  är	  att	  
fördelningen	  mellan	  ljust	  eukromatin	  och	  mörkt	  heterokromatin	  ger	  kärnan	  ett	  
schackbrädesliknande	  mönster.	  Detta	  kan	  man	  ana	  redan	  i	  proerythroblaster,	  men	  är	  mest	  
uttalat	  i	  basofila	  erythroblaster	  och	  polykromatofila	  erythroblaster.	  Den	  ortokromatiska	  
erythroblasten	  har	  en	  extremt	  kompakt	  (pyknotisk)	  kärna	  som	  till	  slut	  kläms	  ut	  ur	  cellen	  för	  
att	  snabbt	  ätas	  upp	  av	  makrofager.	  

• Granulocytförstadier:	  Först	  en	  stor,	  rund,	  lucker	  kärna.	  Kärnan	  blir	  sedan	  successivt	  oval,	  
sedan	  njurformad,	  sedan	  bumerangformad	  ("stavformad"),	  för	  att	  slutligen	  segmenteras.	  I	  de	  
mogna	  granulocyterna	  blir	  antalet	  segment	  allt	  större	  (gäller	  speciellt	  neutrofiler).	  

• Trombocytförstadier:	  Dessa	  är	  väldigt	  speciella	  genom	  att	  megakaryoblasten	  har	  en	  2-‐loberad	  
kärna	  där	  kromosomerna	  successivt	  fördubblas	  utan	  att	  det	  sker	  någon	  celldelning.	  
Megakaryocyterna	  har	  därför	  en	  stor,	  polyploid,	  oregelbunden	  kärna.	  

• Monocytförstadier:	  Kärnan	  är	  njurformad	  och	  bibehåller	  formen	  eller	  övergår	  i	  mer	  
oregelbunden	  form.	  

• Lymfocytförstadier,	  plasmoblaster	  och	  plasmaceller:	  Kärnan	  i	  en	  lymfocyt	  är	  alltid	  rund.	  När	  
en	  lymfocyt	  övergår	  till	  plasmaceller	  blir	  kärnan	  oval.	  

	  

För	  de	  vanligaste	  cellerna	  i	  benmärg	  gäller	  alltså	  att	  kärnan	  är	  rund	  och	  blir	  allt	  mindre	  (erythropoesen)	  
och	  kanske	  också	  ändrar	  form	  (granulocytopoesen).	  Kärnan	  är	  först	  lucker	  och	  har	  nukleoler,	  och	  blir	  
successivt	  mer	  kompakt.	  Kärnan	  är	  först	  rödaktig	  för	  att	  senare	  bli	  mörk	  eller	  svart.	  
	  



Läkarprogrammet	  
	  Den	  Friska	  Människan	  2	  
Amanda	  Kaba	  Liljeberg	  

	   35	  

Cytoplasma:	  När	  man	  studerar	  cytoplasman	  bör	  man	  dels	  bedöma	  färgen,	  dels	  förekomst	  av	  granula	  och	  
isåfall	  deras	  färg	  (se	  nedan).	  Med	  de	  färgningar	  som	  vanligen	  används	  för	  att	  studera	  blodutstryk	  är	  
omogna	  celler	  kraftigt	  basofila	  (=blå,	  surt	  pH)	  medan	  mognare	  former	  har	  en	  eosinofil	  (erythrocyter)	  
eller	  blek	  cytoplasma	  (granulocyter)	  (granula	  ej	  inräknade!).	  Vissa	  celler	  bibehåller	  en	  svag	  basofili.	  

• Erythrocytförstadier:	  Tidiga	  former	  är	  starkt	  basofila.	  Färgen	  övergår	  successivt	  till	  eosinofil	  
(rosa).	  Stadiet	  "polykromatofil	  erythroblast"	  kallas	  så	  eftersom	  cytoplasman	  innehåller	  såväl	  
basofila	  komponenter	  (RNA)	  som	  eosinofila	  (hemoglobin).	  

• Granulocytförstadier:	  Tidiga	  former	  är	  basofila	  men	  färgen	  bleknar	  successivt.	  Färgen	  kan,	  
speciellt	  i	  eosinofila	  granulocyter,	  vara	  svår	  att	  avgöra	  pga	  riklig	  förekomst	  av	  granula.	  

• Trombocytförstadier:	  Alltid	  mer	  eller	  mindre	  basofila.	  
• Monocytförstadier:	  Alltid	  mer	  eller	  mindre	  basofila.	  
• Lymfocytförstadier:	  Alltid	  mer	  eller	  mindre	  basofila.	  
• Plasmoblaster	  och	  plasmaceller:	  Kraftigt	  basofila	  

	  

Sammanfattning:	  För	  de	  flesta	  cellerna	  gäller	  att	  tidiga	  stadier	  är	  basofila,	  senare	  stadier	  antingen	  
eosinofila	  eller	  mer	  eller	  mindre	  ofärgade.	  Vissa	  celltyper	  bibehåller	  dock	  sin	  basofili.	  
	  
Granula:	  Specifika	  granula	  förekommer	  endast	  i	  granulocyter	  och	  deras	  förstadier!	  Vissa	  andra	  celltyper	  
kan	  ha	  azurofila	  granula.	  

• Erythrocytförstadier:	  har	  aldrig	  granula.	  
• Granulocytförstadier:	  Granula	  förekommer	  tidigast	  i	  promyelocyter.	  Det	  rör	  sig	  då	  om	  stora,	  

"azurofila"	  granula	  (blåvioletta/purpurfärgade).	  I	  myelocyter	  och	  efterföljande	  stadier	  
innehåller	  cellerna	  allt	  färre	  azurofila	  granula	  och	  istället	  ökande	  koncentration	  av	  de	  
specifika	  granula.	  Neutrofila	  granula	  är	  små	  och	  ganska	  svagt	  färgade	  (rosa).	  Eosinofila	  
granula	  är	  i	  tidiga	  stadier	  mörkare	  än	  i	  mogna	  celler	  (och	  närmast	  brun-‐grå-‐röda)	  men	  får	  
senare	  den	  typiska	  tegelröda	  färgen.	  Dessa	  granula	  är	  stora	  och	  förekommer	  i	  stora	  
mängder,	  vilket	  är	  speciellt	  bra	  att	  veta	  i	  överfärgade	  preparat	  där	  granulas	  röda	  färg	  kanske	  
inte	  framgår.	  Basofila	  förstadier	  är	  sällsynta,	  men	  innehåller	  basofila	  granula.	  

• Trombocytförstadier:	  Innehåller	  små,	  azurofila	  granula.	  
• Monocytförstadier:	  Innehåller	  små,	  azurofila	  granula.	  
• Lymfocytförstadier:	  Kan	  innehålla	  små,	  azurofila	  granula	  
• Plasmoblaster	  och	  plasmaceller:	  innehåller	  inga	  granula.	  

	  

Övrigt:	  Benmärg	  har	  en	  kraftig	  cellnybildning.	  Det	  är	  därför	  vanligt	  att	  man	  ser	  celler	  i	  olika	  stadier	  av	  
mitos.	  Det	  är	  framför	  allt	  tidiga	  former	  som	  genomgår	  celldelning	  men	  en	  cell	  i	  delning	  är	  svår	  att	  
klassificera.	  	  
	  
Benmärgsprov	  för	  diagnostik,	  och	  transplantation	  av	  benmärgsceller.	  (S1)	  	  
Benmärg	  kan	  tas	  från	  en	  individ	  och	  ges	  till	  en	  annan,	  via	  blodet.	  De	  donerade	  stamcellerna	  kommer	  att	  
vandra	  till	  benmärgen	  och	  påbörja	  hematopoes.	  Transplantationen	  innebär	  att	  ett	  helt	  immunsystem	  
transplanteras	  och	  utförs	  vanligast	  vid	  cancer	  (leukemi),	  hemopoetiska	  defekter	  eller	  när	  benmärgens	  
celler	  har	  skadats	  till	  följd	  av	  strålning	  eller	  cellgiftsbehandling.	  Benmärgsprov	  tas	  från	  höftbenet.	  Man	  
studerar	  hur	  många	  leukocyter	  som	  finns,	  deras	  grad	  av	  mognad	  och	  hur	  många	  som	  är	  friska.	  	  
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HUDEN	  
	  
Hudens	  mikroskopiska	  struktur	  (epidermis,	  dermis,	  subcutis;	  hår	  och	  naglar;	  talgkörtlar,	  svettkörtlar,	  
bröstkörtlar)	  samt	  den	  cellulära	  och	  organisatoriska	  uppbyggnaden	  av	  epidermis	  och	  dermis.	  (S2)	  	  
Huden,	  cutis,	  består	  av	  två	  lager	  som	  är	  strukturellt	  och	  embryogenetiskt	  skilda.	  Det	  yttre,	  epidermis,	  
består	  främst	  av	  ektodermala	  epitelceller	  medan	  det	  inre,	  dermis,	  består	  av	  tät	  oregelbunden	  kollagen	  
bindväv	  härstammande	  från	  mesodermet.	  Cutis	  vilar	  på	  ett	  förskjutbart	  lager	  lucker	  bindväv,	  subcutis.	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
Epidermis	  

• Keratinocyter	  
Den	  cell	  som	  bildar	  och	  ingår	  i	  det	  hornämne	  som	  ligger	  längst	  ut.	  Hårt	  keratin	  finns	  i	  hår	  och	  
naglar,	  och	  mjukt	  keratin	  i	  stratum	  corneum.	  	  

o Stratum	  basale	  är	  ett	  lager	  kubiska-‐cylindriska	  epitelceller	  där	  mitosen	  av	  keratinocyter	  
sker.	  	  

o Stratum	  spinosum	  består	  av	  ett	  flertal	  lager,	  stora	  ljusa	  månghörniga	  celler	  som	  sitter	  
ihop	  med	  desomsomer.	  Skyddar	  huden	  mot	  mekaniska	  dragkrafter.	  	  

o Stratum	  granulosum,	  relativt	  tunt,	  3-‐4	  lager.	  Stora	  basofila	  korn,	  keratohyalingranule,	  i	  
cytoplasman.	  	  

o Stratum	  lucidum,	  platta	  celler	  utan	  organeller.	  Finns	  bara	  på	  fotsula,	  handflata.	  	  
o Stratum	  corneum,	  döda	  celler	  med	  cytoplasman	  utbytt	  mot	  keratin.	  	  
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• Melanocyter	  
Blodets	  färg	  påverkas	  av:	  

o Pigment	  –	  melanin,	  caroten,	  bilirubin	  
o Kärlförsörjning,	  genomblödning,	  man	  blir	  blek	  om	  man	  är	  kall,	  röd	  när	  man	  är	  varm.	  

Olika	  påverkan	  på	  olika	  kroppsdelar.	  	  
o Blodets	  syremättnad	  (cyanos)	  

Melanocyterna	  är	  dentritiska	  celler.	  10-‐25%	  av	  alla	  celler	  som	  finns	  i	  stratum	  basale.	  Bildar	  
melanin	  som	  ligger	  i	  pigmentkorn	  som	  kallas	  melanosomer.	  Producerar	  ett	  stort	  överskott	  som	  
ges	  bort	  till	  de	  andra	  cellerna	  (cytokrin	  sekretion)	  i	  stratum	  basale,	  vilket	  gör	  att	  alla	  celler	  här	  
blir	  pigmenterade.	  Detta	  skyddar	  mot	  strålning	  från	  solen.	  	  

• Merkelceller	  
I	  stratum	  basale.	  Anses	  ha	  sensoriska	  funktioner,	  ligger	  i	  anslutning	  till	  nervceller.	  	  

• Langerhansceller	  
Dendritiska	  celler.	  Kan	  ses	  i	  stratum	  basale	  och	  också	  i	  dermis.	  Antigenpresenterande.	  Reagerar	  
alltså	  på	  olika	  antigen,	  t	  ex	  solljus,	  värme,	  strålning	  och	  stimulerar	  immunförsvaret.	  
Postinflammatorisk	  kompensatorisk	  pigmentering	  =	  solbränna!	  

	  
Dermis	  
Består	  av	  två	  inte	  helt	  avgränsade	  lager;	  Stratum	  papillare	  och	  stratum	  reticulare.	  

• Stratum	  papillare	  
Går	  upp	  i	  papiller	  i	  epidermis.	  Här	  finns	  tunna	  buntar	  av	  kollagen	  och	  elastiska	  trådar	  samt	  kärl	  
och	  nerver.	  Förutom	  fibroblaster	  förekommer	  bl	  a	  mastceller	  och	  makrofager.	  	  

• Stratum	  retikulare	  
Består	  av	  ett	  filkliknande	  nätverk	  av	  tjocka	  kollagena	  buntar	  och	  elastiska	  trådar.	  I	  en	  del	  
områden	  finns	  det	  glatt	  muskulatur,	  t	  ex	  i	  areola	  mammae	  och	  yttre	  genitalia	  samt	  i	  anslutning	  
till	  hårstrån,	  musculi	  arrextores	  pilorum.	  Man	  finner	  också	  i	  vävnaden	  kärl,	  nerver,	  körtlar	  och	  
hårfolliklar.	  	  

	  
Fibroblaster	  producerar	  bindväven.	  De	  elastiska	  trådarna	  tål	  inte	  solljus	  och	  bryts	  ned.	  Huden	  förändras	  
och	  mattas	  av	  och	  blir	  torr,	  rynkig.	  	  
	  
Subcutis	  
Lucker	  bindväv.	  Innehåller	  mycket	  fettceller,	  olika	  beroende	  på	  kroppsdel	  och	  hur	  tjock	  man	  är.	  Kvinnor	  
har	  mer	  fett	  i	  subcutis.	  Kärl,	  nerver	  och	  vissa	  körtlar	  finns	  också	  här.	  	  
	  
Talgkörtlar	  
Talg	  =	  sebum.	  Enkla	  förgrenade	  körtlar	  i	  dermis,	  ca	  0,2-‐2mm	  stora.	  Finns	  över	  hela	  kroppen,	  förutom	  
fotsulor	  och	  handflator.	  Utförsgången	  består	  av	  flerskiktat	  skivepitel	  och	  mynnar	  ofta	  i	  halsen	  på	  en	  
hårfollikel,	  men	  sekretionen	  kan	  också	  ske	  direkt	  på	  hudytan.	  Holokrin	  sekretion.	  Funktionen	  är	  att	  
skydda	  mot	  uttorkning,	  bakteriedödande	  och	  innehåller	  förstadiet	  till	  vitamin	  D,	  som	  aktiveras	  m	  h	  a	  
solljus	  på	  hudytan.	  	  
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Hår	  

	  
	  
Hårbulb	  =	  matrix,	  här	  produceras	  håret.	  Hårväxten	  sker	  periodvis,	  med	  växtperioder	  och	  pauser.	  
Hårfärgen	  bestäms	  av	  mängden	  pigment	  som	  produceras	  av	  melanocyterna	  i	  hårbulben,	  och	  av	  
mängden	  luftbubblor	  som	  finns	  i	  hårstrået.	  Ju	  fler	  sprickor	  med	  hålrum	  mana	  har	  i	  strået	  ger	  ljusare	  färg,	  
t	  ex	  grått	  hår	  när	  man	  blir	  gammal.	  	  
	  
Naglar	  
Nageln	  består	  av	  en	  platta	  av	  keratiniserade	  epitelceller.	  Cellkärnorna	  finns	  kvar	  men	  är	  skrumpnade	  och	  
degenererade.	  	  

	  
	  
Nagelplattan	  vilar	  på	  en	  nagelbädd	  bestående	  av	  ett	  flerskiktat	  epitel	  motsvarande	  stratum	  basale	  och	  
stratum	  spinosum	  i	  huden.	  Dermis	  i	  nagelbädden	  hänger	  direkt	  samman	  med	  periostet	  på	  ändfalangen.	  
Nagelplattans	  tillväxt	  sker	  i	  nagelroten.	  Stratum	  germinativum,	  under	  nagelbädden,	  är	  mycket	  
smärtkänsligt.	  	  
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Redogöra	  för	  skillnader	  i	  uppbyggnad	  och	  funktion	  mellan	  merokrina	  (eccrine)	  och	  apokrina	  
svettkörtlar.	  (S2)	  	  
Svettkörtlar	  är	  mycket	  enkla	  strukturer;	  tubulära	  körtlar.	  En	  sekretorisk	  del	  (produktion)	  med	  enkelt	  
kubiskt-‐cylindriskt	  epitel	  och	  en	  utförsgång	  med	  litet	  lumen	  och	  tvåskiktat	  kubiskt	  epitel.	  Runt	  de	  
sekretoriska	  cellerna	  finns	  myoepiteliala	  celler	  som	  kan	  ”krama	  ur”	  cellerna	  så	  att	  svetten	  töms	  ut.	  	  
	  
Finns	  två	  huvudsorter;	  merokrina	  och	  apokrina	  svettkörtlar.	  Merokrina	  svettkörtlar	  är	  små	  (0,3-‐0,4mm)	  
och	  finns	  över	  nästan	  hela	  kroppen.	  Sekretorisk	  del	  i	  dermis	  och	  utförsgångar	  direkt	  på	  hudytan.	  Kolinerg	  
innervering.	  Vattnigt	  sekret.	  Sköter	  temperaturreglering.	  Genom	  vätskeavdunstning	  kan	  man	  kyla	  ner	  
kroppen.	  Apokrina	  svettkörtlarna	  ligger	  djupare,	  på	  gränsen	  till	  subcutis,	  och	  är	  större.	  Den	  sekretoriska	  
delen	  ligger	  subkutant	  och	  utförsgången	  mynnar	  i	  hårsäckarna.	  Finns	  inte	  på	  så	  många	  ställen,	  t	  ex	  i	  
axillen.	  Tjockflytande	  sekret.	  Adrenerg	  innervering	  med	  NE	  som	  signalsubstans.	  Funktionen	  av	  dessa	  
börjar	  i	  puberteten.	  	  
	  
Finns	  också	  modifierade	  körtlar	  med	  specialfunktioner,	  producerar	  t	  ex	  vax	  i	  hörselgångarna	  och	  Molls	  
körtlar	  i	  ögonlocken.	  Skiljer	  sig	  från	  de	  typiska	  svettkörtlarna.	  	  
	  
Bröstkörtlarnas	  uppbyggnad	  (körtlar,	  fett,	  bindväv,	  gångsystem,	  areola	  mammae).	  (S2)	  	  
Ingen	  skillnad	  mellan	  manliga	  och	  kvinnliga	  bröstkörtlar	  vid	  födseln.	  Utveckling	  av	  de	  kvinnliga	  under	  
puberteten.	  Storleksökning	  pga	  fettansamling	  i	  bindväv	  och	  i	  viss	  mån	  även	  ökning	  av	  körtelgångarnas	  
storlek.	  	  
	  
Bröstkörteln	  är	  en	  loberad,	  tubulo-‐alveolär	  körtel.	  Varje	  bröst	  innehåller	  ett	  20-‐tal	  lober	  med	  separata	  
utförsgångar.	  Mellan	  loberna	  finns	  fett	  och	  kollagen	  bindväv.	  Den	  sekretoriska	  delen	  av	  körteln	  består	  av	  
alveoli	  och	  ductuli	  alveolaris	  och	  har	  ett	  kubiskt-‐cylindriskt	  epitel.	  Runt	  de	  sekretoriska	  cellerna	  finns	  
myoepiteliala	  celler.	  Från	  varje	  lob	  går	  en	  mjölkgång,	  ductus	  lactiferus.	  Under	  vårtgården,	  areola	  
mammae,	  vidgas	  ductus	  lactiferus	  till	  en	  mjölksäcl,	  sinus	  lactiferus,	  som	  mynnar	  på	  bröstvårtan,	  
mamillen.	  Ductus	  och	  sinus	  lactiferus	  är	  klädda	  med	  flerskiktat	  skivepitel	  och	  omges	  av	  glatt	  muskulatur.	  
Areola	  mammae	  täcks	  av	  pigmenterad	  hud	  som	  innehåller	  rikligt	  med	  talgkörtlar,	  vanligtvis	  inte	  
associerade	  med	  hårstrån,	  samt	  apokrina	  svettkörtlar.	  Mamillens	  hud	  är	  också	  pigmenterad	  med	  höga	  
bindvävstappar	  och	  med	  riklig	  innervation.	  	  
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Redogöra	  för	  olika	  typer	  av	  känselkroppar	  i	  huden	  avseende	  benämning,	  utseende	  och	  lokalisation	  
(S2),	  samt	  deras	  funktion.	  (S1)	  –	  se	  även	  under	  ”Temperaturreglering”.	  	  
Huden	  är	  rikligt	  innerverad	  av	  både	  afferenta	  och	  efferenta	  nerver.	  I	  stort	  följer	  innervationen	  hudens	  
vaskularisering.	  De	  afferenta,	  sensoriska,	  nervändssluten	  brukar	  delas	  in	  i	  två	  karakteristiska	  grupper;	  
känselkroppar	  och	  fria	  nervändsslut.	  	  
	  
Känselkroppar	  
Nervändsslutet	  är	  här	  omgivet	  av	  en	  specifik	  morfologisk	  struktur.	  Den	  tillhörande	  nervfibern	  är	  
myeliniserad.	  	  

a) Meissners	  känselkroppar:	  återfinns	  i	  dermala	  papillerna,	  rikligast	  i	  handflatans,	  fotsulans	  samt	  
ansiktets	  hud.	  Nervändsslutet	  är	  omgivet	  av	  en	  kapsel	  bestående	  av	  perineurala	  celler	  och	  
bindväv.	  

b) Vater-‐Pacinis	  känselkroppar:	  kan	  ses	  som	  stora,	  0,5-‐2,0	  mm,	  lökformade	  strukturer	  i	  subcutis.	  
Runt	  nervändsslutet	  ligger	  flera	  lager	  av	  tunna	  cell-‐lameller.	  	  

c) Merkelceller:	  grupper	  förekommer	  i	  botten	  av	  de	  epidermala	  fårorna.	  I	  nära	  kontakt	  med	  della	  
ligger	  nervändsslut.	  	  

d) Ruffinis	  känselkroppar:	  avlånga,	  något	  spolformade	  strukturer	  som	  kan	  ses	  i	  dermis.	  Uppbyggda	  
av	  kollagenbuntar	  runt	  vilka	  ett	  nervändsslut	  slingrar	  sig.	  	  

e) Mukokutana	  känselkroppar:	  påminner	  om	  meissnerska	  känselkroppar	  men	  strukturellt	  enklare	  
uppbyggnad.	  Finns	  på	  glans	  penis,	  glans	  clitoridis,	  mamillerna	  samt	  på	  läpparna.	  	  

	  
Fria	  nervändsslut	  
Egentligen	  inte	  helt	  ”fria”	  utan	  är	  omgivna	  av	  Schwannska	  celler,	  dock	  föga	  myeliniserade	  eller	  helt	  
omyeliniserade.	  	  

a) I	  epidermis:	  som	  tunna	  trådar	  mellan	  keratinocyterna.	  	  
b) I	  dermis	  och	  subcutis:	  som	  fria	  förgrenade	  nervändar,	  som	  nervstråk	  omkring	  kärl	  eller	  som	  

nervkomplex	  runt	  hårfolliklar.	  	  
	  
Man	  kan	  inte	  säkert	  koppla	  en	  specifik	  känselkvalitet	  till	  en	  särskild	  morfologisk	  struktur,	  men	  vissa	  
känselkroppar	  kan	  ses	  reagera	  specifikt	  mot	  olika	  typer	  av	  mekanisk	  stimulering:	  
	  

• Meissner	  –	  lätt	  beröring	  
• Vater-‐Pacini	  –	  vibration	  
• Merkelceller	  –	  kontinuerligt	  tryck	  
• Ruffini	  –	  sträckning	  av	  huden	  

	  
Fria	  nervändsslut	  svarar	  mot	  termal	  stimulering	  (värme/kyla)	  och	  kemisk	  stimulering	  (olika	  substanser	  
som	  frigörs	  vid	  vävnadsskada),	  där	  de	  sistnämna	  upplevs	  som	  smärta,	  värk	  och	  klåda.	  	  
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Så	  här	  ser	  de	  olika	  känselkropparna	  ut:	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
Pigmentbildningen	  och	  dess	  betydelse.	  (S2)	  	  
Melanocyter	  bildar	  pigmentet	  melanin.	  Melaninet	  ligger	  i	  pigmentgranuale,	  melanosomer,	  och	  kan	  via	  
cytokrin	  sekretion	  spridas	  till	  andra	  celler,	  t	  ex	  keratinocyter.	  För	  syntesen	  av	  melanin	  som	  går	  från	  
tyrosin	  via	  DOPA	  krävs	  enzymet	  tyrosinas,	  som	  enbart	  finns	  i	  melanocyterna.	  Melaninets	  funktion	  är	  att	  
skydda	  huden	  från	  UV-‐ljus.	  Färgade	  och	  vita	  har	  samma	  antal	  melanocyter.	  Hudfärgen	  avgörs	  av	  
mängden	  producerat	  pigment,	  inte	  av	  antalet	  melanocyter.	  Hudens	  färg	  bestäms	  även	  av	  mängden	  
karoten,	  hudens	  vaskuliseringsgrad	  och	  blodets	  färg.	  
	  
Hormonell	  reglering	  av	  pigmentbildningen.	  (S1)	  	  
Melanocytstimulerande	  hormon	  (MSH)	  från	  hypofysen	  stimulerar	  pigmentbildningen.	  	  
Melaninstimulerande	  hormon	  (MSH)	  från	  hypofysen	  och	  från	  keratinocyter	  stimulerar	  melaninbildning	  
och	  ger	  en	  ökad	  spridning	  på	  granula.	  De	  kvinnliga	  könshormonen	  östrogen	  och	  progesteron	  ökar	  under	  
graviditet	  och	  bidrar	  då	  till	  ökad	  pigmentering.	  	  
	  
Ett	  hormon	  från	  tallkottkörteln	  (epifysen)	  som	  heter	  melatonin,	  motverkar	  istället	  pigmentering,	  och	  
dess	  höga	  halter	  under	  natten	  kan	  medverka	  till	  hudens	  blekhet	  på	  morgonen	  
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Förstå	  samband	  mellan	  struktur	  och	  funktion	  hos	  hudens	  komponenter.	  (S3)	  
Huden	  är	  kroppens	  största	  och	  tyngsta	  organ,	  med	  en	  yta	  av	  1,5-‐2	  m2	  och	  en	  vikt	  av	  ungefär	  15%	  av	  
kroppsvikten.	  Tjockleken	  varierar	  från	  0,5	  till	  4	  mm.	  Tunnast	  är	  huden	  på	  preputium	  och	  ögonlock,	  
tjockast	  på	  fotsulor,	  handflator	  och	  rygg.	  Generellt	  är	  huden	  hos	  män	  något	  tjockare	  än	  hos	  kvinnor.	  	  
	  

Väremreglering	  kan	  ske	  genom	  huden.	  Genom	  att	  hudens	  blodkärl	  kan	  styra	  blodet	  mot	  eller	  från	  
hudytan	  regleras	  den	  mängd	  värme	  som	  strålar	  ut	  från	  kroppen.	  Om	  vi	  är	  varma	  centralt	  i	  kroppen	  
vidgas	  kärlen	  så	  att	  hudytan	  blir	  varm	  och	  energi	  avges.	  Merokrina	  svettkörtlar	  stimuleras	  bland	  annat	  av	  
värme.	  De	  förekommer	  på	  större	  delen	  av	  hudytan	  hos	  människan.	  När	  svett	  avdunstar	  kyls	  hudytan.	  Vid	  
extrem	  värme	  kan	  vätske-‐	  och	  saltförlusten	  genom	  svettning	  orsaka	  problem.	  Subkutant	  fett	  har	  en	  
värmeisolerande	  funktion,	  samt	  fungerar	  stötdämpande	  och	  representerar	  ett	  energiförråd.	  Speciellt	  på	  
huvudet	  kan	  hår	  ha	  en	  värmeisolerande	  funktion.	  Vid	  kyla	  kommer	  musklerna	  som	  fäster	  i	  hårfollikeln	  
(musculus	  arrector	  pili)	  att	  göra	  så	  att	  håret	  ställer	  sig	  upp	  och	  bättre	  isolerar	  mot	  kyla.	  Detta	  gör	  även	  
att	  huden	  blir	  knottrig,	  så	  att	  man	  får	  gåshud.	  	  
	  

Huden	  fungerar	  som	  en	  barriär	  mot	  den	  yttre	  omvärlden	  på	  ett	  flertal	  olika	  sätt.	  Huden	  skyddar	  mot	  
vätskeförlust	  genom	  att	  fungera	  som	  en	  barriär	  mot	  avdunstning.	  Den	  ger	  också	  ett	  mekaniskt	  skydd	  via	  
flera	  funktioner;	  keratinets	  motståndskraft	  mot	  kemisk	  och	  mekanisk	  retning,	  förankringen	  av	  epidermis	  
mot	  underliggande	  dermis	  och	  sammanhållning	  av	  celler	  i	  epidermis,	  bindvävspapillerna	  i	  dermis	  som	  
skjuter	  upp	  i	  epidermis	  och	  dermis	  kraftiga	  kollagena	  bindväv.	  Keratinet	  i	  epidermis	  är	  också	  
motståndskraftigt	  mot	  kemisk	  påverkan,	  som	  vatten,	  enzymer	  samt	  svaga	  syror	  och	  baser.	  Huden	  är	  
ogenomtränglig	  för	  många	  ämnen.	  Det	  finns	  också	  ett	  skydd	  mot	  mikroorganismer.	  Hudytan	  är	  täckt	  av	  
normalflora,	  ofarliga	  mikroorganismer	  som	  utgör	  skydd	  mot	  patogener	  som	  t	  ex	  svamp.	  Huden	  bär	  på	  
cirka	  1012	  olika	  sorters	  bakterier,	  främst	  på	  fuktiga	  ställen	  som	  armhålor	  och	  mellan	  tår.	  Dessa	  
konkurrerar	  med	  andra	  bakterier	  om	  fästpunkt	  och	  näring.	  Ett	  lågt	  pH	  motverkar	  angrepp	  av	  farliga	  
mikroorganismer.	  Lågt	  pH	  beror	  på	  innehåll	  av	  mjölksyra	  och	  fettsyror	  i	  hudkörtlarnas	  sekret.	  Svett	  
innehåller	  lysozym	  som	  bryter	  ner	  bakterier.	  	  
	  

Hudens	  olika	  typer	  av	  känselkroppar	  medierar	  en	  stor	  del	  av	  sensoriken	  från	  omvärlden.	  Den	  sensoriska	  
funktionen	  utgör	  en	  del	  av	  hudens	  skyddsfunktion.	  Den	  har	  också	  stor	  betydelse	  för	  sociala	  och	  sexuella	  
relationer.	  
	  

Vitamin	  D	  är	  ett	  viktigt	  hormon	  i	  kroppens	  reglering	  av	  kalcium-‐	  och	  fosfatmetabolismen.	  Talg	  innehåller	  
ett	  förstadium	  till	  vitamin	  D,	  som	  omvandlas	  av	  ljus.	  För	  att	  bli	  fullt	  aktiverat	  krävs	  även	  reaktioner	  i	  lever	  
och	  njurar.	  	  
	  

Huden	  ingår	  också	  i	  immunförsvaret	  och	  innehåller	  Langerhans	  celler.	  Dessa	  är	  antigenpresenterande	  
celler	  som	  kan	  aktivera	  lymfocyter	  lokalt	  eller	  efter	  transport	  till	  närliggande	  lymfatisk	  vävnad.	  Det	  finns	  
också	  mastceller	  som	  kan	  frisätta	  inflammationsframkallande	  ämnen	  (cytokiner).	  
	  

Kroppen	  kan	  också	  använda	  huden	  för	  att	  bli	  av	  med	  avfallsprodukter.	  Svett	  innehåller	  några	  av	  dessa,	  
exempelvis	  urea,	  ammoniak	  och	  urinsyra.	  Dessutom	  utsöndras	  exempelvis	  nikotin	  och	  läkemedel	  genom	  
huden.	  	   	  
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Avsnitt II: Immunsystemet 

	  
Lymfatiska	  organs	  mikroskopiska	  struktur	  och	  roll	  för	  immunsvar	  (thymus,	  mjälte,	  lymfknutor,	  
mukosa-‐associerad	  lymfoid	  vävnad).	  (S2)	  
Primära	  (centrala)	  lymfoida	  organ:	  Benmärg,	  thymys.	  	  
Sekundära	  (perifera)	  lymfoida	  organ:	  Lymfknutor,	  mjälte,	  mukosa-‐associerad	  lymfoid	  vävnad	  (MALT).	  

	  
Thymus	  	  
Thymus,	  även	  kallad	  brässen	  på	  svenska,	  är	  ett	  livsviktigt	  organ	  med	  främsta	  uppgiften	  att	  producera	  
mogna	  T-‐lymfocyter.	  Minskar	  i	  stolek	  och	  funktion	  med	  åldern	  i	  åldersinvolution	  och	  kan	  också	  
förminskas	  med	  stressinducerad	  involution.	  Den	  lymfatiska	  vävnaden	  ersätts	  då	  av	  fettceller.	  Kan	  också	  
stimuleras	  och	  öka	  i	  produktion	  vid	  behov	  av	  snabb	  T-‐cellsmognad.	  Producerar	  också	  
thymushormonerna	  thymosin,	  FTS	  och	  thymulin.	  I	  lymfocytproduktionen	  ingår	  olika	  steg;	  proliferation,	  
selektion,	  apoptos	  och	  export.	  	  

	  
Morfologiskt	  har	  thymus	  en	  
kraftigt	  lobulerad	  struktur.	  
Varje	  lobulus	  (L)	  har	  en	  
mörkare	  färgad	  cortex	  (C)	  och	  
en	  ljusare	  medulla	  (M).	  
Mellan	  lobuli	  finns	  
bindvävssepta	  och	  i	  dessa	  
stora	  homogena	  fält	  som	  
består	  av	  blod	  i	  blodkärl	  (BV).	  	  
	  

Cortex	  består	  av	  tätt	  packade	  lymfocyter,	  thymusepitelceller	  och	  makrofager.	  Lymfocyterna	  har	  en	  tät	  
mörk	  kärna	  och	  omges	  av	  en	  mycket	  tunn	  cytoplasma.	  Epitelceller	  och	  makrofager	  har	  en	  lucker,	  ljus	  
kärna	  som	  är	  större	  än	  lymfocyternas.	  	  	  
	  

Även	  i	  medullan	  finns	  lymfocyter,	  men	  de	  är	  färre	  än	  i	  cortex.	  Epitelceller	  kan	  tydligt	  urskiljas	  mellan	  
lymfocyterna.	  I	  märgen	  finns	  Hassalska	  kroppar	  (HC);	  epiteliala	  strukturer	  i	  thymusmärgen,	  sekretorisk	  
funktion.	  Thymus	  saknar	  groddcentra	  och	  plasmaceller.	  	  
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Mjälte	  
Mjälten	  är	  vårt	  stösta	  lymfatiska	  organ.	  Har	  rik	  blodförsörjning.	  Kan	  opereras	  bort	  efter	  trauma	  eller	  
sjukdom	  som	  t	  ex	  splenomegali,	  med	  nackdelar	  att	  man	  blir	  känsligare	  för	  infektioner	  och	  får	  lättare	  att	  
drabbas	  av	  blodförgiftning.	  Mjälten	  har	  både	  immunologiska	  och	  hemopoetiska	  funktioner.	  De	  
immunologiska	  innefattar	  fagocytos	  med	  makrofager,	  antigenpresentation	  och	  produktion	  av	  
antikroppar.	  Den	  homopoetiska	  delen	  består	  i	  nedbrytning	  av	  erytrocyter.	  Makrofager	  i	  mjälten	  inleder	  
nedbrytningen	  av	  hemoglobin	  och	  järn	  återvinns	  i	  produktion	  av	  nya	  blodkroppar.	  Mjälten	  kan	  också	  
fungera	  som	  blodreservoir	  och	  kan	  lagra	  stora	  mängder	  erytrocyter.	  Hos	  foster	  sker	  också	  syntes	  av	  
blodkroppar	  från	  megakaryocyter	  i	  mjälten.	  	  
	  

Hela	  mjälten	  är	  avgränsad	  av	  en	  bindvävskapsel	  som	  
främst	  består	  av	  kollagena	  trådar	  och	  fibroblaster.	  Från	  
kapseln	  strålar	  trabekler	  in	  mot	  mjältens	  centrum.	  Mjälten	  
består	  av	  vit	  pulpa	  (WP)	  och	  röd	  pulpa	  (RP).	  Runt	  
centralartärerna	  (CA)	  finns	  vit	  pulpa	  och	  i	  resten	  av	  
vävnaden	  ser	  man	  den	  röda.	  Observera	  att	  den	  vita	  pulpan	  
är	  mörkare	  färgad	  än	  den	  röda.	  Det	  beror	  på	  att	  blodet	  i	  
den	  vita	  pulpan	  färgar	  den	  röd	  i	  ett	  färskt	  preparat.	  
Gränsen	  runt	  områden	  med	  vit	  pulpa	  kallas	  marginalzon.	  	  
	  

	  

Vit	  pulpa	  består	  av	  lymfocyter.	  Den	  finns	  i	  folliklar	  som	  också	  innesluter	  en	  centralartär,	  periarteriolär	  
lymfocytskida	  (PALS)	  och	  ett	  groddcentrum.	  Röd	  pulpa	  är	  uppbyggt	  av	  venösa	  pulpsinus	  och	  pulpsträngar	  
med	  lymfocyter,	  erytrocyter,	  trombocyter,	  makrofager,	  plasmaceller	  och	  retikelceller.	  	  
	  
Lymfknutor	  
I	  kroppen	  finns	  ca	  600	  st	  lymfknutor	  i	  storlekar	  varierande	  mellan	  1	  och	  25	  mm	  i	  diameter.	  När	  man	  är	  
sjuk	  kan	  man	  känna	  hur	  dessa	  svullnar	  upp,	  framför	  allt	  på	  halsen,	  i	  armhålor	  och	  ljumskar.	  Funktionerna	  
för	  immunförsvaret	  är	  kommunikation	  mellan	  de	  konstitutiva	  och	  adaptiva	  försvaren	  genom	  
antigenpresentation	  av	  t	  ex	  makrofager,	  monocyter	  eller	  dendritiska	  celler,	  samt	  klonal	  expansion	  av	  T-‐	  
och	  B-‐lymfocyter	  och	  export	  av	  dessa.	  	  
	  

Lymfknutor	  är	  avgränsade	  utåt	  av	  en	  tunn	  bindvävskapsel	  (Cap)	  
med	  kollagena	  trådar	  och	  fibroblaster.	  Under	  kapseln	  ligger	  
lymfsinus/marginalsinus	  (CS)	  som	  innehåller	  lymfocyter.	  Från	  
sinus	  går	  trabekelsinus	  (TS)	  in	  i	  lymfknutans	  inre.	  Ett	  perifert	  
marginalsinus	  är	  typiskt	  för	  lymkfnutor.	  	  
	  
Lymfknutor	  består	  av	  cortex	  och	  medulla.	  Cortex	  och	  paracortex	  
utgör	  en	  lymfnod	  (LN).	  Barken	  består	  av	  tätt	  packade	  lymfocyter	  
medan	  märgen	  har	  glesare	  med	  lymfocyter.	  Märgen	  består	  av	  
märgsträngar	  (MC)	  och	  märgsinus	  (MS).	  Groddcentrum	  ligger	  i	  
cortex.	  	  
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I	  groddcentra	  blir	  B-‐lymfocyter	  centroblaster.	  De	  som	  genom	  affinitetsmognad	  blir	  utvalda	  att	  överleva	  
utvecklas	  till	  centrocyter.	  I	  groddcentra	  finns	  också	  plasmaceller,	  makrofager	  och	  dendritiska	  celler.	  I	  
lymfknutornas	  groddcentra	  sker	  också	  omvandlingen	  av	  till	  minnesceller.	  
	  
Mukosa-‐associerad	  lymfoid	  vävnad	  (MALT)	  
All	  lymfatisk	  vävnad	  som	  inte	  omsluts	  av	  en	  kapsel	  kallas	  MALT.	  Finns	  i	  slemhinnor	  i	  GI,	  luftvägar	  och	  
urinvägar.	  MALT	  består	  av	  framför	  allt	  lymfocyter,	  men	  också	  fibroblaster,	  plasmaceller	  och	  eosinofila	  
granulocyter.	  Cellerna	  reagerar	  på	  främmande	  ämnen	  som	  tar	  sig	  igenom	  slemhinnans	  epitel.	  Efter	  att	  
ha	  varit	  i	  kontakt	  med	  antigen	  flyttar	  sig	  dessa	  celler	  från	  slemhinnan	  till	  lymfknutor	  för	  att	  genomgå	  
proliferation	  och	  differentiering,	  samt	  aktivera	  andra	  celler	  inom	  immunförsvaret.	  	  
	  
Begreppen	  BALT	  och	  GALT.	  (S1)	  
Dessa	  är	  olika	  typer	  av	  mukosa-‐associerad	  lymfoid	  vävnad.	  BALT	  =	  Bronchus	  associated	  lympohoid	  tissue,	  
finns	  i	  slemhinnor	  i	  bronkerna.	  GALT	  =	  Gut	  associated	  lymphoid	  tissue.	  De	  finns	  i	  tonsiller,	  Peyers	  plaque,	  
appendix	  vermiformis	  och	  i	  spridda	  lymfatiska	  folliklar.	  	  

	  
Olika	  steg	  i	  thymus	  lymfocytproduktion	  (proliferation,	  selektion,	  apoptos	  eller	  export)	  och	  produktion	  
av	  ”thymushormoner”.	  (S2)	  	  
I	  thymus	  sker	  mognad	  och	  selektion	  av	  omogna	  T-‐celler	  som	  produceras	  i	  benmärgen.	  Dessa	  celler	  
utsätts	  i	  thymus	  för	  IL-‐7	  som	  leder	  till	  att	  de	  prolifereras	  och	  antalet	  celler	  blir	  högre.	  De	  omogna	  T-‐
cellerna	  har	  receptorer	  som	  skapats	  slumpmässigt.	  Selektionen	  sker	  genom	  att	  de	  omogna	  cellerna	  
testas	  hur	  deras	  receptorer	  binder	  till	  MHC-‐molekyler	  och	  peptider	  (antigen)	  som	  finns	  i	  
thymusepitelceller.	  I	  den	  positiva	  selektionen	  sparas	  de	  celler	  som	  känner	  igen	  MHC-‐molekylerna.	  De	  
allra	  flesta	  gör	  inte	  det,	  och	  programmeras	  för	  apoptos.	  Färdiga	  T-‐cellerna	  ska	  inte	  reagera	  på	  
kroppsegna	  peptider,	  eftersom	  det	  då	  finns	  risk	  för	  autoimmunitet.	  Därför	  väljs	  de	  som	  binder	  för	  hårt	  
till	  MHC	  +	  kroppsegen	  peptid	  bort	  enligt	  så	  kallad	  negativ	  selektion.	  Av	  alla	  blir	  ca	  1%	  utvalda,	  d	  v	  s	  de	  
känner	  igen	  kroppens	  MHC	  och	  binder	  lagom	  hårt	  till	  peptiden.	  Dessa	  exporteras	  vidare	  till	  lymfknutor	  
som	  mogna	  T-‐celler.	  De	  oanvändbara	  cellerna	  som	  inte	  blir	  valda	  dör	  i	  apoptos.	  	  
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Selektionen	  ser	  alltså	  ut	  så	  här;	  
• Positiv	  selektion:	  process	  som	  i	  lymfatisk	  vävnad	  väljer	  ut	  lymfocyter	  med	  vissa	  önskvärda	  

egenskaper	  	  
→	  Binder	  till	  MHC	  på	  thymusepitelceller	  

• Negativ	  selektion:	  process	  som	  eliminerar	  förstadier	  av	  T-‐lymfocyter	  som	  har	  vissa	  icke	  
önskvärda	  egenskaper	  

→	  För	  kraftig	  interaktion	  med	  MHC	  +	  kroppseget	  antigen	  	  
→	  Apoptos.	  	  

	  
De	  positivt	  selekterade	  T-‐cellerna	  binder	  till	  olika	  klasser	  av	  MHC;	  I	  och	  II.	  Vilken	  de	  selekterats	  med	  
avgör	  vilken	  typ	  av	  T-‐cell	  de	  kommer	  att	  utvecklas	  till.	  	  

• Positivt	  selekterad	  på	  MHC	  klass	  II	  blir	  CD4-‐positiva	  T-‐celler	  =	  hjälparceller	  (Th1,	  Th2)	  
• Positivt	  selekterad	  på	  MHC	  klass	  I	  blir	  CD8-‐positiva	  T-‐celler	  =	  cytotoxiska	  	  

	  

	  
	  
Ungefär	  60%	  av	  alla	  T-‐lymfocyter	  är	  T-‐helper	  cells	  (Th).	  Deras	  uppgifter	  är	  att	  stimulera	  B-‐lymfocyter	  att	  
bilda	  antikroppar	  och	  stimulera	  de	  cytotoxiska	  T-‐lymfocyterna.	  Th1	  är	  involverade	  i	  cytokines,	  
makrofagaktivering	  och	  B-‐cellshjälp.	  Th2	  har	  också	  funktioner	  inom	  cytokines	  och	  B-‐cellshjälp.	  
Cytotoxiska	  T-‐celler,	  killer	  cells,	  utgör	  ca	  30%	  av	  T-‐lymfocyterna.	  De	  dödar	  virusinfekterade	  och	  
främmande	  celler.	  En	  annan	  grupp	  är	  de	  regulatoriska	  T-‐cellerna	  (Treg).	  Deras	  främsta	  uppgift	  är	  att	  
reglera	  aktiviteten	  hos	  de	  cytotoxiska	  T-‐cellerna.	  	  
	  
Thymus	  har	  också	  en	  hormonproduktion;	  Facteur	  thymique	  serique	  (FTS)	  som	  tillsammans	  med	  zink	  blir	  
aktiverat	  till	  thymulin.	  Produceras	  i	  specialiserade	  celler	  i	  thymusepitelet.	  Effekterna	  av	  thymulin	  
involverar	  ökad	  T-‐cellsdifferentiering	  och	  potentiering	  av	  T-‐	  och	  NK-‐cellernas	  funktioner.	  Ett	  annat	  
”hormon”	  är	  thymosin,	  som	  stimulerar	  T-‐cellstillväxt	  och	  -‐mognad.	  Thymosin	  har	  hittats	  på	  andra	  platser	  
än	  i	  thymus.	  Kommersiella	  preparat	  som	  innehåller	  dessa	  ”hormoner”	  är	  t	  ex	  thymex-‐L,	  THX,	  thymogen.	  	  
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Förekomst	  av	  olika	  typer	  av	  epitelceller	  samt	  förekomst	  av	  dendritceller	  i	  thymus.	  (S1)	  
Stromat	  i	  thymus	  består	  av	  kortikala	  epitelceller,	  medullära	  epitelceller	  och	  dendritiska	  celler.	  
Epitelcellerna	  visar,	  likt	  resten	  av	  kroppens	  celler,	  upp	  MHC-‐molekyler.	  Dessa	  används	  i	  den	  positiva	  
selektionen	  av	  T-‐celler.	  Dendritceller	  i	  thymus	  deltar	  i	  den	  negativa	  selektionen	  och	  presenterar	  de	  
omogna	  T-‐cellerna	  för	  antigen.	  	  
	  
Begreppen	  ”dubbelnegativ”,	  ”enkelnegativ”	  och	  ”dubbelpositiv”.	  (S2)	  
De	  omogna	  T-‐cellerna	  som	  kommer	  till	  thymus	  från	  benmärgen	  är	  dubbelnegativa.	  Med	  det	  menas	  att	  
de	  inte	  har	  någon	  av	  co-‐receptorerna	  CD4	  eller	  CD8	  på	  sin	  yta.	  Under	  utvecklingen	  blir	  de	  dubbelpositiva,	  
d	  v	  s	  att	  de	  uttrycker	  både	  CD4	  och	  CD8,	  för	  att	  sedan	  mogna	  klart	  och	  endast	  uttrycka	  den	  ena	  av	  dessa.	  	  
	  
Den	  funktionella	  betydelsen	  av	  CD4	  och	  CD8	  på	  T-‐lymfocyter.	  (S2)	  
CD4	  och	  CD8	  är	  co-‐receptorer	  till	  T-‐cellers	  T-‐cellsreceptor	  (TcR).	  När	  en	  T-‐hjälparcell	  binder	  till	  MHC	  klass	  
II	  på	  en	  antigenpresenterande	  cell	  (APC)	  med	  sin	  TcR	  amplifieras	  signalen	  av	  att	  CD4	  via	  sin	  extracellulära	  
domän	  också	  binder	  in.	  Kopplingen	  till	  co-‐receptorn	  gör	  också	  att	  T-‐cellen	  och	  APC:n	  hålls	  samman	  
längre.	  Med	  sin	  intraceullära	  domän	  rekryterar	  CD4	  också	  ett	  proteinkinas	  som	  behövs	  för	  att	  starta	  
signalkaskaden	  som	  leder	  till	  att	  T-‐cellen	  aktiveras.	  	  
	  

CD8	  är	  co-‐receptor	  i	  kopplingen	  mellan	  cytotoxiska	  T-‐cellers	  TcR	  och	  MHC	  klass	  I	  på	  APC:s.	  Effekten	  blir	  
en	  längre	  koppling	  mellan	  cellerna	  under	  antigenspecifik	  T-‐cellsaktivering.	  
	  
Några	  sjukdomstillstånd	  där	  thymus	  spelar	  en	  roll.	  (S1)	  
Vid	  autoimmuna	  sjukdomar	  attackerar	  lymfocyter	  kroppens	  egna	  celler.	  Thymus	  är	  ansvarig	  för	  
selektionen	  av	  T-‐celler	  så	  att	  detta	  inte	  sker.	  Mystenia	  gravis	  är	  en	  autoimmun	  sjukdom	  där	  antikroppar	  
blockerar	  receptorer	  för	  neurotransmittorn	  acetylkolin.	  Sjukdomen	  är	  ofta	  kopplad	  till	  hypertrofi	  i	  
thymus,	  som	  kan	  behöva	  opereras	  bort.	  HIV-‐virus	  ger	  upphov	  till	  sjukdomen	  AIDS	  genom	  att	  döda	  CD4-‐
positiva	  T-‐celler.	  Även	  om	  virusets	  största	  effekt	  skadar	  mogna	  T-‐celler,	  kan	  HIV	  också	  infektera	  omogna	  
T-‐celler	  under	  deras	  utveckling	  i	  thymus.	  	  

	  
Sammansättningen	  av	  groddcentra	  i	  perifer	  lymfatisk	  
vävnad.	  (S1)	  
All	  sekundär	  lymfatisk	  vävnad,	  mjälte,	  lymfknutor	  och	  
MALT,	  har	  groddcentra.	  Här	  sker	  B-‐cellernas	  
proliferation,	  differentiering,	  affinitetsmognad	  och	  
”switch”	  av	  antikroppar.	  Minnesceller	  bildas	  också	  här.	  	  
	  
	  

Betydelsen	  av	  den	  öppna	  cirkulationen	  i	  mjälten.	  (S2)	  	  
Centralartärerna	  i	  mjälten	  grenar	  ut	  sig	  till	  små	  kapillärer.	  Dessa	  töms	  sedan	  blint	  i	  den	  retikulära	  
bindväven	  och	  blodkropparna	  exponeras	  för	  makrofager	  under	  sin	  väg	  tillbaka	  till	  cirkulationen	  via	  
sinusarna.	  Denna	  öppna	  cirkulation	  möjliggör	  en	  effektiv	  filtrering	  av	  blodet	  av	  makrofagerna.	  Sinusarna	  
töms	  sedan	  i	  allt	  större	  vener	  och	  går	  till	  slut	  ut	  ur	  mjälten	  via	  vena	  lienalis	  till	  leverns	  portacirkulation.	  	  
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Hur	  immunsystemets	  celler	  cirkulerar	  i	  kroppen	  via	  lymfa,	  blod	  och	  vävnader.	  (S2-‐3)	  

	  
T-‐celler	  
Produceras	  i	  benmärgen	  och	  förs	  via	  blodet	  till	  thymus	  där	  de	  mognar.	  Mogna	  T-‐celler	  lämnar	  sedan	  
thymus	  och	  förs	  via	  blodet	  till	  lymfknutorna.	  Migrationen	  in	  i	  lymfknutorna	  sker	  via	  specialiserade	  
postkapillära	  venoler,	  ”high-‐endothelial	  venules”	  (HEV)	  som	  leder	  till	  lymfknutorna.	  Med	  sin	  receptor,	  L-‐
selektin,	  som	  binder	  till	  kolhydratligander	  på	  HEV:s	  yta	  och	  tack	  vare	  chemomkiner	  som	  produceras	  i	  
lymfknutornas	  paracortex,	  kan	  naiva	  T-‐celler	  ta	  sig	  in.	  I	  lymfknutans	  inre	  presenteras	  de	  för	  antigener	  av	  
professionella	  antigenpresenterande	  celler	  (APC).	  	  
	  

Lymfocyterna	  lämnar	  lymfknutan	  via	  efferenta	  lymfatiska	  kärl,	  som	  så	  småningom	  samlas	  ihop	  i	  ductus	  
thoracicus,	  som	  töms	  i	  venvinkeln	  mellan	  v.	  subclavia	  och	  v.	  jugularis	  int.	  och	  därmed	  återförs	  
lymfocyterna	  till	  blodcirkulationen.	  Om	  T-‐celler	  presenteras	  för	  ett	  antigen	  den	  känner	  igen	  aktiveras	  de	  
och	  lämnar	  lymfknutan.	  De	  tar	  sig	  ut	  till	  stället	  för	  infektionen	  och	  migrerar	  ut	  i	  vävnaden	  där	  den	  utför	  
sina	  uppgifter.	  Om	  lymfocyterna	  fortfarande	  är	  vilande	  (ej	  aktiverade)	  kan	  de	  göra	  ett	  nytt	  varv	  genom	  
blodet	  och	  till	  lymfknutorna	  igen.	  	  
	  

B-‐celler	  
Produceras	  i	  benmärgen	  och	  förs	  via	  blodet	  till	  lymfknutor,	  mjälten	  och	  difussa	  lymfatiska	  vävnader,	  där	  
de	  presenteras	  för	  antigen.	  B-‐lymfocyter	  tar	  sig	  troligen,	  precis	  som	  T-‐cellerna,	  in	  i	  lymfknutorna	  genom	  
HEV.	  B-‐cellerna	  stannar	  sedan	  i	  lymfatiska	  organ	  som	  thymus,	  mjälten	  och	  lymfknutor.	  De	  deltar	  i	  
immunsvaret	  genom	  att	  skicka	  ut	  antikroppar.	  
	  

B-‐	  och	  T-‐celler	  kommer	  till	  mjälten	  via	  blodet.	  I	  mjälten	  kan,	  liksom	  i	  lymfnkutor,	  antigenpresentation	  
ske.	  I	  mjälten	  presenteras	  huvudsakligen	  antigen	  från	  blodet.	  I	  lymfknutor	  presenteras	  huvudsakligen	  
antigen	  från	  infektioner	  i	  perifera	  vävnader,	  och	  som	  transporteras	  till	  lymfknutan	  via	  afferenta	  lymfkärl.	  	  
	  

Denritiska	  celler	  
Finns	   i	   epitelet	   i	   huden,	  matsmältningskanalen	  och	   luftvägarna.	  De	   fångar	  antigener	  och	   transporterar	  
dem	  till	  lymfknutor	  där	  antigenerna	  visas	  upp	  för	  lymfocyter.	  
	  

Monocyter	  och	  leukocyter	  
Bildas	  i	  benmärgen	  och	  cirkulerar	  sedan	  i	  blodet	  där	  de	  letar	  efter	  mikrober.	  Monocyter	  som	  migrerar	  ut	  
i	  vävnaderna	  differentierar	  till	  makrofager.	  
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Begrepen	  antigen,	  receptor,	  ligand,	  igenkännande,	  specificitet,	  affinitet	  och	  aviditet.	  (S2)	  
Antigen:	  Ämne	  som	  specifikt	  interagerar	  med	  antikroppar	  eller	  med	  antigenreceptorer	  på	  lymfocyter	  
och	  som	  kan	  frambringa	  en	  specifik	  immunologisk	  reaktion.	  
	  
Receptor:	  Protein	  på	  utsidan	  av	  cellmembranet,	  i	  cytoplasman	  eller	  i	  cellkärnan	  som	  kan	  binda	  en	  
specifik	  ligand,	  som	  kan	  vara	  t	  ex	  en	  neurotransmittor	  eller	  ett	  hormon.	  Receptorn	  startar	  sedan	  en	  
cellulär	  reaktion	  som	  svar	  på	  bindningen	  av	  liganden.	  
	  
Ligand:	  En	  molekyl	  som	  binder	  till	  en	  specifik	  receptor.	  Liganden	  kan	  t	  ex	  vara	  ett	  substrat,	  en	  inhibitor,	  
aktivator	  eller	  en	  neurotransmittor	  av	  något	  slag.	  Bindingen	  är	  oftast	  reversibel.	  	  
	  
Igenkännande:	  ”Recognition	  phase”	  är	  när	  antigenspecifika	  lymfocyter	  binder	  till	  antigener	  i	  initiala	  
fasen	  av	  ett	  adaptivt	  immunsvar.	  Sker	  vanligen	  i	  sekundär	  lymfatisk	  vävnad,	  såsom	  i	  lymfknutor	  eller	  i	  
mjälten,	  där	  antigener	  och	  naiva	  lymfocyter	  har	  störst	  sannolikhet	  att	  mötas.	  
	  
Specificitet:	  Den	  precision	  med	  vilken	  en	  antikropp	  eller	  en	  receptor	  binder	  till	  sitt	  antigen	  respektive	  till	  
sin	  ligand.	  Specificiteten	  beror	  på	  hur	  de	  interagerande	  ytorna	  kompletterar	  varandra	  kemiskt.	  
	  
Affinitet:	  Styrkan	  i	  bindningen	  mellan	  en	  antikropp	  och	  ett	  antigen,	  eller	  mellan	  receptor	  och	  ligand.	  
	  
Aviditet:	  Den	  totala	  styrkan	  i	  en	  interaktion	  (bindning)	  mellan	  två	  molekyler,	  där	  varje	  komplementär	  yta	  
finns	  i	  flera	  antal.	  Aviditeten	  =	  antalet	  interaktioner	  ·	  affiniteten	  i	  varje	  interaktion.	  
	  
De	  vanligaste	  grupperna	  av	  molekyler	  inom	  immunsystemet	  som:	  antikroppar,	  cytokiner,	  kemokiner,	  
inflammatoriska	  mediatorer,	  adhesionsmolekyler,	  antigenspecifika	  receptorer,	  receptorer	  för	  
patogen-‐associerade	  mönster,	  co-‐receptorer,	  MHC	  molekyler,	  signaltransduktionsmolekyler,	  
microbicida	  substanser.	  (S2)	  
Antikroppar:	  En	  typ	  av	  glykoproteinmolekyler,	  även	  kallade	  immunoglobuliner,	  som	  kan	  binda	  till	  ett	  
antigen,	  ofta	  med	  hög	  specificitet	  och	  hög	  affinitet.	  De	  produceras	  av	  B-‐lymfocyter	  och	  kan	  vara	  lösliga	  
eller	  membranbundna.	  De	  består	  av	  två	  identiska	  tunga	  kedjor	  och	  två	  identiska	  lätta	  kedjor,	  som	  
tillsammans	  bildar	  en	  Y-‐struktur.	  De	  N-‐terminala	  delarna	  av	  antikroppen	  är	  variabla	  och	  det	  är	  detta	  som	  
är	  den	  antigenbindande	  delen	  (Fab)	  av	  antikroppen.	  C-‐terminala	  delen	  av	  antikroppen	  har	  en	  konstant	  
sekvens	  av	  aminosyror.	  Denna	  del	  av	  antikroppen	  (Fc)	  kan	  binda	  till	  Fc-‐receptorer	  på	  fagocyter	  och	  på	  
det	  sättet	  kan	  mikrober	  fagocyteras	  med	  hjälp	  av	  antikropparna.	  Det	  finns	  miljoner	  olika	  antikoppar	  hos	  
en	  individ,	  alla	  med	  en	  unik	  antigenbindande	  site.	  Antikroppar	  utsöndras	  till	  blodet	  och	  till	  mukösa	  
vätskor,	  t	  ex	  i	  magtarmkanalen	  eller	  luftvägarna.	  De	  har	  flera	  funktioner,	  t	  ex	  neutralisering	  och	  
eliminering	  av	  mikroorganismer	  utanför	  celler	  (i	  blod	  och	  i	  lumen	  av	  mukosa-‐klädda	  organ),	  aktivering	  av	  
komplementsystemet,	  och	  stimulering	  av	  fagocytos	  och	  nedbrytning	  av	  mikroorganismer.	  Deras	  
funktioner	  syftar	  till	  att	  hindra	  mikroorganismer	  från	  att	  kolonisera	  värdceller	  och	  bindväv.	  På	  detta	  sätt	  
förebygger	  antikroppar	  att	  infektioner	  etablerar	  sig	  i	  kroppen.	  	  
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Cytokiner:	  Flera	  olika	  lösliga	  peptider	  som	  fungerar	  som	  immunsystemets	  hormoner,	  fast	  oftast	  bara	  
inom	  korta	  avstånd,	  med	  s	  k	  parakrin	  signalering.	  De	  kan	  produceras	  av	  immunologiska	  celler	  och	  
funktionellt	  påverka	  immunologiska	  celler.	  Men,	  många	  cytokiner	  kan	  också	  produceras	  av	  och	  påverka	  
icke-‐immunologiska	  celler.	  I	  konstitutiva	  immunsvar	  produceras	  cytokiner	  av	  makrofager	  och	  NK-‐celler.	  I	  
adaptiva	  immunsvar	  produceras	  de	  framförallt	  av	  T-‐lymfocyter.	  Exempel	  på	  cytokiner	  är	  interleukiner,	  
tumour	  necrosis	  factor	  (TNF),	  interferoner	  (IFN)	  och	  transforming	  growth	  factor	  (TGF-‐β).	  
	  

Kemokiner:	  En	  stor	  familj	  av	  strukturellt	  homologa	  cytokiner	  som	  stimulerar	  rörelse	  mot	  infektioner	  hos	  
leukocyter.	  De	  reglerar	  migrationen	  av	  leukocyter	  från	  blodet	  ut	  till	  vävnader.	  
	  

Inflammatoriska	  mediatorer:	  ”Messengers”	  och	  effektormolekyler	  som	  inte	  nödvändigtvis	  är	  
polypeptider,	  men	  som	  påverkar	  cellaktivitet.	  T	  ex	  kan	  den	  vaskulära	  permeabiliteten	  eller	  
leukocytmigrationen	  påverkas.	  Exempel:	  histamin,	  prostaglandiner,	  leukotriener,	  C3a,	  C5a,	  NO,	  H2O2.	  
	  

Adhesionsmolekyler:	  Molekyler	  på	  cellytan	  som	  stimulerar	  adhesion	  med	  andra	  celler	  eller	  med	  
extracellulära	  matrix.	  Leukocyter	  uttrycker	  olika	  typer	  av	  adhesionsmolekyler,	  t	  ex	  integriner	  och	  
selektiner,	  och	  de	  har	  en	  viktig	  roll	  i	  cellmigrationen	  och	  cellens	  aktivering	  under	  konstitutiva	  och	  
adaptiva	  immunsvar.	  
	  

Antigenspecifika	  receptorer:	  Receptorer	  som	  bara	  kan	  binda	  ett	  specifikt	  antigen.	  
	  

Patogen	  associated	  molecular	  pattern	  receptors	  (PAMP-‐receptorer):	  Receptorer	  i	  det	  konstitutiva	  
immunsystemet	  som	  känner	  igen	  vanligt	  förekommande	  strukturer	  (PAMPs),	  s	  k	  molekylära	  mönster,	  
producerade	  av	  mikroorganismer.	  De	  underlättar	  konstitutiva	  immunsvar	  mot	  mikroorganismerna.	  
Exempel	  på	  sådana	  receptorer	  är	  Toll-‐lika	  receptorer	  och	  CD14	  på	  fagocyter,	  som	  båda	  binder	  bakteriellt	  
endotoxin	  (LPS),	  och	  mannosreceptorn,	  som	  binder	  mikrobiella	  glykoproteiner	  eller	  glykolipider	  
innehållande	  mannosrester.	  Andra	  PAMP	  inkluderar	  dsRNA	  och	  vissa	  former	  av	  nukleinsyror.	  	  	  
	  

Co-‐receptorer:	  Ytreceptorer	  på	  lymfocyter	  som	  binder	  en	  del	  av	  ett	  antigen	  samtidigt	  som	  
membranbundna	  immunoglobuliner	  eller	  T-‐cellsreceptorn	  också	  binder	  till	  antigenet.	  Co-‐receptorn	  
överför	  signaler	  som	  krävs	  för	  optimal	  lymfocytaktivering.	  CD4	  och	  CD8	  är	  co-‐receptorer	  till	  T-‐celler	  som	  
binder	  non-‐polymorfa	  delar	  av	  en	  MHC-‐molekyl	  samtidigt	  som	  T-‐cellsreceptorn	  (TcR)	  binder	  till	  
polymorfa	  delar	  av	  MHC	  och	  till	  den	  presenterade	  peptiden.	  Typ	  2	  komplementreceptorn	  (CR2)	  är	  en	  co-‐
receptor	  på	  B-‐celler	  som	  binder	  till	  komplement-‐täckta	  antigener,	  samtidigt	  som	  membranbundet	  
immunoglobulin	  binder	  till	  epitopen	  av	  antigenet.	  
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MHC-‐molekyler:	  Major	  Histocompatibility	  Complex	  (MHC)	  finns	  i	  klass	  I	  och	  klass	  II.	  MCH-‐molekyler	  är	  
membranproteiner	  som	  presenterar	  peptidfragment	  på	  ytan	  av	  celler	  så	  att	  T-‐lymfocyter	  kan	  känna	  igen	  
dem.	  MHC	  I-‐molekylen	  presenterar	  peptider	  som	  kommer	  inifrån	  cellen	  själv	  och	  finns	  på	  alla	  kroppens	  
celler	  som	  har	  cellkärna.	  Den	  binder	  till	  CD8	  på	  T-‐killerceller.	  MHC	  II-‐molekylen	  finns	  bara	  på	  
antigenpresenterande	  celler	  och	  presenterar	  peptider	  från	  proteiner	  som	  tagits	  upp	  av	  cellen	  utifrån,	  via	  
fagocytos	  eller	  endocytos,	  och	  binder	  till	  CD4	  på	  T-‐hjälpceller.	  Hos	  människa	  heter	  MHC-‐molekylerna	  
HLA	  (human	  leukocyte	  antigen).	  
	  

Signaltransduktionsmolekyler:	  Intracellulära	  molekyler	  som	  deltar	  i	  signaltransduktionen	  från	  
cytoplasman	  in	  till	  cellkärnan,	  vilket	  leder	  till	  olika	  reaktioner	  i	  cellen	  som	  kan	  vara	  kort-‐	  eller	  
långverkande.	  Molekylerna	  kan	  vara	  allt	  ifrån	  joner	  till	  polypeptider,	  små	  mediatorer,	  kinaser,	  fosfataser,	  
Ca2+	  t	  ex.	  
	  

Microbicida	  substanser:	  Ett	  ämne	  eller	  substans	  som	  kan	  sänka	  infektiviteten	  (möjligheten	  att	  infektera)	  
hos	  mikroorganismer	  som	  t	  ex	  virus	  eller	  bakterier.	  
	  
Principiella	  skillnader	  mellan	  medfödda	  (konstitutiva)	  och	  förvärvade	  (adaptiva)	  försvarsmekanismer	  
och	  samverkan	  för	  att	  generera	  optimalt	  försvar	  mot	  olika	  typer	  av	  infektioner.	  (S2-‐4)	  T-‐cellsberoende	  
och	  T-‐cellsoberoende	  antikroppssvar.	  (S1)	  
Det	  medfödda,	  konstitutiva,	  immunförsvaret	  innefattar	  makrofager,	  monocyter,	  dendritiska	  celler	  och	  
granulocyter	  i	  hud,	  GI	  och	  luftvägar.	  Cellernas	  receptorer	  kännar	  igen	  specifika	  molekylära	  mönster	  
producerade	  av	  mikroorganismer	  (PAMP).	  Bindningen	  av	  PAMP-‐receptorn	  till	  en	  PAMP	  leder	  till	  
fagocytos	  av	  mikroorganismen.	  Utsöndring	  av	  cytokiner	  och	  mediatorer	  aktiveras.	  Den	  fagocyterande	  
cellen	  migrerar	  till	  lymfknutor	  för	  antigenpresentation	  och	  aktivering	  av	  det	  förvärvade,	  adaptiva,	  
försvaret.	  Antigenpresentationen	  är	  ”signal	  1”	  i	  aktiveringen	  av	  lymfocyter.	  	  
	  

Det	  adaptiva	  försvaret	  består	  av	  T-‐	  och	  B-‐lymfocyter	  och	  NK-‐celler.	  Det	  är	  ett	  flexibelt	  system	  som	  
genom	  en	  mekanism	  kallad	  klonal	  expansion	  producerar	  massvis	  av	  celler	  med	  receptorer	  för	  det	  
antigen	  som	  är	  aktuellt	  i	  den	  pågående	  infektionen.	  Aktiveringen	  av	  systemet	  kräver	  två	  signaler;	  signal	  1	  
från	  antigenpresenterande	  celler	  och	  signal	  2	  från	  mikroorganismer	  eller	  skadade	  kroppsegna	  celler.	  
Efter	  signal	  2	  aktiveras	  T-‐lymfocyternas	  klonala	  expansion,	  som	  triggar	  B-‐lymfocyternas	  klonala	  
expansion.	  B-‐cellerna	  differentierar	  till	  plasmaceller	  som	  producerar	  antikroppar.	  Det	  finns	  två	  typer	  at	  
adaptiv	  immunitet;	  humoral	  immunitet	  är	  när	  antikroppar	  neutraliserar	  och	  eliminerar	  extracellulära	  
mikroorganismer	  och	  toxiner.	  Cellmedierad	  immunitet	  är	  när	  T-‐lymfocyter	  eliminerar	  intracellulära	  
mikroorganismer.	  	  
	  

Tabellen	  visar	  en	  jämförelse	  med	  de	  olika	  aspekterna	  där	  försvaren	  skiljer	  sig	  åt:	  	  
	  

Medfödda/	  Konstitutiva	  försvaret	   Förvärvade/	  Adaptiva	  försvaret	  

Redo	  att	  användas	   Inte	  redo	  
Relativt	  oflexibelt	   Anpassar	  sig	  
Baserat	  på	  celler	  med	  flera	  receptorer	   Baserat	  på	  celler	  med	  en	  specifik	  receptor	  
Inte	  baserat	  på	  klonal	  expansion	   Baserat	  på	  klonal	  expansion	  
Begränsad	  repertoar	   Enorm	  repertoar	  
Inget	  minne	   Har	  minne	  
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Aktiveringen	  av	  T-‐lymfocyter	  går	  till	  så	  här:	  	  

	  
Signal	  1	  för	  aktivering	  av	  T-‐celler	  är	  kopplingen	  till	  MHC	  för	  antigenpresentation.	  Förutom	  kopplingen	  
mellan	  TcR	  och	  MHC	  är	  co-‐receptorer	  också	  inblandade.	  CD4+	  T-‐celler	  har	  CD4	  som	  co-‐receptor	  och	  CD8+	  
har	  CD8.	  CD4	  och	  CD8	  binder	  till	  MHC	  och	  förstärker	  kopplingen	  mellan	  en	  APC	  och	  en	  T-‐cell.	  För	  
fullständig	  aktivering	  av	  T-‐cellerna	  krävs	  co-‐stimulering,	  signal	  2,	  där	  CD80	  och	  CD86,	  som	  tillsammans	  
bildar	  protein	  B7	  på	  ytan	  av	  APC:s,	  binder	  till	  T-‐cellers	  CD28	  och	  CTLA-‐4.	  Utan	  signal	  2	  blir	  T-‐cellerna	  
anergiska	  och	  dessutom	  svårare	  att	  aktivera	  till	  andra	  reaktioner.	  Detta	  är	  en	  säkerhetsmekanism,	  
eftersom	  APC:s	  som	  reagerat	  på	  kroppsegna	  celler	  sällan	  ger	  en	  co-‐stimulernade	  effekt.	  Co-‐
stimuleringen	  resulterar	  i	  produktion	  av	  interleukiner.	  Bl	  a	  produceras	  IL-‐2	  som	  har	  autokrin	  och	  parakrin	  
funktion	  på	  T-‐cellers	  IL-‐2-‐receptorer.	  Bindningen	  av	  IL-‐2	  till	  dess	  receptor	  aktiverar	  T-‐cellernas	  
proliferation	  och	  den	  klonala	  expansionen.	  	  
	  
CD8+	  T-‐celler	  blir	  mogna	  cytotoxiska	  T-‐celler.	  Dessa	  migerar	  till	  vävnader	  och	  dödar	  främmande	  celler.	  
	  
CD4+	  T-‐celler	  mognar	  till	  T-‐hjälparceller.	  Deras	  uppgift	  är	  att	  antingen	  vandra	  till	  vävnader	  och	  utsöndra	  
cytokiner,	  eller	  att	  stanna	  i	  lymfknutorna	  och	  aktivera	  B-‐celler.	  Th-‐cellerna	  står	  för	  den	  co-‐stimulernade	  
effekten	  i	  aktiveringen	  av	  B-‐celler,	  efter	  att	  B-‐cellsreceptorerna	  (BcR)	  känt	  igen	  antigen.	  BcR	  är	  
egentligen	  en	  membranbunden	  antikropp,	  av	  typen	  IgM	  eller	  IgD.	  Alla	  B-‐celler	  har	  receptorer	  med	  en	  
unik	  antigenbindande	  site.	  Till	  skillnad	  från	  TcR,	  som	  känner	  igen	  fragment	  av	  antigen	  som	  visas	  på	  
antigenpresenterande	  cellers	  MHC,	  känner	  BcR	  igen	  fria	  antigen	  i	  blod	  eller	  lymfa.	  Om	  B-‐cellens	  BcR	  
känner	  igen	  ett	  antigen,	  och	  den	  sedan	  blir	  stimulerad	  av	  en	  Th-‐cell,	  blir	  den	  aktiverad	  och	  genomgår	  
klonal	  expansion.	  B-‐celler	  blir	  antingen	  antikroppsproducerande	  plasmaceller	  eller	  minnesceller.	  	  
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Den	  B-‐cell	  vars	  BcR	  matchar	  ett	  antigen	  klonas	  för	  att	  skapa	  antikroppar	  som	  är	  identiska	  med	  den	  som	  
kände	  igen	  antigenet.	  Dessa	  antikroppar	  frisätts	  fritt	  och	  vandrar	  till	  vävnader	  där	  de	  kan	  utgöra	  sina	  
effekter.	  Minnescellerna	  som	  skapas	  används	  för	  att	  kunna	  generera	  ett	  snabbare	  och	  kraftfullare	  svar	  
om	  kroppen	  i	  framtiden	  stöter	  på	  samma	  antigen	  igen.	  	  
	  

Co-‐stimuleringen	  för	  full	  aktivering	  av	  B-‐celler	  kan	  ske	  genom	  att	  antigen	  som	  tagits	  upp	  av	  BcR	  visas	  på	  
B-‐cellens	  MHC	  II-‐molekyl	  och	  presenteras	  för	  Th-‐celler.	  Dessutom	  binder	  Th-‐cellers	  CD40L	  till	  B-‐cellers	  
CD40.	  Detta	  är	  den	  T-‐cellsberoende	  aktiveringen	  av	  B-‐celler	  och	  sker	  då	  antigen	  är	  peptider,	  vilket	  de	  är	  i	  
de	  allra	  flesta	  fallen.	  Cytokiner	  från	  Th-‐celler	  aktiverar	  sedan	  B-‐celler,	  som	  då	  prolifererar	  och	  
differentierar	  till	  minnesceller	  eller	  plasmaceller.	  	  

	  
	  

Under	  kloningen	  av	  B-‐celler	  sker	  små	  mutationer	  på	  enstaka	  aminosyrasekvenser,	  s	  k	  somatiska	  
hypermutationer.	  Detta	  skapar	  dotterceller	  som	  alla	  har	  lite	  annorlunda	  receptorer.	  En	  del	  av	  dessa	  får	  
högre	  affinitet	  för	  antigenet	  och	  en	  del	  får	  lägre.	  De	  med	  högre	  affinitet	  kommer	  att	  få	  
överlevnadssignaler	  vid	  interaktion	  med	  andra	  celler.	  De	  med	  lägre	  affinitet	  kommer	  får	  inte	  dessa	  
signaler	  och	  dör	  i	  apoptos.	  På	  detta	  sätt,	  som	  kallas	  affinitetsmognad,	  skapas	  antikroppar	  med	  hög	  
affinitet	  för	  antigenet	  som	  är	  aktuellt	  i	  den	  pågående	  infektionen.	  Det	  sker	  också	  en	  isotyp-‐”switch”	  av	  
immuniglobulinerna;	  från	  IgM	  eller	  IgD	  till	  IgG,	  IgA	  och	  IgE.	  På	  det	  sättet	  kan	  B-‐celler	  producera	  olika	  
klasser	  av	  antikroppar.	  Det	  är	  bara	  den	  konstanta	  delen	  av	  de	  tunga	  kedjorna,	  som	  avgör	  vilken	  isotyp	  
anitkroppen	  är,	  som	  byts	  ut.	  Den	  antigenbindande	  siten	  är	  oförändrad.	  	  
	  

T-‐cellsoberoende	  aktivering	  av	  B-‐celler	  är	  ovanligare	  och	  sker	  då	  antigen	  är	  något	  annat	  än	  ett	  protein,	  t	  
ex	  en	  polysackarid	  eller	  lipid.	  Den	  T-‐cellsoberoende	  aktiveringen	  ger	  antikroppar	  med	  liten	  
affinitetsmognad	  och	  lite	  ”switching”.	  
	  

Antikropparna	  har	  tre	  funktioner	  i	  vävnaderna;	  att	  hindra	  patogener	  från	  att	  infektera	  eller	  skada	  celler	  
genom	  att	  binda	  till	  dem,	  stimulera	  makrofager	  att	  fagocytera	  patogener	  genom	  ”coating”	  samt	  att	  
stimulera	  andra	  delar	  av	  immunförsvaret,	  t	  ex	  komplementsystemet,	  att	  förstöra	  patogener.	  ”Coating”	  
är	  en	  process	  där	  antikropparna	  binder	  till	  patogener	  med	  Fab-‐regionen.	  Celler	  med	  Fc-‐receptorer	  binder	  
till	  antikropparnas	  Fc-‐region	  och	  blir	  aktiverade.	  Celler	  som	  har	  Fc-‐receptorer	  är	  fagocyter,	  mastceller,	  
neutrofiler	  och	  NK-‐celler.	  När	  de	  blir	  aktiverade	  fagocyterar	  fagocyterna	  patogener,	  mastceller	  och	  
neutrofiler	  degranulerar	  och	  NK-‐celler	  frisätter	  cytokiner	  och	  cytotoxiska	  molekyler.	  Dessa	  reaktioner	  
leder	  till	  förintelse	  av	  mikrober.	  	  
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B-‐cellreceptorers	  och	  antikroppars	  struktur	  och	  funktion.	  (S2)	  
B-‐cellsreceptorn	  (BcR)	  består	  av	  en	  antigenbindande	  del,	  en	  
membranbunden	  antikropp	  av	  typen	  IgM	  eller	  IgD,	  och	  en	  
signaltrandsuktionsdel,	  ett	  transmembrant	  protein	  vid	  namn	  CD79.	  Alla	  
B-‐celler	  har	  en	  immunoglobulin	  med	  en	  slumpmässigt	  producerad,	  unik	  
antigenbindande	  site.	  Receptorn	  har	  två	  huvudfunktioner	  när	  den	  
bundit	  till	  ett	  antigen;	  att	  påbörja	  signaltransduktion	  inom	  cellen	  och	  
att	  ta	  upp	  antigen	  för	  att	  kunna	  presentera	  för	  T-‐hjälparceller.	  	  
	  

Antikroppar	  består	  av	  två	  identiska	  tunga	  kedjor	  och	  
två	  identiska	  lätta	  kedjor.	  De	  två	  tunga	  kedjorna	  
tillsammans	  med	  de	  två	  lätta	  bildar	  två	  skänklar	  (se	  
bild)	  och	  varje	  del,	  d	  v	  s	  varje	  separat	  tung	  kedja	  och	  
lätt	  kedja,	  har	  en	  konstant	  och	  en	  variabel	  del.	  Den	  
konstanta	  delen	  är	  C-‐terminalen	  och	  den	  variabla	  N-‐
terminalen.	  Strukturen	  bildar	  ett	  Y	  där	  benet	  kallas	  Fc-‐
regionen	  och	  de	  två	  armarna	  Fab-‐regioner.	  Hela	  
komplexet	  hålls	  ihop	  av	  disulfidbryggor.	  Av	  de	  tunga	  
kedjorna	  finns	  fem	  varianter;	  IgG,	  IgA,	  IgM,	  IgE	  och	  IgD	  
i	  kedjornas	  konstanta	  del.	  Av	  de	  lätta	  kedjorna	  finns	  
två	  olika	  typer	  den	  konstanta	  delen;	  kappa	  och	  lambda.	  	  

	  
En	  viktig	  egenskap	  är	  antikropparnas	  ”hinge”-‐funktion.	  Detta	  är	  som	  gångjärn	  mellan	  Y:ets	  armar	  och	  
benet	  och	  ger	  upphov	  till	  fri	  rörlighet	  mellan	  Fab-‐	  och	  Fc-‐regionerna.	  Den	  ökade	  flexibiliteten	  i	  vinkeln	  
mellan	  de	  två	  antigenbindande	  delarna	  gör	  att	  antikropparna	  kan	  binda	  till	  flera	  antigen.	  De	  variabla	  Fab-‐
delarna	  binder	  till	  sitt	  epitop,	  den	  del	  av	  antigen	  som	  känns	  igen	  av	  antikroppen,	  via	  väte-‐,	  jon-‐	  och	  van	  
der	  Waals	  bindningar	  och/eller	  hydrofoba	  interaktioner.	  
	  
Antikropparnas	  funktioner	  inkluderar	  neutralisering	  av	  antigen,	  som	  då	  inte	  kan	  utföra	  sina	  patogena	  
funktioner.	  Det	  kan	  ske	  på	  olika	  sätt;	  genom	  att	  antikropparna	  finner	  mikroben	  innan	  den	  hunnit	  
infektera	  en	  cell	  och	  därmed	  hindrar	  mikroben	  från	  att	  göra	  skada,	  genom	  att	  binda	  mikrober	  som	  redan	  
hunnit	  infektera	  en	  cell	  och	  är	  på	  väg	  till	  nästa	  cell,	  eller	  genom	  att	  blockera	  toxiner	  som	  utsöndras	  av	  
mikroberna	  och	  därmed	  motverka	  nekros	  hos	  kroppsegna	  celler.	  En	  annan	  antikroppsfunktion	  kallas	  
opsonisering	  och	  innebär	  att	  antikroppen	  genom	  att	  fästa	  till	  ett	  antigen	  gör	  det	  lättare	  att	  känna	  igen	  
för	  fagocyterande	  celler.	  De	  fagocyterande	  cellerna	  har	  Fc-‐receptorer	  som	  känner	  igen	  antikroppens	  Fc-‐
region.	  En	  tredje	  funktion	  är	  komplementfixering.	  Det	  innebär	  att	  antikropparna	  hjälper	  till	  att	  rekrytera	  
proteiner	  i	  komplementkaskaden	  som	  i	  slutändan	  leder	  till	  att	  antigen	  förstörs.	  Slutligen	  kan	  
antikropparna	  också	  rekrytera	  och	  aktivera	  andra	  celler	  i	  immunförsvaret.	  Dessa	  celler	  kan	  vara	  NK-‐celler	  
och	  cytotoxiska	  T-‐celler,	  som	  rekryteras	  i	  en	  process	  kallad	  antibody	  dependent	  cell-‐mediated	  
cytotoxicity	  (ADCC)	  samt	  mastceller,	  eosinofiler	  och	  basofila	  granulocyter,	  som	  aktiveras	  via	  Fc-‐
receptorer.	  	  
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Olika	  immunoglobulinisotypers	  struktur,	  funktion	  och	  lokalisation	  samt	  reglering	  av	  
antikroppsproduktion	  och	  övergång	  (”switch”)	  mellan	  immunoglobulinklasser.	  (S2)	  
Den	  konstanta	  delen	  på	  tunga	  kedjan	  avgör	  immunoglobulinernas	  isotyp.	  IgD	  och	  IgM	  uttrycks	  på	  naiva	  
B-‐celler	  och	  ”switchar”	  till	  någon	  av	  de	  andra	  klasserna	  vid	  B-‐cellsaktivering	  av	  T-‐hjälparceller.	  Bytet	  av	  
isotyp,	  medierat	  via	  koppling	  mellan	  CD40	  och	  CD40L,	  möjliggör	  ett	  immunsvar	  anpassas	  efter	  mikroben.	  
Bakterier	  kan	  exempelvis	  behöva	  bli	  fagocyterade	  av	  makrofager	  och	  neutrofiler.	  Då	  behövs	  
opsonisering,	  för	  vilket	  IgG-‐isotypen	  passar	  bäst.	  Andra	  förutsättningar	  kräver	  i	  sin	  tur	  andra	  antikroppar.	  
Det	  är	  cytokinerna	  bildade	  av	  T-‐hjälparceller	  som	  avgör	  vilken	  typ	  av	  immunoglobulin	  som	  bildas.	  IFN-‐γ	  
från	  Th1-‐celler	  leder	  till	  att	  IgG	  bildas,	  medan	  Th2	  frisätter	  IL-‐4	  som	  bildar	  IgE	  och	  TGF-‐β	  som	  bildar	  IgA	  i	  
mukosal	  vävnad.	  	  
	  

IgG,	  den	  vanligaste	  antikroppen,	  75%	  av	  all	  Ig	  i	  serum	  
• Monomer,	  150	  kD	  
• Minst	  fyra	  subtyper	  
• Huvudfunktioner:	  Komplementfixering,	  ADCC	  	  
• Den	  enda	  antikroppen	  som	  passerar	  över	  till	  fostret	  från	  mamman	  under	  graviditet	  

	  

IgD,	  1%	  av	  all	  Ig	  i	  serum	  
• Monomer,	  185	  kD	  
• Finns	  bara	  i	  membranbunden	  form	  

	  

IgM,	  10	  %	  av	  all	  Ig	  i	  serum	  
• Pentamer,	  900	  kD	  
• Hög	  aviditet,	  alltså	  bindningsstyrka	  till	  antigen	  
• Huvudfunktioner:	  Komplementfixering	  
• Den	  första	  antikroppen	  som	  frisätts	  vid	  ett	  immunsvar	  

	  

IgA,	  15%	  av	  all	  Ig	  i	  serum	  
• Dimer,	  320	  kD	  
• Sekretorisk,	  viktig	  för	  slemhinneförsvaret	  
• Kan	  hämma	  inflammatoriska	  effekter	  av	  andra	  antikroppar	  

	  

IgE,	  mindre	  än	  1%	  av	  all	  Ig	  i	  serum	  
• Monomer,	  200	  kD	  
• Binder	  specifika	  Fc-‐receptorer	  på	  basofila	  granulocyter	  och	  mastceller	  med	  hög	  affinitet	  
• Startar	  sekretion	  av	  mediatorer,	  t	  ex	  histamin	  
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De	  olika	  faserna	  i	  B-‐cellsvaret	  inkluderande	  begrepp	  som:	  proliferation,	  differentiering	  till	  
plasmaceller,	  Ig-‐produktion,	  affinitetsmognad	  samt	  B-‐cellsminne.	  (S2-‐3)	  Mekanismer	  för	  B-‐
celltolerans.	  (S1)	  

	  
Ett	  humoralt	  immunsvar	  startas	  genom	  att	  naiva	  B-‐celler	  i	  lymfatisk	  vävnad	  (mjälte,	  lymfknuta	  eller	  
MALT)	  känner	  igen	  sitt	  specifika	  antigen	  på	  antigenpresenterade	  celler.	  B-‐cellerna	  känner	  igen	  sitt	  
specifika	  antigen	  genom	  sin	  B-‐cellsreceptor	  (BcR),	  som	  består	  av	  ett	  membranbundet	  immunglobulin	  av	  
isotyperna	  IgM	  eller	  IgD	  och	  det	  transmembrana	  proteinet	  CD79.	  Via	  en	  fosforyleringskaskad	  aktiveras	  
gener	  som	  är	  involverade	  i	  proliferation	  och	  differentiering.	  	  
	  
Inbindning	  av	  ett	  proteinantigen	  leder	  endast	  till	  en	  svag	  aktivering,	  men	  dock	  till	  att	  proteiner	  som	  är	  
involverade	  i	  T-‐hjälparcellers	  co-‐stimulation	  bildas	  på	  B-‐cellernas	  yta.	  Det	  leder	  också	  till	  att	  
cytokinreceptorer	  börjar	  uttryckas	  på	  B-‐cellerna,	  så	  att	  T-‐hjälparceller	  lättare	  kan	  aktivera	  dem.	  Till	  sist	  
leder	  inbindningen	  också	  till	  att	  B-‐celler	  minskar	  sitt	  uttryck	  av	  kemokinreceptorer.	  Kemokiner	  bildas	  i	  
lymfvävnaden	  med	  uppgift	  att	  hålla	  kvar	  B-‐cellerna	  i	  folliklarna.	  Den	  minskade	  affiniteten	  för	  
kemokinerna	  innebär	  att	  B-‐cellerna	  migrerar	  till	  den	  anatomiska	  del	  av	  organet	  där	  barken	  och	  märgen	  
möts,	  dit	  också	  aktiverade	  T-‐celler	  rör	  sig.	  Väl	  i	  denna	  del	  kommer	  T-‐celler	  som	  är	  specifika	  för	  samma	  
antigen	  att	  kunna	  aktivera	  B-‐cellerna	  fullt	  ut	  genom	  att	  tillföra	  en	  sekundär	  signal	  som	  leder	  till	  
differentiering	  och	  proliferation.	  Det	  sker	  en	  klonal	  expansion	  och	  många	  celler	  bildas	  som	  uttrycker	  Ig-‐
receptorer	  med	  specificitet	  för	  samma	  antigen.	  Vissa	  celler	  syntetiserar	  även	  IgM	  i	  löslig	  form.	  
Aktiveringsprocessen	  är	  mycket	  effektiv	  och	  ett	  kraftigt	  antikroppssvar	  bildas	  inom	  3-‐7	  dagar	  efter	  en	  
infektion.	  B-‐cellsaktiveringen	  kan	  också	  vara	  T-‐cellsoberoende,	  men	  är	  då	  inte	  lika	  effektiv.	  T-‐
hjälparceller	  leder	  till	  att	  Ig-‐”switch”	  och	  affinitetsmognad	  kan	  utföras,	  vilket	  inte	  sker	  vid	  T-‐
cellsoberoende	  aktivering.	  
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Genom	  affinitetsmognaden	  skapas	  B-‐celler	  med	  hög	  affinitet	  för	  det	  aktuella	  antigenet.	  
Affinitetsmognaden	  går	  till	  genom	  att	  alla	  B-‐celler	  som	  klonas	  genomgår	  små	  mutationer,	  somatiska	  
hypermutationer,	  som	  gör	  att	  de	  får	  annorlunda	  affinitet	  för	  antigenet	  i	  antikropparnas	  Fab-‐region.	  
Senare	  urval	  resulterar	  i	  att	  de	  B-‐celler	  med	  låg	  affinitet	  dör	  ut,	  medan	  de	  med	  den	  högsta	  affiniteten	  får	  
proliferera.	  	  
	  
Olika	  delar	  i	  B-‐cellernas	  svar	  sker	  i	  skilda	  anatomiska	  delar	  av	  lymforgan.	  Naiva	  B-‐celler	  känner	  igen	  
antigen	  i	  lymffolliklar	  och	  migrerar	  för	  att	  aktiveras	  av	  T-‐hjälparceller	  i	  kanten	  av	  dessa.	  Här	  påbörjar	  B-‐
cellerna	  sin	  proliferation	  och	  differentiering	  till	  antikroppssecernerande	  celler,	  plasmaceller.	  
Plasmacellerna	  finns	  i	  lymforganet,	  men	  utanför	  follikeln,	  och	  bildar	  antikroppar	  som	  går	  ut	  i	  blodet.	  
Vissa	  plasmaceller	  migrerar	  dessutom	  till	  benmärgen	  där	  de	  kan	  leva	  i	  upp	  till	  månader	  eller	  år	  och	  bilda	  
antikroppar	  även	  efter	  att	  antigenet	  är	  borta.	  Isotyp-‐”switch”	  görs	  även	  det	  utanför	  folliklar,	  medan	  
affinitetsmognaden	  sker	  i	  groddcentra	  som	  bildats	  i	  follikeln.	  	  
	  
Vissa	  aktiverade	  B-‐celler	  (ofta	  isotyp-‐”switchade”	  celler	  med	  hög	  affinitet)	  bildar	  inte	  plasmaceller,	  utan	  
minnesceller.	  Dessa	  cirkulerar	  i	  blodet	  och	  överlever	  i	  månader	  till	  år,	  redo	  att	  snabbt	  utrota	  en	  ny	  
infektion	  av	  samma	  antigen.	  	  
	  
De	  flesta	  B-‐celler	  dör	  ett	  tag	  efter	  aktiveringen	  via	  apoptos.	  Vidare	  kommer	  en	  process	  som	  kallas	  
antikropp-‐feedback	  att	  göra	  att	  cellerna	  slutar	  producera	  antikroppar.	  Detta	  sker	  genom	  att	  höga	  
mängder	  IgG	  i	  kroppen	  inhiberar	  bildningen	  av	  fler	  antikroppar.	  	  	  
	  
Med	  B-‐cellstolerans	  menas	  att	  cellerna	  inte	  reagerar	  mot	  kroppsegna	  strukturer.	  Toleransen	  kan	  
uppkomma	  på	  två	  olika	  sätt;	  central	  tolerans	  och	  perifer	  tolerans.	  Den	  centrala	  toleransen	  uppnås	  
genom	  att	  B-‐cellerna	  under	  deras	  mognad	  genomgår	  negativ	  selektion.	  B-‐celler	  som	  känner	  igen	  
kroppsegna	  antigener	  programmeras	  för	  apoptos	  eller	  genomgår	  processer	  för	  att	  ändra	  affinitet.	  Perifer	  
tolerans	  utvecklas	  genom	  att	  B-‐celler	  som	  känner	  igen	  kroppsegna	  antigen	  och	  sedan	  inte	  får	  signaler	  
från	  T-‐hjälparceller	  inaktiveras	  och	  programmeras	  för	  celldöd.	  	  
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De	  olika	  huvudsakliga	  funktionerna	  hos	  T-‐mördarceller,	  T-‐	  hjälpceller	  inkluderande	  Th1	  och	  Th2,	  samt	  
regulatoriska	  T-‐celler.	  (S2)	  
T-‐mördarceller	  
Dessa	  är	  involverade	  i	  cellmedierad	  immunitet.	  De	  dödar	  celler	  som	  är	  infekterade	  av	  t	  ex	  virus	  eller	  
patogener.	  T-‐mördarceller	  känner	  igen	  antigen	  presenterade	  på	  MHC	  klass	  I-‐molekyler.	  Celldöden	  sker	  
genom	  att	  dessa	  T-‐celler	  frisätter	  granula	  med	  cytotoxiner	  i.	  En	  cytotoxin	  är	  perforin,	  som	  skapar	  porer	  
för	  vatten	  och	  joner	  i	  de	  attackerade	  cellerna	  som	  då	  dör	  genom	  lysering.	  En	  annan	  är	  granzymer,	  en	  typ	  
av	  serinproteaser	  som	  genom	  att	  aktivera	  kaspaser	  gör	  att	  celler	  går	  i	  apoptos.	  	  
	  
T-‐hjälparceller	  
T-‐hjälparceller	  utsöndrar	  cytokiner	  som	  aktiverar	  B-‐celler,	  andra	  T-‐celler	  och	  makrofager.	  Cytokinerna	  får	  
B-‐	  och	  T-‐celler	  att	  proliferera	  och	  differentiera.	  De	  är	  co-‐stimulerande	  för	  aktiveringen	  av	  B-‐celler	  och	  
involverade	  dessas	  i	  isotyp-‐”switch”	  och	  affinitetsmognad.	  	  
	  
Kan	  delas	  in	  i	  två	  subtyper;	  Th1	  och	  Th2.	  Th1	  är	  involverad	  i	  cellmedierad	  immunitet.	  De	  ökar	  effekten	  
hos	  makrofager	  och	  stimulerar	  proliferation	  av	  cytotoxiska	  T-‐celler.	  Th1	  verkar	  bl	  a	  genom	  cytokinerna	  
IL-‐2,	  TNF-‐α,	  TNF-‐β,	  IL-‐3	  och	  IFN-‐γ.	  Th1	  kan	  också	  bilda	  s	  k	  granulomerer,	  ett	  skyddande	  isolerande	  hölje	  
runt	  infekterade	  celler.	  Th2	  är	  aktiva	  inom	  antikroppsmedierad	  immunitet	  och	  ökar	  B-‐cellsproliferation,	  
”switchingen”	  av	  immunoglobuliners	  isotyper	  och	  stimulerar	  produktionen	  av	  antikroppar.	  De	  verkar	  
genom	  IL-‐4,	  IL-‐5,	  IL-‐6,	  IL-‐10	  och	  TGF-‐β.	  	  
	  
Regulatoriska	  T-‐celler	  
Hindrar	  ett	  immunsvar	  från	  att	  bli	  för	  kraftigt,	  så	  att	  det	  hålls	  inom	  rimliga	  gränser	  och	  avslutas	  när	  det	  
inte	  längre	  behövs.	  De	  frisätter	  IL-‐10	  och	  TGF-‐β.	  TGF-‐β	  är	  en	  potent	  inhibitor	  till	  proliferationen	  av	  
specifika	  T-‐	  och	  B-‐effektorceller.	  De	  hindrar	  också	  B-‐cellernas	  produktion	  av	  antikroppar	  och	  T-‐cellerna	  
från	  att	  uföra	  sina	  cytotoxiska	  effekter.	  På	  detta	  sätt	  motverkar	  de	  att	  immunceller	  attackerar	  den	  egna	  
kroppen	  och	  förhindrar	  att	  allergier	  utvecklas.	  	  
	  
Thymusberoende	  utveckling	  av	  T-‐celler	  (positiv	  och	  negativ	  selektion),	  tolerans	  och	  utveckling	  av	  
minne	  inom	  T-‐cellssystemet.	  (S2-‐3)	  
T-‐celler	  produceras	  i	  benmärgen	  och	  skickas	  till	  thymus	  för	  mognad.	  I	  thymus	  prolifererar	  dem	  och	  
genomgår	  positiv	  och	  negativ	  selektion.	  Den	  positiva	  selektionen	  är	  en	  process	  där	  de	  T-‐celler	  med	  
egenskapen	  att	  de	  binder	  till	  MHC-‐molekyler	  väljs	  ut.	  De	  som	  inte	  känner	  igen	  MHC	  dör	  i	  apoptos.	  I	  den	  
negativa	  selektionen	  väljs	  T-‐celler	  som	  binder	  för	  hårt	  till	  kroppsegna	  antigen	  bort.	  De	  positivt	  
selekterade	  T-‐cellerna	  binder	  till	  olika	  klasser	  av	  MHC.	  De	  som	  blivit	  positivt	  selekterade	  på	  MHC	  klass	  I	  
kommer	  att	  utvecklas	  till	  CD4+	  T-‐hjälparceller	  och	  de	  som	  bundit	  till	  MHC	  klass	  II	  blir	  cytotoxiska	  CD8+	  T-‐
celler.	  	  
	  
Den	  centrala	  toleransen	  utgörs	  av	  selektionen	  i	  thymus.	  Den	  perifera	  toleransen	  uppstår	  genom	  att	  
mogna	  T-‐celler	  som	  känner	  igen	  antigen	  utan	  att	  få	  ytterligare	  aktiverande	  signaler,	  då	  de	  t	  ex	  reagerat	  
på	  en	  kroppsegen	  struktur,	  programmeras	  för	  celldöd.	  	  
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Minnet	  inom	  T-‐cellssystemet	  utvecklas	  genom	  att	  några	  få	  celler	  aktiveras	  till	  långlivade	  minnesceller,	  
istället	  för	  att	  bli	  effektorceller.	  Dessa	  överlever	  även	  efter	  infektionen	  är	  utrotad	  och	  finnas	  i	  
lymfknutorna,	  i	  mukosa	  och	  cirkulerande.	  Minnesceller	  dödar	  inte	  infekterade	  celler	  eller	  bildar	  
cytokiner	  förrän	  under	  nästa	  infektion	  av	  samma	  mikrob.	  	  
	  
Struktur	  och	  funktion	  för	  T	  cell	  receptorer,	  MHC	  klass	  I-‐	  och	  II-‐molekyler,	  samt	  deras	  roll	  vid	  
bearbetning	  och	  presentation	  av	  antigen.	  (S2-‐3)	  Basal	  genetik	  och	  mångfald	  hos	  MHC-‐molekyler,	  samt	  
hur	  detta	  kan	  påverka	  olika	  medicinska	  tillstånd	  och	  beslut.	  (S2)	  

	  
T-‐cellsreceptorn	  (TcR)	  byggs	  upp	  av	  två	  polypeptidkedjor,	  en	  α-‐	  och	  en	  β-‐kedja,	  med	  varsin	  
transmembran	  del.	  Kedjorna	  består	  av	  två	  extracellulära	  domäner;	  en	  variabel	  och	  en	  konstant,	  som	  
båda	  tillhör	  immunoglobulinfamiljen.	  Det	  är	  den	  variabla	  delen	  som	  binder	  till	  peptider.	  En	  annorlunda	  
variant	  av	  TcR	  är	  uppbyggd	  av	  en	  γ-‐	  och	  en	  δ-‐kedja.	  Dessa	  γδ-‐TcR	  förekommer	  på	  speciella	  T-‐lymfocyter,	  
som	  utgör	  ca	  10%	  av	  alla	  T-‐lymfocyter.	  γδ-‐T-‐celler	  finns	  i	  epitelceller	  och	  har	  som	  uppgift	  att	  känna	  igen	  
antigener	  som	  är	  vanliga	  här.	  Antigenen	  som	  γδ-‐TcR	  binder	  till	  behöver	  inte	  vara	  bundna	  till	  en	  MHC-‐
molekyl.	  	  
	  
Signaleringen	  efter	  inbindningen	  av	  en	  ligand	  sker	  via	  CD3,	  som	  finns	  i	  membranet	  i	  komplex	  med	  TcR.	  
För	  en	  klassisk	  αβ-‐TcR	  känns	  liganden,	  antigenet,	  endast	  igen	  när	  det	  är	  bundet	  till	  en	  MHC-‐molekyl.	  
Bindningen	  av	  ett	  antigen	  och	  MHC	  leder	  till	  en	  serie	  biokemiska	  reaktioner	  som	  medieras	  av	  enzymer,	  
co-‐receptorer	  och	  transkriptionsfaktorer.	  	  
	  
TcR	  arbetar	  tillsammans	  med	  co-‐receptorer	  som	  amplifierar	  signaleringen.	  Exempel	  på	  co-‐receptorer	  är	  
CD4	  eller	  CD8,	  som	  finns	  på	  T-‐hjälparceller	  resp.	  cytotoxiska	  T-‐celler.	  Antigenpresenterande	  celler,	  t	  ex	  
dendritceller,	  monocyter	  eller	  makrofager,	  fagocyterar	  extracellulära	  proteiner	  och	  visar	  upp	  fragment	  
av	  dessa	  på	  membranbundna	  MHC	  klass	  II-‐molekyler.	  Dessa	  känns	  igen	  av	  TcR	  tillsammans	  med	  CD4	  på	  
T-‐hjälparceller.	  Alla	  kroppens	  celler	  som	  innehåller	  en	  cellkärna	  visar	  upp	  rester	  av	  intracellulära	  peptider	  
på	  MHC	  klass	  I-‐molekyler.	  TcR	  tillsammans	  med	  CD8	  på	  cytotoxiska	  T-‐celler	  känner	  igen	  dessa.	  
Virusinfekterade	  celler	  kan	  tvingas	  att	  syntetisera	  virusprotein.	  När	  CD8+	  T-‐celler	  stöter	  på	  MHC	  I-‐
molekyler	  som	  uppvisar	  den	  typen	  av	  peptider	  aktiveras	  dem	  och	  dödar	  den	  infekterade	  cellen.	  	  	  	  
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Major	  histocompability	  complex	  (MHC)-‐molekyler	  är	  receptorer	  på	  ytan	  av	  celler.	  Det	  finns	  två	  olika	  
typer	  av	  molekylen;	  klass	  I	  och	  klass	  II.	  MHC	  I	  uttrycks	  på	  alla	  celler	  försedda	  med	  kärna	  samt	  blodplättar	  
(saknas	  endast	  i	  erytrocyter)	  och	  har	  som	  uppgift	  att	  visa	  upp	  fragment	  av	  alla	  de	  peptider	  som	  
syntetiseras	  i	  cellen.	  Detta	  sker	  genom	  att	  MHC	  I	  i	  endoplasmatiska	  retiklet	  binder	  till	  ett	  segment	  och	  
transporterar	  det	  till	  membranet.	  MHC	  I	  är	  ett	  glykoprotein	  med	  en	  transmembran	  del	  på	  den	  tunga	  
kedjan	  och	  en	  lätt	  kedja	  som	  inte	  har	  någon	  transmembran	  del.	  Då	  TcR	  och	  CD8	  på	  T-‐mördarceller	  
binder	  till	  en	  MHC	  I	  som	  visar	  upp	  en	  peptid	  som	  inte	  ska	  finnas	  i	  kroppens	  celler,	  kan	  T-‐lymfocyten	  
aktiveras.	  Detta	  sker	  bland	  annat	  med	  virusinfekterade	  celler	  och	  cancerceller.	  MHC	  II	  finns	  endast	  på	  
professionella	  antigenpresenterande	  celler	  och	  visar	  här	  upp	  endocyterade,	  till	  viss	  del	  nedbrutna,	  
främmande	  partiklar	  för	  T-‐hjälparcellernas	  TcR	  med	  associerad	  CD4.	  Även	  denna	  receptor	  är	  ett	  
glykoprotein,	  men	  består	  av	  två	  kedjor	  som	  båda	  har	  en	  transmembrana	  del.	  Peptider	  som	  MHC	  II	  visar	  
upp	  är	  något	  längre	  än	  dem	  som	  presenteras	  på	  MHC	  I.	  	  
	  
MHC	  är	  genkomplexet	  som	  finns	  i	  vårt	  DNA.	  Komplexet	  består	  av	  minst	  50	  olika	  gener	  där	  de	  flesta,	  men	  
inte	  alla,	  kodar	  för	  de	  klassiska	  MHC-‐molekylerna.	  De	  gener	  som	  inte	  kodar	  för	  MHC-‐molekyler	  kodar	  för	  
andra	  immunologiskt	  relevanta	  proteiner,	  som	  TAP,	  vissa	  komplementfaktorer	  och	  TNF.	  De	  gener	  som	  
kodar	  för	  dessa	  proteiner	  utgör	  MHC	  klass	  III	  och	  dessa	  proteiner	  sitter	  inte	  på	  celler	  utan	  finns	  i	  serum	  
och	  andra	  kroppsvätskor.	  	  
	  
Hos	  människan	  kallas	  MHC	  för	  human	  leucocyte	  antigen	  (HLA)	  och	  komplexet	  är	  lokaliserat	  på	  en	  och	  
samma	  kromosom,	  kromosom	  6.	  MHC	  är	  både	  polygenic	  (det	  finns	  flera	  MHC	  klass	  I	  och	  MHC	  klass	  II	  
loci,	  d	  v	  s	  flera	  gener	  av	  dessa	  klasser)	  och	  polymorphic	  (det	  finns	  flera	  alleler	  av	  varje	  locus	  (>100),	  d	  v	  s	  
det	  finns	  flera	  alternativa	  versioner	  av	  en	  gen).	  Generna	  i	  MHC	  ligger	  mycket	  nära	  varandra,	  varrför	  
sannolikheten	  för	  crossover	  vid	  meiosen	  väldigt	  låg.	  Man	  ärver	  MHC	  som	  en	  grupp	  gener	  på	  en	  
kromosom,	  en	  haplotyp.	  Eftersom	  man	  får	  en	  maternal	  och	  en	  paternal	  haplotyp	  finns	  det	  en	  stor	  MHC-‐
variation	  hos	  människan.	  Man	  kan	  totalt	  ärva	  sex	  MHC	  klass	  I	  molekyler	  (tre	  från	  respektive	  förälder)	  och	  
12-‐20	  olika	  MHC	  klass	  II	  molekyler.	  MHC-‐molekyler	  uttrycks	  co-‐dominant,	  d	  v	  s	  produkter	  från	  både	  
mamma	  och	  pappa	  hittas	  på	  en	  och	  samma	  cell.	  
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Variationen	  leder	  till	  att	  väldigt	  få	  individer	  har	  likadana	  MHC.	  Fördelen	  med	  detta	  är	  att	  alla	  har	  olika	  
försvar	  och	  det	  minskar	  risken	  för	  att	  ett	  virus	  skall	  kunna	  slå	  ut	  en	  hel	  population.	  Nackdelen	  är	  dock	  
immunologisk	  avstötning	  vid	  transplantation	  om	  man	  inte	  lyckas	  matcha	  MHC.	  Det	  är	  i	  princip	  omöjligt	  
att	  matcha	  perfekt,	  men	  studier	  har	  visat	  att	  en	  del	  loci	  är	  viktigare	  än	  andra	  att	  få	  rätt.	  Därmed	  är	  vissa	  
HLA	  gener	  viktigare	  att	  analysera	  än	  andra	  vid	  transplantation	  av	  benmärg	  eller	  organ.	  Om	  komplexen	  
inte	  stämmer	  överens	  kan	  ett	  tillstånd	  som	  kallas	  graft	  versus	  host	  disease	  (GVHD)	  uppstå.	  Det	  är	  ett	  
livshotande	  tillstånd	  där	  de	  T-‐celler	  som	  följer	  med	  transplantatet	  inte	  känner	  igen	  värdens	  MHC-‐
molekyler	  och	  attackerar	  dem.	  	  

Olika	  subklasser	  av	  lymfocyter,	  såsom	  NK-‐celler,	  NKT-‐celler,	  T-‐celler	  med	  γδ-‐receptor,	  samt	  vissa	  
molekylgrupper	  som	  superantigener	  och	  icke-‐klassiska	  MHC-‐molekyler.	  (S1)	  
NK-‐celler	  
Natural	  killer	  (NK)-‐celler	  är	  svåra	  att	  klassificera,	  man	  kan	  säga	  att	  de	  hör	  till	  både	  det	  konstitutiva	  och	  
det	  adaptiva	  immunförsvaret.	  Deras	  uppgift	  att	  döda	  virusinfekterade	  celler	  och	  tumörceller.	  De	  dödar	  
andra	  celler	  på	  samma	  sätt	  som	  CD8+	  celler;	  via	  perforiner	  och	  granzymer.	  Definieras	  som	  lymfocyter	  
som	  inte	  uttrycker	  TcR,	  CD3	  eller	  BcR	  men	  väl	  CD16	  och	  56.	  Utgör	  cirka	  2%	  av	  lymfocyterna	  och	  
genomgår	  inte	  klonal	  expansion.	  De	  finns	  i	  stora	  delar	  av	  kroppen,	  som	  blod,	  mjälte,	  lunga,	  lever,	  tarm	  
och	  lymfknutor.	  	  
	  
NK-‐celler	  aktiveras	  av	  IFN-‐γ	  och	  cytokiner	  från	  makrofager	  som	  tyder	  på	  virusinfektion,	  eller	  via	  Fc-‐
receptorer	  till	  antikroppar	  som	  bundit	  antigen.	  Detta	  sker	  mycket	  tidigt	  under	  en	  infektion	  (runt	  dag	  1)	  
vilket	  innebär	  att	  NK-‐celler	  initialt	  är	  den	  viktigaste	  cellen	  för	  att	  hålla	  en	  infektion	  i	  schack.	  När	  T-‐celler	  
blir	  mer	  aktiva	  under	  dag	  3-‐5	  minskar	  NK-‐cellerna	  sin	  aktivitet.	  	  
	  
På	  sin	  yta	  uttrycker	  NK-‐cellerna	  inhiberande	  och	  aktiverande	  receptorer.	  Inhiberande	  receptorer	  binder	  
till	  MHC	  I-‐molekyler	  på	  friska	  celler,	  vilket	  inaktiverar	  NK-‐cellerna.	  En	  del	  virus	  tar	  sig	  in	  i	  celler	  och	  
stänger	  av	  uttrycket	  av	  MHC	  I	  för	  att	  undvika	  att	  bli	  dödade	  av	  T-‐celler	  och	  det	  är	  vanligt	  att	  tumörceller	  
saknar	  eller	  förlorar	  MHC	  I.	  Detta	  kallas	  ”missing	  self”.	  När	  NK-‐cellerna	  träffar	  på	  celler	  som	  uttrycker	  ett	  
lågt	  antal	  av	  MHC	  I	  kan	  inhiberande	  receptorerna	  inte	  kan	  hämma	  de	  cytotoxiska	  effekterna.	  Istället	  
binder	  de	  aktiverande	  receptorerna	  till	  ligander	  på	  dessa	  cellers	  yta	  och	  missing-‐self-‐cellerna	  blir	  dödade	  
av	  NK-‐cellerna.	  	  
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NKT-‐celler	  
NKT-‐celler	  är	  en	  variant	  av	  T-‐celler	  som	  delar	  vissa	  funktioner	  med	  NK-‐celler.	  De	  utgör	  endast	  0,2%	  av	  T-‐
cellerna.	  De	  skiljer	  sig	  från	  vanliga	  T-‐celler	  genom	  att	  deras	  T-‐cellsreceptorer	  har	  en	  mycket	  mindre	  
diversitet	  och	  att	  dessa	  känner	  igen	  lipider	  och	  glykolipider	  som	  presenteras	  av	  CD1d-‐molekyler	  på	  ytan	  
av	  antigenpresenterande	  celler.	  Vid	  aktivering	  släpper	  NKT-‐cellerna	  ut	  stora	  mängder	  cytokiner,	  främst	  
IFN-‐γ,	  IL-‐4	  och	  IL-‐3.	  	  
	  
γδ-‐T-‐celler	  
Dessa	  T-‐celler	  utgör	  en	  undergrupp	  av	  T-‐celler	  med	  en	  speciell	  receptortyp.	  Till	  skillnad	  från	  vanliga	  T-‐
celler	  vars	  receptorer	  består	  av	  en	  α-‐kedja	  och	  en	  β-‐kedja,	  har	  dessa	  cellers	  TcR	  en	  γ-‐kedja	  och	  en	  δ-‐
kedja.	  Dessa	  T-‐celler	  förekommer	  i	  störst	  antal	  i	  lymfsystemet	  i	  tarmens	  mukosa.	  	  
	  

γδ-‐T-‐celler	  skiljer	  sig	  på	  följande	  sätt	  från	  vanliga	  T-‐celler:	  De	  binder	  till	  antigen	  som	  kan	  vara	  intakta	  
proteiner,	  antigen	  som	  inte	  presenteras	  av	  MHC	  och	  antigen	  som	  inte	  presenteras	  av	  APC:s.	  De	  har	  
varken	  CD4	  eller	  CD8,	  eftersom	  de	  inte	  behöver	  binda	  in	  till	  MHC.	  γδ-‐T-‐celler	  cirkulerar	  inte	  mellan	  
blodet	  och	  lymfan	  utan	  reagerar	  direkt	  med	  antigen	  i	  epitelceller,	  istället	  för	  att	  få	  dem	  presenterade	  av	  
APC:s	  i	  lymfknutorna.	  	  
	  

Dessa	  cellers	  funktion	  är	  fortfarande	  något	  av	  ett	  mysterium.	  Då	  de	  är	  vanliga	  i	  epitel	  kan	  de	  utgöra	  ett	  
första	  försvar	  mot	  inkräktare.	  De	  verkar	  också	  ha	  en	  snabbare	  reaktionstid	  än	  vanliga	  T-‐celler.	  Vid	  
aktivering	  producerar	  de	  cytokiner	  samt	  verkar	  ha	  en	  viss	  förmåga	  att	  döda	  andra	  celler.	  
	  

γδ-‐T-‐cellernas	  har	  också	  mindre	  variation	  än	  vanliga	  T-‐celler.	  Alla	  γδ-‐T-‐celler	  i	  huden	  har	  en	  typ	  av	  T-‐
cellsreceptorer,	  γδ-‐T-‐celler	  i	  slemhinnorna	  runt	  tunga	  och	  könsorgan	  har	  en	  annan	  typ	  och	  de	  i	  GI	  har	  
ytterligare	  en	  annan.	  Detta	  tycks	  bero	  på	  att	  de	  binder	  till	  strukturer	  som	  finns	  på	  många	  
mikroorganismer	  som	  är	  speciellt	  vanliga	  på	  just	  det	  stället.	  	  
	  
Superantigener	  
Virus	  och	  bakterier	  producerar	  superantigener	  som	  en	  försvarsmekanism	  mot	  immunsystemet.	  
Superantigener	  är	  kraftfulla	  mikrobiska	  molekyler	  som	  lamslår	  immunförsvaret	  genom	  att	  binda	  till	  MHC	  
II-‐molekyler	  och	  T-‐cellsreceptorer	  med	  mycket	  hög	  affinitet.	  De	  överaktiverar	  T-‐celler	  vilket	  ger	  en	  
massiv	  icke-‐specifik	  aktivering	  av	  T-‐cellerna.	  Eftersom	  det	  adaptiva	  immunsystemet	  är	  beroende	  av	  stor	  
specificitet	  är	  denna	  icke-‐specifika	  aktivering	  verkningslös	  som	  försvar	  och	  resultatet	  blir	  istället	  ett	  
okoordinerat	  utsläpp	  av	  cytokiner	  som	  resulterar	  i	  en	  kraftig	  inflammatorisk	  reaktion.	  
	  
Icke-‐klassiska	  MHC-‐molekyler	  
MHC	  class	  I	  polypeptide-‐related	  sequence	  A	  (MICA)	  och	  MHC	  class	  I	  polypeptide-‐related	  sequence	  B	  
(MICB)	  är	  gener	  som	  finns	  i	  MHC-‐komplexet	  och	  som	  uttrycker	  proteiner	  som	  strukturellt	  liknar	  MHC	  I-‐
molekyler	  men	  som	  har	  en	  annorlunda	  aminosyrasekvens.	  Dessa	  icke-‐klassiska	  MHC	  binder	  till	  NKG2D-‐
receptorn	  som	  finns	  på	  NK-‐celler	  och	  många	  T-‐celler.	  	  
	  

Inbindning	  av	  ligand	  orsakar	  aktivering	  av	  cytolys	  eller	  utsläpp	  av	  cytokiner.	  Genuttrycket	  av	  MICA	  och	  
MICB	  uppregleras	  i	  celler	  som	  är	  under	  stress,	  särskilt	  i	  tumörceller	  och	  celler	  angripna	  av	  virus.	  Dessa	  
MHC	  förekommer	  endast	  i	  mag-‐tarmkanalens	  epitel,	  i	  endotel	  samt	  i	  fibroblaster.	  	  
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Begreppen	  professionella	  antigenpresenterande	  celler,	  co-‐stimulerande	  molekyler	  och	  samverkan	  
mellan	  T-‐celler	  och	  andra	  celler	  vid	  aktivering	  av	  immunsvar.	  (S2)	  
Professionella	  antigenpresenterande	  celler:	  Den	  grupp	  av	  APC:s	  som	  utgörs	  av	  celler	  som	  utöver	  MHC	  
klass	  I	  också	  uttrycker	  MHC	  II.	  Dessa	  kan	  således	  aktivera	  både	  CD4+	  och	  CD8+	  celler.	  Bland	  professionella	  
APC:s	  hittar	  man	  B-‐lymfocyter,	  dendritiska	  celler,	  makrofager	  och	  monocyter.	  Icke-‐professionella	  APC:s	  
är	  samtliga	  celler	  i	  kroppen,	  förutom	  erytrocyterna	  då	  de	  är	  de	  enda	  som	  inte	  kan	  presentera	  antigen	  via	  
MHC	  I.	  	  
	  
Co-‐stimulerande	  molekyler:	  Bildar	  den	  sekundära	  signal	  som,	  efter	  igenkänning	  av	  antigen,	  behövs	  för	  
att	  aktivera	  T-‐lymfocyter.	  Exempelvis	  binder	  CD40	  på	  APC:s	  till	  T-‐lymfocyters	  CD40L	  och	  B7	  på	  aktiverade	  
APC:s	  binder	  CD28	  på	  T-‐celler	  och	  aktiverar	  dem.	  	  
	  
Samverkan	  mellan	  T-‐celler	  och	  andra	  celler	  har	  gåtts	  igenom	  i	  andra	  frågor.	  
	  
Begreppet	  klonal	  selektion	  och	  hur	  denna,	  i	  kombination	  med	  mångfald,	  enligt	  evolutionära	  principer	  
bidrar	  till	  de	  speciella	  karakteristika	  i	  adaptiva	  immunsvar.	  (S2-‐4)	  
Klonal	  selektion	  är	  den	  process	  med	  vilken	  kroppen	  väljer	  ut	  vilka	  lymfocyter	  som	  ska	  klonas	  i	  den	  
klonala	  expansionen.	  Kroppen	  har	  förmåga	  att	  producera	  1016-‐1018	  olika	  antikroppar.	  Då	  B-‐lymfocyter	  
endast	  uttrycker	  en	  av	  dessa	  per	  cell	  finns	  det	  inte	  tillräckligt	  med	  celler	  för	  att	  kunna	  uttrycka	  alla	  på	  en	  
gång.	  Detta	  löses	  genom	  att	  naiva,	  nybildade,	  B-‐lymfocyter	  uttrycker	  en	  slumpmässig	  antikropp	  på	  sin	  
yta.	  Om	  denna	  cell	  inte	  binder	  till	  något	  antigen	  under	  sin	  livstid	  kommer	  den	  enligt	  darwinistisk	  lära	  inte	  
att	  vara	  den	  bäst	  lämpade	  för	  miljön	  och	  sorteras	  således	  bort	  för	  att	  ge	  plats	  åt	  nya	  B-‐lymfocyter	  med	  
nya	  slumpmässigt	  kodade	  receptorer.	  Klonal	  expansion	  sker	  bara	  i	  det	  adaptiva	  immunförsvaret.	  	  
	  
Varje	  B-‐	  och	  T-‐lymfocyts	  unika	  receptor	  för	  främmande	  antigen	  ärvs	  av	  dottercellerna	  (klonen)	  när	  de	  
delar	  på	  sig.	  När	  lymfocyterna	  träffar	  på	  sitt	  främmande	  antigen	  genom	  att	  binda	  in	  det	  med	  sin	  
antigenreceptor,	  så	  induceras	  ett	  antal	  celldelningar	  vilket	  alltså	  resulterar	  i	  ett	  stort	  antal	  celler	  med	  
samma	  receptor.	  Därmed	  har	  man	  många	  fler	  celler	  som	  kan	  bekämpa	  den	  mikroorganism	  som	  
antigenet	  kommer	  ifrån,	  och	  immunförsvaret	  blir	  mer	  effektivt	  och	  får	  dessutom	  ett	  långvarigt	  minne	  
som	  gör	  att	  det	  kan	  svara	  snabbare	  vid	  nästa	  infektion.	  	  
	  
Ett	  ytterligare	  karakteristika	  för	  det	  adaptiva	  immunsvaret	  är	  att	  det	  har	  en	  enorm	  repertoar	  (diversitet)	  
och	  även	  kan	  bilda	  så	  kallade	  minnesceller;	  ett	  fåtal	  celler	  som	  genererats	  efter	  den	  klonala	  expansionen	  
som	  inte	  differentieras	  till	  effektorceller,	  utan	  väljs	  ut	  för	  att	  leva	  länge	  och	  ”minnas”	  det	  som	  de	  en	  gång	  
blivit	  utsatta	  för.	  På	  så	  sätt	  genereras	  ett	  snabbt	  svar	  om	  kroppen	  blir	  utsatt	  samma	  antigen	  igen.	  	  
	  
Den	  positiva	  selektionen	  för	  T-‐lymfocyterna	  gör	  att	  de	  T-‐lymfocyter	  som	  inte	  binder	  alls	  till	  MHC	  I	  eller	  II	  
selekteras	  bort	  och	  dör	  i	  apoptos,	  medan	  de	  lymfocyter	  som	  binder	  svagt	  till	  MHC	  I	  eller	  II	  får	  gå	  vidare	  i	  
mognadsprocessen.	  Det	  är	  bara	  T-‐celler	  som	  genomgår	  positiv	  selektion,	  medan	  både	  T-‐	  och	  B-‐celler	  
måste	  passera	  en	  negativ	  selektion	  för	  att	  gå	  vidare.	  Den	  negativa	  selektionen	  innebär	  att	  de	  lymfocyter	  
som	  har	  hög	  affinitet	  till	  MHC	  I	  och	  II,	  och	  därmed	  kan	  vara	  skadliga	  för	  den	  egna	  kroppen,	  sorteras	  bort.	  
Den	  negativa	  selektionen	  sker	  i	  benmärgen	  för	  B-‐cellerna	  och	  i	  thymus	  för	  T-‐cellerna.	  
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Principerna	  för	  hur	  mångfalden	  av	  T-‐	  och	  B-‐cellsreceptorer	  samt	  antikroppar	  genereras	  på	  molekylär	  
nivå.	  (S2-‐3)	  
Genen	  för	  antikroppar	  innehåller	  segment	  kallade	  V,	  D	  och	  J	  som	  bygger	  upp	  de	  tunga	  kedjornas	  variabla	  
delar.	  Varje	  tung	  kedja	  i	  antikroppen	  byggs	  upp	  av	  en	  av	  varje	  av	  dessa	  och	  då	  det	  finns	  flera	  olika	  
versioner	  på	  samma	  gen,	  kan	  en	  kombination	  av	  en	  V,	  en	  D	  och	  en	  J	  generera	  över	  10	  000	  olika	  tunga	  
kedjor.	  De	  lätta	  kedjorna	  består	  på	  samma	  sätt	  av	  en	  variabel	  del	  som	  bildas	  från	  ett	  V-‐	  och	  ett	  J-‐
segment	  på	  en	  gen.	  Detta	  leder	  till	  att	  det	  kan	  bildas	  över	  200	  olika	  kombinationer	  av	  lätta	  kedjan.	  Att	  
delar	  av	  DNA:t	  byts	  ut	  på	  detta	  sätt	  kallas	  genetisk	  rekombination.	  	  
	  

När	  två	  identiska	  tunga	  och	  två	  identiska	  lätta	  kedjor	  sedan	  sätts	  ihop	  till	  en	  antikropp	  betyder	  det	  att	  
över	  två	  miljoner	  (10	  000	  ×	  200)	  olika	  kombinationer	  av	  antikroppar	  kan	  bildas.	  Dessutom	  sker	  
mutationer	  oftare	  i	  de	  här	  cellerna	  än	  i	  andra.	  Rekombinationen	  tillsammans	  med	  mutationer	  leder	  till	  
att	  över	  1015	  olika	  kombinationer	  kan	  bildas.	  	  
	  

Samma	  system	  gäller	  för	  bildningen	  av	  TcR.	  Dessa	  bildas	  också	  av	  en	  variabel	  del	  och	  en	  konstant	  del.	  
Den	  variabla	  bildas	  på	  samma	  sätt	  genom	  segment	  (V,	  D	  och	  J)	  som	  kan	  variera	  mycket.	  	  
	  
Den	  initiala	  försvarsbarrirären	  mot	  infektion,	  d	  v	  s	  epitelbarriärer,	  samt	  de	  specialicerade	  
immunologiska	  cellerna,	  molekylerna	  och	  funktionerna	  i	  det	  medfödda	  immunförsvaret.	  (S2-‐3)	  
Det	  konstitutiva	  immunförsvaret	  byggs	  bl	  a	  upp	  av	  epitelceller,	  cirkulerande	  celler	  och	  ett	  flertal	  
plasmaproteiner.	  Alla	  yttre	  cellytor	  på	  kroppen	  täcks	  av	  epitel	  som	  bildar	  en	  fysisk	  och	  kemisk	  barriär	  
mot	  infektioner.	  De	  största	  ytorna	  utgörs	  av	  huden,	  luftvägarna	  och	  mag-‐tarmkanalen.	  Epitelcellerna	  här	  
kan	  producera	  olika	  peptidantibiotika	  som	  dödar	  bakterier.	  De	  innehåller	  dessutom	  intraepiteliala	  
lymfocyter.	  Dessa	  celler	  är	  T-‐lymfocyter	  som	  uttrycker	  TcR	  uppbyggda	  av	  en	  γ-‐	  och	  en	  δ-‐kedja	  och	  kallas	  
därför	  γδ-‐T-‐celler.	  De	  känner	  precis	  som	  resten	  av	  det	  medfödda	  immunförsvaret	  igen	  mönster	  som	  är	  
gemensamma	  för	  flera	  olika	  ämnen,	  snarare	  än	  antigen.	  	  
	  

Neutrofiler	  och	  monocyter	  utgör	  de	  cirkulerande	  fagocyterande	  cellerna	  i	  det	  medfödda	  
immunförsvaret.	  Neutrofiler	  är	  den	  vanligaste	  leukocyten	  och	  denna	  blir	  rekryterad	  till	  infektionsplatser	  
för	  att	  där	  fagocytera	  mikrober.	  Deras	  antal	  och	  bildandet	  från	  benmärgen	  stiger	  vid	  en	  infektion.	  Efter	  
några	  timmars	  fagocyterande	  dör	  dem	  och	  nya	  måste	  rekryteras.	  Monocyter	  är	  inte	  lika	  vanliga	  och	  dör	  
inte	  efter	  fagocytos,	  utan	  stannar	  kvar	  längre	  i	  vävnaden	  som	  makrofager.	  De	  finns	  i	  alla	  kroppens	  organ	  
och	  i	  bindväv.	  
	  

Neutrofiler	  och	  makrofager	  känner	  igen	  mikrober	  i	  blodet	  och	  i	  extravaskulär	  vävnad	  genom	  
ytreceptorer	  som	  är	  specifika	  för	  mikrobernas	  produkter,	  PAMP-‐receptorer.	  Toll-‐lika	  receptorer	  (TLR)	  är	  
sådana	  och	  finns	  i	  olika	  typer,	  t	  ex	  TLR-‐3	  som	  känner	  igen	  dubbelsträngat	  RNA,	  TLR-‐4	  lipopolysackarider	  i	  
gramnegativa	  bakterier	  och	  TLR-‐9	  som	  är	  specifika	  för	  speciella	  strukturer	  i	  DNA.	  	  
	  

Inbindningen	  av	  en	  ligand	  till	  en	  TLR	  aktiverar	  en	  transkriptionsfaktor,	  NF-‐κB	  (nukleär	  faktor-‐κB),	  som	  
stimulerar	  bildning	  av	  cytokiner,	  enzymer	  och	  andra	  proteiner	  för	  att	  kunna	  bryta	  ned	  mikroberna.	  
Makrofager	  uttrycker	  också	  receptorer	  för	  olika	  cytokiner,	  exempelvis	  IFN-‐γ	  som	  bildas	  under	  de	  
konstitutiva	  och	  det	  adaptiva	  immunsystemens	  svar.	  Inbindningen	  av	  denna	  aktiverar	  makrofagens	  
mikrobiocidala	  funktioner.	  
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En	  annan	  celltyp	  i	  det	  konstitutiva	  immunförsvaret	  är	  NK-‐cellerna.	  Dessa	  reagerar	  på	  intracellulära	  
mikrober	  genom	  att	  döda	  de	  infekterade	  cellerna	  och	  producera	  IFN-‐γ	  som	  aktiverar	  makrofager.	  NK-‐
celler	  uttrycker	  varken	  TcR	  eller	  antikroppar	  och	  är	  således	  en	  egen	  grupp	  av	  lymfocyter.	  De	  har	  olika	  
receptorer	  som	  reagerar	  på	  andra	  cellers	  MHC	  klass	  I.	  NK-‐celler	  blir	  även	  aktiverade	  av	  IL-‐12	  från	  
makrofager	  eller	  när	  de	  binder	  till	  Fc-‐regionen	  på	  IgG-‐molekyler	  bundna	  till	  antigen.	  Vid	  aktivering	  
frisätter	  de	  cytotoxisk	  granula	  mot	  den	  infekterade	  cellen.	  Efter	  det	  bildar	  NK-‐celler	  även	  IFN-‐γ	  som	  
aktiverar	  makrofager	  till	  effektivare	  dödande	  av	  fagocyterade	  celler.	  Således	  samverkar	  NK-‐celler	  och	  
makrofager	  för	  att	  eliminera	  intracellulära	  mikrober.	  Makrofager	  fagocyterar	  mikrober	  och	  producerar	  
IL-‐12	  som	  aktiverar	  NK-‐celler,	  som	  då	  bildar	  IFN-‐γ	  som	  aktiverar	  makrofager	  att	  döda	  mikroben.	  	  
	  

NK-‐celler	  har	  receptorer	  som	  inhiberas	  av	  MHC	  I-‐molekyler.	  Därför	  kan	  mikrober	  som	  stängt	  av	  uttrycket	  
av	  denna,	  för	  att	  inte	  bli	  dödade	  av	  T-‐mördarceller,	  istället	  bli	  dödade	  av	  NK-‐celler.	  	  
	  
De	  tre	  principiella	  vägarna	  för	  aktivering	  av	  komplementsystemet	  och	  dess	  effektorfunktioner.	  (S2)	  
Komplementsystemet	  utgör	  ett	  komplement	  till	  antikroppar	  för	  aktiviteten	  mot	  mikroorganismer.	  
Komplementfaktorer	  är	  blodburna	  molekyler	  i	  en	  enzymatisk	  kaskad	  som	  genererar	  kluvna	  produkter	  
som	  kan	  verka	  som	  effektormolekyler,	  t	  ex	  den	  bakteriedödande	  C3b,	  och	  som	  mediatorer	  som	  påverkar	  
vaskulär	  permeabilitet	  och	  leukocytmigration,	  t	  ex	  C3a.	  Det	  finns	  tre	  vägar	  för	  aktivering	  av	  
komplementsystemet	  som	  sedan	  leder	  till	  samma	  resultat.	  Klassiska	  vägen	  aktiveras	  via	  
immunglobuliner	  eller	  antikroppar	  som	  bundit	  till	  antigen.	  Lectinvägen	  aktiveras	  via	  Mannosbindande	  
lectin,	  som	  binder	  till	  terminala	  mannosrester	  på	  glykokonjugat	  i	  bakterieväggar	  (cellerna	  i	  vår	  kropp	  har	  
vanligen	  inte	  mannosrester	  terminalt).	  Mannosbindande	  lectin	  syntetiseras	  i	  levern	  och	  ingår	  i	  det	  
konstitutiva	  immunförsvaret.	  	  
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Klassiska	  vägen	  startar	  när	  IgM	  eller	  vissa	  IgG	  binder	  till	  antigen	  på	  en	  mikrobs	  yta.	  Bindningen	  leder	  till	  
att	  Fc-‐regionen	  på	  antikroppen	  blir	  tillgänglig	  för	  komplementproteiner	  och	  flera	  Fc	  (från	  flera	  
antikroppar)	  kommer	  nära	  varandra.	  Komplementproteinet	  C1	  binder	  då	  till	  två	  närliggande	  Fc-‐regioner	  
och	  bli	  aktivt.	  Det	  gör	  att	  två	  andra	  proteiner,	  C4	  och	  C2	  binds	  in	  och	  klyvs.	  C4b2b-‐komplexet	  som	  bildas	  
binds	  kovalent	  till	  både	  antikroppen	  och	  ytan	  på	  mikroben.	  Komplexet	  bryter	  sedan	  ned	  C3	  till	  C3b	  som	  
fästs	  på	  mikroben.	  Lite	  bildar	  även	  C4b2b3b-‐komplex	  som	  fungerar	  som	  ett	  C5-‐konvertas,	  som	  senare	  
kommer	  att	  bryta	  ned	  C5.	  
	  
Alternativa	  vägen	  startar	  med	  att	  proteinet	  C3	  spontant	  klyvs	  till	  C3b.	  C3b	  binder	  till	  proteiner	  eller	  
polysackarider	  på	  mikrobers	  yta	  med	  stabila	  kovalenta	  bindningar.	  Faktor	  B	  bryts	  ned	  till	  fragmentet	  Bb	  
som	  fästs	  på	  C3b,	  så	  att	  ett	  C3bBb-‐komplex	  bildas.	  Ännu	  fler	  C3	  klyvs	  så	  att	  en	  massa	  C3b	  fästs	  på	  
mikroben.	  Vissa	  C3bBb	  binder	  ytterliggare	  C3b	  och	  då	  bildas	  C3bBb3b-‐komplex	  som	  fungerar	  som	  ett	  C5-‐
konvertas.	  	  
	  
Lectinvägen	  startar	  med	  att	  mannosbindande	  lectin	  (MBL)	  binds	  till	  mikroben.	  MBL	  liknar	  C1	  och	  
aktiverar	  C4.	  Resterande	  steg	  är	  desamma	  som	  i	  den	  klassiska	  vägen.	  	  
	  
Alla	  dessa	  vägar	  resulterar	  i	  att	  mikroberna	  får	  kovalent	  bundna	  C3b	  på	  sig.	  Det	  gemensamma	  slutsteget	  
för	  de	  tre	  vägarna	  är	  att	  C5	  binds	  till	  C5-‐konvertaset	  och	  då	  omvandlas	  till	  C5b.	  Exempel	  på	  
effektorfunktioner	  efter	  aktivering	  av	  komplementkaskaden	  är	  1)	  opsonisering,	  d	  v	  s	  underlättande	  av	  
fagocytos	  av	  de	  mikroorganismer	  till	  vilka	  aktiverade	  komplement	  faktorer	  bundit	  2)	  formering	  av	  porer	  
och	  lys	  av	  mikroorganismer	  som	  bundit	  komplement	  3)	  ökad	  permeabilitet	  i	  blodkärlsväggar	  (vilket	  
underlättar	  rekrytering	  av	  fler	  immunceller	  som	  kan	  bekämpa	  mikroorganismer)	  genom	  att	  endotelceller	  
påverkas	  av	  små	  kluvna	  fragment	  av	  komplement-‐molekyler.	  	  
	  
	  
Bilden	  visar	  förenklat	  hur	  komplementsystemet	  aktiveras	  och	  vilka	  effekter	  det	  har:	  
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Basala	  principer	  för	  antikroppsbaserade	  analyser	  som	  ELISA,	  RIA,	  immunofluorescens,	  flödescytometri,	  
immunoprecipitation	  och	  western	  blot.	  (S1)	  
Enzyme-‐linked	  immunosorbent	  assay	  (ELISA)	  är	  en	  metod	  för	  att	  bestämma	  mängden	  av	  ett	  antigen	  
som	  är	  bundet	  till	  en	  fast	  yta.	  Man	  använder	  sig	  av	  antikroppar	  som	  är	  kovalent	  bundna	  till	  ett	  enzym	  
som	  kan	  omvandla	  en	  klar	  substans	  till	  en	  färgad	  produkt.	  Man	  tvättar	  sedan	  av	  de	  antikroppar	  som	  inte	  
bundit	  och	  tillsätter	  ett	  ämne	  som	  ändrar	  färg	  med	  hjälp	  av	  det	  bundna	  enzymet.	  Mängden	  antikroppar	  
som	  binder	  till	  antigenet	  är	  proportionellt	  mot	  antalet	  antigener.	  Därmed	  kan	  man	  mäta	  antalet	  
antikroppar	  genom	  att	  mäta	  mängden	  färgad	  produkt	  med	  hjälp	  av	  spektrofotometri	  och	  få	  reda	  på	  
mängden	  antigen.	  	  
	  
Radio	  immuno	  assay	  (RIA)	  är	  en	  mycket	  känslig	  och	  specifik	  immunologisk	  metod	  för	  att	  beräkna	  
koncentrationen	  antigener	  i	  en	  lösning.	  Metoden	  går	  ut	  på	  att	  man	  använder	  antikroppar,	  oftast	  av	  två	  
olika	  slag,	  som	  är	  specifika	  för	  antigenet	  och	  som	  är	  radioaktivt	  märkta.	  Ena	  typen	  av	  antikropp	  är	  
omärkt	  och	  binder	  och	  immobiliserar	  antigenet.	  Man	  tillsätter	  sedan	  den	  andra,	  märkta,	  typen	  av	  
antikropp	  som	  binder	  till	  det	  orörliga	  antigenet	  och	  mängden	  av	  dessa	  antikroppar	  är	  proportionell	  mot	  
antalet	  antigener.	  Koncentrationen	  av	  antigenet	  kan	  därmed	  bestämmas	  med	  hjälp	  av	  radioaktiva	  
detektorer.	  	  
	  
Immunofluoruescens	  är	  en	  teknik	  i	  vilken	  en	  molekyl	  kan	  detekteras	  genom	  att	  man	  använder	  
antikroppar	  som	  är	  märkta	  med	  fluorescerande	  sonder.	  Exempelvis	  kan	  celler	  som	  uttrycker	  en	  viss	  sorts	  
antigen	  bli	  märkta	  med	  fluorescerande	  antikroppar	  som	  är	  specifika	  för	  det	  antigenet	  och	  därmed	  bli	  
synliga	  i	  ett	  immunofluorescerande	  mikroskop.	  	  
	  
Flödescytometri	  är	  en	  teknik	  för	  att	  sortera	  ut	  en	  önskad	  cellmassa	  eller	  bestämma	  fenotypen	  av	  en	  
heterogen	  cellpopulation.	  Cellerna	  i	  massan	  är	  inkuberade	  med	  antikroppar	  som	  är	  märkta	  med	  
fluorescerande	  sonder.	  För	  att	  kunna	  sortera	  ut	  cellmassan	  använder	  man	  en	  flödescytometer	  som	  kan	  
detektera	  fluorescens	  på	  individuella	  celler	  i	  en	  suspension	  och	  därmed	  kan	  antalet	  molekyler	  som	  
uttrycker	  en	  fluorescerande	  sond	  beräknas.	  Används	  mycket	  i	  diagnostik	  och	  forskning.	  
	  
Immunoprecipitation	  är	  en	  teknik	  som	  används	  för	  att	  isolera	  en	  molekyl	  från	  en	  vätska	  genom	  att	  binda	  
denna	  till	  en	  antikropp	  och	  sedan	  göra	  antigen-‐antikropp-‐komplexet	  olösligt,	  antingen	  genom	  
precipitation	  (bottenfällning)	  med	  en	  sekundär	  antikropp	  eller	  genom	  att	  koppla	  den	  första	  antikroppen	  
till	  en	  olöslig	  partikel.	  	  
	  
Western	  blot	  används	  för	  att	  bestämma	  närvaron	  av	  ett	  protein	  i	  ett	  biologiskt	  prov.	  Först	  används	  
elektrofores	  för	  att	  separera	  proteinerna	  i	  provet	  och	  därefter	  överförs	  de	  till	  ett	  slags	  membran	  där	  de	  
detekteras	  med	  hjälp	  av	  enzymatiskt	  eller	  radioaktivt	  märkta	  antikroppar	  för	  just	  det	  proteinet.	  Testet	  
utförs	  bl	  a	  för	  att	  påvisa	  en	  HIV-‐infektion	  eller	  galna	  kosjukan.	  	  
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Inflammation	  och	  fenomen	  som	  kemotaxiinducerad	  rekrytering	  och	  extravasering	  av	  leukocyter.	  (S2-‐3)	  
Inflammation	  är	  ett	  svar	  på	  skadlig	  stimuli,	  exempelvis	  patogener	  eller	  skadade	  celler,	  och	  är	  ett	  försök	  
att	  eliminera	  dessa	  och	  läka.	  Utan	  denna	  process	  skulle	  läkning	  aldrig	  ske	  och	  skadan	  skulle	  fortsätta	  att	  
förvärras.	  Den	  akuta	  fasen	  i	  en	  inflammation	  karaktäriseras	  av	  en	  migration	  av	  leukocyter	  och	  plasma	  in	  i	  
den	  skadade	  vävnaden.	  Migrationen	  orsakar	  svullnad,	  rödhet,	  smärta	  och	  värme	  på	  det	  inflammerade	  
stället,	  vilket	  också	  karaktäriserar	  denna	  fas.	  Inflammationen	  slutar	  när	  stimulansen	  försvunnit,	  när	  såret	  
är	  läkt	  och	  eventuell	  patogen	  är	  oskadliggjord	  eller	  nedbruten.	  	  
	  

	  
Processen	  initieras	  genom	  dilatation	  och	  ökad	  permeabilitet	  i	  blodkärlen	  omkring	  platsen	  för	  skadan	  
eller	  infektionen.	  Dilatationen	  ger	  ett	  ökat	  blodflöde	  som	  medför	  svullnad,	  värme	  och	  rödhet.	  Den	  ökade	  
permeabiliteten	  tillåter	  migration	  av	  lymfocyter,	  ut	  från	  blodet	  och	  in	  i	  vävnaden,	  s	  k	  extravasering.	  	  
	  
Extravaseringen	  för	  olika	  partiklar	  kan	  delas	  in	  i	  olika	  faser;	  Den	  första	  fasen	  är	  en	  receptormedierad	  
rekrytering	  till	  platsen	  där	  en	  inflammation	  pågår.	  Detta	  sker	  genom	  att	  makrofager	  som	  fagocyterat	  
mikrober	  producerar	  cytokinerna	  TNF	  och	  IL-‐1,	  vilket	  får	  endotelceller	  att	  börja	  uttrycka	  P-‐	  och	  E-‐
selektin.	  Dessa	  binder	  löst	  till	  kolhydrater	  på	  leukocyterna	  i	  blodet	  som	  saktar	  in	  och	  börjar	  rulla	  på	  
epitelet.	  Som	  svar	  på	  samma	  cytokiner	  uttrycker	  endotelcellerna	  även	  integrinligander,	  vilka	  de	  rullande	  
leukocyterna	  binder	  till	  med	  integriner.	  Nu	  kommer	  även	  kemokiner	  från	  epitelceller	  att	  aktivera	  
leukocyterna,	  vars	  integrinreceptorer	  då	  får	  en	  ökad	  affinitet	  till	  liganden	  och	  binder	  in	  hårt	  till	  
endotelet.	  	  
	  
Nästa	  fas	  är	  transmigrationen	  (diapedesen)	  av	  leukocyterna	  mellan	  endotelcellerna	  och	  genom	  
basalmembranet.	  Detta	  sker	  tack	  vare	  en	  koncentrationsgradient	  skapad	  av	  samma	  kemokiner	  som	  
ovan.	  Den	  sista	  fasen	  är	  den	  kemotaxiinducerade	  migrationen	  av	  cellerna	  i	  extracellulära	  matrix.	  Cellerna	  
rör	  sig	  mot	  den	  kemotaktiska	  gradienten	  med	  integriner	  som	  binder	  till	  molekyler	  i	  extracellulära	  matrix.	  	  	  	  
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Väl	  vid	  skadan	  fungerar	  leukocyterna	  genom	  att	  fagocytera	  celler	  eller	  genom	  att	  frisätta	  innehållet	  i	  
granula	  för	  att	  på	  så	  sätt	  döda	  eventuella	  patogener.	  Neutrofila	  granulocyter	  binder	  med	  Fc-‐receptorer	  
till	  antigen-‐antikropp-‐komplex.	  Antigenet	  tas	  upp	  via	  receptormedierad	  endocytos	  för	  att	  sedan	  brytas	  
ned	  i	  en	  fagosom.	  Detta	  sker	  genom	  att	  azurofila	  och	  specifika	  granula	  inuti	  cellen	  fuserar	  med	  
fagosomen	  och	  bildar	  en	  fagolysosom.	  I	  denna	  aktiveras	  fagocytoxidas	  och	  omvandlar	  syrgas	  till	  
superoxid	  och	  fria	  radikaler.	  Dessa	  är	  toxiska	  för	  de	  fagocyterade	  mikroberna.	  Ett	  annat	  enzym,	  NO-‐
syntas,	  bildar	  NO	  som	  också	  är	  toxiskt.	  Innehållet	  släpps	  sedan	  ut	  via	  exocytos	  när	  nedbrytningen	  är	  klar.	  
Efter	  ett	  antal	  timmar	  dör	  neutrofilerna	  och	  bildar	  var.	  	  
	  
Inte	  bara	  granulocyter	  spelar	  här	  en	  roll	  utan	  även	  monocyter.	  De	  bildar	  makrofager	  som	  fagocyterar	  i	  en	  
sekundär	  våg	  och	  blir	  den	  vanligaste	  cellen	  när	  neutrofilerna	  dött.	  Dendritiska	  celler	  och	  makrofager	  
lämnar	  vävnaden	  och	  går	  via	  lymfan	  till	  lymfknutor	  där	  de	  kan	  aktivera	  det	  adaptiva	  försvaret	  genom	  
antigenpresentation.	  	  
	  
Systemiska	  konsekvenser	  av	  inflammation	  inkluderande	  akutfas	  svar	  och	  feber.	  (S2-‐3)	  
En	  inflammation	  är	  ett	  svar	  på	  en	  infektion	  eller	  en	  annan	  vävnadsskada	  och	  karaktäriseras	  av:	  	  

• Rubor	  –	  rödhet,	  orsakas	  av	  vasodilationen	  
• Tumor	  –	  svullnad,	  orsakas	  av	  att	  vätska	  tar	  sig	  ut	  i	  vävnaden	  från	  kärlen	  
• Calor	  –	  hetta,	  orsakas	  av	  inflammationsmediatorer	  och	  ökat	  blodflöde	  
• Dolor	  –	  smärta,	  orsakas	  av	  sträckning	  av	  smärtreceptorer	  och	  av	  kemiska	  mediatorer	  
• Functio	  laesa	  –	  funktionsnedsättning,	  orsakas	  av	  en	  kombination	  av	  ovanstående	  

	  
Under	  inflammationen	  bildar	  makrofager	  en	  mängd	  olika	  cytokiner	  som	  har	  olika	  effekter	  i	  kroppen	  och	  
parakrint.	  TNF-‐α	  och	  IL-‐1	  orsakar	  bland	  annat	  ett	  uttryck	  av	  selektiner	  på	  endotelceller	  och	  ökar	  
permeabiliteten	  i	  kärlen	  så	  att	  makrofager	  migrerar	  in	  till	  vävnaden.	  IL-‐6	  kommer	  att	  aktivera	  lymfocyter	  
medan	  IL-‐8	  fungerar	  som	  kemotaktisk	  substans	  och	  guidar	  de	  migrerande	  cellerna	  rätt.	  IL-‐12	  aktiverar	  
NK-‐celler	  och	  differentierar	  T-‐hjälparceller	  till	  Th1-‐celler	  som	  underlättar	  fagocytos.	  	  
	  
Feber	  kommer	  från	  det	  latinska	  ordet	  febris	  och	  detta	  symptom	  kan	  initieras	  genom	  att	  interleukin	  1,	  6	  
eller	  TNF-‐α	  binder	  till	  hypothalamus	  som	  höjer	  kroppstemperaturen.	  Febern	  tros	  vara	  användbar	  för	  att	  
en	  ökad	  kroppstemperatur	  påskyndar	  vissa	  immunförsvarsreaktioner	  och	  för	  att	  vissa	  mikroorganismer	  
dör	  vid	  en	  ökad	  temperatur.	  Feber	  leder	  bl	  a	  till	  ökad	  motilitet	  och	  proliferation	  av	  olika	  leukocyter	  och	  
en	  snabbare	  fagocytos.	  	  
	  
IL-‐6,	  TNF	  och	  IL-‐1	  påverkar	  dessutom	  levern	  genom	  att	  stimulera	  hepatocyternas	  frisättning	  av	  
akutfasproteiner.	  C-‐reaktivt	  protein	  (CRP)	  är	  ett	  akutfasprotein.	  Halten	  CRP	  ökar	  upp	  till	  1	  000	  gånger	  
under	  en	  immunreaktions	  akutfas.	  Effekterna	  är	  att	  genom	  att	  binda	  till	  fosfatidylkolin	  på	  mikrober	  
facilitera	  aktiveringen	  av	  komplementsystemet	  samt	  fungera	  opsoniserande.	  Akutfasproteiner	  binder	  
således	  till	  mikrober	  som	  då	  lättare	  blir	  igenkända	  av	  makrofager,	  som	  fagocyterar	  dem.	  
Mannosbindande	  lektin	  (MBL)	  binder	  till	  mannosrester	  på	  ytan	  av	  mikroorganismer	  som	  virus	  och	  
bakterier.	  Inbindningen	  leder	  till	  att	  komplementsystemet	  initieras	  genom	  lektinvägen.	  Effekterna	  av	  
komplementsystemet	  blir	  att	  patogenen	  dödas,	  opsoniseras	  eller	  till	  att	  inflammationsceller	  rekryteras.	  	  
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Hur	  immunologiska	  svar	  regleras,	  påverkan	  av	  olika	  konstitutionella	  och	  omgivningsfaktorer	  (S2)	  
Redan	  innan	  de	  mognat	  regleras	  cellerna	  i	  det	  adaptiva	  försvaret	  genom	  selektionen.	  Antikroppar	  kan	  
vid	  aktivering	  dessutom	  genomgå	  affinitetsmognad	  och	  blir	  genom	  det	  extra	  effektiva.	  Cytokiner	  som	  
IFN-‐γ	  ger	  ett	  ökat	  uttryck	  av	  MHC,	  vilket	  leder	  till	  en	  effektivare	  antigenpresentation	  och	  ett	  snabbare	  
svar	  från	  T-‐	  och	  B-‐celler.	  TNF,	  en	  annan	  cytokin,	  utsöndras	  av	  neutrofiler	  och	  makrofager	  och	  rekryterar	  
neutrofiler	  och	  granulocyter	  från	  blodet	  i	  inflammationens	  akutfas.	  Thymosin,	  ett	  thymushormon,	  
stimulerar	  bildningen	  av	  fler	  T-‐lymfocyter.	  
	  
I	  princip	  reagerar	  immunförsvaret	  mot	  alla	  främmande	  ämnen.	  Transplantat	  som	  inte	  är	  MHC-‐
kompatibla	  med	  värdkroppen	  stöts	  bort	  och	  antigen	  stimulerar	  produktion	  av	  antikroppar.	  Det	  är	  dock	  
möjligt	  att	  inducera	  tolerans	  hos	  immunförsvaret	  mot	  ett	  antigen.	  Denna	  inducerade	  tolerans	  finns	  
främst	  hos	  T-‐cellerna	  och	  uppstår	  troligen	  enligt	  liknande	  mekanismer	  som	  när	  T-‐celler	  skolas	  för	  att	  
tolerera	  kroppsegna	  ämnen	  i	  thymus.	  	  
	  
Regulatoriska	  T-‐celler	  är	  T-‐celler	  som	  kan	  undertrycka	  immunsvar.	  Dessa	  celler	  uttrycker	  CD4	  och	  är	  
ansvariga	  för	  att	  immunförsvaret	  inte	  ska	  gå	  överstyr	  och	  ge	  upphov	  till	  autoimmuna	  sjukdomar.	  De	  
nedreglerar	  också	  immuna	  reaktioner	  efter	  att	  det	  inkräktande	  antigenet	  har	  blivit	  förstört.	  Man	  tror	  att	  
dessa	  T-‐celler	  aktiveras	  genom	  att	  binda	  till	  specifika	  peptid-‐MHC	  II-‐komplex	  på	  en	  APC	  och	  därefter	  
börja	  tillverka	  cytokinen	  TGF-‐β,	  som	  undertrycker	  immunförsvaret.	  Det	  är	  även	  troligt	  att	  T-‐regulatoriska	  
celler	  för	  ett	  visst	  antigen	  börjar	  proliferera	  när	  de	  möter	  sitt	  specifika	  antigen.	  	  
	  
Immunsvaret	  regleras	  även	  med	  hjälp	  av	  feedback-‐reglering.	  Det	  är	  bevisat	  att	  IgM	  mot	  ett	  visst	  antigen	  
uppreglerar	  produktionen	  av	  fler	  antikroppar	  mot	  detta	  antigen,	  medan	  IgG	  nedreglerar	  produktionen.	  
Detta	  är	  logiskt	  eftersom	  IgM	  finns	  i	  störst	  mängd	  i	  början	  av	  ett	  immunsvar	  och	  IgG	  dominerar	  i	  
slutskedet.	  Mekanismerna	  för	  denna	  reglering	  är	  inte	  helt	  klara,	  men	  kan	  bero	  på	  att	  IgG	  binder	  in	  till	  
antigenet	  och	  hindrar	  det	  från	  att	  aktivera	  fler	  B-‐celler.	  Det	  kan	  även	  bero	  på	  att	  IgG	  på	  något	  sätt	  skickar	  
hämmande	  signaler	  via	  B-‐cellernas	  Fc-‐receptorer.	  	  
	  
De	  huvudsakliga	  immunologiska	  faktorerna	  som	  kan	  påverka	  uppkomst	  eller	  förlopp	  vid	  svåra	  
infektioner,	  autoimmuna	  sjukdomar,	  allergier,	  cancer,	  transplantation	  (S1)	  
Svåra	  infektioner	  
Parasiter,	  virus,	  bakterier	  och	  svampar	  med	  flera	  kan	  starta	  infektioner	  genom	  att	  ta	  sig	  in,	  överleva	  och	  
proliferera	  i	  våra	  kroppar.	  Hur	  stark	  mikrobens	  förmåga	  är	  att	  ge	  bäraren	  sjukdom	  sammanfattas	  med	  
begreppet	  virulens.	  Även	  hur	  stor	  mängd	  bäraren	  utsätts	  för	  samt	  statusen	  på	  bärarens	  försvar	  påverkar	  
sjukdomsförloppet.	  
	  
Kroppens	  svar	  på	  angreppet	  blir	  inflammation	  med	  feber	  samt	  muskel-‐	  och	  huvudvärk.	  Lyckas	  inte	  
kroppen	  eliminera	  fienden	  förökar	  denna	  sig	  och	  kan	  ge	  upphov	  till	  svåra	  infektioner.	  Kroppen	  försvarar	  
sig	  med	  alla	  medel	  i	  både	  det	  konstitutiva	  och	  adaptiva	  försvaret.	  Särskilda	  minnesceller	  behåller	  sedan	  
kunskapen	  om	  mikroorganismen	  och	  immuniteten	  är	  ett	  faktum.	  
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Autoimmun	  sjukdom	  
Den	  positiva	  och	  den	  negativa	  selektionen	  av	  T-‐cellerna	  i	  thymus	  ser	  till	  att	  oanvändbara	  eller	  potentiellt	  
farliga	  T-‐celler	  inte	  når	  blodet.	  Om	  den	  negativa	  selektion	  blir	  störd	  kan	  det	  ge	  upphov	  till	  en	  autoimmun	  
reaktion,	  ett	  hyperaktivt	  immunförsvar	  som	  ser	  kroppens	  egna	  vävnader	  som	  främmande.	  Exempel	  på	  
autoimmuna	  sjukdomar	  är	  diabetes	  typ	  1,	  då	  β-‐cellerna	  i	  pankreas	  dödas,	  och	  multipel	  skleros,	  där	  
myelin	  kring	  nervcellernas	  axoner	  förstörs.	  
	  	  	  	  
Allergi	  
Vid	  allergiska	  reaktioner	  överreagerar	  immunsystemet	  på	  något	  som	  i	  vanliga	  fall	  inte	  är	  farligt.	  När	  
damm,	  pollen	  eller	  ett	  annat	  ofarligt	  ämne	  möter	  en	  särskild	  T-‐hjälparcell	  (Th2	  som	  bildar	  IL-‐4)	  inducerar	  
den	  B-‐celler	  att	  bilda	  antikroppar,	  IgE,	  efter	  en	  antikropps-‐”switch”.	  Dessa	  binder	  sedan	  till	  mastceller	  
och	  basofila	  granulocyters	  Fc-‐receptorer	  som	  utsöndrar	  histamin	  vilket	  orsakar	  inflammationen.	  	  
	  
Cancer	  
Immunförsvaret	  kan	  på	  flera	  sätt	  motverka	  tumörbildning;	  NK-‐celler	  känner	  av	  när	  celler	  presenterar	  för	  
få	  MHC	  I	  på	  ytan.	  Detta	  blir	  en	  signal	  för	  dem	  att	  programmera	  dem	  för	  apoptos.	  T-‐celler	  känner	  igen	  
MHC	  I	  som	  presenterar	  tumörantigen,	  vilket	  inducerar	  apoptos.	  Även	  det	  humorala	  immunförsvaret	  
aktiveras.	  Antikroppar	  bildas	  vilket	  ger	  komplementsystemet	  möjlighet	  att	  döda	  tumörcellen.	  
	  
Uppenbarligen	  lyckas	  inte	  vårt	  immunsystem	  alla	  gånger	  vilket	  kan	  bero	  på	  att	  tumörceller	  presenterar	  
färre	  MHC	  I	  vilket	  gör	  att	  T-‐celler	  inte	  kan	  binda,	  eller	  på	  att	  tumörceller	  kan	  inhibera	  immunsvaret	  
genom	  att	  utsöndra	  TNF-‐β	  som	  hämmar	  makrofager	  och	  lymfocyter.	  
	  
Transplantation	  
Vid	  transplantationer	  uppstår	  problem	  när	  matchningen	  mellan	  transplantat	  och	  mottagare	  inte	  
fungerar.	  Det	  är	  främst	  MHC	  I	  och	  proteiner	  som	  skiljer	  sig	  från	  ursprungsmiljön	  vilket	  leder	  till	  
immunologiska	  reaktioner.	  GVHD,	  som	  beskrivet	  tidigare,	  är	  ett	  tillstånd	  då	  transplantatet	  vänder	  sig	  
mot	  mottagren.	  Det	  vanligaste	  är	  att	  kroppen	  stöter	  bort,	  dödar,	  implantatet	  som	  om	  det	  vore	  en	  
bakterie	  eller	  ett	  virus.	  Detta	  kallar	  man	  host	  versus	  graft	  disease	  (HVGD).	  	  
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Avsnitt III: Cirkulation och temperaturreglering 
	  
Hjärtats,	  koronarkärlens	  och	  de	  stora	  kärlens	  makroanatomi	  samt	  hjärtats	  nerver.	  (S2)	  
Hjärtats	  anatomi	  
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Koronarkärl	  

	  
Koronarartärerna	  har	  sitt	  ursprung	  från	  bulbus	  aortae	  strax	  ovan	  valva	  aortae.	  A.	  coronaria	  dx.	  löper	  runt	  
hjärtat	  i	  fåran	  mellan	  höger	  förmak	  och	  kammare	  och	  slutar	  som	  r.	  Interventricularis	  post.	  i	  fåran	  mellan	  
kamrarna	  på	  hjärtats	  baksida.	  A.	  coronaria	  sn.	  är	  kort	  och	  delar	  sig	  i	  r.	  interventricularis	  ant.,	  som	  löper	  i	  
fåran	  mellan	  ventriklarna	  på	  hjärtats	  framsida,	  och	  r.	  circumflexus,	  som	  löper	  bakåt	  i	  fåran	  mellan	  
vänster	  förmak	  och	  kammare.	  Vanliga	  variationer	  är	  ”högerdominans”,	  då	  a.	  coronaria	  dx.	  sträcker	  sig	  
förbi	  kammarfåran	  på	  hjärtats	  baksida	  och	  även	  försörjer	  stora	  delar	  av	  vänsterkammaren,	  samt	  
”vänsterdominans”,	  då	  istället	  a.	  coronaria	  sn.	  ger	  upphov	  till	  r.	  interventricularis	  post.	  och	  då	  försörjer	  
hela	  kammarseptum	  och	  delar	  av	  högerhjärtat.	  
	  
Hjärtats	  nerver	  och	  retledningssystem	  
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De	  stora	  kärlen,	  artärer	  
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De	  stora	  kärlen,	  vener	  
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Den	  glatta	  kärlmuskulaturens	  uppbyggnad,	  funktion	  samt	  nervös	  och	  hormonell	  reglering.	  (S2)	  
I	  glatt	  muskulatur	  är	  muskelfibrerna	  tätt	  packade	  med	  olika	  riktning	  i	  vävnaden.	  Muskelfibrerna	  är	  inte	  
grupperade	  i	  buntar.	  Fibrerna	  är	  ganska	  fusiforma	  och	  korta	  (20-‐500µm	  beroende	  på	  organ)	  och	  är	  ofta	  
ungefär	  lika	  stora	  i	  samma	  avgränsade	  vävnad.	  Det	  finns	  få	  cellkärnor	  per	  muskelfiber,	  och	  kärnorna	  är	  
lokaliserade	  i	  mitten	  av	  fibrerna.	  Glatta	  muskelceller	  är	  till	  storleken	  mindre	  än	  skelettmuskelceller.	  Det	  
finns	  inte	  tvärstrimmor.	  Varje	  cell	  omges	  av	  ett	  tunt	  lager	  bindväv	  som	  kallas	  endomycium.	  	  
	  

	  	  	   	  	  	   	  
	  

Mellan	  cellerna	  finns	  gap	  junctions	  där	  joner	  kan	  passera	  och	  
möjliggöra	  kommunikation.	  I	  glatta	  muskelceller	  finns	  dense	  
bodies,	  vilka	  har	  som	  funktion	  att	  ge	  en	  fästpunkt	  för	  tunna	  
filament	  och	  intermediärfilament.	  Dense	  bodies,	  innehåller	  α-‐
aktinin	  och	  spelar	  även	  en	  stor	  roll	  för	  att	  föra	  vidare	  
kontraktioner	  som	  sätts	  igång	  inuti	  cellen	  till	  cellytan	  för	  att	  
ändra	  cellens	  form.	  	  

	  

Den	  glatta	  muskulaturen	  är	  specialiserad	  för	  långsamma,	  förlängda	  kontraktioner.	  Kan	  kontrahera	  på	  ett	  
vågliknande	  sätt,	  vilket	  ger	  peristaltiska	  rörelser	  i	  GI-‐kanalen,	  eller	  kontrahera	  längs	  hela	  muskeln,	  då	  för	  
att	  föra	  ut	  innehåll	  från	  exempelvis	  gall-‐	  och	  urinblåsan.	  	  
	  
Den	  glatta	  muskulaturen	  kan	  regleras	  genom	  spontan	  aktivitet	  hos	  pacemakerceller,	  signalsubstanser	  
utsöndrade	  från	  nerver	  och/eller	  cirkulerande	  eller	  lokalt	  producerade	  hormoner.	  Alla	  dessa	  ger	  
kontraktion	  genom	  att	  öka	  Ca2+-‐koncentrationen	  i	  cellen.	  Glatt	  muskulatur	  innerveras	  av	  det	  autonoma	  
nervsystemet.	  I	  artärer	  är	  det	  framförallt	  sympatiska	  nerver	  som	  reglerar,	  men	  i	  andra	  vävnader	  finns	  
även	  parasympatisk	  innervering.	  Vaskulär	  glatt	  muskulatur	  i	  koronarcirkulationen	  kan	  också	  relaxeras	  via	  
vagusnerven,	  då	  ACh	  binder	  till	  endotelets	  muskarinreceptorer	  som	  frigör	  NO,	  ett	  vasodilaterande	  ämne.	  
En	  mängd	  hormoner	  kan	  ge	  kontraktion	  genom	  att	  påverka	  den	  intracellulära	  sekundära	  budbäraren	  IP3.	  
Bland	  dessa	  finns	  angiotensin	  II,	  antidiuretiskt	  hormon	  och	  neurotransmittorn	  noradrenalin.	  Under	  
perioder	  av	  arbete	  kan	  adenosin	  verka	  som	  en	  lokal	  faktor	  som	  frigörs	  från	  arbetande	  muskel	  och	  ge	  
vasodilation,	  liksom	  K+,	  pH,	  pCO2	  och	  en	  sänkt	  pO2.	  
	  
Glatta	  muskelceller	  delas	  in	  i	  ”multi	  unit”	  och	  ”single	  unit”.	  ”Multi	  unit”	  betyder	  att	  en	  cell	  kan	  
kontrahera	  oberoende	  av	  celler	  i	  närheten,	  då	  den	  är	  elektriskt	  isolerad.	  Dessa	  finns	  bland	  annat	  i	  iris	  i	  
ögat,	  i	  huden	  (arrector	  pili)	  och	  vissa	  blodkärl	  och	  står	  för	  finjustering	  genom	  sin	  exakta	  innervation.	  
Vanligast	  är	  dock	  att	  cellerna	  fungerar	  som	  en	  enhet,	  ”single	  unit”,	  där	  elektrisk	  kommunikation	  sprids	  
vidare	  via	  gap	  junctions,	  som	  i	  blodkärl	  och	  GI-‐kanalen.	  
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Hjärtmuskelcellers	  morfologi,	  membranegenskaper	  och	  elektrofysiologiska	  karakteristika,	  samt	  
mekaniska	  och	  elektriska	  kopplingar	  mellan	  celler.	  (S2)	  
Morfologi	  
Karakteristika	  för	  hjärtmuskelceller,	  jämfört	  med	  skelettmuskulatur:	  

• Rytmiska,	  spontana	  kontraktioner,	  ej	  påverkbara	  av	  vilja	  
• Förgrenade	  celler	  
• Tvärstrimmighet,	  ej	  lika	  uttalad	  som	  i	  skelettmuskulatur	  
• Kittlinjer	  (”intercalated	  disks”)	  mellan	  hjärtmuskelceller	  	  

	  
	  
	  

	  
	  

• Centralt	  belägna,	  runda	  cellkärnor,	  1-‐2	  per	  cell	  
• Färre	  myofilament,	  ej	  organiserade	  i	  distinkta	  myofibriller	  
• Mer	  sarkoplasma	  
• Fler	  mitokondrier	  
• Glykogenkorn	  
• Sarkoplasmatiska	  retiklet	  är	  enklare	  organiserat	  
• T-‐tubuli	  är	  grövre	  och	  ligger	  vid	  Z-‐linje	  (i	  skelettmuskulatur	  mellan	  A-‐	  och	  I-‐band)	  

	  
Hjärtmuskelcellerna	  sitter	  ihop	  i	  så	  kallade	  kittlinjer.	  Dessa	  består	  av	  tre	  enheter;	  fascia	  adherens,	  
desmosomer	  och	  gap	  junctions.	  Desmosomerns	  kopplar	  ihop	  cellerna	  mekaniskt	  medan	  gap	  junctions	  
utgör	  en	  elektrisk	  kontakt.	  Igenom	  gap	  junctions	  kan	  strömmar	  av	  joner	  passera	  och	  detta	  resulterar	  i	  att	  
en	  depolarisering	  i	  en	  cell	  sprider	  sig	  till	  cellerna	  som	  de	  står	  i	  kontakt	  med.	  Fascia	  adherens	  fungerar	  
som	  fästpunkt	  för	  de	  tunna	  filamenten	  i	  den	  terminala	  sarkomeren	  till	  plasmamembranet.	  
	  
Det	  finns	  olika	  typer	  av	  hjärtmuskelceller;	  vanliga	  hjärtmuskelceller,	  pacemakerceller	  (SA-‐	  och	  AV-‐
knutorna),	  retledningsceller	  (Purkinjefibrer)	  och	  endokrina	  celler	  (i	  förmaket,	  producerar	  bl	  a	  arterial	  
natriuretic	  factor,	  ANF).	  	  
	  
Elektrofysiologi	  
De	  varierande	  faserna	  i	  hjärtats	  aktionspotential	  beror	  på	  förändringar	  i	  cellmembranets	  permeabilitet	  
för	  joner	  som	  Na+,	  K+	  och	  Ca2+.	  Som	  för	  alla	  celler	  i	  kroppen	  gäller	  även	  här	  att	  koncentrationen	  av	  K+	  är	  
högre	  på	  insidan	  än	  på	  utsidan	  av	  hjärtmuskelcellerna.	  För	  Na+	  och	  Ca2+	  gäller	  att	  koncentrationen	  är	  
högre	  på	  utsidan.	  Vid	  vilopotential	  är	  membranet	  relativt	  permeabelt	  för	  K+-‐joner,	  men	  ej	  för	  Na+	  och	  
Ca2+.	  K+-‐joner	  läcker	  ut	  ur	  cellen,	  i	  riktning	  med	  koncentrationsgradienten,	  och	  insidan	  blir	  därför	  negativt	  
laddad.	  Detta	  ger	  en	  elektrisk	  dragningskraft	  åt	  andra	  hållet	  och	  en	  negativ	  vilopotential,	  som	  också	  
Na+/K+-‐pumpen	  hjälper	  till	  att	  upprätthålla.	  I	  motsats	  till	  cellerna	  i	  sinusknutan	  och	  hjärtats	  
retledningssystem	  har	  de	  vanliga	  hjärtmuskelcellerna	  konstant	  membranpotential	  i	  vila.	  
Membranpotentialen	  bestäms	  av	  K+-‐joner	  eftersom	  det	  är	  dessa	  som	  släpps	  igenom.	  Vilopotentialen	  är	  
således	  nästan	  densamma	  som	  jämviktspotentialen	  för	  K+,	  cirka	  -‐90	  mV.	  	  
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En	  aktionspotential	  utlöses	  när	  impulser	  från	  SA-‐knutan	  når	  
cellerna.	  Denna	  leds	  sedan	  vidare	  via	  kittlinjerna	  och	  extracellulärt	  
av	  de	  jontransporter	  som	  sker.	  Den	  utlösande	  faktorn	  för	  
aktionspotentialen	  kommer	  alltså	  vara	  en	  förändrad	  
membranpotential.	  Detta	  sker	  på	  grund	  av	  inflöde	  av	  positiva	  
joner	  från	  närliggande	  celler	  via	  gap	  junctions	  och	  en	  minskad	  
mängd	  positiva	  joner	  extracellulärt,	  beroende	  på	  deras	  inflöde	  i	  de	  
närliggande	  cellerna.	  	  
	  

Spänningskänsliga	  Na+-‐kanaler	  aktiveras	  av	  den	  förändrade	  
membranpotentialen,	  och	  membranet	  blir	  permeabelt	  för	  Na+-‐
joner.	  Både	  en	  kemisk	  och	  en	  elektrisk	  potential	  driver	  in	  
natriumjonerna	  i	  cellen.	  Depolariseringen	  sker	  snabbt	  tack	  vare	  en	  
explosiv	  ökning	  av	  cellmembranets	  permeabilitet.	  
Depolarisationen	  är	  alltså	  den	  process	  när	  insidan	  mycket	  snabbt	  
blir	  positiv	  från	  att	  ha	  varit	  negativ.	  	  
	  

Hjärtmuskelcellerna	  förblir	  depolariserade	  under	  en	  längre	  tid	  (200-‐300	  ms)	  jämfört	  med	  
skelettmuskelceller	  (1-‐2	  ms).	  Det	  beror	  på	  att	  spänningsstyrda	  Ca2+-‐kanaler,	  som	  öppnas	  samtidigt	  som	  
Na+-‐kanalerna,	  saknar	  snabb	  inaktivering.	  Na+-‐kanalerna	  har	  däremot	  denna	  snabba	  inaktivering	  och	  
Na+-‐inströmningen	  kommer	  på	  grund	  av	  denna	  tidsinställning	  att	  avbrytas	  snabbt.	  Ca2+-‐kanalerna	  är	  av	  L-‐
typ,	  där	  L	  står	  för	  ”long	  lasting”.	  Koncentrationen	  av	  Ca2+	  är	  högre	  på	  utsidan	  av	  cellen	  och	  således	  sker	  
ett	  flöde	  in,	  trots	  den	  nu	  positiva	  laddningen	  på	  insidan.	  	  
	  

Under	  platåfasen	  är	  permeabiliteten	  för	  kaliumjoner	  låg,	  vilket	  bibehåller	  depolariseringen.	  
Repolariseringen	  beror	  på	  att	  kaliumkanaler	  av	  typen	  ”deleyed	  rectifier”	  öppnas	  så	  inflödet	  av	  Ca2+	  
minskar.	  Utströmning	  av	  K+	  blir	  då	  större	  än	  inflödet	  av	  Ca2+	  vilket	  gör	  att	  insidan	  återigen	  blir	  negativ	  
och	  cellen	  hamnar	  i	  viloläge.	  	  
	  

När	  en	  aktionspotential	  har	  utlösts	  kommer	  cellen	  under	  en	  tid	  att	  vara	  opåverkbar	  för	  upprepad	  
stimulering.	  Detta	  kallas	  refraktärperiod	  och	  kan	  delas	  in	  i	  två	  varianter;	  absolut	  refraktärperiod,	  då	  en	  
aktionspotential	  inte	  går	  att	  utlösa,	  och	  relativ	  refraktärperiod,	  då	  en	  aktionspotential	  kräver	  extra	  stor	  
stimulus	  för	  att	  kunna	  utlösas.	  Den	  absoluta	  refraktärperioden	  är	  den	  kortaste	  tiden	  mellan	  två	  
aktionspotentialer	  i	  en	  cell	  och	  beror	  på	  att	  Na+-‐kanalerna	  efter	  en	  aktionspotential	  inaktiveras.	  De	  kan	  
då	  inte	  öppnas	  för	  att	  ge	  en	  ny	  depolarisation.	  En	  efter	  en	  aktiveras	  sedan	  Na+-‐kanalerna	  igen.	  Den	  
relativa	  refraktärperioden	  är	  innan	  alla	  Na+-‐kanalerna	  är	  aktiva,	  då	  det	  krävs	  extra	  stark	  eller	  snabb	  
signalering	  för	  att	  utlösa	  en	  ny	  aktionspotential.	  	  
	  

Det	  parasympatiska	  nervsystemet	  innerverar	  ff	  a	  SA-‐	  och	  AV-‐knutorna.	  Preganglionära	  neuron	  är	  belägna	  
i	  hjärnstammen	  (nucleus	  dorsalis,	  Nn.	  vagi)	  och	  postganglionära	  neuron	  i	  och	  i	  anslutning	  till	  hjärtat	  
(plexus	  cardiacus).	  Det	  sympatiska	  nervsystemet	  innerverar	  både	  komponenter	  i	  retledningssystemet	  
och	  kammarmuskulaturen.	  De	  preganglionära	  neuronen	  är	  belägna	  i	  ryggmärgen	  (nucleus	  intermedio-‐
lateralis,	  T1-‐T5)	  och	  de	  postganglionära	  i	  truncus	  sympaticus	  (cervicala	  och	  övre	  thoracala	  ganglier).	  
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Hjärtats	  aktionspotential	  kan	  delas	  in	  i	  fem	  faser;	  fas	  0	  -‐	  fas	  4.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Fas	  0:	  Snabb	  depolarisation,	  Na+	  och	  Ca2+	  in	  i	  cellen.	  	  
Snabba	  spänningsberoende	  Na+-‐kanaler	  öppnas	  tack	  vara	  en	  något	  mindre	  negativ	  membranpotential	  på	  
grund	  av	  inflöde	  av	  positiva	  joner	  genom	  gap	  junctions.	  Ca2+-‐kanaler	  av	  L-‐typ	  aktiveras.	  	  
	  

Fas	  1:	  Initial	  snabb	  repolarisation,	  K+	  ut	  ur	  cellen.	  	  
Beror	  på	  stängning	  av	  Na+-‐kanalerna	  och	  liten	  K+-‐jonutströmning	  via	  transient	  outward-‐kanaler.	  L-‐typ-‐
kanalerna	  är	  öppna.	  
	  

Fas	  2:	  Platåfas,	  Ca2+	  in	  i	  cellen,	  K+	  ut	  ur	  cellen.	  	  
Repolarisering	  avbryts	  genom	  att	  L-‐typ-‐Ca2+-‐kanalerna	  har	  ett	  flöde	  som	  tar	  ut	  kaliumkanalernas.	  
Utflödet	  av	  positiva	  joner	  (K+)	  är	  således	  lika	  stort	  som	  inflödet	  (Ca2+).	  Na+	  strömmar	  också	  in	  i	  cellen.	  
	  

Fas	  3:	  Repolarisation,	  K+	  ut	  ur	  cellen.	  	  
K+-‐kanaler	  av	  typen	  delayed	  rectifier	  öppnas	  och	  L-‐typ-‐kanalerna	  stängs.	  Cellen	  går	  mot	  
vilomembranpotentialen.	  	  
	  

Fas	  4:	  Vilomembranpotential,	  -‐80	  till	  -‐90mV.	  	  
När	  denna	  uppnåtts	  stängs	  delayed	  rectifier-‐kanalerna.	  K+-‐läckkanaler	  och	  Na+/K+-‐pumpen	  upprätthåller	  
potentialen.	  	  
	  
Excitations-‐kontraktionskopplingen	  i	  hjärtmuskulatur	  inkluderande	  hur	  [Ca2+]i	  omsätts	  i	  samband	  med	  

kontraktion	  och	  relaxation.	  (S2)	  
Excitations-‐kontraktionskopplingen	  är	  den	  process	  där	  en	  aktionspotential	  utlöser	  en	  
myokardkontraktion.	  I	  hjärtmuskelceller	  sker	  ett	  inflöde	  av	  Ca2+	  genom	  L-‐typ-‐kalciumkanaler	  vid	  
depolariseringen.	  De	  Ca2+-‐joner	  som	  kommer	  in	  denna	  väg	  har	  inte	  stor	  effekt	  på	  själva	  kontraktionen,	  
utan	  ger	  en	  kalciuminducerad	  kalciumfrisättning	  (CICR)	  från	  sarkoplasmatiska	  retiklets	  ryanodine-‐kanaler	  
(RYA).	  Det	  är	  härifrån	  de	  stora	  mängderna	  Ca2+	  frigörs,	  då	  dessa	  kanaler	  hålls	  öppna	  länge.	  Ca2+	  binder	  till	  
troponin	  C	  och	  möjliggör	  bindningar	  mellan	  aktin	  och	  myosin,	  vilket	  leder	  till	  kontraktion.	  	  
	  
Mot	  slutet	  av	  kontraktionen	  stängs	  de	  spänningskänsliga	  kalciumkanalerna,	  vilket	  gör	  att	  Ca2+-‐inflödet	  
minskar	  och	  stimuleringen	  av	  RYA-‐kanalerna	  upphör.	  Kalciumpumpar	  avlägsnar	  Ca2+	  från	  cytosolen;	  
tillbaka	  till	  SR	  via	  sarco-‐endoplasmic	  reticulum	  calcium-‐ATP:ase	  (SERCA-‐pumpen)	  och	  en	  liten	  del	  ut	  ur	  
cellen	  via	  Na+-‐antiport	  eller	  eller	  Na+/Ca2+-‐utbytespump.	  	  
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Begreppen	  inotrop,	  kronotrop	  och	  dromotrop	  effekt	  på	  hjärtat,	  särskilt	  i	  relation	  till	  påverkan	  från	  
autonoma	  nervsystemet.	  (S2)	  
Inotrop	  effekt:	  Ökar	  (positiv)	  eller	  minskar	  (negativ)	  hjärtmuskelcellernas	  kontraktivitet	  så	  att	  hjärtats	  
styrka	  förändras.	  Positiv	  effekt	  fås	  av	  ett	  sympatikuspåslag,	  negativ	  av	  parasympatikus.	  
	  
Kronotrop	  effekt:	  Påverkar	  pulsen,	  hjärtfrekvensen,	  som	  antingen	  blir	  högre	  (positiv)	  eller	  lägre	  
(negativ).	  Positiv	  effekt	  fås	  även	  här	  av	  ett	  sympatikuspåslag	  medan	  negativ	  fås	  via	  parasympatikus.	  
	  
Dromotrop	  effekt:	  Påverkar	  överledningshastigheten	  av	  impulsen	  och	  därför	  hjärtats	  retledningsystem.	  	  
	  
Hjärtmuskelcellens	  mekaniska	  egenskaper	  inkluderande	  isometrisk	  längd-‐kraftkurva,	  passiv	  och	  aktiv	  
kraft,	  normalt	  arbetsområde	  och	  inotropa	  effekter.	  (S2)	  
Passiv	  kraft	  innebär	  den	  spänning	  som	  muskeln	  har	  när	  den	  inte	  arbetar,	  medan	  aktiv	  kraft	  är	  den	  
spänning	  som	  muskeln	  har	  vid	  arbete.	  Dessa	  krafter	  varierar	  beroende	  på	  sarkomerlängden	  i	  muskeln.	  
Optimal	  sarkomerlängd	  för	  en	  hjärtmuskelcells	  aktiva	  kraft	  är	  2,4	  μm.	  Då	  har	  muskeln	  maximal	  kapacitet.	  
Normalt	  arbetsområde	  för	  sarkomererna	  är	  2-‐2,4	  μm	  för	  den	  aktiva	  kraften	  under	  systole	  och	  1,8-‐2	  μm	  
vid	  passiv	  kraft	  under	  diastole.	  Med	  isometrisk	  kontraktion	  menas	  kontraktion	  som	  sker	  med	  
behållandet	  av	  en	  konstant	  sarkomerlängd.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Den	  passiva	  längd-‐kraftkurvan	  för	  skelett-‐	  och	  hjärtmuskler	  skiljer	  sig	  åt.	  Den	  passiva	  spänningen	  hos	  
skelettmuskler	  är	  i	  princip	  noll	  tills	  det	  att	  sarkomerlängden	  når	  2,6	  µm.	  Den	  passiva	  kraften	  beror	  helt	  
på	  muskelns	  elastiska	  egenskaper	  och	  har	  ingenting	  med	  myosins	  aktivitet	  att	  göra.	  Hjärtmuskulaturen	  
kommer	  däremot	  att	  öka	  i	  passiv	  spänning	  vid	  mycket	  kortare	  sarkomerlängder	  och	  dessutom	  öka	  
mycket	  snabbare.	  Det	  beror	  på	  att	  de	  elastiska	  delarna	  i	  hjärtmuskulaturen	  är	  mindre	  tänjbara	  och	  skulle	  
brista	  om	  de	  drogs	  ut	  till	  2,6	  µm.	  	  
	  
Den	  aktiva	  kurvan	  skiljer	  sig	  också	  åt.	  I	  skelettmuskulatur	  är	  den	  aktiva	  kraften	  hög	  och	  i	  princip	  
oförändrad	  mellan	  1,8-‐2,6	  µm.	  I	  hjärtmuskulatur	  är	  det	  en	  brant	  topp	  som	  minskar	  avsevärt	  när	  
sarkomerlängd	  minskar	  från	  2,4	  till	  1,8	  µm.	  I	  normala	  fall	  ligger	  längden	  på	  sarkomererna	  något	  innan	  
toppen	  på	  längd-‐kraftkurvan.	  Detta	  gör	  att	  en	  ökad	  fyllnad	  kommer	  att	  kunna	  ge	  en	  större	  kraft.	  Att	  
kraften	  ökar	  vid	  längre	  sarkomerlängder	  beror	  på	  att	  affiniteten	  för	  Ca+	  hos	  troponin	  C	  ökar	  och	  därmed	  
också	  kontraktionsmöjligheten	  och	  att	  inflödet	  av	  Ca+	  från	  extracellulärvätska	  ökar.	  
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Vid	  sarkomerlängd	  längre	  än	  2,4	  µm	  minskar	  den	  aktiva	  kraften	  drastiskt.	  Frank-‐Starlings	  lag	  menar	  att	  
den	  mekaniska	  energi	  som	  frigörs	  i	  övergång	  mellan	  passivitet	  till	  aktivitet	  är	  en	  funktion	  av	  
muskelfiberns	  längd.	  Kurvan	  för	  passivt	  längd-‐kraftförhållande	  liknar	  hjärtats	  diastolefas	  då	  ökad	  
fiberlängd,	  resp	  ökad	  blodvolym,	  ger	  en	  högre	  kraft.	  Systole	  liknar	  den	  stigande	  delen	  av	  den	  aktiva	  
längd-‐kraftkurvan.	  Alltså,	  om	  mer	  blod	  kommer	  in	  i	  kammaren	  och	  på	  så	  sätt	  sträcker	  myocyterna	  mer	  
än	  normalt,	  kan	  mer	  blod	  pumpas	  ut.	  	  
	  
Positiva	  inotropa	  effekter	  är	  sådana	  som	  ökar	  [Ca2+]	  eller	  på	  annat	  sätt	  ökar	  kontraktiliteten.	  
Katekolaminer	  som	  adrenalin	  och	  noradrenalin	  binder	  till	  β1-‐receptorer	  och	  fosforylerar	  
spänningskänsliga	  Ca2+-‐kanaler	  via	  cAMP	  och	  PKA.	  Fosforyleringen	  gör	  att	  kanalerna	  är	  öppna	  längre,	  
vilket	  ger	  ökad	  kontraktilitet.	  Snabbare	  och	  större	  Ca2+-‐återupptag	  till	  SR	  ger	  kortare	  systole	  och	  längre	  
tid	  för	  diastole.	  Därmed	  blir	  fyllanden	  av	  hjärtat	  större.	  Temperaturstegring	  ökar	  också	  kontraktiliteten.	  
Katekolaminer	  minskar	  även	  troponins	  affinitet	  för	  kalcium,	  vilket	  ger	  en	  snabbare	  övergång	  till	  vila	  efter	  
kontraktion.	  
	  
Hjärtats	  kontraktilitet	  kan	  slarvigt	  betraktas	  som	  kontraktionsförmågan,	  men	  är	  egentligen	  variationer	  av	  
kontraktivitet	  som	  ej	  har	  är	  kopplat	  till	  muskelns	  längd.	  Kontraktiliteten	  beror	  istället	  på	  tillgängligheten	  
av	  Ca2+.	  Frank-‐Starlings	  princip	  ökar	  således	  inte	  kontraktiliteten	  vid	  ökad	  volym	  medan	  ett	  
sympatikuspåslag	  gör	  det,	  via	  frisättning	  av	  mer	  kalcium.	  
	  
Hur	  hjärtats	  kontraktionskraft	  påverkas	  av	  varierad	  diastolisk	  fyllnad	  (Frank-‐Starlings	  princip)	  samt	  
funktionella	  konsekvenser	  av	  hjärtats	  tryck-‐volymrelation.	  (S2-‐3)	  
Frank-‐Starlings	  lag	  säger	  att	  ju	  mer	  hjärtat	  fylls	  under	  diastole,	  desto	  starkare	  kommer	  
kontraktionskraften	  vid	  systole	  att	  bli.	  Det	  beror	  på	  att	  sarkomererna	  i	  hjärtmuskeln	  dras	  ut	  vid	  ökat	  
preload	  och	  dessutom	  får	  en	  ökad	  Ca2+-‐känslighet.	  Om	  ventrikeln	  inte	  fylls	  tillräckligt	  så	  kommer	  inte	  
hjärtat	  att	  kunna	  pressa	  ut	  blodet	  med	  tillräcklig	  kraft	  och	  en	  större	  mängd	  blod	  (ESV)	  än	  normalt	  blir	  
kvar	  i	  hjärtat.	  Det	  leder	  till	  att	  hjärtat	  vid	  nästa	  systole	  är	  mer	  fyllt	  än	  normalt	  så	  att	  en	  större	  kraft	  kan	  
trycka	  ut	  blodet.	  Frank-‐Starlings	  princip	  är	  viktig	  för	  att	  balansera	  flödet	  mellan	  höger	  och	  vänster	  hjärta.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Hjärtcykeln	  
1:	  Sen	  diastole	  
2:	  Förmakskontraktion	  
3:	  Isovolumetrisk	  kontraktion	  
4:	  Ejektion	  
5:	  Isovolumetrisk	  relaxation	  
6:	  Snabb	  kammarfyllnad	  
	  
EDV:	  Slutdiastolisk	  volym	  
ESV:	  Slutsystolisk	  volym	  
Slagvolym	  =	  EDV-‐ESV	  
Ejektionsfraktion:	  EF	  =	  SV/EDV	  
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I	  diagrammet	  syns	  det	  tydligt	  att	  det	  maximalt	  möjliga	  trycket,	  kurvan	  för	  systoliskt	  tryck,	  ökar	  markant	  
när	  den	  slutdiastoliska	  volymen	  bara	  ökar	  lite.	  Hjärtats	  förmåga	  att	  pressa	  ut	  blodet	  med	  ett	  högt	  tryck	  
ökar	  i	  och	  med	  att	  det	  fylls	  med	  mer	  blod.	  Detta	  gäller	  upp	  till	  det	  att	  hjärtats	  vänstra	  ventrikel	  får	  en	  
volym	  på	  mer	  än	  150	  ml	  då	  trycket	  minskar	  vid	  fortsatt	  ökad	  volym.	  Att	  hjärtat	  fylls	  så	  pass	  mycket	  är	  
ovanligt	  och	  sker	  inte	  hos	  ett	  friskt	  hjärta,	  men	  kan	  det	  ske	  hos	  patienter	  med	  hjärtsvikt.	  	  
	  
Kraften	  och	  volymen	  påverkas	  även	  av	  preload	  (tryck	  i	  kammaren	  efter	  diastole)	  och	  afterload	  (tryck	  i	  
kärlet	  distalt	  om	  kammaren	  som	  kontraktionen	  måste	  upp	  i	  innan	  klaffen	  öppnas).	  Vid	  ökad	  preload	  (vid	  
nr	  2	  i	  diagrammet)	  ökar	  den	  slutliga	  diastoliska	  volymen,	  kraften	  vid	  den	  isovolymetriska	  kontraktionen	  
är	  densamma	  och	  kraften	  under	  systole	  ökar	  så	  att	  den	  överflödiga	  volymen	  avlägsnas	  och	  normalt	  ESV	  
nås.	  	  
	  
Vid	  ökat	  afterload	  (vid	  nr	  3	  i	  diagrammet),	  artärtryck,	  tar	  det	  längre	  tid	  för	  ventrikeln	  att	  komma	  upp	  i	  
artärtrycket	  så	  att	  klaffarna	  kan	  öppnas.	  Det	  leder	  till	  att	  hjärtat	  inte	  hinner	  pressa	  ut	  lika	  mycket	  blod	  
som	  normalt.	  Vid	  systole	  är	  då	  kraften	  högre,	  men	  normalt	  ESV	  kan	  inte	  nås	  och	  mer	  blod	  finns	  kvar	  i	  
hjärtat	  efter	  systole.	  Detta	  kommer	  dock	  att	  avhjälpas,	  och	  även	  det	  med	  hjälp	  av	  Frank-‐Starlings	  princip.	  
Vid	  en	  ökad	  slutsystolisk	  volym	  blir	  den	  slutdiastoliska	  volymen	  efter	  fyllnad	  under	  nästa	  hjärtcykel	  
högre.	  Detta	  leder	  till	  att	  kontraktionen	  kommer	  att	  bli	  starkare	  så	  att	  den	  slutsystoliska	  volymen	  nästa	  
gång	  blir	  något	  mindre.	  Efter	  några	  hjärtcykler	  har	  slagvolymen	  normaliserats,	  vilket	  är	  en	  viktig	  princip	  
för	  att	  hålla	  slagvolymen	  lika	  stor	  i	  båda	  sidor	  av	  hjärtat.	  	  
	  
Hjärtats	  tryck	  beror	  också	  på	  väggspänningen	  och	  radien	  i	  kammaren.	  Detta	  beskrivs	  med	  Laplace	  lag,	  
som	  säger	  att	  T	  =	  P	  ·	  r	  (T	  är	  väggtension)	  i	  en	  cylinder	  och	  T	  =	  (P	  ·	  r)	  /	  2	  för	  en	  sfär.	  Ett	  dilaterat	  hjärta,	  vid	  
exempelvis	  hjärtsvikt,	  fylls	  med	  mer	  blod	  än	  normalt.	  Kraften	  vid	  systole	  ökar	  dock	  inte,	  utan	  minskar	  
snarare,	  eftersom	  väggtensionen	  enligt	  Frank-‐Starling	  blir	  större,	  men	  trycket	  kommer	  att	  minska	  på	  
grund	  av	  den	  högre	  radien.	  
	  
Struktur	  och	  egenskaper	  hos	  pacemakerceller	  och	  Purkinjefibrer	  i	  hjärtat,	  samt	  hur	  aktionspotentialen	  
fortleds	  över	  hjärtat.	  (S2-‐3)	  
Det	  finns	  två	  olika	  typer	  av	  celler	  som	  har	  förmågan	  att	  styra	  frekvensen	  av	  hjärtats	  kontraktioner;	  
pacemakerceller	  i	  sinoatrial	  (SA)-‐knutan	  samt	  atrioventrikular	  (AV)-‐knutan	  och	  retledningsceller,	  
Purkinjefibrer,	  som	  finns	  i	  myokardiet	  i	  ventriklarna.	  Purkinjefibrer	  räknas	  som	  tertiär	  pacemaker	  då	  de	  
bara	  sätts	  igång	  och	  genrerar	  aktionspotentialer	  då	  SA	  och	  AV	  inte	  fungerar	  som	  de	  ska.	  Den	  pacemaker	  
med	  högst	  egenfrekvens	  är	  den	  som	  bestämmer	  hjärtfrekvensen,	  och	  detta	  är	  vanligtvis	  SA-‐knutan	  med	  
100	  slag/min.	  SA-‐knutan	  finns	  i	  höger	  förmak	  och	  initierar	  som	  sagt	  de	  elektriska	  signalerna	  som	  sprids	  
via	  förmakssyncytium	  till	  AV-‐knutan.	  	  
	  
AV-‐knutan	  är	  den	  sekundära	  källan	  för	  elektriska	  signaler	  och	  ligger	  precis	  över	  den	  atrioventrikulära	  
broskringen.	  Impulsen	  sprids	  inte	  direkt	  från	  förmak	  till	  kammare	  på	  grund	  av	  denna	  bindvävsring,	  utan	  
den	  enda	  möjliga	  vägen	  är	  via	  AV-‐knutan,	  Hiska	  bunten	  och	  purkinjefibrerna.	  	  
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Överledningen	  i	  AV-‐knutan	  fördröjs	  med	  0,12-‐0,2	  sek	  mellan	  förmak	  och	  kammare,	  vilket	  ger	  möjlighet	  
till	  ordentlig	  tömning	  av	  förmaken	  innan	  kammaren	  kontraheras.	  Efter	  AV-‐knutan	  sprids	  impulsen	  vidare	  
via	  Hiska	  bunten,	  som	  delas	  upp	  i	  vänster	  och	  höger	  fascikel.	  Vänster	  fascikel	  delas	  upp	  i	  två	  grenar:	  den	  
anterolaterala	  och	  den	  posteriodiafragmala.	  	  
	  
Purkinjefibrerna	  finns	  på	  hjärtats	  endocardiella	  yta	  och	  består	  av	  vanliga	  myocyter	  med	  något	  snabbare	  
överledningstid.	  I	  hjärtväggen	  börjar	  kontraktionen	  inifrån	  och	  ut;	  först	  subendocardiellt	  och	  fortsätter	  
sedan	  mot	  epicardet.	  Överledningen	  i	  purkinjefibrer	  är	  mycket	  snabb,	  1-‐4	  m/s,	  vilket	  ger	  samtidig	  
aktivering	  av	  hela	  kamrarna.	  Subendocardiella	  myocyter	  är	  kontraherade	  längre	  än	  epicardet,	  vilket	  ger	  
bättre	  utpumpning	  av	  blod	  vid	  systole.	  	  
	  
Aktionspotentialen	  hos	  pacemakerceller	  skiljer	  sig	  från	  övriga	  hjärtmuskelceller	  på	  så	  vis	  att	  de	  inte	  har	  
en	  stabil	  vilopotential	  och	  att	  denna	  förskjuts	  spontant	  till	  ett	  tröskelvärde	  där	  en	  aktionspotential	  
utlöses.	  Övriga	  skillnader	  är	  att	  stegringen	  i	  membranpotential	  är	  mindre	  brant,	  att	  inte	  platån	  hålls	  uppe	  
och	  att	  repolarisationen	  sker	  mer	  gradvis.	  Inflödet	  av	  Ca2+	  och	  till	  viss	  del	  även	  Na+	  i	  vila	  leder	  till	  en	  
långsam	  depolarisering	  av	  cellen.	  Då	  pacemakerceller	  saknar	  snabba	  Na+-‐kanaler	  kommer	  stigningen	  inte	  
vara	  lika	  brant	  som	  för	  övriga	  myokardceller.	  Ca2+	  går	  in	  i	  cellen	  genom	  Ca2+-‐kanaler	  vid	  en	  
membranpotential	  omkring	  -‐55	  mV.	  Den	  så	  kallade	  ”funny	  current”	  (If)	  för	  in	  Na+	  långsamt	  och	  leder	  
liksom	  Ca2+-‐inflödet	  till	  depolarisering.	  If	  gör	  på	  så	  sätt	  att	  membranpotentialen	  når	  en	  nivå	  som	  aktiverar	  
kalciumkanalernas	  snabba	  depolarisation.	  Inflödet	  leder	  till	  att	  tröskelvärde	  nås	  och	  aktionspotential	  
utlöses.	  	  
	  
Överledningen	  av	  aktionspotentialen	  beror	  på	  att	  en	  myokardcell	  som	  depolariseras	  får	  ett	  inflöde	  av	  
positiva	  joner	  som	  överleds	  via	  gap	  junctions	  till	  närliggande	  celler.	  Detta	  ger	  en	  lätt	  depolarisering	  som	  
aktiverar	  Na+-‐kanaler	  när	  depolariseringen	  når	  ett	  visst	  tröskelärde,	  vilket	  leder	  till	  en	  aktionspotential	  i	  
de	  andra	  cellerna.	  	  
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Hur	  hjärtats	  pacemakerceller,	  retledningssystem	  och	  arbetande	  myokard	  påverkas	  av	  det	  autonoma	  
nervsystemet	  och	  det	  endokrina	  systemet.	  (S2-‐3)	  
	  

	  
Spontana	  aktionspotentialer	  skapas	  av	  pacemakerceller	  tack	  vare	  rörelser	  av	  positiva	  joner	  mellan	  
cellernas	  in-‐	  och	  utsida.	  ”Funny	  current”	  (If)	  släpper	  in	  främst	  natriumjoner	  och	  en	  typ	  av	  kalciumkanal	  
skapar	  en	  kalciumström	  (Ica).	  De	  två	  strömmarna	  kommer	  under	  den	  diastoliska	  depolariseringen	  att	  
släppa	  in	  positiva	  joner	  i	  pacemakercellerna,	  så	  att	  membranpotentialen	  går	  uppåt	  från	  ett	  lägstavärde	  
runt	  -‐65	  mV.	  Depolariseringen	  sker	  först	  långsamt,	  men	  snabbt	  då	  potentialen	  är	  uppe	  i	  cirka	  -‐55	  mV,	  ett	  
tröskelvärde	  då	  många	  kalciumkanaler	  öppnas	  på	  en	  gång.	  Att	  utflödet	  av	  K+	  minskar	  bidrar	  också	  till	  
depolariseringen.	  Kalciumkanalerna	  stängs	  direkt	  efter	  aktiveringen,	  vilket	  leder	  till	  att	  cellen	  snabbt	  
repolariseras	  igen	  genom	  minskat	  inflöde	  av	  natrium	  och	  kalcium	  och	  ett	  ökat	  utflöde	  av	  kalium.	  	  

	  
Om	  hjärtat	  var	  helt	  opåverkat	  av	  nerver	  och	  hormoner	  skulle	  det	  slå	  
med	  en	  frekvens	  på	  100	  slag/min,	  SA-‐knutans	  egenfrekvens.	  Med	  
inflytande	  från	  både	  nerver	  och	  hormoner	  på	  impulsproduktionen	  i	  SA-‐
knutan	  kan	  frekvensen	  dock	  vara	  både	  högre	  och	  lägre.	  Särskilt	  viktig	  
är	  påverkan	  från	  det	  autonoma	  nervsystemet.	  	  
	  
Hjärtfrekvensen	  regleras	  huvudsakligen	  genom	  balansen	  mellan	  det	  
parasympatiska	  nervsystemets	  bromsande	  effekt	  och	  den	  sympatiska	  
accelererande	  effekten.	  Till	  sinusknutan	  går	  både	  sympatiska	  nerver	  
och	  parasympatiska	  nerver.	  De	  sympatiska	  nervterminalerna	  frisätter	  
noradrenalin	  som	  binder	  sig	  till	  β1-‐receptorer.	  De	  har	  en	  positiv	  
kronotrop	  effekt,	  d	  v	  s	  de	  höjer	  sinusknutans	  urladdningsfrekvens.	  De	  
parasympatiska	  nervterminalerna	  frisätter	  acetylcholin	  som	  binder	  sig	  
till	  M2-‐receptorer.	  De	  har	  en	  negativ	  kronotrop	  effekt,	  och	  en	  
inhibition	  av	  den	  parasympatiska	  aktiviteten	  är	  en	  förutsättning	  för	  att	  
hjärtfrekvensen	  skall	  öka.	  
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Sympatisk	  stimulering	  av	  SA-‐knutan	  leder	  till	  ett	  ökat	  insläpp	  av	  positiva	  joner	  som	  Na+	  och	  Ca2+	  i	  cellen,	  
genom	  If	  och	  via	  Ca2+-‐kanaler	  av	  T-‐typ.	  Detta	  ökar	  lutningen	  av	  den	  diastoliska	  depolariseringen,	  så	  att	  
tröskelvärdet	  nås	  snabbare	  och	  en	  aktionspotential	  kan	  utlösas.	  Dessutom	  blir	  tröskelvärdet	  mer	  
negativt,	  så	  att	  den	  snabba	  depolarisationen	  sker	  tidigare.	  Eftersom	  dessa	  effekter	  leder	  till	  förkortad	  
diastole	  kommer	  hjärtfrekvensen	  att	  öka.	  Effekterna	  med	  ökad	  inströmning	  av	  Na+	  (If)och	  Ca2+	  (Ica)	  
förmedlas	  av	  katekolaminer,	  som	  binder	  till	  β1-‐receptorer	  i	  såväl	  SA-‐knutan	  som	  myokardceller	  i	  förmak	  
och	  kammare.	  β1-‐receptorn	  kommer	  via	  G-‐protein,	  Gs,	  att	  aktivera	  cAMP	  och	  PKA	  som	  fosforylerar	  
effektormolekyler	  i	  både	  pacemakerceller	  och	  hjärtmuskelceller.	  	  
	  
Parasympatisk	  stimulering	  av	  SA-‐knutan	  ger	  via	  signaler	  från	  främst	  den	  högra	  vagusnerven,	  som	  kopplas	  
om	  från	  preganglionära	  neuron	  till	  postganglionära	  neuron	  i	  hjärtat.	  De	  postganglionära	  neuronen	  
utsöndrar	  ACh	  som	  verkar	  på	  muscarinreceptorn	  M2.	  ACh	  aktiverar	  βγ-‐enheten	  på	  G-‐proteinet	  som	  
öppnar	  K+-‐kanaler.	  Effekten	  blir	  en	  mer	  negativ	  vilopotential,	  cellen	  blir	  mer	  hyperpolariserad	  och	  det	  blir	  
svårare	  att	  utlösa	  en	  aktionspotential.	  ACh	  kommer	  även	  att	  minska	  If	  och	  Ica,	  vilket	  minskar	  
depolariseringshastigheten	  och	  ger	  ett	  mindre	  negativt	  tröskelvärde.	  Hjärtfrekvensen	  blir	  långsammare.	  	  
	  

	  
Det	  autonoma	  nervsystemet	  påverkar	  också	  fördröjningen	  av	  aktionspotentialen	  i	  AV-‐knutan.	  Ökad	  
aktivitet	  i	  vagusfibrererna	  förlänger	  fördröjning,	  medan	  ökad	  sympatisk	  aktivitet	  har	  en	  påskyndande	  
dromotrop	  effekt.	  Generellt	  kan	  man	  säga	  att	  parasympatisk	  stimulering	  har	  en	  effekt	  på	  hjärtfrekvens	  
snarare	  än	  kontraktilitet.	  	  
	  
Det	  finns	  även	  skillnader	  i	  duration	  mellan	  parasympatisk	  och	  sympatisk	  aktivering.	  Vid	  stimulering	  av	  
sympatiska	  nervfibrer	  uppnås	  full	  verkan	  långsammare	  än	  vid	  vagusstimulering.	  Det	  beror	  på	  att	  
noradrenalin	  från	  postsynaptiska	  nervslut	  och	  adrenalin	  från	  binjurarna	  påverkar	  hjärtat	  genom	  att	  
aktivera	  adenylatcyklas	  och	  cAMP,	  vilket	  är	  långsammare	  än	  öppnandet	  av	  jonkanaler	  via	  G-‐protein.	  
Efter	  frisättning	  av	  noradrenalin	  tas	  det	  upp	  igen	  av	  de	  nervslut	  från	  vilka	  de	  frisattes.	  Även	  denna	  effekt	  
är	  långsammare	  i	  förhållande	  till	  enzymatisk	  inaktivering	  av	  acetylkolin.	  Tiden	  mellan	  hjärtslag	  kan	  därför	  
ändras	  från	  slag	  till	  slag	  genom	  förändring	  i	  vagusaktivitet,	  men	  inte	  genom	  förändring	  i	  aktivitet	  hos	  det	  
sympatiska	  nervsystemet.	  
	  
Förutom	  av	  katekolaminerna	  ökar	  hjärtfrekvensen	  även	  av	  thyroideahormon.	  Hyperthyreos	  orsakar	  
tachykardi,	  snabbare	  hjärtrytm,	  och	  hypothyreos	  bradykardi,	  långsammare	  hjärtrytm.	  Glukokortikoider	  
som	  kortisol	  ökar	  effekterna	  av	  adrenalin	  och	  noradrenalin.	  Angiotensin	  II	  höjer	  också	  hjärtfrekvensen.	  	  
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Hur	  hjärtat	  utför	  sitt	  pumparbete	  och	  vilka	  tryck	  som	  normalt	  råder	  i	  hjärtats	  olika	  hålrum	  och	  de	  stora	  
anslutande	  kärlen	  under	  olika	  faser	  av	  hjärtcykeln.	  (S2)	  
Hjärtat	  utför	  sitt	  pumpande	  med	  hjälp	  av	  fyra	  klaffar	  och	  två	  seriekopplade	  system;	  	  
lungcirkulationen	  och	  systemcirkulationen.	  Den	  första	  för	  syrefattigt	  blod	  till	  lungorna	  där	  det	  syresätts	  
och	  sedan	  förs	  tillbaka	  till	  hjärtat.	  Det	  andra	  pumpar	  ut	  blodet	  med	  mycket	  större	  tryck	  till	  resten	  av	  
kroppen.	  Höger	  och	  vänster	  kammare	  har	  samma	  volym	  men	  den	  vänstra	  är	  omgiven	  av	  fler	  
muskelceller	  för	  att	  kunna	  trycka	  iväg	  blod	  med	  större	  kraft.	  Pumparbetet	  fungerar	  på	  samma	  sätt	  i	  den	  
högra	  och	  vänstra	  delen	  av	  hjärtat.	  Klaffarna	  öppnas	  när	  trycket	  proximalt	  är	  högre	  än	  distalt	  och	  är	  
således	  tryckstyrda.	  	  

	  
Blodet	  kommer	  in	  i	  vänster	  atrium	  med	  pulmonalisvenerna.	  Trycket	  i	  vänster	  ventrikel	  minskar	  med	  den	  
isovolymetriska	  relaxationen	  och	  mitralisklaffen	  öppnas.	  Öppningen	  gör	  att	  blodet	  rinner	  in	  i	  ventrikeln,	  
först	  snabbt	  och	  sedan	  långsammare	  efterhand	  trycket	  i	  förmaket	  sjunker.	  I	  slutet	  av	  den	  diastoliska	  
fyllnaden	  kontraheras	  förmaket,	  innan	  mitralisklaffen	  stängs.	  En	  kort	  fas	  då	  både	  mitralis-‐	  och	  
aortaklaffarna	  är	  stängda	  samtidigt	  som	  hjärtat	  kontraheras	  kallas	  den	  isovolymetriska	  kontraktionen.	  Då	  
är	  volymen	  i	  ventrikeln	  konstant	  samtidigt	  som	  trycket	  ökar.	  När	  trycket	  har	  kommit	  upp	  i	  aortatrycket	  
öppnas	  aortaklaffen	  och	  blodet	  pressas	  ut.	  Sedan	  följer	  den	  isovolymetriska	  relaxationen,	  när	  trycket	  
rasar	  samtidigt	  som	  volymen	  är	  konstant,	  och	  allt	  upprepas.	  	  
	  
Tabell	  över	  vilka	  tryck	  (mmHg)	  som	  normalt	  råder	  i	  hjärtats	  olika	  hålrum	  och	  anslutande	  kärl:	  
	  

	   Höger	  	   Vänster	  	  
Förmak	  (medel)	   2	   8	  
Ventrikel	  systole	   30	  	   130	  
Ventrikel	  slutdiastole	   6	   10	  
A.	  pulmonalis/	  Aorta	  (medel)	   15	   95	  
	  	  	  	  	  	  	  Systole	   25	   120	  
	  	  	  	  	  	  	  Slutdiastole	   8	   80	  
Lungkapillärer/	  Systemkapillärer	  (medel)	   10	   25	  

Röd:	  artärtryck	  

Blå:	  tryck	  vä	  kammare	  
Gul:	  förmakstryck	  
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Hur	  ett	  normalt	  EKG	  uppstår,	  hur	  hjärtmuskelcellernas	  potentialvariationer	  står	  i	  relation	  till	  de	  
signaler	  som	  kan	  avledas	  utanpå	  kroppen,	  samt	  hur	  EKG-‐vågorna	  relaterar	  till	  hjärtcykeln.	  (S2)	  
Elektrokardiogram	  (EKG)	  är	  en	  registrering	  av	  det	  elektriska	  fält	  som	  potentialvariationerna	  i	  
myokardmassan	  ger	  upphov	  till	  under	  de	  olika	  faserna	  i	  hjärtcykeln.	  Aktionspotentialer	  i	  
hjärtmuskelcellerna	  ger	  upphov	  till	  extracellulära	  strömmar	  som	  fortplantas	  ut	  till	  hudytan	  där	  de	  kan	  
registreras.	  Hjärtmuskelcellens	  membran	  har	  en	  potentialdifferens	  i	  vila	  på	  -‐80mV,	  utsidan	  positiv	  i	  
förhållande	  till	  insidan.	  En	  retning	  av	  hjärtmuskelcellen	  kommer	  att	  ge	  upphov	  till	  en	  aktionspotential	  
(AP)	  med	  förhållandevis	  lång	  duration,	  200-‐800	  ms.	  	  
	  
Om	  en	  myokardbunt	  urladdas,	  kommer	  depolarisationsvågen	  att	  vandra	  längs	  bunten.	  Om	  en	  elektrod	  
placeras	  vid	  vardera	  änden,	  kommer	  den	  elektrod,	  mot	  vilken	  depolarisationen	  går	  att	  registrera	  en	  
positiv	  deflektion	  i	  förhållande	  till	  den	  från	  vilken	  impulser	  går,	  vilken	  registrerar	  en	  negativ	  deflektion.	  
Vid	  repolarisation	  råder	  omvänt	  förlopp	  dvs	  den	  elektrod	  från	  vilken	  repolariseringen	  går,	  kommer	  att	  
registrera	  en	  positiv	  deflektion	  och	  vice	  versa.	  Förhållandet	  i	  hjärtat	  är	  mer	  komplicerat,	  eftersom	  
depolariseringar	  sker	  samtidigt	  åt	  olika	  håll.	  De	  potentialvariationer	  som	  då	  uppstår	  sätts	  samman	  till	  en	  
resultant,	  som	  registreras.	  	  
	  
För	  att	  kunna	  studera	  olika	  delar	  av	  hjärtat	  används	  flera	  avledningar.	  EKG	  mäts	  genom	  att	  elektroder	  
fästs	  på	  kroppen	  på	  tio	  olika	  ställen;	  fyra	  på	  extremiteterna	  och	  sex	  runt	  hjärtat.	  Tillsammans	  ger	  
elektroderna	  tolv	  olika	  avledningar	  där	  hjärtat	  ses	  ur	  olika	  vinklar.	  En	  patologisk	  process,	  t	  ex	  en	  
hjärtinfarkt,	  syns	  ofta	  bara	  i	  en	  eller	  två	  av	  dessa	  avledningar.	  Man	  skiljer	  på	  avledningar	  i	  frontalplanet	  
och	  transversalplanet.	  Frontalplanet	  studeras	  med	  extremitetsavledningar	  och	  transversalplanet	  med	  
bröstavledningar.	  Avledningarna	  mästs	  på	  två	  olika	  sätt;	  unipolärt	  (transversalplan	  och	  frontalplan)	  eller	  
bipolärt	  (frontalplan).	  Bipolära	  avledningar	  fås	  med	  en	  negativ	  elektrod	  och	  en	  explorerande	  (positiv	  
eller	  ”mätande”)	  elektrod.	  Unipolära	  avledningar	  görs	  mellan	  en	  explorerande	  och	  en	  elektriskt	  neutral	  
elektrod.	  Med	  positiv	  elektrod	  menas	  här	  att	  en	  deporalisationsvåg	  i	  riktning	  mot	  elektroden	  ger	  ett	  
positivt	  utslag	  på	  avledningen.	  Den	  vanligaste	  referenselektroden	  kallas	  Wilsonelektrod	  (V),	  vilken	  erhålls	  
genom	  att	  via	  motstånd	  koppla	  samman	  höger	  arm	  och/eller	  vänster	  arm	  och/eller	  vänster	  ben.	  På	  
höger	  ben	  sitter	  en	  elektrod	  som	  alltid	  fungerar	  som	  jord	  eller	  aktiv	  avstörare.	  	  
	  

Bilden	  nedan	  visar	  de	  tre	  bipolära	  avledningarna	  som	  används	  för	  mätningar	  i	  frontalplanet.	  
	  

Avledning	  I:	  Avleds	  mellan	  hö	  och	  
vä	  arm,	  med	  vä	  arm	  som	  positiv	  
elektrod.	  	  
	  

Avledning	  II:	  Avleds	  mellan	  hö	  arm	  
och	  vä	  ben,	  med	  benet	  som	  positiv	  
elektrod.	  	  
	  

Avledning	  III:	  Avleds	  mellan	  vä	  arm	  
och	  ben,	  med	  benet	  som	  positiv	  
elektrod.	  	  
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Bilden	  nedan	  visar	  de	  tre	  unipolära	  avledningarna	  som	  används	  för	  mätningar	  i	  frontalplanet.	  	  
	  

	  
aV	  =	  en	  speciell,	  ”augmented”	  (a)	  
Wilsonelektrod	  (V).	  	  
	  
R	  står	  för	  ”right	  arm”,	  L	  för	  ”left	  arm”	  
och	  F	  för	  ”foot”	  (vänster).	  	  
	  
	  
	  

Man	  beräknar	  rutinmässigt	  hjärtats	  elektriska	  axel	  (=hjärtats	  medelvektor)	  i	  frontalplanet.	  Den	  elektriska	  
axeln	  är	  en	  funktion	  av	  hjärtats	  läge	  i	  bröstkorgen,	  muskulaturens	  absoluta	  tjocklek	  i	  de	  två	  kamrarna	  
och	  förhållandet	  kamrarna	  emellan.	  Då	  beräkningarna	  baserar	  sig	  på	  approximationer	  är	  det	  framför	  allt	  
påtagliga	  förändringar	  i	  el-‐axeln	  som	  är	  intressanta.	  Man	  utgår	  från	  att	  hjärtat,	  som	  är	  centrum	  för	  den	  
elektriska	  aktiviteten,	  är	  beläget	  mitt	  i	  bröstkorgen,	  att	  bröstkorgen	  är	  rund,	  att	  de	  avledningar	  man	  
använder	  vid	  beräkningarna	  (avledning	  I,	  II	  och	  III)	  är	  belägna	  på	  samma	  avstånd	  från	  hjärtat	  samt	  att	  alla	  
kroppsvävnader	  leder	  potentialen	  lika	  bra.	  Bålen	  betraktas	  som	  en	  liksidig	  triangel	  =	  Einthovens	  triangel.	  	  

	  
	  

Bilden	  nedan	  visar	  bröstelektrodernas	  placering	  i	  unipolära	  avledningarna	  i	  transversalplanet.	  	  
	  
1	  parasternalt	  I4	  dx	  	  
2	  parasternalt	  I4	  sin	  	  
3	  mittemellan	  2	  och	  4	  	  
4	  medioclavikularlinjen	  I5	  sin	  	  
5	  främre	  axillarlinjen	  samma	  
höjd	  som	  4	  	  
6	  mittersta	  axillarlinjen	  samma	  
höjd	  som	  4	  	  
	  
	  

De	  vanligaste	  typerna	  av	  bröstavledningar	  är	  unipolära	  och	  har	  Wilsonelektroden	  som	  referenselektrod.	  
De	  kallas	  V1,	  V2,	  V3,	  V4,	  V5,	  och	  V6.	  	  
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Ett	  normalt	  EKG	  har	  en	  P-‐våg,	  ett	  QRS-‐komplex	  och	  en	  T-‐våg.	  Ibland	  finns	  det	  även	  en	  U-‐våg.	  P	  visar	  
depolariseringen	  av	  atrium,	  QRS	  är	  depolariseringen	  av	  ventriklarna,	  T	  är	  repolarisationen	  av	  ventriklarna	  
och	  U	  är	  repolarisationen	  av	  papillarmuskeln.	  	  
	  

1. Impulsen	  utgår	  från	  sinusknutan	  och	  depolarisationen	  sprids	  radiellt	  genom	  förmaken.	  
Elektroden	  registrerar	  en	  positiv	  våg,	  P-‐vågen.	  	  

2. Impulsen	  överleds	  från	  förmak	  till	  kammare	  via	  AV-‐knutan	  och	  His’	  bunt.	  AV-‐knutans	  låga	  
ledningshastighet	  gör	  att	  viss	  tid	  förflyter	  innan	  kammaren	  aktiveras,	  detta	  är	  den	  isoelektriska	  
PQ-‐sträckan.	  	  

3. Kammarseptum	  aktiveras	  från	  vänster	  till	  höger.	  Detta	  ger	  den	  kortvariga,	  negativa	  Q-‐vågen.	  
4. Kammarväggarna	  aktiveras	  i	  riktning	  från	  endocardium	  till	  epicardium,	  med	  början	  närmast	  

apex.	  Vänsterkammarens	  vägg	  innehåller	  betydligt	  mer	  muskelmassa	  än	  högerkammarens	  och	  
kommer	  att	  överväga	  den	  elektriska	  resultanten	  som	  sålunda	  riktas	  åt	  vänster.	  Elektroden	  
registrerar	  alltså	  en	  stor	  positiv	  våg,	  den	  s	  k	  R-‐vågen.	  

5. Sist	  aktiveras	  de	  delar	  av	  kammarväggarna	  som	  ligger	  kring	  aorta	  och	  truncus	  pulmonalis,	  denna	  
resultant	  är	  huvudsakligen	  riktad	  åt	  höger	  och	  man	  får	  den	  lilla	  negativa	  S-‐vågen.	  

6. Efter	  kammarens	  depolarisation	  följer	  en	  kort	  fas	  före	  repolarisationen	  under	  vilken	  inga	  större	  
laddningsförändringar	  sker,	  den	  utgör	  den	  isoelektriska	  ST-‐sträckan.	  

7. Då	  aktionspotentialen	  i	  kamrarna	  har	  längre	  duration	  i	  de	  muskelceller	  som	  ligger	  endokardiellt	  
än	  de	  som	  ligger	  epikardiellt,	  kommer	  repolarisationen	  att	  vara	  avslutad	  först	  epikardiellt	  och	  
sist	  endokardiellt,	  och	  repolarisationsvågen	  rör	  sig	  därför	  i	  omvänd	  riktning	  jämfört	  med	  
depolarisationsvågen.	  Därför	  kommer	  T-‐vågen,	  som	  utvisar	  kamrarnas	  repolarisation,	  att	  vara	  
positiv,	  trots	  att	  den	  är	  ett	  uttryck	  för	  en	  repolarisation	  och	  ej	  en	  depolarisation.	  	  

8. Ofta	  ses	  ytterligare	  en	  våg,	  U-‐vågen,	  vars	  bakgrund	  är	  omtvistad.	  Många	  hänför	  den	  till	  
repolarisation	  av	  papillarmuskler.	  	  
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Hjärtcykelns	  olika	  faser,	  med	  koppling	  till	  EKG:	  
	  

1. Sen	  diastole:	  Efter	  den	  snabba	  kammarfyllnaden	  i	  fas	  6	  fortsätter	  blod	  att	  fyllas	  på	  i	  ventrikeln	  i	  
takt	  med	  att	  nytt	  blod	  kommer	  från	  förmaken.	  Detta	  kallas	  för	  den	  sena	  diastole.	  

2. Förmakskontraktion:	  När	  förmaken	  kontraherar	  är	  segelklaffarna	  öppna	  och	  den	  sista	  mängden	  
blod	  kommer	  in	  i	  ventrikeln	  från	  förmaken.	  Denna	  kontraktion	  står	  för	  ca	  10-‐30%	  av	  den	  totala	  
ventrikelfyllnaden,	  som	  till	  störst	  del	  sker	  i	  fas	  6.	  

	  
3. Isovolumetrisk	  kontraktion:	  När	  trycket	  stiger	  i	  kamrarna	  och	  segelklaffarna	  stängs.	  Under	  denna	  

fas	  (och	  även	  fas	  5)	  är	  samtliga	  klaffar	  stängda.	  Denna	  fas	  är	  början	  på	  systole.	  Det	  som	  sker	  nu	  
är	  att	  trycket	  i	  ventrikeln	  ökar,	  men	  volymen	  är	  konstant,	  eftersom	  klaffarna	  ju	  är	  stängda.	  
Motsvaras	  av	  QRS-‐komplexet	  i	  EKG.	  

4. Ejektion:	  Halvmåneklaffarna	  öppnas	  och	  ventrikeln	  töms.	  	  
5. Isovolumetrisk	  relaxation:	  Nu	  stängs	  halvmåneklaffarna	  på	  grund	  av	  omvänt	  tryckförhållande.	  

Ventrikeln	  repolariseras	  vilket	  leder	  till	  en	  relaxation.	  Denna	  fas	  motsvarar	  T	  vågen	  i	  EKG.	  
Samtliga	  klaffar	  är	  nu	  alltså	  stängda.	  Denna	  fas	  markerar	  slutet	  på	  systole.	  	  
	  

6. Snabb	  kammarfyllnad:	  Diastole.	  P-‐vågen	  i	  EKG.	  	  
	  
Hur	  enkla	  rytmstörningar	  (AV-‐block,	  extraslag,	  flimmer)	  ser	  ut	  på	  EKG	  och	  hur	  de	  kan	  uppkomma.	  (S1)	  
AV-‐block:	  Delas	  in	  i	  första,	  andra	  och	  tredje	  gradens	  AV-‐block.	  Vid	  första	  gradens	  AV-‐block	  leds	  impulsen	  
genom	  AV-‐knutan	  långsammare	  än	  normalt.	  Detta	  syns	  på	  EKG	  som	  ett	  långt	  PQ-‐intervall.	  Vid	  andra	  
gradens	  AV-‐block	  är	  impulsen	  mellan	  atrium	  och	  ventrikeln	  ofullständig.	  Ger	  uteblivna	  
ventrikeldepolariseringar,	  som	  visas	  med	  att	  QRS	  och	  T	  då	  och	  då	  helt	  hoppas	  över.	  Vid	  tredje	  gradens	  
AV-‐block	  kan	  inga	  signaler	  gå	  igenom	  AV-‐knutan.	  På	  EKG	  kommer	  P-‐vågorna	  som	  vanligt,	  då	  SA	  
fortfarande	  kan	  starta	  en	  depolarisering	  i	  atrium.	  QRS	  och	  T	  kommer	  oregelbundet	  jämfört	  med	  P,	  oftast	  
i	  en	  jämn	  men	  låg	  takt.	  	  
	  
Extraslag:	  Uppstår	  när	  cellen	  är	  depolariserad	  under	  en	  lite	  längre	  tid	  och	  när	  membranpotentialen	  åter	  
ökar	  lite	  vilket	  skapar	  en	  tidig	  efterdepolarisation.	  När	  denna	  tidiga	  efterdepolarisation	  överstiger	  ett	  
visst	  värde	  så	  triggas	  en	  extra	  systole.	  Detta	  undviks	  om	  inströmningen	  av	  K+	  ökar	  eftersom	  det	  för	  
tillbaka	  membranet	  till	  vilopotentialen.	  
	  
Flimmer:	  Indelas	  i	  förmaks-‐	  och	  kammarflimmer.	  Kännetecknas	  av	  ett	  elektriskt	  kaos	  som	  inte	  ger	  några	  
användbara	  kontraktioner.	  Vid	  förmaksflimmer	  uppstår	  en	  s	  k	  ”re-‐entry	  loop”	  som	  rör	  sig	  snabbt	  och	  
ökar	  antalet	  aktionspotentialer	  till	  så	  många	  som	  500	  per	  minut.	  Alla	  dessa	  impulser	  kan	  inte	  tas	  genom	  
AV-‐knutan,	  utan	  några	  släpps	  igenom	  oregelbundet	  vilket	  skapar	  QRS-‐komplex	  med	  oregelbundna	  
intervall	  och	  inga	  som	  helst	  synliga	  P-‐vågor.	  Trots	  att	  bara	  vissa	  impulser	  når	  ventrikeln	  kan	  dess	  
kontraktionshastighet	  vara	  ganska	  hög.	  Förmaksflimmer	  är	  vanligt	  hos	  äldre	  och	  förekommer	  ibland	  i	  
samband	  med	  problem	  med	  mitralisklaffen	  och	  kranskärlen,	  men	  ofta	  är	  orsaken	  okänd.	  Vissa	  patienter	  
märker	  inte	  ens	  av	  detta.	  Kammarflimmer	  är	  å	  andra	  sidan	  livshotande	  eftersom	  det	  inte	  genereras	  
några	  koordinerade	  depolarisationer	  i	  ventrikeln	  som	  då	  inte	  heller	  ger	  någon	  stabil	  hjärtminutvolym.	  

Systole	  
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Hur	  de	  normala	  hjärtljuden	  uppstår	  och	  var	  man	  hör	  dem	  bäst	  på	  bröstkorgsväggen.	  (S2)	  
De	  normala	  hjärtljuden	  uppstår	  när	  två	  olika	  klaffar	  
stänger	  sig	  eftersom	  de	  på	  höger	  och	  vänster	  sida	  rör	  sig	  i	  
princip	  samtidigt.	  S1	  hörs	  när	  valva	  mitralis	  (M1)	  och	  valva	  
tricuspidalis	  (T1)	  stängs	  och	  S2	  hörs	  när	  valva	  aortae	  (A2)	  
och	  valva	  truncus	  pulmonalis	  (P2)	  stängs.	  Det	  är	  inte	  själva	  
stängandet	  av	  klaffarna	  som	  hörs	  utan	  istället	  
vibrationerna	  och	  turbulensen	  i	  blodet	  som	  fortleds	  till	  
huden.	  	  
	  

S1	  låter	  som	  ”lub”	  och	  S2	  som	  ”dub”.	  S1	  är	  ofta	  starkare,	  
längre	  och	  har	  lägre	  frekvens	  än	  S2.	  S1	  hörs	  i	  början	  av	  
systole	  och	  S2	  i	  början	  av	  diastole.	  Systole	  kan	  i	  princip	  

definieras	  som	  perioden	  mellan	  dessa	  två	  ljud.	  Mitralis	  och	  tricuspidalis	  stängs	  ju	  precis	  efter	  den	  
inledande	  kontraktionen	  i	  kammaren,	  som	  markerar	  början	  på	  systole.	  Slutet	  på	  systole	  är	  när	  aortae	  
och	  pulmonalis	  stänger,	  vilket	  sker	  när	  den	  isovolymetriska	  relaxationen	  inleds.	  	  
	  

Fysiologisk	  splittring	  av	  andra	  hjärttonen	  kan	  uppstå	  normalt.	  Splittringen	  beror	  på	  att	  
pulmonalisklaffarna	  stänger	  lite	  efter	  aortaklaffarna.	  Detta	  accentueras	  vid	  inandning	  (särskilt	  vid	  djup	  
inandning)	  eftersom	  systole	  på	  höger	  sida	  förlängs	  temporärt,	  p	  g	  a	  ökat	  tillflöde	  till	  höger	  förmak	  och	  
därmed	  större	  volym	  att	  pumpa	  ut	  från	  höger	  kammare.	  
	  

Extra	  hjärtljud	  kan	  höras	  både	  vid	  friska	  och	  patologiska	  tillstånd.	  Ett	  sådant	  är	  en	  s	  k	  ”opening	  snap”	  
som	  kan	  uppstå	  då	  valva	  mitralis	  stelnat	  p	  g	  a	  stenos	  och	  öppnas	  precis	  efter	  S2.	  Hos	  framför	  allt	  barn,	  
men	  också	  hos	  vissa	  vuxna,	  kan	  S3	  höras.	  Det	  uppstår	  i	  tidig	  diastole	  när	  ventrikeln	  fylls	  snabbt	  så	  att	  
ventrikelväggarna	  drar	  sig	  tillbaka.	  S3	  hörs	  också	  hos	  vuxna	  när	  ventrikeln	  fortfarande	  är	  fylld	  efter	  
systole	  och	  inte	  kan	  ta	  emot	  hela	  blodmängden	  under	  diastole	  utan	  att	  en	  del	  rinner	  tillbaka.	  Ett	  fjärde	  
hjärtljud,	  S4,	  representerar	  kontraktionen	  av	  atrium	  och	  detta	  ljud	  hörs	  främst	  vid	  patologiska	  tillstånd	  
där	  atriumkontraktionen	  är	  extra	  stark.	  Galopprytm	  kan	  uppstå	  om	  tre	  hjärtljud	  kommer	  efter	  varandra	  
så	  att	  det	  låter	  som	  när	  hästar	  galopperar.	  	  
	  

Ljudet	  från	  olika	  klaffar	  uppfattas	  tydligast	  på	  olika	  ställen	  på	  thorax.	  Eftersom	  det	  inte	  är	  själva	  klaffen	  
utan	  istället	  turbulensen	  i	  blodet	  som	  hörs,	  bör	  man	  lyssna	  med	  stetoskopet	  nedströms	  klaffen	  för	  att	  
bäst	  höra	  hur	  blodet	  kolliderar	  med	  den	  stängda	  klaffen.	  Observera	  att	  ljuden	  kan	  projicera	  sig	  mycket	  
olika	  utan	  att	  för	  den	  skull	  vara	  patologiska.	  Speciellt	  aorta-‐	  och	  pulmonaliskomponenterna	  har	  en	  
tendens	  att	  avvika	  från	  det	  normala.	  Punctum	  maximum	  (PM)	  kallas	  det	  område	  där	  en	  viss	  ton	  eller	  ett	  
visst	  biljud	  hörs	  bäst.	  PM	  för	  olika	  klaffar:	  

• Valva	  pulmonalis	  –	  2a	  intercostalrummet	  (I2),	  parasternalt	  sinister	  
• Valva	  aortae	  –	  2a	  intercostalrummet	  (I2),	  parasternalt	  dexter	  
• Valva	  mitralis	  –	  5e	  intercostalrummet	  (I5),	  lateralt	  till	  vänster	  om	  

medioklavikulärlinjen,	  vid	  apex	  
• Valva	  tricuspidalis	  –	  4e	  intercostalrummet	  (I4),	  	  

parasternalt	  sinister	  
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Principiellt	  vilka	  hjärtljud	  som	  uppstår	  vid	  svåra	  fel	  i	  hjärtklaffarna.	  (S1)	  
Svåra	  fel	  på	  hjärtklaffarna	  ger	  upphov	  till	  biljud	  som	  kan	  höras	  med	  ett	  stetoskop.	  Punctum	  maximum	  
(PM),	  där	  de	  olika	  biljuden	  hörs	  bäst	  på	  bröstkorgen,	  varierar	  från	  person	  till	  person.	  Biljuden	  graderas	  
på	  en	  skala	  från	  I	  till	  VI,	  där	  I	  hörs	  svagt	  och	  VI	  är	  väldigt	  tydligt	  och	  ibland	  kan	  höras	  utan	  stetoskop.	  
Klaffel	  kan	  vara	  såväl	  medfödda	  som	  förvärvade.	  	  	  
	  
Om	  ett	  klaffostium	  är	  för	  trångt	  så	  kallas	  det	  stenos.	  Det	  gör	  att	  flödesmotståndet	  genom	  klaffen	  ökar	  så	  
att	  turbulens	  bildas	  och	  ett	  biljud	  hörs.	  De	  vanligaste	  klaffstenoserna	  är	  i	  mitralis	  och	  aortae.	  	  
	  
Insufficiens	  är	  när	  klaffen	  inte	  kan	  sluta	  tätt	  så	  att	  det	  läcker	  bakåt.	  Detta	  leder	  till	  ett	  biljud	  eftersom	  
flödesförhållandet	  ändras.	  Under	  systole	  hörs	  insufficienser	  i	  segelklaffarna,	  mitralis	  och	  tricuspidalis,	  
och	  stenoser	  i	  fickklaffarna,	  pulmonalis	  och	  aortae,	  eftersom	  blodet	  då	  ska	  pressas	  ut	  genom	  
fickklaffarna	  samtidigt	  som	  segelklaffarna	  är	  stängda.	  Under	  diastole	  hörs	  istället	  insufficienser	  i	  
fickklaffarna	  och	  stenoser	  i	  segelklaffarna.	  	  	  	  	  	  	  
	  
Vid	  inandning	  ökar	  det	  venösa	  återflödet	  till	  den	  högra	  delen	  av	  hjärtat.	  Det	  leder	  till	  att	  biljud	  på	  höger	  
sida	  blir	  starkare	  och	  då	  hörs	  bättre.	  Fremissement	  är	  när	  biljudet	  är	  så	  starkt	  att	  det	  kan	  palperas.	  
	  
Faktorer	  som	  påverkar	  hjärt-‐minutvolymen	  och	  hur	  de	  samverkar.	  (S3)	  
Hjärt-‐minutvolymen	  (cardiac	  output,	  CO)	  fås	  genom	  att	  pulsen	  (heart	  rate,	  HR)	  multipliceras	  med	  
slagvolymen	  (stroke	  volume,	  SV);	  CO	  =	  HR	  ×	  SV.	  CO	  regleras	  antigen	  av	  interna	  mekanismer	  i	  hjärtat	  eller	  
av	  externa,	  neuralt	  eller	  hormonellt.	  De	  interna	  regleringsmekanismerna	  kan	  antigen	  påverka	  pulsen	  
eller	  slagvolymen.	  Intervallet	  mellan	  två	  diastole	  bestäms	  genom	  bildandet	  av	  en	  impuls	  i	  SA-‐knutan.	  
Pulsen	  minskar	  om	  längden	  på	  diastole	  ökar.	  
	  
Slagvolymen	  är	  skillnaden	  mellan	  den	  slutliga	  diastoliska	  volymen	  (efter	  fyllnad)	  och	  den	  slutliga	  
systoliska	  volymen	  (efter	  kontraktion).	  Den	  slutliga	  diastoliska	  volymen	  ökar	  vid	  ett	  ökat	  fyllnadstryck	  
och	  minskar	  om	  diastole	  blir	  kortare	  på	  grund	  av	  en	  ökad	  puls.	  Den	  slutliga	  diastoliska	  volymen	  ökar	  även	  
när	  ventrikelns	  förmåga	  att	  ge	  efter	  för	  en	  viss	  volym	  ökar.	  	  
	  

Den	  slutliga	  systoliska	  volymen	  påverkas	  av	  preload,	  
afterload,	  puls	  och	  kontraktilitet.	  Preload	  motsvarar	  
den	  slutliga	  diastoliska	  volymen	  och	  när	  den	  ökar	  så	  
ökar	  sträckningen	  av	  hjärtmusklerna	  och,	  enligt	  Frank-‐
Starlings	  princip,	  även	  kraften	  på	  den	  systoliska	  
kontraktionen	  och	  därmed	  slagvolymen.	  Afterload	  är	  
den	  kraft	  som	  ventrikeln	  måste	  motarbeta	  för	  att	  
trycka	  ut	  blodet	  i	  kärlen.	  För	  den	  vänstra	  ventrikeln	  är	  
afterload	  det	  diastoliska	  artärtrycket	  och	  för	  den	  högra	  

är	  det	  lungartärtrycket.	  En	  hög	  afterload	  kommer	  alltså	  att	  hämma	  hjärtats	  förmåga	  att	  tömma	  sig	  så	  att	  
den	  slutliga	  systoliska	  volymen	  blir	  högre	  och	  slagvolymen	  mindre.	  Pulsen	  påverkas	  av	  kronotropa	  
mekanismer.	  Kontraktiliteten	  kan	  påverkas	  av	  inotropa	  agenter	  som	  påverkar	  koncentrationen	  av	  Ca2+.	  	  
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Det	  autonoma	  nervsystemets	  sympatiska	  del	  innerverar	  hela	  hjärtat	  via	  nerver	  som	  frisätter	  
noradrenalin	  som	  binder	  till	  β1-‐receptorn.	  cAMP	  och	  PKA	  bildas	  respektive	  aktiveras,	  vilket	  leder	  till	  att	  
mer	  Ca2+	  frisätts	  och	  tas	  upp	  i	  sarkoplasmatiska	  retiklet.	  Samtidigt	  minskar	  känsligheten	  för	  Ca2+	  hos	  
troponin	  C	  så	  att	  Ca2+	  snabbare	  lossnar	  vilket	  leder	  till	  en	  positiv	  inotrop	  och	  kronotrop	  effekt	  i	  och	  med	  
att	  övergången	  mellan	  systole	  och	  diastole	  kan	  ske	  snabbare.	  	  
	  
De	  parasympatiska	  nerverna	  innerverar	  istället	  via	  nervus	  vagus	  SA-‐	  och	  AV-‐knutan	  genom	  att	  frisätta	  
acetylkolin	  till	  M2-‐receptorn.	  Detta	  gör	  att	  K+-‐permeabiliteten	  ökar	  genom	  inbindning	  av	  βγ-‐enheten	  till	  
K+-‐jonkanaler.	  Det	  leder	  även	  till	  att	  If	  (funny	  current)	  och	  ICa	  (kalciumströmmen)	  minskar	  vilket	  innebär	  
att	  den	  diastoliska	  depolarisationen	  sker	  långsammare.	  Membranpotentialen	  behöver	  dessutom	  nå	  ett	  
högre	  tröskelvärde	  innan	  aktionspotential	  inleds.	  Det	  här	  ger	  en	  negativ	  kronotrop	  effekt.	  	  	  	  
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Receptorer	  som	  sitter	  på	  olika	  platser	  i	  cirkulationen	  känner	  av	  tryck	  och	  fyllnad	  och	  ser	  till	  att	  hålla	  
dessa	  så	  normalt	  som	  möjligt.	  Baroreceptorer	  svarar	  på	  förändringar	  i	  medelartärtrycket	  genom	  att	  
påverka	  både	  hjärtfrekvens	  och	  slagvolym	  för	  att	  justera	  blodtrycket.	  Baroreceptorerna	  svarar	  dock	  inte	  
på	  förändringar	  i	  hjärt-‐minutvolym	  om	  medelartärtrycket	  är	  oförändrat.	  Om	  däremot	  medelartärtrycket	  
förändras	  påverkas	  även	  hjärtminutvolymen	  även	  om	  denna	  var	  oförändrad.	  	  
	  
Kemoreceptorer	  påverkar	  hjärtminutvolymen	  vid	  förändringar	  i	  PO2,	  PCO2	  och	  pH.	  T	  ex	  ger	  en	  reducerad	  
hjärt-‐minutvolym	  lägre	  arteriellt	  PO2,	  ett	  högre	  PCO2	  och	  lägre	  pH	  vilket	  leder	  till	  stimulering	  av	  perifera	  
kemoreceptorer.	  Effekterna	  blir	  tachykardi	  (ökad	  hjärtfrekvens)	  och	  därmed	  ökad	  hjärt-‐minutvolym.	  
Förändringar	  i	  hjärtminutvolym	  går	  dock	  omärkta	  förbi	  kemoreceptorerna	  om	  inte	  PO2,	  CO2	  eller	  pH	  
påverkas.	  
	  
Vad	  som	  kännetecknar	  hjärtmuskelns	  metabolism	  och	  energiförråd.	  (S2)	  
Hjärtat	  har	  en	  uteslutande	  aerob	  metabolism	  och	  är	  därför	  alltid	  i	  behov	  av	  syre.	  Hjärtat	  använder	  sig	  av	  
oxidativ	  fosforylering	  i	  mitokondrierna	  för	  att	  få	  den	  ATP	  som	  behövs	  för	  pumparbetet.	  Kolhydrater	  
oxideras	  normalt,	  men	  vid	  fasta	  oxideras	  även	  fettsyror	  och	  ketonkroppar.	  Vid	  tillräckligt	  med	  O2	  
oxideras	  även	  laktat	  och	  pyruvat.	  	  
	  
När	  hjärtat	  behöver	  energi	  och	  det	  inte	  finns	  tillräckligt	  med	  O2	  kan	  det	  inte	  längre	  ta	  upp	  laktat	  och	  
oxidera	  det,	  utan	  börjar	  istället	  bilda	  laktat	  genom	  att	  bryta	  ned	  sina	  lagrade	  glykogenkorn.	  Det	  gör	  att	  
hjärtat	  kan	  klara	  sig	  ett	  litet	  tag	  med	  för	  lite	  syre,	  men	  vid	  syrebrist	  utvecklas	  ändå	  hjärtinfarkt	  snabbt.	  	  
	  
Hjärtats	  metabolism	  skiljer	  sig	  när	  hjärtat	  är	  i	  vila	  och	  när	  det	  utför	  ett	  fysiskt	  arbete,	  skillnaden	  syns	  i	  
diagrammen	  nedan.	  Den	  största	  skillnaden	  är	  ökningen	  av	  laktat	  som	  energikälla	  vid	  fysiskt	  arbete.	  Vid	  
hårt	  arbete	  bildar	  alla	  muskler	  laktat,	  som	  via	  blodet	  transporteras	  till	  levern	  för	  att	  omvandlas	  tillbaka	  
till	  pyruvat	  och	  glukos.	  	  
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Hur	  koronargenomblödningen	  varierar	  under	  hjärtcykeln	  och	  varför,	  samt	  vilka	  konsekvenser	  det	  har	  
för	  hjärtats	  funktion.	  (S3)	  

Hjärtats	  blodförsörjning	  kommer	  från	  aa.	  
coronaria	  sin	  et	  dx.	  Sinister	  försörjer	  
vänster	  förmak	  och	  kammare	  och	  delar	  
upp	  sig	  i	  a.	  circumflexa	  och	  a.	  
interventriculare	  anterior.	  Den	  senare	  
försörjer	  den	  främre	  delen	  av	  septum	  och	  
även	  en	  del	  av	  höger	  kammare.	  Dexter	  
delas	  in	  i	  a.	  marginalis	  dx	  och	  a.	  
interventriculare	  posterior.	  Efter	  att	  ha	  gått	  
genom	  kapillärerna	  går	  blodet	  i	  venoler	  
som	  går	  till	  sinus	  coronarius.	  Denna	  
tömmer	  sig	  sedan	  direkt	  i	  höger	  förmak.	  	  

	  
Hjärtmuskulaturen	  pressar	  ihop	  kärlen	  där	  den	  kontraheras.	  Under	  
systole	  är	  trycket	  i	  vänster	  ventrikel	  något	  högre	  än	  i	  aorta	  och	  i	  
samband	  med	  myokardiets	  sammandragning	  gör	  det	  att	  blodflödet	  till	  
den	  vänstra	  kammarens	  subendokardiella	  koronarkärl	  (de	  kärl	  som	  
löper	  inuti	  myokardiet)	  helt	  stoppas.	  Dessa	  kärl	  får	  alltså	  hela	  sin	  
blodförsörjning	  under	  diastole.	  Eftersom	  diastole	  är	  kortare	  vid	  ökad	  
hjärtrytm	  blir	  blodförsörjningen	  i	  vänster	  kammares	  endokardium	  
lidande	  vid	  tachykardi.	  	  
	  

De	  båda	  förmaken	  och	  höger	  kammare	  har	  dock	  även	  vid	  systole	  ett	  lägre	  tryck	  än	  aorta	  och	  således	  
påverkas	  inte	  deras	  blodförsörjning	  nämnvärt	  vid	  systole.	  Flödet	  i	  de	  epikardiella	  koronarkärlen	  (kärlen	  
som	  löper	  utanpå	  hjärtat)	  stoppas	  inte	  heller	  vid	  systole,	  men	  flödet	  att	  minska.	  Exempelvis	  har	  a.	  
coronaria	  sinister	  ett	  litet	  negativt	  flöde	  under	  slutet	  av	  den	  isovolymetriska	  kontraktionen.	  Det	  beror	  på	  
ett	  högre	  tryck	  här	  än	  i	  aorta	  som	  ännu	  inte	  börjat	  fyllas	  med	  blod.	  Under	  början	  av	  diastole	  kommer	  
trycket	  fortfarande	  att	  vara	  högt	  i	  aorta	  medan	  trycket	  i	  kranskärlet	  är	  lågt.	  Det	  gör	  att	  en	  stor	  del	  av	  
blodet	  flödar	  in	  under	  denna	  period.	  	  
	  
I	  höger	  kranskärl	  är	  blodflödet	  högre	  under	  systole	  tack	  vara	  en	  lägre	  väggspänning.	  Detta	  leder	  till	  att	  
den	  största	  delen	  av	  höger	  hjärtas	  blodflöde	  fås	  under	  systole.	  Detta	  till	  skillnad	  mot	  vänster	  där	  hela	  
80%	  av	  blodet	  går	  in	  under	  diastole.	  Eftersom	  flödet	  till	  vänster	  kammares	  endokardium	  helt	  stoppas	  
under	  systole	  är	  denna	  region	  av	  hjärtat	  den	  mest	  utsatta	  vid	  ischemi	  och	  infarkt.	  Om	  det	  finns	  stenos	  på	  
aortaklaffen	  krävs	  det	  ett	  ännu	  högre	  tryck	  och	  en	  ännu	  kraftigare	  sammandragning	  i	  vänster	  kammare	  
för	  att	  denna	  ska	  kunna	  tömma	  sitt	  blod	  i	  aorta.	  Det	  leder	  till	  en	  ännu	  kraftigare	  komprimering	  av	  
ventrikelns	  blodkärl,	  samt	  ett	  ökat	  syrebehov	  i	  denna	  del	  av	  hjärtat	  på	  grund	  av	  att	  musklerna	  måste	  
jobba	  hårdare.	  Dessa	  patienter	  har	  kraftigt	  ökad	  risk	  för	  att	  utveckla	  angina	  eller	  infarkt	  i	  vänster	  
kammares	  subendokardium.	  Även	  lågt	  diastoliskt	  tryck	  i	  aorta	  är	  en	  riskfaktor.	  	  
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Hur	  hjärtat	  påverkas	  vid	  avvikelser	  i	  kalium-‐	  och	  kalciumhalten	  i	  blodet.	  (S2-‐3)	  
Kaliumhalten	  
Halten	  av	  K+	  i	  blodet	  är	  viktig	  för	  att	  upprätthålla	  rätt	  membranpotential	  i	  hjärtmuskelcellen.	  
Membranpotentialen	  påverkar	  depolariseringens	  hastighet	  och	  aktionspotentialens	  styrka,	  vilka	  i	  sin	  tur	  
påverkar	  konduktionshastigheten	  i	  hjärtats	  muskelfibrer.	  Vid	  normal	  halt	  extracellulärt	  K+	  är	  membranets	  
vilopotential	  runt	  -‐90	  mV.	  När	  membranet	  depolariseras	  och	  når	  ett	  tröskelvärde	  på	  -‐70	  mV	  öppnas	  
många	  snabba	  Na+-‐kanaler	  och	  cellen	  depolariseras	  snabbt	  till	  cirka	  30	  mV.	  Aktionspotentialens	  amplitud	  
är	  alltså	  runt	  120	  mV.	  En	  hög	  aktionspotential	  är	  mer	  effektiv	  i	  att	  depolarisera	  närliggande	  delar	  av	  
membranet	  och	  depolarisationen	  kommer	  således	  att	  sprida	  sig	  snabbare	  ned	  över	  muskelfibern.	  	  
	  
Om	  koncentrationen	  av	  extracellulärt	  K+	  stiger	  över	  det	  normala	  stiger	  även	  membranets	  vilopotential.	  
Detta	  innebär	  en	  mindre	  depolarisationsamplitud,	  en	  mindre	  aktionspotential	  och	  en	  långsammare	  
spridning	  av	  depolarisationen	  i	  muskelfibern.	  Depolarisationen	  blir	  även	  långsammare	  eftersom	  de	  
snabba	  Na+-‐kanalerna,	  som	  är	  laddningsberoende,	  inaktiveras	  vid	  en	  förhöjning	  av	  membranpotentialen.	  
Inflödet	  av	  Na+	  blir	  då	  mindre	  och	  långsammare,	  vilket	  resulterar	  i	  en	  mer	  gradvis	  depolarisation	  av	  
membranet.	  Denna	  långsamma	  depolarisation	  sprider	  sig	  även	  långsammare	  eftersom	  det	  kommer	  att	  
ta	  längre	  tid	  för	  närliggande	  membranavsnitt	  att	  depolariseras	  till	  sitt	  tröskelvärde.	  
	  
En	  för	  hög	  halt	  av	  extracellulärt	  K+	  kommer	  alltså	  att	  avsevärt	  sakta	  ned	  aktionspotentialens	  spridning	  
över	  hjärtmuskulaturen.	  Långsamma	  konduktioner	  löper	  större	  risk	  att	  dö	  ut	  innan	  de	  når	  hela	  
muskelfibern.	  De	  kan	  även	  fastna	  i	  AV-‐knutan.	  Detta	  kan	  allvarligt	  störa	  hjärtrytmen	  och	  
överledningssystemet	  och	  även	  leda	  till	  asystoli	  (ingen	  systole).	  Patienter	  med	  för	  högt	  K+	  i	  blodet	  har	  en	  
förkortad	  QT-‐tid	  i	  EKG.	  	  	  
	  

	  
	  
	  
Förhöjda	  värden	  av	  extracellulärt	  K+	  kan	  orsakas	  av	  ischemi.	  När	  hjärtmuskelcellerna	  i	  ett	  ischemiskt	  
område	  får	  syrebrist	  blir	  Na+/K+-‐pumpens	  aktivitet	  försämrad	  och	  K+	  kommer	  att	  läcka	  ut	  ur	  cellen	  till	  
interstitiet.	  	  
	  
Hjärtmusklerna	  är	  inte	  särskilt	  känsliga	  för	  en	  sänkning	  av	  den	  extracellulära	  K+-‐halten.	  I	  vissa	  fall	  kan	  en	  
resulterande	  hyperpolarisering	  dock	  ge	  upphov	  till	  ventrikelflimmer.	  Dessa	  patienter	  har	  en	  förlängd	  QT-‐
tid.	  	  
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Kalciumhalten	  
Hjärtmuskeln	  är	  beroende	  av	  extracellulärt	  Ca2+	  för	  sin	  kontraktion,	  både	  för	  inflödet	  vid	  platåfasen	  i	  
depolarisationen	  samt	  för	  att	  binda	  till	  troponinet	  vid	  själva	  kontraktionen	  och	  aktivera	  frisläppandet	  av	  
Ca2+	  från	  det	  sarkoplasmatiska	  retiklet.	  	  	  
	  
Förhöjda	  halter	  av	  extracellulärt	  Ca2+	  ger	  ökad	  inotropi	  och	  i	  extrema	  fall	  hjärtstopp	  i	  systole.	  Sänkta	  
halter	  minskar	  inotropin	  och	  kan	  i	  extrema	  fall	  ge	  hjärtstopp	  i	  diastole.	  
	  
Förhöjda	  värden	  av	  Ca2+	  i	  blodet	  kan	  ge	  inlagring	  av	  kalcium	  i	  kärlen	  vilket	  ökar	  risken	  för	  ateroskleros.	  
Värden	  över	  4	  mM	  är	  direkt	  toxiska.	  	  
	  
Principerna	  för	  hjärtundersökningar	  med	  kateterisering	  och	  ultraljud	  (S1)	  
Kateterisering	  	  
Blodflödet	  i	  koronarkärlen	  kan	  undersökas	  genom	  att	  läkaren	  guidar	  en	  kateter	  genom	  de	  större	  
artärerna	  tills	  den	  är	  precis	  vid	  öppningen	  av	  en	  av	  koronarartärerna.	  Där	  sprutar	  man	  ut	  kontrastvätska	  
som	  sedan	  snabbt	  sprider	  sig	  genom	  hjärtat	  medan	  man	  tar	  röntgenbilder	  ur	  olika	  vinklar.	  Dessa	  
röntgenbilder	  ger	  sedan	  en	  bild	  av	  de	  olika	  koronarkärlens	  genomblödning	  och	  kan	  visa	  på	  proppar	  och	  
stenoser.	  	  

	  
	  

Även	  tryck	  kan	  mätas	  med	  hjälp	  av	  katetrar.	  Det	  ger	  en	  mer	  exakt	  mätning	  än	  den	  auskultatoriska	  
mätningen,	  men	  är	  mer	  riskfyllt	  och	  dessutom	  tidsödande.	  	  	  
	  
Ultraljud	  
Den	  vanligaste	  formen	  av	  ultraljud	  utförs	  med	  en	  sändare	  som	  förs	  över	  bröstkorgens	  framsida.	  I	  vissa	  
fall	  utförs	  undersökningen	  med	  hjälp	  av	  en	  givare	  placerad	  i	  matstrupen	  (transesofagalt	  ultraljud,	  TEE).	  	  
	  

Man	  visualiserar	  alltså	  hjärtat	  genom	  att	  låta	  ljudvågor	  från	  sändaren	  träffa	  hjärtat	  och	  studsa	  tillbaka,	  
varefter	  de	  åter	  tas	  upp	  av	  sändaren.	  Det	  hela	  kan	  sedan	  ses	  som	  en	  rörlig	  bild	  över	  hjärtat	  och	  man	  kan	  
exempelvis	  undersöka	  hjärtats	  storlek,	  hjärtmuskelväggarnas	  tjocklek	  och	  utseende	  och	  hur	  olika	  delar	  
av	  hjärtat	  rör	  sig.	  	  
	  

Blodflödet	  i	  de	  större	  koronarkärlen	  kan	  mätas	  med	  hjälp	  av	  dopplerteknik.	  Denna	  teknik	  utnyttjar	  
dopplereffekten	  som	  innebär	  att	  ljud	  som	  studsar	  tillbaka	  från	  ett	  föremål	  som	  rör	  sig	  mot	  sändaren	  får	  
en	  ökad	  frekvens	  medan	  föremål	  som	  rör	  sig	  bort	  från	  sändaren	  alstrar	  en	  lägre	  frekvens.	  Genom	  att	  
mäta	  ökningen	  i	  frekvens	  mellan	  det	  utsända	  och	  det	  återkommande	  ljudet	  kan	  blodkropparnas	  
hastighet	  mätas.	  	  
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De	  olika	  blodkärlens	  principiella	  uppbyggnad	  och	  huvudsakliga	  funktion.	  (S2)	  
	  

	  	  	  	  	   	  
	  
Den	  principiella	  uppbyggnaden	  av	  blodkärlen	  (inifrån):	  

• Tunica	  intima;	  Endotel,	  basalmembran,	  lucker	  bindväv	  
• Membrana	  elastica	  interna	  
• Tunica	  media;	  Glatta	  muskelceller,	  elastiska	  lameller	  (elastin)	  
• Membrana	  elastica	  externa	  
• Tunica	  adventitia;	  Kollagen	  bindväv	  med	  elastiska	  fibrer,	  nervi	  vascularis	  (autonoma	  nerver	  

som	  kontrollerar	  kontraktion	  i	  de	  glatta	  muskelcellerna	  i	  kärlväggen),	  vaso	  vasorum	  (kärl	  
som	  försörjer	  kärlväggen)	  	  

	   	  
Artärer,	  vener	  och	  nerver	  brukar	  ofta	  följas	  åt.	  En	  artär	  har	  ett	  runt	  lumen,	  tydlig	  membrana	  elastica	  
interna,	  dominerande	  muskulär	  media	  och	  relativt	  tunn	  adventitia.	  En	  ven	  har	  en	  oregelbunden	  lumen,	  
tunnare	  kärlvägg,	  otydliga	  gränser	  mellan	  intima,	  media	  och	  adventitia.	  Veners	  adventitia	  är	  tjockare	  än	  
median.	  	  
	  
Man	  kan	  känna	  igen	  en	  artär	  på	  dess	  runda	  form,	  tydliga	  tunica	  intima	  och	  tjocka	  tunica	  media.	  Det	  finns	  
olika	  typer	  av	  artärer,	  med	  olika	  storlekar	  och	  funktioner;	  

1. Stora	  elastiska	  artärer,	  >10	  mm	  
Har	  många	  lager	  av	  elastiska	  lameller	  i	  tunica	  media.	  Några	  exempel	  är	  aorta	  och	  lungartärerna	  
samt	  deras	  stora	  förgreningar.	  	  

2. Medelstora	  artärer,	  2-‐10	  mm	  
Den	  vanligaste	  typen.	  Har	  tydlig	  membrana	  elastica	  interna	  i	  tunica	  intima.	  Mycket	  glatta	  
muskulelceller	  och	  lite	  elastiska	  lameller.	  	  

3. Små	  artärer,	  0,1-‐2	  mm	  
Glatta	  muskelceller	  i	  8-‐10	  cellager.	  	  

4. Arterioler,	  resistanskärl,	  10-‐100	  μm	  
Glatta	  muskelceller	  i	  1-‐2	  cellager.	  Kontrollerar	  blodflöde	  till	  kapillära	  nätverk.	  	  
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Kapillärer,	  utbyteskärl,	  har	  en	  diameter	  på	  4-‐10	  μm.	  Enkelt	  lager	  av	  endotelceller	  stående	  på	  ett	  
basalmembran.	  Saknar	  tunica	  media	  och	  tunica	  adventitia.	  Omges	  av	  pericyter.	  Det	  finns	  tre	  typer	  av	  
kapillärer;	  

1. Kontinuerliga	  
Finns	  i	  CNS,	  muskler	  och	  lungorna.	  Tillåter	  passage	  av	  molekyler	  upp	  till	  10	  kDa.	  	  

2. Fenestrerade	  
I	  endokrina	  organ	  och	  tarmen.	  ”Fenestre”	  =	  fönster.	  Har	  80-‐100	  μm	  stora	  porer	  i	  endotelcellerna,	  
men	  ett	  intakt	  basalmembran.	  	  

3. Diskontinuerliga	  	  
I	  lever,	  mjälte	  och	  benmärg.	  Diskontinuerliga	  endotelceller.	  Saknar	  ställvis	  basalmembran.	  	  

	  
En	  ven	  kan	  man	  känna	  igen	  på	  den	  ihopfallna	  formen	  och	  att	  adventitian	  är	  tjockare	  än	  median.	  Vener	  
kallas	  kapacitanskärl,	  då	  de	  har	  kapacitet	  att	  lagra	  en	  stor	  del	  av	  blodvolymen.	  De	  olika	  typerna	  är;	  

1. Stora	  vener,	  >10	  mm	  
Glatta	  muskelceller	  i	  tunica	  media,	  2-‐15	  cellager.	  Tjock	  tunica	  adventitia	  med	  bindväv.	  	  

2. Medelstora	  vener,	  1-‐10	  mm	  
Tjock	  tunica	  adventitia	  med	  bindväv.	  	  

3. Små	  vener,	  0,1-‐1	  mm	  
Glatta	  muskelceller	  i	  tunica	  media,	  2-‐3	  cellager.	  	  

4. Muskulära	  venoler,	  50-‐100	  μm	  
Glatta	  muskelceller	  i	  tunica	  media,	  1-‐2	  cellager.	  	  

5. Postkapillär	  venol,	  10-‐50	  μm	  
Ingen	  tunica	  media	  eller	  tunica	  adventitia.	  	  

	  
Blodvolymens	  respektive	  kärlmotståndets	  fördelning	  på	  olika	  delar	  av	  cirkulationsapparaten.	  (S2)	  
Blodvolymens	  fördelning	  över	  cirkulationsapparaten	  i	  procent:	  

• Vener	  och	  venoler:	  67%	  
• Kapillärer:	  5%	  
• Artärer	  och	  arterioler:	  11%	  
• Lungkretsloppet:	  11%	  
• Hjärtat:	  5%	  

	  
I	  lungkretsloppet	  är	  blodfördelningen	  huvudsakligen	  jämt	  fördelad	  mellan	  artärer,	  kapillärer	  och	  vener.	  

	  
	  
	  
Kärlmotståndet	  återfinns	  i	  
resistanskärlen,	  d	  v	  s	  de	  små	  muskulära	  
artärerna	  och	  arteriolerna.	  När	  blodet	  
har	  passerat	  dessa	  kärl	  minskar	  trycket	  
från	  ca	  100	  mmHg	  till	  ca	  20	  mmHg.	  
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Faktorer	  som	  påverkar	  blodets	  viskositet	  och	  hur	  detta	  inverkar	  på	  blodets	  flödesmotstånd	  (S2)	  
En	  vätskas	  viskositet	  är	  ett	  mått	  på	  dess	  resistans	  mot	  att	  deformeras	  av	  yttre	  krafter,	  med	  andra	  ord	  
dess	  tröghet	  eller	  flödesmotstånd.	  Detta	  uttrycks	  som	  en	  skillnad	  mellan	  ”shear	  stress”	  och	  ”shear	  
force”,	  alltså	  hur	  stor	  kraft	  man	  måste	  tillföra	  för	  att	  ett	  skikt	  av	  vätskan	  ska	  röra	  sig	  mot	  ett	  annat	  skikt	  
av	  samma	  vätska.	  ”Tunna”	  vätskor	  har	  låg	  viskositet	  och	  är	  lättflytande.	  ”Tjocka	  vätskor”,	  som	  t	  ex	  olja,	  
har	  hög	  viskositet	  och	  är	  mer	  trögflytande.	  Blod	  är	  en	  icke-‐homogen	  vätska	  och	  dess	  viskositet	  kan	  
variera	  beroende	  på	  olika	  faktorer.	  Dessa	  faktorer	  är	  blodets	  hematokrit,	  kärlets	  diameter,	  mängden	  
fibrinogen	  i	  blodet,	  flödeshastighet	  och	  temperatur.	  	  
	  

Hematokriten	  (EVF)	  är	  ett	  mått	  på	  halten	  av	  erytrocyter	  i	  blodet.	  Ju	  högre	  hematokriten	  är,	  desto	  högre	  
blir	  viskositeten.	  Ett	  normalt	  hematokritvärde	  på	  45%	  ger	  2,4	  gånger	  högre	  viskositet	  av	  helblod	  jämfört	  
med	  plasma.	  Det	  beror	  på	  att	  blodkropparna	  tenderar	  att	  klibba	  fast	  i	  varandra	  eller	  i	  fibrinogen.	  

	   	  
Fibrinogen	  är	  ett	  plasmaprotein	  som	  spelar	  en	  nyckelroll	  vid	  koagulering.	  Fibrinogen	  interagerar	  med	  och	  
fäster	  till	  erytrocyter	  och	  bidrar	  därmed	  till	  blodets	  viskositet.	  En	  hög	  halt	  fibrinogen	  ger	  hög	  viskositet.	  	  
	  

Kärldiametern	  spelar	  också	  en	  roll	  i	  blodets	  viskositet.	  Viskositeten	  minskar	  drastiskt	  när	  kärlets	  diameter	  
blir	  mindre.	  Detta	  kan	  förklaras	  med	  att	  hematokriten	  faktiskt	  sjunker	  i	  mycket	  små	  kärl	  på	  grund	  av	  att	  
erytrocyterna	  rör	  sig	  mot	  kärlets	  mitt,	  medan	  plasman	  rör	  sig	  långsammare	  längs	  kärlets	  ytterkanter.	  När	  
ett	  kärl	  bildar	  en	  avstickare	  från	  ett	  annat	  leder	  detta	  fenomen	  till	  att	  plasman	  i	  kärlets	  kant	  kommer	  att	  
utgöra	  en	  större	  del	  av	  blodet	  i	  det	  nya	  kärlet	  än	  i	  det	  det	  kom	  ifrån.	  Andelen	  plasma	  i	  kapillärerna	  blir	  på	  
så	  vis	  större.	  I	  ännu	  mindre	  kärl	  kan	  erytrocyterna	  ”rulla”	  fram	  genom	  kärlet	  och	  bilda	  en	  bolus	  av	  plasma	  
mellan	  sig,	  vilket	  även	  det	  minskar	  viskositeten.	  I	  extremt	  små	  kärl,	  där	  erytrocyterna	  måste	  fälla	  ihop	  sig	  
för	  att	  få	  plats,	  kommer	  de	  passera	  genom	  kärlet	  i	  enkelfil	  med	  ett	  visst	  bestämt	  avstånd	  mellan	  sig,	  
vilket	  också	  bidrar	  till	  lägre	  viskositet.	  	  
	  

Låga	  flödeshastigheter	  ger	  en	  högre	  viskositet	  och	  höga	  hastigheter	  minskar	  viskositeten.	  En	  bidragande	  
faktor	  är	  att	  det	  krävs	  en	  viss	  hastighet	  för	  att	  få	  blodkropparna	  att	  samlas	  i	  kärlets	  mittfåra,	  vilket	  ju	  är	  
en	  viskositetssänkande	  faktor.	  	  
	  

Temperaturen	  påvkerar	  också.	  Kraftig	  nedkylning	  höjer	  viskositeten.	  Detta	  blir	  dock	  aldrig	  särskilt	  
märkbart	  hos	  människor,	  förutom	  vid	  extrem	  nedkylning	  av	  extremiteter.	  	  
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Tryck-‐	  och	  flödesförhållanden	  i	  olika	  delar	  av	  kärlsystemet.	  (S2)	  	  
Medelblodtrycket	  i	  aorta	  och	  de	  stora	  artärerna	  
ligger	  runt	  90	  mmHg,	  vilket	  sjunker	  till	  20	  mmHg	  i	  
kapillärerna	  efter	  att	  blodet	  har	  passerat	  
resistanskärlen.	  När	  blodet	  når	  venerna	  är	  trycket	  
nere	  på	  10	  mmHg	  vilket	  sjunker	  till	  3	  mmHg	  i	  höger	  
förmak.	  Trycket	  i	  höger	  kammare	  vid	  systole	  (25	  
mmHg)	  och	  i	  lungkretsloppet	  är	  lägre	  än	  trycket	  i	  
systemkretsloppet.	  Medeltrycket	  i	  lungartärerna	  
sjunker	  från	  14	  till	  12	  mmHg	  innan	  det	  når	  
lungkapillärerna	  där	  trycket	  är	  på	  10,5	  mmHg.	  	  
	  
Lungvenerna	  som	  går	  till	  vänsterhjärtat	  har	  ett	  
tryck	  på	  9	  mmHg	  vilket	  när	  det	  når	  vänster	  förmak	  
sjunker	  till	  8	  mmHg.	  Blodet	  skjuts	  sedan	  ut	  från	  
vänster	  kammare	  med	  systoliskt	  tryck	  på	  120	  
mmHg.	  	  
	  

Flödesförhållandet	  i	  olika	  delar	  av	  cirkulationen:	  
	  

Kärl	   Flöde	  (ml/s)	  

Aorta	   83	  
Små	  artärer	   0,01	  
Arterioler	   4	  ·	  10-‐6	  
Kapillärer	   8	  ·	  10-‐9	  (1	  ml/5	  år!)	  
Vena	  cava	   83	  

	  
Flödet	  Q	  ges	  av	  ekvationen	  Q	  =	  A	  ·	  v,	  där	  A	  är	  kärlets	  area	  och	  v	  är	  flödeshastigheten.	  	  
	  
Systoliskt	  och	  diastoliskt	  tryck,	  medelblodtryck,	  pulstryck,	  perfusionstryck,	  transmuralt	  tryck.	  (S2)	  
Systoliskt	  tryck:	  Trycket	  i	  aorta	  och	  de	  större	  artärerna	  under	  systole.	  Är	  normalt	  runt	  120	  mmHg.	  
	  

Diastoliskt	  tryck:	  Trycket	  i	  aorta	  och	  större	  artärer	  under	  diastole.	  Är	  normalt	  runt	  80	  mmHg.	  	  
	  

Medelblodtryck:	  Medelvärdet	  av	  det	  systoliska	  och	  det	  diastoliska	  trycket	  under	  en	  hjärtcykel.	  Då	  
systole	  är	  något	  kortare	  än	  diastole	  kommer	  medeltrycket	  att	  ligga	  närmare	  det	  diastoliska	  trycket.	  	  
	  

Pulstryck:	  Skillnaden	  mellan	  det	  systoliska	  trycket	  och	  det	  diastoliska.	  Ska	  normalt	  ligga	  runt	  40	  mmHg.	  
	  

Perfusionstryck:	  Den	  tryckgradient	  som	  genereras	  av	  hjärtats	  arbete	  och	  driver	  cirkulationen	  framåt.	  I	  
systemkretsloppet	  således	  120	  -‐	  8	  =	  112	  mmHg.	  	  
	  

Transmuralt	  tryck:	  Differensen	  mellan	  det	  intravaskulära	  trycket	  och	  det	  extravaskulära	  vävnadstrycket.	  
En	  hög	  tryckskillnad	  ger	  en	  större	  sannolikhet	  att	  det	  sker	  ett	  vätskeutbyte	  mellan	  kärl	  och	  vävnad.	  Det	  
kolloidosmotiska	  trycket	  medverkar	  också	  det	  till	  att	  bestämma	  graden	  av	  filtration.	  
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Kärlradiens	  betydelse	  för	  flödesmotståndet	  i	  enskilda	  kärl	  (enl.	  Poiseuille’s	  lag)	  samt	  hur	  
flödesmotståndet	  utvecklas	  i	  sammansatta	  kärlsystem	  (serie-‐	  och	  parallellkopplad	  resistans).	  (S2-‐3)	  
Flödesmotståndet	  (R)	  beror	  på	  kärlets	  dimensioner	  samt	  på	  blodets	  viskositet	  (η).	  Detta	  uttrycks	  genom	  
Poiseuilles	  lag	  enligt	  formeln	  R	  =	  (8ηl)/(πr4),	  där	  l	  betecknar	  kärlets	  längd.	  Poiseuilles	  lag	  visar	  alltså	  att	  ju	  
större	  kärlets	  radie	  är,	  desto	  mindre	  kommer	  flödesmotståndet	  i	  kärlet	  att	  vara.	  Små	  radieförändringar	  
har	  mycket	  stor	  effekt	  på	  flödesmotståndet	  och	  därmed	  på	  flödet	  (Q)	  eftersom	  Q	  =	  ΔP/R.	  ΔP	  betecknar	  
tryckgradienten	  längs	  kärlet.	  	  
	  
I	  cirkulationen	  är	  de	  olika	  typerna	  av	  kärl	  seriekopplade	  med	  varandra.	  Kapillärerna	  är	  däremot	  
parallellkopplade.	  Den	  totala	  hydrauliska	  resistansen	  för	  parallell-‐	  och	  seriekopplade	  kärl	  kan	  räknas	  ut	  
på	  samma	  sätt	  som	  för	  elektriska	  komponenter.	  	  
	  
Resistans	  i	  seriekopplade	  kärl	  

Om	  ett	  antal	  motstånd	  är	  seriekopplade	  i	  ett	  system,	  blir	  
trycksänkningen	  i	  systemet	  summan	  av	  trycksänkningarna	  
över	  vart	  och	  ett	  av	  motstånden	  (formel	  a).	  Under	  normala	  
omständigheter	  är	  flödet	  detsamma	  över	  alla	  komponenter	  
i	  det	  seriekopplade	  systemet.	  Man	  kan	  därför	  dela	  varje	  ΔP	  
med	  Q	  (formel	  b)	  och	  får	  då	  fram	  att	  systemets	  totala	  
resistans	  är	  lika	  med	  summan	  av	  de	  enskilda	  resistanserna	  
(formel	  c).	  	  

	  
Alltså:	  Seriekopplade	  resistenser	  adderas	  så	  totala	  resistensens	  stiger,	  då	  flera	  motstånd	  behöver	  
motarbetas.	  
	  
Resistans	  i	  parallellkopplade	  kärl	  

För	  parallellkopplade	  system	  är	  det	  totala	  flödet	  lika	  med	  
summan	  av	  flödena	  i	  de	  parallellkopplade	  delarna	  (formel	  
a).	  Eftersom	  tryckgradienten,	  ΔP,	  är	  lika	  för	  varje	  
parallellkopplat	  kärl	  kan	  flödet	  i	  varje	  komponent	  av	  
systemet	  delas	  med	  denna	  gradient	  (formel	  b)	  vilket	  leder	  
till	  formel	  c,	  eftersom	  R	  =	  ΔP/Q.	  	  
	  
Om	  vi	  antar	  att	  resistansen	  är	  likadan	  i	  alla	  tre	  
parallellkopplade	  komponenter,	  får	  vi	  	  
1/Rt	  =	  3/Rm	  vilket	  ger	  Rt	  =	  Rm/3.	  Vi	  ser	  alltså	  att	  den	  totala	  
resistansen	  i	  det	  parallellkopplade	  systemet	  är	  mindre	  än	  

resistansen	  i	  systemets	  enskilda	  kärl.	  Vi	  ser	  också	  att	  den	  totala	  resistansen	  minskar	  i	  förhållande	  till	  det	  
enskilda	  kärlets	  resistans	  ju	  fler	  komponenter	  som	  är	  parallellkopplade:	  Rt	  =	  Rm/n.	  	  
	  
Alltså:	  Parallelkopplade	  resistenser	  gör	  att	  totala	  resistensen	  sjunker,	  då	  flera	  vägar	  finns	  för	  blodet	  att	  
ta.	  
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Samband	  mellan	  tryck,	  motstånd	  och	  flöde	  i	  enskilda	  och	  sammansatta	  rörsystem	  (Ohm’s	  lag)	  samt	  
funktionella	  konsekvenser	  av	  förändringar	  i	  dessa	  variabler.	  (S3)	  
Hjärtat	  genererar	  en	  tryckgradient	  (ΔP),	  som	  arbetar	  mot	  ett	  motstånd	  (R).	  Flödet	  (Q)	  uppkommer	  på	  
grund	  av	  tryckskillnader	  i	  kärlsystemet,	  perfusionstrycket.	  Flödet	  räknas	  ut	  genom	  Ohms	  lag	  (I	  =	  U/R)	  där	  
Q	  =	  ΔP/R.	  Reglering	  av	  resistans	  ger	  reglering	  av	  flödet	  i	  ett	  kärl.	  Formeln	  går	  att	  tillämpa	  på	  hela	  eller	  
delar	  av	  systemet.	  
	  
Ventrycket	  är	  så	  litet	  att	  det	  kan	  bortses	  ifrån.	  Det	  innebär	  att	  perfusionstrycket	  ΔP	  för	  det	  sammansatta	  
kärlsystemet	  i	  princip	  är	  lika	  med	  det	  arteriella	  medeltrycket	  (mean	  arterial	  pressure,	  MAP).	  Den	  totala	  
perifera	  resistansen	  (TPR)	  kan	  ersätta	  R	  i	  formeln	  ovan.	  En	  ny	  formel	  ger	  då:	  Q	  =	  MAP/TPR.	  	  
	  
Flödet	  per	  minut	  kan	  även	  skrivas	  som	  hjärt-‐minutvolym	  (cardiac	  output,	  CO)	  vilket	  ger:	  CO	  =	  MAP/TPR.	  	  
	  
Vårt	  arteriella	  blodtryck	  anges	  vid	  blodtrycksmätning	  till	  ett	  systoliskt	  över	  ett	  diastoliskt.	  
Medelartärtrycket	  kommer	  att	  ligga	  mellan	  dessa	  tryck,	  något	  närmare	  det	  diastoliska	  p	  g	  a	  att	  denna	  del	  
tar	  upp	  en	  större	  del	  av	  hjärtcykeln.	  Om	  man	  höjer	  CO	  genom	  att	  öka	  pulsen	  eller	  slagvolymen	  stiger	  
även	  MAP.	  Om	  man	  istället	  sänker	  den	  totala	  perifera	  resistansen,	  men	  behåller	  samma	  CO,	  sjunker	  
MAP.	  Den	  perifera	  resistansen	  regleras	  främst	  i	  resistanskärlen,	  arteriolerna,	  och	  genom	  Poiseuilles	  lag	  
kan	  man	  beräkna	  att	  en	  fördubbling	  av	  radien	  kommer	  att	  ge	  en	  resistans	  som	  är	  en	  sextondel	  så	  stor.	  En	  
dubblering	  av	  radien	  ger	  också	  p	  g	  a	  detta	  ett	  flöde	  som	  är	  16	  gånger	  så	  stort.	  	  	  
	  
Efter	  passage	  av	  kapillärerna	  har	  trycket	  fallit	  mycket.	  Ungefär	  hälften	  av	  fallet	  sker	  i	  resistanskärlen.	  
Detta	  beror	  på	  att	  områden	  med	  stor	  resistans	  kommer	  att	  ha	  ett	  stort	  tryckfall.	  Huvuddelen	  av	  
motståndet	  finns	  alltså	  i	  resistanskärlen.	  
	  
Samband	  mellan	  flöde,	  flödeshastighet	  och	  tvärsnittsyta	  i	  enskilda	  kärl.	  (S2)	  
Blodflödeshastigheten	  är	  i	  aorta	  något	  under	  0,5	  m/s	  för	  att	  i	  kapillärerna	  sjunka	  till	  mindre	  än	  0,2	  mm/s.	  
Det	  venösa	  återflödet	  blir	  sedan	  snabbare	  allteftersom	  kärlen	  blir	  större.	  Blodflödeshastigheten	  är	  i	  
venerna	  ca	  0,5	  m/s.	  	  
	  
Denna	  skillnad	  i	  flödeshastighet	  beror	  på	  att	  kärlsystemets	  tvärsnittsyta	  varierar	  kraftigt.	  Kapillärernas	  
tvärsnittsyta	  är	  sammanlagt	  ungefär	  1	  000	  gånger	  större	  än	  aortas.	  Det	  leder	  till	  att	  flödeshastigheten	  i	  
dessa	  blir	  en	  tusendel	  av	  den	  i	  aorta,	  då	  blodkretsloppet	  är	  ett	  slutet	  system.	  Lika	  mycket	  blod	  måste	  
passera	  en	  viss	  punkt	  i	  aorta	  som	  det	  samtidigt	  gör	  i	  vena	  cava.	  
	  
Då	  kapillärernas	  radie	  är	  så	  liten	  kommer	  den	  låga	  hastigheten	  dessutom	  att	  betyda	  att	  endast	  en	  
milliliter	  blod	  passerar	  en	  enskild	  kapillär	  på	  5	  år.	  Det	  innebär	  att	  det	  i	  kroppen	  måste	  finnas	  en	  enorm	  
mängd	  kapillärer.	  	  
	  
Om	  ett	  kärl	  får	  en	  ocklusion	  så	  att	  arean	  minskar	  till	  hälften	  leder	  det	  till	  att	  flödeshastigheten	  genom	  
denna	  del	  måste	  dubblas.	  Flödeshastigheten	  ökar	  alltså	  medan	  flödet	  är	  konstant.	  Q	  =	  A	  ×	  v,	  flödet	  är	  
lika	  stort	  som	  tvärsnittsarean	  multiplicerad	  med	  flödeshastigheten.	  
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Mikrocirkulationens	  grundkarakteristika;	  organisation,	  utbytesyta,	  flödesförhållanden,	  kapillärväggens	  
beskaffenhet.	  (S2)	  
Organisation	  och	  utbytesyta	  
Mikrocirkulationen	  definieras	  som	  blodkärlen	  från	  och	  med	  arteriolerna	  till	  och	  med	  venolerna.	  Här	  sker	  
utbytet	  av	  vätska	  och	  lösta	  ämnen	  mellan	  blod	  och	  vävnad.	  En	  schematisk	  uppdelning	  av	  
mikrocirkulationen	  innehåller	  en	  arteriol	  och	  en	  venol,	  och	  mellan	  dem	  ett	  nätverk	  av	  kapillärer.	  Utbytet	  
mellan	  kapillärer	  och	  vävnad	  gynnas	  av	  att	  kapillärerna	  är	  många	  till	  antalet	  och	  har	  en	  stor	  gemensam	  
väggyta.	  Den	  totala	  ytan	  hos	  alla	  kapillärer	  är	  ca	  1000	  m2	  och	  den	  höga	  resistansen	  i	  arteriolerna,	  
tillsammans	  med	  det	  stora	  antalet	  kärl	  kommer	  att	  ge	  låga	  flödeshastigheter	  i	  kapillärerna,	  vilket	  gynnar	  
utbyte	  av	  gaser,	  näringsämnen	  mm.	  Både	  arteriolerna	  och	  venolerna	  har	  vaskulära	  glatta	  muskelceller,	  
som	  dock	  kapillärerna	  saknar	  och	  deras	  tunna	  väggar	  är	  också	  främjande	  för	  utbytet.	  	  
	  

Den	  tunna	  kapillärväggen	  medger	  obehindrad	  passage	  av	  syre	  ut	  till	  vävnaderna	  och	  koldioxid	  in	  till	  
blodet.	  I	  lungkretsloppet	  sker	  dessa	  gasflöden	  i	  motsatta	  riktningar.	  Vatten	  och	  små	  molekyler	  passerar	  
kapillärväggen	  huvudsakligen	  genom	  porer	  i	  fogarna	  mellan	  endotelcellerna.	  Vissa	  transportprocesser	  
sker	  även	  genom	  cellerna.	  Större	  molekyler,	  som	  proteiner,	  kan	  endast	  i	  begränsad	  omfattning	  tränga	  
genom	  kärlväggen.	  	  
	  

Filtrationen,	  alltså	  flödet	  av	  vätska	  genom	  kapillärväggarna,	  styrs	  av	  skillnader	  i	  hydrostatiskt	  och	  
osmotiskt	  tryck	  mellan	  blodplasma	  och	  vävnadsvätska.	  Normalt	  sker	  en	  filtration	  i	  kapilläravsnittet	  
närmast	  arteriolen	  och	  en	  resorption	  i	  avsnittet	  närmast	  före	  den	  venol	  som	  kapillären	  övergår	  i.	  Det	  
beror	  på	  att	  det	  hydrostatiska	  trycket	  (blodtrycket)	  är	  större	  i	  början	  än	  i	  slutat	  av	  kapillären.	  Ett	  mindre	  
nettoöverskott	  av	  utfiltrerad	  vätska	  tas	  upp	  i	  lymfkärlens	  minsta	  förgreningar,	  som	  även	  de	  kallas	  
kapillärer.	  
	  

Vissa	  avsnitt	  av	  kapillärnätet	  har	  specialfunktioner;	  tarmväggarnas	  blod-‐	  och	  lymfkapillärer,	  som	  tar	  upp	  
näringsämnen	  och	  vätska	  från	  tarminnehållet,	  och	  alveolernas	  kapillärer,	  som	  svarar	  för	  kroppens	  
externa	  ventilation.	  Njurarna	  har	  seriekopplade	  dubbla	  kapillärnät.	  I	  det	  första,	  i	  njurnystanen,	  sker	  en	  
omfattande	  utfiltration	  av	  vätska,	  nära	  200	  liter	  per	  dygn,	  varefter	  nästan	  all	  vätska	  återupptas	  till	  
kapillärerna	  kring	  tubuli.	  Samtidigt	  styr	  aktiva	  processer	  fördelningen	  av	  lösta	  substanser	  mellan	  
blodplasma	  och	  urin.	  
	  

Vita	  blodkroppar	  kan	  vandra	  genom	  fogarna	  mellan	  endotelcellerna,	  huvudsakligen	  i	  riktning	  utåt.	  Denna	  
process	  ökar	  vid	  inflammation,	  då	  blodflödet	  ökar	  och	  fogarna	  vidgas.	  Därigenom	  kan	  blodets	  fagocyter	  
och	  immunceller	  (lymfocyter)	  fullgöra	  sina	  uppgifter	  i	  en	  infektionshärd.	  Den	  ökade	  genomsläppligheten	  
medför	  också	  ökad	  utströmning	  av	  vätska.	  	  
	  
Flödesförhållanden	  	  
Mikrocirkulationen	  kan	  påverkas	  av	  förhöjt	  tryck	  i	  muskler,	  vid	  exempelvis	  muskelarbete.	  Även	  måttlig	  
stegring	  av	  trycket	  i	  muskler,	  som	  vid	  dålig	  avslappning	  eller	  långvarigt	  statiskt	  arbete,	  kan	  påverka	  
mikrocirkulationen.	  Vid	  större	  resistans	  stiger	  MAP	  och	  trycket	  i	  kapillärerna	  sjunker.	  Vid	  mindre	  
resistans	  sjunker	  MAP	  och	  trycket	  i	  kapillärerna	  ökar.	  Detta	  beror	  på	  att	  om	  resistansen	  ökar	  proximalt	  
sker	  en	  större	  tryckminskning	  och	  trycket	  in	  i	  kapillärerna	  minskar.	  	  
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Kapillärväggens	  beskaffenhet	  
Består	  av	  ett	  enkellager	  med	  endotelceller	  omgivet	  av	  ett	  basalmembran,	  som	  är	  ett	  fint	  nätverk	  av	  
kollagenfibrer	  och	  i	  vissa	  vävnader	  också	  pericyter.	  Endotelcellerna	  har	  slät	  yta	  och	  är	  mycket	  tunna.	  
Basalmembranstjockleken	  varierar	  mellan	  organ.	  Cytoplasman	  i	  kapillärendotelceller	  har	  många	  
endosomer	  som	  bidrar	  till	  transcytos	  av	  vatten	  och	  vattenlösliga	  komponenter	  över	  endotelväggen.	  
Ibland	  formar	  dessa	  en	  transendotelial	  kanal.	  Inre	  endotelkopplingar	  håller	  ihop	  endotelcellerna,	  vilka	  
även	  kan	  ha	  tight	  junctions,	  fenestreringar	  och	  gaps.	  
	  

Kapillären	  delas	  in	  i	  tre	  grupper	  beroende	  på	  dess	  genomsläpplighet.	  Kontinuerliga	  kapillärer	  är	  relativt	  
täta	  och	  har	  ganska	  sammanfogade	  endotelceller.	  Små	  öppningar	  tillåter	  passage	  av	  små	  ämnen.	  De	  
fenestrerade	  tillåter	  passage	  av	  något	  större	  ämnen.	  Den	  tredje	  typen,	  de	  diskontinuerliga	  kapillärerna,	  
har	  stora	  öppningar	  där	  till	  och	  med	  blodkroppar	  och	  proteiner	  kan	  passera.	  
	  
Processer	  (diffusion,	  konvektion)	  och	  faktorer	  som	  bestämmer	  substansutbytet	  över	  
kapillärmembranet.	  (S2)	  

Det	  finns	  tre	  utbytesprocesser	  som	  äger	  rum	  över	  kapillär-‐
membranet;	  diffusion,	  konvektion	  och	  vesikulär	  transport.	  
Vätska	  och	  mindre	  substanser	  passerar	  snabbare	  ut	  ur	  
kapillärerna	  vid	  ett	  högre	  blodtryck,	  som	  vid	  en	  kärldilation	  
prekapillärt.	  Ett	  minskat	  osmotiskt	  tryck	  inom	  kärlet	  bidrar	  

även	  det	  till	  ökad	  filtration,	  liksom	  ett	  ökat	  osmotiskt	  tryck	  i	  interstitiet	  som	  drar	  ut	  vätska	  ur	  kärlen.	  	  
	  

För	  diffusionen	  är	  koncentrationsskillnader	  den	  drivande	  kraften.	  Ämnen	  kommer	  att	  gå	  från	  hög	  
koncentration	  till	  lägre	  koncentrationer.	  Endotelceller	  är	  helt	  permeabla	  för	  syre	  och	  koldioxid,	  men	  
fungerar	  som	  en	  barriär	  för	  de	  flesta	  andra	  ämnen.	  Syrgas,	  koldioxid	  och	  andra	  fettlösliga	  substanser	  
kommer	  att	  ta	  sig	  genom	  endotelcellernas	  cytoplasma	  via	  diffusion.	  Små	  (mindre	  än	  albumin,	  ~69kDa)	  
vattenlösliga	  molekyler,	  t	  ex	  joner,	  aminosyror	  och	  glukos,	  kan	  passera	  kapillärväggen	  genom	  diffusion	  
via	  den	  paracellulära	  vägen,	  alltså	  genom	  interendoteliala	  junctions,	  fenester	  och	  ”gap”	  mellan	  endo-‐
telcellerna.	  Diffusionen	  beror	  av	  både	  permeabiliteten	  och	  koncentrationsgradienten.	  Små	  polära	  
molekyler	  har	  relativt	  låg	  permeabilitet	  och	  kan	  endast	  passera	  kapillärväggen	  genom	  att	  diffundera	  
genom	  interendoteliala	  sprickor	  eller	  vattenfyllda	  porer.	  
	  

Större	  ämnen	  tar	  sig	  genom	  endotelet	  genom	  transcytos;	  endocytos	  på	  lumensidan	  och	  exocytos	  på	  
vävnadssidan.	  Under	  transporten	  genom	  endotelcellerna	  processas	  innehållet	  och	  bryts	  ned.	  
Kontinuerliga	  tight-‐junctions	  och	  det	  faktum	  att	  det	  sker	  väldigt	  lite	  transcytos	  i	  hjärnans	  kapillärer	  håller	  
blod-‐hjärnbarriären	  intakt.	  Fettlösliga	  ämnen	  går	  mellan	  endotelcellerna,	  och	  hindras	  alltså	  inte	  av	  blod-‐
hjärnbarriären.	  
	  

Konvektion	  är	  ett	  utbyte	  genom	  vätskeflöde	  och	  den	  drivande	  kraften	  är	  därför	  en	  hydrostatisk	  
tryckskillnad.	  Detta	  är	  den	  främsta	  principen	  för	  njurens	  ultrafiltration	  och	  spelar	  inte	  så	  stor	  roll	  för	  
substansutbytet	  i	  stort.	  
	  

Utbytesparametrar:	  Kärldensitet/antal	  öppna	  kapillärer,	  deras	  totala	  yta	  och	  väggtjocklek.	  Endoteltyp	  -‐	  
kontinuerlig,	  fenestrerad,	  diskontinuerlig.	  Flödeshastighet.	  Hydrostatiska	  och	  osmotiska	  tryckgradienter.	  	  
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De	  krafter	  som	  bestämmer	  transkapillärt	  vätskeutbyte	  (enl.	  Starling’s	  lag)	  samt	  relaterationen	  mellan	  
dessa	  och	  principiella	  mekanismer	  för	  ödemuppkomst	  (S2-‐3)	  
Starlingekvationen	  illustrerar	  rollen	  av	  hydrostatiska	  och	  osmotiska	  krafter,	  de	  så	  kallade	  
Starlingkrafterna,	  i	  rörelsen	  av	  vätskor	  över	  kapillärmembran.	  Kapillärt	  vätskeutbyte	  kan	  ske	  som	  resultat	  
av	  filtration	  (flöde	  ut	  ur	  kapillärer)	  och	  resorption	  (flöde	  in	  i	  kapillärer).	  

	  
Hydrostatiskt	  tryck	  i	  kapillären,	  ca	  25	  mmHg	  =	  Pc	  
Hydrostatiskt	  tryck	  i	  interstitiet,	  ca	  0	  mmHg	  =	  Pi	  
Kolloidosmotiskt	  tryck	  i	  kapillären,	  ca	  25	  mmHg	  =	  πc	  
Kolloidosmotiskt	  tryck	  i	  interstitiet,	  ca	  4	  mmHg	  =	  πi	  
	  
Starlings	  lag	  säger	  att	  nettoflödet	  är	  V	  =	  CFC	  ·	  [(Pc	  –	  Pi)	  –	  (πc	  –	  πi)].	  CFC	  svarar	  mot	  kärlväggens	  
konduktans	  (1/R),	  jfr.	  Ohm’s	  lag.	  Om	  V	  är	  positivt	  ses	  ett	  flöde	  ut	  ur	  kapillär	  till	  vävnad,	  filtration.	  Om	  V	  är	  
negativt	  sker	  ett	  flöde	  in	  i	  kapillären,	  resorption.	  Storleken	  på	  Starlingkrafterna	  varierar	  över	  kapillärens	  
längd.	  På	  arteriell	  sida	  är	  Pc	  stort,	  vilket	  ger	  ett	  positivt	  V	  och	  vätska	  ut	  ur	  kapillär	  till	  vävnad.	  Detta	  ger	  
successivt	  ett	  minskande	  hydrostatiskt	  tryck,	  Pc,	  och	  ett	  ökande	  kolloidosmotiskt	  tryck,	  πc,	  med	  högre	  
koncentration	  av	  lösta	  ämnen.	  Tillsammans	  ger	  detta	  en	  minskad	  filtration	  och	  ökat	  återupptag	  av	  vätska	  
till	  kapillär	  på	  venös	  sida.	  	  
	  
Normalt	  finns	  det	  balans	  mellan	  filtration	  och	  resorption,	  men	  det	  finns	  fysiologiska	  mekanismer	  för	  
variationer	  i	  det	  transkapillära	  flödet.	  Exempelvis	  ger	  ökat	  kapillättryck,	  Pc,	  ökad	  filtrering,	  medan	  ett	  
minskat	  Pc	  ger	  minskad	  filtration	  och	  ökad	  resorption.	  Ökat	  Pc	  uppstår	  t	  ex	  vid	  prekapillär	  kärldilation,	  då	  
resistanskärlen	  vidgas	  och	  trycket	  i	  artärerna	  minskar,	  samt	  vid	  ökat	  ventryck.	  Minskat	  Pc	  uppstår	  
beroende	  på	  exempelvis	  prekapillär	  kärlkonstriktion,	  som	  ger	  ett	  ökat	  artärtryck,	  eller	  en	  blödning	  då	  
ökad	  resorption	  behövs	  för	  att	  öka	  blodvolymen.	  Ökat	  intravaskulärt	  osmotiskt	  tryck,	  πc	  uppstår	  
exempelvis	  vid	  dehydrering.	  Det	  leder	  till	  minskad	  filtration	  från	  kapillärerna	  och	  istället	  sugs	  vätska	  in	  i	  
kärlen	  för	  att	  upprätthålla	  blodvolymen.	  En	  inflammation	  leder	  till	  en	  ökad	  permeabilitet	  i	  endotelet	  och	  
att	  vätska	  och	  blodkroppar	  samt	  proteiner	  filtreras	  ut.	  	  
	  
Ödem	  uppstår	  när	  vätska	  pressas	  ut	  ur	  kapillärerna	  i	  större	  utsträckning	  än	  normalt	  och	  ansamlas	  i	  
interstitiet	  (extracellulärt	  ödem),	  i	  venösa	  portasystem	  i	  buken	  (ascites)	  eller	  i	  lunginterstitiet	  
(lungödem).	  Ödemutveckling	  kan	  ske	  som	  svar	  på	  ökat	  kapillärtryck,	  vid	  t	  ex	  venstas,	  minskat	  
intravaskulärt	  kolloidosmotiskt	  tryck,	  vid	  t	  ex	  hypoproteinemi.	  Venstas	  kan	  bero	  på	  ventrombos	  eller	  
hjärtinsufficiens,	  hypoproteinemi	  på	  nefros,	  leverskada	  eller	  proteinfattig	  kost.	  Andra	  mekanismer	  som	  
leder	  till	  ödem	  är	  ökad	  kärlpermeabilitet,	  ökat	  πi,	  som	  kan	  uppstå	  vid	  inflammation	  eller	  mekanisk	  skada,	  
och	  lymfatisk	  obstruktion,	  som	  kan	  ske	  vid	  inflammation	  i	  lymfvävnad	  eller	  lymfnod-‐resektion.	  	  
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Lymfcirkulationens	  huvudsakliga	  funktion,	  storlek	  och	  betydelse	  för	  reglering	  av	  interstitiella	  rummets	  
volym.	  (S2)	  
Varje	  dag	  filtreras	  omkring	  20	  liter	  vätska	  från	  kapillärerna	  till	  interstitialrummet.	  17-‐18	  liter	  resorberas,	  
men	  2-‐3	  liter	  bli	  kvar.	  Lymfsystemets	  uppgift	  är	  att	  dränera	  interstitialrummet	  på	  den	  kvarblivna	  vätskan,	  
för	  att	  sedan	  återföra	  plasmafiltratet	  till	  venerna	  och	  cirkulationen.	  Detta	  är	  det	  enda	  sättet	  för	  stora	  
proteiner	  att	  återvända	  till	  cirkulationen	  och	  är	  mycket	  viktigt	  för	  att	  få	  bort	  proteiner	  som	  inte	  ska	  vara	  
ute	  i	  vävnaden.	  Dessa	  kan	  annars	  påverka	  det	  kolloidosmotiska	  trycket.	  Lymfan	  har	  också	  en	  
immunologisk	  funktion,	  vilket	  går	  ut	  på	  att	  filtrera	  och	  rena	  blodet	  från	  bakterier	  i	  lymfnoderna.	  
	  
Lymfan	  transporteras	  genom	  lymfkärlen	  med	  hjälp	  av	  muskelkontraktioner,	  kroppsrörelser,	  tryck	  utifrån	  
samt	  artärpuls.	  Lymfkärlen	  har	  klaffar	  för	  att	  förhindra	  bakåtflöde	  och	  större	  lymfkärl	  har	  dessutom	  glatt	  
muskulatur.	  Större	  delen	  av	  lymfan	  töms	  i	  vänstra	  venvinkeln.	  Lymfan	  från	  höger	  arm	  samt	  höger	  del	  av	  
huvudet	  töms	  på	  höger	  sida.	  
	  
Grunderna	  för	  laminärt	  flöde	  och	  faktorer	  som	  gynnar	  uppkomst	  av	  turbulent	  flöde.	  (S1)	  
Laminärt	  flöde	  innebär	  att	  blodet	  är	  uppdelat	  i	  olika	  lager	  med	  olika	  flödeshastighet.	  Det	  mest	  centrala	  
flyter	  fram	  fortast,	  medan	  det	  lager	  som	  skrapar	  mot	  kärlets	  väggar	  bromsas	  mest	  och	  flyter	  därför	  
långsammare.	  Ju	  mindre	  kärldiametern	  är,	  desto	  större	  är	  andelen	  av	  blodet	  som	  kommer	  vara	  i	  kontakt	  
med	  kärlväggarna	  och	  bromsas.	  Det	  laminära	  flödet	  gör	  så	  att	  blodkropparna	  samlas	  i	  blodströmmens	  
mitt.	  	  
	  
Ett	  lamina,	  eller	  skikt,	  är	  alltid	  minst	  lika	  stor	  som	  en	  röd	  blodkropp.	  Det	  är	  för	  att	  dessa	  annars	  skulle	  
rotera	  och	  skapa	  turbulens	  om	  de	  var	  tvungna	  att	  befinna	  sig	  i	  två	  olika	  lamina,	  med	  olika	  hastigheter,	  
samtidigt.	  	  
	  
Turbulent	  flöde	  är	  mer	  energikrävande	  än	  laminärt.	  Det	  uppstår	  främst	  i	  stora	  kärl	  med	  hög	  
flödeshastighet,	  t	  ex	  aorta.	  Anemi	  ökar	  risken	  för	  turbulens	  då	  blodets	  viskositet	  minskar.	  Vatten	  har	  en	  
viskositet	  på	  1	  medan	  helblods	  viskositet	  är	  cirka	  4	  vid	  normal	  hematokrit.	  Viskositeten	  förändras	  vid	  
olika	  hastigheter.	  En	  låg	  hastighet	  ger	  en	  högre	  viskositet.	  Om	  kärlets	  radie	  minskar	  får	  blodet	  en	  
karaktär	  som	  är	  mer	  lik	  plasma	  och	  en	  lägre	  viskositet.	  	  
	  
Vid	  ökad	  radie,	  hastighet	  och	  densitet	  ökar	  risken	  för	  turbulent	  flöde	  medan	  en	  ökad	  viskositet	  minskar	  
risken.	  Turbulens	  sker	  därför	  främst	  i	  aorta,	  som	  har	  en	  stor	  radie	  och	  en	  hög	  flödeshastighet.	  Även	  på	  
platser	  med	  förträngningar	  skapas	  turbulens	  genom	  att	  flödet	  genom	  den	  trånga	  passagen	  blir	  snabbare.	  	  
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Samband	  mellan	  väggspänning,	  transmuralt	  tryck	  och	  kärlradie	  (enl.	  Laplace).	  (S1)	  
Laplace	  lag:	  T	  =	  ∆P	  ·∙	  r	  säger	  att	  väggspänning	  (T)	  ökar	  med	  tryck	  (∆P)	  och	  radie	  (r).	  Transmuralt	  tryck,	  ∆P,	  
är	  skillnaden	  mellan	  det	  intravaskulära	  trycket	  och	  vävnadstrycket.	  	  	  
	  

	  
	  
∆P	  är	  fyra	  gånger	  så	  högt	  i	  aorta	  som	  i	  en	  kapillär.	  Väggspänningen	  är	  däremot	  20	  000	  gånger	  större	  i	  
aorta	  än	  i	  en	  kapillär,	  p	  g	  a	  den	  mycket	  större	  radien.	  Ju	  mer	  ett	  kärl	  vidgas,	  desto	  större	  blir	  
väggtensionen,	  och	  risken	  för	  bristning,	  aneurysm,	  ökar.	  
	  
Laplace	  lag	  innebär	  att	  en	  ökad	  volym	  i	  hjärtat	  vid	  kontraktion	  ger	  ett	  minskat	  tryck.	  Detta	  är	  orsaken	  till	  
att	  en	  större	  kammare	  hos	  patienter	  med	  hjärtsvikt	  inte	  leder	  till	  ett	  högre	  tryck	  trots	  mer	  utsträckta	  
myocyter.	  Det	  är	  alltså	  för	  att	  väggspänningen	  som	  hjärtmuskelcellerna	  kan	  skapa	  inte	  leder	  till	  ett	  lika	  
högt	  tryck	  på	  grund	  av	  den	  ökade	  radien.	  
	  
Gravitationens	  inverkan	  på	  blodtryck	  och	  blodvolymens	  fördelning	  i	  kärlsystemet	  samt	  mekanismer	  
som	  befrämjar	  venöst	  återflöde.	  (S2)	  
Gravitationen	  ger	  upphov	  till	  en	  hydrostatisk	  tryckskillnad	  i	  kroppen.	  I	  hjärt-‐kärlsytemet	  brukar	  man	  
använda	  hjärtat	  som	  referenshöjden	  noll.	  Gravitationen	  gör	  att	  vi	  i	  ett	  upprätt	  läge	  har	  högre	  tryck	  
nedanför	  hjärtat	  och	  lägre	  tryck	  ovanför.	  Blodet	  vill	  på	  grund	  av	  gravitationen	  åka	  ned	  mot	  fötterna,	  
vilket	  orsakar	  ett	  begränsat	  venöst	  återflöde	  till	  hjärtat.	  Detta	  ger	  ett	  högre	  tryck	  i	  de	  nedre	  
extremiteterna	  som	  gör	  att	  vätska	  snabbare	  skulle	  filtreras	  ut	  här,	  om	  vi	  inte	  hade	  några	  mekanismer	  för	  
att	  öka	  det	  venösa	  återflödet	  till	  hjärtat.	  Trycket	  ovanför	  hjärtat	  är	  lägre,	  vilket	  gör	  att	  man	  kan	  svimma	  
när	  man	  ställer	  sig	  upp	  p	  g	  a	  det	  minskade	  trycket	  till	  hjärnan.	  	  
	  
När	  vi	  ligger	  ned	  antar	  man	  att	  hela	  kroppen	  befinner	  sig	  på	  samma	  nivå	  som	  hjärtat,	  därav	  behöver	  man	  
inte	  addera	  till	  ett	  hydrostatiskt	  tryck.	  Medelartärtrycket	  i	  aorta	  är	  95	  mmHg.	  Trycket	  i	  venerna	  är	  
normalt	  lägre	  än	  trycket	  i	  artärerna.	  Medeltrycket	  i	  de	  stora	  venerna	  som	  dränerar	  fötter	  och	  huvud	  är	  5	  
mmHg,	  medan	  medeltrycket	  i	  höger	  förmak,	  dit	  blodet	  ska	  flöda,	  är	  2	  mmHg.	  Blodet	  flödar	  i	  riktning	  från	  
ett	  högre	  tryck	  till	  ett	  lägre	  tryck,	  d	  v	  s	  när	  blodet	  ska	  pumpas	  ut	  ur	  hjärtat	  i	  artärerna	  går	  blodet	  från	  ett	  
högre	  tryck	  till	  ett	  lägre	  tryck	  ut	  i	  artärer	  i	  fötter	  och	  huvud.	  
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Mekanismer	  för	  venöst	  återflöde	  till	  hjärtat	  
• Ventonus:	  Ökad	  kontraktion	  i	  glatt	  muskulatur	  runt	  venerna	  pressar	  blodet	  tillbaka	  till	  hjärtat.	  	  
• Muskelpumpen:	  När	  exempelvis	  vadmusklerna	  kontraheras	  kläms	  venerna	  i	  vaden	  åt	  och	  blodet	  

pumpas	  upp	  mot	  hjärtat.	  Detta	  är	  ett	  mycket	  effektivt	  sätt	  att	  bli	  av	  med	  blodet	  och	  sänka	  
trycket	  i	  benen.	  Klaffar	  i	  venerna	  hindrar	  blodet	  från	  att	  rinna	  tillbaka.	  Defekta	  klaffar	  kan	  leda	  
till	  åderbråck	  då	  venerna	  under	  lång	  tid	  utsätts	  för	  höga	  tryck.	  

• Respiratoriska	  pumpen:	  Andning	  suger	  blod	  upp	  till	  bröstkorgen	  vid	  inandning.	  I	  samband	  med	  
inandning	  kontraheras	  diafragma	  samt	  intercostalmusklerna.	  Undertrycket	  som	  skapas	  i	  thorax	  
gör	  att	  luft	  rinner	  in	  i	  lungorna,	  samt	  att	  blod	  dras	  in	  i	  thorax	  och	  till	  hjärtat.	  Vid	  utandning	  blir	  
det	  intrathorakala	  trycket	  högre.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  tryck	  
• Tryckgradient	  åstakommen	  av	  hjärtat:	  Blodet	  rör	  sig	  från	  ett	  högre	  tryck	  mot	  ett	  lägre.	  	  

	  
Mekanismer	  för	  lokal	  (myogen	  kontroll,	  lokal-‐kemisk	  kontroll	  och	  endotelial	  kontroll)	  respektive	  
överordnad	  (neurogen	  och	  hormonell)	  kontroll	  av	  vävnadsgenomblödning.	  (S2)	  
Lokal	  kontroll	  av	  vävnadsgenomblödning	  
Myogen	  kontroll:	  Då	  trycket	  i	  en	  arteriol	  stiger	  kraftigt,	  pressas	  kärlet	  utåt.	  Sträckning	  av	  glatta	  
muskelceller	  i	  kärlen	  aktiverar	  sträckkänsliga	  Na+-‐kanaler	  och	  cellerna	  depolariseras.	  Depolarisering	  
öppnar	  Ca2+-‐kanaler,	  varpå	  Ca2+	  strömmar	  in	  och	  [Ca2+]	  stiger	  i	  cellen.	  Kalciumet	  aktiverar	  det	  kontraktila	  
maskineriet	  och	  ger	  upphov	  till	  vasokonstriktion.	  Konstriktionen	  sker	  först	  mer	  än	  normalt,	  men	  återgår	  
slutligen	  till	  normalläge	  och	  normaltryck.	  Funktionen	  är	  att	  skydda	  kapillärnätet	  mot	  ett	  alltför	  stort	  
tryck.	  Motsatt,	  leder	  en	  minskning	  av	  distensionsgraden,	  till	  en	  reflexogen	  relaxation	  av	  muskeln.	  
	  
Metabol	  kontroll/lokal-‐kemisk	  kontroll:	  Blodflödet	  i	  ett	  organ	  måste	  anpassas	  efter	  dess	  metabolism	  för	  
att	  försörjningen	  av	  O2	  och	  näring	  skall	  vara	  tillräcklig	  samt	  för	  att	  slaggprodukter	  skall	  kunna	  
transporteras	  bort.	  Hög	  metabolism	  leder	  därför	  till	  vasodilation,	  för	  att	  skapa	  ett	  ökat	  blodflöde.	  
Dilatationen	  sker	  genom	  att	  kärlen	  reagerar	  på	  signaler	  om	  höga	  halter	  CO2,	  K+,	  H+,	  adenosin	  samt	  låga	  
O2-‐halter.	  Den	  metabola	  kontrollen	  kan	  ses	  som	  organens	  beställning	  av	  mer	  blod	  (metaboliter)	  och	  
leder	  till	  metabol	  hyperemi.	  	  
	  
Endotelial	  kontroll:	  Kärlendotelet	  har	  en	  parakrin	  roll	  genom	  frisättning	  av	  kvävemonoxid	  (NO),	  
prostacyklin	  och	  endotelin.	  NO	  är	  det	  som	  fysiologiskt	  är	  viktigast	  och	  frisättningen	  är	  relaterad	  till	  
flödeshastigheten	  i	  kärlen.	  Det	  laminära	  flödet,	  Q,	  i	  arteriolen	  retar	  endotelet	  och	  stimulerar	  en	  
frisättning	  av	  NO.	  Ökar	  flödet	  kommer	  ökad	  NO-‐frisättning	  att	  leda	  till	  vasodilation,	  genom	  att	  NO	  
diffunderar	  in	  till	  de	  glatta	  muskelcellerna	  och	  orsakar	  avslappning.	  Mekanismen	  bakom	  detta	  är	  en	  
aktivering	  av	  guanylatcyklas	  som	  ökar	  den	  intracellulära	  halten	  cGMP.	  Den	  ökade	  dilationen	  leder	  till	  att	  
resistansen	  minskar.	  Prostacyklin	  ger	  också	  relaxation	  av	  glatt	  muskulatur,	  medan	  endotelin	  orsakar	  
kontraktion.	  	  
	  
Autoreglering	  är	  vävnadens	  förmåga	  att	  upprätthålla	  en	  relativt	  konstant	  genomblödning,	  oberoende	  av	  
variationer	  i	  perfusionstryck	  mm,	  och	  beror	  på	  ett	  integrerat	  svar	  från	  de	  myogena,	  metabola	  och	  
endoteliala	  mekanismerna.	  	  
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Överordnad	  kontroll	  av	  vävnadsgenomblödning	  
Neurogen	  kontroll:	  Olika	  regioner	  i	  hjärnstammen	  i	  samarbete	  med	  högre	  hjärncentra	  styr	  cirkulationen.	  
Den	  överordnade	  kontrollen	  förändrar	  tryck	  och	  genomblödning	  systematiskt	  i	  hela	  kroppen,	  inte	  bara	  i	  
en	  arteriol	  som	  den	  lokala	  gör.	  Denna	  kontroll	  överordnas	  dock	  av	  exempelvis	  den	  metabola	  hyperemin	  
som	  trots	  kärlkonstriktion	  systematiskt	  kan	  öka	  flödet	  till	  en	  viss	  muskel	  eller	  organ.	  
	  
Baroreceptorer	  i	  aortabågen	  och	  i	  carotisbifurkationen	  känner	  av	  en	  ökad	  sträckning	  av	  kärlväggen	  och	  
signalerar	  om	  ett	  ökat	  tryck	  i	  artären.	  Det	  skickas	  tillbaka	  en	  efferent	  signal	  som	  orsakar	  vasodilation	  och	  
bradykardi	  via	  nervus	  vagus.	  Carotisreceptorerna	  är	  extra	  känsliga	  och	  skickar	  signaler	  tidigare	  än	  de	  i	  
aorta.	  De	  reagerar	  dessutom	  starkare	  på	  en	  förändring	  i	  tryck,	  men	  satureras	  dock	  tidigare	  (slutar	  öka	  
signalering	  vid	  ett	  lägre	  tryck).	  	  
	  
Majoriteten	  av	  de	  afferenta	  signalerna	  går	  via	  nucleus	  tractus	  solitarius	  (NTS)	  i	  hjärnstammen,	  som	  
fungerar	  som	  en	  mottagande	  växelstation.	  NTS	  tar	  emot	  signaler	  från	  baroreceptorer,	  hjärtreceptorer,	  
kemoreceptorer	  samt	  sträckreceptorer	  och	  integrerar	  dessa.	  Detta	  avgör	  styrningen	  av	  sympatikus	  och	  
parasympatikus	  efferenta	  delar.	  Från	  NTS	  går	  signalen	  vidare	  till	  andra	  kärnor	  i	  hjärnan	  och	  till	  en	  
vasomotorisk	  area	  i	  rostrala	  ventrolaterala	  medulla	  (RVLM).	  Kopplingen	  mellan	  NTS	  och	  RVLM	  sker	  via	  
inhiberande	  neuron.	  Vid	  ökat	  tryck	  och	  ökad	  afferens	  till	  NTS	  skickas	  via	  dessa	  neuron	  inhiberande	  
signaler	  till	  RVLM,	  vilket	  då	  inhiberar	  signaler	  om	  vasokonstriktion.	  Resultatet	  blir	  dilatation.	  Nucleus	  
ambiguus	  och	  dorsala	  vagusmotorkärnan	  styr	  det	  vagala	  utflödet	  till	  hjärtat,	  parasympatikus.	  Dessa	  två	  
center	  stimuleras	  av	  NTS	  som	  således	  leder	  till	  ett	  parasympatiskt	  svar,	  via	  vagus,	  och	  bradykardi.	  	  
	  
Om	  trycket	  i	  baroreceptorer	  sjunker	  minskar	  NTS	  signaler	  till	  sina	  mottagarcentra.	  Det	  leder	  till	  att	  
vasomotorarean	  inte	  inhiberas	  och	  att	  vagus	  inte	  stimuleras.	  Man	  får	  då	  tachykardi	  och	  vasokonstriktion.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Läkarprogrammet	  
	  Den	  Friska	  Människan	  2	  
Amanda	  Kaba	  Liljeberg	  

	   111	  

Hormonell	  kontroll:	  Följande	  hormon	  reglerar	  blodcirkulationen.	  
• Adrenalin,	  noradrenalin:	  Utsöndras	  vid	  sympatikuspåslag.	  Kärlsammandragande	  samt	  har	  en	  

positiv	  inotrop,	  kronotrop	  och	  dromotrop	  effekt	  på	  hjärtat.	  	  
• Angiotensin	  II:	  Verkar	  kärlsammandragande	  genom	  att	  öka	  känsligheten	  för	  adrenalin	  och	  

noradrenalin.	  Bildas	  vid	  sympatikuspåslag	  då	  njurarna	  utsöndrar	  renin	  som	  aktiverar	  angiotensin	  
I.	  Ett	  enzym	  i	  lungorna,	  angiotensinkonverterande	  enzym	  (ACE),	  omvandlar	  sedan	  angiotensin	  I	  
till	  angiotensin	  II.	  ACE-‐hämmare	  sänker	  således	  blodtrycket.	  	  

• ADH	  (Vasopressin):	  Utsöndras	  från	  neurohypofysen.	  Ökar	  blodtrycket	  genom	  att	  minska	  
genomsläppligheten	  för	  vatten	  i	  njurarna,	  vilket	  ger	  en	  minskad	  urinmängd	  och	  således	  en	  ökad	  
plasmavolym.	  	  

• Atrial	  natriuretic	  peptide	  (ANP):	  Frigörs	  från	  förmaken	  när	  de	  spänns	  ut.	  Påverkar	  njuren	  att	  
utsöndra	  mer	  vatten	  och	  Na+.	  Ger	  även	  vasodilation	  perifert.	  

• Thyroideahormon:	  Syntetiseras	  av	  tyrosin	  och	  jod.	  Påverkar	  cirkulationen	  direkt	  genom	  att	  öka	  
känsligheten	  för	  adrenalin	  och	  noradrenalin	  samt	  indirekt	  genom	  att	  påverka	  mitokondrierna	  
som	  får	  en	  snabbare	  metabolism	  vilket	  leder	  till	  ökad	  cirkulation.	  

	  
Olika	  regleringsmekanismer	  av	  flödet	  i	  artärer,	  arterioler,	  kapillärer,	  venoler	  och	  vener.	  (S2).	  
Det	  totala	  flödet	  genom	  aorta	  och	  kapillärerna	  är	  detsamma,	  cirka	  5	  l/min.	  Under	  vila	  har	  däremot	  bara	  
omkring	  en	  tredjedel	  av	  alla	  kapillärer	  något	  flöde.	  När	  blodet	  rör	  sig	  från	  hjärtat	  mot	  kapillärerna	  
förgrenar	  sig	  kärlen	  alltmer,	  samtidigt	  som	  varje	  enskilt	  kärl	  blir	  allt	  trängre.	  Den	  samlade	  tvärsnittsarean	  
ökar	  dock	  kraftigt,	  vilket	  innebär	  att	  flödeshastigheten	  måste	  avta.	  När	  blodet	  strömmar	  från	  
kapillärerna	  tillbaka	  mot	  hjärtat	  minskar	  den	  totala	  tvärsnittsarean	  och	  flödeshastigheten	  ökar.	  	  
	  

Artärer	  har	  en	  mycket	  stor	  tvärsnittsyta	  och	  tillsammans	  med	  hög	  hastighet	  får	  dem	  ett	  stort	  flöde.	  
Flödet	  i	  artärerna	  regleras	  av	  hjärtats	  minutvolym,	  då	  det	  inte	  skett	  några	  större	  förgreningar	  innan	  
dessa	  kärl	  och	  då	  allt	  blod	  måste	  gå	  genom	  dessa	  ut	  i	  kroppen.	  Arteriolerna	  är	  kroppens	  resistanskärl,	  de	  
kärl	  som	  främst	  reglerar	  blodflödet	  i	  kroppen.	  De	  omges	  av	  glatt	  muskulatur.	  Här	  kan	  central	  kontroll	  öka	  
eller	  minska	  radien	  på	  lumen	  och	  således	  öka	  eller	  minska	  flödet.	  Även	  metaboliter	  från	  distal	  vävnad,	  
endotelets	  nötning	  samt	  den	  glatta	  muskulaturen	  i	  sig	  kommer	  att	  kunna	  öka	  lumen	  eller	  minska	  den.	  
Detta	  möjliggör	  ett	  lokalt	  ökat	  tillflöde	  av	  blod.	  Här	  dominerar	  lokal	  kontroll	  över	  den	  centrala.	  	  
	  

Kapillärers	  enskilda	  tvärsnittsyta	  är	  väldigt	  liten,	  diametern	  är	  ca	  5	  µm,	  men	  genom	  att	  det	  finns	  massvis	  
med	  kapillärer	  parallellkopplade	  i	  kärlsystem	  är	  den	  gemensamma	  tvärsnittsytan	  mycket	  stor.	  Den	  
funktionella	  tvärsnittsytan	  hos	  kapillärerna	  är	  ungefär	  1	  000	  gånger	  större	  än	  i	  aorta.	  Det	  totala	  flödet	  i	  
kapillärerna	  måste	  hela	  tiden	  vara	  lika	  stort	  som	  det	  i	  aorta,	  men	  flödet	  i	  en	  enskild	  kapillär	  är	  mycket	  
litet.	  Flödet	  regleras	  främst	  av	  proximala	  arterioler,	  men	  även	  trycket	  i	  de	  distala	  kärlen	  kan	  minska	  
flödet	  genom	  att	  minska	  tryckskillnaden	  som	  driver	  blodet.	  
	  

Venoler	  har	  större	  tvärsnittsyta	  än	  kapillärerna	  och	  har	  därför	  ett	  ökat	  flöde.	  Flödet	  beror	  mycket	  på	  
resistansen	  i	  arteriolerna	  men	  kan	  även	  regleras	  nervöst.	  Då	  många	  små	  vener	  efterhand	  övergår	  i	  färre	  
men	  större	  vener	  minskar	  den	  totala	  tvärsnittsytan.	  Det	  gör	  att	  hastigheten	  hos	  blodet	  ökar	  ju	  närmare	  
hjärtat	  det	  kommer.	  Flödet	  beror	  också	  här	  till	  stor	  del	  på	  resistansen	  i	  arteriolerna	  samt	  på	  
muskelpumpen.	  Om	  man	  ändrar	  ställning	  ändras	  dessutom	  flödet.	  	  
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Regionala	  skillnader	  i	  kontroll	  av	  blodflödet	  i	  olika	  kärlbäddar.	  (S2)	  
Skelettmuskelcirkulationen:	  Omkring	  21%	  av	  hjärt-‐minutvolymen	  går	  till	  skelettmuskulaturen,	  men	  
denna	  halt	  varierar	  dock	  mycket	  beroende	  på	  verksamhetsgrad.	  Vid	  sympatikuspåslag	  sker	  generellt	  sett	  
en	  vasokonstriktion.	  Men	  då	  musklerna	  behöver	  syre	  för	  att	  kunna	  arbeta,	  sker	  vid	  arbete	  en	  
vasodilation	  i	  musklerna,	  trots	  sympatikuspåslaget.	  Detta	  eftersom	  den	  lokala	  metabola	  kontrollen	  är	  
överordnad	  den	  nervösa.	  	  
	  
Myokardcirkulationen:	  Hjärtat	  har	  en	  högprioriterad	  cirkulation	  och	  myokardcirkulationen	  får	  ungefär	  
4%	  av	  CO,	  trots	  sin	  lilla	  massa.	  Hjärtat	  sköter	  sig	  i	  princip	  själv,	  och	  är	  således	  autonom.	  Den	  absolut	  
viktigaste	  reglermekanismen	  är	  dock	  den	  metabola	  hyperemin,	  syrehalten.	  Låg	  syrehalt	  leder	  till	  
vasodilation	  och	  ett	  ökat	  blodflöde	  till	  kranskärlen.	  Den	  nervösa	  kontrollen	  är	  underordnad	  detta,	  precis	  
som	  i	  skelettmusklerna.	  Eftersom	  hjärtat	  enbart	  kan	  arbeta	  under	  aerob	  metabolism	  är	  det	  beroende	  av	  
ständigt	  inflöde	  av	  syrerikt	  blod.	  Hjärtat	  kan	  dock	  omvandla	  laktat	  från	  arbetande	  muskler	  till	  energi.	  
	  
Hjärncirkulationen:	  13%	  av	  CO	  går	  till	  hjärnan.	  Efter	  näthinnan	  är	  hjärnan	  mest	  svårförsörjd,	  till	  följd	  av	  
gravitationens	  krafter.	  Det	  autonoma	  nervsystemet	  har	  mycket	  litet	  inflytande	  över	  kontrollen	  av	  
blodflöde	  till	  hjärnan.	  Det	  styrs	  i	  första	  hand	  av	  metabol	  hyperemi	  av	  CO2.	  Hypercapni	  leder	  till	  kraftig	  
vasodilation	  till	  dess	  att	  normal	  halt	  CO2	  uppnåtts,	  normocapni.	  Det	  stora	  blodflödet	  till	  hjärnan	  
upprätthålls	  till	  dess	  att	  artärtrycket	  sjunker	  under	  60	  mmHg.	  Hjärnan	  har	  alltså	  en	  mycket	  effektiv	  
tryckautoreglering.	  	  
	  
Den	  reflektoriska	  kontrollen	  av	  cirkulationsapparaten	  inkluderande	  arteriella	  baroreceptorreflexen,	  
arteriella	  kemoreceptorer	  och	  receptorer	  i	  hjärtat.	  (S2)	  
Baroreceptorreflexen	  	  

Baroreceptorerna	  sitter	  i	  aortabågen,	  där	  de	  
innerveras	  afferent	  av	  nervus	  vagus	  (kranialnerv	  X),	  
samt	  i	  sinus	  caroticus	  där	  de	  innerveras	  av	  nervus	  
glossopharyngeus	  (kranialnerv	  IX).	  Receptorer	  sitter	  
runt	  kärlet	  och	  reagerar	  när	  ett	  ökat	  blodtryck	  
orsakar	  en	  sträckning	  i	  kärlväggen.	  Sträckning	  gör	  
att	  baroreceptorerna	  skickar	  aktionspotentialer	  
med	  en	  högre	  frekvens	  till	  NTS	  i	  medulla	  oblongata.	  
NTS	  verkar	  sedan	  hämmande	  på	  
vasomotorcentrum,	  vilket	  leder	  till	  en	  reducerad	  
vasokonstriktion.	  NTS	  verkar	  stimulerande	  på	  den	  
kardioinhibitoriska	  arean	  som	  leder	  till	  en	  
vagussignal	  till	  hjärtat	  med	  bradykardi	  som	  följd.	  	  
	  

	  
Vid	  blodtrycksfall	  minskar	  frekvensen	  av	  aktionspotentialer	  från	  baroreceptorerna	  till	  medulla	  oblongata.	  
Det	  leder	  till	  att	  sympatikusbromsen	  tas	  bort,	  med	  vasokonstriktion	  och	  tachykardi	  som	  följd.	  Se	  även	  
frågan	  om	  neurogen	  flödeskontroll	  ovan.	  
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Arteriella	  kemoreceptorer	  
I	  aortabågen	  finns	  utöver	  baroreceptorer	  också	  
kemoreceptorer.	  Stimulering	  av	  dessa	  leder	  till	  ett	  
motsatt	  svar	  jämfört	  med	  stimulering	  av	  
baroreceptorerna.	  Vid	  stimulering	  går	  en	  signal	  till	  
det	  vasomotoriska	  centrat	  som	  ökar	  
kärlkonstriktionen.	  Dock	  leder	  stimulering	  av	  
kemoreceptorerna,	  precis	  som	  baroreceptorerna,	  
till	  bradykardi	  tack	  vara	  ett	  vaguspåslag	  från	  den	  
kardioinhibitoriska	  arenan.	  	  
	  
Ett	  ökat	  pCO2	  samt	  ett	  minskat	  pH	  eller	  pO2	  leder	  
alltså	  till	  bradykardi	  och	  vasokonstriktion.	  pO2	  är	  
den	  absolut	  viktigaste	  faktorn	  som	  känns	  av.	  Om	  
man	  håller	  andan	  ses	  effekterna,	  medan	  om	  man	  

befinner	  sig	  på	  en	  plats	  med	  ett	  lågt	  pO2	  ses	  en	  tachykardi	  istället	  för	  en	  bradycardi.	  Det	  beror	  på	  att	  
kemoreceptorerna	  även	  ökar	  ventilationen	  genom	  ökad	  andning.	  Centrala	  kemoreceptorer	  stimulerar	  
dessutom	  andning	  till	  följd	  av	  en	  ökad	  pCO2.	  Sträckreceptorer	  i	  lungorna	  reagerar	  vid	  andning	  och	  
inhiberar	  det	  kardioinhibitoriska	  centrat,	  vilket	  leder	  till	  tachykardi.	  De	  centrala	  kemoreceptorerna	  i	  
hjärnan	  reagerar	  på	  samma	  sätt	  vid	  ett	  ökat	  pCO2	  och	  ger	  en	  vasokonstriktion.	  	  
	  
Receptorer	  i	  hjärtat	  
Baroreceptorer	  finns	  också	  i	  hjärtats	  förmak	  och	  kamrar	  samt	  i	  lungvenerna.	  Dessa	  reagerar	  dock	  på	  
lägre	  tryck	  och	  kallas	  följaktligen	  lågtrycksreceptorer.	  Distentionen	  av	  dessa	  beror	  till	  stor	  del	  på	  det	  
venösa	  återflödet	  till	  hjärtat.	  	  
	  
Förmaksreceptorerna	  skickar	  afferenta	  signaler	  via	  nervus	  vagus	  till	  NTS	  på	  samma	  sätt	  som	  övriga	  
baroreceptorer.	  Receptorerna	  övervakar	  trycket	  i	  förmaken	  men	  också	  det	  venösa	  återflödet.	  En	  ökad	  
sträckning	  i	  dessa	  receptorer	  leder	  inte	  till	  en	  sänkt	  puls,	  utan	  snarare	  till	  en	  ökad,	  tack	  vara	  
Bainbridgeeffekten.	  Det	  är	  en	  reflex	  som	  går	  ut	  på	  att	  afferenter	  till	  medulla	  stimulerar	  ett	  
sympatikuspåslag	  så	  att	  en	  tachykardi	  leder	  till	  ett	  sänkt	  tryck	  i	  venerna	  till	  hjärtat	  och	  således	  även	  i	  
höger	  förmak.	  Dessutom	  kommer	  stimulans	  från	  dessa	  receptorer	  inte	  att	  leda	  till	  en	  generell	  
vasodilation	  utan	  endast	  till	  en	  dilation	  av	  de	  kärl	  som	  leder	  till	  njuren.	  Stimulans	  av	  
förmaksreceptorerna	  leder	  således	  till	  tachykardi	  och	  vasodilation	  i	  njuren,	  vilket	  leder	  till	  en	  ökad	  
urinmängd	  och	  minskad	  plasmavolym.	  Det	  sammantagna	  resultatet	  blir	  sänkt	  stimulans	  på	  
lågtrycksreceptorerna	  tack	  vara	  en	  minskad	  blodvolym	  och	  minskad	  förmaksfyllnad.	  	  
	  
Högtrycksreceptorer	  sänker	  således	  blodtrycket	  genom	  kärldilation	  medan	  lågtrycksreceptorerna	  sänker	  
trycket	  genom	  utsöndring	  av	  urin.	  Afferenta	  signaler	  går	  även	  till	  hypothalamus	  och	  leder	  där	  till	  att	  ADH	  
bildas	  i	  lägre	  grad.	  Sträckning	  av	  myocyterna	  i	  förmaket	  leder	  dessutom	  till	  frisättning	  av	  atrial	  
natriuretisk	  peptid	  (ANP).	  Kammarreceptorerna	  fungerar	  mer	  likt	  högtrycksreceptorerna	  i	  och	  med	  att	  
ökad	  sträckning	  leder	  till	  bradykardi	  och	  vasodilation.	  Dock	  är	  deras	  effekt	  inte	  så	  stor.	  	  
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Cirkulationsomställningar	  inducerade	  från	  högre	  centralnervösa	  strukturer	  inkluderande	  den	  s	  k	  
"attack-‐flykt-‐försvarsreaktionen"	  och	  andra	  sammansatta	  reaktioner	  som	  dykreflexen.	  (S2)	  
Stress	  
Sympatikus	  aktiveras	  vid	  stressande	  stimuli	  såsom	  fara,	  träning	  eller	  annan	  typ	  av	  stress.	  Sympatikus	  har	  
en	  sammanställd	  effekt	  på	  målorganen	  jämfört	  med	  parasympatikus	  som	  har	  en	  mer	  organspecifik	  
effekt.	  ”Fight-‐or-‐flight”	  ger	  bl	  a	  takykardi,	  vasokonstriktion	  (hud,	  tarm,	  njure)	  och	  vasodilatation	  i	  
skelettmuskulatur.	  ”Playing	  dead”	  ger	  bradykardi	  och	  hypotension	  vid	  för	  stor	  fara.	  Det	  är	  därför	  man	  
kan	  bli	  så	  rädd	  att	  man	  svimmar.	  
	  
Dykreflexen	  
Dykreflexen,	  den	  laryngeala	  chemoreflexen	  (LCR)	  gör	  att	  barn	  under	  ett	  års	  ålder	  och	  vuxna	  efter	  träning	  
kan	  förlänga	  tiden	  man	  kan	  vara	  under	  vatten	  genom	  att	  prioritera	  om	  blodförsörjningen	  genom	  selektiv	  
vasokonstriktion.	  Reflex	  innebär	  att	  metabolismen	  går	  ned	  och	  endast	  prioriterade	  organ	  får	  fullgod	  
försörjning.	  Bradykardi	  och	  perifer	  vasokonstriktion	  induceras.	  Reflexen	  gör	  att	  människor,	  även	  vid	  
medvetslöshet,	  kan	  överleva	  längre	  utan	  syre	  i	  vatten	  jämfört	  med	  samma	  situation	  på	  land.	  Dykreflexen	  
initieras	  när	  ansiktet	  befinner	  sig	  under	  vatten,	  vilket	  känns	  av	  receptorer	  i	  näshålan	  och	  ansiktsnerver.	  	  
	  
Kroppslägesförändringar	  
En	  annan	  sammansatt	  reaktion	  sker	  när	  man	  ställer	  sig	  upp	  från	  att	  ha	  varit	  liggande	  eller	  sittande	  
(ortostatism).	  Blodet	  omfördelas	  och	  förskjuts	  till	  de	  lägre	  extremitetena	  p	  g	  a	  gravitationskrafter.	  
Perfusionen	  av	  lungan	  förändras	  så	  att	  de	  övre	  delarna	  får	  en	  lägre	  perfusion.	  Den	  minskade	  centrala	  
blodvolymen	  leder	  till	  ett	  minskat	  venöst	  återflöde	  som	  gör	  att	  det	  centrala	  ventrycket,	  slagvolymen	  och	  
blodtrycket	  sjunker.	  	  Blodtrycket	  hinner	  oftast	  inte	  falla	  så	  lågt	  eftersom	  en	  vasokonstriktion	  följer	  och	  
pressar	  up	  blodet	  igen.	  
	  

Skillnaden	  i	  blodtryck	  registreras	  av	  baroreceptorerna.	  Minskad	  signalering	  till	  NTS	  ger	  ett	  
sympatikuspåslag	  med	  ökad	  hjärtfrekvens	  och	  kontraktilitet	  samt	  ökad	  tonus	  i	  resistans-‐	  och	  
kapacitanskärl.	  Den	  ökade	  sympatikusaktiviteten	  ger	  också	  en	  frisättning	  av	  adrenalin,	  som	  potentierar	  
de	  neurogena	  effekterna.	  Minskad	  njurperfusion	  resulterar	  i	  aktivering	  av	  RAAS.	  Lokala	  effekter	  
inkluderar	  myogena	  mekanismer.	  I	  de	  nedre	  extremiteterna	  ökar	  trycket,	  vilket	  kompenseras	  med	  
kärlkonstriktion.	  Det	  minskade	  trycket	  i	  hjärnan	  kompenseras	  för	  med	  kärldilatation.	  	  
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Cirkulationsfysiologiska	  förklaringar	  för	  uppkomstmekanismer	  och	  konsekvenser	  vid	  tillstånd	  som	  
högt	  blodtryck,	  svimning,	  hjärtsvikt,	  hjärtinfarkt	  och	  blodförlust	  samt	  olika	  klaffdefekter	  och	  -‐
missbildningar.	  (S3)	  
Högt	  blodtryck,	  hypertension	  
Ofta	  är	  det	  svårt	  att	  hitta	  en	  anledning	  till	  en	  patients	  höga	  blodtryck.	  Några	  anledningar	  skulle	  dock	  
kunna	  vara	  ett	  för	  stort	  saltintag	  vilket	  ökar	  blodets	  osmotiska	  tryck	  och	  således	  ökar	  blodvolymen	  och	  -‐
trycket.	  Olika	  hormon	  kan	  också	  spela	  roll	  om	  de	  bildas	  i	  mängder	  som	  gör	  att	  kärlkontraktion	  av	  den	  
glatta	  muskulaturen	  sker	  i	  en	  för	  stor	  utsträckning.	  Ytterligare	  en	  anledning	  är	  det	  genetiska	  arvet	  och	  
ålder.	  Vid	  ökad	  ålder	  ökar	  nämligen	  kollagenhalten	  i	  de	  elastiska	  kärlen	  så	  att	  de	  blir	  stelare	  och	  mindre	  
elastiska.	  Det	  gör	  att	  exempelvis	  aorta	  inte	  kan	  dämpa	  det	  systoliska	  trycket	  och	  medeltrycket	  i	  artärerna	  
ökar.	  Högt	  blodtryck	  kan	  även	  vara	  konsekvensen	  av	  något	  annat	  problem	  som	  levercirrhos	  som	  leder	  till	  
portal	  hypertension,	  eller	  njursvikt	  vilket	  leder	  till	  renal	  hypertension.	  Detta	  kallas	  då	  en	  sekundär	  
hypertension.	  	  
	  
Vid	  hypertension	  ökar	  risken	  för	  ateroskleros	  och	  då	  hjärtinfarkt	  eller	  stroke	  på	  grund	  av	  emboli.	  Det	  
höga	  trycket	  är	  dessutom	  skadligt	  för	  näthinnan,	  njuren	  och	  hjärtat.	  I	  näthinnan	  vidgar	  trycket	  de	  små	  
blodkärlen	  och	  orsakar	  på	  så	  sätt	  skadliga	  blödningar.	  I	  njuren	  ansamlas	  hyalin	  som	  orsakar	  ischemi,	  
otillräcklig	  blodtillförsel	  till	  nefronen.	  Detta	  genom	  att	  väggen	  förtjockas	  och	  att	  lumen	  minskar	  i	  storlek	  
och	  i	  värsta	  fall	  leder	  detta	  till	  njursvikt.	  I	  hjärtat	  kan	  det	  orsaka	  en	  rad	  sjukdomar	  såsom	  hypertrofi,	  
hjärtsvikt,	  arytmier	  eller	  hjärtinfarkt.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Svimning	  
En	  tillfällig	  förlust	  av	  medvetande	  som	  beror	  på	  hjärnischemi,	  alltså	  hjärnans	  brist	  på	  tillräckligt	  
blodflöde,	  alternativt	  brist	  på	  näring.	  Anledningen	  till	  att	  man	  svimmar	  är	  att	  kroppen	  ska	  hamna	  i	  ett	  
horisontellt	  läge,	  så	  att	  blodflödet	  lättare	  kan	  ta	  sig	  till	  huvudet.	  	  
	  
Uppkomstmekanismer	  kan	  vara	  för	  litet	  födointag,	  lågt	  blodtryck,	  hypoglykemi,	  sömnbrist,	  emotionell	  
stress	  eller	  fysisk	  aktivitet	  utöver	  vad	  kroppens	  energiförråd	  kan	  hantera.	  Att	  man	  ställer	  sig	  upp	  snabbt,	  
speciellt	  i	  en	  varm	  miljö	  då	  blodkärlen	  är	  då	  vidgade,	  kan	  orsaka	  svimning.	  Det	  är	  eftersom	  det	  tar	  ett	  tag	  
innan	  de	  mekanismer	  som	  kompenserar	  för	  den	  ändrade	  blodfördelningen	  inte	  är	  snabba	  nog	  och	  
blodflödet	  till	  huvudet	  temporärt	  blir	  för	  lågt.	  	  
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Hjärtsvikt	  
Hjärtsvikt	  är	  en	  samling	  sjukdomar	  som	  alla	  leder	  till	  att	  hjärtat	  inte	  klarar	  av	  att	  transportera	  en	  
tillräcklig	  mängd	  blod	  till	  kroppen.	  En	  systolisk	  svikt	  innebär	  att	  hjärtat	  har	  en	  nedsatt	  pumpförmåga.	  
Med	  en	  diastolisk	  svikt	  finns	  en	  störning	  i	  hjärtats	  fyllnadsfas.	  Långvarigt	  högt	  blodtryck	  kan	  leda	  till	  att	  
muskulaturen	  i	  kammarna	  tänjs	  så	  mycket	  att	  att	  de	  översträcks	  och	  på	  så	  sätt	  får	  en	  minskad	  kraft.	  För	  
att	  kunna	  orka	  med	  den	  ökade	  stress	  som	  påverkar	  myokardiet	  initieras	  hypertrofi,	  förtjockning	  av	  
ventrikelväggen.	  Detta	  kan	  ses	  kliniskt	  med	  hjälp	  av	  ultraljud.	  Om	  hjärtmuskelväggen	  är	  för	  tjock	  och	  
mindre	  elastisk,	  blir	  fyllnaden	  dålig.	  	  
	  
Trots	  förtjockningen	  av	  väggen	  kommer	  hjärtat	  inte	  att	  orka	  med	  att	  hålla	  den	  ökade	  pulsen	  som	  skapas	  
på	  grund	  av	  den	  minskade	  slagvolymen.	  Hypertrofin	  leder	  dessutom	  till	  ökad	  svårighet	  för	  kranskärlen	  
att	  förse	  hjärtat	  med	  blod.	  Den	  minskade	  slagvolymen	  i	  vänster	  hjärta	  gör	  att	  baroreceptorer	  i	  aorta	  och	  
carotis	  att	  signalerar	  om	  ökad	  puls	  och	  kontraktion	  av	  kärlen,	  vilket	  leder	  till	  en	  ökad	  afterload	  för	  hjärtat	  
att	  arbeta	  mot	  och	  förvärrad	  svikt.	  	  
	  
Svikten	  drabbar	  ena	  halvan	  av	  hjärtat.	  En	  vänstersidig	  svikt	  leder	  till	  att	  blod	  ansamlas	  i	  lungorna	  vilket	  
kan	  leda	  till	  lungödem,	  cyanos	  och	  pulmonell	  hypertension.	  En	  högersidig	  svikt	  kan	  leda	  till	  att	  blod	  
ansamlas	  perifert,	  ascites,	  perifera	  ödem	  och	  ett	  ökat	  ventryck.	  Uppkomstmekanismer	  för	  en	  
vänstersidig	  hjärtsvikt	  är	  bl	  a	  fel	  på	  valva	  mitralis	  eller	  aortae.	  Det	  kan	  även	  bero	  på	  en	  ökad	  afterload	  i	  
form	  av	  ett	  högre	  tryck	  i	  aorta,	  p	  g	  a	  ett	  ökat	  blodtryck	  eller	  en	  förträngning.	  En	  högersidig	  svikt	  beror	  i	  
sin	  tur	  på	  exempelvis	  pulmonell	  hypertension	  eller	  fel	  på	  valva	  tricuspidalis	  eller	  pulmonalis.	  
Förträngningar	  i	  kranskärlen	  eller	  hjärtattacker	  kan	  leda	  till	  hjärtsvikt	  i	  hela	  hjärtat.	  	  
	  
Symptom	  av	  akut	  hjärtsvikt	  kan	  vara	  andnöd	  (eftersom	  blodet	  backar	  från	  vänsterhjärtat	  till	  lungan),	  svår	  
hjärtklappning,	  kraftig	  blekhet	  och	  svullna	  fötter	  (eftersom	  blodet	  backar	  från	  högerhjärtat	  och	  främjar	  
filtrationen	  i	  kapillärer).	  	  
	  
Hjärtinfarkt	  
Uppkommer	  när	  blodflödet	  till	  en	  del	  av	  hjärtat	  upphör	  på	  grund	  av	  en	  propp.	  Den	  drabbade	  delen	  får	  då	  
inte	  någon	  näring	  och	  syre	  (ischemi)	  och	  muskeln	  dör	  om	  inte	  proppen	  tas	  bort.	  Diagnostiseras	  ofta	  hos	  
patienter	  som	  tidigare	  haft	  angina	  pectoris	  (kärlkramp)	  eller	  ateroskleros	  och	  är	  den	  vanligaste	  
dödsorsaken	  bland	  både	  män	  och	  kvinnor	  världen	  över.	  	  
	  
Symptom	  vid	  en	  infarkt	  är	  bröstsmärtor	  som	  kan	  stråla	  ut	  i	  vänster	  arm,	  yrsel,	  andfåddhet,	  svettningar	  
och	  oro.	  Den	  vanligaste	  orsakande	  mekanismen	  är	  att	  ett	  aterosklerotiskt	  plack	  brister	  och	  skapar	  en	  
blodpropp	  i	  ett	  kranskärl.	  Vid	  syrebrist	  kommer	  myocardceller	  att	  dö	  i	  nekros	  och	  i	  deras	  ställe	  bildas	  
ärrvävnad,	  som	  kan	  ge	  upphov	  till	  arytmier	  och	  hjärtsvikt.	  	  
	  
Hjärtinfarkter	  inleds	  ofta	  då	  en	  person	  utför	  en	  syssla	  som	  kräver	  en	  ökad	  hjärtaktivitet	  (träning	  eller	  
stress).	  Den	  ökade	  aktiviteten	  leder	  till	  att	  blodtrycket	  stiger	  och	  risken	  att	  plack	  rupturerar	  ökar.	  	  
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Blodförlust	  
Om	  en	  person	  förlorar	  10-‐20%	  av	  blodet	  från	  en	  ven	  kommer	  venöst	  återflöde,	  blodvolym,	  
ventrikelfyllnad,	  slagvolym	  och	  hjärt-‐minutvolym	  att	  minska,	  vilke	  leder	  till	  ett	  minskat	  blodtryck	  i	  
artärerna.	  Vid	  en	  blodförlust	  på	  30%	  eller	  mer	  drabbas	  man	  av	  hypovolymetrisk	  chock.	  Det	  betyder	  att	  
perifer	  vävnad	  inte	  får	  ett	  tillräckligt	  stort	  blodflöde.	  Det	  systoliska	  trycket	  kommer	  att	  ligga	  under	  90	  
mmHg	  och	  medeltrycket	  i	  artärerna	  under	  70.	  Kliniska	  symptom	  är	  bland	  annat	  blekhet,	  
svimningstendenser	  samt	  kall	  och	  fuktig	  hud.	  Urinbildningen	  faller	  dessutom	  till	  runt	  endast	  25	  ml	  per	  
timme.	  	  
	  

Kompensationsmekanismer	  för	  att	  höja	  blodtrycket	  sker	  genom	  att	  baroreceptorer	  i	  aorta	  och	  carotis	  
reagerar	  på	  det	  lägre	  trycket	  och	  aktiverar	  sympatikus.	  Effekterna	  blir	  tachykardi,	  ökad	  kontraktilitet	  och	  
vasokonstriktion.	  Lågtrycksbaroreceptorer	  reagerar	  på	  minskad	  fyllnad	  i	  förmaken.	  Även	  detta	  leder	  till	  
ett	  sympatiskt	  påslag,	  som	  framförallt	  kommer	  att	  kontrahera	  kärlen	  till	  njuren	  vilket	  minskar	  förlust	  av	  
vätska	  genom	  dess	  nefron.	  De	  afferenta	  signalerna	  påverkar	  också	  hypothalamus,	  som	  i	  sin	  tur	  
stimulerar	  hypofysens	  baklob	  att	  frisätta	  ADH.	  Detta	  kommer	  ytterligare	  att	  minska	  vätskeförlusten	  samt	  
kontrahera	  kärl.	  Minskad	  sträckning	  i	  förmaken	  leder	  också	  till	  minskade	  nivåer	  av	  ANP,	  vilket	  också	  det	  
minskar	  salt-‐	  och	  vattenförlusterna.	  	  
	  

Perifera	  kemoreceptorer	  i	  carotis	  och	  aorta	  reagerar	  på	  minskat	  pO2	  när	  kringliggande	  vävnad	  får	  en	  
sämre	  blodtillförsel.	  En	  ökad	  signalering	  från	  dessa	  aktiverar	  sympatikus.	  Centrala	  kemoreceptorer	  
reagerar	  på	  att	  grav	  hypotension	  orsakar	  ett	  minskat	  pO2,	  ett	  ökat	  pCO2	  och	  ett	  minskat	  pH	  i	  hjärnans	  
cerebrospinalvätska.	  Främst	  pH-‐värdet	  leder	  till	  en	  aktivering	  av	  sympatikus.	  Via	  sympatikus	  ökar	  
noradrenalinfrisättning	  från	  neuron	  och	  även	  frisättningen	  av	  adrenalin	  från	  binjurarna.	  Effekterna	  av	  
katekolaminerna	  är	  tachykardi.	  	  
	  

Arteriolkonstriktion	  leder	  till	  ett	  minskat	  tryck	  i	  kapillärerna,	  vilket	  i	  sin	  tur	  innebär	  ett	  nettoflöde	  av	  
vätska	  in	  från	  interstitialrummet	  till	  blodet.	  Den	  ökade	  konstriktionen	  av	  kärlen	  till	  njuren	  kommer	  också	  
att	  leda	  till	  att	  större	  blödningar	  ofta	  leder	  till	  njursvikt	  då	  njurvävnaden	  inte	  får	  tillräckligt	  med	  blod.	  
Hjärtats	  och	  hjärnans	  blodflöden	  kommer	  även	  de	  att	  initialt	  strypas	  men	  deras	  autoreglering	  
kompenserar	  snabbt	  för	  detta	  och	  dessa	  organ	  påverkar	  inte	  vid	  lätt	  hypovolymetrisk	  chock.	  Även	  de	  
stora	  venerna,	  som	  innehåller	  mycket	  bod,	  påverkas	  av	  sympatikus	  och	  kontraheras,	  vilket	  leder	  till	  ett	  
normaliserat	  tryck	  här.	  	  
	  

I	  kapillärerna	  kommer	  det	  p	  g	  a	  lågt	  tryck	  flöda	  in	  vätska	  och	  blodvolymen	  ökas.	  Inom	  en	  timme	  späder	  
vätskan	  ut	  blodet	  så	  att	  75%	  av	  den	  förlorade	  volymen	  återfås,	  däremot	  med	  sänkt	  andel	  röda	  
blodkroppar.	  Inflödet	  av	  vätska	  sänker	  interstitiets	  tryck	  (Pi)	  och	  ökar	  interstitiets	  osmotiska	  tryck	  (πi)	  
samt	  ökar	  kapillärtrycket	  (Pc)	  och	  minskar	  det	  osmotiska	  trycket	  i	  kärlen	  (πc).	  Dessa	  faktorer	  gör	  att	  
vätska	  till	  slut	  slutar	  att	  strömma	  in	  i	  kärlet.	  Inte	  bara	  vätska	  utan	  även	  plasmaproteiner	  går	  in	  i	  blodet.	  
Detta	  sker	  i	  fenestrerade	  kärl	  i	  bland	  annat	  levern.	  Blödning	  kommer	  dessutom	  att	  stimulera	  
albuminbildning	  i	  levern.	  	  
	  

Den	  reducerade	  blodvolymen	  stimulerar	  törst	  och	  Na+-‐aptit.	  Detta	  kommer	  att	  leda	  till	  att	  
interstitialrummet	  och	  dess	  närliggande	  celler	  återvätskas	  efter	  att	  blödningen	  stoppas.	  	  
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Klaffdefekter	  och	  -‐missbildningar	  
	  

	  
	  
Effekten	  av	  klaffmissbildningar	  och	  -‐defekter	  blir	  olika	  beroende	  på	  var	  i	  hjärtat	  de	  sker.	  Det	  är	  mycket	  
vanligare	  med	  defekta	  klaffar	  i	  vänster	  hjärta	  än	  i	  höger.	  Vid	  fel	  på	  vänster	  sida	  bildas	  en	  vätskeansamling	  
i	  lungorna,	  medan	  fel	  på	  höger	  sida	  leder	  till	  ödem	  i	  de	  nedre	  extremiteterna.	  Konsekvenserna	  beror	  på	  
att	  en	  regurgation	  (återflöde)	  eller	  för	  trång	  klaff	  leder	  till	  ett	  ökat	  tryck	  proximalt	  om	  den	  del	  av	  hjärtat	  
som	  defekten	  drabbar.	  Det	  ökade	  trycket	  leder	  till	  att	  vätska	  filtreras	  ut	  i	  kapillärerna.	  	  
	  
Vid	  defekt	  mitralisklaff	  läcker	  blod	  från	  ventriculus	  sinister	  till	  atrium	  sinister	  under	  systole.	  Det	  ger	  ett	  
ökat	  tryck	  i	  vänster	  förmak	  och	  blodet	  i	  lungcirkulationen	  kommer	  inte	  att	  kunna	  ta	  sig	  till	  vänster	  hjärta	  
på	  grund	  av	  negativ	  tryckskillnad.	  Kammaren	  fylls	  dessutom	  med	  mer	  blod	  under	  diastole	  och	  på	  så	  sätt	  
fås	  en	  ökad	  slagvolym	  enligt	  Frank-‐Starlings	  princip.	  Denna	  säger	  att	  ju	  mer	  hjärtat	  är	  fyllt	  desto	  
kraftigare	  blir	  kontraktionen	  och	  desto	  mer	  töms	  hjärtat.	  Allt	  blod	  kommer	  däremot	  inte	  gå	  rätt	  väg	  till	  
aorta,	  utan	  varierande	  mycket	  (beroende	  på	  defekten)	  läcker	  tillbaka	  till	  förmaket.	  Ventrikeln	  anpassas	  
efter	  hand	  så	  att	  den	  får	  en	  tjockare	  muskelmassa	  och	  slagvolymen	  till	  aorta	  uppnår	  normal	  nivå.	  Den	  
ökade	  volymen	  i	  atrium	  kommer	  att	  öka	  dennas	  storlek	  så	  att	  blodet	  lättare	  kan	  flöda	  genom	  lungorna.	  	  
	  
Vid	  en	  defekt	  valva	  aortae	  strömmar	  blod	  från	  aorta	  tillbaka	  till	  vänster	  kammare.	  Detta	  leder	  till	  att	  det	  
diastoliska	  trycket	  i	  aorta	  sjunker	  och	  att	  den	  slutsystoliska	  volymen	  i	  ventriculus	  sinister	  ökar.	  Det	  sänkta	  
trycket	  innebär	  att	  pulstrycket	  (systole	  minus	  diastole)	  höjs.	  	  
	  
En	  för	  trång	  mitralisklaff	  (mitralisstenos)	  gör	  så	  att	  hjärtat	  inte	  klarar	  av	  att	  förse	  det	  stora	  kretsloppet	  
med	  tillräckligt	  med	  blod.	  Det	  bildas	  en	  tryckgradient	  mellan	  förmak	  och	  kammare	  under	  diastole	  så	  att	  
blodet	  flödar	  långsamt	  in	  under	  den	  snabba	  diastoliska	  fyllnadsperioden.	  Vid	  ansträngning	  räcker	  den	  
diastoliska	  tiden	  inte	  för	  blodet	  att	  fylla	  vänster	  kammare,	  trots	  förmakets	  kontraktion.	  Detta	  innebär	  ett	  
ökat	  tryck	  i	  atrium	  och	  i	  lungkretsloppet	  och	  man	  känner	  sig	  trött	  och	  kan	  svimma	  vid	  ansträngning.	  
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Värmeavgivande	  respektive	  värmeproducerande	  mekanismer	  i	  kroppen.	  (S2)	  
Värme	  bildas	  i	  aktiva	  muskler,	  förs	  vidare	  av	  blodet	  till	  
kroppens	  övriga	  organ	  och	  höjer	  temperaturen.	  För	  att	  
förhindra	  att	  kroppen	  överhettas	  kommer	  överskottsvärme	  att	  
transporteras	  till	  huden,	  dels	  via	  konduktion	  (värmeledning	  i	  
vävnader)	  men	  framför	  allt	  genom	  konvention	  (blod	  värms	  upp	  
och	  värmer	  i	  sin	  tur	  sedan	  upp	  huden).	  På	  grund	  av	  hudens	  
stora	  yta	  överförs	  värmen	  snabbt	  till	  omgivningen.	  	  
	  
Hastigheten	  med	  vilken	  värmen	  transporteras	  från	  kärnan	  till	  
huden	  beror	  på	  skillnaden	  i	  temperatur	  mellan	  dessa	  områden.	  
Konduktionen	  sker	  relativt	  konstant	  och	  kan	  inte	  påverkas.	  
Konvektionen	  i	  blodet	  kan	  öka	  genom	  att	  öka	  mängden	  blod	  
som	  strömmar	  genom	  huden.	  På	  samma	  sätt	  kan	  kroppen	  
minska	  blodflödet	  till	  huden	  vid	  hypotermi	  för	  att	  undvika	  
värmeförluster.	  Under	  en	  varm	  dag	  kan	  temperaturen	  i	  
omgivningen	  uppgå	  till	  kärnans	  temperatur	  och	  konvektion	  
och	  konduktion	  är	  då	  inte	  tillräckligt	  för	  att	  minska	  
temperaturen.	  Då	  kan	  en	  del	  värme	  avlägsnas	  genom	  
evaporering	  av	  vatten	  från	  luftrören	  och	  huden.	  	  

	  
Från	  huden	  kan	  värmen	  avlägsnas	  på	  fyra	  olika	  sätt;	  

• Strålning:	  Kroppen	  tar	  upp	  eller	  avlägsnar	  värme	  genom	  strålning,	  proportionellt	  till	  skillnaden	  
mellan	  hudens	  och	  omgivningens	  temperatur.	  Solen,	  en	  lampa	  eller	  en	  eld	  kan	  genom	  strålning	  
överföra	  värme	  till	  kroppen.	  	  

• Konduktion/	  Avledning:	  Uppstår	  när	  huden	  fysiskt	  är	  i	  kontakt	  med	  ett	  annat	  fast	  föremål	  med	  
en	  annan	  temperatur.	  Varm	  sand	  kan	  på	  detta	  sätt	  värma	  upp	  kroppen.	  Sker	  dock	  inte	  i	  någon	  
högre	  mån.	  

• Konvektion:	  Sker	  när	  en	  vätska	  eller	  gas	  överför	  värme	  mellan	  kroppen	  och	  omgivningen.	  
Överföringen	  sker	  snabbare	  vid	  högre	  strömhastigheter,	  exempelvis	  hårdare	  vind,	  än	  under	  
lägre.	  Vid	  låga	  strömmar	  kommer	  huden	  nämligen	  att	  värma	  upp	  ett	  lager	  av	  luft	  runt	  sig	  och	  på	  
så	  sätt	  skyddas	  från	  vidare	  avkylning.	  Konvektion	  sker	  nästan	  uteslutande	  vid	  bad,	  då	  vatten	  
leder	  bort	  värme.	  Vatten	  leder	  värme	  100	  gånger	  effektivare	  än	  luft.	  	  

• Evaporering:	  Avdunstning	  kan	  avlägsna	  all	  överskottsvärme	  bildat	  under	  träning.	  Detta	  sätt	  att	  
överföra	  värme	  är	  det	  enda	  sättet	  som	  är	  oberoende	  av	  hudens	  temperatur	  jämfört	  med	  
omgivningens.	  Avdunstningen	  av	  1	  gram	  vatten	  motsvarar	  en	  energiförlust	  på	  omkring	  0,6	  kcal.	  
Då	  kroppens	  svettkörtlar	  kan	  bilda	  30	  gram	  vätska	  per	  minut	  (upp	  mot	  2	  liter/timme)	  kan	  således	  
18	  kcal/minut	  försvinna	  från	  kroppen	  på	  detta	  sätt.	  Evaporering	  skulle	  under	  perfekta	  
förhållanden	  därför	  kunna	  avlägsna	  all	  överskottsenergi.	  Beroende	  på	  bland	  annat	  hög	  
luftfuktighet	  eller	  en	  liten	  luftgenomströmning	  kan	  detta	  dock	  oftast	  inte	  ske.	  	  
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Kroppens	  värmeproduktion	  är	  starkt	  beroende	  av	  metabolismen.	  På	  grund	  av	  en	  ineffektivitet	  i	  
oxidationen	  av	  föda	  bildas	  det	  inte	  bara	  energi	  i	  form	  av	  ATP,	  utan	  också	  mycket	  värme.	  Resting	  
metabolic	  rate	  (RMR)	  utgör	  den	  del	  av	  metabolismen	  som	  krävs	  för	  att	  vilande	  celler	  ska	  kunna	  
upprätthålla	  sin	  normala	  funktion.	  Frivillig,	  t	  ex	  träning,	  eller	  ofrivillig,	  t	  ex	  huttring,	  aktivering	  av	  muskler	  
leder	  till	  en	  ökad	  metabolism	  och	  således	  också	  en	  ökad	  värmeproduktion.	  Själva	  matspjälkningen	  kräver	  
också	  energi	  och	  födointag	  ökar	  således	  värmeproduktionen.	  En	  ökad	  vävnadstemperatur	  leder	  till	  ökad	  
metabolism	  och	  således	  ytterligare	  produktion	  av	  värme.	  Hormoner,	  såsom	  adrenalin	  och	  thyroxin,	  ökar	  
också	  metabolismen.	  Den	  basala	  ämnesomsättningen	  varierar	  även	  beroende	  på	  kön	  (män	  har	  högre)	  
och	  ålder	  (barn	  har	  högre).	  
	  

En	  frisk	  vuxen	  producerar	  ca	  80	  kcal/timme	  (90	  watt)	  värme	  i	  vila.	  Under	  fysisk	  aktivitet	  kan	  detta	  värde	  
gå	  upp	  till	  400-‐600	  kcal/timme.	  I	  princip	  all	  extravärme	  bildas	  i	  skelettmuskler,	  men	  lite	  även	  i	  hjärt-‐	  och	  
andningsmuskulaturen.	  Värmeproduktionen	  skulle	  höja	  kroppstemperaturen	  med	  1˚C	  per	  10	  minuter,	  
om	  den	  inte	  försvann	  från	  kroppen.	  Den	  bildade	  värmen	  överförs	  till	  blodet	  via	  konduktion	  i	  en	  takt	  som	  
beror	  på	  energiproduktionen	  i	  vävnaden,	  vävnadens	  temperatur,	  blodets	  temperatur	  och	  blodflödets	  
storlek	  genom	  organet.	  Vilande	  muskler	  har	  en	  låg	  blodgenomströmning	  och	  en	  låg	  metabolism.	  Den	  
låga	  metabolismen	  ger	  dem	  en	  temperatur	  på	  mellan	  33	  och	  35˚C	  och	  tar	  således	  upp	  värme	  från	  det	  
arteriella	  blodet.	  Levern,	  med	  en	  temperatur	  på	  38˚C,	  avger	  istället	  värme	  till	  blodet	  som	  senare	  kan	  
värma	  andra	  organ.	  Aktiva	  muskler	  kan	  öka	  sin	  energiproduktion	  100	  gånger	  och	  kommer	  på	  så	  sätt	  
effektivt	  kunna	  öka	  temperaturen	  i	  kroppen	  genom	  att	  värma	  upp	  genomströmmande	  blod.	  Mängden	  
blod	  i	  muskeln	  ökar	  dessutom	  vid	  aktivitet,	  vilket	  effektivt	  avlägsnar	  värme	  och	  ger	  till	  andra	  vävnader.	  	  
	  

Värmeproducerande	  funktioner	  i	  kroppen	  är	  alltså	  sammanfattningsvis	  den	  basala	  ämnesomsättningen	  
samt	  aktivitetsinducerad	  ämnesomsättning.	  Den	  senare	  kan	  delas	  in	  i	  viljestyrd	  muskelaktivitet,	  icke-‐
viljestyrd	  muskelaktivitet	  (huttring	  och	  hjärtats	  aktivitet)	  och	  icke-‐muskulär	  värmeproduktion	  (brun	  
fettväv	  bildar	  energi).	  	  
	  
Begreppen	  hypertermi,	  hypotermi,	  feber	  samt	  termoneutral	  zon.	  (S1)	  
Hypertermi	  är	  ett	  tillstånd	  med	  en	  förhöjd	  kroppstemperatur.	  Kan	  bero	  på	  att	  kroppen	  själv	  producerar	  
för	  mycket	  värme	  eller	  på	  utomliggande	  faktorer.	  Hypotermi	  är	  motsatsen;	  ett	  tillstånd	  med	  för	  låg	  
kroppstemperatur.	  
	  

Feber	  är	  ett	  tillstånd	  som	  initieras	  i	  hypothalamus	  av	  prostaglandin	  E2	  (PGE2).	  PGE2	  bildas	  av	  kroppen	  
som	  ett	  svar	  på	  pyrogener.	  Dessa	  kan	  vara	  endogena	  (IL-‐1,	  IL-‐6	  och	  TNF-‐α)	  eller	  exogena	  (från	  t	  ex	  
gramnegativa	  bakterier).	  Vid	  feber	  höjs	  kroppens	  ”set	  point”-‐temperatur.	  Då	  känner	  hypothalamus	  av	  
att	  kroppstemperaturen,	  jämfört	  med	  den	  nya	  referenstemperaturen,	  är	  för	  låg	  och	  därför	  kommer	  
värmeavgivningen	  att	  minska	  och	  produktionen	  att	  öka,	  genom	  att	  huttring	  induceras.	  En	  anledning	  till	  
varför	  man	  får	  feber	  vid	  infektioner	  kan	  vara	  att	  T-‐lymfocytproliferation	  ökar	  vid	  stigande	  temperaturer.	  	  
	  

Inom	  temperaturintervallet	  som	  utgör	  den	  termoneutrala	  zonen	  behöver	  man	  inte	  reglera	  sin	  
temperatur	  aktivt,	  via	  exempelvis	  ökad	  metabolism	  för	  att	  höja	  temperaturen	  eller	  ökad	  frisättning	  av	  
värme	  till	  omgivningen.	  För	  en	  naken	  människa	  i	  luft	  ligger	  den	  termoneutrala	  zonen	  på	  ca	  28˚C	  och	  för	  
en	  lättklädd	  människa	  på	  25-‐26˚C.	  I	  vatten	  35-‐36˚C.	  	  
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Konsekvenser	  av	  hyper-‐	  respektive	  hypotermi.	  (S1)	  	  
Trots	  att	  kroppen	  har	  ett	  effektivt	  temperaturregleringssystem	  kan	  stora	  förändringar	  i	  temperatur	  leda	  
till	  hyper-‐	  eller	  hypotermi.	  Eftersom	  kroppen	  fungerar	  som	  effektivast	  i	  ett	  visst	  temperaturspektrum	  kan	  
sådana	  händelser	  bli	  livshotande.	  	  
	  
Hög	  luftfuktighet	  kombinerat	  med	  hög	  omgivningstemperatur	  kan	  leda	  till	  hypertermi,	  speciellt	  vid	  hög	  
fysisk	  aktivitet.	  Förmågan	  att	  avge	  värme	  genom	  strålning	  minskar	  då	  omgivningen	  redan	  är	  varm,	  
detsamma	  gäller	  konduktion	  och	  konvektion.	  Den	  höga	  luftfuktigheten	  minskar	  dessutom	  effekten	  av	  
evaporering.	  Hypertermi	  kan	  i	  allvarliga	  fall	  ge	  värmeslag.	  Då	  har	  kroppstemperaturen	  gått	  upp	  till	  41˚C,	  
vilket	  leder	  till	  en	  så	  kraftig	  vasodilation	  i	  huden	  att	  blodtrycket	  sjunker	  till	  värden	  där	  hjärnans	  tillflöde	  
minskar.	  Man	  blir	  förvirrad	  och	  kan	  bli	  medvetslös.	  Värmen	  kommer	  dessutom	  att	  leda	  till	  okontrollerad	  
trombosbildning	  vilket	  kan	  ge	  blödningar	  då	  trombocyterna	  tar	  slut.	  Vid	  en	  inre	  temperatur	  över	  45˚C	  
dör	  man.	  Enzymer	  i	  cellerna	  börjar	  vid	  denna	  temperatur	  denatureras	  och	  man	  kan	  inte	  upprätthålla	  
normala	  kroppsfunktioner.	  	  
	  
Den	  vanligaste	  orsaken	  till	  hypotermi	  att	  kroppen	  ligger	  i	  kallt	  vatten.	  Vattnet	  avlägsnar	  nämligen	  värme	  
från	  kroppen	  100	  gånger	  snabbare	  än	  luft.	  Om	  temperaturen	  understiger	  30˚C	  börjar	  hjärtat	  drabbas	  av	  
arytmier	  och	  kan	  stanna	  av	  helt.	  Det	  leder	  till	  att	  hjärnan	  blir	  utan	  syre	  och	  man	  dör.	  Vid	  temperaturer	  
under	  33˚C	  börjar	  frossa	  och	  förvirring	  och	  bl	  a	  händerna	  blir	  helt	  oanvändbara.	  Under	  36˚C	  börjar	  
ämnesomsättningen	  gå	  långsammare	  på	  grund	  av	  att	  reaktionerna	  inte	  sker	  i	  samma	  takt	  vid	  lägre	  
temperaturer.	  	  
	  
Temperaturavkännande	  sensorer	  i	  kroppen	  samt	  hur	  denna	  information	  integreras	  centralnervöst	  och	  
hur	  afferenta	  och	  efferenta	  system	  interagerar	  i	  temperaturregleringen.	  (S3)	  
Kroppen	  reglerar	  sin	  temperatur	  med	  hjälp	  av	  sensorer,	  afferenta	  nerver	  till	  hjärnan,	  hypothalamus,	  
efferenta	  nerver	  i	  det	  autonoma	  nervsystemet	  och	  termala	  effektorer	  som	  antingen	  kontrollerar	  
värmeöverföring	  till	  och	  från	  huden	  eller	  reglerar	  värmebildning.	  	  
	  

Fria	  nervslut	  i	  huden	  och	  i	  hypothalamus	  främre	  del	  registrerar	  
kroppens	  termala	  tillstånd.	  I	  huden	  finns	  skilda	  värme-‐	  och	  
köldreceptorer.	  Värmereceptorerna	  är	  som	  mest	  aktiva	  vid	  
temperaturer	  kring	  45˚C	  medan	  köldreceptorerna	  blir	  mer	  
aktiva	  när	  temperaturen	  sjunker	  från	  40˚C	  till	  26˚C.	  En	  
temperaturförändring	  leder	  till	  en	  stabil	  eller	  en	  temporär	  
skillnad	  i	  aktivitet.	  Receptorerna	  skickar	  afferenta	  nerver	  till	  
hypothalamus	  om	  omgivningens	  temperatur.	  Signaler	  går	  även	  
till	  hjärnbarken	  vilket	  leder	  till	  en	  medveten	  perception	  om	  
temperaturen.	  	  
	  

Termoreceptorer	  i	  hypothalamus	  preoptiska	  del	  varierar	  sin	  aktivitet	  med	  temperaturer	  runt	  37	  ±	  2-‐4	  
grader.	  Detta	  är	  viktigt	  för	  att	  känna	  av	  temperaturförändringar	  under	  exempelvis	  träning.	  
Värmereceptorerna	  är	  många	  fler	  än	  köldreceptorerna.	  	  
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Vid	  stimulering	  av	  hudreceptorerna	  skickar	  dessa	  en	  
signal	  via	  ryggmärgen	  till	  hypothalamus,	  som	  
integrerar	  denna	  information	  med	  sensorik	  från	  andra	  
delar	  av	  kroppen.	  Sedan	  skickas	  efferenta	  beslut	  som	  
påverkar	  värmebildning	  och	  överföring	  av	  värme	  inom	  
och	  ut	  från	  kroppen.	  Hudreceptorerna	  ger	  information	  
om	  omgivningens	  temperatur	  som	  även	  påverkar	  
kärnans	  temperatur.	  Hypothalamusreceptorerna	  ger	  i	  
sin	  tur	  information	  om	  kärnans	  temperatur,	  som	  
förändras	  vid	  exempelvis	  träning.	  	  
	  
Bland	  de	  effekter	  som	  de	  efferenta	  nerverna	  har	  i	  
kroppen	  är	  justering	  av	  blodflöde	  i	  arterioler	  i	  huden.	  
Konvektionen	  av	  värme	  från	  kärnan	  till	  huden	  
påverkas.	  Det	  autonoma	  nervsystemet	  kan	  öka	  
blodflödet	  i	  huden	  10	  gånger	  över	  vilonivånDet	  är	  inte	  
kapillärerna	  i	  huden	  som	  får	  ett	  ökat	  blodflöde,	  utan	  

arteriovenösa	  anastomoser	  i	  subcutis	  (kallas	  även	  glomuskroppar).	  Dessa	  har	  en	  hög	  basal	  innervering	  
från	  sympatikus	  och	  påslaget	  är	  normalt	  högt.	  Vid	  värme	  i	  kroppen	  kommer	  dock	  sympatikusnerverna	  
att	  hämmas	  och	  kärlen	  dilateras.	  Ett	  stort	  sympatikuspåslag,	  som	  vid	  kyla,	  kan	  till	  och	  med	  helt	  stänga	  av	  
de	  arteriovenösa	  anastomoserna.	  Kärlen	  på	  skalpen	  eller	  halsen	  kan	  inte	  ändra	  radie	  efter	  reglering,	  
varför	  mycket	  värme	  förloras	  vid	  kyla	  i	  dessa	  regioner.	  	  
	  
Den	  större	  delen	  av	  huden	  saknar	  anastomoser	  blodflödet	  regleringas	  på	  ett	  annat	  sätt.	  Sympatikus	  
frisätter	  här	  både	  noradrenalin	  och	  acetylkolin.	  Till	  glomuskropparna	  frisätts	  bara	  noradrenalin.	  
Vasokonstriktion	  sker	  tack	  vare	  noradrenalin	  (vid	  kyla)	  medan	  acetylkolin	  innerverar	  svettkörtlar	  samt	  
orsakar	  vasodilation.	  Svettkörtlarna,	  främst	  de	  merokrina,	  bildar	  svett	  vid	  sympatikuspåslag.	  Det	  frisätter	  
ACh,	  men	  insöndrar	  även	  kallikrein	  som	  bildar	  vasodilatorn	  bradykinin.	  	  	  
	  
Vid	  stark	  kyla	  kommer	  värme	  att	  behöva	  tillverkas	  i	  högre	  grad	  och	  detta	  görs	  genom	  att	  efferenta	  
nerver	  får	  muskler	  att	  kontraheras	  så	  att	  man	  huttrar.	  Huttringen	  är	  icke-‐volontärt	  och	  kan	  fördubbla	  
metabolismen	  under	  några	  timmar	  tills	  muskeln	  inte	  orkar	  längre.	  Under	  korta	  stunder	  kan	  
metabolismen	  tre-‐	  eller	  fyradubblas.	  Experiment	  har	  visat	  att	  hypothalamus	  termiska	  känslighet	  är	  nio	  
gånger	  högre	  än	  hudens.	  Det	  betyder	  att	  om	  man	  sänker	  hypothalamus	  temperatur	  med	  en	  grad,	  så	  ger	  
det	  ett	  nio	  gånger	  större	  svar	  än	  motsvarande	  temperaturförändring	  i	  huden.	  Dessutom	  är	  känsligheten	  i	  
ansiktshuden	  tre	  gånger	  högre	  än	  huden	  på	  extremiteterna.	  
	  
Beteendets	  betydelse	  för	  temperaturreglering.	  (S1)	  
Regelbunden	  fysisk	  träning	  gör	  att	  svettning	  inleds	  tidigare,	  vilket	  motverkar	  överhettning.	  Vid	  kyla	  söker	  
man	  upp	  värme	  eller	  dricker	  varma	  drycker	  och	  höjer	  på	  så	  sätt	  kroppstemperaturen.	  Man	  kan	  även	  
springa	  för	  att	  hålla	  sig	  varm,	  eller	  vid	  värme	  söka	  sig	  till	  kyla.	  På	  dessa	  sätt	  kan	  man	  själv	  viljemässigt	  
styra	  sin	  kroppstemperatur.	  
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Avsnitt IV: Andning 
	  
Bröstkorgsväggens	  uppbyggnad:	  skelettdelar,	  muskulatur,	  nerver,	  blodkärl;	  intercostalrummets	  
sammansättning;	  bröstkorgens	  och	  bukens	  rörelser	  under	  andningen;	  andningsmuskulaturen.	  (S2)	  

Bröstkorgen	  är	  uppbyggd	  av	  de	  tolv	  revbenen	  (costa),	  som	  utgår	  
från	  ryggkotorna	  och	  via	  brosk	  fäster	  i	  bröstbenet	  (sternum).	  
Mellan	  revbenen	  finns	  musklerna	  mm.	  intercostales	  externi	  et	  
interni	  och	  mm.	  scaleni.	  I	  en	  fåra	  under	  varje	  revben	  löper	  en	  
artär,	  en	  ven	  och	  en	  intercostalnerv.	  
	  
Vid	  inspiration	  kontraheras	  diafragma	  och	  dras	  nedåt,	  vilket	  
sänker	  trycket	  i	  thorax	  så	  att	  luft	  strömmar	  in	  i	  lungorna.	  Mm.	  
scaleni	  et	  intercostales	  externi	  hjälper	  till	  att	  vidga	  bröstkorgen,	  
via	  två	  huduvrörelser;	  som	  ”handtaget	  på	  en	  hink”	  i	  bilateral	  
riktning	  eller	  en	  ”pump”	  i	  anterioposterior	  riktning.	  De	  externa	  
intercostalmusklerna	  ”drar	  upp”	  de	  laterala	  delarna	  av	  de	  nedre	  

revbenen,	  som	  ett	  handtag	  på	  en	  hink,	  vilket	  gör	  bröstkorgen	  bredare.	  Pumpen	  åstadkoms	  genom	  att	  
mm.	  scaleni,	  som	  fäster	  vid	  ovansidan	  av	  bröstkorgen,	  drar	  uppåt	  (kraniellt)	  och	  sternum	  vinklas	  utåt.	  	  
	  

	  
	  

Vid	  kraftig	  andning	  kan	  även	  accessorisk	  respiratorisk	  muskulatur	  hjälpa	  till.	  Dessa	  är	  bland	  annat	  mm.	  
scaleni	  ett	  exempel	  på,	  men	  även	  m.	  sternocleidomastoideus	  som	  kan	  höja	  bröstkorgen.	  Om	  man	  fixerar	  
armarna	  kan	  även	  viss	  ryggmuskulatur	  och	  bröstmuskler	  hjälpa	  till	  vid	  andning.	  Expirationen	  är	  
mestadels	  passiv,	  men	  vid	  forcerad	  expiration	  kontraheras	  mm.	  intercostales	  interni	  och	  ”drar	  ner”	  de	  
övre	  revbenen	  för	  att	  komprimera	  bröstkorgen,	  samt	  bukmuskulaturen	  för	  att	  pressa	  ut	  luften.	  
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Diafragmas	  uppbyggnad,	  läge,	  funktion;	  innervation	  och	  kärlförsörjning.	  (S2)	  
Diafragma	  är	  en	  muskel	  i	  botten	  av	  thorax	  som	  skiljer	  thorax	  från	  bukhålan.	  Det	  är	  den	  viktigaste	  
andningsmuskeln	  och	  kontraktion	  leder	  till	  inandning	  genom	  ett	  sänkt	  thoraxtryck.	  Innerveras	  av	  nervus	  
phrenicus	  som	  utgår	  från	  C3-‐C5.	  Artärer	  som	  försörjer	  diafragma	  med	  blod	  uppifrån	  är	  grenar	  från	  a.	  
thoracica	  interna	  (a.	  pericardiophrenica,	  a.	  musculophrenica)	  och	  från	  a.	  phrenica	  superior	  och	  a.	  
intercostalis	  interna.	  Underifrån	  kommer	  blodet	  från	  a.	  phrenica	  inferior.	  Venerna	  som	  dränerar	  blod	  är	  
v.	  brachiocephalica,	  v.	  azygos	  och	  grenar	  som	  mynnar	  i	  vena	  cava	  inferior	  och	  v.	  suprarenalis	  sinister.	  	  
	  

	  	  	   	  
	  
Lungornas	  makroanatomi	  (lunglober,	  lungsegmenten,	  bronkträdet,	  blodförsörjning,	  innervation	  och	  
lymfdränering).	  (S2)	  
Höger	  lunga	  består	  av	  tre	  lober	  och	  vänster	  lunga	  har	  två.	  Lungorna	  är	  också	  uppdelade	  i	  vardera	  tio	  
segment,	  numrerade	  I-‐X.	  Vid	  tracheabifurkationen	  delar	  trachea	  upp	  sig	  i	  två	  huvudbronker,	  en	  till	  höger	  
lunga	  och	  en	  till	  vänster.	  Huvudbronkerna	  har	  en	  förgrening	  till	  varje	  lunglob,	  alltså	  har	  den	  högra	  tre	  
förgreningar	  och	  den	  vänstra	  två.	  Från	  hjärtat	  kommer	  truncus	  pulmonalis,	  som	  delar	  upp	  sig	  i	  två	  
lungartärer.	  Fyra	  stycken	  lungvener,	  två	  från	  varje	  lunga,	  går	  sedan	  tillbaka	  till	  hjärtat.	  N.	  vagus	  och	  
sympatiska	  nerver	  går	  in	  i	  hilus	  och	  utgör	  lungans	  innervering.	  Lungan	  har	  stor	  mängd	  lymfatisk	  vävnad,	  
där	  det	  ofta	  fastnar	  metastaser	  vid	  cancer.	  
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Lungans	  funktionella	  morfologi	  med	  särskild	  hänsyn	  till	  luftvägsträdets	  förgreningar,	  alveolokapillära	  
membranets	  egenskaper	  samt	  bronkial-‐	  och	  lungcirkulationens	  organisation.	  (S2)	  
	  

Totalt	  finns	  det	  ungefär	  23	  generationer	  av	  
luftvägar.	  Gasutbyte	  sker	  från	  och	  med	  
respiratoriska	  bronkioler	  till	  och	  med	  alveoli.	  
Kapillärerna	  i	  alveolerna	  är	  kontinuerliga.	  Det	  är	  
mycket	  tätt	  mellan	  kapillärerna	  och	  
alveolmembranet	  ligger	  tätt	  inpå	  kärlen.	  En	  
acinus,	  vilket	  är	  den	  minsta	  funktionella	  delen	  i	  
lungan,	  består	  av	  de	  två	  respiratoriska	  
bronkiolerna	  som	  utgår	  från	  en	  terminal	  
bronkiol	  samt	  de	  efterföljande	  fyra	  ducti	  
alveolares	  och	  åtta	  sacculi	  alveolares.	  
Luftvägsträdets	  förgreningar:	  

	  
	  

Trachea	  
↓ 

Bronchi	  principales	  
↓ 

Bronchi	  lobares	  
↓ 

Bronchi	  segmentales	  
↓ 

Bronchioli	  
↓ 

Bronchioli	  terminales	  
↓ 

Bronchioli	  respiratori	  
↓ 

Ducti	  alveolares	  
↓ 

Sacculi	  alveolares	  
	  
Mellan	  luft	  och	  blod	  finns	  bara	  tre	  tunna	  skikt;	  kapillärens	  endotel,	  basalmembran	  och	  alveolens	  
epitelceller	  av	  typ	  1.	  Totalt	  blir	  väggen	  mindre	  än	  2	  μm	  tjock.	  Däremot	  innehåller	  hela	  vägen	  som	  en	  
syremolekyl	  måste	  vandra	  fler	  komponenter;	  diffusion	  i	  luft	  i	  alveolen,	  vätskefilm,	  lungepitel,	  
interstitium,	  kapillärendotel,	  plasma,	  genom	  erytrocytmembran	  och	  slutligen	  in	  i	  en	  hemoglobinmolekyl.	  
	  
Trycket	  i	  lungcirkulationen	  är	  15-‐25	  mmHg.	  Kärlen	  apikalt	  i	  lungan	  är	  smala,	  basalt	  är	  de	  breda	  p	  g	  a	  att	  
gravitationen	  ger	  ett	  högre	  blodtryck	  basalt.	  Om	  vi	  står	  upp	  är	  blodflödet,	  perfusionen,	  absolut	  störst	  
basalt	  i	  lungan.	  Ligger	  vi	  ned	  är	  perfusionen	  störst	  nära	  ryggraden.	  I	  en	  utandad	  lunga	  är	  alveolerna	  
störst	  apikalt	  och	  minst	  basalt.	  När	  vi	  andas	  in	  dras	  därför	  luften	  ned	  basalt	  i	  lungan,	  eftersom	  dessa	  
alveoler	  kan	  vidgas	  mest.	  Den	  största	  delen	  av	  både	  perfusionen	  och	  ventilationen	  går	  således	  basalt	  och	  
gasutbytet	  är	  alltså	  som	  störst	  här.	  
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Respirationsorganens	  mikroskopiska	  struktur	  (näshåla,	  larynx,	  trachea,	  bronker,	  lungor,	  pleura).	  (S2)	  
Andningsvägarnas	  slemhinnor:	  

Respirationsvägsepitelet	  är	  flerradigt	  
och	  cylindriskt.	  Det	  finns	  kinocilier,	  
bägarceller,	  borstceller,	  argyrofila	  
celler	  och	  basalceller.	  Skiktat	  skivepitel	  
finns	  i	  mjuka	  gommen,	  öppningen	  av	  
näshålan,	  larynxöppningen,	  epiglottis	  
och	  stämbanden	  (plica	  vocalis).	  
Brosket	  i	  andningsvägarna	  är	  hyalint	  
brosk,	  i	  larynx,	  trachea	  och	  bronker,	  

eller	  elastiskt	  brosk,	  i	  epiglottis,	  småbrosk	  i	  larynx	  och	  i	  de	  minsta	  bronkiolerna.	  Den	  finns	  också	  
seromukösa	  körtlar.	  	  
	  
Näshålan	  
Näshålan	  utgörs	  av	  två	  stycken	  parade	  kammare.	  Kamrarna	  separeras	  av	  septum	  nasi,	  som	  består	  av	  ben	  
och	  brosk.	  Varje	  kammare	  börjar	  vid	  näsborrarna	  och	  slutar	  posteriort	  vid	  choanae,	  öppningen	  mellan	  
näshålan	  och	  nasopharynx.	  Kamrarna	  är	  indelande	  i	  tre	  segment;	  vestibul,	  respiratoriskt	  segment	  och	  
olfaktoriskt	  segment.	  	  
	  
Vestibul	  en	  är	  den	  del	  av	  näshålan	  som	  ligger	  ventralt,	  ungefär	  vid	  näsborrarna	  och	  har	  skiktat	  skivepitel,	  
en	  förlängning	  av	  ansiktets	  hud.	  Här	  finns	  hårstrån,	  vars	  funktion	  är	  att	  fånga	  större	  partiklar	  i	  den	  
inandade	  luften.	  Man	  kan	  också	  se	  talgkörtlar	  vars	  sekret	  har	  samma	  funktion	  och	  hjälper	  till	  att	  fånga	  
upp	  partiklar.	  Dorsalt,	  där	  vestibulen	  slutar,	  blir	  det	  skiktade	  skivepitelet	  tunnare	  och	  övergår	  i	  ett	  
flerradigt	  epitel	  (respiratoriskt	  epitel)	  och	  därmed	  börjar	  nästa	  segment.	  
	  
Det	  respiratoriska	  segmentet	  utgör	  den	  största	  volymen	  av	  näshålan	  och	  här	  finns	  den	  mediala	  väggen,	  
septum	  nasi.	  De	  laterala	  väggarna	  i	  näshålan	  buktar	  ut	  av	  strukturer	  som	  kallas	  näsmusslor	  (conchae)	  
vars	  funktion	  är	  att	  förstora	  ytan	  samt	  bilda	  turbulens	  vilket	  gör	  att	  luften	  lättare	  kan	  fuktas,	  värmas	  och	  
filtreras.	  Detta	  kallas	  turbulent	  precipitation	  och	  innebär	  att	  luften	  bildar	  virvlar	  varpå	  partiklar	  lättare	  
fastnar	  i	  den	  mukösa	  väggen	  i	  näshålan.	  Partiklarna	  som	  fastnar	  transporteras	  sedan	  med	  hjälp	  av	  cilier	  
till	  pharynx	  och	  sväljs.	  Epitelet	  för	  detta	  segment	  är	  flerradigt	  epitel	  och	  består	  av	  fem	  olika	  celltyper:	  	  
	  

• Cilieförsedda	  celler	  –	  cylindriska	  celler	  med	  cilier	  som	  skjuter	  ut	  i	  mukosan	  
• Bägarceller	  –	  syntetiserar	  och	  secernerar	  mukus	  
• Borstceller	  –	  generellt	  namn	  för	  celler	  i	  respiratoriska	  systemet,	  har	  korta	  och	  trubbiga	  microvilli	  
• Små	  granulära	  celler	  –	  liknar	  basalceller	  men	  innehåller	  sekretoriska	  granula	  
• Basalceller	  –	  stamceller	  från	  vilka	  de	  andra	  cellerna	  uppkommer	  

	  
I	  lamina	  propria	  finns	  ett	  rikligt	  vaskulärt	  nätverk.	  Kapillärerna	  här	  är	  de	  som	  värmer	  upp	  luften.	  Lamina	  
propria	  innehåller	  också	  en	  hel	  del	  mukösa	  körtlar.	  
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Det	  olfaktoriska	  segmentet	  har	  ett	  speciellt	  olfaktoriskt	  epitel	  som	  har	  en	  karakteristisk	  gulbrun	  färg.	  Hos	  
människor	  är	  denna	  struktur	  bara	  några	  kvadratcentimeter	  stor,	  men	  hos	  djur	  vars	  luktsinne	  är	  mer	  
välutvecklat	  är	  den	  betydligt	  större.	  Epitelet	  är	  flerradigt	  men	  har	  till	  skillnad	  från	  det	  respiratoriska	  
segmentet	  en	  del	  andra	  slags	  celler,	  samt	  saknar	  bägarceller.	  Celltyper	  i	  detta	  område	  är:	  
	  

• Olfaktoriska	  celler	  (bipolär	  nervcell,	  receptorcell)	  –	  dess	  apikala	  del	  utgörs	  av	  ett	  slags	  dendrit	  
som	  sticker	  ut	  över	  ytan	  och	  bildar	  en	  olfaktorisk	  vesikel,	  en	  luktkägla,	  som	  har	  cilier,	  lukthår.	  
Cellen	  kan	  antigen	  vara	  flaskformad	  eller	  cylindrisk.	  Plasmamembranet	  hos	  dessa	  cilier	  har	  
receptorer	  för	  doftämnesmolekyler,	  och	  skickar	  aktionspotentialer	  om	  en	  sådan	  molekyl	  binder	  
in.	  Cellens	  basala	  del	  utgörs	  av	  ett	  axon	  som	  går	  genom	  epitelet	  in	  genom	  bindväven	  där	  den	  
förbinder	  sig	  med	  andra	  axoner.	  Dessa	  ansamlingar	  ger	  upphov	  till	  luktnerven,	  n.	  olfactorius	  
(kranialnerv	  I).	  De	  olfaktoriska	  cellerna	  kan	  återbildas	  och	  har	  en	  livslängd	  på	  cirka	  en	  månad.	  	  

• Stödjeceller	  –	  cylindriska	  celler	  med	  apikal	  kärna,	  microvilli	  och	  granula.	  De	  har	  samma	  funktion	  
som	  gliaceller,	  en	  fysisk	  stödjande	  support	  till	  de	  olfaktoriska	  cellerna.	  	  

• Borstceller	  –	  dess	  apikala	  del	  har	  tjocka	  och	  trubbiga	  microvilli.	  Den	  basala	  delen	  har	  synaptisk	  
kontakt	  med	  grenar	  av	  terminala	  nervfibrer	  från	  N.	  trigeminus	  (kranialnerv	  V)	  och	  dess	  funktion	  
är	  att	  känna	  av	  sensorik	  i	  mukosan.	  

• Basalceller	  –	  stamceller	  från	  vilka	  de	  andra	  cellerna	  uppkommer.	  Är	  små,	  runda	  och	  lokaliserade	  
nära	  basallamina.	  Har	  en	  kärna	  som	  ligger	  placerad	  lägre	  än	  kärnorna	  hos	  olfaktoriska	  celler.	  	  
	  

Mukosan	  innehåller	  också	  Bowmans	  körtlar.	  De	  producerar	  ett	  seröst	  sekret	  vars	  funktion	  är	  att	  fånga	  
och	  lösa	  upp	  doftämnesmolekyler.	  Körteln	  har	  kubiska	  celler	  och	  utförsgångar	  med	  platt	  epitel.	  Det	  
bildas	  ett	  konstant	  flöde	  så	  att	  nya	  dofter	  hela	  tiden	  kan	  kännas	  av.	  Det	  är	  detta	  sekret	  som	  ger	  den	  
gulbruna	  färgen	  i	  området.	  	  
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Larynx,	  struphuvudet	  
Larynx	  är	  passagevägen	  mellan	  oropharynx	  och	  trachea.	  Det	  formas	  av	  
oregelbundet	  hyalint	  och	  elastiskt	  brosk.	  Är	  också	  en	  del	  av	  talorganet.	  
Epitelet	  utgörs	  av	  skiktat	  skivepitel	  fram	  till	  och	  med	  epiglottis	  och	  
skyddar	  från	  nötning.	  Resten	  av	  epitelet	  utgörs	  av	  flerradigt	  cylindriskt	  
epitel	  med	  cilier,	  förutom	  en	  liten	  del	  av	  de	  äkta	  stämbanden	  som	  har	  
skivepitel.	  Stämbanden	  (plica	  vocalis)	  och	  de	  falska	  stämbanden	  (plica	  
vestibularis)	  är	  två	  stycken	  veck	  av	  mukosan.	  De	  falska	  stämbanden	  har	  
körtlar	  till	  skillnad	  från	  de	  äkta.	  De	  äkta	  har	  ett	  elastiskt	  membran	  och	  
muskulatur,	  m.	  vocalis.	  	  

	  
Trachea	  
Trachea	  är	  ett	  kort	  flexibelt	  rör	  (10	  cm	  långt,	  2,5	  cm	  brett)	  och	  fungerar	  som	  en	  passageväg.	  Röret	  byggs	  
upp	  av	  hästskoformade	  broskringar	  av	  hyalint	  brosk,	  cartilago	  trachea,	  med	  en	  skelettmuskel,	  m.	  
trachealis,	  mellan	  de	  fria	  ändarna	  dorsalt.	  Mukosan	  har	  flerradigt	  epitel	  där	  följande	  celler	  kan	  ses:	  
	  

• Cilieförsedda	  celler	  –	  utgör	  det	  största	  antalet	  celler	  i	  trachea	  och	  sträcker	  sig	  genom	  hela	  
epitelet.	  Har	  cilier	  och	  precis	  under	  dessa	  bildas	  en	  mörk	  linje.	  Cilierna	  utför	  svepande	  rörelser	  
mot	  pharynx	  och	  utgör	  en	  skyddande	  mekanism	  genom	  att	  föra	  ut	  partiklar	  från	  lungorna.	  

• Mukösa	  celler	  –	  liknar	  GI-‐kanalens	  bägarceller	  och	  sitter	  lite	  här	  och	  där	  mellan	  cilieförsedda	  
celler	  och	  precis	  som	  dessa	  sträcker	  de	  sig	  genom	  hela	  epitelet.	  Dessa	  celler	  ökar,	  till	  skillnad	  från	  
de	  cilieförsedda,	  i	  antal	  vid	  kronisk	  irritation	  av	  luftvägarna.	  	  	  

• Borstceller	  –	  se	  tidigare	  beskrivning	  
• Små	  granulära	  celler	  –	  är	  sparsamt	  utspridda	  och	  har	  granula	  med	  exempelvis	  katekolaminer	  

eller	  hormoner	  som	  serotonin.	  Oklar	  funktion.	  	  
• Basalceller	  –	  nybildar	  andra	  celltyper	  

	  
Lamina	  propria	  under	  epitelcellerna	  har	  ett	  ovanligt	  tjockt	  
basalmembran,	  som	  består	  av	  tätt	  packade	  kollagena	  fiber.	  Detta	  
lager	  är	  tjockare	  hos	  rökare	  p	  g	  a	  irritation	  i	  mukosan.	  Resten	  av	  
lamina	  propria	  består	  av	  lucker	  bindväv	  och	  innehåller	  lymfocyter,	  
plasmaceller,	  eosinofiler	  och	  fibroblaster.	  Mellan	  lamina	  propria	  och	  
submukosa	  finns	  elastisk	  bindväv.	  	  

	  
Submukosan	  har,	  till	  skillnad	  från	  andra	  organ,	  en	  mycket	  lucker	  
bindväv.	  Här	  finns	  lymf-‐	  och	  blodkärl	  och	  submukösa	  körtlar.	  
Submukosan	  slutar	  där	  brosket	  börjar.	  Adventitian	  ligger	  perifert	  om	  
broskringarna	  och	  binder	  trachea	  till	  närliggande	  strukturer	  i	  
mediastinum	  och	  halsen.	  
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Bronker	  
I	  början	  har	  bronkerna	  samma	  histologiska	  uppbyggnad	  som	  trachea.	  När	  bronkerna	  blir	  intrapulmonella	  
kommer	  strukturen	  att	  ändras	  med	  avseende	  på	  två	  saker:	  
	  

1. Broskringarna	  ersätts	  av	  oregelbundna	  broskplattor	  som	  har	  en	  cylindrisk	  rörstruktur,	  till	  skillnad	  
från	  den	  tidigare	  ovala	  med	  en	  platt	  baksida.	  Ju	  mindre	  bronkerna	  blir	  desto	  mindre	  och	  färre	  
blir	  också	  bronkplattorna.	  När	  diametern	  endast	  är	  1	  mm	  övergår	  bronken	  till	  en	  bronkiol.	  	  

2. Det	  tillkommer	  ett	  glatt	  muskellager	  som	  bildar	  ett	  kontinuerligt	  lager	  runt	  hela	  omkretsen.	  
Detta	  lager	  ökar	  markant	  när	  mängden	  brosk	  minskar.	  Lagret	  kan	  vara	  icke-‐kontinuerligt	  i	  de	  
minsta	  bronkerna.	  Eftersom	  detta	  lager	  bildar	  ett	  eget	  separat	  lager	  har	  bronkerna	  totalt	  fem	  
olika	  lager.	  	  

	  
Mukosa:	  Flerradigt	  epitel	  som	  har	  samma	  cellulära	  komposition	  som	  trachea.	  Höjden	  på	  cellerna	  minskar	  
i	  takt	  med	  diametern.	  	  
Muscularis	  mucosae:	  Muskellager.	  
Submukosa:	  Lös	  bindväv,	  kan	  finnas	  körtlar	  och	  fettväv	  i	  de	  större	  bronkerna.	  	  
Brosklager:	  Broskplattor	  som	  blir	  mindre	  i	  takt	  med	  diametern.	  
Adventitia:	  Ganska	  tjock	  bindväv	  som	  är	  kontinuerlig	  med	  närliggande	  strukturer	  så	  som	  arteria	  
pulmonalis	  och	  lungparenkym.	  
	  

	  
	  
Större	  bronkioler	  
Epitelet	  är	  flerradigt	  cylindriskt	  med	  cilier,	  som	  gradvis	  övergår	  till	  ett	  enkelt	  cylindriskt	  med	  cilier.	  
Bägarceller	  finns	  i	  de	  största	  bronkiolerna	  men	  inte	  i	  de	  minsta	  (kan	  dock	  finnas	  även	  där	  hos	  rökare).	  
Det	  finns	  inga	  körtlar	  i	  större	  bronkioler	  och	  broskplattorna	  har	  försvunnit.	  Istället	  kan	  man	  se	  små	  
brosksegment,	  speciellt	  vid	  en	  avgrening.	  
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Små	  bronkioler	  
Enkelt	  kubiskt	  epitel.	  Följande	  celler	  kan	  ses:	  
	  

• Cilieförsedda	  celler	  
• Claraceller	  –	  kan	  ses	  i	  de	  terminala	  bronkiolerna	  mellan	  cilieförsedda	  celler.	  Har	  en	  kupolformad	  

apikal	  del.	  Producerar	  sekretkomponenter	  i	  surfactant.	  Producerar	  också	  proteinet	  CC16	  
(Claracellens	  16-‐kDa-‐protein)	  som	  kan	  användas	  som	  en	  mätbar	  pulmonell	  markör.	  Vid	  
lungskada	  kan	  Claracellen	  gå	  sönder	  och	  proteinet	  läcker	  ut	  i	  serum.	  	  	  

• Borstceller	  	  
• Små	  granulära	  celler	  

	  
Under	  epitelet	  finns	  bindväv	  och	  glatt	  muskulatur.	  I	  de	  terminala	  bronkiolerna	  upphör	  bägarceller	  och	  
Claracellerna	  uppstår.	  I	  de	  respiratoriska	  bronkiolerna	  upphör	  cilierna	  att	  finnas	  och	  alveoler	  
uppkommer.	  	  
	  
Alveoler	  
Alveolen	  är	  den	  terminala	  delen	  i	  det	  respiratoriska	  systemet	  och	  platsen	  där	  själva	  gasutbytet	  sker.	  Det	  
finns	  runt	  200-‐300	  miljoner	  alveoler	  i	  varje	  lunga	  och	  det	  ger	  en	  mycket	  stor	  utbytesarea.	  En	  terminal	  
bronkiol	  grenar	  ut	  sig	  i	  två	  respiratoriska	  bronkioler,	  som	  i	  sin	  tur	  bildar	  två	  ductus	  alveolaris.	  Väggarna	  
utgörs	  här	  av	  diffust	  arrangerad	  glatt	  muskulatur,	  bindväv	  och	  utbuktande	  alveoler.	  Ductus	  alveolaris	  
slutar	  i	  sacculus	  alveolaris,	  kluster	  av	  alveoler.	  Alveolerna	  separeras	  från	  varandra	  av	  alveolärsepta,	  ett	  
tunt	  bindvävslager	  som	  innehåller	  kapillärer.	  Alveolen	  innehåller	  följande	  celler:	  
	  

• Alveolärcell	  typ	  I	  -‐	  kallas	  även	  pneumocyt	  typ	  I.	  Är	  extremt	  tunn	  och	  platt	  och	  täcker	  95%	  av	  
alveolen.	  Sitter	  ihop	  med	  varandra	  via	  tight	  junctions.	  	  	  

• Alveolärcell	  typ	  II	  –	  kallas	  även	  pneumocyt	  typ	  II.	  Är	  kubiska	  och	  sitter	  mellan	  ovanstående	  celler.	  
Är	  lika	  många	  i	  antal	  som	  typ	  I-‐celler	  men	  täcker	  bara	  5%	  av	  alveolernas	  yta.	  Dess	  apikala	  del	  är	  
fylld	  med	  granula	  som	  innehåller	  surfactant.	  De	  fungerar	  även	  som	  progenitorceller	  för	  typ	  I	  och	  
prolifereras	  vid	  skada.	  

• Borstceller	  –	  fungerar	  eventuellt	  som	  receptorer	  som	  kontrollerar	  luftens	  kvalitet	  i	  alveolen.	  	  
	  
Väggen	  som	  bildas	  mellan	  alveolen	  och	  blodet	  är	  bara	  2	  µm	  och	  består	  av	  alveolens	  epitel,	  
basalmembran	  och	  blodkärlets	  endotel.	  
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Pleura,	  lungbladen	  
Pleurabladen	  är	  två	  stycken,	  ett	  inre	  och	  ett	  yttre	  lager.	  Det	  yttre	  lagret	  kallas	  pleura	  parietale	  och	  täcker	  
insidan	  på	  thoraxväggen	  och	  ovansidan	  på	  diafragma.	  Pleura	  parietale	  fortsätter	  runt	  hjärtat	  och	  mellan	  
lungorna	  och	  går	  där	  ihop	  vid	  lungroten.	  Härifrån	  utgörs	  pleura	  av	  pleura	  viscerale	  som	  går	  vidare	  runt	  
lungan	  och	  in	  i	  dess	  fissurer.	  	  
	  

• Pleura	  viscerale:	  täcker	  utsidan	  av	  lungan	  
• Pleura	  parietale:	  täcker	  insidan	  på	  thoraxväggen	  

	  
Pleurabladen	  bildar	  en	  vätska	  som	  hamnar	  i	  hålrummet	  mellan	  dem	  (cavum	  pleurae)	  vilket	  gör	  att	  de	  
båda	  kan	  glida	  mot	  varandra	  samtidigt	  som	  det	  gör	  att	  de	  håller	  ihop	  inte	  kan	  separera.	  Vätskan	  har	  en	  
viktig	  funktion	  vid	  andningen	  eftersom	  den	  tvingar	  lungan	  att	  följa	  med	  när	  thorax	  ökar	  och	  minskar	  sin	  
volym.	  	  
	  
Själva	  bladen	  består	  av	  ett	  mesotellager	  (enkelt	  skivepitel)	  och	  bindväv	  samt	  en	  del	  elastiska	  fibrer.	  
Innehåller	  även	  kärl,	  nerver	  och	  glatt	  muskulatur.	  	  
	  
Begreppet	  partialtryck	  för	  en	  gas,	  samt	  hur	  detta	  påverkar	  mängd	  löst	  gas	  i	  olika	  medier	  och	  transport	  
mellan	  olika	  kroppsrum.	  (S2)	  
Partialtrycket	  är	  det	  tryck	  som	  orsakas	  av	  en	  enskild	  gas.	  Enligt	  Daltons	  lag	  är	  summan	  av	  alla	  partialtryck	  
för	  olika	  gaser	  i	  en	  blandning	  lika	  med	  det	  totala	  trycket.	  Enligt	  Henrys	  lag	  kommer	  varje	  enskild	  gas	  i	  en	  
gasblandning	  som	  är	  i	  kontakt	  med	  en	  vätska	  att	  lösa	  sig	  i	  vätskan	  proportionellt	  till	  dess	  partialtryck.	  Ju	  
större	  koncentration	  det	  finns	  av	  en	  gas	  i	  en	  gasfas,	  desto	  mer	  och	  snabbare	  kommer	  den	  gasen	  att	  lösa	  
sig	  i	  vätskan.	  Om	  gasen	  senare	  får	  ett	  högre	  partialtryck	  i	  vätskefasen	  återgår	  några	  av	  molekylerna	  till	  
gasfasen.	  Riktningen	  och	  mängden	  gas	  som	  rör	  sig	  mellan	  två	  faser	  beror	  alltså	  på	  partialtrycket.	  	  
	  
Denna	  flexibilitet	  är	  precis	  vad	  som	  sker	  i	  lungorna	  och	  andra	  vävnader.	  Vad	  som	  också	  avgör	  hur	  mycket	  
en	  gas	  löser	  sig	  i	  en	  vätska	  är	  temperaturen.	  En	  ökad	  temperatur	  leder	  till	  att	  gasen	  minskar	  sin	  löslighet.	  
CO2	  löser	  sig	  cirka	  20	  gånger	  bättre	  i	  vatten	  än	  O2	  vid	  ett	  givet	  partialtryck.	  Detta	  innebär	  att	  ödem	  i	  
högre	  grad	  påverkar	  syrgasens	  diffusion	  genom	  det	  vattenfyllda	  interstitiet.	  	  

	  	  
Eftersom	  pO2	  i	  venöst	  blod	  är	  40	  
mmHg,	  medan	  pO2	  i	  alveolen	  är	  ca	  
100	  mmHg	  går	  alltså	  O2	  i	  riktning	  
mot	  kapillären.	  För	  CO2	  gäller	  det	  
omvända.	  Där	  är	  trycket	  cirka	  40	  
mmHg	  i	  alveol	  och	  46	  mmHg	  i	  
kapillären.	  Eftersom	  CO2	  var	  20	  
gånger	  mer	  löslig	  blir	  ändå	  mängden	  
O2	  och	  CO2	  som	  byts	  ut	  i	  princip	  lika	  
stor.	  	  
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Surfactants	  roll	  för	  lungfunktionen.	  (S2)	  
Surfactant	  produceras	  av	  alveolarcellerna	  typ	  II	  i	  alveolen.	  Funktionen	  är	  att	  minska	  ytspänningen.	  
Claraceller	  bildar	  också	  vissa	  komponenter	  i	  surfactantvätskan.	  Ytspänning	  bildas	  vid	  gränsen	  mellan	  en	  
gas	  och	  en	  vätska.	  Det	  är	  ett	  mått	  på	  den	  kraft	  som	  drar	  vätskemolekylerna	  till	  varandra.	  Mitt	  i	  en	  vätska	  
drar	  krafterna	  på	  molekylerna	  åt	  alla	  håll	  och	  nettokraften	  blir	  då	  noll.	  Precis	  vid	  ytan	  finns	  det	  inte	  en	  
kraft	  ut	  mot	  luften,	  vilket	  gör	  att	  nettokraften	  blir	  att	  dra	  vätskan	  mot	  massan	  av	  de	  resterande	  
molekylerna.	  Vätskan	  hålls	  på	  så	  vis	  ihop.	  
	  	  
För	  att	  minska	  ytspänningen	  produceras	  som	  sagt	  surfactant,	  en	  ytaktiv	  detergent	  som	  till	  10%	  består	  av	  
proteiner	  och	  90%	  av	  lipider.	  Proteinerna	  är	  hydrofila	  och	  attraheras	  till	  vattnet,	  medan	  de	  hydrofoba	  
lipiderna	  repelleras	  från	  vattnet.	  Effekten	  på	  vattenmolekylen	  blir	  att	  deras	  benägenhet	  att	  dyka	  ned	  i	  
vattnet	  minskar,	  vilket	  också	  hindrar	  alveolen	  från	  att	  kollapsa.	  	  	  	  

	  
De	  övre	  luftvägarnas	  (näsa,	  munhåla)	  funktion	  i	  respirationen	  (S2)	  
Näshålans	  funktioner	  

• Värma:	  Kapillärer	  avger	  värme	  
• Filtrering:	  Fångar	  upp	  partiklar	  med	  hjälp	  av	  hårstrån	  (vibrassae)	  och	  talgkörtlar	  
• Conchae	  bildar	  turbulens,	  gör	  att	  luften	  bearbetas	  lättare	  
• Lukt:	  Bipolära	  olfaktoriska	  celler	  

	  
Bihålornas	  funktioner	  

• Göra	  kraniet	  lättare	  
• Utsöndrar	  NO	  som	  gör	  att	  kärl	  dilaterar	  
• Öka	  resonans	  för	  talet	  
	  

Munhålans	  funktioner	  
• Andningsorgan	  då	  luften	  kan	  andas	  in	  till	  lungor.	  Även	  denna	  struktur	  värmer,	  fuktar	  och	  filtrerar	  

luften.	  	  
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Normalvärden	  för	  statiska	  och	  dynamiska	  lungvolymer	  samt	  hur	  man	  mäter	  dessa.	  (S2)	  
Med	  statisk	  spirometri	  bestäms	  lungvolymer	  genom	  att	  patientens/försökspersonens	  in-‐	  och	  
utandningsvolymer	  registreras.	  I	  det	  spirogram	  som	  erhålls	  vid	  en	  statisk	  spirometri	  kan	  följande	  
lungvolymer	  avläsas.	  Spirogram	  som	  visar	  hur	  lungvolymen	  varierar	  under	  normalandning	  samt	  under	  
maximal	  in-‐	  och	  utandning:	  

	  
Tidalvolym	  (TV):	  	   Andetagsvolymen.	  Den	  volym	  som	  in-‐	  eller	  utandas	  vid	  varje	  

andetag.	  Normalt	  cirka	  0,5	  l.	  
Inspiratorisk	  reservvolym	  (IRV):	  	   Den	  maximala	  volym	  som	  kan	  inandas	  efter	  en	  normal	  

inandning,	  ca	  1,9-‐2,5	  l.	  
Exspiratorisk	  reservvolym	  (ERV):	  	   Den	  maximala	  volym	  som	  kan	  utandas	  efter	  en	  normal	  

utandning,	  ca	  1,1-‐1,5	  l.	  
Residualvolym	  (RV):	  	   Lungan	  töms	  aldrig	  helt	  på	  luft.	  Ca	  20%	  av	  TLC	  (se	  nedan)	  

finns	  alltid	  kvar,	  trots	  försök	  till	  maximal	  utandning.	  Ca	  1,5	  l.	  	  
Vitalkapacitet	  (VC):	  	   Den	  volym	  som	  kan	  andas	  ut	  efter	  en	  maximal	  inandning	  

(TV+IRV+ERV).	  Ca	  3,4-‐4,5	  l.	  
Total	  lungkapacitet	  (TLC):	  	   Den	  volym	  som	  finns	  i	  lungorna	  efter	  en	  maximal	  inandning	  

(VC+RV).	  Lungans	  totala	  volym,	  ca	  6	  l.	  
Residualkvot:	  	  	   	   RV/TLC.	  Normalt	  ca	  20%.	  	  
Funktionell	  residualkapacitet	  (FRC):	   Den	  volym	  som	  är	  kvar	  i	  lungan	  efter	  en	  normal	  utandning	  

(RV+ERV),	  ca	  2,6-‐3,0	  l.	  
	  
Värdena	  som	  anges	  gäller	  för	  friska	  män,	  kvinnor	  ligger	  cirka	  25%	  lägre.	  
	  
Specifika	  lungsjukdomar	  ger	  karakteristiska	  förändringar	  i	  spirogrammet.	  Statisk	  spiromteri	  kan	  påvisa	  
restriktiva	  lungsjukdomar,	  vilka	  medför	  hinder	  för	  lungans	  normala	  expansion,	  t	  ex	  vid	  följande	  tillstånd:	  	  

• Minskad	  rörlighet	  i	  bröstkorgen	  (kyfoskolios,	  uttalad	  fetma,	  postoperativ	  smärta).	  	  
• Begränsad	  rörlighet	  i	  diafragma	  (graviditet,	  ascites).	  	  
• Låg	  compliance	  (lungfibros,	  pneumothorax,	  stor	  blodvolym	  i	  lungan	  vid	  vänsterkammarsvikt).	  	  
• Minskad	  mängd	  fungerande	  lungvävnad	  (lungtuberkulos,	  lungcancer).	  	  

	  
En	  restriktiv	  ventilationsinskränkning	  leder	  till	  ett	  andningsmönster	  med	  sänkt	  andetagsvolym	  och	  ökad	  
andningsfrekvens,	  samt	  ökat	  andningsarbete.	  I	  ett	  spirogram	  ger	  den	  sig	  till	  känna	  genom	  en	  sänkt	  
vitalkapacitet	  samt	  en	  nedsatt	  total	  lungkapacitet.	  	  
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Dynamiska	  lungvolymer	  mäts	  genom	  dynamisk	  spirometri	  och	  är	  mått	  på	  hur	  snabbt	  lungan	  kan	  
ventileras.	  Dynamisk	  spirometri	  används	  till	  att	  mäta	  flöden,	  framförallt	  under	  utandning.	  Mätvärden:	  
	  
Forcerad	  vitalkapacitet	  (FVC):	  	   Patienten	  forcerar	  ut	  VC,	  vars	  volym	  mäts.	  
Forcerad	  exsp.	  volym	  på	  1	  sek	  (FEV1.0):	  	   Den	  volym	  som	  patienten	  får	  ut	  på	  1	  sekund	  efter	  en	  

maximal	  inandning.	  
FEV1.0%:	   En	  jämförelse	  av	  hur	  mycket	  av	  FVC	  som	  man	  får	  ut	  på	  en	  

sekund.	  FEV1.0/FVC.	  Ska	  normalt	  ligga	  på	  över	  80%.	  	  
Peak	  expiratory	  flow	  (PEF):	   Den	  maximala	  flödeshastigheten	  (l/min)	  vid	  forcerad	  

utandning.	  Visar	  stora	  olikheter	  mellan	  individer,	  bra	  att	  följa	  
en	  och	  samma	  individ	  med.	  	  

Forcerat	  expiratoriskt	  flöde	  (FEF):	   Bestämmer	  utandningsflödet	  efter	  det	  att	  olika	  procentuella	  
andelar	  av	  FVC	  har	  utandats,	  vilka	  anges	  som	  t	  ex	  FEF75.	  
Dessa	  mätningar	  anses	  kunna	  fånga	  upp	  obstruktiva	  
inskränkningar	  i	  ett	  tidigt	  skede,	  då	  dessa	  ses	  sent	  under	  
utandningen.	  	  

Maximal	  voluntär	  ventilation	  (MVV):	   Den	  volym	  som	  maximalt	  kan	  andas	  in	  och	  ut	  under	  en	  viss	  
tid	  med	  andningsfrekvensen	  40	  andetag/min,	  80	  
andetag/min	  eller	  fri	  frekvens.	  Mäts	  vanligen	  under	  15	  sek	  
och	  omräknas	  till	  l/min.	  MVV	  är	  sänkt	  vid	  både	  obstruktivitet	  
och	  restriktivitet.	  	  

	  
Obstruktiva	  sjukdomar,	  t	  ex	  astma	  och	  KOL,	  leder	  till	  sänkta	  FEV1.0%	  och	  PEF.	  	  
	  
Alveolär	  ventilation	  och	  ”dead	  space”,	  hur	  de	  bestäms	  och	  påverkas	  av	  normalfysiologiska	  
förändringar.	  (S2)	  
Den	  alveolära	  ventilationen	  är	  ett	  mått	  på	  den	  luft	  som	  deltar	  i	  gasutbytet	  och	  mäts	  i	  l/min.	  Mängden	  
luft	  som	  tas	  in	  i	  lungorna	  per	  minut,	  minutventilationen,	  är	  lika	  med	  produkten	  av	  tidalvolymen	  
(andetagsvolymen,	  TV)	  och	  andetagsfrekvensen	  (AF).	  I	  vila	  är	  tidalvolymen	  0,5	  liter	  och	  frekvensen	  16	  
andetag/min,	  varvid	  minutventilationen	  är	  8	  liter/min.	  Utbyte	  mellan	  luft	  och	  blod	  sker	  endast	  i	  
alveolerna.	  Inget	  utbyte	  sker	  alltså	  i	  de	  luftvägar	  som	  för	  luften	  ned	  till	  dessa.	  Utrymmet	  från	  näshålan	  
till	  och	  med	  terminala	  bronkioler	  kallas	  därför	  dead	  space	  (DS).	  Hos	  vuxna	  är	  mängden	  luft	  här	  cirka	  150	  
ml	  eller	  2	  ml/kg	  kroppsvikt,	  men	  dead	  space	  kan	  av	  olika	  anledningar	  vara	  ökat.	  Om	  någon	  del	  av	  lungan	  
saknar	  cirkulation	  och	  därför	  inte	  längre	  deltar	  i	  gasutbytet	  adderas	  det	  till	  dead	  space.	  Det	  anatomiska	  
dead	  space	  plus	  det	  som	  då	  saknar	  perfusion	  kallas	  tillsammans	  för	  fysiologiskt	  dead	  space.	  	  
	  

På	  grund	  av	  dead	  space	  är	  det	  fördelaktigt	  att	  ta	  långsamma,	  djupa	  andetag.	  Detta	  beror	  på	  att	  om	  man	  
ökar	  tidalvolymen	  från	  0,5	  till	  1	  liter	  så	  ökas	  den	  faktiska	  ventilationen	  mer	  eftersom	  det	  fortfarande	  
bara	  blir	  150	  ml	  som	  fyller	  dead	  space.	  Det	  är	  således	  effektivare	  att	  öka	  tidalvolymen	  än	  att	  öka	  
frekvensen.	  För	  att	  beräkna	  storleken	  på	  dead	  space	  kan	  man	  analyser	  luften	  som	  andas	  ut.	  Utandningen	  
som	  har	  samma	  CO2-‐koncentration	  som	  normal	  luft	  har	  inte	  varit	  med	  om	  något	  gasutbyte.	  
	  

Den	  alveolära	  ventilationen	  och	  beräknas	  som:	  Alveolär	  ventilation	  =	  (TV-‐DS)	  ·∙	  AF	  
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Faktorer	  som	  bestämmer	  luftvägsmotstånd	  samt	  andningsarbete.	  (S2)	  
Vidgningen	  av	  thorax	  och	  lungor	  vid	  inandning	  är	  en	  energikrävande	  process.	  Normalt	  kräver	  
andningsarbetet	  cirka	  5%	  av	  den	  totala	  energiåtgången.	  Under	  fysiskt	  arbete	  kan	  det	  dock	  kräva	  upp	  till	  
20%.	  Två	  typer	  av	  krafter	  ska	  övervinnas;	  statiska	  och	  dynamiska.	  	  
	  
Statiska	  	  
Dominerar	  vid	  långsam,	  djup	  andning	  

• Elasticiteten	  i	  lungorna	  -‐	  lungvävnaden	  vill	  dra	  ihop	  sig	  på	  grund	  av	  att	  de	  innehåller	  elastiska	  
filament	  

• Ytspänningen	  -‐	  alveolerna	  vill	  kollapsa,	  kollabera	  
• Elasticiteten	  i	  bröstkorgen	  -‐	  om	  lungvolymen	  överstiger	  70%	  av	  den	  totala	  lungkapaciteten	  måste	  

kraft	  användas	  för	  att	  tänja	  ut	  bröstkorgen	  
	  
Dynamiska	  	  
Dominerar	  vid	  snabb	  ytlig	  andning	  

• Luftmotståndet	  i	  luftvägarna	  -‐	  lägre	  motstånd	  vid	  sympatikuspåslag	  tack	  vare	  större	  diameter	  på	  
trachea	  och	  bronker	  

Luftvägsmotståndet	  bestäms	  således	  av	  storleken	  på	  lumen	  i	  de	  passager	  som	  luften	  måste	  ta	  sig	  genom.	  
Vid	  astma	  kommer	  luftvägarna	  att	  kontraheras	  och	  luftvägsmotståndet	  öka.	  	  
	  
Principiella	  skillnader	  mellan	  restriktiva	  och	  obstruktiva	  ventilationsinskränkningar	  samt	  mekanismer	  
för	  luftvägsobstruktivitet	  (höga,	  centrala	  och	  perifera	  hinder).	  (S2)	  
Restriktiva	  sjukdomar	  innebär	  en	  minskad	  mängd	  fungerande	  lungvävnad	  eller	  hinder	  mot	  lungornas	  
normala	  expansion.	  Lungvolymerna,	  och	  vitalkapaciteten,	  blir	  reducerad.	  Kan	  orsakas	  av	  ärrbildning,	  
ödem,	  tuberkulos.	  Fetma	  och	  graviditet	  ger	  en	  minskad	  möjlighet	  för	  lungorna	  att	  öka	  sin	  volym	  vid	  
inandning.	  	  
	  
Obstruktiva	  sjukdomar	  är	  ett	  ökat	  motstånd	  mot	  luftens	  passage	  i	  luftvägarna.	  FEV1.0,	  FVC,	  FEV1.0%	  blir	  
sänkta.	  Kan	  orsakas	  av	  astma.	  Vid	  kronisk	  sjukdom	  föreligger	  kronisk	  obstruktiv	  sjukdom	  (KOL).	  
Luftvägsobstruktion	  orsakas	  i	  varierande	  proportioner	  av	  inflammatoriska	  förändringar	  i	  små	  perifera	  
luftrör	  (bronkiolit)	  samt	  av	  emfysem	  i	  lungvävnaden.	  	  
	  

Höga	  hinder:	  Ett	  högt	  hinder	  innefattar	  en	  obstruktion	  i	  de	  övre	  luftvägarna;	  trachea,	  larynx	  och	  
pharynx.	  Kan	  orsakas	  av	  objekt,	  t	  ex	  matbitar,	  som	  fastnar	  eller	  av	  akut	  allergi	  som	  ger	  kraftig	  svullnad	  i	  
de	  övre	  luftvägarna.	  	  
Centrala	  hinder:	  Obstruktion	  i	  de	  centrala	  luftvägarna.	  	  
Perifera	  hinder:	  Hinder	  som	  finns	  perifert	  i	  lungan,	  i	  de	  minsta	  luftvägarna.	  	  
	  
Fenomenet	  dynamisk	  luftvägskompression	  och	  dess	  roll	  vid	  astma.	  (S2)	  	  
Vid	  en	  forcerad	  utandning	  är	  förhållandena	  något	  annorlunda	  jämfört	  med	  inandningen.	  Framförallt	  
magmuskulaturen	  aktiveras	  för	  att	  få	  ut	  luften,	  och	  pleuratrycket	  blir	  vid	  denna	  typ	  av	  exspiration	  
positivt.	  En	  kraftigt	  forcerad	  exspiration	  leder	  dock	  inte	  till	  att	  lungan	  töms	  på	  mer	  luft.	  	  
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Anledningen	  till	  detta	  kallas	  dynamisk	  luftvägskompression.	  Om	  trycket	  i	  thorax	  överstiger	  trycket	  inne	  i	  
luftvägen	  kommer	  denna	  att	  komprimeras.	  På	  grund	  av	  bland	  annat	  Bernoullis	  princip	  avtar	  luftens	  
drivtryck	  inne	  i	  luftvägen	  successivt.	  Den	  punkt	  där	  trycket	  inne	  i	  luftvägen	  är	  lika	  stort	  som	  det	  utanför	  
kallas	  equal	  pressure	  point	  (EPP).	  	  
	  
Normalt	  infaller	  EPP	  i	  delar	  av	  bronkträdet	  där	  broskstrukturer	  motverkar	  en	  kompression.	  	  
Om	  EPP	  infaller	  i	  strukturer	  där	  det	  inte	  finns	  brosk,	  t	  ex	  i	  bronkioler	  eller	  alveoler,	  kan	  dessa	  täppas	  till	  
och	  luft	  fångas	  distalt	  om	  avstängningen,	  ”air	  trapping”.	  Vid	  en	  obstruktiv	  lungsjukdom,	  som	  astma,	  är	  
friktionsmotståndet	  i	  andningsvägarna	  ökat	  och	  ett	  ökat	  luftvägsmotstånd	  ses	  vid	  forcerad	  utandning.	  
Utandningen	  blir	  hos	  obstruktiva	  patienter	  förlängt	  och	  ett	  väsande	  eller	  pipande	  ljud	  kan	  höras,	  ronki.	  
Karakteristiska	  fynd	  vid	  en	  obstruktivitet	  är	  en	  normal	  VC,	  men	  sänkt	  FEV1.0	  och	  FEV1.0%.	  
	  
Begreppet	  compliance	  samt	  lungelasticitetens	  principiella	  roll	  vid	  emfysem.	  (S2)	  
Compliance	  är	  ett	  mått	  på	  hur	  stor	  volymförändring	  en	  viss	  tryckskillnad	  ger.	  Vid	  stor	  volymförändring	  är	  
compliance,	  eller	  tänjbarheten,	  hög.	  Complience	  räknas	  med	  formeln:	  CL	  =	  ∆V/∆P.	  
	  
Emfysem	  är	  en	  sjukdom	  där	  lungans	  elasticitet	  minskat	  på	  grund	  av	  enzymer	  som	  brutit	  ned	  de	  elastiska	  
fibrerna.	  Emfysem	  uppstår	  genom	  en	  inflammatorisk	  reaktion	  där	  alveolseptum	  och	  de	  elastiska	  fibrerna	  
i	  lungorna	  bryts	  ned.	  Detta	  medför	  att	  compliance	  ökar	  då	  lungans	  elastiska	  motstånd	  inte	  längre	  håller	  
emot	  lika	  mycket	  vid	  ett	  enskilt	  tryck.	  	  
	  
Den	  forcerade	  expiratoriska	  manövern	  samt	  den	  information	  som	  erhålls	  vid	  bestämning	  av	  flödes-‐,	  
volym-‐	  och	  flödes-‐tids-‐	  relation.	  (S3)	  
Efter	  en	  normal	  inandning	  vill	  lungan	  spontant	  sjunka	  ihop.	  Man	  behöver	  alltså	  inte	  tillföra	  någon	  kraft	  
utan	  exspirationen	  sker	  normalt	  passivt.	  Vid	  en	  kraftig	  utandning	  aktiveras	  bukmuskler	  och	  
exspiratoriska	  intercostalmuskler	  (musculi	  intercostales	  interni).	  Man	  skapar	  då	  ett	  positivt	  tryck	  i	  
luftvägarna	  som	  driver	  ut	  luften.	  Vid	  forcerad	  utandning	  är	  trycket	  i	  luftvägarna	  lägst	  i	  de	  övre	  
luftvägarna	  och	  ökar	  ju	  närmare	  man	  kommer	  alveolerna.	  Trycket	  utanför	  luftvägarna,	  det	  intrapleurala	  
tryck	  som	  skapas	  av	  de	  exspiratoriska	  musklerna,	  är	  lika	  stort	  i	  hela	  bröstkorgen.	  	  
	  
Den	  plats	  där	  trycket	  i	  och	  utanför	  luftvägarna	  är	  lika	  stort	  kallas	  för	  equal	  pressure	  point	  (EPP).	  	  
EPP	  finns	  normalt	  vid	  broskförsedda	  delar	  av	  luftvägarna,	  men	  hos	  t	  ex	  astmatiker	  kan	  EPP	  vara	  i	  
alveolerna.	  EPP	  i	  icke-‐broskförsedda	  delar	  komprimerar	  luftrören	  mycket,	  så	  att	  de	  till	  och	  med	  kan	  
kollapsa,	  och	  göra	  så	  att	  luften	  fastnar,	  s	  k	  distal	  ”air	  trapping”.	  
	  
Vid	  hosta	  får	  man	  en	  kompression	  av	  bronkerna	  ovanför	  EPP.	  I	  de	  komprimerade	  delarna	  kommer	  
luftströmningshastigheten	  att	  vara	  mycket	  hög.	  Samtidigt	  sätts	  bronkväggarna	  i	  vibration.	  Detta	  medför	  
att	  slem	  skakas	  loss	  och	  transporteras	  ut.	  	  
	  
Ur	  ett	  flödesdiagram	  kan	  man	  se	  om	  en	  person	  lider	  av	  en	  obstruktiv	  lungsjukdom;	  ett	  lägre	  flöde,	  men	  
normala	  volymer.	  Vid	  restriktiva	  lungsjukdomar	  är	  flödet	  normalt,	  medan	  volymerna	  minskar.	  	  
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Reglering	  av	  lungans	  blodflöde	  och	  i	  synnerhet	  mekanismer	  för	  hypoxisk	  vasokonstriktion.	  (S2)	  
I	  lungorna	  sker	  ett	  optimalt	  gasutbyte	  om	  det	  råder	  ett	  korrekt	  förhållande	  mellan	  blodförsörjning	  och	  
ventilation.	  Gravitationens	  inverkan	  på	  det	  arteriella	  blodtrycket	  gör	  att	  genomblödningen	  är	  bättre	  i	  de	  
basala	  delarna	  av	  lungorna	  än	  i	  de	  apikala,	  eftersom	  blodtrycket	  är	  högre	  här.	  Ventilationen	  kommer	  
även	  den	  att	  vara	  bättre	  basalt,	  men	  skillnad	  är	  inte	  lika	  stor	  här.	  Lungkapillärerna	  kan	  falla	  samman	  i	  de	  
apikala	  delarna	  om	  trycket	  är	  för	  lågt	  och	  därmed	  omdirigeras	  blodet	  till	  de	  nedre	  delarna	  med	  ett	  högre	  
tryck.	  Fysisk	  ansträngning	  ger	  ökat	  blodtryck,	  vilket	  gör	  att	  kapillärerna	  i	  de	  övre	  delarna	  blir	  öppna	  
under	  hela	  hjärtcykeln.	  Detta	  är	  en	  fysiologisk	  anpassning	  för	  att	  öka	  syreutbytet	  vid	  behov.	  
	  
VA/Q	  är	  kvoten	  mellan	  ventilation	  och	  genomblödning.	  I	  vila	  är	  alveolarventilationen	  omkring	  4,2	  l/minut	  
och	  blodflödet	  genom	  lungorna	  cirka	  5	  l/min.	  Det	  ger	  en	  genomsnittlig	  VA/Q-‐kvot	  på	  0,8.	  Vid	  
sjukdomstillstånd	  med	  reducerad	  ventilation,	  som	  lunginflammation,	  kommer	  vävnaderna	  att	  få	  
försämrad	  syreförsörjning,	  hypoxi.	  Om	  VA/Q-‐kvoten	  är	  låg	  kan	  den	  korrigeras	  genom	  hypoxisk	  pulmonell	  
vasokonstriktion.	  Det	  är	  då	  kärlen	  vid	  lågt	  pO2	  kontraherar	  för	  att	  stänga	  av	  blodflöde	  till	  delar	  utan	  
ventilation	  och	  istället	  omdirigera	  blod	  till	  väl	  syresatta	  områden	  och	  på	  så	  vis	  få	  ett	  bättre	  utbyte.	  	  
	  
Resultatet	  blir	  alltså	  reducerad	  genomblödning	  till	  dåligt	  ventilerade	  områden	  och	  ökad	  genomblödning	  i	  
de	  välventilerade	  delarna.	  Denna	  mekanism	  är	  fördelaktig,	  men	  kan	  ge	  problem	  vid	  höga	  höjder	  då	  detta	  
kan	  ske	  i	  hela	  lungorna,	  vilket	  kan	  ge	  akut	  höjdsjuka.	  Bakomliggande	  mekanismer	  för	  konstriktionen	  är	  
inte	  helt	  klara,	  men	  en	  hypotes	  är	  att	  hypoxi	  gör	  att	  K+-‐kanaler	  stängs	  och	  cellerna	  depolariseras.	  Då	  
membranpotentialen	  blivit	  mer	  positiv	  strömmar	  Ca2+	  in	  och	  ger	  kontraktion.	  	  
	  
Vätskeutbyte	  över	  lungkapillärerna	  samt	  principiella	  mekanismer	  för	  uppkomst	  av	  lungödem.	  (S2)	  
Lungcirkulationen	  ska	  klara	  av	  samma	  cardiac	  output	  som	  systemkretsloppet,	  men	  måste	  bibehålla	  ett	  
lågt	  tryck	  för	  att	  undvika	  att	  Starlings	  krafter	  annars	  skulle	  trycka	  ut	  vätska	  från	  kärlen	  och	  ge	  ödem.	  
Resistansen	  är	  mycket	  lägre	  i	  lungkretsloppet	  än	  i	  systemkretsloppet	  för	  att	  kunna	  hålla	  detta	  låga	  tryck.	  
Den	  låga	  resistansen	  beror	  bland	  annat	  på	  den	  stora	  kapillärmängden.	  	  
	  
Vätsketransporten	  bestäms	  av	  förhållandet	  mellan	  två	  tryck	  som	  verkar	  i	  motsatt	  riktning;	  en	  
hydrostatisk	  tryckskillnad	  (ΔP)	  som	  pressar	  proteinfri	  plasma	  från	  kapillärerna	  och	  en	  osmotisk	  
tryckskillnad	  (Δπ)	  som	  drar	  vävnadsvätska	  in	  i	  kapillärer.	  Ett	  positivt	  ΔP	  driver	  vatten	  ut	  från	  kapillärer	  
och	  ett	  positivt	  Δπ	  drar	  in	  vatten	  i	  kapillärlumen.	  	  
	  
Grunden	  till	  detta	  är	  Starlings	  lag:	  V	  =	  CFC	  ·∙	  [(Pc	  –	  Pi)	  –	  (πc	  –	  πi)].	  
	  
Lungorna	  är	  mycket	  känsliga	  för	  en	  korrekt	  vätskebalans.	  Små	  ökningar	  i	  det	  hydrostatiska	  trycket	  i	  
lungkapillärerna	  (pulmonell	  hypertension)	  kan	  leda	  till	  lungödem	  på	  grund	  av	  ett	  ökat	  ΔP.	  Lungödem	  är	  
ett	  exempel	  på	  en	  restriktiv	  lungsjukdom	  då	  tänjbarheten	  (compliance)	  försämras	  och	  det	  blir	  svårare	  att	  
luftfylla	  alveolerna.	  Med	  vätska	  mellan	  alveoler	  och	  kapillärer	  ökar	  diffusionsträcka	  för	  gaserna,	  vilket	  ger	  
ett	  försämrat	  gasutbyte.	  
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Lungödem	  påvkerar	  främst	  diffusionen	  av	  syre,	  som	  inte	  diffunderar	  lika	  lätt	  när	  det	  är	  vätska	  i	  vägen.	  
CO2	  däremot	  diffunderar	  snabbare	  över	  vätskefasen	  och	  är	  mer	  lösligt,	  och	  kommer	  inte	  ha	  problem	  att	  
diffundera.	  Det	  krävs	  mycket	  vätska	  för	  allvarlig	  effekt	  på	  CO2-‐nivåerna	  i	  kroppen.	  	  
	  

Vid	  försämrad	  pumpfömåga	  i	  vänster	  hjärta	  ansamlas	  blod	  i	  pulmonarvenerna	  och	  det	  hydrostatiska	  
trycket	  ökar.	  Detta	  ger	  vätskeuppbyggnad	  i	  interstitialrummet	  och	  så	  småningom	  i	  alveolen,	  det	  bildas	  
ett	  hydrostatiskt	  ödem.	  Vid	  hög	  höjd	  uppstår	  fläckvisa	  ödem	  på	  grund	  av	  vasokonstriktion	  och	  ökat	  tryck	  
i	  hela	  lungan.	  	  
	  

Vid	  lunginflammation	  dras	  endotelcellerna	  ihop	  så	  att	  immunförsvarsceller	  kan	  migrera	  ut	  ur	  kärlet.	  
Detta	  ändrar	  det	  osmotiska	  trycket	  då	  proteiner	  kan	  passera	  genom	  hålen	  som	  uppstår	  mellan	  cellerna	  
och	  man	  får	  ett	  permeabilitetsödem.	  	  
	  
Syrgastransporten	  från	  lunga	  till	  vävnad	  inkluderande	  vilka	  faktorer	  som	  påverkar	  syrgasinnehåll	  
respektive	  syrgaskapacitet	  i	  blod	  och	  vävnad	  samt	  de	  kontrollmekanismer	  som	  styr	  olika	  länkar	  i	  
syrgastransportkedjan.	  (S2)	  
Transport	  av	  O2	  sker	  till	  98,5%	  bundet	  till	  Hb,	  resten	  är	  fysikaliskt	  löst	  i	  plasman.	  Mängden	  O2	  som	  
transporteras	  med	  blod	  är	  beroende	  av	  pO2	  i	  alveolen	  och	  hur	  mycket	  som	  binds	  till	  Hb.	  När	  blod	  
passerar	  genom	  lungkapillärer	  ökar	  pO2	  i	  plasman	  och	  därmed	  binds	  mer	  syre	  till	  Hb.	  När	  det	  passerar	  
genom	  vävnadskapillärer	  sjunker	  pO2	  och	  mängden	  bundet	  till	  Hb	  likaså.	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
En	  mättnad,	  saturation,	  på	  100%	  innebär	  att	  varje	  hemgrupp	  i	  alla	  hemoglobinmolekyler	  har	  bundit	  en	  
O2-‐molekyl.	  Sambandskurvan	  mellan	  blodets	  pO2	  och	  hemoglobinets	  mättnadsgrad	  är	  inte	  rätlinjig,	  utan	  
sigmoidal,	  då	  syremolekyler	  binder	  in	  kooperativt.	  När	  en	  syremolekyl	  bundit	  in	  ökar	  affinitet	  för	  nästa	  
att	  binda	  in.	  Då	  vävnadsceller	  förbrukar	  syre	  är	  pO2	  lägre	  i	  vävnadsvätskan	  än	  i	  artärblodet.	  Syret	  
diffunderar	  från	  erytrocyterna	  till	  vävnadsceller	  tills	  trycket	  jämnats	  ut.	  Metabolt	  aktiva	  celler	  har	  också	  
lägre	  syretryck	  vilket	  gör	  att	  syre	  avges	  snabbre.	  Vid	  normalt	  pO2	  kommer	  Hb	  i	  blodet	  som	  lämnar	  
kapillärerna	  fortfarande	  vara	  mättade	  till	  75%.	  Det	  kvarvarande	  syret	  kan	  användas	  som	  reserv	  vid	  
behov.	  Vid	  muskelarbete	  kan	  så	  mycket	  som	  75%	  av	  syret	  avges	  från	  Hb,	  som	  vid	  slutet	  av	  kapillärerna	  
har	  en	  syremättnad	  på	  25%.	  	  



Läkarprogrammet	  
	  Den	  Friska	  Människan	  2	  
Amanda	  Kaba	  Liljeberg	  

	   139	  

Syrets	  partialtryck	  är	  den	  viktigaste	  regulatorn	  för	  syrets	  bindning	  till	  Hb.	  Faktorer	  som	  minskar	  
hemoglobins	  affinitet	  för	  syre	  och	  förskjuter	  kurvan	  åt	  höger	  är	  ökad	  [H+],	  ökad	  temperatur	  och	  ökad	  
[CO2].	  Dessa	  faktorer	  är	  typiska	  för	  metabolt	  aktiva	  celler,	  där	  syre	  ska	  avges.	  Effekt	  av	  dessa	  faktorer:	  	  
	  

Om	  pH	  minskar	  kommer	  hemoglobinets	  affinitet	  för	  syre	  att	  minska	  och	  syre	  avges	  därför	  lättare.	  Syrets	  
dissociationskurva	  högerförskjuts.	  Denna	  minskade	  affinitet	  på	  grund	  av	  pH-‐sänkning	  brukar	  kallas	  Bohr-‐
effekt.	  Mekanismen	  fungerar	  genom	  att	  en	  ökad	  mängd	  vätejoner	  leder	  till	  att	  dessa	  binder	  till	  Hb	  och	  
åstadkommer	  konformationsförändringar.	  Förändringarna	  förskjuter	  Hb	  mot	  en	  mer	  ”tight”	  form	  som	  
lättare	  avger	  sitt	  syre.	  pH	  i	  en	  arbetande	  muskel	  är	  lägre	  än	  normalt	  och	  syrefrisättningen	  stimuleras	  
alltså	  här.	  Mängden	  koldioxid	  påverkar	  också	  detta	  eftersom	  om	  koncentrationen	  koldioxid	  ökar	  så	  
sjunker	  pHt	  i	  blodet.	  
	  

Vid	  ökning	  av	  temperaturen	  sjunker	  hemoglobinets	  affinitet	  för	  syre	  och	  kurvan	  högerförskjuts.	  En	  
ökning	  av	  temperaturen	  kan	  exempelvis	  ske	  i	  en	  arbetande	  muskel.	  Detta	  är	  bra	  eftersom	  det	  är	  här	  syre	  
behövs	  och	  frisättningen	  av	  syre	  till	  vävnaden	  underlättas	  alltså.	  	  
	  

Ökad	  mängd	  CO2,	  som	  fås	  perifert	  vid	  exempelvis	  träning,	  kommer	  också	  att	  högerförskjuta	  syrets	  
dissociationskurva.	  Först	  genom	  Bohr-‐effekten,	  eftersom	  förhöjd	  koncentration	  koldioxid	  leder	  till	  sänkt	  
pH.	  Koldioxiden	  kan	  också	  själv	  binda	  till	  hemoglobinet	  och	  därmed	  minska	  affiniteten	  för	  syre	  genom	  att	  
molekylen	  får	  en	  mer	  ”tight”	  konformation.	  Det	  är	  detta	  som	  sker	  då	  koldioxid	  ska	  transporteras	  från	  
vävnaden	  till	  lungorna.	  I	  lungorna	  sker	  däremot	  det	  motsatta.	  Där	  kommer	  syre	  att	  binda	  in	  till	  
hemoglobinet,	  vilket	  minskar	  affiniteten	  för	  koldioxid.	  Detta	  kallas	  för	  Haldane-‐effekt	  (motsatt	  Bohr-‐
effekt).	  	  
	  

Något	  som	  är	  begränsande	  vad	  gäller	  gasutbytet	  är	  membranen	  som	  måste	  passeras.	  Det	  är	  här	  
diffusionen	  sker	  och	  över	  varje	  membran	  (i	  alveolen	  och	  i	  vävnaden)	  sker	  en	  koncentrationsminskning	  av	  
gasen.	  Luften	  måste	  stå	  still	  i	  alveolen,	  annars	  sker	  inget	  gasutbyte.	  Diffusionen	  sker	  alltså	  över	  ett	  så	  
kallat	  orört	  lager,	  i	  vilken	  luften	  står	  still	  och	  inget	  flöde	  sker.	  Flödet	  av	  gas	  över	  alveolarmembranet	  är	  
proportionellt	  mot	  skillnad	  i	  partialtryck,	  ΔP.	  Det	  är	  därför	  även	  proportionellt	  mot	  
koncentrationsskillnaden,	  som	  är	  ett	  annat	  sätt	  att	  uttrycka	  partialtrycket	  på.	  Flödet	  är	  likaså	  
proportionellt	  mot	  utbytesarean.	  Emfysem	  och	  ödem	  (både	  i	  lungor	  och	  perifer	  vävnad)	  förlänger	  vägen	  
syre	  måste	  gå	  för	  att	  utbytet	  ska	  ske	  och	  begränsar	  därför	  gasutbytet.	  	  	  
	  
Hur	  kolmonoxidförgiftning,	  cyanidintoxikation,	  anemi	  och	  höghöjdsvistelse	  påverkar	  
syrgastransporten.	  (S2-‐3)	  
Kolmonoxidförgiftning:	  Kolmonoxid	  (CO)	  binder	  200-‐300	  gånger	  starkare	  till	  hemoglobin	  än	  vad	  syre	  
gör.	  Den	  främsta	  anledningen	  till	  att	  CO	  är	  giftigt	  är	  att	  det	  förändrar	  hemoglobinet	  till	  en	  mer	  ”relaxed”	  
form	  och	  gör	  att	  affiniteten	  för	  syre	  ökar.	  Dissociationskurvan	  förskjuts	  åt	  vänster	  och	  blodet	  kan	  inte	  
avge	  det	  syre	  den	  bär	  när	  det	  når	  kapillärerna	  i	  systemkretsloppet.	  Kolmonoxid	  stör	  också	  cellandningen	  
genom	  att	  blockera	  cytokromoxidassystemet.	  De	  centrala	  kemoreceptorerna	  reagerar	  inte	  på	  CO	  och	  de	  
perifera	  gör	  det	  dåligt.	  Eftersom	  de	  heller	  inte	  reagerar	  på	  låg	  syremättnad	  (det	  är	  pO2	  som	  detekteras)	  
leder	  kolmonoxidförgiftning	  till	  skadlig	  hypoxi.	  Yrsel,	  huvudvärk	  och	  illamående	  observeras	  vid	  lindrig	  
kolmonoxidpåverkan,	  medan	  medvetslöshet,	  kramper,	  andnings-‐	  och	  cirkulationssvikt	  inträder	  vid	  högre	  
koncentrationer.	  Bara	  en	  så	  liten	  halt	  som	  1%	  CO	  i	  luften	  kan	  vara	  dödligt.	  	  
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Cyanidintoxikation:	  Cyanidjonen	  blockerar	  cellernas	  cytokromoxidas	  c	  i	  det	  fjärde	  komplexet	  i	  
elektrontransportkedjan,	  och	  därmed	  upphör	  kroppens	  förmåga	  att	  utnyttja	  syre.	  Cellernas	  
ämnesomsättning	  hämmas,	  vilket	  utlöser	  samma	  symtom	  som	  vid	  CO-‐förgiftning.	  	  
	  
Anemi:	  Anemi	  är	  ett	  tillstånd	  med	  sänkt	  hemoglobinkoncentration	  och	  därav	  minskad	  förmåga	  att	  bära	  
syre.	  För	  att	  kompensera	  för	  detta	  och	  öka	  ventilationen	  kan	  kroppen	  öka	  cardiac	  output.	  
	  
Hög	  höjd:	  Då	  trycket	  minskar	  vid	  höga	  höjder	  kommer	  pO2	  att	  vara	  lågt	  i	  såväl	  alveoler	  som	  i	  det	  venösa	  
blodet	  som	  åker	  in	  i	  de	  pulmonella	  kapillärerna.	  Även	  gradienten	  mellan	  alveol	  och	  kapillär	  är	  minskad	  
vilket	  ger	  mindre	  drivkraft	  till	  syrediffusion.	  	  
	  
Transportformerna	  för	  koldioxid	  samt	  dessas	  relation	  till	  syrgastransport	  och	  syra-‐basbalans.	  (S2)	  
Koldioxid	  finns	  i	  fem	  olika	  former	  i	  blodet,	  de	  första	  tre	  är	  viktigast	  för	  koldioxidtransporten);	  
	  

• Fysikaliskt	  löst	  CO2:	  Utgör	  5%	  av	  den	  totala	  mängden	  CO2	  i	  det	  arteriella	  blodet.	  	  
• Bikarbonat,	  HCO3

-‐:	  Fuktioner	  i	  kroppens	  buffersystem.	  Det	  finns	  ungefär	  24	  mM	  i	  det	  arteriella	  
blodet	  och	  det	  motsvarar	  90%	  av	  den	  totala	  mängden	  CO2.	  	  

• Karbaminoföreningar:	  Den	  viktigaste	  är	  karbaminohemoglobin	  (Hb-‐NH-‐COO-‐)	  som	  bildas	  när	  CO2	  
reagerar	  med	  den	  fria	  aminogruppen	  på	  Hb.	  Står	  för	  5%	  av	  den	  totala	  mängden	  CO2	  i	  det	  
arteriella	  blodet.	  Detta	  ändrar	  även	  konfirmationen	  av	  Hb	  så	  att	  affiniteten	  för	  O2	  minskas,	  vilket	  
leder	  till	  Bohr-‐effekten.	  	  
	  

• Kolsyra,	  H2CO3:	  Fås	  antigen	  ifrån	  H2O	  och	  CO2	  eller	  från	  H+	  och	  HCO3
-‐.	  Det	  finns	  så	  lite	  kolsyra	  i	  

blodet	  att	  det	  egentligen	  inte	  spelar	  någon	  roll	  för	  koldioxidtransporten.	  
• Karbonat,	  CO3

2-‐:	  Bildas	  när	  HCO3
-‐	  splittras	  till	  CO3

2-‐	  och	  H+.	  Finns	  i	  så	  pass	  små	  mängder	  att	  det	  
inte	  är	  viktigt	  för	  koldioxidtransporten.	  	  	  	  

	  
Av	  den	  CO2	  som	  förs	  till	  lungorna	  efter	  att	  ha	  tagits	  upp	  av	  blodet	  från	  vävnaderna	  transporteras	  10%	  
som	  löst	  CO2,	  69%	  som	  HCO3

-‐	  och	  21%	  med	  karbaminoföreningar.	  Detta	  är	  alltså	  fördelningen	  av	  de	  40	  
ml/L	  CO2	  som	  tas	  upp	  ute	  i	  kroppen.	  Den	  ökade	  mängden	  CO2	  som	  har	  bildats	  i	  kroppen	  och	  som	  ska	  
föras	  till	  lungorna	  kan	  transporteras	  med	  både	  plasma	  och	  hemoglobin.	  Ungefär	  11%	  färdas	  i	  någon	  av	  
de	  tre	  formerna	  med	  plasman	  medan	  89%	  är	  löst	  eller	  bundet	  till	  hemoglobin	  inne	  i	  de	  röda	  
blodkropparna.	  	  
	  
När	  koldioxidtrycket	  ökar	  minskar	  kapaciteten	  på	  syrgastransporten	  i	  blodet	  på	  grund	  av	  Bohr-‐effekten.	  
När	  syrgastrycket	  ökar	  så	  minskar	  blodets	  kapacitet	  att	  bära	  koldioxid,	  enligt	  Haldane-‐effekten.	  pCO2	  och	  
pH	  påverkar	  O2-‐Hb-‐dissociationskurvan	  och	  pO2	  påverkar	  dissociationskurvan	  för	  CO2.	  
	  
Plasmas	  pH-‐värde	  påverkar	  bildandet	  av	  HCO3

-‐.	  Om	  pH	  är	  högt	  i	  cellen	  så	  kommer	  produktionen	  av	  HCO3
-‐	  

och	  karbaminohemoglobin	  att	  öka.	  HCO3
-‐	  och	  CO2	  är	  det	  viktigaste	  fysiologiska	  bufferparet.	  	  
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Andningscentrums	  funktionella	  organisation	  samt	  dominerande	  afferenta	  och	  efferenta	  inflytande,	  
centrala	  och	  perifera	  kemoreceptorers	  karakteristika,	  liksom	  nysrefex,	  hostreflex	  och	  samspel	  med	  
kardiovaskulär	  reglering.	  (S3)	  

Andningen	  styrs	  från	  ett	  centrum	  i	  medulla	  oblongata	  
som	  kallas	  central	  pattern	  generator	  (CPG).	  Hit	  kommer	  
afferenta	  signaler	  med	  information	  som	  bearbetas	  och	  
ett	  svar,	  efferenta	  signaler,	  sänds	  via	  ryggmärgen	  till	  
musklerna	  i	  respirationssystemet.	  De	  afferenta	  
signalerna	  kommer	  från	  centrala	  och	  perifera	  
kemoreceptorer	  och	  högre	  delar	  av	  det	  centrala	  
nervsystemet.	  CNS	  ser	  till	  att	  andningen	  interageras	  med	  
andra	  sysslor	  som	  att	  prata	  och	  äta.	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

Centrala	  kemoreceptorer	  finns	  i	  hjärnan	  (i	  
ventromediala	  medulla)	  och	  känner	  av	  ökningar	  i	  
arteriellt	  pCO2.	  Deras	  primära	  känsligheter	  är	  alltså	  för	  
hypercapni,	  som	  kan	  uppstå	  vid	  respiratorisk	  acidos.	  Ett	  
högt	  CO2-‐tryck	  leder	  nämligen	  till	  en	  ökad	  koncentration	  
av	  CO2	  i	  hjärnans	  cerebrospinalvätska	  (CSF),	  vars	  pH	  
sänks.	  En	  metabol	  acidos,	  hög	  H+-‐halt	  i	  blodet,	  leder	  inte	  
till	  ett	  lågt	  pH	  i	  CSF,	  då	  H+-‐joner	  inte	  kan	  ta	  sig	  genom	  
blodhjärnbarriären.	  	  
	  

Ökat	  pCO2	  leder	  till	  en	  snabb	  reaktion	  från	  medulla	  som	  
först	  ökar	  andningsfrekvensen	  och	  sedan	  volymen	  av	  
andetagen.	  	  
	  

Perifera	  kemoreceptorer	  finns	  i	  glomos	  caroticum	  i	  carotisbifurkationen	  och	  glomus	  aorticum	  i	  aorta,	  där	  
blodflödet	  är	  högt.	  De	  känner	  framför	  allt	  av	  minskningar	  i	  arteriellt	  pO2,	  men	  även	  ökningar	  i	  pCO2	  och	  
lågt	  pH	  (högt	  [H+]).	  Glomuskropparna	  kan	  alltså	  känna	  av	  hypoxi,	  hypercapni	  och	  acidos.	  Från	  carotis	  
skickas	  informationen	  till	  medulla	  via	  glossopharyngealnerven	  (kranialnerv	  IX)	  och	  från	  aorta	  via	  
vagusnerven	  (kranialnerv	  X).	  
	  
Det	  är	  främst	  på	  grund	  av	  förändrade	  halter	  CO2	  i	  kroppen	  som	  andningen	  regleras.	  Högt	  pCO2	  leder	  till	  
att	  man	  hyperventilerar	  och	  på	  så	  sätt	  sänker	  pCO2.	  Att	  CO2	  är	  en	  viktigare	  reglerare	  än	  O2	  beror	  på	  att	  
det	  främst	  är	  de	  centrala	  kemoreceptorerna	  som	  styr	  andningen.	  Dock	  är	  de	  perifera	  snabbare	  på	  att	  
reagera	  då	  dessa	  inte	  finns	  bakom	  en	  blod-‐hjärnbarriär.	  	  
	  
Nysreflexen	  beror	  på	  att	  sensorer	  i	  näsan	  har	  irriterats.	  Själva	  nysningen	  är	  en	  explosiv	  forcerad	  
utandning	  via	  näsan	  och	  munnen,	  samtidigt	  som	  musklerna	  i	  ansiktet	  och	  näsan	  kontraheras	  så	  att	  de	  
främmande	  ämnena	  i	  näsans	  mukosa	  ska	  lossna.	  Nysningar	  följs	  nästan	  alltid	  av	  en	  djup	  inandning.	  
	  	  



Läkarprogrammet	  
	  Den	  Friska	  Människan	  2	  
Amanda	  Kaba	  Liljeberg	  

	   142	  

Hostreflexen	  aktiveras	  för	  att	  hindra	  främmande	  ämnen	  från	  att	  komma	  ner	  i	  bronkträdet.	  
Sträckkänsliga	  receptorer	  eller	  irritationsreceptorer	  i	  struphuvudet	  triggar	  hostningen.	  När	  hostningen	  
startas	  av	  receptorer	  i	  de	  lägre	  luftvägarna	  så	  börjar	  man	  med	  en	  liten	  inandning	  för	  att	  öka	  kraften.	  Om	  
istället	  receptorer	  i	  struphuvudet	  startar	  hostningen	  så	  sker	  ingen	  inandning,	  för	  att	  förhindra	  att	  det	  
främmande	  ämnet	  åker	  längre	  ned.	  	  	  	  	  
	  
Samspel	  mellan	  kardiovaskulär	  reglering	  och	  andning	  kan	  ses	  vid	  sinusarytmier,	  som	  förekommer	  hos	  
unga	  och	  friska	  individer.	  Pulsen	  ökar	  vid	  inandning	  och	  minskar	  vid	  utandning.	  Ju	  djupare	  dessa	  andetag	  
är,	  desto	  större	  skillnad	  blir	  det	  på	  pulsen.	  Kemoreceptorer	  utgör	  en	  annan	  del	  av	  samspelet	  mellan	  
respiratoriska	  och	  kardiovaskulära	  systemet	  genom	  att	  de	  känner	  av	  olika	  substanser	  och	  påverkar	  då	  
båda	  systemen.	  Vid	  exempelvis	  hypoxi	  känner	  kemoreceptorer	  av	  det	  låga	  pO2	  och	  kompenserar	  genom	  
att	  öka	  pulsen	  och	  andningen.	  
	  
Normalvärden	  för	  blodets	  hemoglobininnehåll,	  syrgas	  och	  koldioxid	  i	  venöst	  och	  arteriellt	  blod.	  (S1)	  
Normalt	  hemoglobinvärde	  i	  blod	  är	  för	  män	  135-‐165	  gram	  per	  liter	  och	  för	  kvinnor	  120-‐150	  gram	  per	  
liter.	  Tabellen	  visar	  innehållet	  av	  syrgas	  och	  koldioxid	  i	  venöst	  och	  arteriellt	  blod:	  
	  

	   Venöst	  blod	   Arteriellt	  blod	  

pCO2	   5,3	  -‐	  6,7	  kPa	   4,6	  -‐	  6	  kPa	  
[CO2]	   520	  ml/l	  	   480	  ml/l	  
pO2	   4	  -‐	  5,3	  kPa	   9	  -‐	  13,3	  kPa	  (varierar	  med	  ålder)	  	  
[O2]	   150	  ml/l	   200	  ml/L	  

	  

I	  arteriellt	  blod	  finns	  ca	  200	  ml	  O2/l,	  i	  venöst	  ca	  150	  ml/l,	  vilket	  betyder	  att	  ca	  ¼	  tas	  upp	  i	  vävnaderna.	  	  
	  
Regionala	  skillnader	  i	  ventilation,	  perfusion	  och	  ventilation/perfusionskvot	  i	  lungan,	  hur	  dessa	  
parametrar	  påverkar	  blodgaser	  samt	  hur	  de	  påverkas	  av	  kroppsläge	  (S3)	  
Ventilationen	  är	  olika	  stor	  beroende	  på	  lokalisation	  i	  lungorna	  och	  påverkas	  av	  bl	  gravitationen	  och	  
kroppsposition.	  På	  grund	  av	  gravitationen	  är	  det	  intrapleurala	  trycket	  (trycket	  mellan	  pleurabladen)	  lägre	  
vid	  lungnans	  apex.	  Det	  beror	  på	  att	  lungans	  övriga	  delar	  dras	  nedåt	  av	  gravitationen	  och	  skapar	  på	  så	  
sätt	  ett	  större	  undertryck	  högre	  upp.	  Efter	  en	  normal	  utandning	  är	  trycket	  intrapleuralt	  -‐10	  cmH2O	  vid	  
apex	  och	  cirka	  -‐2,5	  cmH2O	  basalt.	  	  
	  
Då	  alveolernas	  volym	  bestäms	  av	  det	  transpulmonella	  trycket	  (skillnaden	  mellan	  intrapleuralt	  och	  
alveolärt	  tryck)	  och	  detta	  är	  högst	  vid	  apex	  har	  dessa	  alveoler	  störst	  volym	  i	  vila.	  Genomblödningen,	  
perfusionen,	  kommer	  på	  samma	  sätt	  att	  vara	  större	  basalt	  än	  vid	  apex.	  Gravitationen	  gör	  här	  att	  
blodtrycket	  längre	  ner	  i	  lungan	  är	  högre	  än	  trycket	  vid	  apex.	  Det	  gör	  att	  blodet	  lättare	  och	  i	  större	  mängd	  
flödar	  basalt	  i	  lungan.	  Om	  man	  ligger	  ned	  på	  rygg	  blir	  perfusionen	  och	  ventilationen	  större	  dorsalt.	  	  
	  
Om	  man	  står	  upp,	  har	  man	  efter	  en	  utandning	  alltså	  mycket	  luft	  (eftersom	  alveolerna	  är	  utspända)	  och	  
lite	  blod	  (p	  g	  a	  sänkt	  tryck)	  apikalt	  samt	  lite	  luft	  och	  mycket	  blod	  basalt.	  Vid	  inandning	  vidgas	  de	  apikala,	  
redan	  stora	  alveolerna	  mycket	  lite	  och	  inte	  så	  mycket	  ny	  luft	  kommer	  in.	  De	  basala,	  små	  alveolerna	  
kommer	  att	  vidgas	  mer	  och	  få	  högre	  luftomsättning.	  	  
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Ventilation/perfustionskvot	  (VA/Q)	  är	  kvoten	  mellan	  den	  alveolära	  ventilationen	  (VA	  ≈	  4,2	  l/min)	  och	  
blodflödet	  (Q	  ≈	  5	  l/min).	  I	  vila	  blir	  denna	  kvot	  alltså	  4,2/5,0	  =	  0,8.	  VA/Q	  förändras	  beroende	  på	  läge	  i	  
lungan,	  för	  trots	  att	  både	  ventilationen	  och	  perfusionen	  minskar	  ju	  högre	  upp	  i	  lungan	  man	  mäter,	  så	  
förändras	  perfusionen	  mer	  än	  ventilationen.	  Långt	  ner	  i	  lungan	  är	  blodflödet	  relativt	  större	  jämfört	  med	  
ventilationen	  än	  vid	  apex.	  	  
	  
Basalt:	  VA/Q	  har	  ett	  relativt	  lågt	  värde	  (<0,8)	  beroende	  på	  en	  hög	  perfusion	  och	  en	  något	  hög	  ventilation.	  
Vid	  apex:	  VA/Q	  har	  ett	  relativt	  högt	  värde	  (>0,8)	  beroende	  på	  ett	  lågt	  blodflöde	  och	  en	  något	  låg	  
ventilation.	  	  
	  
Eftersom	  en	  större	  mängd	  blod	  passerar	  den	  basala	  delen	  av	  lungan	  än	  den	  apikala,	  kommer	  en	  viss	  yta	  
av	  apikal	  lungvävnad	  bara	  att	  påverka	  en	  bråkdel	  av	  lika	  stor	  yta	  basal	  lungvävnad,	  när	  det	  gäller	  
blodgasernas	  sammansättning	  i	  hela	  blodvolymen.	  	  
	  

	   Ventilation	   Perfusion	   PO2	  	   PCO2	   VA/Q	  
Apikalt	   Låg	  omsättning	   Låg	   Högre	  än	  

medel	  
Lägre	  än	  
medel	  

>0,8	  

Basalt	   Högre	  omsättning	   Hög	   Lägre	  än	  
medel	  

Högre	  än	  
medel	  

<0,8	  

	  
	  
Normo-‐	  hypo-‐	  och	  hyperventilation,	  dyspné,	  ortopné,	  hypo-‐	  och	  hyperpné,	  brady-‐	  och	  tachypné,	  apné,	  
asfyxi,	  hypoxemi,	  samt	  mekanismer	  för	  olika	  typer	  av	  vävnadshypoxi.	  (S1-‐2)	  
Normoventilation:	  Normal	  respiration.	  	  
Hypoventilation:	  Långsammare	  eller	  ytligare	  andetag,	  leder	  till	  ökat	  arteriellt	  PCO2	  och	  minskat	  arteriellt	  
PO2

	  samt	  lägre	  pH.	  	  
Hyperventilation:	  Snabba	  andetag,	  minskar	  snabbt	  arteriellt	  PCO2	  och	  leder	  till	  ökat	  pH.	  	  
Dyspné:	  Andnöd,	  en	  känsla	  av	  ständig	  andfåddhet	  eller	  att	  ha	  svårt	  att	  andas.	  	  
Ortopné:	  Dyspné	  när	  man	  ligger	  ned,	  vanligt	  symptom	  vid	  hjärtsvikt.	  Lättar	  vid	  upprätt	  kroppsställning.	  
Hypoapné:	  Abnomrt	  låg	  andningsfrekvens	  eller	  ytliga	  andetag.	  	  
Hyperapné:	  Ökad	  andningsfrekvens	  p	  g	  a	  ökat	  syrebehov,	  t	  ex	  vid	  träning	  eller	  hypoxi.	  	  
Bradypné:	  Låg	  andningsfrekvens	  (hos	  vuxna	  <	  12	  andetag/minut).	  
Tachypné:	  Ökad	  andningsfrekvens.	  
Apné:	  Andningsuppehåll.	  Sömnapné	  beror	  på	  obstrution	  i	  svalget	  när	  musklerna	  slappnar	  av	  och	  faller	  
ihop.	  	  
Asfyxi:	  Kvävning,	  ger	  generell	  hypoxi	  i	  kroppens	  vävnader.	  	  
	  
Hypoxemi	  och	  cyanos,	  samt	  skillnadet	  mellan	  mekanismer	  som	  ger	  central	  och	  perifer	  cyanos.	  (S2)	  
Hypoxemi	  betyder	  att	  syrehalten	  i	  arteriellt	  blod	  är	  för	  låg.	  Cyanos	  innebär	  att	  huden	  ser	  blå	  ut	  p	  g	  a	  
syrebrist.	  Blod	  ser	  blått	  ut	  vid	  ca	  50	  g	  deoxyHb/liter	  blod.	  Normalt	  innebär	  det	  att	  ca	  50%	  av	  Hb	  är	  mättat	  
på	  O2.	  Central	  cyanos	  beror	  på	  att	  blodet	  inte	  syresätts	  tillräckligt	  i	  lungan,	  kan	  alltså	  vara	  ett	  tecken	  på	  
hypoxi.	  Syns	  på	  t	  ex	  blå	  tunga.	  Perifer	  cyanos	  uppstår	  i	  t	  ex	  läppar	  och	  fingrar	  som	  ser	  blå	  ut	  när	  det	  är	  
kallt.	  Beror	  på	  att	  mer	  syre	  än	  normalt	  tas	  upp	  i	  vävnaden	  och	  mindre	  andel	  Hb	  är	  mättat	  på	  O2.	  
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Hur	  olika	  steg	  i	  respirationen,	  från	  inandad	  luft,	  via	  lungans	  ventilation	  och	  gasutbyte,	  blodtransport	  
och	  vävnadsutbyte	  kan	  påverkas	  vid	  olika	  sjukdomstillstånd.	  (S2-‐3)	  
Olika	  typer	  av	  lungsjukdomar	  kan	  göra	  så	  att	  ventilationen	  i	  lungan	  blir	  nedsatt.	  Antingen	  kan	  den	  aktiva	  
alveolarean	  minskas	  genom	  restriktiva	  lungsjukdomar,	  eller	  så	  kan	  ventilationen	  minskas	  när	  luftvägarna	  
blockeras	  av	  en	  obstruktiv	  sjukdom.	  	  
	  
En	  frisk	  lunga	  har	  bronkioler	  där	  trycket	  vid	  utandning	  blir	  lägre	  allteftersom.	  När	  equal	  pressure	  point	  
(EPP),	  där	  det	  omgivande	  intrepleurala	  trycket	  är	  lika	  stort	  som	  trycket	  i	  luftvägen,	  nås	  hålls	  luftvägarna	  
utspända	  av	  brosk.	  När	  EPP	  infaller	  i	  strukturer	  utan	  brosk,	  t	  ex	  i	  bronkioler	  eller	  alveoler,	  kan	  dessa	  
täppas	  till	  och	  luft	  fångas	  distalt	  om	  avstängningen,	  ”air	  trapping”.	  Astma	  innebär	  att	  luftvägarnas	  
slemhinnor	  förtjockas	  till	  följd	  av	  en	  inflammatorisk	  reaktion.	  Tjockare	  luftvägar	  ger	  högre	  hastighet	  och	  
därmed	  snabbare	  tryckfall,	  enligt	  Bernouillis	  princip	  som	  säger	  att	  högre	  hastighet	  ger	  lägre	  tryck.	  Här	  
uppnås	  EPP	  för	  snabbt	  och	  förutom	  att	  luftvägarna	  redan	  är	  förträngda	  kan	  de	  alltså	  kollapsa.	  En	  
astmaattack	  innebär	  att	  bronkernas	  muskler	  drar	  ihop	  sig	  i	  en	  spasm,	  vilket	  kan	  leda	  till	  hypoxemi	  och	  
hypoxi.	  	  
	  
Emfysem	  innebär	  att	  alveolerna	  blir	  för	  stora	  p	  g	  a	  att	  mellanliggande	  septa	  bryts	  ner.	  Lungelasticiteten	  
blir	  då	  så	  nedsatt	  att	  det	  medför	  en	  försämring	  av	  lungfunktionen	  och	  syreupptaget.	  Luftvägarna	  
kommer	  inte	  kunna	  dras	  ihop	  och	  trycka	  ut	  luft	  vid	  utandning.	  Syreupptaget	  blir	  kraftigt	  nedsatt,	  
eftersom	  det	  inte	  kan	  komma	  in	  ny	  syrerik	  luft	  i	  alveolerna.	  För	  att	  upprätthålla	  rätt	  koncentration	  av	  
blodgaser	  hyperventilerar	  ofta	  emfysempatienter.	  Annars	  samlar	  de	  koldioxid	  och	  får	  syrgasbrist.	  Så	  
småningom	  räcker	  inte	  hyperventilation	  och	  syrebristen	  kompenseras	  av	  kroppen	  med	  vasokonstriktion	  
av	  vissa	  lungkärl.	  Det	  gör	  det	  svårare	  för	  hjärtat	  att	  pumpa	  blod	  till	  lungan	  och	  kan	  leda	  till	  förstorat	  
högerhjärta	  och	  att	  blod	  ansamlas	  i	  levern.	  Långvariga	  problem	  med	  emfysem	  kan	  ge	  kronisk	  obstruktiv	  
lungsjukdom	  (KOL).	  
	  
Gasutbytet	  kan	  också	  försämras	  p	  g	  a	  ödem,	  då	  framförallt	  O2	  får	  svårare	  att	  diffundera	  över	  till	  
interstitialvätskan.	  Vid	  ökad	  perfusion	  och	  minskad	  ventilation	  leder	  detta	  till	  ett	  minskat	  pO2	  i	  blodet	  
och	  således	  också	  i	  vävnaden.	  Blodtransporten	  av	  syre	  kan	  också	  förändras	  av	  en	  förändrad	  
hemoglobinmängd	  i	  blodet.	  En	  försämrad	  syretransport	  ses	  därför	  vid	  anemi.	  Vid	  ödem	  perifert	  i	  
vävnaden	  påverkas	  syrgastransporten	  på	  ett	  liknande	  sätt	  som	  vid	  lungödem	  med	  försämrad	  diffusion	  
och	  hypoxi	  i	  vävnaden	  som	  följd.	  	  
	  
Bestämning	  av	  diffusionskapacitet	  samt	  karakteristika	  vad	  gäller	  diffusionskapacitet	  för	  syrgas,	  kväve,	  
koldioxid	  och	  kolmonoxid	  över	  alveolokapillära	  membranen.	  (S1)	  
Diffusionskapaciteten	  bestäms	  genom	  principen	  att	  partialtrycket	  för	  en	  gas	  driver	  diffusionen	  och	  är	  
direkt	  proportionell	  mot	  diffusionsarean	  och	  omvänt	  proportionell	  mot	  diffusionsvägens	  tjocklek.	  
Kapaciteten	  (DL)	  för	  ett	  ämne	  kan	  räknas	  ut	  genom	  att	  dividera	  mängden	  gas	  som	  går	  in	  i	  blodet	  (V)	  med	  
partialtrycksdifferensen	  för	  gasen	  i	  alveolen	  och	  kapillären	  (PA),	  enligt	  formeln:	  	  
	  
DLO2	  =	  25	  ml/min/mmHg	  i	  vila	  och	  vid	  arbete	  cirka	  65.	  	  
	  



Läkarprogrammet	  
	  Den	  Friska	  Människan	  2	  
Amanda	  Kaba	  Liljeberg	  

	   145	  

Primär	  och	  sekundär	  kompensation	  vid	  vävnadshypoxi	  och	  arteriell	  hypoxemi.	  (S1)	  
Den	  primära	  kompensationen	  görs	  genom	  att	  blodflödet	  till	  vävnaden	  med	  hypoxi	  ökar	  tack	  vara	  den	  
metabola	  hyperemieffekten.	  	  
	  
Då	  gaskoncentrationen	  i	  blodet	  är	  normal	  fungerar	  de	  centrala	  kemoreceptorerna	  som	  feedback-‐
mekanism	  och	  reglerar	  respirationshastigheten.	  Hypoxemi	  känns	  av	  i	  perifera	  kemoreceptorer	  som	  är	  
känsliga	  för	  syrebrist,	  sänkt	  pO2.	  Dessa	  finns	  i	  carotiskropparna	  i	  bifurcatio	  carotis	  communis	  och	  vid	  
aortakropparna	  i	  aortabågen.	  Vid	  stimulans	  av	  ett	  lågt	  pO2	  skickas	  afferenta	  signaler	  till	  medulla	  
oblongata	  via	  n.	  vagus	  et	  glossopharyngeus.	  Här	  sitter	  nucleus	  tractus	  solitarius	  (NTS)	  som	  styr	  
sympatikus.	  Det	  följande	  sympatikuspåslaget	  ger	  ökad	  ventilation,	  blodtryck	  och	  puls.	  	  
	  
Syrebrist	  i	  det	  arteriella	  blodet	  kompenseras	  genom	  att	  kärlen	  vidgar	  sig	  för	  att	  mer	  blod	  ska	  komma	  dit.	  
Dessutom	  ökar	  blodtrycket	  för	  att	  få	  ut	  så	  mycket	  blod	  som	  möjligt.	  
	  
Patologiska	  andningsmönster.	  (S1)	  	  

	  
Eupnea:	  Normal	  andning	  
Sigh:	  Ovanligt	  djupa,	  långa	  andetag,	  följt	  av	  en	  lång	  utandning.	  
Förekommer	  regelbundet	  under	  normal	  andning	  ca	  sex	  gånger	  
per	  timme.	  En	  lokal	  kollaps	  av	  en	  alveol	  kan	  även	  inducera	  en	  
sigh.	  Sker	  ofta	  under	  hypoxi	  och	  andningsacidos.	  
Apenusis:	  Lång	  inandning	  följt	  av	  kort	  utandning.	  
Vagal	  breathing:	  Långsam	  inandning	  orsakad	  av	  störning	  av	  
vagusnervens	  inflöde	  till	  hjärnstammen.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Cheyne-‐Stokes	  andning:	  Cykler	  av	  gradvis	  ökad	  tidalvolym,	  följt	  
av	  gradvis	  minskad	  tidalvolym.	  Ses	  ofta	  vid	  bilateral	  cortikal	  
sjukdom	  eller	  hjärtsvikt.	  Friska	  kan	  även	  andas	  så	  här	  under	  
sömnen.	  	  
Flämtning:	  Korta	  försök	  till	  maximal	  inandning,	  följt	  av	  långa	  
perioder	  av	  exspiration.	  Ses	  vid	  svår	  anoxi	  (hypoxi)	  och	  hos	  
patienter	  med	  hjärnstamslesion.	  	  
Cluster:	  Ses	  hos	  individer	  med	  medullära	  eller	  pontenära	  skador.	  
Ataxisk	  andning:	  Mycket	  oregelbunden	  inandning	  följd	  av	  långa	  
perioder	  av	  apné.	  Ses	  ofta	  vid	  skador	  på	  medulla	  oblongata.	  	  
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Faktorer	  som	  reglerar	  andning	  vid	  akut	  uppstigande	  till	  hög	  höjd	  och	  vid	  kronisk	  acklimatisering.	  (S2)	  
Det	  låga	  syretrycket	  på	  höga	  höjder	  ger	  en	  mindre	  mängd	  inandat	  O2,	  vilket	  resulterar	  i	  ett	  lägre	  pO2	  än	  
normalt.	  Akuta	  effekter	  blir	  bl	  a	  avtrubbning,	  hyperventilering,	  mental	  och	  fysisk	  trötthet,	  huvudvärk,	  
illamående	  och	  sänkt	  mental	  kapacitet	  (sämre	  minne,	  omdöme	  och	  motorik).	  
	  
Vid	  akut	  uppstigande	  till	  hög	  höjd:	  

• Problem	  uppstår	  med	  syretransporten	  ut	  till	  vävnaderna	  (hypoxi).	  
• En	  minskning	  av	  arteriellt	  pO2	  stimulerar	  de	  perifera	  kemoreceptorerna,	  vilket	  leder	  till	  

hyperventilation.	  (Hyperventilation	  i	  sin	  tur	  leder	  till	  alkalos,	  vilken	  hämmar	  perifera	  och	  centrala	  
kemoreceptorer,	  och	  ventilationen	  minskar	  då.)	  

• Symptom	  som	  akut	  hjärnödem	  (HACE)	  och	  akut	  lungödem	  (HAPE)	  kan	  inträffa.	  	  
	  
Kronisk	  acklimatisering:	  	  

• Syrgasreceptorer	  får	  en	  större	  betydelse	  vid	  andningskontrollen,	  vilket	  leder	  till	  en	  ökad	  andning.	  	  
• Ökad	  utsöndring	  av	  HCO3

-‐	  via	  njurarna.	  	  
• Det	  låga	  syrgastrycket	  leder	  till	  en	  ökning	  av	  röda	  blodkroppar	  och	  hemoglobin,	  så	  att	  blodet	  kan	  

transportera	  mer	  O2,	  d	  v	  s	  större	  syrekapacitet	  i	  blodet.	  
• Ökad	  kapillärbildning	  i	  skelettmuskulatur,	  samt	  ökat	  antal	  mitokondrier	  i	  muskelcellerna,	  vilket	  

gör	  att	  skelettmuskulaturen	  bättre	  kan	  tillgodogöra	  sig	  O2.	  
• (Fast	  bosatta	  på	  höga	  höjder	  har	  ofta	  stor	  bröstkorg)	  

	  
Hur	  gasers	  partialtryck	  förändras	  i	  atmosfär,	  lunga,	  blod	  och	  vävnad,	  samt	  gasernas	  volymer	  i	  kroppen	  
vid	  höga	  och	  låga	  atmosfärstryck.	  (S1)	  
Vid	  höga	  omgivande	  tryck	  stiger	  partialtrycket	  för	  syrgas	  i	  alveolerna.	  Detta	  påverkar	  dock	  inte	  mängden	  
syrgas	  i	  blodet	  så	  mycket,	  då	  det	  mesta	  syret	  transporteras	  bundet	  till	  hemoglobin	  och	  som	  i	  princip	  är	  
mättat	  vid	  havsnivå.	  Syrgashalten	  ökar	  dock	  något	  tack	  vara	  ökad	  lösning	  i	  plasman.	  	  
	  
Vid	  låga	  tryck	  kommer	  pO2	  att	  vara	  lägre	  i	  alveolen	  och	  således	  också	  i	  blodet	  och	  i	  vävnaderna.	  Detta	  
leder	  till	  hypoxi.	  Med	  en	  ökad	  ventilation	  kan	  man	  motverka	  att	  pO2	  minskar	  lika	  mycket	  som	  det	  
omgivande	  trycket	  minskas.	  
	  
Tabellen	  visar	  hur	  partialtryck	  för	  de	  viktigaste	  gaserna	  förändras:	  	  
	  

kPa	   Luft	   Alveol	  (A)	   Artär	  (a)	   Ven	  (v)	  

O2	   21,3	   13,6	   12,7	   5,3	  
CO2	   0	   5,3	   5,3	   6,1	  
H2O	   0	   6,3	   6,3	   6,3	  
N2	   80	   76,1	   76,1	   76,1	  
	   	   	   	   	  
Totalt	   101,3	   101,3	   100,4	   93,8	  
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Faktorer	  som	  reglerar	  andningen	  vid	  fysiskt	  arbete	  (avhandlas	  mer	  under	  Moment	  3).	  (S1)	  
I	  vila	  är	  ventilationen	  ca	  8	  l/min,	  jämfört	  med	  hård	  fysisk	  ansträngning	  då	  den	  kan	  öka	  till	  150-‐200	  l/min.	  
Normalt	  regleras	  andningen	  från	  andningscentrum	  i	  medulla	  oblongata	  via	  koldioxidhalten.	  Fysiskt	  
arbete	  leder	  till	  minskad	  koldioxidhalt	  och	  därför	  medverkar	  ett	  flertal	  faktorer	  för	  att	  öka	  andningen	  vid	  
arbete.	  Ökningen	  beror	  t	  ex	  på	  att	  kemoreceptorer	  stimuleras.	  En	  annan	  aktiverande	  faktor	  är	  
receptorer	  i	  arbetande	  muskler	  (ergoreceptorer).	  Man	  tror	  dessutom	  att	  aktiveringen	  från	  
storhjärnebarken	  förutom	  att	  aktivera	  arbetande	  muskler	  även	  ger	  en	  förhöjd	  aktivitet	  i	  
andningscentrum.	  
	  
Vid	  fysiskt	  arbete	  ökar	  först	  volymen	  per	  andetag	  och	  sedan	  frekvensen	  för	  att	  kompensera	  för	  det	  
ökade	  behovet	  av	  syre.	  
	  
Hur	  inerta	  gaser	  tas	  upp	  i	  och	  elimineras	  ur	  kroppens	  vävnader	  samt	  vilka	  effekter/risker	  ökade	  
partialtryck	  av	  inerta	  gaser	  kan	  få	  (narkos,	  tryckfallssjuka).	  (S1)	  
En	  inert	  gas	  är	  en	  gas	  som	  inte	  reagerar	  kemiskt	  med	  sin	  omgivning,	  i	  det	  här	  fallet	  kroppsvävnaderna.	  
Enligt	  Henrys	  lag	  minskar	  mängden	  gas	  som	  är	  löst	  i	  en	  vätska	  när	  gastrycket	  över	  en	  vätska	  minskar.	  Ett	  
exempel	  på	  detta	  är	  då	  man	  öppnar	  en	  läskburk	  hör	  hur	  gas	  pyser	  ut	  vilket	  är	  ett	  resultat	  av	  att	  trycket	  
över	  vätskan	  minskar.	  	  
	  
Luftens	  kvävgas	  löser	  sig	  i	  blodet	  och	  under	  högt	  tryck,	  kompression,	  löser	  det	  sig	  mera.	  Vid	  
tryckfallssjuka	  är	  det	  kvävgasen	  i	  blodet	  som	  pyser	  ut	  till	  följd	  av	  att	  det	  omgivande	  trycket	  minskar,	  
dekompression.	  Sker	  exempelvis	  då	  dykare	  stiger	  för	  snabbt	  eller	  då	  ett	  flygplan	  stiger	  utan	  att	  
tryckutjämna.	  Den	  vanligtvis	  lösta	  kvävgasen	  pyser	  då	  ut	  ur	  blodet	  och	  bildar	  bubblor.	  Har	  man	  dykt	  för	  
djupt	  eller	  för	  länge	  och	  därefter	  stiger	  upp	  för	  snabbt	  bildas	  mer	  bubblor	  än	  vad	  kroppen	  klarar	  av.	  Man	  
får	  stopp	  på	  blodflödet	  till	  olika	  delar	  av	  kroppen	  med	  olika	  symptom,	  exempelvis	  kan	  en	  bubbla	  i	  
hjärnan	  ge	  förlamningar	  medan	  bubblor	  i	  leder	  ge	  smärta.	  Behandlas	  i	  tryckkammare	  genom	  att	  trycket	  
ökas	  och	  bubblorna	  trycks	  ihop	  och	  kan	  passera	  ut	  via	  vensystemet	  till	  lungan	  där	  gasen	  går	  ut	  ur	  
kroppen.	  	  
	  
Kvävenarkos	  eller	  inert	  gasnarkos	  är	  en	  reversibel	  förändring	  i	  medvetanden	  som	  resulterar	  i	  ett	  tillstånd	  
liknande	  alkoholberusning.	  Kan	  drabba	  dykare	  vid	  20-‐30	  meters	  djup.	  Mekanismen	  bakom	  är	  inte	  helt	  
klarlagd,	  men	  det	  verkar	  som	  om	  kväve	  löses	  i	  nervmembranen	  och	  orsakar	  en	  tillfällig	  störning	  i	  
nervöverföring.	  	  
	  
Andnings-‐	  och	  cirkulationsfysiologiska	  principer	  för	  att	  förklara	  vad	  som	  händer	  vid	  vistelse	  vid	  låga	  
och	  höga	  atmosfärstryck,	  samt	  vid	  vistelse	  i	  vatten.	  (S3)	  
De	  olika	  trycken	  i	  kroppens	  cirukulationssystem	  påverkar	  gasutbytet	  i	  lungorna	  och	  i	  vävnaderna.	  Vid	  
variationer	  i	  gastrycken,	  som	  vid	  låga	  och	  höga	  atmosfärstryck,	  ändras	  trycket	  på	  gaserna	  i	  kroppen,	  
vilket	  medför	  förändringar	  i	  cirkulationen.	  Vid	  dykning	  är	  man	  under	  högt	  atmosfärstryck,	  vid	  vistelse	  på	  
hög	  höjd	  under	  lågt	  tryck.	  	  
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Dykning,	  högt	  atmosfärstryck	  
Vid	  dykning	  ökar	  trycket	  med	  1	  atmosfär	  för	  var	  tionde	  meter.	  Vid	  vattenytan	  är	  trycket	  1	  atmosfär	  (~760	  
mmHg),	  detta	  trots	  att	  det	  är	  åtskilliga	  meter	  med	  luft	  ovanför	  oss.	  Då	  vattentrycket	  stiger	  så	  stiger	  även	  
trycket	  på	  de	  gaser	  som	  finns	  i	  kroppen,	  såsom	  O2	  och	  N2.	  Ökat	  tryck	  leder	  till	  ökad	  mängd	  löst	  gas	  i	  
blodet,	  även	  N2	  som	  annars	  är	  svårlösligt	  kan	  lösa	  sig	  i	  blodet.	  CO2	  kan	  också	  lösa	  sig	  i	  blodet,	  både	  från	  
inandad	  luft	  och	  från	  metabol	  nedbrytning.	  Den	  ökade	  lösta	  mängden	  CO2	  kan	  trigga	  de	  perifera	  
receptorerna	  så	  att	  man	  måste	  andas,	  alltså	  måste	  gå	  upp	  till	  ytan	  eller	  andas	  ur	  gastuber	  man	  har	  med	  
sig.	  Det	  ökade	  trycket	  påverkar	  även	  gaser	  i	  andra	  utrymmen	  än	  blod	  och	  lungor,	  om	  det	  t	  ex	  finns	  gaser	  i	  
andra	  hålrum	  så	  pressas	  även	  de	  ihop.	  Ökat	  tryck	  kan	  ge	  smärta	  eller	  att	  håligheten	  som	  luften	  är	  i	  går	  
sönder,	  vilket	  kan	  hända	  i	  t	  ex	  hörselgångarna.	  
	  

Dykarsjuka	  beror	  på	  att	  luftens	  kvävgas	  löser	  sig	  i	  blodet	  under	  högt	  tryck.	  N2	  löses	  inte	  bara	  i	  blodet,	  
utan	  även	  i	  kroppens	  vävnader,	  eftersom	  att	  det	  är	  fettlösligt.	  Fettlösligheten	  gör	  att	  det	  kan	  lösa	  sig	  bra	  
i	  olika	  membraner	  och	  i	  adipocyter.	  Mycket	  N2	  i	  membranen	  leder	  till	  ett	  minskat	  transmembrant	  
jonflöde,	  vilket	  ger	  en	  minskad	  neuronal	  funktion,	  samma	  effekt	  som	  vid	  narkos.	  Detta	  kallas	  
kväveförgiftning	  och	  ger	  samma	  symptom	  som	  vid	  alkoholförgiftning.	  En	  långvarig	  kväveförgiftning	  leder	  
slutligen	  till	  medvetslöshet.	  
	  

Då	  man	  stiger	  från	  ett	  högt	  tryck	  till	  ett	  lägre	  så	  kommer	  den	  lösta	  N2-‐gasen	  att	  släppas	  ut	  i	  blodet	  igen	  
eftersom	  att	  den	  inte	  kan	  vara	  löst	  vid	  det	  minskade	  trycket.	  I	  blodet	  kan	  det	  då	  bildas	  bubblor	  av	  N2	  som	  
kan	  täppa	  igen	  kärl	  och	  orsaka	  olika	  skador	  med	  samma	  symptom	  som	  en	  blodpropp.	  Även	  den	  ökade	  
mängden	  löst	  syre	  i	  blodet	  kan	  leda	  till	  svåra	  konsekvenser.	  Detta	  eftersom	  att	  den	  ökade	  mängden	  syre	  
hämmar	  vissa	  enzymer	  och	  oxiderar	  viktiga	  komponenter.	  Det	  kan	  uppkomma	  skador	  på	  epitel,	  luftvägar	  
och	  alveoler.	  Syre	  kan	  även	  leda	  till	  skador	  på	  CNS	  med	  effekter	  såsom	  koma.	  Dessa	  effekter	  uppkommer	  
framför	  allt	  p	  g	  a	  bildandet	  av	  fria	  syreradikaler	  som	  oxiderar	  fleromättade	  fettsyror	  i	  cellmembranen	  
och	  viktiga	  enzymer	  i	  energimetabolismen.	  Hyperoxin	  påverkar	  också	  lungorna,	  där	  destruktion	  av	  
surfactant	  och	  uppkomst	  av	  ödem	  ger	  försämrat	  gasutbyte.	  	  
	  

Vid	  dykning	  kan	  man	  för	  att	  inte	  drabbas	  av	  dessa	  komplikationer	  använda	  sig	  av	  dykardräkt	  och	  
syrgastub.	  En	  syrgastub	  är	  en	  gasbehållare	  som	  innehåller	  gas	  under	  så	  högt	  tryck	  att	  det	  överstiger	  det	  
högsta	  trycket	  som	  dykaren	  ska	  utsättas	  för.	  Om	  dykaren	  ska	  vara	  nere	  länge	  ersätter	  man	  N2	  i	  gastanken	  
med	  andra	  gaser,	  oftast	  helium	  Man	  minskar	  även	  mängden	  O2	  i	  gastuben.	  Om	  man	  drabbats	  av	  
dykarsjuka	  kan	  man	  behandlas	  i	  tryckkammare.	  Då	  höjs	  trycket	  igen	  och	  de	  N2-‐bubblorna	  som	  skapats	  
trycks	  ihop	  och	  kan	  passera	  ut	  via	  vensystemet	  till	  lungan	  där	  gasen	  går	  ut	  ur	  kroppen.	  
	  

Olika	  tryckskillnader	  kan	  påverka	  det	  endokrina	  systemet.	  Vi	  dykning	  motverkar	  det	  omgivande	  vattnet	  
den	  hydrostatiska	  tryckgradienten	  i	  kroppen.	  Det	  leder	  till	  att	  blodet	  fördelas	  jämnare	  i	  kroppen	  med	  
mer	  volym	  i	  hjärta	  och	  lungor,	  vilket	  ger	  ett	  ökat	  centralvenöst	  tryck	  och	  ökad	  hjärtminutvolym.	  Kroppen	  
tror	  att	  man	  har	  för	  stor	  blodvolym	  eftersom	  mer	  blod	  kommer	  till	  hjärtat	  och	  leder	  till	  en	  tänjning	  av	  
förmaksväggarna.	  Detta	  ger	  frisättning	  av	  atrial	  natriuretisk	  peptid	  (ANP)	  från	  förmaken.	  ANP	  påverkar	  
njuren	  så	  att	  resorptionen	  av	  vatten	  minskar	  och	  man	  mer	  urin	  bildas,	  för	  att	  sänka	  blodtrycket.	  Vidare	  
registreras	  ett	  högre	  tryck	  i	  baroreceptorerna	  vilket	  ger	  en	  sänkt	  puls	  och	  dilation	  av	  kärlen	  via	  
parasympatikus	  och	  ett	  minskat	  sympatikuspåslag.	  	  
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Vistelse	  på	  hög	  höjd,	  lågt	  atmosfärstryck	  
På	  hög	  höjd	  är	  pO2	  mycket	  lägre	  än	  vid	  havsytan,	  trots	  att	  saturationen	  av	  O2	  fortfarande	  är	  21%.	  På	  
Mount	  Everest	  topp	  är	  pO2	  cirka	  53	  mmHg	  och	  pO2	  i	  alveolerna	  blir	  44	  mmHg.	  Det	  låga	  syrgastrycket	  
leder	  till	  aktivering	  av	  de	  pO2-‐känsliga	  kemoreceptorerna	  som	  signalerar	  till	  medulla	  oblongata.	  
Signaleringen	  leder	  till	  en	  aktivering	  av	  NTS	  och	  central	  pattern	  generator	  (CPG)	  med	  ökad	  ventilation,	  
blodtryck	  och	  puls	  som	  följd.	  Vätskan	  i	  kroppen	  omfördelas,	  så	  att	  blodflödet	  till	  hjärnan	  ökar.	  Blodkärlen	  
i	  lungorna	  dras	  ihop	  så	  att	  motståndet	  och	  därmed	  blodtrycket	  i	  kärlen	  blir	  högre.	  Dessutom	  ökar	  
kärlpermeabiliteten	  av	  stimulans	  från	  sympatikus.	  	  
	  
Ju	  högre	  upp	  man	  kommer	  desto	  mindre	  syre	  finns	  det	  i	  inandningsluften,	  och	  risken	  att	  drabbas	  av	  
hypoxi	  ökar.	  Hypoxi	  har	  symptom	  som	  trötthet,	  avtrubbning,	  mental	  och	  fysisk	  utmattning,	  huvudvärk,	  
illamående	  och	  sänkt	  mental	  kapacitet	  (minne,	  omdöme	  och	  motorik).	  	  
	  
Vid	  vistelse	  under	  viss	  tid	  på	  cirka	  3	  000	  m	  acklimatiserar	  sig	  kroppen	  till	  det	  låga	  syrgastrycket.	  
Framförallt	  får	  man	  en	  stor	  ökning	  av	  ventilationen,	  hyperventilering,	  för	  att	  få	  i	  sig	  tillräckligt	  med	  syre.	  
Hyperventileringen	  kan	  ge	  alkalos,	  som	  kompenseras	  genom	  att	  mer	  HCO3

-‐	  utsöndras	  via	  urinen.	  För	  att	  
effektivisera	  gastransporten	  får	  man	  en	  ökad	  produktion	  av	  röda	  blodkroppar	  och	  större	  blodvolym.	  
Dessutom	  ses	  en	  ökad	  kapillärtäthet.	  Vissa	  enzymer	  som	  hjälper	  syret	  att	  binda	  till	  de	  röda	  
blodkropparna	  kan	  också	  öka	  i	  mängd.	  	  
	  
Efter	  vistelse	  i	  månader	  eller	  år	  på	  3	  000	  meters	  höjd	  kan	  man	  drabbas	  av	  kronisk	  bergssjuka.	  Det	  låga	  
syretrycket	  leder	  till	  trötthet,	  svaghet	  och	  dyspné,	  och	  man	  kan	  se	  en	  klar	  försämring	  av	  intelligens	  och	  
högre	  hjärnfunktioner.	  Man	  drabbas	  även	  av	  cyanos.	  	  
	  
Akut	  bergssjuka	  kan	  det	  leda	  till	  livshotande	  hjärn-‐	  och	  lungödem.	  Om	  lungorna	  drabbas	  av	  syrebrist	  så	  
sker	  hypoxisk	  vasokonstriktion	  av	  kärlen	  i	  lungorna.	  Det	  får	  hjärtat	  att	  pumpa	  hårdare	  för	  att	  få	  ut	  
samma	  mängd	  blod	  som	  tidigare	  till	  lungorna	  så	  att	  blodet	  kan	  syrestättas.	  Med	  det	  ökade	  trycket	  kan	  
kapillärerna	  i	  lungorna	  spricka	  och	  ge	  lungödem.	  I	  hjärnan	  sker	  motsatt	  sak	  vid	  syrebrist.	  Kärlen	  sväller	  
för	  att	  kunna	  få	  dit	  mer	  syre,	  samtidigt	  som	  blodtrycket	  ökar	  för	  att	  kompensera	  för	  den	  låga	  syrenivån.	  
Det	  höga	  trycket	  gör	  att	  kärlen	  riskerar	  att	  spricka	  eller	  svälla	  så	  mycket	  att	  de	  påverkar	  någon	  viktig	  
funktion	  i	  CNS.	  
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Moment 2 
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Avsnitt I: Urinorganen och Kroppsvätskorna 
	  

KROPPSVÄTSKOR	  OCH	  ELEKTROLYTER	  
	  
Kroppsvattnets	  fördelning	  på	  olika	  vätskerum	  (S2)	  och	  hur	  volymen	  av	  kroppens	  vätskerum	  mäts	  (S1).	  
Vatten	  är	  en	  polär	  molekyl	  som	  sitter	  ihop	  via	  vätebindningar.	  Det	  är	  ett	  bra	  lösningsmedel	  för	  joner,	  
polära	  ämnen	  och	  andra	  ämnen	  som	  kan	  bygga	  vätebryggor	  till	  vattenmolekylerna.	  Kroppsvattnet	  är	  inte	  
rent	  vatten,	  utan	  olika	  vattenlösningar	  innehållande	  salter	  (Na+,	  Cl-‐),	  små	  oladdade	  polära	  ämnen	  
(glukos)	  och	  makromolekyler	  (proteiner,	  DNA,	  RNA,	  polysackarider).	  	  
	  
Hos	  en	  frisk	  man	  på	  70kg	  är	  kroppsvattnet	  (totalt	  42	  l)	  fördelat	  så	  här:	  

• Intraceullulärvätska	  (ICV)	  –	  28	  l	  
• Extraceullulärvätska	  (ECV)	  –	  14	  l	  

o Blodplasma	  –	  3,5	  l	  
o Interstitialvätska	  (ISV)	  –	  10,5	  l	  

	  
Vattnet	  kan	  röra	  sig	  fritt	  mellan	  vätskerummen,	  eftersom	  rummen	  åtskiljs	  av	  semi-‐permeabla	  membran;	  
cellmembran	  mellan	  ICV	  och	  ECV	  har	  aquaporiner	  som	  släpper	  igenom	  vatten	  och	  kapillärväggar	  
(endotel	  +	  basalmembran)	  mellan	  plasma	  och	  ISV	  är	  inte	  vattentätt.	  Vattenfördelningen	  styrs	  av	  osmos.	  	  

	  
	  
Volymen	  av	  kroppens	  vätskerum	  (ICV,	  ISV,	  plasma	  och	  blod)	  kan	  mätas	  genom	  att	  mäta	  
fördelningsvolymen	  för	  ämnen	  som	  distribuerar	  sig	  selektivt	  till	  de	  olika	  rummen.	  ECV	  mäts	  med	  en	  
substans	  som	  inte	  kan	  passera	  cellmembran,	  ofta	  en	  inert	  sockerart	  som	  inulin	  eller	  mannitol.	  
Plasmavolymen	  erhålls	  från	  fördelningsvolymen	  för	  ämnen	  som	  inte	  passerar	  kapillärväggen,	  till	  exempel	  
färgämnet	  Evans	  blue	  eller	  albumin	  märkt	  med	  en	  radioaktiv	  isotop.	  ICV	  är	  inte	  åtkomligt	  för	  direkt	  
analys	  på	  detta	  sätt,	  utan	  får	  beräknas	  som	  total	  kroppsvattenvolym	  minus	  ECV.	  	  
	  
Det	  är	  inte	  vanligt	  att	  mäta	  totalvatten	  eller	  vätskerummens	  volymer	  på	  detta	  sätt	  för	  patienter.	  
Snedfördelning	  mellan	  vätskerummen	  yttrar	  sig	  ofta	  som	  ödem	  i	  ISV.	  
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Innehållet	  av	  lösta	  ämnen	  (elektrolyter)	  i	  de	  olika	  vätskerummen,	  gärna	  i	  form	  av	  stapeldiagram	  
(Gamblediagram).	  Viktiga	  skillnader	  och	  betydelser	  av	  dessa.	  (S2)	  

Kvantitativt	  dominerande	  joner	  i	  ECV	  är	  Na+	  och	  Cl-‐.	  
I	  ICV	  dominerar	  K+	  och	  P-‐kreatin.	  	  
	  
Summakoncentrationerna	  för	  de	  tre	  
kroppsvätskorna	  är	  lika	  (nära	  0,29	  osmol/kg	  H2O)	  då	  
aktivitetsfaktorer	  är	  inbegripna.	  Alltså	  råder	  
osmotisk	  jämvikt,	  ingen	  nettoransport	  av	  vatten	  
sker	  normalt	  mellan	  ICV	  och	  ISV,	  cellerna	  bibehåller	  
sin	  volym.	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Betydelsen	  av	  olika	  koncentrationsangivelser	  ((os)molaritet/(os)molalitet,	  ekvivalens/l,	  %w/v).	  (S2-‐3)	  
Koncentration	  mäts	  oftast	  i	  enheten	  molar,	  vilket	  betyder	  mol	  per	  kubikdecimeter	  (mol/dm3)	  eller	  mol	  
per	  liter	  (mol/l).	  Molalitet	  anger	  istället	  koncentrationen	  i	  molal,	  som	  mol	  av	  det	  lösta	  ämnet	  per	  vikt	  
lösningsmedel.	  När	  man	  beräknar	  summakoncentrationer	  i	  kroppsvätskorna	  är	  det	  bättre	  att	  ange	  
molaliteten,	  mol	  per	  kg	  vatten.	  Det	  ger	  bättre	  resultat	  eftersom	  plasma	  och	  ICV	  har	  höga	  halter	  protein,	  
medan	  ISV	  har	  låg	  halt	  protein.	  Detta	  gör	  att	  skillnaden	  mellan	  molaritet	  och	  molalitet	  blir	  påtagliga,	  
särskilt	  för	  ICV	  men	  även	  för	  plasma.	  Molaliteten	  visar	  alltså	  bäst	  respektive	  ämnes	  mängdrelation	  till	  
lösningsmedlet	  vatten.	  Alltså	  är	  molalitet	  en	  bättre	  variabel	  än	  molaritet,	  då	  man	  vill	  förstå	  hur	  det	  lösta	  
ämnet	  påverkar	  de	  olika	  kolligativa	  egenskaperna.	  	  
	  
Osmolaritet	  =	  Antal	  mol	  löst	  ämne	  per	  liter	  hel	  lösning,	  osmol/liter	  
Osmolalitet	  =	  Antal	  mol	  löst	  ämne	  per	  kilo	  vatten,	  osmol/kg	  H2O	  
Ekvivalens/liter	  =	  Antalet	  laddningar	  per	  liter	  
%w/v	  =	  g	  löst	  ämne	  per	  100	  ml	  lösningsmedel.	  Ex.	  0,9%	  NaCl	  =	  0,9	  g	  NaCl/100	  ml	  H2O	  =	  9	  g	  /	  liter	  
	  
Sambandet	  mellan	  fryspunktsnedsättning	  och	  osmolaritet.	  (S2)	  
Ju	  högre	  osmolaritet	  (d	  v	  s	  mer	  lösta	  ämnen)	  en	  vattenlösning	  har,	  desto	  lägre	  blir	  fryspunkten.	  Det	  är	  så	  
man	  sänker	  fryspunkten	  när	  man	  saltar	  vägarna	  vid	  0-‐gradersväder,	  för	  att	  undvika	  halka.	  	  	  
	  
Sambandet	  beräknas	  enligt	  ΔT	  =	  konstant	  ·∙	  osmolalitet.	  ΔT	  avser	  hur	  mycket	  kallare	  det	  måste	  vara	  för	  
att	  det	  ska	  frysa	  vid	  en	  ändrad	  osmolalitet.	  Konstanten	  för	  fryspunktssänkning	  =	  1,86	  K/molal,	  d	  v	  s	  att	  
med	  en	  ökning	  av	  molaliteten	  med	  1	  krävs	  det	  1,86	  grader	  kallare	  för	  att	  det	  ska	  frysa.	  
	  
Kliniskt	  används	  fryspunktsnedsättning	  för	  att	  mäta	  summaaktivitet	  av	  lösta	  ämnen	  i	  plasma	  samt	  urin.	  
Osmolaliteten	  i	  plasma	  är	  normalt	  285-‐295	  mosmol/kg.	  Förändringar	  avspeglar	  personens	  hydrering.	  Hur	  
pass	  koncentrerad	  urinen	  kan	  bli	  är	  ett	  mått	  på	  njurens	  funktion.	  
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Begreppet	  löslighetsprodukt.	  (S1)	  
Salter	  löser	  sig	  i	  vatten,	  genom	  att	  ämnet	  dissocierar	  till	  sina	  joner	  som	  interagerar	  med	  de	  polära	  
vattenmolekylerna.	  Dock	  löser	  sig	  inte	  hur	  stora	  koncentrationer	  av	  ett	  salt	  som	  helst,	  utan	  efter	  viss	  
koncentrationsökning	  kommer	  en	  fällning,	  alltså	  salt	  som	  lägger	  sig	  olöst	  på	  botten,	  bildas.	  Ett	  exempel	  
är	  kalciumoxalatutfällning	  i	  njuren,	  den	  vanligaste	  typen	  av	  njursten:	  CaC2O4	  (s)	  ↔	  Ca2+	  (aq)	  +	  C2O4

2-‐	  (aq).	  
	  
Löslighetsprodukten	  (Ks)	  betecknar	  hur	  mycket	  av	  aktuella	  lösta	  partiklar	  vatten	  kan	  lösa	  enligt	  regeln	  att	  
Ks	  =	  samtida	  maxkoncentration	  1	  ·∙	  samtida	  maxkoncentration	  2.	  För	  kalciumoxalatutfällning	  i	  njuren	  ser	  
formeln	  ut	  såhär:	  Ks	  =	  [Ca2+]aq	  ·∙	  [C2O4

2-‐]aq	  =	  2	  ·∙	  10-‐9	  M2.	  Att	  en	  koncentration	  är	  hög	  kan	  kompenseras	  
genom	  att	  sänka	  den	  andra	  koncentrationen.	  För	  att	  minska	  risken	  för	  njurstensbildning	  ska	  man	  minska	  
koncentrationerna	  av	  kalcium	  och/eller	  oxalat	  i	  urinen.	  Löslighetsprodukten	  är	  också	  specificerad	  för	  en	  
viss	  temperatur,	  vilket	  vi	  inte	  tar	  hänsyn	  till	  här.	  
	  
Begreppen	  passiv	  transport	  och	  diffusion	  samt	  betydelsen	  av	  passiv	  transport	  för	  ämnen	  som	  syrgas,	  
koldioxid,	  kolsyra,	  urea.	  (S2)	  
Passiv	  transport	  är	  då	  partiklar	  rör	  sig	  längst	  med	  sin	  koncentrationsgradient	  (Gibb’s	  fria	  energi	  minskar)	  
över	  ett	  membran;	  från	  sidan	  med	  högre	  koncentration	  till	  sidan	  med	  lägre	  koncentration.	  Passiv	  
transport	  förekommer	  genom	  fyra	  olika	  sätt:	  diffusion,	  underlättad	  diffusion,	  filtration	  och	  osmos.	  
	  
Diffusion	  är	  då	  partiklar	  slumpvis	  flyger	  runt	  åt	  alla	  tänkbara	  olika	  håll,	  vilket	  gör	  att	  de	  med	  tiden	  sprider	  
sig	  så	  långt	  och	  jämnt	  ifrån	  varandra	  som	  möjligt.	  Underlättad	  diffusion	  är	  då	  ett	  kanalprotein	  i	  
cellmembranet	  gör	  att	  ett	  ämne	  kan	  diffundera	  över	  det.	  Syrgas,	  koldioxid,	  kolsyra	  och	  urea	  kan	  alla	  
diffundera	  över	  cellmembranet	  själva,	  utan	  behov	  av	  kanalprotein.	  Joner	  och	  vatten	  är	  exempel	  på	  
ämnen	  som	  behöver	  hjälp	  att	  ta	  sig	  över	  membranet.	  
	  
Filtration	  är	  då	  ett	  hydrostatiskt	  tryck,	  i	  kroppen	  huvudsakligen	  skapat	  av	  hjärtats	  pumparbete,	  påverkar	  
en	  vätska	  så	  att	  endast	  en	  del	  av	  vätskan	  och	  vissa	  av	  de	  i	  vätskan	  lösta	  partiklarna	  passerar	  aktuellt	  
membran/filter.	  Osmos	  är	  när	  fördelningen	  av	  lösta	  ämnen	  styr	  hur	  vatten	  fördelar	  sig	  mellan	  olika	  
vätskerum.	  	  
	  
Innebörden	  av	  begreppet	  osmos,	  varför	  osmos	  uppstår	  samt	  betydelsen	  för	  transport	  av	  vatten	  över	  
ett	  semi-‐permeabelt	  membran.	  (S2)	  

Osmos	  är	  den	  process	  då	  osmotiskt	  aktiva	  partiklar,	  t	  ex	  glukos	  som	  i	  bilden,	  skapar	  en	  
sugkraft	  för	  vatten,	  som	  så	  sugs	  från	  ena	  sidan	  av	  ett	  semi-‐permeabelt	  membran	  till	  andra	  
sidan.	  För	  att	  osmos	  ska	  ske	  krävs	  alltså	  att	  där	  finns	  ett	  semi-‐permeabelt	  membran.	  
	  
Osmos	  används	  i	  kroppen	  för	  att	  hålla	  vatten	  rätt	  fördelat	  mellan	  plasma,	  ISV	  och	  ICV.	  
Används	  även	  för	  att	  suga	  tillbaka	  vatten	  från	  njurtubuli	  tillbaka	  till	  blodbanan,	  med	  hjälp	  
av	  den	  hyperosmolära	  njurmärgen.	  Fördelningen	  av	  vattnet	  i	  kroppen	  beror	  alltså	  alltid	  på	  
fördelningen	  av	  de	  osmotiskt	  aktiva	  partiklarna,	  samt	  på	  hur	  genomsläppliga	  membranen	  
är	  för	  vatten.	  Fel	  fördelning	  av	  osmotiskt	  aktiva	  ämnen,	  och	  därför	  också	  kroppsvattnet,	  
kan	  ge	  hemolys	  och	  ödem	  (speciellt	  i	  ISV).	  	  
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140	  Na+	  
140	  Cl-‐	  

143	  Na+	  
142	  Cl-‐	  

140	  Na+	  
140	  Cl-‐	  

145	  Na+	  
140	  Cl-‐	  

140	  Na+	  
140	  Cl-‐	  

150	  Na+	  
140	  Cl-‐	  
1	  P	  -‐10	  

145	  Na+	  
140	  Cl-‐	  
1	  P	  -‐10	  

147	  Na+	  
138	  Cl-‐	  
1	  P	  -‐10	  

1	  proteinmolekyl	  -‐10	  
10	  Na+	  

Uppkomst	  av	  osmotiskt	  tryck	  samt	  kunna	  beräkna	  osmotiskt	  tryck.	  (S2)	  
Osmotiskt	  tryck	  uppkommer	  då	  partiklar	  som	  inte	  kan	  passera	  ett	  vattengenomsläppligt	  membran	  
skapar	  ett	  tryck	  i	  den	  aktuella	  volymen,	  som	  vill	  expandera	  genom	  att	  suga	  vatten	  till	  sig.	  
	  
Med	  van’t	  Hoffs	  lag	  kan	  det	  osmotiska	  trycket	  beräknas.	  ”Ett	  i	  vätska	  löst	  ämne	  utövar	  ett	  osmotiskt	  
tryck,	  som	  är	  lika	  stort	  som	  gastrycket	  av	  det	  lösta	  ämnet,	  om	  det	  kunde	  överföras	  till	  gasformigt	  
tillstånd	  vid	  samma	  volym	  och	  temperatur”.	  Det	  osmotiska	  trycket	  beräknas	  alltså	  med	  den	  allmänna	  
gaslagen,	  pV	  =	  nRT,	  där	  gastrycket	  (p)	  byts	  ut	  mot	  osmotiskt	  tryck	  (Π).	  Formeln	  blir	  då	  ΠV	  =	  nRT.	  	  
	  

Π	  =	  osmotiskt	  tryck	  (Pa)	  
V	  =	  volym	  (m3	  el	  dm3)	  
n	  =	  antal	  mol	  
R	  =	  allmänna	  gaskonstanten	  
T	  =	  absolut	  temperatur	  (K)	  
	  
Man	  kan	  skriva	  om	  formeln	  till	  Π	  =	  n/V	  ·∙	  RT.	  	  
n/V	  är	  ju	  koncentrationen,	  så	  formlen	  säger	  alltså	  Π	  =	  konc.	  ·∙	  RT.	  	  
Om	  man	  vill	  räkna	  med	  alla	  de	  olika	  osmotiskt	  aktiva	  ämnena	  som	  samverkar,	  räknar	  man	  med	  den	  
totala	  summakoncentrationen:	  Π	  =	  Σkonc.	  ·∙	  RT.	  
	  
Begreppen	  kolloidosmotiskt	  tryck	  och	  tonicitet.(S2)	  
Det	  kolloidosmotiska	  trycket	  (π)	  i	  plasma	  beskriver	  skillnaden	  i	  osmotiskt	  tryck	  mellan	  plasma	  och	  
interstitialvätskan	  (ISV).	  Det	  finns	  högre	  koncentration	  av	  proteiner	  med	  negativ	  nettoladdning	  i	  plasma	  
än	  i	  ISV,	  vilket	  medför	  att	  det	  också	  finns	  skillnader	  i	  koncentrationer	  av	  små	  elektrolyter,	  för	  att	  jämna	  
ut	  den	  elektriska	  gradienten.	  Enligt	  Starlings	  lag	  kan	  man	  räkna	  ut	  nettoflödet	  mellan	  kapillärer	  och	  
interstitiet.	  Flödet	  mellan	  kapillär	  och	  vävnad	  är	  också	  beroende	  av	  blodtrycket,	  det	  hydrostatiska	  
trycket.	  För	  kapillärerna	  på	  arteriolsidan	  sker	  det	  en	  nettofiltration	  ut	  i	  interstitiet.	  På	  vensidan	  är	  trycket	  
i	  kapillärerna	  lägre	  än	  i	  vävnaden	  och	  det	  sker	  en	  nettresorption	  in	  i	  kapillärerna.	  	  
	  
Ett	  exempel	  på	  osmotiska	  krafter:	  I	  en	  behållare	  som	  delas	  av	  ett	  semi-‐permeabelt	  membran,	  med	  
samma	  koncentration	  av	  Na+	  och	  Cl-‐	  på	  båda	  sidorna,	  tillsätts	  en	  negativt	  laddad	  (-‐10)	  proteinmolekyl	  
tillsammans	  med	  Na+	  (10st,	  för	  att	  jämna	  ut	  laddningen)	  till	  den	  högra	  sidan.	  Joner,	  men	  inte	  proteiner,	  
kan	  passera	  membranet.	  Det	  första	  som	  händer	  är	  att	  5st	  Na+	  tar	  sig	  över	  membranet	  till	  den	  vänstra	  
sidan.	  Det	  ger	  en	  laddning	  på	  +5	  i	  den	  vänstra	  delen	  och	  -‐5	  i	  den	  högra,	  vilket	  skapar	  en	  elektrisk	  
gradient.	  Na+	  och	  Cl-‐	  kommer	  att	  jämna	  ut	  den	  elektriska	  gradienten,	  men	  också	  sträva	  efter	  att	  jämna	  ut	  
koncentrationsgradienten.	  Det	  kolloidosmotiska	  trycket	  i	  plasma	  skapas	  av	  proteiner	  (albumin,	  
globuliner,	  fibrinogen)	  som	  inte	  kan	  ta	  sig	  ut	  till	  interstitiet.	  	  
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För	  att	  lätt	  kunna	  förutsäga	  hur	  en	  infusionslösning	  
kommer	  att	  påverka	  kroppsvätskorna	  utifrån	  sina	  
osmotiska	  egenskaper	  används	  
tonicitetsbegreppet.	  Det	  omfattar	  tre	  olika	  typer	  
av	  tonicitet;	  isoton,	  hypoton	  och	  hyperton.	  
Toniciteten	  avgörs	  av	  vad	  som	  händer	  med	  en	  
erytrocyt	  om	  man	  lägger	  ned	  den	  i	  vätskan;	  den	  
kommer	  antingen	  förbli	  oberörd,	  svälla	  eller	  
krympa.	  Summaaktiviteten	  (osmol/kgH2O)	  är	  
densamma	  för	  plasma	  och	  för	  ICV	  i	  en	  erytrocyt.	  

	  
Hypertona	  lösningar	  har	  fler	  osmotiskt	  aktiva	  partiklar	  än	  kroppsvätskorna	  och	  erytrocyten	  har.	  
Osmotiska	  krafter	  försöker	  utjämna	  koncentrationsskillnaderna	  innanför	  och	  utanför	  cellmembranet.	  
Därför	  förlorar	  erytrocyter	  här	  vatten	  via	  osmos	  och	  krymper	  ihop.	  Isotona	  lösningar	  har	  lika	  hög	  halt	  
osmotiskt	  aktiva	  partiklar	  som	  kroppsvätskorna;	  erytrocyten	  kommer	  inte	  att	  beröras	  alls.	  Den	  trivs	  lika	  
bra	  här,	  som	  den	  ju	  gör	  i	  kroppens	  vätskor.	  Hypotona	  lösningar	  har	  färre	  osmotiskt	  aktiva	  partiklar	  än	  
kroppsvätskorna	  och	  erytrocyten	  kommer	  därför	  att	  ta	  in	  mycket	  vatten	  och	  svälla.	  Både	  hyper-‐	  och	  
hypotona	  lösningar	  kommer	  att	  resultera	  i	  hemolys.	  
	  
Kliniska	  exempel	  på	  hur	  olika	  sorters	  infusionslösningar	  används:	  
0,9%	  NaCl	   Isoton	  lösning	  som	  används	  vid	  dehydrering	  eller	  brist	  på	  koksalt.	  Har	  samma	  

summaaktivitet	  som	  plasma;	  0,29	  osmol/kgH2O.	  	  
	  

Macrodex	   Isoton	  vätska	  som	  är	  kolloidosmotiskt	  verksan,	  högre	  kolloidosmotiskt	  tryck	  än	  blod.	  
Innehåller	  60g	  dextran	  70,	  samt	  9g	  NaCl	  per	  1000ml.	  Dextran	  70	  liknar	  albumin	  och	  har	  en	  
molekylvikt	  på	  70kDa.	  Verkar	  främst	  på	  plasma,	  eftersom	  dextranet	  stannar	  kvar	  i	  kärlen	  
och	  håller	  därför	  kvar	  vätskan	  inne	  i	  kärlen.	  Används	  vid	  omfattande	  blödningar,	  för	  att	  
förebygga	  hypovolemisk	  chock	  mm.	  	  

	  

Mannitol	   Osmotiskt	  diuretikum,	  hyperton	  lösning.	  Har	  en	  osmolalitet	  på	  ca	  930	  mosm/kg	  och	  
används	  för	  att	  suga	  ut	  vätska	  till	  ECV.	  Indikationer	  är	  profylaktisk	  användning	  vid	  hotande	  
anuri	  samband	  med	  större	  operationer,	  allvarligare	  trauma,	  transfusionsreaktioner,	  akut	  
oliguri	  och	  anuri,	  ödem	  och	  ascites,	  akut	  hjärnödem	  orsakat	  av	  intrakraniella	  sjukdomar	  
eller	  skallskador,	  för	  reduktion	  av	  hjärnvolymen	  före	  operativa	  ingrepp	  och	  för	  sänkning	  av	  
förhöjt	  intraokulärt	  tryck.	  

	  

Rescue	  Flow	   Innehåller	  dextran	  70,	  60	  g/l,	  och	  NaCl,	  75	  g/l.	  Hyperton	  och	  kolloidosmotiskt	  verksam	  
lösning	  för	  snabb	  intravaskulär	  volymsexpansion.	  Ges	  som	  en	  engångsdos	  om	  250	  ml	  
intravenöst	  som	  initial	  behandling	  efter	  stabilisering	  av	  patienten	  främst	  med	  avseende	  på	  
respiration	  och	  blödning.	  Den	  hypertona	  komponenten,	  7,5%	  NaCl,	  åstadkommer	  en	  
snabb	  flux	  av	  främst	  intracellulärt	  vatten	  till	  blodbanan.	  Effekten	  av	  hyperton	  
koksaltlösning	  avtar	  dock	  snabbt	  till	  följd	  av	  utsvämning	  av	  Na+	  och	  Cl-‐	  från	  blodbanan.	  
Dextrankomponenten	  bidrar	  till	  förlängd	  volymseffekt	  eftersom	  dextran	  70	  stannar	  kvar	  i	  
cirkulationen	  under	  betydligt	  längre	  tid.	  
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Olika	  principer	  för	  aktiv	  transport	  över	  cellmembran.	  (S2)	  
En	  passiv	  transport	  sker	  med	  en	  koncentrationsgradient.	  Koncentrationen	  blir	  jämnt	  fördelad,	  varefter	  
nettotransport	  avstannar.	  En	  aktiv	  transport	  bygger	  istället	  en	  koncentrationsgradient.	  	  Det	  skapar	  en	  
snedfördelning	  och	  systemets	  energi	  ökar.	  	  
	  
För	  att	  lösta	  ämnen	  ska	  kunna	  transporteras	  över	  membraner	  mot	  koncentrationsgradienten	  krävs	  
energi.	  Ett	  vanligt	  exempel	  är	  Na+/K+-‐pumpen,	  ett	  membranbundet	  proteinkomplex	  som	  pumpar	  ut	  3	  st	  
Na+	  ur	  cellen,	  och	  pumpar	  in	  2	  st	  K+.	  Na+/K+-‐pumpen	  utför	  primär	  aktiv	  transport.	  Energin	  som	  behövs	  för	  
en	  sådan	  transport	  kommer	  av	  att	  ATP	  hydrolyseras	  till	  ADP	  +	  Pi.	  	  
	  
Sekundär	  aktiv	  transport	  kan	  utföras	  utan	  att	  man	  tillför	  energi,	  genom	  att	  förflyttningen	  av	  en	  molekyl	  
drivs	  av	  en	  annan	  molekyls	  koncentrationsgradient.	  I	  den	  högra	  bilden	  nedan	  drivs	  symport	  och	  antiport	  
av	  den	  gula	  molekylen	  av	  att	  den	  blåa	  molekylens	  konc-‐Δ	  utjämnas.	  Exempel	  på	  symport	  är	  sodium	  
dependent	  glucose	  transporter	  (SGLT)	  som	  sköter	  upptag	  av	  glukos	  i	  tarm	  och	  proximala	  tubulus.	  

	  
Hur	  skillnader	  i	  kroppsvätskornas	  sammansättning	  uppkommer	  som	  resultat	  av	  de	  olika	  
transportprocesserna	  (diffusion,	  osmos,	  aktiv	  transport).	  (S2)	  
De	  olika	  vätskerummen	  är	  ICV	  samt	  ISV	  och	  blodplasma,	  som	  tillsammans	  utgör	  ECV.	  Blodet	  består	  
ungefär	  till	  hälften	  av	  plasma	  och	  hälften	  av	  blodkroppar.	  Olika	  ämnen	  som	  joner,	  proteiner	  och	  
makromolekyler	  finns	  i	  olika	  stor	  koncentration	  i	  de	  olika	  rummen.	  Tabellen	  visar	  ungefärlig	  uppdelning	  
av	  de	  vanligaste	  lösta	  ämnena	  i	  de	  olika	  vätskerummen	  (koncentrationer	  i	  mm/kgH2O):	  
	  

Cellmembranet	  är	  hydrofilt	  på	  ytan	  men	  
hydrofobt	  på	  insidan.	  Laddade	  och	  polära	  
lösta	  ämnen	  har	  svårt	  att	  ta	  sig	  igenom	  
cellmembranet,	  men	  det	  finns	  ämnen	  som	  
med	  lätthet	  passerar	  igenom;	  	  
urea	  diffunderar	  fritt	  över	  cellmembranet	  
och	  kommer	  alltså	  att	  finnas	  i	  samma	  

koncentration	  utanför	  som	  inne	  i	  cellerna,	  H2O	  passerar	  fritt	  genom	  vattenkanaler	  (aquaporiner),	  liksom	  
O2	  och	  CO2.	  	  
	  

Makromolekyler,	  som	  proteiner,	  kan	  inte	  alls	  passera	  cellmembranet	  och	  kommer	  därför	  att	  finnas	  i	  
större	  utsträckning	  intracellulärt.	  Däremot	  kommer	  de	  att	  vara	  osmotiskt	  aktiva	  och	  ”dra	  in”	  H2O	  i	  
cellerna.	  Joner,	  som	  Na+	  och	  K+	  transporteras	  via	  transportproteiner	  över	  cellmembranet	  mot	  sin	  
koncentrationsgradient,	  för	  att	  upprätthålla	  skillnaden	  mellan	  ICV	  och	  ECV.	  	  

Ämne	   Plasma	   ISV	   ICV	  (skelettmuskel)	  
Na+	   153	   144	   11	  
K+	   4,5	   4,2	   159	  
Mg2+	   1	   1	   22	  
Cl-‐	   111	   116	   4,5	  
Aminosyror	   2,2	   2,2	   9	  
Protein	   1,3	   0,2	   4,5	  
Urea	   4	   4	   4	  



Läkarprogrammet	  
	  Den	  Friska	  Människan	  2	  
Amanda	  Kaba	  Liljeberg	  

	   157	  

Begreppet	  Gibbs	  Donnan	  jämvikt.	  (S1)	  	  
Gibbs	  Donnans	  jämviktsekvation	  skrivs	  som	  [Na]	  ·∙	  [Cl]	  =	  [Na]	  ·∙	  [Cl]	  och	  beskriver	  hur	  elektrolytjämvikten	  
ställer	  in	  sig	  över	  kapillärväggen.	  Det	  ger	  däremot	  bara	  ett	  ungefärligt	  värde,	  eftersom	  även	  
elektrogradienter	  påverkar.	  Den	  verkliga	  jämvikt	  som	  inställer	  sig	  tar	  hänsyn	  till	  alla	  olika	  gradienter,	  
både	  gällande	  koncentration	  och	  elektriska	  laddningar.	  Resultatet	  blir	  en	  kompromiss	  och	  likt	  alla	  
jämvikter	  är	  det	  inte	  exkt	  utan	  kan	  det	  skilja	  med	  några	  molekyler.	  	  
	  
Övriga	  kolligativa	  egenskaper	  som	  ångtryck,	  kokpunkt	  och	  fryspunkt.	  (S1)	  
Ångtrycket	  är	  det	  partialtryck	  som	  en	  vätska	  ger	  upphov	  till	  hos	  en	  omgivande	  gasblandning.	  Trycket	  
skapas	  genom	  att	  en	  del	  vätska	  alltid	  övergår	  till	  gasform.	  Man	  beräknar	  en	  vätskas	  sammanlagda	  
gastryck	  av	  olika	  ingående	  ämnen,	  därmed	  är	  det	  en	  kolligativ	  egenskap.	  
	  
Kokpunkten	  är	  temperaturen	  vid	  vilken	  en	  vätska	  kokar.	  Det	  definieras	  som	  den	  temperatur	  när	  den	  
genomsnittliga	  energin	  hos	  en	  partikel	  i	  vätska	  är	  lika	  stor	  som	  den	  genomsnittliga	  temperaturen	  hos	  en	  
partikel	  i	  gas.	  För	  att	  detta	  ska	  ske	  så	  ska	  trycket	  i	  vätskan	  vara	  lika	  med	  gastrycket	  utanför,	  d	  v	  s	  1	  
atmosfär.	  Rent	  vatten	  kokar	  vid	  100˚C,	  men	  i	  vattenlösningar	  ändras	  mättnadstrycket	  och	  därmed	  även	  
kokpunkten.	  Alla	  lösta	  ämnen	  i	  vatten	  medverkar	  till	  att	  ändra	  mättnadstrycket	  och	  därmed	  kokpunkten.	  
	  
Fryspunkten	  är	  den	  temperatur	  vid	  vilken	  en	  vätska	  fryser.	  Definitionen	  är	  den	  temperatur	  när	  den	  
genomsnittliga	  energin	  hos	  en	  partikel	  i	  vätska	  är	  lika	  stor	  som	  den	  genomsnittliga	  temperaturen	  hos	  en	  
partikel	  i	  fast	  ämne.	  För	  rent	  vatten	  så	  sker	  detta	  vid	  0˚C.	  I	  en	  vattenlösning	  så	  ändras	  mättnadstrycket	  
och	  därmed	  även	  fryspunkten.	  Kolligativ	  egenskap.	  När	  vattenlösningen	  däremot	  har	  fryst,	  så	  fryses	  de	  
lösta	  ämnena	  ut	  och	  slutar	  därmed	  påverka.	  
	  
Ångtrycket	  =	  Förångat	  H2O	  ger	  ett	  visst	  pH2O	  i	  gasblandningen	  ovan	  vattenytan.	  	  
Vid	  kokpunkten:	  pH2O	  detsamma	  som	  omgivande	  tryck.	  	  
Vid	  fryspunkten:	  pH2O	  lika	  över	  flytande	  och	  fast	  fas	  (is).	  
	  
Definition	  av	  ideal	  lösning	  samt	  konsekvenser	  av	  avvikelse	  från	  idealitet.	  (S1)	  
I	  en	  ideal	  lösning	  påverkar	  alla	  partiklar	  varandra	  med	  lika	  stora	  krafter	  av	  samma	  karaktär,	  vilket	  gör	  att	  
formler	  stämmer	  exakt	  för	  flera	  olika	  fysikaliska	  skeenden.	  I	  kroppen	  finns	  inga	  ideala	  lösningar.	  Det	  gör	  
att	  formler	  vi	  använder	  bara	  ger	  ungefärliga	  värden,	  om	  man	  inte	  tar	  med	  partiklarnas	  aktivitetsfaktorer	  i	  
beräkningarna.	  	  
	  
Aktivitetsfaktorer	  (vid	  beräkning	  av	  osmotiskt	  tryck	  och	  fryspunktsnedsättning).	  (S1)	  
Aktivitetskoefficienten	  anger	  avvikelsen	  från	  en	  ideal	  blandnings	  uppförande	  i	  en	  gas-‐	  eller	  
vätskeblanding,	  eller	  hur	  joner	  och	  deras	  elektrostatiska	  växelverkning	  beter	  sig	  i	  elektrolytlösningar.	  
Aktivitetskoefficienten	  används	  inom	  lösningskemin	  för	  att	  göra	  omräkningar	  mellan	  lösta	  
koncentrationer	  och	  aktiviteter	  i	  kemiska	  jämviktsuttryck.	  	  
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NJURE	  OCH	  URINVÄGAR	  
	  
Njurens	  och	  urinblåsans	  makroskopiska	  struktur	  och	  kärlförsörjning	  samt	  uretärernas	  förlopp.	  (S1)	  

På	  sin	  väg	  mot	  urinblåsan	  passerar	  
ureter	  olika	  strukturer.	  Uretärerna	  har	  
tre	  ställen	  utefter	  sina	  förlopp	  där	  
risken	  för	  en	  funktionell	  förträngning	  är	  
störst;	  vid	  ev	  passage	  nära	  njurartären	  
(inte	  alltid	  fallet),	  passage	  över	  (framför)	  
iliacaartärerna	  samt	  vid	  inmynningen	  i	  
urinblåseväggen.	  Hos	  kvinnor	  passerar	  
uteretärerna	  genom	  mesometriet	  och	  
under	  livmoderns	  artärer.	  Hos	  män	  går	  
uretärerna	  under	  vas	  deferens.	  
Ureäterna	  försörjs	  med	  blod	  av	  många	  
olika	  artärer;	  a.	  renalis,	  a.	  gonadales,	  

a.iliaca	  communis,	  a.	  iliaca	  interna,	  aorta,	  aa.	  vesicalis	  inf.	  och	  sup.,	  a.	  rectalis	  media,	  a.	  vaginalis.	  	  
	  
Urinblåsan	  är	  ihåligt	  och	  har	  en	  muskulär	  vägg	  som	  vid	  kontraktion	  kan	  öka	  
urinflödet	  ut	  ur	  kroppen.	  Hålls	  upp	  av	  ligament	  till	  bäckenet.	  En	  cirkulär	  
muskel,	  en	  sfinkter,	  reglerar	  urinflödet	  ut	  ur	  blåsan.	  Trigonum	  vesicae	  är	  ett	  
triangulärt	  område	  mellan	  de	  två	  uretärernas	  och	  urethras	  mynningar	  där	  
blåsväggen	  saknar	  slemhinneväck	  som	  täcker	  resten	  av	  blåsans	  insida.	  	  
	  

	  
Urinorganens	  mikroskopiska	  struktur	  (njure,	  ureter,	  urinblåsa,	  urethra).	  (S2)	  
Njure	  
Njurmärgen	  består	  av	  parallella	  tubuli,	  samlingsrör	  och	  kapillärer.	  Cortex	  består	  av	  runda	  njurkroppar,	  
vindlande	  tubuli	  och	  kapillärer.	  Det	  finns	  ca	  en	  miljon	  nefron/njure.	  Ett	  nefron	  består	  av	  en	  njurkropp	  
och	  en	  tubulus.	  En	  lobulus,	  den	  minsta	  funktionella	  enheten,	  utgörs	  av	  ett	  samlingsrör	  med	  tillhörande	  
nefron.	  En	  njurlob	  består	  av	  flera	  lobulus,	  ca	  200/njure.	  	  
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Ureter	  
Uretärerna	  är	  en	  form	  av	  ledningsrör,	  uppbyggda	  av	  en	  stjärnformig	  lumen,	  med	  ett	  muköst	  lager	  av	  
övergångsepitel	  mot	  lumen.	  Övergångsepitel	  består	  av	  specialiserade	  celler,	  paraplyceller,	  som	  ger	  
kemiskt	  skydd	  och	  tål	  uttänjning.	  Utanför	  följer	  två	  muskulära	  lager,	  det	  inre	  lagret	  är	  longitudinellt	  och	  
det	  yttre	  är	  cirkulärt	  (omvänt	  mot	  hur	  det	  är	  i	  tarmen).	  Efter	  muskellagren	  finns	  det	  yttersta	  lagret,	  
adventitian.	  	  	  

	  
Urinblåsa	  
Urinblåsan	  har	  en	  veckad	  vägg,	  s	  k	  slemhinneväck	  beståendes	  av	  mucosa	  och	  submocosa,	  dock	  inga	  
bindvävspapiller.	  Urinblåsan	  har	  likt	  uretärerna	  ett	  muköst	  lager	  närmast	  lumen	  med	  övergångsepitel.	  
Urinblåsan	  har	  ett	  en	  tjock	  muskelvägg	  som	  utgörs	  av	  tre	  lager,	  cirkulärt	  innerst,	  snett	  mellerst	  och	  
longitudinellt	  ytterst.	  Det	  yttre	  lagret	  utgörs	  av	  adventitia,	  utom	  över	  fundus	  och	  apex.	  I	  blåsväggen	  finns	  
även	  kärl,	  ganglier	  och	  nerver	  perifert.	  	  	  
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Urethra	  
Urethras	  längd	  skiljer	  sig	  mellan	  könen.	  Mannens	  urethra	  (18-‐22	  cm	  långt)	  är	  betydligt	  längre	  än	  
kvinnans	  (ca	  4	  cm	  långt).	  Urethra	  är	  ledröret	  från	  urinblåsan	  ut	  ur	  kroppen.	  Likt	  uretärerna	  är	  lumen	  
stjärnformig	  p	  g	  a	  kraftig	  veckning.	  Urethras	  första	  del	  har	  övergångsepitel,	  som	  mot	  öppningen	  övergår	  i	  
skivepitel.	  I	  yttre	  lager	  följer	  en	  lucker,	  kärlrik	  lamina	  propria	  samt	  två	  muskellager	  med	  glatt	  muskulatur.	  	  
	  
Funktionella	  karakteristika	  i	  nefronets	  olika	  delar	  och	  filtrationsbarriärens	  egenskaper.	  (S2)	  
Nefronet	  består	  av	  en	  njurkropp	  (glomerulus	  och	  Bowmans	  kapsel)	  och	  en	  tubulus.	  Tillsammans	  med	  ett	  
samlingsrör	  utgör	  nefronet	  njurens	  lobulus	  –	  den	  minsta	  funktionella	  enheten.	  De	  olika	  celltyperna	  i	  
njurkroppen	  är:	  

1. Endotelceller	  	  
Finn	  i	  kärlen.	  Platta	  celler	  med	  små	  avlånga	  kärnor.	  	  

2. Mesengiala	  celler	  
Finns	  i	  basen	  av	  glomeruli,	  mellan	  kapillärernas	  rötter,	  
där	  till-‐	  och	  frånförande	  kärl	  möts.	  Är	  stjärnformade.	  	  

3. Podocyter	  
Tillhör	  Bowmans	  kapsel.	  Ofta	  större	  och	  ljusare	  än	  
endotel-‐	  och	  mesengiala	  celler.	  	  

4. Skivepitelceller	  	  
I	  Bowmans	  kapsels	  yttre	  blad.	  	  

	  
Bowmans	  kapsel	  består	  av	  två	  blad;	  ett	  yttre,	  parietalt	  blad	  
av	  enkelt	  skivepitel	  och	  ett	  inre,	  visceralt	  blad	  av	  
podocyter.	  En	  afferent	  arteriol	  kommer	  in	  i	  njurkroppen	  
och	  kapillärerna	  bildar	  ett	  nystan,	  glomerulus.	  Innan	  blodet	  
lämnar	  njurkroppen	  i	  en	  efferent	  arteriol	  kommer	  filtration	  
att	  ske,	  där	  njurfiltret	  väljer	  ut	  vilka	  molekyler	  som	  ska	  
stanna	  kvar	  i	  blodet	  och	  vilka	  som	  ska	  tas	  upp	  till	  nefronet.	  	  
Njurfiltret	  kan	  delas	  upp	  i	  tre	  komponenter;	  	  
	  

Det	  första	  filtret	  är	  endotelet	  i	  glomeruluskapillärerna.	  Det	  
är	  fenestrerat	  och	  ogenomträngligt	  för	  blodkropparna.	  Det	  
andra	  filtret	  är	  glomerulis	  lamina	  basalis.	  Det	  är	  ovanligt	  
tjockt,	  ca	  300	  nm,	  eftersom	  det	  är	  gemensamt	  för	  
endotelet	  och	  podocyterna.	  Här	  stoppas	  molekyler	  som	  är	  
större	  än	  70	  kDa.	  Albumin	  har	  en	  molekylmassa	  som	  ligger	  
precis	  på	  gränsen	  och	  en	  mycket	  liten	  del	  kan	  släppas	  
igenom,	  men	  stoppas	  i	  så	  fall	  senare.	  Det	  tredje	  filtret	  är	  
podocyterna	  i	  Bowmans	  kapsel	  och	  deras	  filtrationsspalt.	  
Filtrationsspalten	  tillsluts	  av	  ett	  tunt	  membran.	  	  
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Nefronets	  tubulus	  har	  olika	  delar	  med	  olika	  funktioner.	  Antingen	  filtreras	  molekyler	  in	  till	  tubulus,	  eller	  
så	  resorberas	  dem	  från	  tubulus	  ut	  till	  peritubulära	  kapillärer	  runt	  omkring.	  	  
	  

	  
	  
	  
Proximala	  tubuli	  har	  två	  delar;	  pars	  convoluta	  och	  pars	  recta.	  Epitelet	  är	  högt	  och	  kubiskt.	  Cellerna	  har	  
eosinofil	  cytoplasma	  och	  borstbräm	  av	  mikrovilli.	  Man	  kan	  se	  basalstriering	  (membraninvaginationer)	  
och	  mitokondrier.	  I	  denna	  del	  av	  nefronet	  sker	  resorption	  av	  NaCl,	  K+,	  H2O,	  HCO3

-‐,	  aminosyror	  och	  glukos.	  
Vätskan	  i	  rörens	  lumen	  kallas	  här	  för	  primärurin.	  Från	  blodet	  kan	  exogena	  substanser,	  t	  ex	  penicillin,	  
filtreras	  ut	  här.	  Den	  största	  resorptionen	  av	  vatten	  och	  NaCl	  sker	  i	  proximala	  tubuli.	  	  
	  
Proximala	  tubulus	  övergår	  i	  Henles	  slynga.	  Första	  delen	  av	  slyngan	  är	  descenderande,	  andra	  delen	  
ascenderande.	  Röret	  är	  först	  smalt	  och	  sedan	  tjockare,	  varför	  de	  två	  delarna	  kallas	  ”thin	  descending	  loop	  
of	  Henle”	  (TDL)	  och	  ”thick	  ascending	  loop	  of	  Henle”	  (TAL).	  I	  TDL	  sker	  passiv	  resorption	  av	  H2O.	  I	  TAL	  sker	  
aktiv	  resorption	  av	  elektrolyter.	  Att	  resorptionen	  sker	  på	  detta	  sätt	  ger	  ett	  högre	  antal	  lösta	  partiklar	  i	  
vätskan	  närmast	  papillspetsen,	  alltså	  i	  märgen.	  Det	  bidrar	  till	  att	  en	  hyperton	  gradient,	  som	  behövs	  för	  
att	  kunna	  koncentrera	  urinet,	  skapas	  i	  märgen.	  
	  
Distala	  tubulus	  har,	  likt	  proximala,	  en	  pars	  recta	  och	  en	  pars	  convoluta,	  med	  de	  kommer	  i	  omvänd	  
ordning	  från	  den	  proximala	  tubulus	  struktur.	  Här	  är	  epitelet	  lågt	  och	  kubiskt,	  vilket	  ger	  en	  större	  lumen	  
än	  i	  proximala	  tubulus.	  Cytoplasman	  är	  mindre	  eosinofil	  och	  cellerna	  har	  mycket	  färre	  mikrovilli.	  Man	  
kan	  fortfarande	  se	  basalstriering.	  I	  distala	  tubulus	  sker	  filtration	  av	  K+,	  H+	  och	  urea.	  NaCl	  och	  H2O	  
resorberas.	  I	  slutet	  av	  distala	  tubuli	  har	  primärurin	  processats	  till	  urin.	  	  
	  
Distala	  tubulus	  från	  flera	  olika	  nefron	  övergår	  i	  gemensamma	  samlingsrör.	  Här	  är	  cellerna	  bleka	  och	  har	  
kubisk/cylindrisk	  form.	  Cellgränserna	  är	  mycket	  tydliga	  och	  cellerna	  buktar	  in	  mot	  lumen.	  Ingen	  
basastriering.	  I	  samlingsrören	  sker	  den	  sista	  koncentreringen	  eller	  spädningen	  av	  urinet	  genom	  att	  H2O	  
antingen	  tillförs	  eller	  resorberas	  från	  röret.	  	  
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Det	  finns	  två	  olika	  typer	  av	  nefron.	  Den	  ena	  är	  kortikala	  nefron	  (85-‐90%)	  som	  finns	  i	  njurens	  cortex,	  med	  
en	  Henles	  slynga	  i	  märgen.	  Den	  andra	  typen	  är	  juxtamedullära	  nefron	  (10-‐15%)	  med	  nästan	  hela	  
nefronet	  i	  märgen.	  Varje	  nefron	  är	  associerat	  med	  två	  arterioler	  och	  två	  set	  av	  kapillärbäddar.	  	  
	  
Nefronen	  har	  också	  en	  blodtrycksreglernande	  del.	  I	  njurkropparna	  sitter	  de	  s	  k	  juxtaglomerulära	  
apparaterna,	  som	  kontrollerar	  blodtrycket	  via	  renin-‐angiotensin-‐aldosteron-‐systemet	  (RAAS).	  De	  består	  
av	  tre	  komponenter;	  macula	  densa,	  juxtaglomerulära	  celler	  och	  extraglomerulära	  mesengiala	  celler.	  	  

1. Macula	  densa:	  Modifierade	  tubulusceller	  i	  slutet	  av	  distala	  tubulus	  pars	  recta,	  där	  tubulus	  har	  
vindlat	  sig	  och	  befinner	  sig	  bredvid	  glomerulus.	  Distala	  tubuli	  möter	  alltså	  sin	  egen	  glomerulus	  
mellan	  den	  afferenta-‐	  och	  efferenta	  arteriolen.	  Smala	  och	  höga	  celler,	  därför	  tätt	  med	  cellkärnor.	  
Avkännande	  för	  NaCl-‐koncentrationen	  i	  lumen	  i	  distala	  tubulus.	  	  

2. Juxtaglomerulära	  celler:	  Modifierade	  glattmuskelceller	  i	  afferenta	  arteriolen.	  Runda	  cellkärnor	  
och	  sekretorisk	  granula.	  Granula	  innehåller	  renin,	  som	  dessa	  celler	  utsöndrar.	  	  

3. Extraglomerulära	  mesengiala	  celler:	  Signalerar	  till	  glattmuskelceller	  i	  afferenta	  arteriolen	  att	  
kontrahera.	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
När	  cellerna	  i	  macula	  densa	  känner	  av	  en	  låg	  koncentration	  av	  Na+	  skickar	  de	  signal	  till	  de	  
juxtaglomerulära	  cellerna.	  Renin	  frisätts	  och	  aktiverar	  RAAS,	  vilket	  leder	  till	  ett	  ökat	  blodtryck.	  	  
	  
Om	  macula	  densa-‐cellerna	  känner	  av	  en	  för	  hög	  koncentration	  av	  Na+	  skickas	  signal	  till	  de	  
extraglomerulära	  mesengiala	  cellerna.	  De	  stimulerar	  kontraktion	  i	  afferenta	  arteriolen,	  vilket	  ger	  ett	  
minskat	  tryck	  i	  njurens	  kapillärer.	  	  
	  
	  
 

Macula	  densa	  

Distala	  tubuli,	  
pars	  recta	  
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Renal	  hemodynamik	  inkluderande	  intrarenal	  distribution	  av	  blodflödet.	  (S2)	  
Hemodynamik	  beskriver	  hur	  tryck	  och	  flöde	  förhåller	  sig	  till	  varandra.	  Renalt	  blodflöde	  (RBF)	  är	  cirka	  1	  
liter/min,	  d	  v	  s	  20%	  av	  hjärt-‐minutvolymen.	  För	  filtration	  i	  glomeruluskapillären	  måste	  fyra	  olika	  tryck	  tas	  
med	  i	  beräkningarna:	  

• Hydrostatiska	  trycket	  i	  glomerulus	  kapillären	  PGC	  =	  55	  mmHg	  
• Kolloidosmotiska	  trycket	  i	  Bowmans	  kapsel	  ΠBS	  =	  0	  mm	  Hg	  
• Hydrostatiska	  trycket	  i	  Bowmans	  kapsel	  PBS	  =	  15	  mmHg	   	  
• Kolloidosmotiska	  trycket	  i	  glomeruluskapillären	  ΠGC	  =	  30	  mmHg	  
	  

1+2	  är	  de	  tryck	  som	  jobbar	  för	  en	  filtration.	  3+4	  är	  de	  tryck	  som	  jobbar	  emot	  en	  filtration.	  Sammantaget	  
ger	  krafterna	  ett	  nettofiltrationstryck:	  (55	  +0)	  –	  (15	  +	  30)	  =	  10	  mmHg.	  
	  
Längs	  med	  kapillären	  blir	  ΠGC	  större.	  Det	  beror	  på	  att	  koncentrationen	  av	  plasmaproteiner	  som	  inte	  kan	  
passera	  kärlbädden	  kommer	  att	  öka,	  och	  då	  även	  öka	  det	  kolloidosmotiska	  trycket,	  vilket	  minskar	  
filtrationen.	  När	  filtrationstrycken	  väger	  upp	  varandra	  når	  man	  en	  filtrationsjämvikt	  då	  ingen	  filtration	  av	  
vätska	  sker	  över	  kärlet.	  I	  kapillärer	  i	  skelettmuskulatur	  sjunker	  det	  hydrostatiska	  trycket	  successivt,	  vilket	  
är	  främsta	  orsaken	  till	  att	  initial	  filtration	  avtar,	  uppnår	  filtrationsjämvikt,	  för	  att	  sedan	  övergå	  till	  att	  ta	  
upp	  vätska	  och	  metaboliter	  i	  den	  venösa	  änden.	  	  
	  

	  	  
	  
	  
Glomerulär	  filtrationshastighet	  (glomerular	  filtration	  rate,	  GFR)	  anger	  hur	  snabbt	  plasma	  filtreras	  i	  
njurtubuli.	  Kan	  beräknas	  enligt:	  GFR	  =	  Kf	  ·∙	  (∆P	  –	  ∆π),	  där	  Kf	  =	  filtrationskoefficienten,	  P	  =	  hydrostatiskt	  
tryck	  och	  π	  =	  kolloidosmotiskt	  tryck.	  Normalt	  är	  GFR	  ca	  125	  ml/min,	  vilket	  ger	  180	  l/dygn.	  
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Ökat	  glomerulärt	  plasmaflöde	  leder	  till	  ökning	  i	  GFR.	  Vid	  mycket	  lågt	  flöde,	  vid	  framför	  allt	  hypovolumi,	  
inträffar	  filtrationsjämvikten	  innan	  glomeruluskapillären	  är	  slut.	  Vid	  normala	  flöden	  kommer	  
filtrationsjämvikten	  att	  ske	  efter	  glomeuluskapillärens	  slut,	  utanför	  Bowmans	  kapsel.	  Det	  finns	  två	  
föderlar	  med	  att	  filtrationsjämvikten	  förskjuts	  mot	  den	  efferenta	  arteriolen;	  det	  gör	  att	  det	  sker	  filtration	  
längs	  med	  hela	  kapillären	  inuti	  Bowmans	  kapsel	  och	  filtrationen	  sker	  längs	  med	  en	  längre	  sträcka,	  vilket	  
ökar	  den	  användbara	  ytan	  för	  filtration.	  	  
	  
Förhållandet	  mellan	  glomerulusfiltrationen	  och	  renalt	  plasmaflödet	  (RPF)	  är	  inte	  linjärt.	  Om	  plasmaflödet	  
ökar	  över	  det	  normala	  sker	  en	  liten	  stigning	  i	  GFR.	  Vid	  en	  minskning	  av	  plasmaflöde	  sker	  däremot	  en	  
markant	  sänkning	  av	  GFR.	  Förhållandet	  mellan	  GFR	  och	  plasmaflöde	  ger	  filtrationsfraktionen	  (FF),	  den	  
volym	  av	  filtrat	  som	  skapas	  från	  en	  given	  mängd	  plasma	  som	  flödar	  genom	  glomerolus.	  Räknas	  med	  
formeln:	  FF	  =	  GFR/RPF.	  FF	  är	  ca	  20%	  vid	  normala	  förhållanden.	  
	  
Ändringar	  i	  den	  arteriella	  resistansen	  leder	  till	  ändringar	  i	  glomerulärt	  plasmaflöde	  och	  i	  GFR.	  Ökad	  
resistans	  i	  en	  afferent	  arteriol	  ger	  sänkt	  kapillärtryck	  PGC	  och	  minskar	  plasmaflödet	  och	  GFR.	  Ökad	  
resistans	  i	  en	  efferent	  arteriol	  ger	  ökat	  PGC	  och	  ökar	  GFR.	  Genom	  kontraktion	  av	  antingen	  afferent	  eller	  
efferent	  arteriol	  kan	  alltså	  GFR	  balanseras	  och	  hållas	  på	  en	  så	  jämn	  nivå	  som	  möjligt.	  	  
	  

	  
Den	  efferenta	  arteriolen	  ger	  upphov	  till	  de	  peritubulära	  kapillärerna,	  eller	  vasa	  recta.	  Dessa	  är	  kapillärer	  
som	  går	  parallellt	  med	  Henles	  slynga	  runt	  tubuli	  och	  samlar	  upp	  filtrat	  eller	  skickar	  molekyler	  från	  blodet	  
in	  till	  tubuli.	  Blodet	  i	  de	  peritubulära	  kapillärerna	  har	  hög	  koncentration	  av	  proteiner,	  som	  ju	  inte	  kan	  
filtreras	  ut,	  och	  har	  därför	  ett	  högt	  kolloidosmotiskt	  tryck.	  De	  har	  lätt	  att	  samla	  upp	  vatten	  från	  njurtubuli	  
och	  den	  omgivande	  vävnaden.	  	  
	  
90%	  av	  blodet	  som	  går	  genom	  glomeruli	  och	  ut	  genom	  den	  efferenta	  arteriolen	  förser	  den	  kortikala	  
vävnaden.	  De	  resterande	  10%	  förser	  märgen.	  Märgen	  har	  en	  hypoerosmolalitet,	  skapad	  av	  höga	  
mängder	  urea,	  Na+	  och	  Cl-‐,	  som	  är	  viktig	  för	  att	  kunna	  ”suga	  ut”	  vatten	  ur	  tubuli	  och	  på	  så	  sätt	  
koncentrera	  urinet.	  Det	  låga	  blodflödet	  i	  närgen	  beror	  på	  den	  höga	  resistansen	  som	  finns	  i	  vasa	  recta.	  
Resistans	  är	  viktig	  för	  att	  minimera	  ”ur-‐tvättning”	  av	  det	  hypertona	  medullära	  interstitiet.	  
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Neuronal	  och	  hormorell	  kontroll	  av	  njurens	  blodkärl.	  (S2)	  	  

	  
Neuronal	  reglering	  
Sympatiska	  nervsystemets	  signaler	  till	  njuren	  kan	  öka	  som	  ett	  generellt	  svar	  på	  smärta,	  stress,	  trauma,	  
blödning	  eller	  fysisk	  aktivitet,	  eller	  som	  ett	  mer	  specifikt	  svar	  på	  minskad	  effektiv	  cirkulerande	  volym.	  
Nervändsluten	  skickar	  ut	  noradrenalin	  som	  ger	  vasokonstriktion	  av	  den	  afferenta	  arteriolen.	  Resultatet	  
blir	  minskat	  plasmaflöde	  och	  minskad	  GFR.	  
	  
Olika	  hormoners	  påverkan	  på	  njurens	  filtration	  

• Renin-‐angiotensin-‐aldosteron-‐systemet	  (RAAS):	  Peptidhormonet	  angiotensin	  II	  ger	  en	  
övergripande	  vasokonstriktion,	  vilket	  leder	  till	  sänkt	  plasmaflödet	  och	  sänkt	  GFR.	  

• Vasopressin	  (AVP/ADH):	  Den	  principiella	  effekten	  är	  att	  öka	  vattenabsorption	  i	  samlingsröret,	  
men	  ökar	  även	  den	  vaskulära	  resistansen,	  vilket	  minskar	  GFR.	  Kan	  minska	  det	  renala	  blodflödet	  
till	  märgen,	  för	  att	  öka	  hypertoniciteten	  i	  intersitiet	  för	  att	  ytterligare	  koncentrera	  urinen.	  	  

• Endoteliner:	  Peptider	  med	  starka	  vasokontraherande	  egenskaper	  för	  den	  afferenta	  arteriolen.	  
Frisätts	  från	  endotelceller	  i	  de	  kortikala	  kärlen	  och	  har	  endast	  lokala	  effekter.	  Frisättningen	  
stimuleras	  av	  bl	  a	  angiotensin	  II,	  adrenalin	  och	  ADH.	  Effekten	  blir	  minskat	  plasmaflöde	  och	  GFR.	  

• Prostaglandiner:	  I	  njuren	  produceras	  prostaglandiner	  i	  vaskulära	  glatta	  muskelceller,	  endoteliala	  
celler	  samt	  tubulus	  och	  interstitiella	  celler.	  Agerar	  lokalt	  som	  en	  buffer	  mot	  överdriven	  
vasokonstriktion,	  speciellt	  under	  ökad	  sympatisk	  stimulering	  eller	  aktivering	  av	  RAAS.	  Ser	  till	  att	  
upprätthålla	  ett	  rätt	  så	  konstant	  blodflöde	  och	  GFR	  under	  tillstånd	  med	  höga	  angiotensin	  II-‐
värden,	  t	  ex	  efter	  blodförlust	  eller	  vid	  salt	  underskott.	  Ökar	  GFR	  genom	  vasodilatation.	  

• NO:	  Produceras	  av	  de	  endoteliala	  cellerna	  i	  njuren.	  NO	  har	  en	  stark	  muskelavslappnande,	  d	  v	  s	  
vasodilaterande,	  effekt	  i	  den	  afferenta	  arteriolen,	  vilket	  ger	  ökat	  GFR.	  Den	  skyddar	  även	  mot	  
starka	  vasokontraherande	  effekter	  från	  angiotensin	  II	  och	  noradrenalin.	  

• Atrial	  natriuretic	  peptide	  (ANP):	  Myocyter	  i	  förmaken	  frisätter	  ANP	  som	  svar	  på	  sträckning,	  alltså	  
en	  ökning	  i	  blodvolymen.	  Peptiden	  vasodilaterar	  afferenta	  och	  efferenta	  blodkärl,	  och	  ökar	  då	  
det	  kortikala	  och	  medullära	  blodflödet.	  Nettoeffekten	  blir	  ökat	  plasmaflöde	  och	  ökad	  GFR.	  ANP	  
påverkar	  även	  hemodynamiken	  indirekt	  då	  den	  inhiberar	  sekretionen	  av	  renin.	  
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Begreppet	  autoreglering	  av	  glomerulusfiltrationen	  (GFR)	  samt	  renala	  blodflödet	  (RBF).	  (S2)	  
Med	  hjälp	  av	  autoreglering	  kan	  njuren	  hålla	  
blodflödet	  och	  GFR	  någorlunda	  konstanta	  i	  
blodtrycksintervallet	  75-‐200	  mmHg.	  
Autoregleringen	  är	  oberoende	  av	  nervös	  och	  
hormonell	  inverkan.	  Samma	  typ	  av	  mekanismer	  
förekommer	  även	  i	  hjärtats	  och	  hjärnans	  
kärlbäddar.	  Autoreglering	  av	  det	  renala	  blodflödet,	  
och	  därmed	  även	  av	  glomerulusfiltrationen,	  
stabiliserar	  den	  filtrerade	  mängden	  lösta	  ämnen	  
som	  når	  tubulus,	  samt	  skyddar	  de	  känsliga	  
glomeruluskapillärerna	  från	  tryckökningar	  som	  kan	  
orsaka	  strukturell	  skada.	  	  
	  

Mekanismer	  för	  autoreglering	  av	  GFR	  och	  RBF.	  (S2)	  
Autoregleringen	  av	  njurens	  GFR	  och	  RBF	  sker	  genom	  två	  mekanismer;	  myogen	  kontroll	  och	  
tubuloglomerulär	  feedback	  (TGF).	  Myogen	  kontroll	  och	  TGF	  kallas	  tillsammans	  ”glomerular	  tubular	  
balance”	  och	  reglerar	  resorptionen	  i	  tubuli	  efter	  hur	  stor	  GFR	  är.	  Om	  GFR	  minskar	  så	  minskar	  även	  
resorptionen	  proportionellt,	  och	  vid	  ökad	  GFR	  ökar	  också	  resorptionen.	  	  
	  
Myogen	  kontroll	  
Ökat	  tryck/	  blodflöde	  →	  Sträckning	  av	  VSMC	  →	  Kontraktion	  →	  Minskat	  tryck/	  blodflöde.	  	  
	  
Tubuloglomerulär	  feedback	  (TGF)	  
Ökad	  GFR	  →	  Ökat	  flöde	  genom	  tubulus	  →	  Ökat	  flöde	  förbi	  macula	  densa	  →	  Parakrin	  signal	  (adenosin)	  
från	  macula	  densa	  till	  afferent	  arteriol	  →	  Afferent	  arteriol	  kontraherar	  →	  Ökad	  resistens	  i	  afferent	  
arteriol	  →	  Minskat	  hydrostatiskt	  tryck	  i	  glomerulus	  →	  Minskad	  GFR.	  (Se	  bild	  nedan.)	  
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Glomerulusfiltrationen	  avseende	  bestämmande	  och	  reglerande	  faktorer,	  filtratets	  sammansättning	  
och	  produktionshastighet	  samt	  metoder	  för	  bestämmande	  av	  GFR.	  (S2)	  
Njurarnas	  höga	  GFR,	  125ml/min	  eller	  180l/dygn,	  innebär	  att	  kroppen	  snabbt	  kan	  renas	  från	  giftiga	  
substanser	  samt	  kroppsegna	  ämnen	  som	  behöver	  avlägsnas	  från	  systemet,	  exempelvis	  urea.	  
För	  att	  mäta	  GFR	  brukar	  man	  använda	  sig	  av	  så	  kallade	  glomerulära	  markers.	  Dessa	  måste	  vara	  fritt	  
filtrerbara	  i	  glomeruluskapillärerna,	  alltså	  ska	  filtratets	  koncentration	  av	  ämnet	  motsvara	  blodets	  
koncentration	  efter	  genomförd	  filtrering.	  Ämnet	  får	  varken	  påverkas	  av	  reabsorbtion	  eller	  sekretion	  i	  
njurens	  tubulus.	  Ämnet	  får	  heller	  varken	  metaboliseras	  eller	  syntetiseras	  i	  njuren.	  Dessutom	  måste	  
ämnet	  i	  fråga	  vara	  fysikaliskt	  inert,	  det	  får	  alltså	  inte	  reagera	  med	  komponenter	  i	  blodet.	  Ämnet	  måste	  
också	  vara	  mätbart	  i	  både	  plasma	  och	  urin.	  Ett	  exempel	  på	  ett	  sådant	  ämne	  är	  inulin,	  en	  fruktospolymer	  
som	  inte	  syntetiseras	  i	  kroppen.	  	  
	  
Njurclearence	  (NC)	  är	  den	  volym	  plasma	  som	  på	  en	  minut	  helt	  renas	  från	  en	  viss	  substans	  (x),	  enligt	  
formeln:	  CLx	  (ml/min)	  =	  ([urin]x	  ·∙	  urinflöde)	  /	  [plasma]x.	  Njurclearens	  av	  inulin,	  eller	  andra	  glomuerulära	  
markers,	  motsvarar	  GFR.	  Mätningen	  av	  GFR	  med	  inulin	  som	  glomerulär	  marker	  är	  en	  relativt	  tillförlitlig	  
och	  enkel	  metod	  som	  i	  stor	  utsträckning	  används	  kliniskt.	  Andra	  ämnen	  som	  används	  är	  kreatinin,	  
cystatin	  C	  och	  iohexol.	  	  
	  
Det	  hydrostatiska	  trycket	  i	  de	  glomerulära	  kapillärerna	  kommer	  att	  gynna	  ultrafiltrationen,	  medan	  det	  
osmotiska	  trycket	  i	  kapillären	  och	  det	  hydrostatiska	  trycket	  i	  Bowmans	  kapsel	  motverkar	  den.	  Det	  
drivande	  nettotrycket	  som	  gynnar	  ultrafiltrationen	  (PUF)	  motsvarar	  skillnaden	  mellan	  de	  hydrostatiska	  
och	  osmotiska	  tryckskillnaderna	  mellan	  kapillärerna	  och	  Bowmans	  kapsel.	  Det	  dubbla	  areteriolsystemet	  
tillåter	  en	  noggrann	  kontroll	  av	  det	  kapillära	  trycket	  och	  möjliggör	  att	  det	  hålls	  konstant.	  Det	  efferenta	  
och	  afferenta	  arteriolmotståndet	  (beror	  på	  kärlradien)	  kan	  varieras	  för	  att	  reglera	  trycket	  i	  kapillärerna	  
och	  på	  så	  sätt	  reglera	  GFR.	  Det	  glomerulära	  osmotiska	  trycket	  (πGC)	  kommer	  till	  en	  början	  att	  ligga	  på	  25	  
mmHg	  och	  minska	  längs	  med	  kapillären,	  då	  plasman	  på	  grund	  av	  ultrafiltreringen	  blir	  mer	  och	  mer	  
koncentrerad.	  Den	  snabba	  ökningen	  av	  πGC	  är	  anledningen	  till	  att	  krafterna	  som	  gynnar	  och	  motverkar	  
filtrationen	  balanserar	  varandra	  i	  en	  punkt	  innan	  slutet	  på	  de	  glomerulära	  kapillärerna.	  Efter	  denna	  
jämviktspunkt	  sker	  ingen	  filtration.	  
	  
GFR	  kan	  beräknas	  enligt:	  GFR	  =	  Kf	  ·∙	  (∆P	  –	  ∆π),	  där	  Kf	  =	  filtrationskoefficienten,	  P	  =	  hydrostatiskt	  tryck	  och	  
π	  =	  kolloidosmotiskt	  tryck.	  	  
	  
Kf	  är	  produkten	  av	  kapillärernas	  konduktivitet	  och	  den	  effektiva	  filtrationsytan.	  Detta	  värde	  är	  för	  de	  
glomerulära	  kapillärerna	  mycket	  högre	  än	  för	  övriga	  kapillärbäddar	  i	  kroppen	  och	  är	  den	  största	  
anledningen	  till	  den	  massiva	  ultrafiltration	  som	  sker	  här.	  Genom	  att	  variera	  kapillärens	  effektiva	  
filtrationsyta,	  genom	  de	  mesangiala	  cellernas	  kontraktillitet,	  kan	  Kf	  och	  därmed	  GFR	  påverkas	  genom	  
inverkan	  från	  de	  hormoner	  som	  finns	  i	  den	  systematiska	  cirkulationen,	  såsom	  cirkulerande	  angiotensin	  II,	  
arginine	  och	  parathyroideahormon.	  
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Ett	  ökat	  plsamaflöde	  leder	  till	  en	  ökning	  i	  GFR	  då	  filtrationsjämvikten	  
uppnås	  mycket	  senare.	  Detta	  gör	  att	  PUF	  är	  högre	  längs	  med	  kapillären,	  
men	  även	  att	  den	  effektiva	  filtrationsytan	  ökar.	  Dock	  är	  inte	  
förhållandet	  mellan	  njurens	  plasmaflöde	  (RPF)	  och	  den	  glomerulära	  
filtrationen	  linjärt.	  En	  ökning	  av	  RPF	  från	  normalvärdet	  ger	  endast	  en	  
mindre	  ökning	  i	  GFR,	  medan	  en	  lika	  stor	  minskning	  i	  RPF	  kommer	  att	  
ge	  en	  större	  GFR-‐minskning	  (se	  diagram).	  Förhållandet	  mellan	  dessa	  
två	  kan	  anges	  i	  filtrationsfraktionen	  (FF)	  med	  formeln:	  FF	  =	  GFR/RPF.	  

	  
GRF	  regleras	  först	  och	  främst	  genom	  autoregleringen	  av	  njurens	  blodflöde.	  Det	  sker	  genom	  två	  separata	  
mekanismer;	  den	  myogena	  responsen	  och	  det	  tubuloglomerulära	  feedbacken	  (TGF).	  Den	  myogena	  
responsen	  går	  ut	  på	  att	  ökat	  tryck	  i	  de	  afferenta	  arteriolerna	  aktiverar	  sträckkänsliga	  celler	  som	  gör	  att	  
kärlet	  kontraheras.	  I	  den	  tubuloglomerulära	  feedbacken	  kommer	  cellerna	  i	  macula	  densa	  att	  känna	  
filtratets	  ändade	  halter	  av	  NaCl,	  vilket	  tolkas	  som	  ett	  tecken	  på	  en	  ändrad	  GFR,	  som	  kompenseras.	  	  
	  
Ändringar	  i	  den	  effektiva	  cirkulerande	  volymen	  kommer	  att	  leda	  till	  ett	  flertal	  olika	  responser	  som	  
slutligen	  påverkar	  antigen	  njurens	  hemodynamik	  eller	  Na+-‐reabsorption,	  via	  neuronal-‐,	  hormonell-‐	  eller	  
autoreglering.	  	  
	  
Vatten,	  elektrolyter,	  glukos	  och	  aminosyror	  filtreras.	  Blodkroppar	  och	  proteiner	  filtreras	  inte.	  Tabellen	  
visar	  de	  ämnen	  som	  filtreras:	  
	  

Substans	   Molekylvikt	  (D)	   Molekylradie	  (Å)	   Relativ	  ”filtrerbarhet”	  

Vatten	   18	   1	   1	  
Natrium	   23	   1,4	   1	  
Urea	   60	   1,6	   1	  
Glukos	   180	   3,6	   1	  
Inulin	   5500	   14,8	   0,98	  
Myoglobin	   17000	   19,5	   0,75	  
Hemoglobin	   68000	   32,5	   0,03	  
Albumin	   69000	   35,5	   <0,01	  

	  
Definition	  av	  begreppen	  tubulär	  reabsorption	  och	  sekretion,	  samt	  symport	  och	  antiport,	  med	  
angivande	  av	  konkreta	  exempel	  på	  respektive	  transportprocess.	  (S2)	  
Efter	  att	  ultrafiltreringen	  i	  glomerulus	  skett	  kommer	  det	  bildade	  filtratet	  att	  under	  sin	  transport	  genom	  
tubulussystemet	  i	  stor	  utsträckning	  att	  reabsorberas.	  Både	  vatten	  och	  lösta	  ämnen	  i	  primärurinen	  
kommer	  att	  återupptas	  till	  de	  peritubulära	  kapillärerna.	  Huvuddelen	  utav	  reabsorptionen	  kommer	  att	  
äga	  rum	  i	  proximala	  tubulus,	  där	  huvuddelen	  utav	  vatten,	  joner,	  glukos	  och	  aminosyror	  reabsorberas	  till	  
blodet.	  Av	  de	  omkring	  180	  l	  primärurin	  som	  bildas	  kommer	  endast	  1-‐1,5	  l	  att	  utsöndras	  med	  urinen,	  
medan	  resten	  reabsorberas	  genom	  tubulär	  resorption.	  De	  ämnen	  vars	  resorption	  man	  främst	  brukar	  tala	  
om	  är	  vatten,	  glukos,	  NaCl,	  kalium,	  kalcium	  och	  urea.	  Utöver	  den	  filtrering	  som	  sker	  i	  glomerulus	  kan	  
njurarna	  även	  aktivt	  utsöndra	  mindre	  mängder	  av	  vissa	  ämnen	  genom	  tubulär	  sekretion.	  	  
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Under	  resorptionen	  och	  sekretionen	  använder	  sig	  tubuluscellerna	  av	  ett	  flertal	  transportsystem	  för	  att	  
transcellulärt	  förflytta	  ämnen	  från	  tubulusvätskan	  till	  blodet	  eller	  tvärt	  om.	  Dessa	  transporter	  kan	  
genomföras	  eller	  underlättas	  av	  olika	  transmembrana	  transportprotein,	  såsom	  t	  ex	  SGLT1.	  	  En	  symport	  
innebär	  att	  två	  ämnen	  transporteras	  tillsammans	  och	  i	  samma	  riktning.	  Ett	  exempel	  på	  en	  sådan	  process	  
är	  den	  tubulära	  resorptionen	  av	  glukos,	  som	  sker	  i	  symport	  med	  Na+.	  Denna	  process	  är	  sekundärt	  aktiv	  

då	  den	  drivs	  av	  en	  koncentrationsgradient	  
uppbyggd	  av	  Na+/K+-‐pumpar.	  Dessa	  finns	  
basolateralt	  i	  cellerna	  och	  pumpar,	  med	  energi	  
från	  ATP-‐hydrolys,	  ut	  tre	  Na+	  till	  interstitiet	  
samtidigt	  som	  de	  tar	  in	  2	  K+.	  På	  så	  sätt	  byggs	  en	  
Na+-‐gradient	  upp	  som	  driver	  lumenalt	  Na+	  in	  till	  
cellerna,	  varpå	  glukosmolekyler	  följer	  med	  i	  
symporten.	  Ett	  annat	  exempel	  på	  symport	  är	  
transporten	  av	  aminosyror,	  som	  också	  sker	  
tillsammans	  med	  Na+.	  
	  
En	  antiport	  bygger	  på	  samma	  princip,	  men	  
innebär	  att	  två	  ämnen	  istället	  rör	  sig	  i	  motsatt	  
riktning	  till	  olika	  sidor	  av	  ett	  membran.	  Ett	  
exempel	  på	  en	  viktig	  antiport	  är	  Na+/H+-‐
exchangern	  NHE3,	  som	  också	  är	  sekundärt	  aktiv	  
och	  beroende	  utan	  Na+/K+-‐pumpen.	  NHE3	  driver	  
ut	  vätejoner	  från	  de	  tubulära	  cellerna	  samtidigt	  
som	  Na+	  passerar	  in	  till	  tubuluscellen.	  
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Betydelsen	  av	  passiva	  respektive	  aktiva	  transportmekanismer	  för	  njurens	  utsöndringsfunktion.	  (S2)	  
I	  distala	  tubuli	  och	  samlingsrören	  kan	  kaliumjoner	  både	  reabsorberas	  och	  utsöndras.	  Sekretionen	  sker	  
aktivt	  och	  regleras	  huvudsakligen	  av	  plasmakoncentrationen	  av	  K+	  och	  av	  aldosteron.	  
	  
Vätejoner	  utsöndras	  aktivt	  i	  proximala	  och	  distala	  tubuli	  samt	  i	  samlingsrören.	  Transporten	  är	  aktiv	  och	  
sker	  utbyte	  mot	  Na+.	  Na+,	  som	  pumpats	  från	  tubulilumen,	  pumpas	  sedan	  vidare	  till	  interstitiella	  vätskan	  
och	  samtidigt	  medföljer	  bikarbonat	  passivt.	  För	  varje	  vätejon	  som	  utsöndras	  i	  urinen	  kommer	  således	  en	  
natriumjon	  och	  en	  vätekarbonat	  att	  tas	  upp	  i	  interstitialvätskan.	  Njurarnas	  utsöndring	  av	  vätejoner	  är	  en	  
viktig	  komponent	  i	  kroppens	  syra-‐basreglering.	  
	  
Den	  aktiva	  sekretionen	  av	  exogena	  ämnen,	  som	  gifter	  eller	  läkemedel,	  sker	  i	  proximala	  tubuli.	  	  
	  
Definition	  av	  begreppet	  njurclearance	  samt	  redogöra	  för	  användningsområden.	  (S2)	  
Njurclearence	  (CL)	  =	  den	  volym	  plasma	  som	  på	  1	  min	  helt	  renas	  från	  en	  viss	  substans	  (x).	  Beräknas	  enligt	  
formeln:	  CLx	  (ml/min)	  =	  ([urin]x	  ·∙	  urinflöde)	  /	  [plasma]x.	  Används	  för	  att	  beräkna	  GFR.	  Se	  tidigare	  fråga,	  sid	  
165.	  	  
	  
Hur	  plasmakoncentration,	  glomerulär	  filtration	  och	  tubulär	  transport	  påverkar	  njurclearance	  för	  olika	  
ämnen	  (t	  ex	  glukos,	  inulin,	  para-‐amino-‐hippusyra	  (PAH).	  (S2)	  
Njurclearence	  påverkas	  om	  substansen	  inte	  kan	  filtreras	  fritt	  eller	  om	  det	  påverkas	  av	  reabsorption	  eller	  
sekretion	  i	  tubuli.	  Om	  ett	  ämne	  är	  toxiskt	  eller	  reagerar	  med	  någon	  komponent	  i	  blodet	  påverkar	  det	  
också	  njurclearence.	  	  
	  
Inulin	  är	  ett	  ämne	  som	  inte	  normalt	  finns	  i	  kroppen,	  men	  som	  är	  fritt	  filtrerbart	  i	  glomeruli.	  Det	  varken	  
resorberas	  eller	  secerneras	  av	  tubuli	  –	  utsöndringen	  sker	  således	  enbart	  via	  glomerulär	  filtration	  varför	  
den	  plasmavolym	  som	  per	  tidsenhet	  som	  fullständigt	  renas	  från	  inulin	  motsvarar	  filtrationsmängden.	  
Inulinclearance	  är	  alltså	  ett	  mått	  på	  GFR.	  	  
	  
Clearance	  för	  glukos	  är	  oftast	  noll,	  eftersom	  100%	  reabsorberas.	  Undantaget	  är	  vid	  obehandlad	  diabetes	  
då	  glukos	  finns	  i	  urinen.	  
	  
Clearance	  för	  PAH	  är	  ett	  mått	  på	  det	  renala	  plasmaflödet.	  Allt	  PAH	  som	  kommer	  till	  njuren	  kan	  via	  
filtration	  och	  tubulär	  sekretion	  utsöndras	  via	  urinen.	  	  
	  
Begreppet	  tubuloglomerulär	  balans,	  samt	  involverade	  mekanismer.	  (S2)	  
Tubuloglomerulär	  balans	  kontrolleras	  av	  njurens	  autoreglering	  (myogen	  kontroll	  och	  TGF)	  och	  reglerar	  
resorptionen	  i	  tubuli	  efter	  hur	  stor	  GFR	  är.	  Om	  GFR	  minskar	  så	  minskar	  även	  resorptionen	  proportionellt,	  
och	  vid	  ökad	  GFR	  ökar	  också	  resorptionen.	  	  
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Nefronets	  hantering	  av	  vatten,	  Na+,	  K+,	  HCO3
-‐,	  H+	  och	  urea,	  inkluderande	  beskrivning	  av	  involverade	  

mekanismer.	  (S2)	  
Nefronets	  hantering	  av	  vatten	  
Vattenreabsorption	  är	  alltid	  passiv	  och	  sekundär	  till	  transport	  av	  lösta	  ämnen.	  Transport	  av	  vatten	  i	  
proximala	  tubuli	  sker	  framförallt	  med	  transcellulära,	  men	  även	  med	  paracellulära,	  mekanismer.	  I	  de	  
proximala	  tubulicellernas	  både	  apikala	  och	  basolaterala	  membranet	  finns	  vattenkanaler	  (aquaporin	  1,	  
AQP1)	  som	  kan	  transportera	  stora	  mängder	  vatten.	  TAL	  och	  alla	  efterföljande	  segment	  har	  i	  frånvaro	  av	  
vasopressin	  (antidiuretiskt	  hormon,	  ADH)	  relativt	  låg	  vattenpermeabilitet.	  Kombinationen	  av	  NaCl-‐
reabsorptionen	  och	  den	  låga	  vattenpermeabiliteten	  i	  dessa	  nefronsegment	  genererar	  en	  låg	  Na+-‐
koncentration	  och	  en	  låg	  osmolalitet	  i	  lumen,	  i	  förhållande	  till	  den	  omkringliggande	  interstitiella	  vätskan.	  
Med	  stimulans	  från	  ADH	  blir	  väggarna	  mer	  permeabla	  för	  vatten,	  som	  då	  passivt	  kan	  reabsorberas	  i	  och	  
med	  den	  osmotiska	  gradienten	  som	  skapats.	  
	  
Nefronets	  hantering	  av	  Na+	  

Ca	  25560	  mmol	  Na+	  filtreras	  ut	  i	  primärurinen	  varje	  dygn.	  
Nästan	  allt	  (99,6%)	  av	  det	  filtrerade	  natriumet	  reabsorberats	  
och	  endast	  en	  liten	  mängd	  förloras	  i	  urinen.	  Bilden	  
sammanfattar	  nefronets	  reabsorption	  av	  natrium.	  Proximala	  
tubuli	  står	  för	  ca	  67%	  av	  denna.	  I	  den	  tjocka	  uppåtstigande	  
delen	  av	  Henles	  slynga	  reabsorberas	  ca	  25%	  av	  filtrerat	  
natrium.	  I	  distala	  tubuli	  och	  samlingsröret	  reabsorberas	  små	  
mängder	  natrium,	  totalt	  ca	  7,6%	  av	  det	  som	  filtrerades.	  
	  
Tubuli	  kan	  reabsorbera	  Na+	  både	  via	  transcellulära	  (genom	  
cellen)	  och	  paracellulära	  (mellan	  celler)	  transportmekanismer.	  	  
	  
Proximala	  tubuli,	  tjocka	  uppåtstigande	  delen	  av	  Henles	  slynga	  
(TAL),	  distala	  tubuli:	  Transcellulär	  transport	  från	  lumen	  in	  i	  
cellerna	  med	  olika	  typer	  av	  Na+-‐kopplad	  symport	  och	  antiport.	  
Na+/K+-‐pumpen	  skapar	  en	  koncentrationsgradient	  med	  låg	  

halt	  av	  natrium	  i	  ICV	  och	  hög	  halt	  i	  ECV.	  Därför	  är	  transporten	  av	  Na+	  från	  lumen	  in	  i	  tubuluscellen	  passiv.	  
Transporthastigheten	  regleras	  av	  elektrokemiska	  gradienter,	  jonkanaler	  och	  transportörer.	  
	  
Samlingsrör:	  Transcellulär	  transport	  med	  Na+	  in	  i	  cellen	  genom	  epiteliala	  Na+-‐kanaler	  (ENaC),	  ut	  ur	  cellen	  
över	  det	  basolaterala	  membranet	  med	  Na+/K+-‐pumpen.	  	  
	  

Paracellulär	  Na+-‐reabsorption:	  Drivs	  av	  den	  transepiteliala	  elektrokemiska	  gradienten	  för	  Na+,	  som	  
varierar	  längs	  nefronet.	  Nettodrivkraften	  för	  Na+	  blir	  positiv,	  d	  v	  s	  gynnar	  passiv	  reabsorption,	  i	  proximala	  
tubuli	  och	  i	  TAL.	  I	  övriga	  segment	  är	  nettodrivkraften	  negativ	  och	  gynnar	  alltså	  passiv	  Na+-‐diffusion	  från	  
blodet	  till	  tubuluslumen.	  Na+	  kan	  också	  röra	  sig	  från	  lumen	  till	  blod	  via	  ”solvent	  drag”,	  d	  v	  s	  transport	  av	  
vatten	  som	  drar	  med	  sig	  Na+.	  Graden	  av	  Na+-‐läckage	  varierar	  mellan	  nefronsegmenten.	  Generellt	  
minskar	  läckaget	  längs	  nefronet	  med	  störst	  läckage	  i	  proximala	  tubuli	  och	  minst	  läckage	  i	  samlingsrören.	  	  
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Nefronets	  hantering	  av	  K+	  
Proximala	  tubuli	  reabsorberar	  K+	  
konsekvent	  medan	  den	  distala	  delen	  
av	  nefronet	  reabsorberar	  eller	  
utsöndrar	  K+	  beroende	  på	  mängden	  K+	  
i	  dieten.	  Oavsett	  mängden	  dietärt	  K+	  
reabsorberas	  ca	  80%	  av	  filtrerat	  K+	  i	  
proximala	  tubuli	  och	  ca	  10%	  i	  Henles	  
slynga,	  så	  att	  endast	  10%	  når	  distala,	  
vindlande	  tubuli.	  I	  medullära	  delen	  av	  
samlingsröret	  sker	  alltid	  reabsorption	  
av	  K+,	  men	  hur	  mycket	  beror	  av	  K+-‐
intaget.	  Vid	  lågt	  intag	  reabsorberas	  
mer	  och	  vid	  normalt	  till	  högt	  intag	  
utsöndras	  mer.	  	  
	  

Proximala	  tubuli	  (Bild	  A):	  Paracellulär	  reabsorption	  via	  ”solvent	  drag”	  eller	  diffusion.	  	  
	  

TAL	  (B):	  Paracellulär	  reabsorption	  i	  symport	  med	  Na+,	  transcellulär	  via	  Na+/K+/Cl-‐-‐cotransportör	  (NKCC2).	  
	  

Samlingsrör	  (C):	  Transcellulär	  K+-‐reabsorption	  med	  ATP-‐driven	  H+/K+-‐pump	  i	  cellernas	  apikala	  membran.	  
Förflyttar	  K+	  från	  lumen	  in	  i	  cellen,	  samt	  H+	  i	  motsatt	  riktning.	  I	  deras	  basolaterala	  membran	  finns	  en	  K+-‐
kanal	  som	  leder	  kalium	  vidare	  ut	  ur	  cellen	  i	  andra	  ändan.	  	  
	  

Huvudceller	  i	  distala	  tubuli	  och	  i	  samlingsrörens	  kortikala	  del	  utsöndrar	  K+	  till	  lumen	  via	  transcellulära	  
mekanismer	  (D);	  en	  Na+/K+-‐pump	  tar	  upp	  aktivt	  K+	  över	  det	  basolaterala	  membranet.	  Relativt	  hög	  apikal	  
K+-‐permeabilitet	  samt	  en	  gynnande	  elektrokemisk	  drivkraft	  för	  K+	  att	  lämna	  cellen	  över	  det	  apikala	  
membranet.	  K+	  också	  transporteras	  via	  den	  apikal	  K+/Cl-‐-‐cotransportören	  (KCC).	  Nettoeffekten	  är	  aktiv	  
transport	  av	  K+	  från	  blodet	  till	  cellen	  och	  en	  passiv	  transport	  från	  cellen	  till	  lumen.	  	  
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Nefronets	  hantering	  av	  HCO3
-‐	  

Nefronet	  återupptar	  i	  princip	  all	  (99,99%)	  
filtrerad	  HCO3

-‐;	  ca	  80%	  i	  proximala	  tubuli,	  ca	  10%	  
i	  TAL	  samt	  ca	  10%	  i	  distala	  tubuli	  och	  
samlingsrör.	  	  
	  
Viktig	  komponent	  i	  kroppens	  reglering	  av	  
syra/bas-‐balans.	  	  
	  
I	  proximala	  tubuli	  (Bild	  A)	  kan	  HCO3

-‐	  omvandlas	  
till	  OH-‐	  +	  CO2.	  CO2	  diffunderar	  fritt	  in	  i	  celler.	  OH-‐	  
kan	  paras	  ihop	  med	  H+	  från	  de	  tubulära	  cellerna	  
och	  skapa	  H2O,	  som	  diffunderar	  in	  i	  cellerna	  via	  
aquaporiner.	  	  
	  
	  
	  

	  
Nefronets	  hantering	  av	  H+	  
Alla	  nefronsegmenten	  utsöndrar	  H+	  i	  varierande	  grad.	  H+	  går	  från	  tubuluscellen,	  över	  det	  apikala	  
membranet	  till	  lumen	  genom	  tre	  mekanismer:	  Na+-‐H+-‐antiport,	  elektrogen	  H+-‐pump	  samt	  H+-‐K+-‐pump.	  	  
	  
Proximala	  tubuli	  (Bild	  B),	  distala	  tubuli	  och	  TAL	  (C):	  Transcellulär	  sekretion	  i	  Na+-‐H+-‐antiport.	  	  
	  
Samlingsrör	  (D):	  Apikala	  elektrogena	  H+-‐pumpar	  finns	  framförallt	  i	  ”α	  intercalated	  cells”.	  Finns	  också	  en	  
H+/K+-‐pump,	  en	  elektroneutral	  pump	  besläktad	  med	  Na+/K+-‐pumpen.	  	  	  
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Nefronets	  hantering	  av	  urea	  
Urea	  filtreras	  fritt	  i	  glomerulus	  och	  därefter	  sker	  sedan	  
både	  reabsorption	  och	  sekretion	  i	  nefronet.	  Dock	  
reabsorberas	  mer	  än	  vad	  som	  utsöndras	  så	  mängden	  urea	  
i	  urinen	  blir	  ca	  40%	  av	  den	  mängd	  urea	  som	  filtrerades	  ut	  i	  
primärurinen.	  	  
	  
Urea-‐reabsorptionen	  sker	  framförallt	  i	  proximala	  tubuli	  
(Bild	  B)	  och	  i	  medullära	  delen	  av	  samlingsröret	  (E),	  medan	  
sekretionen	  framförallt	  sker	  i	  Henles	  slyngas	  tunna	  
segment	  (C,	  D).	  Urea	  reabsorberas	  genom	  paracellulär	  
”solvent	  drag”,	  genom	  paracellulär	  eller	  transcellulär	  enkel	  
diffusion	  samt	  genom	  transcellulär,	  faciliterad	  diffusion.	  
Även	  utsöndringen	  av	  urea	  sker	  genom	  faciliterad	  
diffusion.	  	  
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Njurmärgens	  betydelse	  för	  koncentrering	  och	  spädning	  av	  urinen	  samt	  redogöra	  för	  involverade	  
mekanismer	  (motströmsutbyte,	  motströmsmultiplikation).	  (S2)	  
I	  njurmärgen	  avgörs	  hur	  koncentrerad	  eller	  spädd	  den	  färdiga	  urinen	  ska	  vara.	  I	  normalt	  tillstånd	  så	  
resorberas	  nästan	  allt	  vatten	  hit.	  Resorptionen	  sker	  genom	  så	  kallat	  motströmsutbyte.	  För	  att	  
motströmsutbyte	  ska	  fungera	  krävs	  två	  flöden	  bredvid	  varandra	  som	  går	  i	  olika	  riktning.	  Detta	  finns	  i	  
Henles	  slynga,	  som	  ju	  har	  en	  nedåtgående	  och	  en	  uppåtstigande	  del.	  I	  den	  uppåtstigande	  delen	  sker	  en	  
aktiv	  reabsorption	  av	  Na+	  och	  Cl-‐,	  ut	  ur	  tubuli	  och	  in	  i	  märgen.	  Det	  ökar	  jonkoncentrationen	  utanför	  
tubuli	  och	  skapar	  ett	  osmotiskt	  tryck.	  Det	  osmotiska	  trycket,	  hypertoniciteten,	  underlättar	  vattens	  
diffution	  ut	  ur	  den	  nedåtstigande	  delen.	  	  
	  
Vasa	  recta	  fungerar	  på	  samma	  sätt	  för	  att	  behålla	  den	  osmotiska	  gradienten	  i	  njurmärgen.	  Jonerna	  
diffunderar	  ut	  ur	  kärldelen	  som	  går	  mot	  cortex	  och	  drar	  på	  så	  sätt	  ut	  vatten	  från	  motsatt	  del	  i	  
kärlslyngan.	  På	  så	  sätt	  recirkulerar	  jonerna	  i	  märgen	  och	  dess	  hypertonicitet	  behålls.	  
	  
Effekter	  av	  parathormon	  på	  tubulära	  transportprocesser.	  (S1)	  	  
Parathormon	  (PTH)	  har	  främst	  tre	  effekter	  i	  njuren:	  

1. Ökad	  utsöndring	  av	  fosfat	  (genom	  minskad	  reabsorption)	  	  
2. Ökad	  reabsorption	  av	  Ca2+	  
3. Syntes	  av	  vitamin	  D	  (stimulerar	  sista	  steget)	  

	  
Reglering	  sker	  främst	  via	  plasma-‐Ca2+	  och	  till	  viss	  del	  av	  vitamin	  D.	  Båda	  hämmar	  syntes	  och	  utsöndring.	  	  
	  
Effekter	  och	  verkningsmekanismer	  på	  urinbildningen	  av	  hormonerna	  vasopressin,	  aldosteron	  och	  
förmaksnatriuretisk	  peptid	  (ANP).	  (S2)	  
Vasopressin	  (antidiuretiskt	  hormon,	  ADH)	  	  
Effekt:	  Ökar	  mängden	  vatten	  som	  behålls	  i	  kroppen.	  
	  
Mekanismer:	  	  

• Produceras	  i	  hypothalamus	  och	  transporteras	  till	  hypofysens	  baklob	  varifrån	  det	  utsöndras	  via	  en	  
öppning	  i	  blod-‐hjärnbarriären.	  	  

• Frisättningen	  stimuleras	  av	  ökad	  plasmaosmolalitet	  (hög	  [Na+]	  i	  plasma)	  och	  minskad	  ECV-‐volym	  	  
• Effekter	  i	  njuren:	  	  

o Ökar	  vattenreabsorption	  genom	  att	  öka	  permeabilitet	  för	  vatten	  i	  samlingsrören	  och	  
genom	  att	  stimulera	  ureatransport	  över	  cellerna	  i	  samlingsrören	  i	  inre	  medulla.	  	  

o Ökar	  permeabilitet	  genom	  att	  binda	  till	  V2-‐receptor	  på	  cellerna	  i	  samlingsrören.	  
Receptorerna	  aktiverar	  PKA	  (via	  cAMP)	  som	  fosforylerar	  flera	  proteiner	  med	  resultatet	  
att	  intracellulära	  vesikler	  fuserar	  med	  det	  apikala	  (luminala)	  membranet.	  Vesiklerna	  har	  
vattenkanalprotein	  (AQP2)	  som	  vid	  fusionen	  hamnar	  i	  cellens	  membran	  och	  därmed	  
ökar	  permeabiliteten	  för	  vatten.	  	  

• Vid	  mycket	  höga	  koncentrationer	  ADH:	  
o Vasokonstriktion	  genom	  verkan	  på	  glatt	  muskulatur	  kan	  ge	  ökat	  blodtryck.	  	  
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Aldosteron	  
Effekt:	  Stimulerar	  reabsorption	  av	  Na+	  och	  utsöndring	  av	  K+	  och	  H+.	  Sparar	  Na+	  i	  kroppen,	  höjer	  blodtryck.	  
	  
Mekanismer:	  

• Stimuleras	  av	  ökad	  [K+]	  i	  plasma,	  av	  minskad	  ECV-‐volym	  eller	  [Na+]	  via	  RAAS.	  	  
o Renin	  (från	  juxtaglomerulära	  celler)	  klyver	  angiotensinogen	  (från	  levern)	  till	  angiotensin	  

I.	  Den	  klyvs	  sedan	  av	  ACE	  (enzym,	  vanligast	  i	  lungor	  men	  finns	  i	  hela	  kroppen)	  till	  
angiotensin	  II	  som	  stimulerar	  sekretion	  av	  aldosteron	  från	  binjurebarken.	  	  

• Aldosteron	  binder	  i	  njuren	  till	  MR-‐receptorer	  (intracellulära)	  i	  celler	  i	  distala	  tubuli	  och	  första	  
delen	  av	  samlingsrören.	  Aldosteron-‐MR-‐komplexet	  ger	  ökad	  reabsorption	  av	  Na+	  (sekretionen	  av	  
K+	  tros	  vara	  sekundär	  effekt)	  genom:	  

o Ökar	  transkription	  för	  Na+/K+-‐pump	  	  
o Ökar	  apikala	  Na+-‐kanaler	  och	  Na+/K+/Cl+-‐kotransportör	  

• Medverkar	  i	  syra-‐basreglering	  genom	  att	  öka	  utsöndringen	  av	  H3O+,	  och	  sänker	  på	  så	  sätt	  
protonhalten	  i	  plasma.	  	  

• Trots	  att	  den	  mesta	  reabsorptionen	  av	  Na+	  sker	  i	  proximala	  tubuli	  (och	  inte	  distala,	  där	  
aldosteron	  har	  effekt)	  är	  aldosteron	  viktig	  för	  normal	  funktion.	  	  

• Aldosteron	  vekrar	  dessutom	  på	  kolon,	  saliv-‐	  och	  svettkörtlar.	  	  
	  
Förmaksnatriuretisk	  peptid	  (ANP)	  	  
Effekt:	  Stimulerar	  ökad	  Na+-‐utsöndring	  och	  urinvolymen,	  vilket	  ger	  lägre	  blodtryck.	  	  
	  
Mekanismer:	  

• Förmaksmyocyter	  utsöndrar	  ANP	  som	  svar	  på	  ökat	  förmakstryck	  (p	  g	  a	  ökat	  cirkulatoriskt	  tryck).	  
• ANP	  verkar	  vasodilaterande	  på	  både	  afferenta	  och	  efferenta	  arterioler	  och	  ger	  därmed	  ett	  ökat	  

blodflöde	  i	  både	  cortex	  och	  medulla.	  
• Det	  ökade	  flödet	  minskar	  också	  känsligheten	  för	  tubuloglomulär	  feedback,	  vilket	  ger	  ökad	  GFR.	  	  
• Hämmar	  utsöndring	  av	  renin,	  vilket	  minskar	  angiotensin	  II	  och	  ADH.	  Minskar	  törst.	  	  
• Högre	  nivåer	  av	  ANP-‐utsöndring	  ger	  lägre	  blodtryck	  och	  ökad	  kapillärpermeabilitet.	  	  

	  
Begreppet	  osmotisk	  diures.	  (S2)	  	  
Med	  osmotisk	  diures	  menas	  en	  ökad	  urinmängd	  beroende	  av	  att	  urinen	  innehåller	  ämnen	  som	  ger	  ett	  
högre	  osmotiskt	  tryck	  än	  normalt.	  Vid	  t	  ex	  obehandlad	  diabetes	  kan	  mängden	  glukos	  i	  plasman	  överstiga	  
njurarnas	  kapacitet	  att	  reabsorbera	  det.	  Glukoset	  stannar	  då	  kvar	  i	  urinet	  och	  blir	  ett	  s	  k	  osmotiskt	  
diuretikum.	  Med	  ökad	  osmotisk	  kraft	  stannar	  vatten	  kvar	  i	  tubuli.	  Även	  andra	  ämnen,	  som	  Na+,	  hålls	  
kvar.	  	  
	  
Kliniskt	  kan	  kan	  uppnå	  den	  diuretiska	  effekten	  med	  infusion	  av	  t	  ex	  mannitol,	  som	  används	  för	  att	  öka	  
urinmängd	  när	  det	  finns	  behov	  av	  att	  minska	  volymen	  av	  den	  extracellulära	  vätskan.	  	  
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Principiella	  verkningsmekanismer	  för	  diuretika.	  (S1)	  	  
Diuretika	  är	  de	  läkemedel	  som	  ökar	  urinutsöndringen/diuresen	  och	  används	  för	  att	  justera	  komposition	  
och	  volym	  av	  de	  olika	  kroppsvätskorna.	  Diuretika	  inhiberar	  natriumreabsorptionen	  vid	  specifika	  ställen	  i	  
nefronet,	  vilket	  skapar	  en	  negativ	  natriumbalans	  och	  på	  så	  sätt	  sänks	  ECV-‐volymen.	  Det	  finns	  olika	  
klasser	  av	  diuretika	  som	  alla	  ökar	  vattenutsöndringen,	  men	  på	  olika	  sätt	  och	  på	  olika	  platser	  i	  
tubulussystemet.	  Deras	  olika	  effekter	  är:	  

1. Modifering	  av	  filtrat	  
Osmotiskt	  verkande	  (proximala	  tubuli,	  tunna	  descenderande	  Henles	  slynga),	  t	  ex	  mannitol.	  	  

2. Minskad	  resorption	  av	  ämnen	  
Loopdiuretika	  hämmar	  NKCC2	  som	  transporterar	  Na+,	  K+	  och	  Cl-‐	  (TAL),	  t	  ex	  Flurosemid.	  
Thiaziddiuretika	  hämmar	  NCC	  som	  transporterar	  Na+	  och	  Cl-‐	  (distala	  tubuli),	  t	  ex	  
Hydroklorthiozid.	  Thiaziddiuretika	  är	  inte	  lika	  effektiv	  eftersom	  Na+/Cl-‐-‐transportören	  normalt	  
bara	  reabsorberar	  5%	  av	  filtrerat	  natrium.	  	  

3. Hämma	  aldosteron	  
Kaliumsparande	  (distala	  tubuli,	  samlingsrör).	  T	  ex	  Amilorid	  som	  hämmar	  Na+-‐kanal	  i	  
apikalmembranen,	  eller	  Spironolaktion	  som	  är	  en	  aldosteronhämmare.	  	  

	  
Bilden	  visar	  olika	  diuretika	  (även	  hormoner)	  och	  var	  de	  verkar:	  
	  

	  



Läkarprogrammet	  
	  Den	  Friska	  Människan	  2	  
Amanda	  Kaba	  Liljeberg	  

	   178	  

Njurens	  roll	  som	  hormonproducerande	  organ.	  (S2)	  
Vitamin	  D	  
25-‐hydroxyvitamin	  D	  skapas	  i	  levern	  får	  förstadier	  som	  dels	  produceras	  i	  huden	  och	  dels	  intas	  genom	  
födan.	  Proximala	  tubulusceller	  gör	  om	  cirkulerande	  25-‐hydroxyvitamin	  D	  till	  den	  aktiva	  formen	  1,25-‐
dihydroxyvitamin	  D,	  calcitriol.	  Omvandlingen	  i	  njuren	  stimuleras	  av	  PTH.	  	  
	  
Den	  aktiva	  formen	  kontrollerar	  kalcium-‐	  och	  fosfatmetabolism	  genom	  att	  verka	  på:	  	  

• Tarmens	  celler,	  där	  det	  stimulerar	  kalcium-‐	  och	  fosfatabsorption.	  	  
• Njuren	  själv,	  där	  det	  också	  stimulerar	  kalcium-‐	  och	  fosfatabsorption.	  
• Skelettet,	  där	  det	  mobiliserar	  kalcium	  och	  även	  PO4	  från	  skelettet	  till	  blodet.	  

	  
Calciumintag	  sänker	  PTH-‐	  och	  calcitriolnivåer,	  medan	  ökat	  fosfatintag	  höjer	  nivåerna.	  	  
	  
Erhytropoetin	  (EPO)	  
Erytropoetin	  är	  ett	  glykoprotein	  som	  bildas	  i	  levern	  hos	  foster	  och	  hos	  vuxna	  främst	  i	  njuren	  (15%	  i	  
levern).	  Fibroblast-‐lika	  celler	  i	  interstitiet	  i	  cortex	  och	  medulla	  bildar	  EPO	  som	  svar	  på	  sänkt	  PO2	  i	  njuren.	  
EPO	  verkar	  genom	  att	  stimulera	  hematopoetiska	  stamceller	  i	  benmärgen	  och	  leder	  på	  så	  sätt	  till	  
nybildning	  av	  röda	  blodkroppar.	  Det	  är	  viktigt	  i	  behandlingen	  av	  svåra	  anemier	  som	  uppstår	  vid	  kronisk	  
njursvikt,	  andra	  svåra	  tillstånd	  såsom	  hjärtskada,	  cancer	  och	  även	  hos	  dialyspatienter.	  Det	  har	  använts	  av	  
idrottare	  och	  klassas	  som	  dopning.	  	  
	  
Renin	  
Renin	  produceras	  av	  juxtaglomerulära	  apparatens	  granulära	  celler	  och	  är	  ett	  proteolytiskt	  enzym.	  Renin	  
är	  viktigt	  i	  blodtrycksregleringen;	  macula	  densa-‐cellerna	  känner	  av	  blodets	  komposition	  och	  signalerar	  
via	  juxtaglomerulära	  celler,	  som	  överför	  informationen	  till	  de	  granulära	  cellerna.	  Dessa	  utsöndrar	  sedan	  
renin	  till	  glomerulus	  afferenta	  arteriol.	  	  
	  
Stimuli	  för	  renal	  reninfrisättning	  är:	  

• β-‐receptormedierad	  sympatikusaktivering	  
• Lågt	  perfusionstryck	  i	  afferenta	  arteriolen	  
• Låg	  Na+-‐mängd	  i	  distala	  tubuli	  (via	  macula	  densa)	  	  
• Upprättstående	  position,	  dehydrering,	  hjärtfel,	  olika	  psykologiska	  stimuli	  

	  
Renin	  klyver	  angiotensinogen,	  en	  plasmapeptid	  som	  tillverkas	  i	  leven,	  till	  angiotensin	  I.	  Angiotensin	  I	  
omvandlas	  sedan	  av	  enzymet	  ACE	  till	  angiotensin	  II,	  som	  stimulerar	  frisättningen	  av	  aldosteron	  från	  
binjurarna.	  Effekterna	  av	  aldosteron	  är	  ökad	  reabsorption	  av	  Na+	  och	  utsöndring	  av	  K+	  och	  H+.	  Na+	  sparas	  
alltså	  i	  kroppen,	  vilket	  höjer	  blodtrycket.	  
	  
Njuren	  frisätter	  även	  prostaglandiner	  och	  kininer	  som	  fungerar	  som	  lokala	  hormoner	  i	  njurens	  egen	  
cirkulationskontroll.	  De	  är	  generellt	  sett	  vasodilatorer	  och	  har	  skyddande	  funktioner	  vid	  för	  högt	  tryck.	  	  
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Hur	  olika	  störningar	  i	  njurens	  funktioner	  kan	  påverka	  blodtryck,	  blodbildning,	  vätskefördelning,	  
skelettet	  samt	  syra-‐bas	  balans.	  (S3)	  
Njurarna	  har	  tre	  huvudsakliga	  funktioner:	  

1. Filtrering	  av	  blod	  och	  utsöndring	  genom	  urin.	  
2. Viktig	  roll	  i	  homeostas	  genom	  att	  reglera	  kroppsvätskor,	  elektrolytbalans	  och	  syra-‐bas.	  
3. Produktion	  av	  hormon	  som	  spelar	  viktiga	  roller	  i	  erythropoesen,	  calciummetabolismen	  och	  

reglering	  av	  blodtryck	  och	  blodflöde.	  	  
Störning	  i	  njurens	  olika	  funktioner	  kan	  vara	  farligt	  om	  inget	  görs.	  Njurarna	  har	  en	  god	  kapacitet	  att	  
kompensera	  för	  förlorad	  funktion,	  därför	  ses	  symptom	  vid	  bristande	  njursfunktion	  oftast	  när	  njurarna	  
bara	  en	  liten	  funktion	  kvar.	  Filtrationsmekanismer,	  reabsorption,	  blodflöde	  i	  njuren,	  blodtryck,	  syra-‐bas	  
balans,	  hormoner	  och	  nervsystem	  samverkar	  och	  störningar	  i	  något	  av	  systemen	  kan	  göra	  stor	  skada.	  	  
	  
Blodtryck:	  Njuren	  har	  en	  viktig	  roll	  i	  blodtrycksreglering.	  Högt	  blodtryck	  kan	  orsaka	  skada	  på	  njuren	  och	  
ökar	  risken	  för	  att	  utveckla	  cirkulationsproblem	  och	  hjärtsjukdom.	  Njuren,	  som	  endokrint	  organ,	  
påverkar	  blodtrycket	  genom	  frisättning	  av	  renin.	  Njuren,	  som	  målorgan,	  påverkar	  blodtrycket	  genom	  
olika	  svar	  på	  hormoner,	  såsom	  ADH,	  aldosteron	  och	  ANP.	  Blodtrycket	  är	  också	  länkat	  till	  
vätskefördelning,	  elektrolytbalans	  och	  filtration.	  Autoreglering	  av	  GFR	  sker	  konstant.	  Autoregleringen	  
innebär	  att	  njuren	  kan	  svara	  olika	  på	  blodtrycksförändringar	  för	  att	  ändå	  hålla	  filtrationen	  konstant.	  Om	  
det	  arteriella	  blodtrycket	  stiger	  ökar	  motståndet	  i	  de	  afferenta	  arteriolerna,	  det	  motsatta	  sker	  om	  
blodtrycket	  sjunker.	  	  
	  
Njursjukdom	  är	  den	  vanligaste	  orsaken	  till	  sekundär	  hypertension.	  Normalt	  sett	  så	  ökar	  saltintag	  
natriumutsöndringen	  i	  njurarna,	  utan	  att	  höja	  det	  arteriella	  blodtrycket.	  Många	  faktorer	  kan	  påverka	  
njurens	  förmåga	  att	  utsöndra	  natrium.	  Om	  njurarna	  inte	  kan	  utsöndra	  salt	  vid	  normalt	  eller	  förhöjt	  
saltintag	  så	  blir	  resultatet	  kroniska	  ökningar	  av	  ECV-‐volymen	  och	  blodvolymen,	  vilket	  leder	  till	  
hypotension.	  	  
	  
Blodbildning:	  EPO	  är	  det	  viktigaste	  hormonet	  för	  reglering	  av	  blodbildning.	  Om	  produktionen	  av	  EPO	  är	  
störd	  så	  minskar	  blodbildningen,	  vilket	  kan	  leda	  till	  de	  svåra	  anemier	  som	  kan	  ses	  vid	  akut	  njursvikt.	  Vid	  
kronisk	  njursjukdom	  kan	  läckage	  av	  röda	  blodkroppar	  och	  blodproteiner	  vid	  filtreringen	  leda	  till	  anemier.	  	  
	  
Vätskefördelning:	  Resorption	  eller	  sekretion	  i	  tubuli	  av	  olika	  osmotiskt	  aktiva	  ämnen	  påverkar	  
kroppsvätskornas	  sammansättning	  och	  rörelsen	  av	  vatten	  mellan	  dem.	  	  
	  
Skelett:	  Påverkan	  av	  njurens	  endokrina	  funktioner,	  med	  utsöndring	  av	  vitamin	  D.	  Vit	  D	  mobiliserar	  
kalcium	  och	  fosfat	  från	  skelettet	  till	  blodet.	  Detta	  är	  viktigt	  för	  att	  upprätthålla	  skelettets	  struktur.	  PTH	  är	  
också	  viktigt	  för	  kalciumkoncentrationen,	  indirekt	  genom	  stimulans	  av	  njurens	  produktion	  av	  vit	  D.	  	  
	  
Syra-‐bas	  balans:	  Ett	  sätt	  att	  påverka	  pH	  i	  kroppsvätskorna	  är	  genom	  att	  utsöndra	  vätekarbonat	  eller	  
protoner,	  genom	  minskad	  reabsorption	  i	  njuren.	  Njuren	  deltar	  i	  nybildandet	  av	  HC03-‐	  tillsammans	  med	  
levern	  och	  utsöndrar	  H3O+	  från	  icke-‐flyktig	  syra.	  	  
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VÄTSKEBALANSREGLERING	  
	  
Normal	  omsättning	  av	  vatten,	  natrium	  och	  kalium.	  (S2)	  
Omsättning	  av	  vatten	  
Vår	  kropp	  består	  av	  ca	  60%	  H2O.	  Av	  detta	  finns	  2/3	  i	  ICV	  och	  1/3	  i	  ECV.	  	  
	  
Intag	  per	  dygn:	  

Dryck	  	   800-‐1500ml	  
Föda	   500-‐700	  ml	  
Metabol	  	  
produktion	   200-‐300	  ml	  (vatten	  som	  bildas	  i	  intermediärmetabolismen)	  

	  
Förluster	  per	  dygn:	  
	   Urin	   800-‐1500	  ml	  
	   Faeces	   100-‐150	  ml	  
	   Svett	   150	  ml	  och	  uppåt	  beroende	  på	  aktivitet/klimat	   	  
	   Perspiration	   250-‐400	  ml	  (avdunstning	  från	  huden	  samt	  förluster	  via	  respirationen)	  
	  
Detta	  är	  ungefärliga	  siffror,	  det	  viktiga	  är	  förhållandet	  mellan	  hur	  stor	  del	  som	  kommer	  in	  och	  ut.	  	  
	  
Omsättning	  av	  natrium	  
Vi	  får	  i	  oss	  ungefär	  100-‐150	  mmol	  Na+	  per	  dygn.	  Natrium	  i	  kroppen	  fördelar	  sig	  med	  44%	  i	  ECV,	  9%	  i	  ICV	  
och	  47%	  i	  skelettet.	  Natrium	  lämnar	  kroppen	  via	  svett	  och	  faeces	  (20%)	  och	  via	  urinen	  (80%).	  	  
I	  vår	  del	  av	  världen	  får	  vi	  ofta	  i	  oss	  lite	  mer	  salt	  (NaCl)	  än	  vi	  behöver	  per	  dygn.	  Dock	  kan	  man,	  om	  man	  
vistas	  i	  varmt	  klimat	  eller	  utför	  hårt	  fysiskt	  arbete	  och	  dricker	  och	  svettas	  mycket,	  behöva	  extra	  salt.	  
	  
Kalium	  
Vi	  får	  i	  oss	  ca	  50-‐150	  mmol	  K+	  per	  dygn.	  Ungefär	  80%	  av	  det	  utsöndras	  med	  urinen,	  vilket	  betyder	  att	  vi	  
vid	  normalt	  kosthåll	  och	  under	  normala	  förhållanden	  inte	  behöver	  oroa	  oss	  för	  kaliumbrist.	  
	  
Effekter	  på	  de	  olika	  kroppsvätskornas	  volym	  och	  sammansättning,	  vid	  överskott	  respektive	  brist	  på	  
vatten	  respektive	  natrium,	  samt	  kompensationsmekanismer.	  (S2)	  
Intag	  av	  vatten	  ger	  ff	  a	  en	  sänkning	  av	  kroppsvätskornas	  osmolalitet	  då	  det	  intagna	  vattnet	  absorberas	  
inom	  30	  min	  från	  avslutat	  drickande.	  Vatten	  fördelar	  sig	  normalt	  med	  1/3	  till	  ECV	  och	  2/3	  till	  ICV.	  Ger	  
ingen	  påtaglig	  hypervolemi,	  eftersom	  endast	  25%	  av	  den	  extra	  vätskan	  i	  ECV	  hamnar	  i	  blodet.	  Det	  är	  
främst	  den	  minskade	  osmolaliteten	  som	  påverkar.	  Osmosensorer	  i	  hypothalamus	  hämmas	  varvid	  
insöndringen	  av	  ADH	  minskar.	  Det	  sker	  en	  minskning	  av	  återresorptionen	  av	  vatten	  i	  njurens	  samlingsrör	  
och	  en	  ökad	  diures	  av	  urin	  med	  låg	  osmolalitet.	  Diuresen	  ökar	  märkbart	  ca	  30	  min	  efter	  avslutat	  
vattenintag	  (överskottet	  av	  vattnet	  bör	  vara	  utsöndrat	  inom	  ca	  2-‐3	  timmar).	  Då	  effekten	  på	  ECV-‐volym	  är	  
måttlig	  så	  bidrar	  knappast	  hämning	  av	  RAAS	  till	  den	  ökade	  utsöndringen	  och	  utsöndringen	  av	  
elektrolyter	  är	  i	  princip	  oförändrad.	  	  
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Vid	  intag	  av	  isoton	  NaCl	  hamnar	  vätskan	  helt	  och	  hållet	  i	  ECV	  utan	  att	  påverka	  kroppsvätskornas	  
sammansättning	  avseende	  osmolalitet	  (dock	  utspädning	  av	  plasma	  komponenter	  och	  minskat	  
kolloidosmotiskt	  tyck	  i	  plasma).	  Ungefär	  25%	  av	  intagen	  vätska	  stannar	  i	  blodbanan,	  vilket	  ger	  måttlig	  
grad	  av	  hypervolemi,	  men	  ändå	  tillräckligt	  för	  att	  hämma	  RAAS	  och	  aldosteroninsöndring.	  Graden	  av	  
hypervolemi	  kan	  också	  ge	  viss	  ökad	  central	  fyllnad	  i	  cirkulationen,	  varvid	  insöndringen	  av	  ANP	  ökar	  och	  
kan	  bidra	  till	  natriuresen.	  Effekt	  via	  dels	  hämning	  av	  renininsöndring,	  aldosteronfrisättning	  och	  minskad	  
absorption	  av	  Na+	  i	  tubuli.	  Viss	  minskning	  av	  ADH-‐insöndringen	  tänkbar.	  
	  
Brist/	  överskott	  av	  vatten:	  Överhydrering	  ger	  sänkt	  [Na+]	  och	  ECV:s	  osmolalitet,	  vilket	  kompenseras	  av	  
minskad	  törst	  och	  minskad	  ADH-‐frisättning.	  Dehydrering	  ger	  ökad	  [Na+]	  och	  osmolalitet	  i	  ECV,	  vilket	  
medför	  ökad	  törst	  och	  ökad	  frisättning	  av	  ADH.	  Vatten	  sugs	  ut	  ur	  cellerna	  (ICV)	  för	  att	  skapa	  osmotisk	  
jämvikt.	  Om	  detta	  är	  långvarigt	  samlar	  cellerna	  på	  sig	  osmotiskt	  aktiva	  ämnen,	  t	  ex	  sorbitol	  eller	  inositol,	  
för	  att	  dra	  till	  sig	  vatten.	  Vid	  snabb	  tillförsel	  av	  isoton	  vätska	  normaliseras	  ECV.	  ICV	  följer	  och	  ökar	  också	  i	  
volym,	  varför	  det	  då	  kan	  bli	  farligt	  för	  celler	  som	  samlat	  på	  sig	  osmotiska	  ämnen,	  som	  då	  blir	  för	  stora	  
och	  kan	  orsaka	  exempelvis	  hjärnödem.	  
	  

	  
Brist/	  överskott	  av	  natrium:	  Brist	  på	  natrium	  med	  normal	  vattenvolym	  ger	  sänkt	  osmolalitet	  och	  
minskad	  ADH-‐frisättning.	  Renin	  frisätts	  från	  njuren,	  som	  i	  flera	  led	  stimulerar	  frisättning	  av	  aldosteron.	  
Aldosteron	  ökar	  resorptionen	  av	  Na+	  i	  tubuli.	  Saltaptiten	  ökar.	  Natriumöverskott	  ger	  ökad	  osmolalitet,	  
vilket	  kompenseras	  med	  ökad	  ADH-‐frisättning	  och	  törst.	  Det	  följs	  av	  ökad	  vattenvolym,	  som	  triggar	  
frisättning	  av	  ANP	  från	  hjärtats	  förmak.	  ANP	  är	  vasodilaterande	  och	  ökar	  utsöndringen	  av	  Na+	  i	  urinen.	  	  
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Osmotisk	  och	  volumetrisk	  kontroll	  av	  vattenintag	  och	  vasopressin	  (ADH)-‐insöndring.	  (S2)	  
ADH-‐insöndringen	  och	  törsten	  påverkas	  av	  osmolaliteten	  i	  plasman.	  Osmoreceptorer	  i	  hypothalamus	  
känner	  av	  osmolaliteten	  och	  signalerar	  till	  hjärnan	  att	  ändra	  oralt	  vattenintag	  samt	  stimulerar	  ADH-‐
utsöndring	  från	  posteriora	  hypofysen.	  Ju	  högre	  osmolalitet,	  desto	  mer	  ADH	  kan	  hittas	  i	  plasma.	  Den	  
vänstra	  bilden	  nedan	  visar	  den	  osmotiska	  kontrollen	  av	  vattenintag	  och	  ADH.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

Den	  volymetriska	  kontrollen	  har	  två	  komponenter;	  en	  reflektorisk	  kontroll	  som	  sköts	  av	  baroreceptorer	  
och	  hypothalamus	  och	  en	  hormonell	  med	  angiotensin	  II	  och	  dess	  effekter	  som	  huvudmekanism.	  Den	  
reflektoriska	  kontrollen	  har	  baroreceptorer	  i	  sinus	  caroticus,	  arcus	  aortae,	  levern,	  förmaken,	  lungorna,	  
och	  CNS	  som	  känner	  av	  en	  minskning	  i	  blodtrycket.	  Denna	  mekanism	  sätter	  däremot	  bara	  igång	  vid	  stora	  
förluster	  av	  ECV.	  Den	  hormonella	  komponenten	  i	  den	  volymetriska	  kontrollen	  är	  främst	  angiotensin	  II.	  
Dess	  effekter,	  som	  kan	  ses	  i	  den	  högra	  bilden	  ovan,	  inkluderar	  vasokonstriktion,	  frisättning	  av	  aldosteron	  
och	  ADH	  samt	  ökad	  törst.	  	  

	  
Regleringen	  av	  Na+-‐omsättningen	  (intag	  och	  utsöndring).	  (S2)	  
Na+	  är	  ett	  av	  de	  viktigaste	  osmotiskt	  aktiva	  ämnena	  i	  ECV.	  Dit	  Na+	  går	  följer	  vatten,	  så	  Na+-‐mängden	  i	  
kroppen	  bestämmer	  ECV-‐volymen.	  Om	  Na+-‐utsöndringen	  skulle	  öka	  måste	  vattenutsöndringen	  också	  öka	  
för	  att	  inte	  störa	  osmolaliteten.	  Bara	  mycket	  små	  förändringar	  i	  Na+-‐mängd	  leder	  till	  stora	  förändringar	  i	  
ECV.	  Därför	  måste	  Na+-‐mängden	  och	  utsöndringen	  kontrolleras	  mycket	  noga.	  
	  
Det	  mesta,	  ca	  44%,	  av	  kroppens	  Na+	  finns	  i	  ECV.	  	  Intaget	  av	  Na+	  sker	  genom	  dryck	  och	  föda.	  Per	  dygn	  blir	  
intaget	  ca	  100-‐150	  mmol.	  Utsöndring	  sker	  via	  svett,	  urin	  och	  avföring.	  Ca	  20	  mmol/dygn	  utsöndras	  i	  svett	  
och	  avföring,	  ca	  80	  mmol/dygn	  i	  urin.	  Alltså	  behöver	  vi	  runt	  100	  mmol	  per	  dygn	  för	  att	  det	  inte	  ska	  ske	  
en	  nettoförlust.	  	  



Läkarprogrammet	  
	  Den	  Friska	  Människan	  2	  
Amanda	  Kaba	  Liljeberg	  

	   183	  

Regleringen	  av	  Na+-‐omsättningen	  
1. Hemodynamik	  

Förändringar	  i	  njurens	  hemodynamik	  ger	  förändringar	  i	  mängden	  Na+	  som	  når	  njurarna.	  
Hemodynamiken	  påverkas	  av	  många	  faktorer.	  En	  vasokonstriktion	  p	  g	  a	  angiotensin	  II	  eller	  
sympatikuspåslag	  (efter	  exempelvis	  stress,	  trauma,	  blödning	  eller	  fysisk	  aktivitet,	  då	  man	  
behöver	  spara	  Na+	  och	  vatten)	  leder	  till	  en	  minskad	  GFR	  och	  därmed	  minskad	  utsöndring	  av	  Na+	  
och	  vatten.	  	  
	  

2. Det	  mesta	  Na+	  resorberas	  i	  proximala	  tubuli,	  där	  en	  konstant	  andel,	  inte	  mängd,	  av	  filtrerad	  Na+,	  
resorberas.	  Reglering	  på	  detta	  sätt	  kallas	  glomerulotubulär	  balans	  och	  syftar	  till	  att	  balansera	  
Na+-‐utsöndring	  för	  att	  kontrollera	  koncentrationen	  i	  ECV.	  Om	  man	  svettats	  mycket	  sjunker	  
plasmakoncentrationen	  av	  Na+	  och	  ECV-‐volymen	  minskar.	  Blodlödet	  till	  njuren	  minskar,	  och	  
därför	  sjunker	  också	  GFR.	  Utsöndringen	  av	  Na+	  och	  vatten	  minskar,	  proportionellt	  mot	  den	  
sjunkande	  koncentrationen	  Na+	  i	  filtratet,	  för	  att	  förhindra	  uttorkning.	  Om	  man	  istället	  har	  ökad	  
koncentration	  Na+	  och	  vatten	  i	  plasma	  kommer	  GFR	  öka	  och	  då	  kommer	  utsöndringen	  att	  öka	  
proportionerligt,	  för	  att	  korrigera	  volymexpansionen.	  	  
	  

En	  ökad	  GFR,	  alltså	  en	  ökad	  utfiltration	  av	  vatten	  och	  Na+,	  leder	  till	  en	  minskad	  vätskemängd	  i	  efferenta	  
arteriolen.	  Då	  stiger	  det	  kolloidosmotiska	  trycket	  i	  den	  efferenta	  arteriolen	  och	  i	  peritubulära	  kapillärer,	  
vilket	  det	  leder	  till	  att	  resorptionen	  av	  vatten	  och	  Na+	  ökar.	  På	  grund	  av	  ökad	  GFR	  sjunker	  också	  det	  
hydrostatiska	  trycket	  i	  efferenta	  arteriolen	  och	  hjälper	  till	  att	  öka	  resorptionen.	  Notera	  att	  när	  
resorptionen	  ökar	  vid	  ökat	  GFR,	  så	  ökar	  också	  utsöndringen	  för	  att	  andelen	  resorberad	  Na+	  ska	  hållas	  
konstant	  via	  den	  glomerulotubulär	  balansen.	  
	  

3. Hormoner	  
• Ökande	  effekt	  på	  Na+-‐resorptionen:	  

o Renin-‐angiotensin-‐aldosteron-‐systemet.	  Aldosteron	  påverkar	  bara	  2-‐3	  %	  av	  Na+-‐
resorptionen,	  men	  små	  förändringar	  i	  Na+-‐mängd	  har	  stor	  påverkan	  på	  ECV.	  	  

o Sympatikus,	  noradrenalin	  ökar	  Na+-‐resorptionen	  och	  aktiverar	  reninutsöndring.	  
o ADH	  sparar	  vatten,	  men	  ökar	  också	  Na+-‐resorptionen	  lite.	  

	  
• Ökande	  effekt	  på	  Na+-‐utsöndringen:	  

o ANP	  ökar	  Na+-‐utsöndringen	  direkt,	  men	  också	  indirekt	  genom	  att	  öka	  GFR	  och	  
minska	  utsöndringen	  av	  renin,	  ADH	  och	  aldosteron.	  

o Prostaglandiner	  och	  bradykinin	  inhiberar	  Na+-‐resorption.	  
o Dopamin	  som	  bildas	  lokalt	  i	  njuren	  orsakar	  vasodilatation	  lokalt,	  vilket	  ökar	  GFR	  och	  

Na+-‐utsöndringen.	  Dopaminsyntesen	  påverkas	  av	  Na+-‐koncentrationen	  i	  plasma.	  
Dopamin	  inhiberar	  också	  direkt	  Na+-‐resorption	  i	  tubuliceller.	  
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Centralnervös	  organisation	  av	  vätskebalanskontrollen.	  (S1)	  
Strukturer	  i	  CNS	  som	  medverkar	  i	  vätskebalanskontrollen	  är	  hypothalamus	  och	  cirkumventrikulära	  organ	  
som	  organum	  subfornicale	  (SFO)	  och	  organum	  vasculosum	  laminae	  terminalis	  (OVLT).	  
Cirkumventrikulära	  organ	  finns	  i	  hjärnan	  och	  har	  riklig	  vaskularisering	  och	  saknar	  blod-‐hjärnbarriär.	  I	  SFO	  
och	  OVLT	  kan	  hormoner	  eller	  andra	  faktorer	  i	  blodet	  påverka	  centralnervösa	  funktioner,	  exempelvis	  
angiotensin	  II	  som	  kan	  påverka	  törsten.	  Vid	  hypothalamus	  och	  tredje	  hjärnventrikeln	  finns	  
osmoreceptorer	  som	  reglerar	  vattenomsättningen	  genom	  osmotisk	  kontroll.	  
	  
Effekterna	  av	  störd	  törstfunktion	  samt	  hormonell	  kontroll	  av	  vätskebalansen	  (överskott	  respektive	  
brist	  på	  vasopressin,	  renin-‐angiotensin-‐aldosteron,	  ANP).	  (S2-‐3)	  
Störd	  törstfunktion	  innebär	  oftast	  att	  man	  dricker	  för	  lite	  och	  blir	  dehydrerad,	  något	  som	  är	  vanligt	  
framförallt	  hos	  äldre	  personer.	  Överhydrering	  är	  ovanligt,	  men	  förekommer	  hos	  personer	  som	  dricker	  för	  
mycket	  vatten	  i	  tron	  att	  det	  är	  hälsosamt.	  En	  brist	  eller	  ett	  överskott	  på	  vatten	  leder	  till	  en	  felaktig	  
osmolaritet	  i	  kroppsvätskorna,	  vilket	  kan	  ge	  skador	  i	  kroppen	  och	  i	  CNS.	  
	  

Vasopressin	  (antidiuretiskt	  hormon,	  ADH):	  En	  brist	  på	  ADH	  innebär	  att	  för	  mycket	  vätska	  hela	  tiden	  
förloras	  via	  njurarna.	  Detta	  betyder	  att	  man	  hela	  tiden	  måste	  återvätskas	  oralt,	  något	  som	  är	  
energikrävande.	  Vidare	  kommer	  denna	  förlust	  av	  vätska	  att	  leda	  till	  en	  förlust	  av	  osmoler	  som	  måste	  
återföras	  via	  bland	  annat	  koksalt.	  Ett	  överskott	  leder	  till	  en	  för	  liten	  urinmängd	  för	  att	  man	  ska	  kunna	  bli	  
av	  med	  elektrolyter	  och	  slaggprodukter	  på	  ett	  normalt	  sätt.	  	  
	  

Renin:	  Frisättning	  av	  renin	  från	  juxtaglomerulära	  apparaten	  stimuleras	  av:	  sympatikusaktivitet,	  lågt	  
perfusionstryck	  i	  afferenta	  arteriolen	  samt	  låg	  Na+-‐mängd	  i	  distala	  tubulus	  macula	  densa.	  Feedback	  från	  
angiotensin	  II	  hämmar	  renininsöndring.	  Brist	  på	  renin	  leder	  till	  minskad	  aktivering	  av	  angiotensinogen	  
och	  i	  förlängningen	  minskad	  halt	  angiotensin	  II.	  Det	  leder	  vidare	  till	  en	  brist	  på	  angiotensin	  II	  och	  
aldosteron.	  Överskott	  på	  renin	  har	  motsatt	  effekt.	  
	  

Angiotensin	  II:	  Aktivering	  av	  angiotensin	  II	  har	  många	  effekter	  som	  resulterar	  i	  att	  blodtrycket	  höjs.	  Ett	  
överskott	  av	  angiotensin	  II	  ger	  ökad	  törst,	  medan	  brist	  ger	  minskad	  törst.	  Vidare	  ger	  en	  brist	  en	  ökad	  
förlust	  av	  Na+	  och	  vatten,	  medan	  ett	  överskott	  ger	  en	  ökad	  ECV-‐volym.	  	  
	  

Aldosteron:	  Aldosteron	  frisätts	  av	  angiotensin	  II	  eller	  ett	  högt	  serumkalium,	  stimulerar	  binjurebarken.	  	  
Vid	  sjukligt	  överdriven	  aldosteroninsöndring	  (Conns	  syndrom)	  fås	  en	  stor	  sekretion	  av	  K+	  och	  H+,	  vilket	  
ger	  låga	  K+-‐värden	  i	  plasma	  och	  metabol	  alkalos.	  Avsaknad	  av	  aldosteron	  (Addisons	  sjukdom)	  kan	  leda	  till	  
svår	  hyponatriemi	  och	  cirkulatorisk	  insuffiens	  då	  plasmavolymen	  minskar.	  	  
	  

ANP:	  Vid	  ökat	  preload	  (uttänjning	  av	  förmaken)	  frisätts	  ANP	  från	  myocyter	  i	  hjärtats	  förmak.	  ANP	  
hämmar	  resorptionen	  av	  natrium,	  vilket	  leder	  till	  att	  mer	  av	  elektrolyten	  lämnar	  cirkulationen	  och	  tar	  
med	  sig	  vatten	  via	  osmos.	  Detta	  ger	  en	  minskad	  blodvolym	  och	  ett	  lägre	  blodtryck.	  Extrarenalt	  verkar	  
den	  vasodilaterande,	  vilket	  också	  sänker	  blodtrycket.	  Brist	  på	  ANP	  leder	  förmodligen	  till	  högt	  blodtryck	  
och	  minskad	  törst,	  medan	  ett	  överskott	  av	  ANP	  leder	  till	  lågt	  blodtryck	  och	  ökad	  törst.	  	  
	  

Samtliga	  funktioner	  som	  leder	  till	  en	  ökad	  utsöndring	  av	  vatten	  eller	  natrium	  kommer	  dessutom	  att	  leda	  
till	  polyuri.	  	  
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SYRA-‐BAS	  BALANS	  
	  
Skillnaden	  mellan	  svaga	  och	  starka	  syror	  respektive	  baser,	  samt	  vad	  pKa	  och	  pKb	  beskriver.	  (S2)	  
Syrakonstanten	  (Ka)	  är	  en	  jämviktskonstant	  som	  indikerar	  hur	  mycket	  en	  syra	  kan	  protolyseras,	  det	  vill	  
säga	  hur	  stor	  andel	  av	  syran	  som	  reagerar	  och	  bildar	  hydroniumjoner	  (H3O+)	  i	  vattenlösning.	  Reaktionen	  
av	  syror	  i	  vatten	  kan	  beskrivas	  enligt	  massverkans	  lag:	  HA	  +	  H2O	  ⇌	  A-‐	  +	  H3O+.	  pKa-‐värdet	  motsvarar	  det	  
pH-‐värde	  då	  syran	  dissocierat	  till	  50%,	  det	  vill	  säga	  då	  koncentrationen	  av	  syran	  [HA]	  är	  lika	  stor	  som	  
koncetrantionen	  som	  har	  dissocierat	  [A-‐].	  Syrakonstanten	  kan	  räknas	  ut	  enligt	  formeln:	  	  
Ka	  =	  [bas]·∙[H3O+]	  /	  [syra].	  pKa	  är	  den	  negativa	  logaritmen	  av	  formeln.	  	  
	  
Starka	  syror,	  t	  ex	  svavelsyra,	  protolyseras	  nästan	  helt	  i	  vattenlösning	  och	  har	  därmed	  låga	  pKa-‐värden	  
(under	  1)	  och	  höga	  Ka-‐värden.	  Det	  betyder	  att	  jämvikten	  i	  massverkans	  lag	  är	  förskjuten	  starkt	  mot	  
höger,	  all	  syra	  har	  reagerat	  med	  vatten	  och	  bildat	  bas	  och	  H3O+.	  Svaga	  syror,	  t	  ex	  ättiksyra,	  protolyseras	  
bara	  delvis	  och	  har	  ett	  högre	  pKa	  och	  ett	  lågt	  Ka.	  Det	  innebär	  att	  formeln	  inte	  är	  helt	  förskjuten	  åt	  höger	  
och	  att	  det	  i	  en	  lösning	  finns	  lite	  syra	  och	  lite	  bas	  kvar.	  En	  jämvikt	  har	  inträtt.	  	  
	  
Varje	  syra	  har	  en	  korresponderande	  bas	  med	  en	  baskonstant	  (Kb).	  Basernas	  reaktion	  kan	  beskrivas	  med	  
sama	  lag:	  A-‐	  +	  H2O	  ⇌	  HA	  +	  OH-‐.	  Baskonstanten	  kan	  beräknas	  enligt	  formeln:	  Kb	  =	  [syra]·∙[OH-‐]	  /	  [bas].	  	  
pKb	  är	  sedan	  –lg(Kb).	  
	  
En	  stark	  bas	  har	  en	  stor	  tendens	  att	  ta	  upp	  protoner,	  vilket	  leder	  till	  en	  högerförskjuten	  jämvikt	  och	  ett	  
högt	  värde	  på	  Kb.	  En	  svag	  bas	  inte	  tar	  upp	  protoner	  lika	  lätt,	  vilket	  gör	  att	  jämvikten	  vänsterförskjuts	  och	  
ger	  ett	  lägre	  Kb-‐värde.	  På	  samma	  sätt	  som	  för	  syrorna	  gäller	  det	  att	  ett	  högt	  Kb-‐värde	  (stark	  bas)	  ger	  ett	  
lågt	  pKb-‐värde.	  
	  
Produkten	  av	  syrakonstanten	  och	  baskonstanten	  skall	  vara	  vattnets	  autoprotolyskonstant	  (Kw),	  där	  alltså	  
pKa	  +	  pKb	  =	  pKw.	  Därför	  uppges	  som	  regel	  endast	  pKa-‐värden	  i	  tabellverk.	  pKa-‐värden	  används	  bland	  annat	  
vid	  beräkningar	  av	  pH	  i	  buffertlösningar,	  för	  att	  bestämma	  deras	  buffertkapacitet	  och	  för	  att	  utreda	  
optimala	  betingelser	  för	  titreringar.	  
	  
Hur	  en	  titrerkurva	  uppkommer	  och	  vad	  den	  beskriver.	  (S2)	  

En	  titrerkurva	  uppstår	  när	  man	  låter	  en	  bas	  långsamt	  
adderas	  till	  en	  syra.	  Syran	  har	  bra	  bufferkapacitet	  inom	  
pKa	  ±	  1,5	  (den	  röda	  rektangeln	  i	  diagrammet).	  Då	  kan	  
mycket	  OH-‐	  adderas	  och	  syran	  klarar	  av	  att	  hålla	  pH	  
ganska	  konstant.	  HA	  +	  OH-‐	  ⇒	  A-‐	  +	  H2O.	  Till	  slut	  nås	  
ekvivalenspunkten,	  där	  koncentrationen	  tillsatt	  OH-‐	  är	  
lika	  stor	  som	  koncentrationen	  syra	  var	  från	  början.	  
Bufferförmågan	  är	  här	  som	  minst	  och	  det	  behövs	  bara	  en	  
liten	  volym	  OH-‐	  för	  att	  ändra	  pH.	  Syror	  som	  kan	  avge	  mer	  
än	  en	  proton,	  flerprotoniga,	  har	  flera	  ekvivalenspunkter.	  

HA/A-‐	  50:50	  
pKa-‐punkt	  

pH	  

Tillsatt	  
OH-‐	  

Ekvivalenspunkt	  
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Hur	  en	  buffert	  verkar	  samt	  vad	  buffertjämvikten	  beskriver.	  Kunna	  teckna	  den	  kemiska	  jämvikten	  för	  
en	  buffert.	  Utifrån	  givna	  koncentrationer	  kunna	  beräkna	  pH	  i	  en	  buffert	  (S2)	  
En	  buffert	  är	  en	  blandning	  av	  en	  svag	  syra	  och	  dess	  korresponderande	  bas,	  som	  kan	  hålla	  pH	  i	  en	  lösning	  
relativt	  konstant	  vid	  tillförsel	  av	  en	  syra	  eller	  en	  bas.	  Buffertjämvikten	  beskriver	  hur	  det	  
korresponderande	  syra-‐basparet	  påverkar	  varandra	  för	  att	  hålla	  pH	  konstant	  runt	  syrans	  pKa.	  
	  
Dessa	  två	  jämvikter	  håller	  tillsammans	  ett	  visst	  pH-‐intervall	  genom	  buffring:	  

1. HA	  +	  H2O	  ⇌	  A-‐	  +	  H3O+	  	  
2. A-‐	  +	  H2O	  ⇌	  HA	  +	  OH-‐	  

	  
Vid	  tillsats	  av	  en	  syra	  kommer	  [H3O+]	  att	  öka.	  Det	  gör	  att	  jämvikt	  1	  kommer	  att	  förskjutas	  åt	  vänster	  för	  
att	  balansera	  den	  ökade	  mängden	  H3O+	  på	  högersidan.	  Om	  man	  tillsätter	  en	  bas	  så	  kommer	  [OH-‐]	  att	  
öka,	  vilket	  gör	  att	  jämvikt	  2	  vänsterförskjuts	  för	  att	  kompensera	  för	  den	  ökade	  mängden	  OH-‐	  på	  
högersidan.	  Genom	  att	  hålla	  koncentrationen	  av	  H3O+	  genom	  förskjutning	  av	  jämvikterna,	  så	  håller	  en	  
buffert	  pH	  på	  en	  jämn	  nivå,	  förutsatt	  att	  det	  inte	  tillsätts	  mer	  syra/bas	  än	  vad	  det	  finns	  i	  bufferten.	  Om	  
det	  skulle	  tillsättas	  mer	  än	  vad	  som	  finns	  i	  buffertlösningen,	  så	  kommer	  inte	  längre	  bufferten	  att	  kunna	  
buffra.	  Det	  finns	  då	  inte	  något	  som	  överskottet	  av	  tillsatsen	  kan	  reagera	  med,	  vilket	  leder	  till	  att	  pH	  
ändras.	  Det	  är	  det	  som	  sker	  vid	  ekvivalenspunkten	  på	  titrerkurvan.	  	  
	  
pH	  i	  en	  buffert	  beräknas	  enligt:	  pH	  =	  pKa	  +	  lg	  ([A-‐]	  /	  [HA]).	  
	  
Allmänna	  gaslagen	  inkluderande	  betydelsen	  av	  begreppet	  partialtryck,	  dels	  för	  en	  gas	  i	  gasblandning,	  
dels	  för	  en	  i	  vätska	  löst	  gas.	  (S2)	  
Allmänna	  gaslagen	  beskriver	  sambandet	  mellan	  tryck,	  volym,	  temperatur	  och	  substansmängd	  i	  ideala	  
gaser.	  Även	  om	  verkliga	  gaser	  inte	  är	  ”ideala”	  är	  avvikelser	  från	  gaslagen	  små,	  varför	  lagen	  kan	  användas	  
även	  för	  t	  ex	  luft.	  Allmänna	  gaslagen:	  pV	  =	  nRT.	  
	  
p	  =	  gasens	  tryck	  (N	  m-‐2)	  
V	  =	  gasens	  volym	  (m3)	  
n	  =	  substansmängd	  eller	  molantal	  (mol)	  
R	  =	  gaskonstanten	  
T	  =	  absoluta	  temperaturen	  (K)	  
	  
Partialtrycket	  är	  det	  tryck	  som	  orsakas	  av	  en	  enskild	  gas.	  Enligt	  Daltons	  lag	  är	  summan	  av	  alla	  partialtryck	  
för	  olika	  gaser	  i	  en	  blandning	  lika	  med	  det	  totala	  trycket.	  Enligt	  Henrys	  lag	  kommer	  varje	  enskild	  gas	  i	  en	  
gasblandning	  som	  är	  i	  kontakt	  med	  en	  vätska	  att	  lösa	  sig	  i	  vätskan	  proportionellt	  till	  dess	  partialtryck.	  	  
	  
De	  vanligaste	  syrorna	  och	  baserna,	  samt	  de	  vanligaste	  buffertarna.	  (S1)	  	  
Vanliga	  starka	  syror	  är	  svavelsyra,	  saltsyra	  och	  salpetersyra.	  Några	  svaga	  syror	  är	  acetylsalicylsyra,	  
askorbinsyra	  (vit	  C)	  och	  citronsyra.	  Vanliga	  starka	  baser	  är	  kaliumhydroxid,	  natriumhydroxid	  och	  
kalciumhydroxid.	  Några	  svaga	  baser	  är	  alanin,	  ammoniak	  och	  magnesiumhydroxid.	  	  	  
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Två	  vanliga	  buffertsystem	  är	  ättiksyra	  (HAc)	  tillsammans	  med	  acetat	  (Ac-‐)	  och	  kolsyra	  (H2CO3)	  med	  
vätekarbonat	  (HCO3

-‐);	  
• Acetatbufferten:	  HAc	  +	  H2O	  ⇌	  Ac-‐	  +	  H3O+	  	  
• Vätekarbonatbufferten:	  CO2	  +	  2	  H2O	  ⇌	  H2CO3	  +	  H2O	  ⇌	  HCO3

-‐	  +	  H3O+	  
	  
Vilka	  buffertar	  som	  finns	  i	  de	  olika	  kroppsvätskorna,	  samt	  samspelet	  mellan	  dessa	  vid	  metabola	  och	  
respiratoriska	  syra-‐bas	  rubbningar.	  Hur	  metabola	  och	  respiratoriska	  rubbningar	  kan	  uppkomma.	  (S2)	  
För	  att	  en	  buffer	  ska	  fungera	  i	  kroppen	  måste	  den	  fungera	  i	  kroppens	  pH,	  alltså	  pH	  ≈	  7.	  Det	  finns	  tre	  
buffertsystem	  som	  gör	  det	  och	  som	  buffrar	  våra	  kroppsvätskor:	  

• Fosfatbuffert,	  pKa	  =	  6,8	  
H2PO4

-‐	  +	  H2O	  ⇌	  HPO4
2-‐	  +	  H3O+	  

Divätefosfat	  (H2PO4
-‐)	  är	  korrelerande	  syra	  och	  är	  vätefosfat	  (HPO4

2-‐)	  korrelerande	  bas.	  	  
I	  kroppsvätskorna	  finns	  mycket	  fosfatgrupper	  på	  molekyler,	  t	  ex	  ATP,	  ADP,	  AMP	  och	  kreatin.	  
Fosfatbufferten	  är	  speciellt	  aktiv	  inne	  i	  cellerna	  (ICV).	  	  
	  

• Vätekarbonatbuffert,	  pKa	  =	  6,1	  
CO2	  +	  2	  H2O	  ⇌	  H2CO3	  +	  H2O	  ⇌	  HCO3

-‐	  +	  H3O+	  
Koldioxid	  (CO2)	  och	  kolsyra	  (H2CO3)	  är	  korrelerande	  syror	  och	  vätekarbonat	  (HCO3

-‐)	  är	  
korrelerande	  bas.	  Kolsyra	  övergår	  lätt	  till	  koldioxid.	  Den	  tillgängliga	  syramängden	  utgörs	  av	  
kolsyra	  och	  koldioxid	  tillsammans.	  Koldioxid	  är	  lösligt	  i	  vatten.	  Koncentrationen	  löst	  koldioxid	  och	  
kolsyra	  i	  vatten	  är	  proportionell	  till	  partialtrycket	  för	  koldioxid	  (PCO2)	  i	  gasblandningen	  ovan	  
vätskeytan.	  Vätekarbonatbufferten	  fungerar	  bäst	  som	  ett	  öppet	  system	  där	  koldioxid	  kan	  andas	  
ut	  för	  att	  balansera	  pH.	  	  
	  

• Proteiners	  buffrande	  förmåga,	  pKa	  ≈	  6,2.	  	  
protH	  +	  H2O	  ⇌	  prot-‐	  +	  H3O+	  
protH	  är	  korrerelande	  syra	  och	  prot-‐	  är	  korrelerande	  bas.	  	  
Sidokedjorna	  på	  histidin	  och	  cystein	  ändrar	  laddning	  och	  kan	  på	  så	  sätt	  buffra.	  Proteinets	  
struktur	  förändras.	  pH-‐känsliga	  proteiner	  skyddas	  av	  andra	  proteiner	  och	  buffertar.	  	  

	  
I	  blodet	  har	  vi	  vätekarbonatbufferten	  och	  proteinbufferten.	  Vi	  har	  buffertar	  för	  att	  kunna	  försvara	  pH	  om	  
något	  onormalt	  inträffar	  och	  för	  att	  fungera	  kontinuerligt	  för	  att	  motverka	  försurning	  p	  g	  a	  de	  syror	  som	  
bildas	  i	  intermediärmetabolismen.	  Bufferarna	  ger	  ett	  omedelbart	  svar	  som	  reglerar	  pH	  direkt.	  Sedan	  kan	  
buffertarnas	  jämviktslägen	  återställas	  genom	  att	  syror	  transporteras	  ut	  ur	  kroppen.	  Flyktig	  syra	  (CO2)	  
transporteras	  i	  buffrad	  form	  till	  lungan	  för	  att	  utsöndras,	  i	  samband	  med	  gastransporten.	  Förändringar	  i	  
andningen	  går	  snabbt,	  inom	  minuter.	  	  
	  
Njuren	  bidrar	  till	  reglering	  av	  pH	  genom	  ökad/minskad	  utsöndring	  av	  syror	  i	  urin,	  framför	  allt	  
ammoniumjoner	  (NH4

+)	  samt	  divätefosfat	  (H2PO4
-‐),	  och	  även	  genom	  att	  justera	  utsöndringen	  av	  

vätekarbonat	  (HCO3
-‐)	  i	  urin.	  Förändringar	  i	  dessa	  mekanismer	  tar	  längre	  tid,	  man	  brukar	  säga	  timmar,	  

kanske	  upp	  till	  ett	  dygn	  för	  ökad	  utsöndring	  av	  ammoniumjon	  i	  urin.	  	  
	  
I	  levern	  ändras	  utsöndringen	  av	  kväve,	  från	  urea	  till	  NH4

+,	  varvid	  vätekarbonat	  sparas	  för	  buffring.	  	  
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Vätekarbonat-‐	  och	  proteinbuffertarna	  används	  för	  att	  kompensera	  acidoser	  och	  alkaloser	  i	  blodet.	  Syra-‐
basstörningar	  kan	  vara	  metabola,	  orsakade	  av	  kroppens	  metabolism	  (t	  ex	  lactoacidos,	  njursvikt,	  
kräkning)	  eller	  respiratoriska,	  orsakade	  av	  andningen	  (t	  ex	  KOL,	  hyperventilering	  vid	  ångest).	  
	  

Metabola	  syra-‐basrubbningar	  
Metabol	  acidos	  orsakas	  av	  överskott	  av	  icke-‐flyktig	  syra	  eller	  förlust	  av	  bas.	  Medför	  kompenserande	  
(sekundär)	  respiratorisk	  alkalos.	  Som	  kompensation	  flyttas	  jämvikten	  i	  buffertarna	  åt	  vänster	  och	  
andningen	  ökar	  så	  att	  vi	  kan	  andas	  ut	  CO2	  från	  vätekarbonatbufferten,	  PCO2	  sänks.	  Njurens	  utsöndring	  av	  
syror	  (H2PO4

-‐,	  NH4
+)	  ökar	  och	  utsöndringen	  av	  bas	  (HCO3

-‐)	  minskar.	  Metabol	  acidos	  kan	  bero	  på	  
lactoacidos,	  ketoacidos	  (överskott	  av	  syra)	  eller	  diarré	  (förlust	  av	  bas).	  	  
	  

Metabol	  alkalos	  kan	  bero	  på	  förlust	  av	  icke-‐flyktig	  syra	  eller	  ett	  överskott	  av	  bas.	  Medför	  sekundär	  
respiratorisk	  acidos.	  Jämvikten	  i	  vätekarbonat-‐	  och	  proteinbufferarna	  kommer	  att	  skjutas	  mot	  höger.	  
Andningen	  minskar	  och	  njurens	  utsöndring	  av	  bas	  (HCO3

-‐)	  ökar.	  Den	  metabola	  alkalosen	  kan	  orsakas	  av	  
överbehandling	  med	  tris-‐bas,	  kräkning	  eller	  primär	  aldosteronism.	  	  	  
	  

Respiratoriska	  syra-‐basrubbningar	  
Respiratorisk	  acidos	  beror	  på	  att	  CO2	  retineras.	  Medför	  sekundär	  metabol	  alkalos	  när	  njuren	  
kompenserar	  genom	  att	  öka	  utsöndring	  av	  syror	  (H2PO4

-‐,	  NH4
+).	  Respiratorisk	  acidos	  orsakas	  av	  tillstånd	  

med	  alveolär	  hypoventlation,	  t	  ex	  KOL,	  polio,	  myastenia	  gravis	  eller	  revbensbrott.	  Notera	  att	  värden	  för	  
bas/syra	  i	  urin	  inte	  förändras	  förrän	  kompensationen	  startat,	  vid	  revbensbrott	  alltså	  efter	  någon	  dag.	  	  
	  

Respiratorisk	  alkalos	  beror	  på	  att CO2	  ventileras	  ut	  excessivt.	  Medför	  sekundär	  metabol	  acidos.	  
Kompenseras	  av	  att	  njurens	  utsöndring	  av	  bas	  (HCO3

-‐)	  ökar.	  Orskas	  av	  hyperventilation,	  vid	  t	  ex	  ångest.	  	  
	  
Samspelet	  mellan	  buffertarna	  och	  transport	  av	  syrgas	  och	  koldioxid	  till	  och	  från	  perifer	  vävnad.	  (S2)	  
De	  röda	  blodkropparnas	  gastransport	  är	  kopplad	  till	  hemoglobins	  buffertfunktioner	  och	  
vätekarbonatbufferten.	  De	  röda	  blodkropparnas	  ICV	  följer	  samma	  pH	  som	  blodet,	  vilket	  har	  en	  
funktionell	  påverkan	  på	  den	  syrebindnande	  förmågan.	  Syre,	  som	  löses	  dåligt	  i	  plasma	  är	  beroende	  av	  
hemoglobin	  som	  transportör	  i	  blodet.	  CO2	  diffunderar	  däremot	  lätt	  till	  plasma	  och	  kan	  transporteras	  runt	  
i	  blodet	  i	  olika	  former;	  som	  löst	  CO2,	  som	  H2CO3	  (kolsyra),	  som	  HCO3

-‐	  (vätekarbonat)	  och	  bundet	  till	  
hemoglobin	  som	  karbamino-‐Hb.	  Hemoglobin	  kan	  också	  binda	  H+.	  Syre	  släpper	  från	  hemoglobin	  i	  sur	  
miljö,	  och	  hemoglobinet	  är	  en	  starkare	  bas	  när	  det	  befinner	  sig	  i	  deoxyform.	  
	  

I	  vatten	  bildar	  koldioxid	  kolsyra,	  men	  då	  denna	  reaktion	  är	  ganska	  långsam	  sker	  den	  mest	  inuti	  
erythrocyten	  där	  enzymet	  karbanhydras	  kan	  katalysera	  reaktionen.	  Här	  sker	  också	  reaktionen	  där	  
kolsyra	  protolyseras	  till	  vätekarbonat.	  De	  protoner	  som	  frigörs	  i	  och	  med	  denna	  reaktion	  tas	  delvis	  upp	  
av	  hemoglobin,	  som	  då	  släpper	  sin	  syremolekyl.	  Detta	  är	  vad	  som	  sker	  ute	  i	  vävnaderna	  där	  koldioxid	  
från	  metabolismen	  kommer	  in	  i	  cellerna.	  Det	  syre	  om	  hemoglobinet	  bär	  på	  släpps	  då	  ut	  till	  vävnaden.	  	  
	  

Formler	  för	  att	  förklara	  detta	  utbyte	  mellan	  blod	  och	  perifer	  vävnad:	  
• Koldioxid	  i	  erythrocyter	  bildar	  kolsyra,	  sedan	  vätekarbonat	  och	  H+	  frigörs:	  	  

CO2	  +	  H2O	  ⇌	  H2CO3	  ⇌	  HCO3
-‐	  +	  H+	  	  

• Hb	  bundet	  till	  syre	  binder	  istället	  till	  H+	  och	  O2	  frigörs:	  Hb-‐O2	  +	  H+	  ⇌	  HHb	  +	  O2	  
• Erytrocyter	  tar	  upp	  CO2	  från	  vävnader	  och	  O2	  frigörs:	  CO2	  +	  Hb-‐O2	  ⇌	  karbamino-‐Hb-‐	  +	  O2	  
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Vid	  utbytet	  i	  lungorna	  sker	  reaktionerna	  åt	  andra	  hållet.	  Syret	  från	  luften	  i	  alveolerna	  tas	  upp	  till	  
erytrocyten	  och	  hemoglobinet	  släpper	  det	  H+	  som	  det	  bär	  på.	  Vätet	  reagerar	  med	  vätekarbonat	  och	  
bildar	  koldioxid,	  som	  andas	  ut.	  Syre	  byter	  också	  ut	  koldioxiden	  bundet	  till	  karbamino-‐Hb	  och	  ännu	  mer	  
koldioxid	  kan	  andas	  ut.	  	  
	  
Formler	  för	  att	  förklara	  utbytet	  mellan	  blod	  och	  luft:	  

• Hemoglobin	  bundet	  till	  väte	  binder	  istället	  till	  syre:	  HHb	  +	  O2	  ⇌	  HHbO2	  ⇌	  Hb-‐O2	  +	  H+	  
• Vätet	  som	  frigörs	  reagerar	  med	  vätekarbonat:	  HCO3

-‐	  +	  H+	  ⇌	  H2CO3	  ⇌	  CO2	  +	  H2O	  
• Syre	  byter	  ut	  koldioxid	  i	  karbamino-‐Hb:	  karbamino-‐Hb-‐	  +	  O2	  ⇌	  karbamino-‐Hb-‐O2	  ⇌	  Hb-‐O2	  +	  CO2	  	  

	  
Hemoglobin	  som	  gastransportör	  i	  relation	  till	  dess	  funktion	  som	  pH-‐buffert,	  inkluderande	  
hemoglobinets	  syremättnadskurva.	  (S2)	  

Sänkt	  pH,	  ökad	  temperatur,	  ett	  högre	  pCO2	  
samt	  en	  ökad	  mängd	  2,3-‐BPG	  innebär	  att	  
syredissociationskurvan	  högerförskjuts	  och	  
således	  att	  syre	  vid	  ett	  givet	  syrgastryck	  
lättare	  släpper	  från	  Hb	  och	  diffunderar	  in	  i	  
celler.	  Alla	  dessa	  parametrar	  är	  uppfyllda	  i	  
perifer	  vävnad	  där	  metabolismen	  innebär	  
en	  ökad	  CO2-‐halt,	  ett	  lägre	  pH	  och	  en	  ökad	  
temperatur.	  Här	  släpps	  således	  O2	  av	  och	  
går	  in	  i	  cellerna.	  	  

	  
När	  protoner	  binder	  till	  hemoglobinets	  histidinrester	  ändras	  Hb:s	  tredimensionella	  struktur	  och	  
affiniteten	  för	  syrgas	  minskar	  i	  en	  process	  som	  kallas	  Bohr-‐effekt.	  Ett	  högt	  pCO2	  leder	  dels	  till	  ett	  lägre	  pH	  
på	  grund	  av	  högerförskjutning	  av	  vätekarbonatbufferten,	  men	  även	  till	  att	  CO2	  i	  högre	  grad	  binder	  till	  Hb	  
och	  bildar	  karbamino-‐Hb.	  Karbamino-‐Hb	  har	  lägre	  affinitet	  för	  syre	  på	  grund	  av	  en	  strukturförändring	  
och	  även	  detta	  ger	  en	  högerförskjutning	  av	  dissociationskurvan.	  	  
	  
2,3-‐BPG	  bildas	  vid	  hypoxi,	  alkalos	  och	  anemi	  och	  binder	  till	  β-‐subenheterna	  i	  Hb	  och	  stabiliserar	  deoxy-‐
Hb.	  Detta	  gör	  att	  inbundet	  syre	  lättare	  avges	  på	  grund	  av	  högerförskjutning	  och	  denna	  mekanism	  
används	  för	  att	  man	  ska	  kunna	  behålla	  en	  hög	  syretransport	  ut	  i	  vävnaderna	  trots	  syrebrist	  eller	  brist	  på	  
Hb.	  Mer	  syre	  avges	  alltså	  från	  varje	  Hb-‐molekyl	  och	  saturationen	  i	  venöst	  blod	  sjunker.	  	  
	  
Begreppet	  kloridjonskiftet	  och	  dess	  innebörd.	  (S2)	  	  
Kloridjonskiftet	  är	  utbytet	  av	  en	  kloridjon	  (Cl-‐)	  mot	  en	  vätekarbonatjon	  (HCO3

-‐)	  mellan	  erythrocyter	  och	  
plasma.	  I	  perifer	  vävnad	  tas	  Cl-‐	  upp	  och	  HCO3

-‐	  avges	  (CO2	  +	  H2O	  ⇌	  H2CO3	  ⇌	  HCO3
-‐	  +	  H+).	  	  

	  
I	  lungorna	  sker	  det	  motsatta,	  Cl-‐	  avges	  och	  HCO3

-‐	  tas	  upp	  för	  att	  kunna	  skapa	  CO2	  som	  kan	  andas	  ut	  
(HCO3

-‐	  +	  H+	  ⇌	  H2CO3	  ⇌	  CO2	  +	  H2O).	  Kloridjonhalten	  är	  p	  g	  a	  detta	  utbyte	  lägre	  i	  venös	  plasma	  än	  i	  
arteriell	  plasma.	  
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Betydelsen	  av	  kontroll	  av	  kroppsvätskornas	  pH,	  vad	  händer	  då	  pH	  avviker	  från	  det	  normala.	  Hur	  
koncentrationen	  av	  K+	  och	  Ca2+	  påverkas	  av	  syra-‐bas	  status.	  (S2)	  
Många	  processer	  i	  kroppen,	  som	  enzymer	  och	  hemoglobin,	  fungerar	  bäst	  inom	  ett	  visst	  pH-‐intervall.	  Vid	  
förändrat	  pH	  förändras	  proteiners	  struktur.	  Det	  beror	  på	  att	  dessa	  ämnen	  innehåller	  aminosyrarester	  
som	  kan	  fungera	  som	  buffertar	  i	  och	  med	  att	  de	  har	  protolyserbara	  delar.	  Histidin	  kan	  exempelvis	  ta	  upp	  
eller	  lämna	  av	  en	  proton	  beroende	  på	  pH	  och	  på	  detta	  sätt	  förändra	  sin	  laddning	  mellan	  0	  och	  -‐1.	  Andra	  
grupper	  fungerar	  på	  liknande	  sätt	  och	  då	  olika	  laddningar	  attraherar	  varandra	  kommer	  den	  
tredimensionella	  strukturen	  hos	  proteinet	  att	  förändras	  vid	  förändrade	  pH.	  
	  
Elektrolythalten	  förändras	  också	  vid	  pH-‐avvikelser.	  En	  viktig	  jon	  i	  cellerna	  är	  K+,	  som	  vid	  metabol	  acidos	  
ökar	  i	  blodets	  plasma.	  Eftersom	  jonen	  är	  positivt	  laddad	  attraheras	  den	  normalt	  av	  negativa	  
laddningarna	  på	  proteiner	  i	  cellerna.	  Vid	  en	  metabol	  acidos	  bortkonkurreras	  K+	  av	  de	  positiva	  
oxoniumjoner	  som	  syran	  skapar:	  laktat	  +	  H2O	  ⇌	  laktat-‐	  +	  H3O+.	  K+	  lossnar	  från	  proteinerna	  och	  binder	  
itsället	  till	  laktatjonen.	  När	  denna	  sedan	  förs	  ut	  ur	  cellen	  följer	  K+	  med.	  Motsatt	  sker	  vid	  metabol	  alkalos,	  
då	  fler	  bindningsplatser	  skapas	  för	  K+	  intracellulärt	  och	  den	  extracellulära	  halten	  sjunker.	  Metabol	  acidos	  
ger	  hyperkalemi	  i	  plasma,	  metabol	  alkalos	  ger	  hypokalemi.	  Hyperkalemi	  kan	  ge	  hjärtflimmer	  och	  
hypokalemi	  hjärtarytmier	  och	  andningsförlamning.	  	  
	  
En	  annan	  jon	  som	  påverkas	  av	  pH	  är	  kalcium.	  Kalciumjoner	  finns	  normalt	  i	  en	  koncentration	  av	  2,5	  mM	  i	  
plasma,	  bundna	  till	  proteiner	  och	  som	  fria	  joner.	  I	  och	  med	  en	  höjning	  av	  pH	  i	  kroppen,	  kommer	  
blodproteiner	  med	  känsliga	  sidokedjor,	  t	  ex	  histidin	  eller	  cystein,	  att	  släppa	  ifrån	  sig	  ett	  väte.	  Detta	  
medför	  att	  sidokedjan	  får	  en	  negativ	  laddning,	  som	  kan	  dra	  till	  sig	  positiva	  joner	  från	  den	  omgivande	  
miljön.	  Dessa	  joner	  inkluderar	  bland	  annat	  magnesium	  och	  kalcium.	  Proteiner	  i	  basisk	  miljö	  får	  alltså	  en	  
förhöjd	  förmåga	  att	  binda	  till	  Ca2+,	  vilket	  leder	  till	  att	  nivåerna	  av	  fritt	  cirkulerande	  kalcium	  i	  blodet	  och	  
hela	  ECV	  minskar.	  Graden	  av	  proteinbindning	  för	  Ca2+	  i	  plasma	  minskar	  vid	  försurning.	  Vid	  lågt	  pH	  finns	  
alltså	  en	  större	  mängd	  fritt	  kalcium	  i	  blodet.	  	  
	  
Acidoser	  och	  alkaloser	  kan	  vara	  allvarliga	  tillstånd.	  Av	  acidoser	  kan	  man	  drabbas	  av	  huvudvärk,	  förvirring,	  
illamående,	  muskelsvaghet	  och	  motorisk	  oro.	  Vid	  svåra	  fall	  är	  symptomen	  koma	  och	  hjärtpåverkan.	  
Alkaloser	  kan	  ge	  parestesier,	  kramper	  samt	  hypokalemi	  och	  hypokalcemi.	  	  
	  
Lungans	  betydelse	  för	  reglering	  av	  pH.	  (S2)	  
Från	  lungorna	  ventileras	  flyktiga	  gaser,	  CO2,	  ut	  ur	  kroppen.	  pCO2	  har	  betydelse	  för	  den	  effektiva	  
buffertverkan	  i	  vätekarbonatbufferten.	  En	  reglering	  via	  andningen	  går	  mycket	  snabbare	  än	  reglering	  via	  
njuren,	  där	  baser	  och	  flyktiga	  syror	  kan	  föras	  ut	  ur	  kroppen	  via	  urin.	  	  
	  
I	  lungorna	  finns	  pCO2-‐receptorer	  som	  är	  känsliga	  för	  förändringar	  av	  pCO2	  (andningen	  styrs	  ju	  främst	  av	  
koldioxid,	  inte	  syre).	  Ett	  förhöjt	  värde	  leder	  till	  en	  stimulering	  av	  dessa	  receptorer	  som	  signalerar	  till	  
andningscentrum	  och	  som	  ett	  resultat	  ökar	  utvädringen	  av	  CO2.	  Motsatt	  situation	  leder	  på	  motsvarande	  
sätt	  till	  att	  andningsmuskulaturen	  hämmas.	  	  
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Njurens	  olika	  mekanismer	  för	  reglering	  av	  pH,	  även	  i	  samspel	  med	  levern	  (kväveöverskott	  utsöndras	  
som	  urea/ammonium).(S2)	  
Njuren	  har	  tre	  mekanismer	  som	  deltar	  i	  kroppens	  syra-‐basreglering:	  

• Att	  utsöndra	  väte	  motsvarande	  bildandet	  av	  icke-‐flyktig	  syra.	  
• Att	  delta	  i	  nybildandet	  av	  HCO3

-‐,	  tillsammans	  med	  levern.	  
• Att	  spara	  (resorbera)	  HCO3

-‐	  från	  primärurinen.	  	  
	  
Utsöndring	  av	  väte	  	  
Till	  njuren	  kommer	  koldioxid	  via	  blodet.	  Detta	  omvandlas	  i	  distala	  tubuliceller	  till	  kolsyra	  (H2CO3).	  
Kolsyran	  omvandlas	  till	  väte	  och	  vätekarbonat,	  som	  återanvänds.	  I	  lumen	  kan	  sedan	  två	  olika	  reaktioner	  
ske;	  antingen	  bildar	  vätet	  divätefosfat	  tillsammans	  med	  vätefosfat,	  eller	  ammonium	  tillsammans	  med	  
ammoniak.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  HCO3
-‐	  

• CO2	  +	  H2O	  →	  H2CO3	  →	  H+	  →	  H+	  +	  HPO4
2-‐	  →	  H2PO4

-‐	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  HCO3
-‐	  

• CO2	  +	  H2O	  →	  H2CO3	  →	  H+	  →	  H+	  +	  NH3	  →	  NH4
+	  

	  
Divätefosfat	  och	  ammonium	  är	  icke-‐flyktiga	  syror	  som	  förs	  ut	  ur	  kroppen	  med	  urinet.	  	  
	  
Nybildning	  av	  HCO3

-‐	  
Vid	  metabolismen	  av	  
aminosyror	  i	  levern	  bildas	  
NH4

+	  och	  HCO3
-‐.	  Vanligen	  

omvandlas	  det	  till	  urea	  som	  
utsöndras	  i	  urinet.	  Vid	  
metabol	  acidos	  ändrar	  levern	  
kväveutsöndringen	  så	  att	  
mindre	  urea	  och	  mer	  
ammoniumjoner	  bildas.	  Då	  
sparas	  buffrande	  bas,	  nytt	  
HCO3

-‐,	  som	  kan	  ta	  upp	  
protoner	  så	  att	  man	  kan	  andas	  ut	  CO2.	  Detta	  är	  den	  syra-‐basmässiga	  vinsten.	  Däremot	  är	  en	  hög	  halt	  
ammonium	  toxiskt.	  Det	  förs	  därför	  i	  form	  av	  glutamin	  till	  njuren.	  	  
	  
Resorption	  av	  HCO3

-‐	  
HCO3

-‐	  i	  primärurinen	  är	  samma	  mängd	  som	  i	  plasma,	  24	  mM.	  Normalt	  återtas	  allt,	  tillsammans	  med	  
natrium.	  Endast	  vid	  alkaloser	  kan	  man	  hitta	  HCO3

-‐	  i	  det	  slutliga	  urinet.	  	  
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Definition	  av	  de	  kliniskt	  använda	  begreppen	  buffertbas	  (BB),	  basöverskott	  (BE)	  och	  
standardbikarbonat.	  (S1)	  
Blodets	  buffertar	  består	  av	  vätekarbonatbufferten	  och	  proteinernas	  buffrande	  egenskaper	  (alla	  de	  
andra).	  Buffertbas	  (BB)	  står	  för	  summakoncentrationen	  av	  blodets	  buffrande	  baser:	  
	  
BB	  =	  [HCO3

-‐]	  +	  [prot-‐]	  =	  24	  mM	  +	  24mM	  =	  48	  mM	  i	  blodet	  (vid	  normal	  nivå)	  
	  
Basöverskott	  (base	  excess,	  BE)	  innebär	  en	  sammanlagd	  halt	  av	  [HCO3

-‐]	  +	  [prot-‐]	  som	  inte	  ligger	  i	  
intervallet	  48	  ±	  3	  mM.	  Detta	  innebär	  att	  BE	  kan	  vara	  negativt	  vid	  underskott	  på	  bas	  (metabol	  acidos)	  och	  
positiv	  vid	  överskott	  (metabol	  alkalos).	  	  
	  
Standardbikarbonat	  är	  koncentrationen	  HCO3

-‐	  i	  blod	  vid	  37˚C	  och	  pCO2	  på	  5,3	  kPa.	  
	  
I	  ett	  syra-‐basstatus	  ingår	  värden	  för	  pH,	  pCO2	  och	  BE	  i	  arteriellt	  blod.	  	  
	  
Innebörd	  av	  begreppen	  hyperkloremisk	  acidos,	  hypokloremisk	  alkalos,	  hyperkalemisk	  acidos,	  
hypokalemisk	  alkalos.	  (S1)	  
Hyperkloremisk	  acidos:	  Denna	  syrabasrubbning	  är	  en	  metabol	  acidos	  som	  beror	  på	  en	  förlust	  av	  bas.	  
Detta	  innebär	  att	  [HCO3

-‐]	  minskar	  liksom	  [prot-‐].	  Då	  dessa	  är	  negativa	  joner	  och	  då	  mängden	  negativa	  
laddningar	  måste	  vara	  lika	  många	  som	  antalet	  positiva,	  kommer	  Cl-‐	  kompensatoriskt	  att	  öka.	  Vid	  en	  
metabol	  acidos	  som	  beror	  på	  syretillförsel	  delar	  dessa	  upp	  sig	  i	  en	  negativ	  bas	  och	  en	  proton	  vid	  
protolysen.	  Då	  det	  i	  detta	  fall	  tillkommer	  lika	  mycket	  negativa	  joner	  som	  positiva	  kommer	  [Cl-‐]	  att	  vara	  
konstant.	  
	  
Hypokloremisk	  alkalos:	  Metabola	  alkaloser	  innebär	  att	  tillförda	  baser	  eller	  förlorade	  syror	  leder	  till	  en	  
minskad	  mängd	  protoner	  (via	  neutraliserande	  protolys	  respektive	  utförsel).	  Detta	  förskjuter	  buffertarna	  
åt	  höger	  så	  att	  mer	  prot-‐	  och	  vätekarbonat	  bildas.	  Eftersom	  dessa	  är	  negativa	  joner	  kommer	  mängden	  
klorid	  därför	  minska	  kompensatoriskt.	  	  
	  
Hyperkalemisk	  acidos:	  Vid	  en	  acidos	  minskar	  kaliumkapaciteten	  i	  cellerna	  och	  dessa	  går	  därför	  ut	  ur	  
cellen	  associerade	  med	  bildade	  baser.	  Detta	  ökar	  mängden	  kalium	  i	  ECV.	  
	  
Hypokalemisk	  alkalos:	  På	  samma	  sätt	  ökar	  kaliumkapaciteten	  i	  cellerna	  vid	  alkalos	  och	  kalium	  kommer	  
att	  bindas	  upp	  inne	  i	  cellerna	  så	  att	  koncentrationen	  blir	  lägre	  extracellulärt.	  	  
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Avsnitt II: Endokrina systemet  
	  

HYPOTHALAMUS	  OCH	  HYPOFYSEN	  
	  
Hypofysens	  och	  hypothalamus’	  histologi,	  anatomi	  och	  relation	  till	  omgivande	  vävnader.	  (S2)	  

Hypothalamus	  reglerar	  hypofysens	  aktivitet	  främst	  genom	  
hormoner	  och	  är	  viktig	  för	  det	  autonoma	  nervsystemet.	  Bl	  a	  
regleras	  temperatur	  och	  vätske-‐	  och	  elektrolytbalans.	  Strukturen	  
ligger	  basalt,	  medialt	  i	  hjärnan	  och	  kapslar	  in	  den	  ventrala	  delen	  
av	  den	  tredje	  ventrikeln.	  Uppbyggd	  av	  kärnor	  (nuclei),	  neuron	  i	  
kompakta	  kluster.	  Magnocellulära	  neurosekretoriska	  neuron	  
tillverkar	  hormonerna	  vasopressin/	  antidiuretiskt	  hormon	  (ADH)	  
och	  oxytocin,	  som	  skickas	  till	  hypofysens	  baklob.	  	  

	  
Hypofysens	  delar	  

• Adenohypofysen,	  framlob	  
o Pars	  tuberalis	  
o Pars	  intermedia	  	  
o Pars	  distalis	  

• Neurohypofysen,	  baklob	  
o Pars	  nervosa	  
o Eminentia	  mediana	  
o Infundibulum	  	  

	  
	  
	  

Av	  adenohypofysens	  celler	  är	  hälften	  kromofoba	  och	  hälften	  kromofila.	  De	  kromofila	  delas	  upp	  i	  två	  
grupper,	  där	  de	  acidofila,	  40%,	  producerar	  proteiner	  och	  de	  basofila,	  10%,	  producerar	  glykoproteiner.	  
De	  olika	  typerna	  av	  kromofila	  celler	  visas	  i	  diagrammet:	  	  
	  

Celltyp	   Hormon	  som	  produceras	   Färgning	  

Somatotropa	   GH	   Acidofil	  
Laktotropa	   Prolaktin	   Acidofil	  
Kortikotropa	   ACTH	   Basofil	  
Gonadotropa	   FSH,	  LH	   Basofil	  
Thyreotropa	   TSH	   Basofil	  

	  

I	  pars	  intermedia	  finns	  basofila	  celler	  som	  hos	  foster	  produceras	  MSH.	  	  
	  

Neurohypofysen	  byggs	  upp	  av	  pituicyter,	  omyeliniserade	  nervfibrer	  (Herringkroppar),	  bindväv	  och	  
fenestrerade	  kapillärer.	  Neurohypofysens	  hormoner	  (ADH	  och	  oxytocin)	  bildas	  av	  neurosekretoriska	  
celler	  i	  hypothalamus	  och	  överförs	  till	  hypofysen.	  	  
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Hypofysens	  histologi	  
	  

	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  
	  
Embryologiskt	  ursprung	  för	  hypofysens	  fram-‐	  respektive	  baklob.	  (S1)	  
Adenohypofysen	  (framlob)	  kommer	  från	  ektoderm,	  neurohypofysen	  (baklob)	  från	  neuroektoderm.	  	  
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Hypofysens	  portakretslopp.	  (S2)	  

	  
A:	  Kapillärnät	  i	  eminentia	  mediana	  
B:	  Kapillärnät	  i	  adenohypofysens	  pars	  distalis	  	  
	  
Hypothalamushormonernas	  effekter	  på	  adenohypofysens	  hormonfrisättning.	  (S2)	  
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Struktur	  och	  biologiska	  effekter	  av	  TSH,	  ACTH,	  LH,	  FSH,	  GH,	  PRL,	  ADH,	  Oxytocin.	  (S2)	  
Growth	  hormone,	  GH	  
Struktur:	  peptidhormon,	  191	  aminosyror	  
Målorgan:	  bl	  a	  levern	  
Effekter:	  tillväxt	  (hos	  barn),	  bidrar	  till	  mitos,	  celldifferentiering	  och	  -‐tillväxt.	  
Dygnsrytm	  med	  många	  höga	  peaks	  under	  natten.	  
	  

Prolaktin,	  PRL	  
Struktur:	  peptidhormon,	  198	  aminosyror	  
Målorgan:	  bröstkörtlar	  
Effekter:	  stimulerar	  mjölkproduktion	  under	  graviditet	  och	  amning.	  	  
	  

Adrenokortikotropt	  hormon,	  ACTH	  
Struktur:	  glykoprotein,	  39	  aminosyror	  
Målorgan:	  binjurebarken	  
Effekter:	  produktion	  och	  frisättning	  av	  främst	  kortisol	  	  
Dygnsrytm	  med	  höga	  nivåer	  på	  morgonen	  som	  sjunker	  under	  dagen,	  till	  lägsta	  nivåer	  under	  natten.	  	  
HPA-‐axeln;	  CRH	  –	  ACTH	  –	  kortisol.	  
	  

Follikelstimulerande	  hormon,	  FSH	  
Struktur:	  glykoprotein,	  207	  aminosyror,	  en	  α-‐	  och	  en	  β-‐enhet	  	  
Målorgan:	  testis	  resp.	  ovarier	  	  
Effekter:	  spermatogenes	  resp.	  produktion	  av	  ovarialfolliklar	  	  
	  

Luteiniserande	  hormon,	  LH	  
Struktur:	  glykoprotein,	  207	  aminosyror	  
Målorgan:	  testis	  resp.	  ovarier	  
Effekter:	  stimulerar	  Leydigceller	  resp.	  corpus	  luteum	  	  
	  

Thyroideastimulerande	  hormon,	  TSH	  
Struktur:	  glykoprotein	  med	  en	  α-‐	  och	  en	  β-‐enhet	  (α-‐enhet	  samma	  som	  FSH)	  
Målorgan:	  Thyroidea	  
Effekter:	  stimulerar	  produktion	  av	  thyroideahormon	  	  
	  

Vasopressin/	  Antidiuretiskt	  hormon,	  ADH	  
Struktur:	  9	  aminosyror	  
Målorgan:	  blodkärl,	  njuren	  resp.	  adenohypofysen	  
Effekter:	  vasokonstriktion	  (V1-‐rec),	  koncentrerar	  urin	  (V2-‐rec)	  resp.	  ökad	  frisättning	  av	  ACTH	  (V3-‐rec)	  
	  

Oxytocin	  
Struktur:	  9	  aminosyror	  (bara	  två	  skiljer	  sig	  från	  ADH)	  
Målorgan:	  bröstkörtel	  resp.	  uterus	  
Effekter:	  mjölkejektion	  resp.	  kontraktion	  vid	  förlossning	  	  
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Reglering	  av	  hormonfrisättning	  från	  hypothalamus-‐hypofys	  och	  de	  olika	  feedback-‐systemen.	  (S2)	  
Olika	  feedback-‐system	  reglerar	  frisättning	  och	  produktion	  av	  
hormonerna.	  När	  ett	  endokrint	  organ	  känner	  av	  att	  koncentrationen	  av	  
sitt	  eget	  hormon	  är	  för	  högt	  hämmas	  produktionen	  genom	  negativ	  
feedback.	  Ett	  exempel	  är	  HPA-‐axeln	  för	  kortisol.	  	  
	  
Det	  finns	  korta	  och	  långa	  feedback-‐loopar.	  Liknande	  system	  finns	  för	  
de	  övriga	  hypofyshormonen,	  t	  ex	  HPT-‐axeln	  för	  thyroidea;	  	  
TSH	  –	  TRH	  –	  Thryoideahormon	  T3	  och	  T4.	  
	  

Utöver	  den	  negativa	  feedbacken	  stimuleras	  och	  hämmas	  de	  olika	  hormonerna	  av	  olika	  faktorer.	  T	  ex	  
regleras	  frisättningen	  av	  ADH	  av	  blodtrycket,	  via	  osmoreceptorer	  i	  hypothalamus	  och	  baroreceptorer	  i	  
hjärtats	  förmak	  och	  i	  carotisartärerna	  eller	  via	  renin	  från	  njuren	  och	  aktivering	  av	  RAAS.	  Ett	  annat	  
exempel	  är	  LH	  och	  FSH,	  som	  stimuleras	  och	  hämmas	  under	  olika	  perioder	  i	  livet	  och	  för	  kvinnor	  är	  
frisättningen	  varierande	  under	  menstruationscykler	  och	  graviditet.	  
	  
Kliniska	  syndrom	  med	  över-‐	  och	  underfunktion	  av	  de	  olika	  hypofyshormonerna	  samt	  principer	  för	  hur	  
man	  kan	  behandla	  dessa	  tillstånd.	  (S1)	  
Sjukdomar	  med	  överproduktion	  av	  hypofyshormoner:	  

• Akromegali	  
o Överproduktion	  av	  GH	  
o Symptom	  är	  bl	  a	  akral	  tillväxt	  (ansikte	  och	  händer),	  mjukdelssvullnader	  och	  ledbesvär.	  

Om	  sjukdomen	  uppstått	  innan	  puberteten	  finns	  också	  långvuxenhet	  som	  symptom.	  	  
• Prolaktinom	  

o Överproduktion	  av	  prolaktin	  
o Hypogonadism	  (hos	  män)	  
o Behandling	  med	  dopaminagonist	  

• Mb	  Cushing	  
o Överproduktion	  av	  ACTH,	  och	  därför	  höga	  nivåer	  av	  kortisol	  
o Symptom	  är	  muskelatrofi,	  osteoporos	  och	  fettansamlingar	  som	  ger	  bukfetma,	  ”moon	  

face”	  och	  ”buffalohump”.	  
• Syndrome	  of	  inappropriate	  ADH	  secretion,	  SIADH	  	  

o Ökad	  ADH-‐sekretion,	  hyponatremi,	  minskad	  urinvolym,	  illamående,	  förvirring,	  kramper	  
	  

Hypofyssvikt,	  underproduktion	  av	  hormoner:	  
• GH,	  symptom	  med	  avplanande	  längdtillväxt,	  bukfetma,	  nedsatt	  muskel-‐	  och	  benmassa.	  
• ACTH,	  symptom	  med	  trötthet,	  led-‐	  och	  muskelvärk,	  hypoglykemi.	  
• TSH,	  symptom	  med	  trötthet,	  köldintolerans,	  viktuppgång.	  	  
• LH/FSH,	  symptom	  med	  utebliven	  pubertetsutveckling,	  amenorré,	  impotens	  och	  infertilitet.	  	  

	  

Hypofysadenom	  kan	  ge	  både	  över-‐	  och	  underproduktion	  av	  hormoner	  och	  behandlas	  genom	  operation	  
och	  strålbehandling.	  	  
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EICOSANOIDER	  OCH	  STEROIDHORMONER	  
	  
Biosyntesvägar	  för	  prostaglandiner,	  tromboxaner	  och	  leukotriener	  (S2),	  samt	  grundläggande	  
eicosanoidstrukturer	  (S1).	  
Eicosanoider	  är	  lokala	  hormon	  som	  genom	  parakrin	  signalering	  påverkar	  vid	  t	  ex	  inflammatoriska	  
reaktioner.	  Eicosanoiderna	  kan	  delas	  in	  i	  tre	  grupper;	  prostaglandiner	  (PG),	  tromboxaner	  (TX)	  och	  
leukotriener	  (LT).	  	  
	  
Prostaglandiner	  bildas	  från	  fleromättade	  essentiella	  fettsyror.	  Vanligast	  förekommande	  är	  
prostaglandiner	  av	  2-‐serien	  (PG2)	  vilka	  har	  två	  dubbelbindningar	  i	  strukturerna.	  Dessa	  bildas	  från	  
arachidonsyra.	  Bilden	  visar	  2-‐seriens	  biosyntes	  (A).	  Observera	  att	  biosyntes	  av	  1-‐	  respektive	  3-‐serierna	  är	  
analoga,	  de	  startar	  bara	  med	  andra	  substrat.	  Leukotriener	  bildade	  från	  den	  essentiella	  fettsyran	  
arachidonsyra	  utgör	  4-‐serien	  i	  LT-‐nomenklaturen	  (fyra	  dubbelbindningar).	  Dessa	  strukturer	  visas	  i	  
nedanstående	  biosyntes-‐schema	  (B).	  LT	  kan	  även	  bildas	  från	  omega-‐3	  fettsyran	  eicosapentaensyra.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
Eicosanoider	  lagras	  inte	  i	  celler	  utan	  produceras	  vid	  behov.	  Arachidonsyran	  som	  används	  finns	  lagrad	  i	  
fosfolipider	  i	  cellernas	  membran	  och	  frisätts	  vid	  signaler	  som	  t	  ex	  mekanisk	  trauma,	  cytokiner	  eller	  
tillväxtfaktorer.	  	  
	  
Leukotriener	  syntetiseras	  i	  leukocyter.	  De	  andra	  eicosanoiderna	  kan	  syntetiseras	  av	  alla	  typer	  av	  celler.	  	  
	  

A	   B	  
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Hur	  olika	  farmaka	  (antiinflammatoriska	  steroider,	  NSAID-‐preparat)	  påverkar	  biosyntesen	  av	  
prostaglandiner,	  tromboxaner	  och	  leukotriener.	  (S2)	  
Syntesstegen	  där	  arachidonsyra	  omvandlas	  till	  endoperoxiden	  PGH2	  katalyseras	  av	  PG-‐
endoperoxidsyntas.	  Detta	  enzym	  besitter	  två	  olika	  aktiviteter;	  cyklooxygenas-‐aktivitet	  som	  katalyserar	  
steg	  1	  (arachidonsyra	  till	  PGG2)	  samt	  peroxidas-‐aktivitet	  (PGG2	  till	  PGH2).	  Förkortas	  ofta	  COX,	  efter	  
cyklooxygenas-‐aktiviteten.	  	  
	  

Två	  isoenzymer	  har	  påvisats,	  vilka	  katalyserar	  samma	  reaktion.	  Den	  ena,	  cyclooxygenas-‐1	  (COX-‐1),	  är	  
vanligast	  och	  finns	  t	  ex	  i	  njure	  och	  magslemhinna.	  Cyclooxygenas-‐2	  (COX-‐2)	  finns	  bland	  annat	  i	  olika	  vita	  
blodkroppar,	  och	  verkar	  vara	  av	  störst	  betydelse	  för	  produktion	  av	  PG	  i	  samband	  med	  inflammation.	  
COX:s	  peroxidas-‐aktivitet	  kräver	  en	  cofaktor	  som	  låter	  sig	  oxideras	  då	  PGG2	  reduceras	  till	  PGH2.	  Många	  
olika	  substanser	  accepteras,	  aminosyran	  tryptofan	  brukar	  anges	  som	  exempel.	  COX-‐1	  eller	  COX-‐2	  finns	  i	  
så	  gott	  som	  alla	  cellslag,	  utom	  röda	  blodkroppar.	  Alltså	  kan	  PGH2	  bildas	  i	  nästan	  alla	  typer	  av	  celler.	  
	  

Olika	  anti-‐inflammatoriska	  droger	  av	  icke-‐steroid	  typ	  (non-‐steroidal	  anti-‐inflammatory	  drugs,	  NSAID)	  
hämmar	  COX:s	  cyklooxygenas-‐aktivitet.	  Som	  exempel	  kan	  anges	  acetylsalicylsyra	  (aspirin),	  indometacin,	  
ibuprofen	  (Ipren)	  och	  naproxen	  (Naprosyn),	  vilka	  alla	  hämmar	  både	  COX-‐1	  och	  COX-‐2.	  Läkemedel	  vilka	  är	  
specifika	  för	  COX-‐2	  har	  antiinflammatorisk	  effekt,	  men	  retar	  inte	  magslemhinnan.	  Det	  viktiga	  enzymet	  i	  
LT-‐syntesen,	  5-‐lipoxygenas	  (5-‐LO),	  hämmas	  inte	  av	  NSAID.	  Däremot	  kan	  syntesen	  av	  fosfolipas	  A2	  (PLA2),	  
och	  därmed	  frisättningen	  av	  fettsyror	  från	  cellmembranen,	  hämmas	  av	  glukokortikoider	  (t	  ex	  kortison)	  
och	  på	  så	  sätt	  hämmas	  syntesen	  av	  alla	  prostaglandiner.	  	  

	  

Selektiva	  COX-‐2	  hämmare	  (COXIBs)	  har	  lanserats,	  och	  dragits	  
in	  på	  grund	  av	  kardiovaskulära	  biverkningar.	  Tanken	  var	  att	  
COX-‐2	  inducerat	  av	  pro-‐inflammatoriska	  stimuli	  står	  för	  
merparten	  av	  PG	  som	  leder	  till	  smärta,	  inflammation	  och	  
feber.	  Samtidigt	  är	  den	  skyddande	  PG-‐produktionen	  i	  
magslemhinnan	  företrädesvis	  katalyserad	  av	  COX-‐1.	  Alltså	  
skulle	  hämning	  av	  COX-‐2	  vara	  anti-‐inflammatoriskt,	  
samtidigt	  som	  magslemhinnan	  skonades.	  Den	  
kardiovaskulära	  problematiken	  har	  överskuggat	  nyttan	  med	  
COXIBs,	  då	  de	  ger	  ökad	  trombosrisk.	  Bilden	  visar	  hur:	  PGI2	  är	  

aggregationshämmande	  och	  TXA2	  är	  pro-‐aggregerande.	  PGI2	  bildas	  i	  endotelceller,	  antingen	  med	  COX-‐1	  
eller	  COX-‐2.	  Trombocyter	  producerar	  TXA2	  med	  COX-‐1.	  Alltså	  ger	  hämning	  av	  COX-‐2	  att	  biosyntes	  av	  PGI2	  
i	  kärlendotelet	  minskar,	  medan	  biosyntes	  av	  TXA2	  i	  trombocyter	  kvarstår.	  	  
	  

Bilden	  visar	  också	  hur	  hämning	  av	  tromboxansyntes	  kan	  man	  minska	  risk	  för	  trombos.	  Acetylsalicylsyra	  
hämmar	  COX-‐1/2.	  Lågdos	  aspirin	  ger	  dock	  förträdesvis	  hämning	  av	  COX-‐1	  i	  trombocyter,	  medan	  COX-‐2	  i	  
systemkretsloppets	  kärlendotel	  endast	  påverkas	  i	  liten	  grad.	  Det	  beror	  på	  acetylsalicylsyras	  korta	  
halveringstid	  (ca	  20	  min)	  i	  cirkulationen.	  Trombocyternas	  COX-‐1	  hämmas	  företrädesvis	  i	  
portakretsloppet,	  där	  acetylsalicylsyran	  är	  intakt.	  Koncentrationen	  acetylsalicylsyra	  i	  systemkretsloppet	  
blir	  inte	  lika	  hög.	  Vidare	  har	  kärlendotel	  cellkärna	  och	  kan	  syntetisera	  nytt	  COX-‐2	  vid	  behov.	  
Trombocyter,	  som	  saknar	  cellkärna,	  kan	  inte	  producera	  nytt	  enzym	  när	  det	  inaktiveras.	  Således	  ger	  
lågdos	  aspirin	  en	  ganska	  selektiv	  hämning	  av	  TXA2,	  medan	  PGI2	  sparas.	  	  
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Prostaglandiners,	  tromboxaners	  och	  leukotrieners	  effekter	  i	  samband	  med	  trombos,	  magsår,	  partus,	  
inflammation,	  överkänslighet	  och	  astma.	  (S2)	  
Prostaglandiner	  och	  TXA2	  verkar	  på	  målcellerna	  via	  membranreceptorer.	  Receptorerna	  karaktäriseras	  av	  
sju	  domäner	  som	  går	  igenom	  cellmembranet	  och	  aktiverar	  olika	  system	  av	  intracellulära	  budbärare	  via	  
G-‐proteiner.	  
	  
Effekter	  av	  PGF	  

• Vid	  förlossning:	  Kontraherar	  glatt	  muskulatur	  i	  uterus.	  
• Kontraherar	  glatt	  muskulatur	  i	  bronker.	  Dock	  ej	  viktig	  som	  mediator	  vid	  astma	  hos	  människa.	  
• PGF-‐antagonist	  kurerar	  glaukom	  (Jfr	  FASS,	  Xalatan).	  

	  
Effekter	  av	  PGE	  

• Inflammation:	  Ökar	  vasopermeabilitet	  genom	  att	  relaxera	  glatt	  muskulatur	  i	  arterioli	  och	  
hämmar	  granulocytaktivitet.	  

• Relaxerar	  glatt	  muskulatur	  i	  bronker.	  
• Vid	  förlossning:	  dilaterar	  cervix,	  kontraherar	  glatt	  muskulatur	  i	  uterus.	  
• Uppkomst	  av	  feber.	  
• Bidrar	  till	  magslemhinnans	  skydd	  mot	  syra.	  PGE2	  är	  viktigt	  för	  bildande	  av	  skyddande	  slemlager,	  

där	  COX-‐1	  är	  viktigt.	  	  
	  
Effekter	  av	  PGI2	  

• Hämmar	  trombocytaggregering.	  
• Generell	  vasodilator,	  då	  glatt	  muskulatur	  i	  arterioli	  relaxeras.	  
• Dilaterar	  även	  coronarartärer.	  

	  
Effekter	  av	  TXA2	  

• Aggregerar	  trombocyter.	  
• Kontraherar	  coronarartärer.	  

	  
Effekter	  av	  leukotriener	  

• LTC4,	  D4	  samt	  E4	  ger	  ökad	  vasopermeabilitet	  med	  påföljande	  svullnad	  i	  inflammerade	  områden.	  	  
• LTB4	  är	  en	  chemotaktisk	  subtans,	  ger	  alltså	  ansamling	  av	  leukocyter,	  med	  påföjande	  functio	  

laesa.	  
• I	  samband	  med	  en	  akut	  överkänslighetsreaktion	  där	  mastceller	  är	  inblandade,	  bildas	  LTC4,	  LTD4	  

samt	  LTE4.	  Leder	  till	  frisättning	  av	  upplagrat	  histamin	  samt	  start	  av	  LT-‐syntes.	  	  
o Då	  detta	  sker	  i	  lungorna	  blir	  följden	  en	  förträngning	  av	  luftvägarna	  som	  försvårar	  framför	  

allt	  utandningen,	  likt	  ett	  astmaanfall.	  Förträngningen	  har	  tre	  orsaker:	  kontraktion	  av	  
glatt	  muskulatur	  i	  bronkväggarna,	  ödem	  i	  bronkernas	  slemhinna	  och	  ökad	  slemsekretion.	  	  

o Då	  överkänslighetsreaktionen	  sker	  i	  huden	  blir	  följden	  plasmaläckage	  från	  lokala	  kärl,	  
rodnad	  och	  svullnad,	  som	  vid	  allergiskt	  eksem.	  	  

o Samma	  sak	  i	  näsans	  slemhinna	  ger	  allergisk	  snuva.	  	  
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LT	  samt	  PG	  har	  betydelse	  för	  akut	  inflammation.	  En	  akut	  inflammatorisk	  reaktion	  syftar	  till	  att	  undanröja	  
invaderande	  organismer	  (vid	  en	  infektion)	  och	  död	  vävnad	  (t	  ex	  efter	  en	  infarkt).	  Den	  inflammatoriska	  
reaktionen	  kan	  delas	  i	  en	  vaskulär	  del	  (ledande	  till	  ökad	  genomblödning	  och	  perfusion)	  samt	  en	  cellulär	  
del	  (aktivering	  av	  vita	  blodkroppar).	  	  
	  
PG	  och	  LT:s	  effekter	  vid	  uppkomst	  av	  inflammatoriska	  tecken	  
RUBOR	  	   PGE	  och	  PGI2	  ger	  dilatering	  av	  arterioli.	  
	  
TUMOR	  	   LTC4,	  LTD4,	  LTE4	  ökar	  vasopermeabilitet	  i	  postkapillära	  venulae.	  

PGE	  och	  PGI2	  potentierar	  (sänker	  tröskeln	  för)	  histamin-‐	  eller	  bradykinin-‐inducerad	  
vasopermeabilitetsökning.	  

	  
CALOR	  	   PG	  involverade	  i	  hypothalamisk	  temperaturkontroll.	  
	  
DOLOR	  	   PGE	  och	  PGI2	  potentierar	  histamin-‐	  eller	  bradykinin-‐inducerad	  smärta.	  
	  
FUNCTIO	  	   LTB4	  inducerar	  leukocytchemotaxis.	  Detta	  ger	  ansamling	  av	  leukocyter	  till	  inflammerade	  
LAESA	  	   vävnader.	  Frisättning	  av	  lysosomala	  enzymer	  och	  reaktiva	  syremetaboliter	  från	  dessa	  

leukocyter	  ger	  vävnadsförstöring	  med	  påföljande	  funktionsnedsättning.	  PGE2	  höjer	  cAMP	  i	  
granulocyter	  och	  hämmar	  därmed	  dessas	  aktivitet,	  t	  ex	  vid	  chemotaxis.	  

	  
De	  viktigaste	  egenskaperna	  för	  inblandade	  enzymer	  (cyklooxygenas	  1/2,	  fosfolipas	  A2	  och	  5-‐
lipoxygenas)	  i	  syntesen	  av	  eicosanoider.	  (S1)	  
Cycloxygenas	  1/2	  (COX-‐1/2)	  

• Finns	  i	  alla	  celltyper	  förutom	  röda	  blodkroppar.	  
• COX-‐1	  är	  vanligast	  i	  njure,	  trombocyter	  och	  magslemhinnan.	  
• COX-‐2	  är	  vanligast	  i	  leukocyter	  (bildar	  PG	  som	  är	  inflammatoriska	  mediatorer).	  
• Självinaktiveras	  vid	  katalys,	  via	  radikaler	  som	  enzymet	  själv	  bildar.	  	  
• Hämmas	  av	  NSAID.	  	  

	  
Fosfolipas	  A2	  (PLA2)	  

• Ger	  tillgång	  till	  arachidonsyra	  genom	  att	  klyva	  fosfolipider.	  
• Hastighetsreglerande	  steg	  i	  syntes	  av	  alla	  eicosanoider.	  
• Cytosolärt	  PLA2	  (cPLA2)	  finns	  löst	  i	  cytosolen	  och	  aktiveras	  vid	  höga	  nivåer	  av	  Ca2+.	  Viktigt	  för	  

syntesen	  av	  PG	  och	  TX.	  Syntes	  av	  enzymet	  kan	  hämmas	  av	  antiinflammatoriska	  steroider.	  
• Lysosomalt	  PLA2	  (sPLA2)	  kan	  frisätta	  arachidonsyra	  för	  PG-‐biosyntes,	  t	  ex	  vid	  cellskada/celldöd.	  

	  
5-‐lipoxygenas	  (5-‐LO)	  

• Påvisat	  i	  granulocyter,	  monocyter,	  makrofager,	  mastceller,	  dendritiska	  celler	  och	  B-‐lymfocyter.	  
• Självinaktiveras	  likt	  COX.	  
• Hämmas	  inte	  av	  NSAID	  eller	  glukokortikoider.	  	  
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Grundläggande	  nomenklatur	  och	  biosyntesvägar	  för	  steroidhormoner,	  samt	  signaler	  som	  styr	  deras	  
bildning	  och	  var	  detta	  sker.	  (S2)	  
Det	  finns	  tre	  klasser	  av	  steroidhormoner;	  glukokortikoider,	  mineralkortikoider	  och	  könshormoner.	  
Steroidhormonerna	  kan	  inte	  lagras	  i	  vesikler	  i	  de	  endokrina	  celler	  som	  de	  produceras	  i,	  utan	  diffuserar	  ut	  
till	  blodbanan	  direkt	  när	  de	  syntetiserats.	  De	  är	  fettlösliga	  (hydrofoba)	  och	  binder	  till	  intracellulära	  
receptorer	  i	  målceller.	  Steroidhormonerna	  produceras	  i	  binjurebarken	  och	  i	  gonader.	  De	  syntetiseras	  
från	  kolesterol	  i	  släta	  endoplasmatiska	  retiklet	  och	  mitokondrier	  i	  endokrina	  celler.	  	  
	  

Från	  kolesterol	  skapas	  pregnenolon	  genom	  att	  
sidokedjan	  på	  C17	  i	  D-‐ringen	  tas	  bort.	  Från	  
pregnenolon	  skapas	  progesteron,	  som	  kan	  omvandlas	  
till	  kortisol,	  androstenedion	  och	  kortikosteron.	  	  
	  
Kortisol	  är	  en	  glukokortikoid	  som	  reglerar	  
levermetabolism.	  	  
	  
Från	  det	  androgena	  hormonet	  androstenedion	  får	  
man	  testosteron	  som	  sedan	  kan	  omvandlas	  till	  
östradiol	  eller	  dihydrotesteron.	  	  
	  
Aldosteron	  kommer	  från	  kortikosteron	  och	  är	  en	  
mineralkortikoid	  som	  reglerar	  jontransport	  i	  njurarna.	  	  
	  
	  

I	  gonaderna	  produceras	  östrogen	  (ovarier),	  testosteron	  (testis)	  och	  progesteron	  (under	  graviditet	  i	  
corpus	  luteum).	  I	  binjurebarken	  syntetiseras	  androgener,	  och	  härifrån	  får	  kvinnor	  testosteron	  för	  
syntesen	  av	  östradiol.	  	  
	  
Syntesen	  kan	  påverkas	  via	  signaler	  från	  hypothalamus	  och	  hypofysen	  och	  hämmas	  genom	  negativ	  
feedback	  inom	  dessa	  system.	  ACTH	  stimulerar	  binjurebarken	  att	  producera	  kortikosteroiderna	  
aldosteron	  och	  kortisol.	  FSH	  stimulerar	  follikeltillväxt	  och	  östrogenproduktion	  i	  ovarierna,	  samt	  
spermieproduktion	  hos	  män.	  LH	  spelar	  in	  i	  ovulationen	  och	  tillväxten	  av	  corpus	  luteum,	  samt	  stimulerar	  
androgensekretion	  från	  interstitialceller	  i	  testis.	  	  
	  
Transport	  av	  steroider,	  deras	  viktigaste	  biologiska	  effekter	  samt	  principerna	  för	  hormonernas	  
verkningsmekanism.	  (S2)	  
Steroidhormonerna	  verkar	  på	  intracellulära	  receptorer	  och	  förändrar	  genuttryck	  och	  
proteintranskription.	  När	  hormonet	  tagit	  sig	  genom	  cellmembranet	  in	  i	  cytoplasman	  binder	  det	  till	  sin	  
receptor.	  Komplexet	  translokeras	  in	  till	  cellkärnan.	  Där	  fungerar	  komplexet	  som	  transkriptionsfaktor	  och	  
antingen	  förstärker	  eller	  sänker	  genuttryck	  för	  DNA-‐sekvenser.	  Kortisol	  binder	  till	  
glukokortikoidreceptorer	  (GR)	  och	  uppreglerar	  transkription	  av	  antiinflammatoriska	  proteiner	  och	  
nedreglerar	  transkription	  av	  proinflammatoriska	  proteiner.	  	  
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Biologiska	  effekter	  
Androgener	  (testosteron):	  Behövs	  för	  normal	  spermatogenes,	  utveckling	  av	  manliga	  sekundära	  
könskarakterisktika	  och	  tillväxt	  av	  könsorgan	  i	  puberteten.	  Testosteron	  omvandlas	  till	  det	  aktiva	  
dihydrotestosteron	  för	  att	  förmedla	  effekter.	  Proteinanabolism	  i	  skelettmuskler	  ökar	  av	  androgener.	  
Även	  tillväxt	  av	  skelett	  stimuleras,	  dock	  stängs	  epifyserna	  snabbare	  vilket	  kan	  ge	  kortväxthet	  vid	  för	  höga	  
nivåer	  av	  androgener	  i	  puberteten.	  	  
	  
Östrogener	  (östron	  och	  östradiol):	  Behövs	  för	  normal	  utveckling	  av	  de	  kvinnliga	  könsorganen	  och	  
sekundära	  könskarakterisktika.	  Ej	  lika	  starka	  anabola	  effekter	  som	  testosteron,	  däremot	  samma	  
epifyseffekt.	  	  
	  
Mineralkortikoider	  (aldosteron):	  Påverkar	  salt-‐	  och	  vattenbalans.	  Ökar	  reabsorptionen	  av	  Na+,	  samt	  
exkretionen	  av	  K+	  i	  njurarna.	  I	  plasma	  är	  30-‐60%	  av	  aldosteron	  bundet	  till	  albumin.	  Ca	  5-‐20%	  är	  bundet	  
till	  kortikosteroidbindande	  globulin	  (CBG)	  och	  30-‐50%	  är	  fritt.	  Halveringstiden	  är	  15-‐20	  min.	  	  
	  
Glukokortikoider	  (kortisol):	  Namnet	  kommer	  från	  att	  de	  reglerar	  glukosmetabolismen,	  syntetiseras	  i	  
binjurarnas	  cortex	  och	  är	  steroider.	  Kortisol	  är	  ett	  stresshormon	  som	  reglerar	  en	  mängd	  viktiga	  
funktioner;	  kardiovaskulära,	  metabola,	  immunologiska	  och	  homeostatiska.	  Håller	  blodglukos	  högt	  genom	  
att	  öka	  glukoneogenesen,	  för	  att	  garantera	  att	  hjärnan	  får	  näring.	  Bryter	  även	  ned	  protein	  i	  muskler	  och	  
är	  antiinflammatoriskt	  (vid	  höga	  nivåer).	  I	  plasma	  är	  75%	  av	  kortisol	  bundet	  till	  CBG,	  15%	  till	  albumin	  och	  
10%	  är	  fritt.	  Halveringstiden	  är	  70-‐90	  min.	  Kortisol	  har	  en	  dygnsrytm	  med	  högst	  nivå	  på	  morgonen	  som	  
sjunker	  under	  dagen	  till	  lägst	  nivå	  på	  natten.	  	  
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THYROIDEA	  
	  
Glandula	  thyroideas	  anatomi	  och	  histologi.	  (S2)	  	  
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Thyreoideahormonernas	  struktur,	  syntes	  och	  frisättning.	  (S2)	  	  
Thyroideahormon	  bildas	  från	  tyrosin	  i	  follikelcellerna.	  Hormonerna	  bildas	  genom	  att	  jod	  adderas	  till	  
tyrosinmolekylen	  med	  enzymet	  tyroperoxidas.	  Monojodtyrosin	  (MIT)	  är	  tyrosin	  med	  en	  jod,	  dijodtyrosin	  
(DIT)	  med	  två.	  Trijodtyrosin	  (T3)	  och	  Tyroxin	  (T4)	  är	  de	  färdiga	  hormonen	  med	  tre	  resp.	  fyra	  jod	  bundna	  
till	  tyrosin.	  	  
	  

	   	  
	  
T4	  är	  den	  kvantitativt	  dominerande	  hormonet	  från	  thyroidea,	  90%	  av	  sekretionen	  består	  av	  denna	  form.	  
T3	  är	  däremot	  det	  hormon	  med	  mest	  biologisk	  effekt.	  Av	  hormonen	  från	  thyroidea	  består	  bara	  10%	  av	  T3,	  
däremot	  omvandlas	  T4	  i	  stor	  grad	  till	  T3	  i	  målcellerna.	  I	  plasma	  är	  det	  mesta	  av	  hormonerna	  bundna	  till	  
protein;	  75%	  till	  tyroxinbindande	  globulin	  (TBG),	  10%	  till	  transthyretin,	  10%	  till	  albumin	  och	  resten	  till	  
andra	  plasmaproteiner.	  Bara	  0,5%	  av	  T3	  och	  0,02%	  av	  T4	  finns	  fritt.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Jod	  som	  behövs	  i	  syntesen	  av	  T3	  och	  T4	  i	  follikelcellerna	  tas	  upp	  från	  blodbanan	  i	  en	  I-‐/Na+-‐symporter.	  Jod	  
transporteras	  genom	  cellen	  ut	  till	  kolloiden,	  oxideras	  till	  I0	  och	  binds	  till	  tyroglobulin.	  Tyroglobulin	  
produceras	  i	  endoplasmatiska	  retiklet	  i	  follikelcellerna	  och	  släpps	  ut	  i	  kolloiden.	  Det	  joderade	  
tyroglobulinet	  endocyteras	  och	  genom	  proteolys	  bryts	  T3	  och	  T4	  fria	  för	  att	  kunna	  frisättas.	  	  
	   	  
Reglering	  av	  hormonfrisättningen	  från	  glandula	  thyroidea.	  (S2)	  	  
TRH	  från	  hypothalamus	  frisätter	  TSH	  från	  hypofysen	  vid	  köld,	  stress,	  fysisk	  aktivitet	  eller	  under	  graviditet.	  
TSH	  stimulerar	  produktionen	  av	  T3	  och	  T4	  i	  thyroidea	  och	  hyperplasi	  av	  follikelceller.	  Genom	  negativ	  
feedback	  hämmas	  både	  TRH	  och	  TSH	  av	  T3	  och	  T4.	  TSH	  hämmas	  också	  av	  kortisol	  och	  dopamin.	  	  
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Fysiologiska	  effekter	  av	  thyreoideahormon.	  (S2)	  	  
T3	  och	  T4	  har	  nästan	  alla	  kroppens	  vävnader	  som	  målorgan.	  Det	  är	  ett	  tillväxthormon,	  utvecklingshormon	  
och	  ett	  metabolt	  hormon.	  Direkta	  effekter	  av	  thyroideahormon	  inkluderar	  stärkning	  av	  
hjärtmuskulaturen	  via	  olika	  enzymer,	  muskeltillväxt	  och	  ökad	  nervös	  signalering.	  Effekter	  är	  också	  ökad	  
kontraktilitet	  och	  sänkning	  av	  den	  perifera	  vaskulära	  resistensen.	  Indirekta	  effekter	  är	  bl	  a	  ökad	  
värmeproduktion	  och	  sänkt	  diastoliskt	  blodtryck.	  De	  direkta	  och	  indirekta	  effekterna	  tillsammans	  ger	  
ökad	  hjärtfrekvens	  och	  cardiac	  output.	  	  
	  
Fysiologiska	  effekter	  

• Ben,	  skelett:	  tillväxt	  
• Hjärna:	  mognad	  i	  CNS	  
• Lunga:	  ökad	  CO2,	  ventilering	  och	  BMR	  
• Hjärta:	  β-‐adrenerga	  effekter	  och	  ökad	  cardiac	  output	  	  

	  
Metabola	  effekter	  

• Glukosmetabolism:	  stimulerar	  glukoneogenes,	  glykogenolys	  (höjer	  blodglukos)	  
• Proteinmetabolism:	  stimulerar	  proteinsyntes,	  proteolys	  
• Lipidmetabolism:	  stimulerar	  lipogenes,	  lipolys,	  sänker	  serumkolesterol	  
• Temperaturreglering:	  stimulerar	  termogenes	  
• Autonoma	  nervsystemet:	  ökar	  uttryck	  av	  β-‐adrenerga	  receptorer,	  vilket	  ger	  ökad	  känslighet	  för	  

katekolaminer	  	  
	  
Metabolism	  och	  intracellulära	  effekter	  av	  thyreoideahormon.	  (S2)	  	  

	  
	  
Hormonerna	  bryts	  ned	  i	  målcellerna	  genom	  dejodinering.	  T3	  och	  T4	  konjugeras	  i	  galla	  och	  förs	  ut	  ur	  
kroppen	  med	  avföringen.	  Jod	  försvinner	  främst	  ur	  kroppen	  via	  urinen.	  	  
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Thyreoideahormonernas	  relation	  till	  andra	  hormonella	  system.	  (S2)	  	  

	  
	  

Thyreoideas	  roll	  i	  utvecklingen	  (såväl	  pre-‐	  som	  postnatalt).	  (S2)	  
Jodbrist	  under	  den	  perinatala	  utvecklingen	  av	  skelettet	  ger	  kretinism.	  Hypothyreos	  efter	  födselns	  ger	  
dvärgväxt.	  	  
	  
Kliniska	  syndrom	  med	  över-‐	  och	  underfunktion	  i	  thyreoidea,	  samt	  principer	  för	  hur	  man	  kan	  behandla	  
dessa	  tillstånd.	  (S1)	  	  
Överfunktion	  =	  Hyperthyreos	  

• Symptom:	  Avmagring,	  värmeintolerans,	  hjärtklappning,	  tremor,	  sömnstörning	  
• Struma	  
• Oftalmopati	  
• Prover	  visar	  lågt	  TSH	  och	  högt	  cirkulerande	  T4	  
• Graves	  sjukdom	  
• Behandling:	  thyreostatika,	  radiojod,	  operation	  	  

	  

Underfunktion	  =	  Hypothyreos	  
• Symptom:	  Trötthet,	  frusenhet,	  viktuppgång,	  torr	  hud,	  håravfall,	  depression	  
• Prover	  visar	  högt	  TSH,	  men	  lågt	  cirkulerande	  T4,	  högt	  kolesterol	  
• Vid	  sekundär	  hypothyereos	  är	  TSH	  liksom	  T4	  lågt	  
• Behandling:	  Levaxin	  (T4)	  eller	  ovanligare	  Liothyronin	  (T3)	  
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BINJURARNA	  
	  
Binjurarnas	  anatomi	  och	  histologi.	  (S2)	  

	  	  
	  

Binjurarna	  består	  av	  en	  yttre	  cortex	  
(binjurebarken)	  och	  en	  inre	  medulla	  
(binjuremärgen).	  De	  olika	  delarna	  har	  olika	  
funktion	  och	  producerar	  olika	  hormoner.	  
Hela	  binjuren	  är	  omsluten	  av	  en	  
bindvävskapsel.	  	  
	  

Binjurebarken	  är	  uppdelad	  i	  tre	  skikt	  som	  
alla	  producerar	  olika	  hormoner.	  I	  zona	  
glomerulosa	  syntetiseras	  
mineralkortikoider	  (aldosteron),	  i	  zona	  
fasciculata	  syntetiseras	  glukokortikoider	  
(kortisol)	  och	  i	  det	  innersta	  zona	  reticularis	  
syntetiseras	  androgener	  (testosteron	  och	  
östrogener).	  Cellerna	  utvecklas	  från	  
mesoderm.	  
	  

I	  märgen	  syntetiseras	  adrenalin	  och	  
noradrenalin.	  Cellerna	  utvecklas	  från	  
neuroektoderm	  (neural	  crest	  cells).	  



Läkarprogrammet	  
	  Den	  Friska	  Människan	  2	  
Amanda	  Kaba	  Liljeberg	  

	   209	  

Syntes,	  struktur	  och	  generella	  effekter	  av	  binjurebarkens	  olika	  hormon.	  (S2)	  
Binjurarnas	  steroidhormoner	  skapas	  alla	  från	  kolesterol.	  Bilden	  nedan	  visar	  syntesvägarna.	  
	  

	  
	  
Det	  är	  tillgången	  av	  enzymer	  som	  styr	  var	  de	  olika	  hormonerna	  bildas.	  Zona	  glomerulosa	  saknar	  17α-‐	  
hydroxylasaktivitet.	  Viss	  överlappning	  mellan	  zona	  fasciculata	  och	  zona	  reticularis	  vad	  gäller	  
hormonsyntes.	  Syntesen	  sker	  i	  mitokondrier	  och	  släta	  endoplasmatiska	  retiklet.	  Hormon	  lagras	  inte	  utan	  
frisätts	  direkt	  efter	  syntes.	  	  
	  

	   	   	  
	  

Kortisol	   	   Aldosteron	   	   Dehydroepiandosteron	  (DHEA)	  
Glukokortikoid	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mineralkortikoid	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Androgen	  

	  
Generella	  effekter	  nämns	  i	  tidigare	  avsnitt	  om	  steroidhormoner.	  	  
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Regleringen	  av	  hormonfrisättningen	  från	  binjurebarkens	  tre	  lager.	  (S2)	  	  

	  
I	  en	  stressad	  situation	  stimuleras	  frisättningen	  av	  CRH	  från	  hypothalamus	  till	  hypofysen.	  Från	  hypofysen	  
frisätts	  ACTH	  till	  binjurebarken,	  främst	  stimuleras	  zona	  fasciculata	  och	  kortisol	  produceras.	  Kortisol	  binds	  
till	  transcortin	  och	  i	  det	  systemiska	  blodomloppet	  hämmar	  de	  tillsammans	  ACTH-‐	  och	  CRH-‐frisättning	  
genom	  en	  kort	  och	  en	  lång	  feedback-‐loop.	  Inom	  binjurens	  blodblodflöde	  stimulerar	  kortisol	  
binjuremärgen	  att	  producera	  och	  frisätta	  adrenalin	  och	  noradrenalin.	  	  
	  
ACTH	  stimulerar	  också	  de	  andra	  skikten	  i	  binjurebarken.	  Zona	  glomerulosa	  aktiveras	  däremot	  främst	  via	  
RAAS	  (Angiotensin	  II)	  och	  när	  det	  finns	  för	  höga	  nivåer	  av	  kalium	  i	  blodet.	  	  
	  
Vid	  stress	  stimuleras	  även	  sympatiska	  nervsystemet	  och	  signalerar	  till	  binjuremärgen.	  Adrenalin	  och	  
noradrenalin	  frisätts.	  Dessa	  stimulerar	  frisättning	  av	  ACTH	  från	  hypofysen.	  	  
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Glukocortikoidernas	  fysiologiska	  effekter.	  (S2)	  	  
Kortisols	  effekter	  

• Intermediärmetabolism:	  stimulerar	  glukoneogenes,	  lipolys	  och	  proteolys	  
• Anpassning	  vid	  stress	  
• Permissiv	  effekt	  för	  katekolaminer	  och	  glukagon	  
• Tillväxt	  och	  utveckling:	  surfaktant,	  GI-‐enzymer	  
• Antiinflammatorisk,	  hämmar	  funktioner	  i	  immunsystemet	  
• Hämmar	  frisättning	  av	  TSH	  

	  
Binder	  till	  specifika	  glukokortikoidreceptorer	  (GR):	  
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Binjurebarkandrogenernas	  effekter.	  (S2)	  	  
DHEA	  och	  androstenedion	  har	  effekter	  vid	  perifer	  metabolisering	  till	  testosteron	  och	  dihydrotestosteron	  
(DHT).	  Fetalt	  påverkas	  utveckling	  av	  inre	  och	  yttre	  genitalier.	  Postnatalt	  är	  effekterna	  proteinanabolism	  
och	  påverkan	  på	  manliga	  könskarakteristika.	  	  

	  
	  
Mineralokortikoidernas	  effekter	  (se	  under	  Urinorganen!).	  (S2)	  
Har	  en	  egen	  receptor	  som	  dock	  också	  kan	  binda	  till	  kortisol.	  Kortisol	  finns	  i	  högre	  koncentration	  och	  
binder	  därför	  lättare	  till	  receptorn.	  I	  framför	  allt	  njuren	  finns	  dock	  ett	  enzym	  som	  bryter	  ned	  kortisol	  och	  
ger	  tillgång	  till	  aldosteron	  att	  binda	  till	  receptorn.	  	  
	  

Aldosteron	  ökar	  resporption	  av	  Na+	  och	  H2O	  i	  distala	  njurtubuli,	  svettkörtlar,	  salivkörtlar	  och	  tarm	  i	  
utbyte	  mot	  K+	  och	  H+.	  Ökar	  blodvolym	  och	  intracellulär	  Na+-‐koncentration.	  	  	  
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Sjukdomar	  med	  över-‐	  respektive	  underfunktion	  av	  binjurebarkshormoner,	  samt	  hur	  man	  kan	  behandla	  
sjukdomar	  med	  brist	  på	  glukokortikoider.	  (S1)	  
Överskott	  av	  kortisol,	  Cushings	  

• Symptom:	  viktuppgång	  med	  fettansamlingar	  i	  ansikte	  och	  buk,	  muskelsvaghet,	  skör	  hud	  och	  
frakturer	  

• Orsaker:	  
o ACTH-‐beroende,	  tumör	  (70%),	  ektopisk	  produktion	  (10%)	  
o Ej	  ACTH-‐beroende,	  kortisolproducerande	  binjuretumör	  (20%)	  

• Följdsjukdomar:	  hypertoni,	  osteoporos,	  diabetes	  typ	  2,	  trombos,	  hjärtsvikt,	  infektionskänslighet	  
• Behandlas	  med	  operation	  och	  steroidsynteshämmande	  läkemedel	  

	  
Hyperaldosteronism,	  Conn’s	  sjukdom	  

• Symptom:	  högt	  blodtryck,	  lågt	  kalium	  
• Orsaker:	  

o Bilateral	  adrenal	  hyperplasi	  (60%)	  
Behandlas	  med	  aldosteronblockare	  

o Aldosteronproducerande	  adenom	  (40%)	  
Behandlas	  med	  operation	  

	  
Primär	  binjurebarksvikt,	  Addison’s	  sjukdom	  

• Symptom:	  trötthet,	  muskelsmärtor,	  hypotension,	  aptitlöshet,	  viktminskning,	  buksmärtor,	  
oförmåga	  att	  svara	  på	  stress,	  hyperpigmentering	  (pga	  ökad	  frisättning	  av	  MSH	  från	  hypofysen)	  

• Orsaker:	  
o Autoimmun	  Addison’s	  sjukdom	  (90%)	  
o Infektion	  i	  binjure	  
o Binjureblödningar	  

• Behandlas	  med	  kortisolsubstitution,	  mineralkortikoider	  
	  
Sympato-‐adrenala	  systemets	  anatomi.	  (S2)	  
Sympatiska	  nervsystemet	  +	  binjuremärgen	  reglerar	  flera	  organ	  i	  samband	  med	  ”fight-‐or-‐flight”;	  ökar	  
hjärtfrekvens	  och	  blodtryck,	  dilaterar	  bronker,	  ökar	  blodglukos	  och	  minskar	  insulinsekretion	  mm.	  	  
	  
Katekolaminernas	  uppgifter	  är	  att	  reglera	  kardiovaskulära	  systemet,	  metabolism	  (lipolys,	  glukogenolys,	  
glukoneogenes)	  och	  hormonsekretion.	  De	  fungerar	  också	  som	  neurotransmittorer	  i	  CNS	  och	  autonoma	  
nervsystemet.	  
	  
Syntes	  och	  metabolism	  av	  katekolaminer.	  (S2)	  
Katekolaminerna	  som	  bildas	  i	  binjuremärgen	  är	  adrenalin	  och	  noradrenalin.	  Mer	  adrenalin	  bildas	  än	  
noradrenalin,	  80%	  resp.	  20%.	  Katekolaminerna	  påverkar	  barkens	  funktion	  och	  omvänt	  (porta-‐
cirkulation).	  Frisättning	  stimuleras	  av	  preganglionära	  fibrer	  via	  acetylkolin	  (N2-‐receptorer).	  Syntesen	  sker	  
i	  cytoplasma	  och	  granulae	  i	  de	  kromaffina	  cellerna.	  	  
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Syntes	  

	  
	  
Metabolism	  

	  

(VMA)	  

(PNMT)	  
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Katekolaminreceptorer.	  (S2)	  	  
Adrenalin	  (A)	  och	  noradrenalin	  (NA)	  binder	  till	  adrenerga	  receptorer.	  Dessa	  är	  G-‐proteinkopplade	  och	  
förmedlar	  alltså	  effekter	  via	  second	  messengers.	  	  
	  
Receptortyp	   Affinitet	   Primär	  lokalisation	   Mekanism	   Effekt	  
α1	   A	  ≥	  NA	   Kärl	   Gαq	  →	  PLC	  →	  Ca2+,	  DAG	   Kontraherar	  glatt	  

muskulatur	  i	  kärl	  

α2	   A	  ≥	  NA	   Nerver,	  kärl	   Gαi	  →	  sänkt	  [cAMP]	   Kontraherar	  glatt	  
muskulatur	  i	  kärl	  

β1	   A	  ≈	  NA	  	   Hjärta	   Gαs	  →	  höjt	  [cAMP]	   Ökad	  puls	  och	  
kontraktilitet	  

β2	   A	  >>	  NA	   Luftvägar,	  kärl	   Gαs	  →	  höjt	  [cAMP]	   Dilaterar	  glatt	  
muskulatur	  

β3	   	   Fettväv	   Gαs	  	  	  	  	  	  	  höjt	  [cAMP]	   Reglerar	  lipolys	  och	  
termogenes	  

	  
Eftersom	  de	  olika	  receptorerna	  har	  olika	  affinitet	  för	  adrenalin	  och	  noradrenalin	  blir	  effekterna	  olika	  
beroende	  på	  koncentration	  av	  katekolaminerna.	  Vid	  hög	  koncentration	  kommer	  adrenalin	  binda	  till	  α1-‐
receptorer	  och	  glatt	  muskulatur	  kommer	  att	  kontraheras.	  Vid	  låg	  koncentration	  av	  adrenalin	  kommer	  
noradrenalins	  effekter	  på	  β2-‐receptorer	  leda	  till	  dilatation	  av	  glatt	  muskulatur.	  	  
	  
Kardiovaskulära	  och	  metabola	  effekter	  av	  katekolaminer.	  (S2)	  
Metabola	  effekter	  av	  adrenalin	  (se	  bild)	  

• Muskel:	  hämmar	  insulineffekter,	  stimulerar	  glukagoneffekter	  
• Lever:	  stimulerar	  glukoneogenes,	  glykogenolys,	  ketogenes	  
• Pankreas:	  hämmar	  insulin,	  stimulerar	  glukagon	  
• Fettväv:	  hämmar	  insulineffekter,	  ökar	  frisättningen	  av	  fria	  fettsyror	  från	  TAG	  och	  transport	  av	  

dessa	  till	  levern	  
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Kardiovaskulära	  effekter	  av	  adrenalin	  och	  noradrenalin:	  
	  

	   Effekt	  med	  NA	   Effekt	  med	  A	  

Hjärtfrekvens	   +	  /	  -‐	   +	  
Kontraktilitet	   +	  /	  -‐	   +	  
Perifer	  resistens	  
	  	  	  	  	  Hud	  
	  	  	  	  	  Viscera	  
	  	  	  	  	  Muskel	  

	  
+++	  
+++	  
+	  

	  
+	  
+	  
-‐	  

Blodtryck	  
	  	  	  	  	  Systoliskt	  
	  	  	  	  	  Diastoliskt	  

	  
+	  
+	  

	  
+	  
-‐	  (pga	  vasodilatation)	  

	  
Det	  integrerade	  svaret	  på	  stress	  och	  samband	  mellan	  binjurebark	  och	  -‐märg	  samt	  andra	  hormonella	  
system.	  (S2-‐S3)	  
Till	  gruppen	  stresshormoner	  hör	  kortisol	  och	  adrenalin	  från	  binjuren	  samt	  ACTH,	  ADH	  och	  GH	  från	  
hypofysen.	  Sympato-‐adrenala	  systemet	  aktiverar	  ”fight-‐or-‐flight”-‐mekanismer	  som	  involverar	  flera	  organ	  
där	  effekter	  medieras	  via	  adrenalin	  och	  noradrenalin.	  Ett	  system	  som	  också	  aktiveras	  vid	  stress	  är	  RAAS,	  
där	  angiotensin	  II	  klassas	  som	  ett	  viktigt	  stresshormon.	  
	  

Stresshormonerna	  jobbar	  tillsammans	  för	  att	  mobilisera	  energi	  från	  lagringsplatser	  till	  muskler,	  öka	  
hjärtfrekvens,	  blodtryck	  och	  andning,	  samt	  stänga	  ner	  metabola	  processer	  som	  digestion.	  Även	  
processer	  som	  rör	  reproduktion,	  tillväxt	  och	  immunsystemet	  nedregleras.	  	  
	  

• Kortisol:	  Höjer	  blodglukos	  för	  att	  garanterar	  energi	  till	  hjärnan	  och	  kroppens	  större	  
skelettmuskler.	  Hämmar	  immunförsvarets	  reaktioner.	  Stimulerar	  frisättning	  av	  A	  och	  NA.	  

• Adrenalin:	  Frisätts	  främst	  vid	  rädsla.	  Ökar	  hjärtfrekvens,	  andningsfrekvens,	  blodglukos.	  Påverkar	  
även	  inlagring/konsolidering	  av	  minnes	  efter	  stressade	  situationer.	  Stimulerar	  ACTH-‐frisättning.	  	  

• Noradrenalin:	  Frisätts	  vid	  stress	  för	  att	  förmedla	  signaler	  inom	  sympatiska	  nervsystemet,	  ”fight-‐
or-‐flight”.	  	  

• ACTH	  (och	  CRH	  från	  hypothalamus):	  Frisätts	  i	  ökad	  mängd	  vid	  stress,	  stimulerar	  produktion	  och	  
frisättning	  av	  kortisol.	  	  

• ADH:	  Ökar	  frisättningen	  av	  ACTH	  vid	  stress.	  Har	  analgetisk	  effekt.	  	  
• GH:	  Frisätts	  i	  ökad	  mängd	  vid	  stress,	  höjer	  koncentration	  av	  glukos	  och	  fria	  fettsyror	  i	  blodet.	  	  

	  

Ett	  konstant	  stresstillstånd	  kan	  vara	  skadligt	  för	  kroppen.	  Stresshormonerna	  kan	  då	  skapa	  olika	  problem,	  
som	  t	  ex	  hypertension,	  minskad	  tillväxt	  och	  magsår.	  	  
	  
Sjukdomar	  med	  överproduktion	  av	  katekolaminer.	  (S1)	  
Feokromocytom	  

• Tumörer	  bestående	  av	  kromaffina	  celler	  som	  producerar	  och	  frisätter	  katekolaminer	  i	  ökad	  
mängd.	  Kan	  vara	  i	  binjuren	  (90%)	  eller	  i	  paraganglion	  (10%).	  Ovanlig	  sjukdom.	  	  

• Symptom:	  hypertoni,	  huvudvärk,	  svettning,	  hjärtklappning.	  75%	  får	  anfall	  med	  dessa	  symptom.	  
• Behandling:	  α-‐blockad	  pre-‐operativt	  och	  operation.	  	  
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CALCIUM	  OCH	  FOSTAT	  
	  
Bisköldkörtlarnas	  anatomi	  och	  histologi.	  (S2)	  
Parathyroideakörtlarna	  är	  fyra,	  risgrynsstora,	  bindvävsomslutna	  körtlar	  på	  thyroideas	  baksida.	  
Blodtillförsel	  från	  a.	  thyroidea	  inferior	  och	  fenestrerade	  kapillärer.	  Fettceller	  kan	  ligga	  insprängda	  i	  
körtelvävnaden.	  	  
	  
	  

	  
	  
Består	  av	  två	  celltyper;	  huvudceller	  och	  oxyfila	  celler.	  Huvudcellerna	  har	  centrala	  kärnor	  och	  är	  svagt	  
acidofila.	  De	  innehåller	  lipiddroppar.	  Det	  är	  huvudcellerna	  som	  producerar	  parathyroideahormon.	  De	  
oxyfila	  cellerna	  är	  större	  och	  rundare.	  Dessa	  är	  starkt	  acidofila	  och	  syns	  antingen	  ensamma	  eller	  i	  kluster.	  	  
	  
Huvudcellerna	  dominerar	  och	  tar	  upp	  85%	  av	  ytan	  i	  körtlarna.	  	  
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Bisköldkörtelhormonets	  (parathormon,	  PTH)	  struktur	  och	  syntes,	  samt	  reglering	  av	  frisättningen.	  (S2)	  
PTH	  är	  ett	  peptidhormon	  som	  består	  av	  84	  aminosyror.	  I	  syntesen	  skapas	  först	  prepro-‐PTH	  (115	  aa)	  som	  
sedan	  omvandlas	  till	  pro-‐PTH	  (90	  aa)	  som	  till	  slut	  blir	  PTH.	  Halveringstiden	  är	  ca	  4	  minuter.	  Binder	  till	  en	  
membranbunden	  receptor,	  PTHR1,	  som	  genom	  att	  aktivera	  adenylatcyklas	  och	  fosfolipas	  C	  medierar	  
hormonets	  effekter.	  	  
	  

Reglering	  av	  frisättningen	  av	  PTH	  styrs	  främst	  av	  serumkoncentrationen	  av	  Ca2+.	  Eftersom	  PTH:s	  effekt	  är	  
att	  höja	  [Ca2+]	  i	  blodet,	  hämmas	  sekretionen	  genom	  negativ	  feedback	  när	  [Ca2+]	  är	  högt.	  Det	  sker	  också	  
en	  nedreglering	  av	  PTH-‐genen	  och	  en	  minskad	  proliferation	  av	  cellerna	  i	  parathyroidea.	  Vid	  lågt	  [Ca2+]	  
sker	  det	  motsatta;	  ökad	  sekretion,	  genuttryck	  och	  proliferation.	  Högt	  fosfat	  leder	  till	  ökad	  frisättning	  av	  
PTH.	  Calcitrol	  (vit	  D)	  har	  samma	  effekter	  som	  högt	  [Ca2+]	  och	  hämmar	  PTH-‐sekretion.	  	  
	  
PTH-‐effekter	  i	  njure	  och	  på	  skelett.	  (S2)	  	  
PTH	  är	  kroppens	  viktigaste	  hormon	  för	  att	  upprätthålla	  kalciumbalansen.	  	  
Effekter	  i	  njure	  

• Minskar	  resorption	  av	  fosfat	  i	  proximala	  och	  distala	  tubuli.	  
• Ökar	  resorption	  av	  kalcium	  i	  distala	  nefronet.	  	  
• Stimulerar	  1α-‐hydroxylas,	  enzymet	  som	  omvandlar	  vitamin	  D	  till	  sin	  aktiva	  form.	  

	  

Effekter	  på	  skelett	  
• Ökat	  uttryck	  av	  RANK-‐L	  (förklaring	  senare	  i	  avsnittet)	  
• Kontinuerligt	  högt	  PTH	  ger	  osteoklastaktivering,	  alltså	  ökad	  nedbrytning	  av	  ben	  och	  ökat	  [Ca2+].	  
• Intermittent	  höga	  toppar	  av	  PTH	  ger	  osteoblastaktivering	  (ökad	  benformation,	  minskat	  [Ca2+]).	  

	  
D-‐vitaminets	  struktur,	  syntes	  och	  frisättning	  samt	  dess	  effekter	  på	  skelett	  och	  i	  tarm.	  (S2)	  
Vitamin	  D	  är	  ett	  steroidhormon.	  Binder	  till	  en	  intracellulär	  receptor,	  VDR.	  I	  syntesen	  skapas	  först	  pre-‐
vitamin	  D	  från	  7-‐dehydrokolesterol	  i	  huden	  med	  hjälp	  av	  UV-‐strålar	  från	  solen.	  Med	  värme	  omvandlas	  
detta	  pre-‐vitamin	  D	  till	  vitamin	  D.	  I	  levern	  omvandlas	  detta	  tillsammans	  med	  dietärt	  intaget	  vitamin	  D	  till	  
25-‐hydroxyvitamin	  D.	  I	  sista	  steget,	  som	  sker	  i	  njurarna,	  omvandlas	  detta	  till	  1,25-‐hydroxyvitamin	  D,	  den	  
fysiologiskt	  aktiva	  formen	  av	  hormonet,	  i	  en	  reaktion	  som	  katalyseras	  av	  1α-‐hydroxylas.	  1α-‐hydroxylas	  
finns	  också	  lokalt	  i	  många	  celler,	  t	  ex	  i	  osteoblaster.	  
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Effekter	  på	  skelett	  
• Ökar	  osteoklastdifferentiering	  från	  monocytiska	  stamceller.	  
• Stimulerar	  osteblaster	  att	  bilda	  osteoklastaktivernade	  faktorer.	  	  

	  

Effekter	  i	  tarm	  
• Ökar	  absorption	  av	  kalcium	  och	  fosfat.	  	  

	  

Nettoeffekten	  blir	  en	  ökad	  mineralisering	  av	  ben	  på	  annan	  plats,	  pga	  ökad	  [Ca2+]	  i	  blodet.	  Ökar	  alltså	  
omsättningen	  av	  kroppens	  kalcium.	  	  
	  
Calcitonins	  struktur,	  syntes,	  frisättning	  och	  fylogenetiska	  roll.	  (S2)	  
Calcitonin	  är	  ett	  peptidhormon	  bestående	  av	  32	  aminosyror.	  Produceras	  i	  parafollikulära	  celler	  (C-‐celler)	  
i	  thyroidea.	  Syntesen	  sker	  genom	  klyvning	  av	  den	  stora	  peptiden	  procalcitonin,	  som	  lagras	  i	  sekretoriska	  
vesikler.	  Sekretionen	  stimuleras	  av	  högt	  [Ca2+]	  i	  blodet.	  Målen	  för	  effekterna	  är	  osteoklaster	  där	  
calcitonin	  hämmar	  bennedbrytning	  samt	  njurarna	  där	  resorptionen	  av	  fosfat	  och	  kalcium	  minskas.	  
Effekten	  blir	  alltså	  sänkt	  [Ca2+]	  i	  blodet.	  Calcitonin	  har	  dock	  svag	  effekt	  hos	  människan.	  	  
	  
Reglering	  av	  den	  integrerade	  kalciumhomeostasen	  inklusive	  pooler	  och	  omsättning.	  (S2)	  
Totalt	  finns	  1-‐2kg	  kalcium	  i	  kroppen,	  98%	  i	  skelettet.	  Kalcium	  och	  fosfat	  bildar	  hydroxyapatit	  som	  gör	  
benvävnaden	  hård	  och	  stark.	  Kalcium	  påverkar	  många	  system	  i	  kroppen;	  bl	  a	  enzymaktivitet,	  
blodkoagulation,	  exo-‐	  och	  endokrin	  sekretion	  och	  intracellulära	  signaler.	  	  
	  
Omsättning	  

	  
Hormonell	  reglering	  

• PTH	  höjer	  [Ca2+]	  i	  blodet	  
• Vitamin	  D	  höjer	  [Ca2+]	  i	  blodet	  
• Calcitonin	  sänker	  [Ca2+]	  i	  blodet	  
• (Fibroblast	  growth	  factor	  23	  (FGF-‐23)	  sänker	  fosfat	  i	  blodet)	  	  
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Njurens	  och	  tarmens	  reglering	  av	  kalciumomsättningen.	  (S2)	  	  
Njuren:	  PTH	  ökar	  resorptionen	  av	  Ca2+	  och	  minskar	  resorptionen	  av	  fosfat.	  Här	  aktiveras	  vitamin	  D.	  
Calcitonin	  minskar	  resorption	  av	  både	  Ca2+	  och	  fosfat,	  men	  har	  svag	  effekt.	  	  
	  

Tarmen:	  Här	  ökar	  vitamin	  D	  absorption	  av	  Ca2+	  och	  fosfat.	  	  
	  
Skelettets	  anatomi	  och	  cellbiologi	  samt	  de	  olika	  bentypernas	  uppbyggnad	  och	  omsättning.	  (S2)	  	  
Skelettets	  funktioner	  är	  att	  vara	  mekaniskt	  stöd,	  skydd	  för	  inre	  organ,	  muskelfäste	  och	  reglera	  kalcium-‐	  
och	  fosfathomeostas.	  Det	  finns	  två	  typer	  av	  ben	  i	  kroppen,	  trabekulärt	  (spongiöst)	  ben	  och	  kompakt	  ben.	  
	  

Trabekulärt,	  spongiöst	  ben	  finns	  i	  ryggkotor	  och	  ändarna	  på	  rörben.	  Ger	  mekanisk	  styrka	  och	  är	  metabolt	  
aktivt.	  20%	  av	  skelettet	  är	  av	  denna	  typ.	  Omsättningstid	  för	  hela	  benmassan	  är	  fem	  år.	  Kompakt	  ben	  
finns	  i	  platta	  ben	  och	  yttre	  skalet	  på	  rörben.	  Ger	  mekanisk	  styrka	  och	  omsätts	  på	  20	  år.	  80%	  av	  skelettet	  
är	  kompakt	  ben.	  Den	  kemiska	  sammansättningen	  av	  ben	  är	  70%	  mineral,	  alltså	  hydroxylapatit,	  och	  30%	  
organiska	  material.	  Dessa	  är	  kollagen	  typ	  1	  (90%),	  icke-‐kollagena	  proteiner	  (8%)	  och	  celler	  (2%).	  
	  

Benceller	  	  
1. Osteoblaster	  –	  uppbyggnad	  

• Producerar	  osteoid	  =	  omineraliserad	  benmatrix	  
• Inducerar	  mineralisering	  	  

2. Osteocyter	  –	  sensoriska	  celler	  
• Mekanosensoriska	  celler	  i	  benmatrix	  
• Reglerar	  mineralisering	  och	  remodullering,	  anpassas	  efter	  belastning	  
• Kommunicerar	  med	  benytor	  via	  canaliculi	  

	  

Mesenkymala	  stamceller	  ger	  upphov	  till	  osteoblaster	  och	  osteocyter.	  	  
	  

3. Osteoklaster	  –	  nedbrytning	  	  
• Makrofaglika,	  fagocyterande	  
• Flerkärnig	  jättecell,	  3-‐10	  kärnor	  
• Bildar	  resorptionslakun	  mot	  benytan	  =	  extracellulär	  lysosom.	  Surt	  pH	  (4,5-‐5)	  ger	  

demineralisering	  och	  proteolytiska	  enzymer	  bryter	  ned	  kollagenet	  i	  benmatrix.	  	  
	  

Osteoklasterna	  bildas	  från	  myeloida	  benmärgsceller.	  	  
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Hormonell	  reglering	  av	  benomsättningen.	  (S2)	  	  
Ben	  resorberas	  för	  att	  uppnå	  korrekt	  form,	  massa	  och	  längd,	  reparera	  defekt	  och	  skadad	  benmatrix,	  
adaptera	  benet	  till	  förändringar	  i	  mekanisk	  belastning	  samt	  för	  att	  upprätthålla	  kalcium-‐	  och	  
fosfathomeostasen.	  	  

	  
RANK-‐L/RANK/OPG-‐systemet	  
Mogna	  osteoklaster	  bildas	  genom	  fusion	  av	  flera	  pre-‐osteoklaster.	  För	  detta	  krävs	  cell-‐cell-‐kontakt	  
mellan	  osteoklasternas	  RANK	  och	  stromacellernas	  RANK-‐L.	  	  
	  

RANK-‐L	  är	  en	  tillväxtfaktor	  som	  produceras	  av	  stromaceller	  (osteoblaster	  och	  fibroblaster)	  och	  T-‐
lymfocyter.	  RANK	  är	  en	  receptor	  för	  RANK-‐L	  på	  pre-‐osteoklaster	  och	  osteoklaster.	  När	  RANK-‐L	  binder	  till	  
RANK	  ökar	  differentieringen	  av	  osteoklaster	  och	  benomsättning	  stimuleras.	  Osteoprotegrin	  (OPG)	  liknar	  
den	  extracellulära	  RANK-‐L-‐bindande	  delen	  av	  RANK	  och	  blockerar	  interaktion	  mellan	  RANK	  och	  RANK-‐L.	  
OPG	  produceras	  av	  stromaceller	  och	  B-‐lymfocyter.	  Effekten	  av	  OPG	  blir	  minskad	  
osteoklastdifferentiering	  och	  alltså	  en	  minskad	  benomsättning.	  Kvoten	  RANK-‐L/OPG	  styr	  differentiering	  
av	  osteoklasterna.	  	  
	  

Systemet	  påverkas	  av	  olika	  hormoner.	  PTH	  och	  1,25-‐vitamin	  D	  ökar	  RANK-‐L.	  M-‐CSF,	  som	  frisätts	  från	  
osteoblaster	  som	  svar	  på	  PTH,	  minskar	  OPG.	  Dessa	  tre	  verkar	  alltså	  positivt	  för	  differentiering	  av	  
osteoklaster	  och	  ökad	  benomsättning.	  Östrogen	  ökar	  OPG.	  	  
	  

Sjukdomar	  med	  rubbningar	  i	  kalcium-‐fosfat	  omsättningen.	  (S2)	  	  
Vitamin	  D-‐brist:	  Kan	  leda	  till	  sekundär	  hyperparathyroidism	  med	  ökad	  benresorption.	  Symptom	  är	  
myopati,	  muskel-‐	  och	  skelettvärk,	  gångsvårigheter	  och	  ökad	  frakturbenägenhet.	  Mycket	  svår	  brist	  ger	  
osteomalaci	  och	  bristande	  mineralisering	  av	  skelettet.	  	  
	  

Definition	  av	  osteoporos	  (OP),	  samt	  dess	  orsaker.	  (S1-‐2)	  
Försämrad	  skelettstyrka,	  bentäthet	  och	  benkvalitet.	  Ökad	  risk	  för	  OP-‐fraktur.	  Riskfaktorer	  inkluderar	  
alkoholexcess,	  rökning,	  lågt	  BMI,	  hög	  ålder,	  kvinnligt	  kön	  och	  ärftlighet.	  Vanlig	  sjukdom,	  drabbar	  var	  
tredje	  kvinna	  i	  åldern	  70-‐79	  år.	  Hög	  morbiditet	  och	  mortalitet.	  Behandlas	  med	  läkemedel	  som	  verkar	  
antiresorberande	  (t	  ex	  RANK-‐L-‐hämmare)	  eller	  anabola	  (t	  ex	  PTH).	  	  
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PANKREAS	  OCH	  METABOLISM	  
	  
Den	  hormonella	  regleringen	  av	  upptag	  av	  näringsämnen	  i	  cellen,	  förbränning,	  biosyntes,	  samt	  den	  
hormonella	  regleringen	  av	  upplagring	  och	  nedbrytning	  av	  depånäring	  (Jfr	  Termin	  1).	  (S2)	  
Upptag	  av	  näringsämnen	  

• Insulin	  ökar	  upptag	  av	  glukos	  och	  aminosyror	  i	  fett-‐	  och	  muskelvävnad.	  Ökar	  också,	  via	  
lipoproteinlipas,	  upptag	  av	  TAG	  och	  fettsyror	  till	  fettväven.	  	  	  

• Adrenalin	  ökar	  upptag	  av	  TAG	  och	  fettsyror	  i	  muskelvävnad.	  	  
• Glukagon	  hämmar	  upptag	  av	  glukos	  och	  aminosyror	  i	  fett-‐	  och	  muskelvävnad.	  	  

	  

Förbränning	  
• Glykolysens	  hastighet	  ökar	  med	  insulin,	  genom	  defosforylering	  av	  enzymer.	  Genom	  att	  

fosforylera	  enzymer	  hämmar	  glukagon	  denna	  process.	  	  
• Lipolysen	  går	  snabbare	  med	  påverkan	  från	  glukagon	  och	  adrenalin.	  Hämmas	  av	  insulin.	  

Effekterna	  förmedlas	  via	  hormonkänsligt	  lipas	  (HSL).	  	  
• Proteolys	  stimuleras	  av	  glukagon	  och	  adrenalin.	  Kortisol	  ökar	  hastigheten	  av	  

proteinnedbrytningen.	  Insulin	  hämmar.	  Förändringarna	  sker	  via	  kovalent	  modifiering	  av	  
enzymer.	  	  

• Citronsyracykeln	  är	  inte	  hormonellt	  reglerad.	  Substrattillgängligheten	  kan	  däremot	  påverkas.	  	  
	  

Biosyntes	  
• Glukoneogenesen	  stimuleras	  av	  glukagon	  och	  kortisol,	  genom	  större	  tillgänglighet	  till	  substrat.	  

Samtidigt	  hämmas	  enzymer	  i	  glykolysen.	  Insulin	  hämmar	  glukoneogenesen,	  samtidigt	  som	  
glykolysens	  enzymer	  stimuleras.	  	  

• Kolesterolsyntesen	  stimuleras	  av	  insulin.	  Kortisol	  och	  glukagon	  hämmar.	  Kontrollen	  sker	  genom	  
reglering	  av	  HMG-‐CoA-‐reduktas.	  	  

	  

Depånäring,	  upplagring	  och	  nedbrytning	  
• Glykogenesen	  stimuleras	  av	  att	  insulin	  defosforylerar	  glykogensyntas.	  Enzymet	  fosforyleras	  och	  

hämmas	  av	  glukagon	  och	  adrenalin.	  	  
• Glykogenolysen	  stimuleras	  i	  levern	  av	  glukagon	  vid	  lågt	  blodsocker,	  i	  musklerna	  av	  adrenalin	  vid	  

arbete.	  Båda	  fungerar	  genom	  att	  fosforylera	  glykogenfosforylas.	  Insulin	  defosforylerar.	  
• Lipogenesen	  stimuleras	  av	  insulin	  och	  hämmas	  av	  glukagon	  och	  adrenalin.	  

Verkningsmekanismen	  är	  kovalenta	  modifieringar	  av	  acetyl-‐CoA-‐karboxylas.	  	  
• Lipolysen	  regleras	  via	  HSL;	  glukagon	  och	  adrenalin	  stimulerar,	  insulin	  hämmar.	  	  
• Proteinsyntes	  stimuleras	  av	  insulin.	  	  
• Proteolys	  ökar	  av	  kortisol,	  glukagon	  och	  adrenalin.	  Insulin	  hämmar.	  	  

	  
Hyperglykemi:	  Insulin/glukagon-‐kvot	  ökar,	  uppbyggande	  processer	  aktiveras.	  	  
Hypoglykemi:	  Insulin/glukagon-‐kvot	  minskar,	  nedbrytande	  processer	  aktiveras	  och	  blodglukos	  ökar.	  
Muskelarbete:	  Insulin/glukagon-‐kvot	  minskar,	  kortisol	  och	  adrenalin	  ökar.	  Aktivitet	  i	  glykogenolys,	  
glykolys	  och	  citronsyracykeln	  ökar.	  Laktat	  i	  Cori’s	  cykel.	  	  
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Endokrina	  pankreas	  anatomi	  samt	  cellöarnas	  morfologi.	  (S2)	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
I	  endokrina	  pankreas	  produceras	  hormoner	  i	  cellerna	  i	  de	  Langerhanska	  öarna.	  Fler	  än	  en	  miljon	  öar	  finns	  
utspridda	  i	  pankreas	  och	  tillsammans	  upptar	  de	  ca	  2%	  av	  hela	  organets	  vikt.	  	  
	  
Tabellen	  visar	  de	  olika	  celltyperna:	  
	  

Cell	   Andel	  av	  övikten	   Hormon	  
α-‐celler	   20%	   Glukagon	  
β-‐celler	   65%	   Insulin	  
δ-‐celler	   10%	   Somatostatin	  
PP-‐celler	   5%	   Pankreatisk	  polypeptid	  
ε-‐celler	   	   Ghrelin	  

	  

Utöver	  dessa	  hormonproducerande	  celler	  består	  öorganet	  också	  av	  dendritceller,	  kapillärendotel	  och	  
bindvävskapsel.	  	  
	  
Frisättningen	  från	  de	  olika	  celltyperna	  har	  effekt	  på	  de	  andra	  cellerna.	  Diagrammet	  nedan	  visar	  hur	  α-‐,	  β-‐	  
och	  δ-‐cellerna	  påverkar	  varandra,	  och	  vad	  deras	  hormon	  har	  för	  effekt	  i	  kroppen.	  	  
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Insulinets	  syntes	  och	  struktur	  (Jfr	  Termin	  1).	  (S2)	  
Insulin	  är	  ett	  peptidhormon,	  bestående	  av	  51	  aminosyror.	  Bilden	  visar	  syntesen.	  Hormonet	  skapas	  som	  
pre-‐proinsulin,	  klyvs	  till	  proinsulin	  och	  blir	  slutligen	  insulin.	  De	  olika	  syntesstegen	  sker	  i	  β-‐cellernas	  
endoplasmatiska	  retikulum	  och	  Golgiapparat	  i	  endokrina	  pankreas.	  Färdigt	  hormon	  packas	  i	  veskler.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Reglering	  av	  insulinfrisättningen	  inkl.	  de	  intracellulära	  signaler	  som	  leder	  till	  insulinfrisättning.	  (S2)	  
Insulinfrisättningen	  regleras	  på	  många	  sätt;	  

• Nutrienter:	  glukos,	  aminosyror,	  fettsyror	  och	  ketoner	  stimulerar	  frisättning.	  	  
• Nervsystem:	  β-‐adrenerg	  och	  kolinerg	  signalering	  stimulerar	  frisättning.	  α2-‐adrenerg	  signalering	  

hämmar.	  	  
• Hormoner:	  glukagon,	  GLP-‐1,	  GIP,	  CCK,	  GH	  stimulerar	  frisättning	  av	  insulin.	  Somatostatin,	  galanin	  

och	  prostaglandiner	  hämmar.	  	  
• Joner,	  metaboliter:	  cAMP	  och	  kalcium	  stimulerar	  frisättning.	  	  
• Farmaka:	  sulfonylurea,	  teofyllamin	  och	  kaffein	  stimulerar	  frisättning.	  	  

	  

Signaler	  om	  sekretion,	  t	  ex	  glukos,	  tas	  in	  till	  β-‐cellen	  via	  jonkanaler.	  G-‐proteiner	  aktiverar	  second	  
messengers,	  som	  inkluderar	  Ca2+,	  cAMP,	  IP3,	  DAG	  m	  fl.	  Vesikler	  med	  insulin	  sekreteras	  via	  exocytos	  då	  
cellen	  depolariseras.	  	  
	  
Insulinets	  effekter	  i	  lever,	  muskel	  och	  fettväv	  (Jfr	  Termin	  1).	  (S2)	  
Effekter	  i	  levern:	  Depåer	  fylls	  på,	  uppbyggande	  processer	  aktiveras.	  Nedbrytande	  processer	  inaktiveras.	  
Glykogenes,	  glykolys,	  lipogenes	  och	  proteinsyntes	  stimuleras.	  Glykogenolys,	  glukoneogenes,	  lipolys,	  β-‐
oxidation	  och	  proteolys	  hämmas.	  	  
	  

Effekter	  i	  muskel:	  Ökat	  upptag	  av	  glukos,	  vilket	  leder	  till	  ökad	  glykolys	  och	  glykogenes.	  Proteinsyntes	  
stimuleras	  och	  proteolys	  hämmas.	  	  
	  

Effekter	  i	  fettväv:	  Ökat	  upptag	  av	  glukos,	  vilket	  ger	  ökad	  glykolys.	  TAG-‐syntes	  stimuleras,	  lipolys	  hämmas.	  



Läkarprogrammet	  
	  Den	  Friska	  Människan	  2	  
Amanda	  Kaba	  Liljeberg	  

	   225	  

Glukagonets	  struktur	  och	  reglering	  av	  glukagonfrisättningen.	  (S2)	  
Glukagon	  är	  ett	  peptidhormon	  på	  29	  aminosyror.	  Regleringing	  av	  frisättning;	  

• Nutrienter:	  aminosyror	  stimulerar	  frisättning.	  Fettsyror,	  ketoner	  och	  glukos	  hämmar.	  	  
• Nervsystem:	  α2	  och	  β-‐adrenerg	  samt	  kolinerg	  signalering	  stimulerar	  frisättning.	  	  
• Hormoner:	  katekolaminer,	  GIP,	  VIP,	  CCK,	  kortisol	  och	  gastrin	  stimulerar	  frisättning.	  somatostatin,	  

GLP-‐1,	  insulin	  och	  sekretin	  hämmar.	  	  
	  
Glukagonets	  effekter.	  (S2)	  
Glukagon	  har	  i	  ansvar	  att	  upprätthålla	  glukoshalten	  i	  blodet.	  Stimulerar	  glykogenolys	  och	  glukoneogenes	  
i	  levern.	  Aktiverar	  också	  lipolys	  och	  proteolys	  i	  samma	  syfte	  –	  för	  att	  frigöra	  energi	  när	  det	  behövs.	  	  
	  
Den	  integrerade	  regleringen	  av	  glukoshomeostasen.	  (S2-‐S3)	  
Många	  hormoner	  är	  inblandade	  i	  att	  hålla	  blodglukoset	  på	  en	  optimal	  nivå.	  Uppbyggande	  och	  
nedbrytande	  av	  olika	  depåer	  sker	  hela	  tiden	  i	  levern,	  fettväven	  och	  musklerna.	  Insulin	  är	  det	  hormon	  
som	  sänker	  glukoshalten	  i	  blodet.	  Detta	  sker	  genom	  ökat	  upptag	  till	  kroppens	  celler	  där	  anabola	  
processer	  kan	  aktiveras	  och	  glykogen	  kan	  lagras.	  Flera	  hormoner	  samarbetar	  för	  att,	  i	  motsats	  till	  insulin,	  
höja	  blodets	  glukoshalt.	  Dessa	  är	  glukagon,	  kortisol	  och	  adrenalin.	  De	  aktiverar	  katabola	  processer	  som	  
glykogenolys,	  lipolys	  och	  proteolys	  för	  att	  frigöra	  näring	  till	  hjärnan,	  vid	  lågt	  blodsocker,	  och	  kroppens	  
skelettmuskulatur,	  vid	  muskelarbete	  och	  aktivering	  av	  sympatiska	  nervsystemet.	  	  
	  
Det	  är	  viktigt	  att	  blodglukoset	  varken	  är	  för	  högt	  eller	  för	  lågt.	  Hyperglykemi	  kan	  ha	  konsekvenser	  som	  
retinopati	  (skador	  på	  näthinnan	  i	  ögat),	  nefropati	  (skador	  i	  njuren)	  och	  neuropati	  (funktionsnedsättning	  i	  
nerver).	  Många	  patienter	  med	  diabetes	  uppvisar	  dessa	  mikrovaskulära	  syndrom,	  ofta	  tillsammans	  med	  
makrovaskulära	  problem	  som	  stroke	  eller	  kranskärlssjukdom.	  Hypoglykemi	  kan	  visa	  sig	  som	  blekhet,	  
darrningar,	  hunger,	  oro,	  ilska	  och	  retlighet.	  Kraftig	  hypoglykemi	  kan	  medföra	  förvirring,	  aggressivitet	  och	  
kramper	  och	  kan	  leda	  till	  hjärnskador	  och	  vara	  direkt	  livshotande.	  	  
	  
Somatostatin,	  pankreaspolypeptid,	  inkretinhormoner.	  (S1)	  
Somatostatin:	  Finns	  i	  två	  former,	  en	  med	  14	  aminosyror	  som	  produceras	  i	  pankreas	  och	  en	  med	  28	  
aminosyror	  som	  produceras	  i	  magsäck	  och	  tarm.	  Frisättning	  stimuleras	  av	  nutrienterna	  glukos	  och	  
aminosyror,	  β-‐adrenerg	  nervös	  signalering	  och	  hormonerna	  glukagon,	  GLP-‐1,	  GIP,	  VIP,	  CCK,	  sekretin	  och	  
gastrin.	  En	  diabetogen	  effekt	  är	  hämmad	  insulinsekretion.	  Antidiabetogena	  effekter	  är	  att	  glukagon	  och	  
GH	  också	  hämmas	  och	  att	  passagen	  genom	  tarmen	  fördröjs.	  	  
	  
Pankreatisk	  polypeptid:	  Peptidhormon	  på	  36	  aminosyror.	  Frisättning	  stimuleras	  av	  nutrienter	  i	  blodet.	  
Effekterna	  är	  inte	  helt	  kända,	  men	  inkluderar	  ökad	  syrasekretion	  i	  magsäcken	  och	  hämning	  av	  insulin	  och	  
glukagon.	  	  
	  
Inkretinhormoner	  (GLP-‐1,	  GIP):	  Frisätts	  från	  GI-‐kanalen.	  Stimulerar	  insulinsekretion,	  redan	  innan	  
blodglukos	  hinner	  förändras	  efter	  en	  måltid.	  Fördröjer	  magsäckstömning	  och	  minskar	  hunger,	  vilket	  ger	  
minskat	  glukosupptag	  och	  -‐intag.	  Hämmar	  glukagonsekretion.	  	  
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Sjukdomar	  med	  öcellsdysfunktion,	  samt	  principer	  för	  hur	  man	  kan	  behandla	  dessa	  tillstånd.	  (S1)	  
Insulinom,	  insulinproducerande	  tumör	  

• Ger	  ökad	  produktion	  av	  insulin	  
• Hypoglykemi	  och	  högt	  insulin	  trots	  lågt	  blodglukos	  
• Symptom:	  hjärtklappning,	  oro,	  svettningar,	  tremor	  –	  om	  inte	  hjälp	  fås	  så	  kan	  detta	  leda	  till	  

neuroglykopeni	  med	  hjärnskador	  och	  dödsfall	  som	  resultat	  
	  
Glukagonom	  

• Mycket	  ovanligt	  
• Diabetes	  mellitus,	  ständigt	  för	  högt	  blodglukos	  
• Symptom:	  avmagring,	  diarré,	  tromboser,	  embolier	  
• Behandlas	  med	  somatostatinanalog	  och	  operation	  

	  
Diabetes	  mellitus	  

• Typ	  1	  (5-‐10%	  av	  diabetespatienter)	  
o Vanligen	  debut	  under	  40	  års	  ålder	  
o Magra	  eller	  icke	  överviktiga	  patienter	  med	  kort	  anamnes	  
o Autoimmun	  insulinbrist	  
o Ketosbenägenhet	  

• Typ	  2	  (80%	  av	  diabetespatienter)	  
o Vanligen	  debut	  vid	  över	  40	  års	  ålder	  
o Metabolt	  syndrom,	  övervikt,	  lång	  anamnes	  
o Rubbad	  frisättning	  av	  insulin,	  glukagon	  och	  somatostatin	  
o Insulinresistens	  	  

• Definition:	  fasteglukos	  över	  6,1	  mM	  
• Behandling:	  Typ	  1-‐patienter	  rekommenderas	  att	  lägga	  om	  sin	  kost	  och	  tillsammans	  med	  det	  

behandlas	  med	  exogent	  och	  subkutant	  insulin.	  För	  typ	  2-‐patienter	  rekommenderas	  
kostomläggning,	  motion,	  viktminskning	  och	  medicinering	  med	  sulfonylurea	  (håller	  K+-‐kanaler	  i	  β-‐
cellerns	  stängda	  vilket	  ökar	  insulinsekretion)	  och	  GLP-‐1	  (minskar	  glukosupptag).	  	  

	  
De	  viktigaste	  gastrointestinala	  peptidhormonerna	  (gastrin,	  CCK,	  sekretinfamiljen,	  somatostatin)	  och	  
serotonin/5HT	  avseende	  deras	  frisättning	  och	  effekter.	  (S2)	  (DFM1)	  
Gastrin	  
Från	  magsäckens	  och	  tarmens	  G-‐celler.	  Frisättning	  stimuleras	  av	  innervation	  från	  n.	  vagus	  och	  hämmas	  
av	  somatostatin.	  	  
Effekter:	  

• Ökar	  sekretion	  av	  H+	  från	  parietalceller	  
• Ökar	  sekretion	  av	  histamin	  från	  ECL-‐celler	  (vilket	  också	  stimulerar	  parietalcellerna)	  
• Ökar	  sekretion	  av	  pepsinogen	  från	  huvudceller	  
• Ökar	  sekretion	  av	  insulin	  från	  β-‐celler	  i	  pankreas	  
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Cholecystokinin	  (CCK)	  
Från	  I-‐celler	  i	  duodenum	  och	  jejunum.	  Frisättning	  stimuleras	  av	  nutrienter;	  fria	  fettsyror,	  MAG	  och	  
aminosyror.	  
Effekter:	  

• Stimulerar	  kontraktion	  av	  gallblåsan	  
• Ökar	  syntes	  av	  gallsalter	  
• Ökar	  sekretion	  av	  enzymer	  från	  pankreas	  
• Fördröjer	  tömning	  av	  magsäcken,	  genom	  kontraktion	  av	  pylorus	  
• Hämmar	  syrasekretion	  genom	  att	  hämma	  parietalceller	  

	  
Sekretinfamiljen;	  sekretin,	  glukagon,	  GIP	  och	  VIP	  

1. Sekretin	  
Från	  S-‐celler	  i	  Lieberkühns	  kryptor	  i	  duodenum.	  Stimuleras	  av	  lågt	  pH.	  	  
Effekter:	  

• Ökar	  sekretion	  av	  HCO3
-‐	  från	  pankreas	  

• Hämmar	  parietalceller	  genom	  att	  minska	  mängden	  gastrin	  
• Ökar	  sekretion	  av	  somatostatin	  och	  insulin	  från	  pankreas	  
• Ökar	  sekretion	  av	  pepsinogen	  från	  huvudceller	  

	  
2. Glukagon	  

Från	  α	  -‐celler	  i	  pankreas.	  Frisättning	  stimuleras	  av	  aminosyror	  och	  hypoglykemi.	  Insulin	  och	  
somatostatin	  hämmar	  frisättning.	  	  
Effekter:	  

• Höjer	  blodglukos	  genom	  att	  stimulera	  katabola	  processer	  i	  bl	  a	  levern	  
	  

3. Glukosberoende	  insulinotrop	  peptid	  (GIP)	  
Från	  K-‐celler	  i	  duodenums	  och	  jejunums	  mukosa.	  Frisättningen	  stimuleras	  av	  fria	  fettsyror	  och	  
glukos.	  	  
Effekter:	  

• Ökar	  frisättning	  av	  insulin	  från	  pankreas	  	  
• Minskar	  syrafrisättningen	  i	  magsäcken	  
• Hämmar	  ventrikeltömning	  och	  motilitet	  	  

	  
4. Vasoaktiv	  intestinal	  peptid	  (VIP)	  

Produceras	  i	  många	  vävnader;	  celler	  i	  GI-‐kanalen	  och	  pankreas	  och	  även	  i	  olika	  kärnor	  i	  CNS.	  Har	  
andra	  effekter	  systemiskt,	  t	  ex	  vasodilatation	  och	  stimulering	  av	  hjärtats	  kontraktilitet.	  	  
Effekter:	  

• Hämmar	  syrasekretion	  i	  magsäcken	  
• Ökar	  sekretion	  av	  pankreassaft,	  insulin	  och	  glukagon	  
• Stimulerar	  kontraktion	  i	  enterisk	  glatt	  muskulatur	  
• Ökar	  motilitet	  
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Somatostatin	  	  
Från	  δ-‐celler	  i	  pankreas	  och	  D-‐celler	  i	  GI-‐kanalen	  och	  i	  CNS.	  Från	  D-‐cellerns	  stimuleras	  frisättning	  av	  lågt	  
pH	  och	  av	  gastrin.	  N.	  vagus	  hämmar	  frisättning	  vid	  födointag.	  Frisättning	  stimuleras	  också	  av	  
nutrienterna	  glukos	  och	  aminosyror	  och	  hormonerna	  glukagon,	  GLP-‐1,	  GIP,	  VIP,	  CCK,	  sekretin	  och	  
gastrin.	  
Effekter:	  

• Hämmar	  sekretion	  av	  insulin,	  glukagon,	  GH,	  VIP	  och	  TSH	  
• Hämmar	  sekretion	  av	  gastrin,	  CCK,	  sekretin,	  VIP,	  GIP,	  histamin	  i	  GI-‐systemet,	  vilket	  leder	  till	  en	  

minskad	  saltsyrasekretion	  från	  parietalceller	  
	  
Serotonin	  
Från	  enterokromaffina	  celler	  i	  GI	  och	  från	  hypothalamus.	  	  

• Ökar	  peristaltik	  
• ”Må-‐bra-‐hormon”,	  ökar	  i	  blodet	  när	  man	  blir	  mätt	  (för	  hög	  nivå	  orsakar	  illamående)	  

	  
Övriga	  gastrointestinala	  peptidhormoner	  med	  särskild	  tonvikt	  på	  frisättningsmekanismer	  och	  
huvudsakliga	  effekter.	  (S1)	  (DFM1)	  
GLP-‐1:	  Syntes	  i	  tarmens	  L-‐celler.	  Ökar	  sekretion	  av	  insulin,	  hämmar	  motilitet	  (via	  n.	  vagus),	  hämmar	  
glukosupptag	  och	  minskar	  hunger.	  
	  
Ghrelin:	  Syntes	  i	  magsäckens	  fundus	  i	  P/D1-‐celler.	  Stimulerar	  ventrikeltömning	  och	  ökar	  sekretion	  av	  GH,	  
prolaktin,	  ACTH	  och	  kortisol.	  Ökar	  hungerkänsla.	  	  
	  
Motilin:	  Ökar	  GI-‐motilitet.	  	  
	  
Peptid	  YY:	  Från	  pankreas.	  Minskar	  tarmmotilitet.	  Ger	  mättnadskänsla.	  	  	  
	  
Orexin:	  Från	  pankreas	  och	  GI-‐mukosa.	  Minskar	  aktivitet	  i	  motorkomplex.	  Stimulerar	  aptit.	  	  
	  
Några	  sjukdomar	  med	  överproduktion	  av	  gastrointestinala	  hormoner	  (S1)	  
Carcinoider:	  Långsamt	  växande	  neuroendokrina	  tumörer.	  Olika	  typer,	  med	  överproduktion	  av	  hormon	  
som	  produceras	  på	  respektive	  platser;	  

1. Fore-‐gut	  –	  thymus,	  lunga,	  ventrikel,	  duodenum	  
2. Mid-‐gut	  –	  appendix,	  ileum,	  cecum,	  colon	  ascendens	  (t	  ex	  serotonin)	  
3. Hind-‐gut	  –	  colon,	  rectum	  

Symptom	  med	  buksmärtor	  och	  tarmvred.	  Kan	  metastasera	  till	  exempelvis	  levern.	  
	  
Zollinger	  Ellison:	  Överproduktion	  av	  gastrin.	  Symptom	  är	  magsår	  och	  diarré.	  Incidens	  är	  ca	  1/milj.	  	  
	  
Verner-‐Morrison,	  VIPom:	  Överproduktion	  av	  VIP.	  Ger	  diarré	  och	  elektrolytstörningar.	  Hypokalemi	  pga	  
förlust	  av	  K+	  och	  HCO3

-‐,	  lågt	  Mg2+,	  högt	  Ca2+.	  Incidens	  är	  1/10	  milj.	  	  
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TILLVÄXT	  
	  
Tillväxtmönster	  under	  barn-‐	  och	  pubertetsåren.	  (S2)	  Hormonell	  reglering	  av	  tillväxten.	  (S2)	  
Tillväxten	  kan	  delas	  in	  i	  tre	  faser;	  spädbarnsfasen,	  barndomsfasen	  och	  pubertetsfasen.	  Som	  spädbarn	  
sker	  en	  snabb	  tillväxt	  till	  50-‐75	  cm	  i	  längd.	  Viktiga	  hormoner	  under	  denna	  fas	  är	  GH,	  insulin,	  IGF-‐I	  och	  
thyroideahormon.	  Kortisol	  spelar	  en	  viss	  roll.	  Under	  barndomsfasen	  växer	  barnen	  5-‐6	  cm	  per	  år.	  Nu	  blir	  
även	  androgener	  från	  binjurebarken	  viktiga.	  När	  puberteten	  kommer	  sker	  återigen	  en	  snabb	  tillväxt.	  
Detta	  tack	  vare	  testosteron	  och	  östrogen.	  	  
	  

Det	  är	  viktigt	  att	  hålla	  koll	  på	  om	  barn	  växer	  enligt	  en	  normal	  kurva.	  Är	  barnets	  storlek	  normal?	  Växer	  
barnet	  med	  normal	  hastighet?	  Är	  förhållandet	  mellan	  längd	  och	  vikt	  normal?	  Tillväxt	  som	  inte	  är	  som	  det	  
ska	  kan	  bero	  på	  brist	  eller	  överproduktion	  av	  hormoner,	  som	  i	  sin	  tur	  kan	  orsakas	  av	  tumörer.	  Problem	  
som	  att	  barnet	  är	  för	  tungt	  eller	  går	  in	  i	  för	  tidig	  pubertet	  kan	  ge	  bestående	  problem	  senare	  i	  livet.	  	  
	  

Denna	  graf	  visar	  tillväxten	  enligt	  ICP-‐modellen	  (I	  =	  infancy,	  C	  =	  childhood,	  P	  =	  puberty):	  
	  

	  
Före	  födseln	  påverkas	  tillväxten	  främst	  av	  näring	  och	  tillväxtfaktorer.	  Efter	  födseln	  till	  3-‐4-‐årsåldern	  är	  
GH,	  thyroxin	  och	  tillväxtfaktorer	  viktiga.	  Under	  puberteten	  styrs	  tillväxten	  av	  GH,	  näring,	  insulin,	  T4	  och	  
testosteron	  eller	  östrogen.	  Resten	  av	  livet	  behövs	  GH	  och	  tillväxtfaktorer	  till	  reparationsprocesser	  och	  
nybildning	  av	  celler	  i	  t	  ex	  hud,	  blod,	  tarmepitel,	  muskel,	  fett	  och	  skelett.	  	  
	  

Hormonell	  reglering	  i	  puberteten,	  pojkar	  
Gonadotropiner:	  FSH	  ger	  tillväxt	  av	  testiklar	  (spermatogenes),	  LH	  ger	  testosteronproduktion	  i	  
Leydigceller.	  	  
Testosteron/androgener:	  Tillväxt	  av	  scrotum	  och	  penis,	  ger	  könsbehåring,	  hudpubertet	  (acne,	  svett…)	  
och	  muskler.	  
Östradiol:	  Tillväxt	  förmedlad	  via	  GH,	  slutning	  av	  epifyser	  ger	  slutlängd.	  	  
	  

Hormonell	  reglering	  i	  puberteten,	  flickor	  
Gonadotropiner:	  FSH	  och	  LH	  ger	  ovarieutmognad	  (storlek,	  folliklar)	  och	  östradiolproduktion.	  	  
Östrogener:	  Tillväxt	  av	  bröstkörtlar	  och	  uterus,	  ger	  kvinnlig	  fettfördelning	  och	  menstruation.	  Tillväxt	  via	  
GH,	  slutning	  av	  epifyser.	  	  
Androgener:	  Pubesbehåring,	  hudpubertet,	  muskler.	  	  

Insulin,	  thyroxin,	  IGF-‐I	  
GH	  

Androgener	  

Östrogen,	  testosteron	  



Läkarprogrammet	  
	  Den	  Friska	  Människan	  2	  
Amanda	  Kaba	  Liljeberg	  

	   230	  

Reglering	  av	  tillväxthormon	  (GH)	  och	  tillväxtfaktorn	  IGF-‐I,	  samt	  hur	  nivåerna	  av	  IGF-‐I	  förändras	  under	  
livscykeln.	  (S2)	  
Sekretionen	  av	  GH	  varierar	  under	  dygnet	  och	  även	  under	  korta	  stunder	  kan	  värdena	  stiga	  till	  så	  mycket	  
som	  100	  gånger	  mer	  än	  innan.	  Frisättningen	  ökar	  som	  svar	  på	  träning,	  stress,	  proteinrika	  måltider	  och	  
fasta.	  GHRH	  från	  hypothalamus	  signalerar	  till	  hypofysen	  om	  ökad	  syntes	  och	  frisättning.	  Under	  
puberteten	  stimulerar	  östrogen	  och	  testosteron	  frisättningen	  av	  GH.	  Sekretionen	  hämmas	  av	  en	  kort	  och	  
en	  lång	  negativ	  feedback-‐loop,	  där	  IGF-‐I	  hämmar	  frisättning	  av	  GH	  i	  hypofysen	  och	  i	  hypothalamus.	  IGF-‐I	  
stimulerar	  även	  somatostatin,	  som	  hämmar	  frisättning	  från	  hypofysen.	  GH	  hämmar	  också	  själv	  
frisättningen	  från	  hypofysen.	  
	  

Diagrammet	  nedan	  visar	  vilka	  faktorer	  som	  påverkar	  GH	  och	  IGF-‐I,	  och	  vilka	  processer	  dessa	  inverkar	  på:	  
	  

	  
GH	  förmedlar	  många	  av	  sina	  effekter	  via	  IGF-‐I.	  De	  sammantagna	  effekterna	  för	  tillväxt	  är	  differentiering	  
och	  överlevnad	  av	  celler,	  ökad	  aktivitet	  i	  anabola	  metabola	  processer	  och	  antioxiderande	  effekter.	  T	  ex	  
stimuleras	  proteinsyntes	  medan	  proteolys	  hämmas	  och	  glukosupptag	  stimuleras	  till	  cellerna	  för	  att	  ge	  
ökad	  aktivitet	  i	  glykogensyntes.	  	  
	  

Nivåerna	  av	  IGF-‐I	  varierar	  under	  livet.	  Serumkoncentrationen	  stiger	  först	  och	  är	  som	  högst	  vid	  15	  års	  
ålder,	  ca	  500	  μg/l.	  Efter	  puberteten	  sjunker	  nivåerna	  med	  åldern,	  till	  ca	  200	  μg/l	  när	  man	  är	  90	  år	  
gammal.	  	  
	  
Struktur	  och	  biologisk	  aktivitet	  hos	  tillväxtfaktorerna	  IGF-‐I	  och	  IGF-‐II.	  (S2)	  
IGF-‐I	  står	  för	  insulin-‐like	  growth	  factor	  I,	  för	  att	  det	  är	  så	  likt	  insulin	  i	  strukturen.	  IGF-‐I	  är	  alltså	  ett	  
peptidhormon	  och	  består	  av	  70	  aminosyror.	  Produceras	  främst	  i	  levern	  efter	  stimulus	  från	  GH,	  men	  
också	  i	  njurar,	  muskel,	  ben	  och	  brosk.	  Höga	  nivåer	  av	  IGF-‐I	  i	  blodet	  stimulerar	  upptag	  av	  glukos,	  låga	  
nivåer	  upptag	  av	  aminosyror	  och	  ökad	  proteinsyntes.	  Har	  hämmande	  effekter	  på	  glukoneogenes	  och	  
lipolys.	  IGF-‐I:s	  receptor	  är	  ett	  tyrosinkinas	  som	  liknar	  insulinreceptorn.	  I	  plasma	  är	  IGF-‐I	  bundet	  till	  olika	  
typer	  av	  IGF	  binding	  proteins	  (IGF-‐BP)	  och	  har	  lång	  halveringstid.	  Likt	  insulin	  sänker	  IGF-‐I	  blodglukos	  och	  
verkar	  för	  anabola	  processer	  där	  energidepåer	  och	  muskler	  kan	  byggas	  upp.	  	  
	  
IGF-‐II	  är	  mycket	  lik	  IGF-‐I	  och	  kan,	  fast	  att	  den	  har	  en	  egen,	  också	  binda	  till	  IGF-‐I:s	  receptor.	  	  	  	  
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IGF:s	  bindarproteiner	  (IGF-‐BP)	  och	  deras	  roll	  i	  dessa	  tillväxtfaktorers	  transport	  och	  reglering.	  (S1)	  
Olika	  IGF-‐BP:s	  produceras	  i	  levern	  och	  har	  som	  uppgift	  att	  kontrollera	  och	  reglera	  IGF-‐I:s	  aktivitet.	  Det	  
finns	  sex	  olika	  IGF-‐BP:s	  där	  nr	  1	  och	  3	  är	  viktigast.	  Syntesen	  IGF-‐BP1	  hämmas	  av	  insulin	  och	  stimuleras	  av	  
stresshormoner	  och	  cytokiner.	  Frisättningen	  är	  måltidsberoende	  och	  varierar	  under	  dygnet.	  Proteinet	  
transporterar	  IGF-‐I	  till	  målceller,	  men	  har	  också	  egna	  effekter.	  Bl	  a	  har	  det	  betydelse	  för	  reparation	  av	  
vävnadsskador	  och	  cellmigration	  genom	  chemotaxis.	  IGF-‐BP1	  höjer	  blodglukos,	  i	  motsats	  till	  IGF-‐I	  som	  
sänker	  det.	  	  
	  
IGF-‐BPs	  potentiella	  roll	  som	  sjukdomsmarkörer.	  (S1)	  	  
En	  hög	  nivå	  av	  IGF-‐BP1	  och	  låg	  nivå	  av	  IGF-‐I	  signalerar	  som	  ett	  katabolt	  tillstånd,	  med	  risk	  för	  
tillväxtretardation,	  sämre	  infektionsförsvar	  och	  minskad	  muskelmassa.	  Kan	  också	  vara	  ett	  tecken	  för	  
sjukdomar	  som	  anorexia	  eller	  anemi.	  För	  mycket	  IGF-‐BP1	  hos	  diabetespatienter	  kan	  leda	  till	  
komplikationer	  som	  njurskador	  och	  benskörhet.	  	  
	  
GH:s	  terapeutiska	  roll	  och	  IGF-‐I:s	  potentiella	  terapeutiska	  roll.	  (S1)	  
GH	  kan	  ges	  till	  kortvuxna	  barn	  med	  brist,	  och	  så	  länge	  felet	  ligger	  i	  produktion	  av	  hormon	  och	  
receptorerna	  fungerar	  ger	  detta	  den	  önskade	  tillväxten.	  GH-‐brist	  kan	  visas	  med	  ökad	  fettmängd,	  minskad	  
muskelmassa,	  kortväxthet,	  trötthet	  och	  krackelerad	  hud.	  Medicinsk	  administrering	  av	  GH	  används	  vid	  
sjukdomar	  som	  Turner’s,	  Prader-‐Willi	  och	  SGA	  (barn	  som	  är	  för	  små	  vid	  födseln).	  	  
	  
IGF-‐I	  borde	  kunna	  användas	  terapeutiskt,	  istället	  för	  GH.	  Det	  har	  givits	  till	  diabetiker	  med	  lovande	  
resultat.	  	  
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Avsnitt III: Reproduktion 
MORFOLOGI	  
	  
Stora	  bäckenet	  och	  lilla	  bäckenet.	  (S1)	  	  
”Pelvis”	  betyder	  bassäng	  på	  latin.	  Bäckenets	  funktioner	  innefattar	  att	  överföra	  överkroppens	  vikt	  till	  
benen	  vid	  stående	  och	  gång	  samt	  att	  hålla	  plats	  åt	  inre	  och	  yttre	  genitalia.	  	  

• Pelvis	  major:	  Området	  ovanför	  linea	  terminalis	  och	  promontorium.	  Agerar	  stöd	  åt	  inälvorna	  och	  
muskelfäste	  åt	  flera	  av	  lårets	  stora	  skelettmuskler.	   	  

• Pelvis	  minor:	  Området	  nedan	  linea	  terminalis	  och	  promontorium.	  Innehåller	  en	  del	  av	  colon,	  
rectum,	  urinblåsa	  och	  inre	  könsorgan.	  	  

	  
	  

	  
	  
Bäckenväggens	  uppbyggnad	  (skillnader	  mellan	  kvinnliga	  och	  manliga	  bäcken;	  diafragma	  pelvis).	  (S2)	  
Bäckenväggen	  är	  den	  ventrala	  sidan	  av	  os	  sacrum	  (korsbenet).	  Det	  är	  välvt	  och	  kraftigt	  böjt	  uppifrån	  och	  
ner.	  	  Dess	  centrala	  del	  korsas	  av	  fyra	  åsar	  som	  markerar	  lederna	  mellan	  de	  fem	  ursprungliga,	  nu	  
hopväxta,	  sakralkotorna.	  Os	  sacrum	  ser	  olika	  ut	  på	  kvinnor	  och	  män.	  Kvinnans	  är	  kortare,	  bredare	  och	  
mindre	  böjt	  än	  mannens.	  Kvinnans	  ben	  är	  också	  starkare	  vinklat	  i	  sidled,	  vilket	  ökar	  utrymmet	  i	  
bäckenhålan.	  Den	  vänstra	  bilden	  visar	  ett	  kvinnligt	  bäcken,	  den	  högra	  ett	  manligt.	  	  
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Bäckenbotten,	  diafragma	  pelvis,	  är	  en	  muskelplatta	  i	  botten	  av	  bäckenet.	  Funktionen	  är	  att	  hålla	  upp	  inre	  
organ	  och	  ge	  stöd	  vid	  bl	  a	  hosta,	  kräkning,	  nysning,	  urinering	  och	  förlossning.	  Består	  av	  muskelgruppen	  
m.	  levator	  ani	  och	  muskeln	  m.	  coccygeus.	  M.	  levator	  ani	  består	  i	  sin	  tur	  av	  m.	  pubococcygeus,	  m.	  
puborectalis	  och	  m.	  iliococcygeus.	  	  
	  

	  
	  
Bäckenets	  viscera	  (bäckenets	  organ	  hos	  kvinnor	  respektive	  män)	  samt	  peritoneums	  relationer	  till	  
bäckenorganen.	  (S2)	  
Kvinnans	  inre	  genitalia	  

	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
Vagina:	  Vestibulum	  vaginae,	  rugae	  vaginales,	  portio	  vaginalis	  uteri	  
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Uterus,	  livmodern:	  Päronformat,	  ihåligt,	  muskulärt	  organ	  med	  tjocka	  väggar.	  Kroppens	  största	  organ	  av	  
glatt	  muskulatur.	  Har	  tre	  väggar;	  perimetrium,	  som	  består	  av	  peritoneum	  och	  ett	  tunt	  lager	  bindväv	  är	  
det	  yttersta	  lagret.	  Mittenlagret	  kallas	  myometrium	  och	  är	  en	  treskiktad,	  tjock	  muskelvägg.	  
Endometrium	  är	  den	  innersta	  väggen	  och	  är	  uteruslumens	  slemhinna.	  	  
	  

	  	  	  	   	  
	  
Olika	  ligament	  håller	  uterus	  på	  plats.	  Ligamentum	  latum	  uteri	  kopplar	  uterus	  samman	  med	  
bäckenväggen	  och	  –botten.	  Det	  är	  en	  dubbelvikning	  av	  peritoneum	  som	  delas	  in	  i	  tre	  delar;	  mesosalpinx	  
(omsluter	  tuba	  uterina),	  mesovarium	  (omsluter	  ovariet)	  och	  mesometriet	  (omsluter	  uterus,	  största	  delen	  
av	  ligamentet).	  Ligamentur	  teres	  uteri	  utgår	  från	  där	  tuba	  uterina	  går	  in	  i	  uterus	  och	  löper	  genom	  
inguinalkanalen	  till	  labium	  majora.	  Funktionen	  är	  att	  hålla	  uterus	  i	  en	  framåtlutad	  position.	  

	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

Tuba	  uterina:	  Löper	  i	  mesosalpinx	  övredel,	  mellan	  uterus	  och	  ovarierna.	  Utgör	  förbindelse	  mellan	  uterus	  
och	  fri	  bukhåla.	  
	  

Ovarium:	  Producerar	  äggceller.	  Ligamentum	  ovarii	  proprium	  är	  beläget	  mellan	  lig.	  latum	  uteris	  två	  blad.	  
Innehåller	  ramus	  ovaricus	  från	  a.	  uterina	  och	  håller	  ihop	  ovariet	  med	  uterus.	  Ligamentum	  suspensorium	  
ovarii	  innehåller	  arteria	  och	  vena	  ovarica,	  fäster	  på	  laterala	  bukväggen.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Lig.	  suspensorium	  ovarii	  
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Mannens	  inre	  genitalia	  

	  	  	  	  	  	  	   	  
Testis,	  testiklarna,	  är	  de	  manliga	  gonaderna.	  Spermatogenes	  sker	  här	  med	  produktion	  av	  könsceller	  
(spermier).	  I	  testis	  går	  tubuli	  seminiferi,	  med	  ett	  epitel	  av	  Sertoliceller.	  Även	  produktion	  av	  testosteron.	  	  
	  

Funiculus	  spermaticus,	  sädessträngen,	  håller	  upp	  testiklarna	  i	  pungen.	  I	  denna	  går	  ductus	  defernes,	  
sädesledaren,	  som	  leder	  spermierna	  från	  pungen	  fram	  till	  vesicula	  seminalis.	  Epididymis	  är	  bitestiklarna,	  
där	  spermierna	  lagras	  innan	  de	  förs	  ut	  i	  ductus	  deferens.	  	  
Vesicula	  seminalis	  förenas	  med	  ductus	  deferens	  och	  tillsammans	  bildar	  dessa	  ductus	  ejaculatorius.	  I	  
prostatan	  möts	  urethra	  och	  ductus	  ejaculatorius.	  M.	  cremaster	  hör	  till	  funiculus	  spermaticus	  och	  kan	  dra	  
in	  testiklarna	  mot	  kroppen	  för	  att	  reglera	  temperaturen.	  	  
	  

Prostata:	  Producerar	  sekret	  som	  ingår	  i	  sädesvätskan.	  Ductus	  ejaculatorius	  från	  båda	  sidorna	  går	  in	  i	  
prostata	  och	  förenas	  sedan	  med	  urethra.	  Prostatacancer	  är	  en	  mycket	  vanlig	  form	  av	  cancer	  för	  män.	  
Kan	  opereras	  bort	  om	  man	  hittar	  en	  tumör	  i	  god	  tid.	  	  

	  
Glandula	  bulborethralis:	  Ärtstora	  körtlar	  som	  omsluts	  av	  m.	  sphincter	  urethrae.	  Ett	  muköst	  sekret	  
utsöndras	  vid	  sexuell	  upphetsning	  via	  30-‐40	  körtelutgångar	  tömmer	  sig	  i	  urethra	  pars	  spongiosa.	  	  
	  

Peritoneum	  
Intraperitoneala	  organ	  är	  helt	  täckta	  av	  peritoneum	  och	  finns	  i	  
bukhinnehålan.	  Hos	  kvinnor	  är	  uterus,	  tuba	  uterina	  och	  ovarier	  
intraperitoneala.	  Retroperitoneala	  organ	  är	  bara	  täckta	  av	  
peritoneum	  på	  den	  anteriora	  sidan.	  För	  både	  män	  och	  kvinnor	  är	  
urinblåsa	  och	  urinledare	  retroperitoneala.	  De	  kan	  också	  kallas	  sub-‐	  
eller	  infraperitoneala,	  eftersom	  de	  befinner	  sig	  under	  
bukhinnehålan.	  	  	  
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Yttre	  genitalia	  hos	  man	  respektive	  kvinna.	  (S2)	  	  
Perineum	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
Perineum	  är	  ”mellangården”,	  området	  mellan	  symphysis	  pubis	  och	  coccygeus.	  Brukar	  delas	  av	  en	  linje	  
mellan	  de	  båda	  sidornas	  tuber	  ischiadicum	  så	  att	  två	  områden	  skapas;	  urogenitaltriangeln	  (främre	  del)	  
och	  analtriangeln	  (bakre	  del).	  Analtriangel	  innehåller	  analkanalen	  och	  fossa	  ischiorectalis.	  Alcocks	  kanal,	  
också	  kallad	  canalis	  pudendalis,	  går	  lateralt	  i	  fossa	  ischiorectalis	  och	  innehåller	  a.	  och	  v.	  pudenda	  interna	  
samt	  n.	  pudendus.	  A,	  v.	  och	  n.	  rectalis	  inf.	  avgår	  i	  kanalen.	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
Diafragma	  urogenitale	  är	  en	  muskelgrupp	  som	  finns	  i	  det	  här	  området.	  Muskelplattan	  består	  av	  
musklerna	  m.	  sphinkter	  urethrae	  och	  m.	  transversus	  perinei	  profunda	  samt	  lig.	  transversum	  perinei.	  Den	  
högra	  bilden	  visar	  diafragma	  urogenitales	  förhållande	  till	  diafragma	  pelvis.	  	  	  
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Kvinnans	  yttre	  genitalia	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  

	  	  	  	  	  	   	  
	  
Mannens	  yttre	  genitalia	  
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Förlossningskanalens	  uppbyggnad,	  samt	  normal	  förlossningsprogression.	  (S2)	  
Mätningar	  görs	  på	  olika	  platser	  för	  att	  se	  till	  att	  utrymmet	  i	  förlossningskanalen	  är	  stort	  nog	  för	  bebisen.	  
Conjugata	  vera	  är	  avståndet	  mellan	  promontorium	  och	  bakre,	  övre	  kanten	  av	  symfysen.	  Detta	  är	  det	  
minsta	  fasta	  avståndet	  i	  förlossningskanalen	  och	  måste	  vara	  över	  10	  cm.	  Interspinallinjen,	  avståndet	  
mellan	  båda	  spina	  isciadica,	  mäts	  också.	  Måste	  vara	  över	  8	  cm,	  men	  kan	  vidgas.	  	  	  
	  
En	  förlossning	  startar	  när	  fostret	  har	  en	  syrekonsumtion	  som	  överstiger	  placentans	  kapacitet.	  Detta	  ger	  
en	  stress	  som	  ökar	  nivåerna	  av	  olika	  hormoner.	  När	  ACTH	  och	  kortisol	  är	  högt	  sker	  parturationen.	  FGF2α,	  
PGE2	  och	  oxytosin	  stimulerar	  uteruskontraktion.	  	  
	  
Förlossningens	  tre	  stadier:	  

1. Öppning	  –	  latensfas	  där	  cervix	  öppnas	  till	  4	  cm	  och	  aktiv	  fas	  med	  öppning	  till	  10	  cm	  
2. Utdrivning	  –	  cervix	  helt	  retraherad	  och	  krystreflexer	  trycker	  ut	  barnet	  
3. Efterbörd	  –	  från	  att	  placenta	  drivs	  ut	  till	  två	  timmar	  efter	  

	  
Betydelsen	  av	  bäckenbotten	  för	  bibehållande	  av	  kontinens,	  ff	  a	  i	  relation	  till	  förlossning.	  (S2)	  
Olika	  muskler	  i	  diafragma	  pelvis	  är	  alltid	  kontraherade,	  extra	  mycket	  så	  vid	  t	  ex	  hosta	  eller	  nysning.	  De	  
relaxerar	  vid	  defekation	  eller	  miktion.	  Under	  en	  graviditet	  blir	  bäckenbotten	  uttänjd	  och	  försvagad	  och	  
en	  del	  muskler	  kan	  brista	  vid	  förlossning	  –	  stor	  skaderisk	  för	  framför	  allt	  m.	  levator	  ani.	  Viktigt	  att	  träna	  
musklerna	  i	  diafragma	  pelvis.	  	  
	  
Kvinnliga	  könsorganens	  mikroskopiska	  struktur:	  ovarium,	  tuba	  uterina,	  uterus,	  vagina,	  placenta.	  (S2)	  
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Manliga	  könsorganens	  mikroskopiska	  struktur:	  testis,	  epididymis,	  vesicula	  seminalis,	  prostata,	  penis.	  
(S2)	  
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KÖNSDIFFERENTIERING	  
	  
Vanliga	  missbildningar	  i	  genitalorganen.	  (S1)	  
Hypospadi:	  Urethra	  mynnar	  tidigare	  än	  längst	  ut	  på	  glans	  penis.	  	  
Retentio	  testis:	  Testiklarna	  har	  inte	  vandrat	  ned	  innan	  födsel	  
	  
Mekanismer	  som	  styr	  den	  normala	  utvecklingen	  av	  gonader	  till	  testiklar	  eller	  ovarier	  (Jfr	  Termin	  1),	  
samt	  de	  hormonella	  och	  genetiska	  faktorer	  som	  därefter	  avgör	  den	  fetala	  utvecklingen	  i	  manlig	  eller	  
kvinnlig	  riktning.	  (S2)	  

	  
Differentiering	  av	  gonaden,	  enligt	  bilden	  ovan,	  beror	  på	  olika	  faktorer.	  Hos	  pojkar	  stimuleras	  sertoliceller	  
av	  FSH	  att	  uttrycka	  SRY-‐genen.	  Genom	  SOX-‐9	  och	  FGF-‐9	  styrs	  utvecklingen	  mot	  manlig	  fenotyp	  och	  
testiklar	  utvecklas.	  Runt	  v	  8	  börjar	  sertolicellerna	  producera	  antimüllerskt	  hormon	  (AMH),	  vilket	  ger	  
tillbakabildning	  av	  de	  Müllerska	  gångarna	  och	  manliga	  inre	  gångar	  bildas.	  Ungefär	  samtidigt	  frisätter	  
Leydigceller	  testosteron	  som	  aktiveras	  till	  dehydrotestosteron	  (DHT)	  av	  enzymet	  5α-‐reduktas	  och	  
manliga	  yttre	  genitalia	  utvecklas.	  	  
	  
Pre-‐embryonal	  period	  
V	  1-‐2:	  Blastocyst	  utvecklas	  till	  100	  celler.	  Inaktivering	  av	  den	  ena	  X-‐kromosomen.	  	  
V	  2:	  Implantering	  
	  
Embryonal	  period	  
V	  3-‐8:	  Embryot	  växer	  från	  ca	  1	  mm	  till	  3	  mm.	  	  
Manligt	  och	  kvinnligt	  kön	  är	  fenotypiskt	  lika	  fram	  till	  v	  6.	  
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V	  4:	  Wollfska	  gångar	  bildas,	  stimulerat	  av	  testosteron.	  Om	  fostret	  blir	  en	  pojke	  kommer	  dessa	  gångar	  ge	  
upphov	  till	  epididymis,	  ductus	  deferens,	  vesicula	  seminalis	  och	  prostata.	  	  
V	  5:	  Primordiala	  germ-‐celler	  migrerar	  till	  den	  odifferentierade	  gonaden.	  	  
V	  6:	  Müllerska	  gångar	  bildas.	  Dessa	  bildar	  uterus	  och	  den	  övre	  tredjedelen	  av	  vagina	  hos	  flickor.	  (De	  
nedre	  två	  tredjedelarna	  utvecklas	  från	  sinovaginala	  bulben.)	  Hos	  pojkar	  tillbakabildas	  de	  Müllerska	  
gångarna	  som	  svar	  på	  AMH.	  	  
	  
Fetal	  period	  
V	  9:	  Första	  meiotiska	  profasen	  i	  oogonier.	  	  
V	  10:	  Maskularisering	  med	  manliga	  yttre	  genitalia.	  De	  Wollfska	  gångarna	  tillbakabildas	  om	  det	  saknas	  
testosteron	  (flickor).	  
V	  12:	  Testis	  i	  inguinalringen.	  	  
V	  12-‐14:	  Manlig	  urethra	  färdigbildad.	  	  
	  
Den	  kliniska	  bilden	  vid	  de	  vanligaste	  könskromosomrubbningarna.	  (S1)	  
Turner’s:	  45,	  X0	  

• Drabbar	  ca	  1/2500	  kvinnor	  
• Defekt	  i	  gonadutvecklingen,	  det	  krävs	  två	  X	  för	  kvinna	  och	  ett	  Y	  för	  man	  
• Kortväxthet,	  utebliven	  pubertet	  
• Infertilitet,	  gonaderna	  producerar	  inga	  könshormoner	  
• Kvinnliga	  yttre	  genitalia,	  pga	  inga	  androgener	  
• Kan	  med	  östrogenbehandling	  utveckla	  sekundära	  kvinnliga	  könskarakteristika	  	  

	  
Klinefelter’s:	  47,	  XXY	  

• Drabbar	  1/500	  män	  
• Manliga	  genitalia	  
• Abnormala	  tubuli	  seminiferi	  –	  små	  testiklar,	  ofta	  infertilitet	  
• Hypogonadism,	  lågt	  testosteron,	  högt	  FSH	  och	  LH	  
• Ofta	  mental	  retardation,	  lång	  kropp,	  ungdomligt	  utseende	  

	  
Mekanism	  bakom	  bristande	  maskulinisering	  av	  manliga	  foster	  och	  virilisering	  av	  kvinnliga	  foster.	  (S1)	  
Bristande	  maskulinisering	  kan	  bero	  på	  brist	  på	  testosteron	  eller	  en	  defekt	  i	  receptorer	  som	  hormonet	  
verkar	  på.	  Vid	  brist	  på	  enzymet	  5α-‐reduktas	  omvandlas	  inte	  testosteron	  till	  det	  aktiva	  DHT	  och	  istället	  för	  
manliga	  yttre	  genitalia	  utvecklas	  kvinnliga,	  även	  om	  det	  finns	  manliga	  inre	  genitalia.	  	  
	  
Ett	  vanligt	  tillstånd	  med	  virilisering	  av	  kvinnliga	  foster	  är	  kongenital	  adrenal	  hyperplasi	  (CAH).	  Det	  beror	  
på	  en	  brist	  på	  enzymet	  21α-‐hydroxylas,	  som	  krävs	  för	  syntes	  av	  kortisol	  och	  aldosteron	  i	  binjurarna.	  
Eftersom	  det	  då	  inte	  kan	  skickas	  någon	  negativ	  feedback	  till	  hypofysen	  är	  ACTH-‐nivåerna	  höga,	  vilket	  
orsakar	  en	  överproduktion	  av	  androgener.	  Flickorna	  får	  normala	  inre	  genitalia,	  eftersom	  det	  inte	  finns	  
något	  AMH.	  Drabbas	  av	  Addison’s	  sjukdom	  med	  brist	  på	  kortisol	  och	  aldosteron.	  	  
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KVINNLIG	  REPRODUKTION	  
	  
Huvuddragen	  i	  biosyntes	  av	  könshormoner	  och	  deras	  reglering.	  (S1)	  
Kvinnliga	  könshormoner	  kallas	  östrogener.	  De	  finns	  i	  kroppen	  hos	  både	  kvinnor	  och	  män,	  men	  i	  betydligt	  
högre	  koncentration	  hos	  kvinnor.	  De	  viktigaste	  östrogenerna	  är	  östradiol,	  östron	  och	  östriol.	  Diagrammet	  
nedan	  visar	  syntesvägarna:	  	  

	  
	  
Hormonell	  reglering	  av	  ovariets	  funktion.	  (S2)	  
Ovariet	  genomgår	  två	  olika	  faser	  under	  en	  mesntruationscykeln;	  den	  follikulära	  fasen	  och	  den	  luteala	  
fasen.	  Mellan	  faserna	  sker	  ovulationen.	  Det	  hormonella	  samspelet	  innan	  ovulation	  ser	  ut	  så	  här:	  FSH	  
stimulerar	  en	  follikel	  till	  mognad	  och	  follikeln	  börjar	  producera	  östradiol	  (E2).	  När	  E2	  ökar	  i	  koncentration	  
hämmas	  FSH	  genom	  negativ	  feedback.	  Frisättningen	  av	  LH	  stimuleras	  och	  har	  en	  sekretionspeak	  i	  slutet	  
av	  follikelfasen,	  vilket	  inducerar	  äggmognad	  och	  ägglossning.	  I	  lutealfasen	  bildas	  hormon	  i	  corpus	  
luteum.	  	  
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Hormonförändringarna	  under	  menstruationscykeln.	  (S2)	  
Menstruationscykeln	  (se	  bild):	  FSH	  rekryterar	  folliklar	  i	  cykelns	  början.	  Granulosaceller	  i	  folliklarna	  
producerar	  östradiol,	  vilket	  visar	  starten	  för	  uterus	  proliferativa	  fas.	  FSH	  hämmas	  genom	  negativ	  
feedback.	  Dagarna	  innan	  ovulation	  är	  östradiol	  som	  högst	  vilket	  ger	  en	  positiv	  feedback	  på	  LH,	  som	  också	  
ökar.	  Ovulationen	  sker,	  då	  äggcellen	  släpps	  ut	  ur	  follikeln	  till	  tuba	  uterina.	  Follikeln	  bildar	  corpus	  luteum	  
och	  ovariet	  går	  in	  i	  lutealfasen.	  Progesteron,	  östrogen	  och	  inhibin	  syntetiseras.	  Östrogen	  och	  
progesteron	  ger	  en	  tillväxt	  av	  endometriet	  i	  uterus	  och	  den	  sekretoriska	  fasen	  börjar.	  Progesteron,	  
östrogen	  och	  inhibin	  hämmar	  FSH	  och	  LH	  genom	  negativ	  feedback.	  Detta	  leder	  till	  minskad	  sekretion	  av	  
hormoner	  från	  corpus	  luteum	  och	  ger	  en	  blödning.	  Efter	  menstruation	  ökar	  nivåerna	  av	  FSH	  och	  LH	  igen.	  	  
	  

	  
	  

För	  uterus	  är	  dag	  1-‐14	  i	  cykeln	  östrogen-‐dominerat	  och	  kallas	  den	  proliferativa	  fasen.	  Dag	  15-‐28	  kallas	  
den	  sekretoriska	  fasen	  och	  är	  progesteron-‐dominerad.	  De	  hormoner	  som	  påverkar	  endometriet	  är;	  

• Gonadotropin-‐frisättande	  hormon	  (GnRH)	  
Frisättningen	  av	  GnRH	  från	  hypotalamus	  reglerar	  produktionen	  av	  gonadotropiner	  i	  hypofysen	  
och	  dessa	  gonadotropiner	  är	  ansvariga	  för	  gonadernas	  utveckling	  och	  tillväxt	  i	  vertebrater.	  
Frisättningen	  sker	  i	  ett	  pulsatilt	  mönster,	  i	  intervall	  om	  60-‐320	  min.	  Pulsatiliteten	  påverkas	  av	  
noradrenalin,	  serotonin,	  dopamin,	  endorfiner,	  östrogen	  och	  progesteron.	  

• Follikelstimulerande	  hormon	  (FSH)	  
Glykoprotein	  som	  kontrollerar	  de	  växande	  folliklarna.	  

• Luteiniserande	  hormon	  (LH)	  	  
Hos	  både	  män	  och	  kvinnor	  kontrollerar	  FSH	  och	  LH	  utvecklingen	  och	  underhållet	  av	  gonaderna,	  
vilka	  i	  sin	  tur	  producerar	  steroidhormonerna.	  Hos	  kvinnor	  styr	  LH	  sekretionen	  av	  östrogen	  och	  
progesteron	  (samt	  androgener)	  från	  ovariet.	  LH	  triggar	  ovulationen.	  	  

• Steroidhormoner	  
Steroider	  är	  lipofila,	  lågmolekylära	  ämnen	  som	  produceras	  från	  kolesterol.	  De	  har	  ett	  flertal	  
viktiga	  metabola	  funktioner.	  Steroidhormonerna	  syntetiseras	  ff	  a	  från	  endokrina	  körtlar	  
(gonaderna,	  binjurarna,	  placenta).	  De	  frisätts	  till	  blodbanan	  och	  påverkar	  både	  perfiera	  målorgan	  
och	  CNS.	  Östrogener	  och	  progesteron	  är	  traditionellt	  de	  viktigaste	  könssteroiderna	  hos	  kvinnor,	  
men	  androgener	  är	  också	  viktiga	  bl	  a	  för	  libido.	  



Läkarprogrammet	  
	  Den	  Friska	  Människan	  2	  
Amanda	  Kaba	  Liljeberg	  

	   246	  

Feedback-‐mekanismer	  under	  menstruationscykeln	  
Låga	  östradiolnivåer	  →	  negativ	  feedback	  →	  minskad	  FSH-‐frisättning	  
Höga	  östradiolnivåer	  →	  positiv	  feedback	  →	  stimulerad	  LH-‐frisättning	  
Inga	  hormoner	  →	  ingen	  feedback	  →	  ökad	  FSH-‐frisättning	  
	  
Negativ	  feedback	  större	  delen	  av	  menstruationscykeln	  
Positiv	  feedback	  dag	  12-‐14	  av	  menscykeln	  
	  
Ovariesteroidernas	  effekt	  på	  kvinnliga	  genitalia.	  (S2)	  
Östrogener,	  effekter:	  

• Function	  and	  growth	  of	  inner	  genitalia	  
• Growth	  of	  outer	  genitalia	  
• Breast	  development	  (ducts)	  
• Fat	  incorporation	  
• Growth	  spurt	  
• Increased	  uptake	  of	  calcium	  in	  bone	  
• Decrease	  of	  cholesterol	  levels	  in	  blood	  
• Increased	  dermal	  vascularization	  	  
• Broadening	  of	  pelvis	  prior	  to	  parturition	  

	  
Progesteron,	  effekter:	  

• Important	  for	  implantation	  
• Increase	  of	  body	  temperature	  
• Stimulate	  mammary	  growth	  (glands)	  during	  pregnancy	  (and	  puberty)	  
• Keep	  the	  myometrium	  quiescent,	  inhibit	  contractions	  	  

	  
Förändringar	  i	  ovariefunktion	  under	  fosterstadium,	  barndom,	  pubertet,	  fertil	  ålder	  och	  efter	  
menopausen.	  (S2)	  Behandlingsprinciper	  för	  övergångsbesvär.	  (S1)	  
Fosterstadium:	  Högt	  FSH	  och	  LH.	  Kan	  delas	  in	  i	  fyra	  stadier;	  
	  

1. Odifferentierat	  gonadstadium	  
V	  5:	  varar	  7-‐10	  dgr,	  germinalceller,	  förstadier	  till	  ägg	  och	  spermier,	  bildas.	  

2. Differentieringsstadiet	  
Frånvaro	  av	  Y-‐kromosom	  och	  därav	  också	  av	  SRY-‐gen	  leder	  till	  bildning	  av	  ovarier	  och	  kvinnliga	  
könsorgan.	  Ovarium	  bildas	  från	  primordialgonadens	  cortex.	  (Medullan	  blir	  testis	  hos	  pojkar.)	  

3. Oogoniebildning	  och	  -‐mognad	  
V	  6-‐8:	  mitos	  av	  germ	  cells	  -‐	  6-‐7	  milj	  oogonier	  bildas.	  Oogonier	  blir	  oocyter	  vid	  första	  meiotiska	  
delningen.	  Delningen	  stannar	  av	  i	  profas,	  till	  strax	  före	  ovulation.	  	  

4. Follikelbildningsstadiet	  
V	  14-‐20:	  oocyter	  omges	  av	  ett	  lager	  mesenchymala	  celler,	  dessa	  blir	  granulosaceller.	  Resterande	  
celler	  blir	  stromaceller.	  	  
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Barndom:	  Lågt	  FSH	  och	  LH.	  Ingen	  ovulation.	  Små	  mängder	  östrogen	  och	  progesteron	  bildas.	  	  
	  
Pubertet:	  Högt	  FSH	  och	  LH.	  Menarche.	  I	  början	  ingen	  ovulation,	  ingen	  corpus	  luteum	  och	  alltså	  inget	  
progesteron.	  	  
	  
Fertil	  ålder:	  Enligt	  menstruationscykeln.	  	  
	  
Menopaus:	  Hormonella	  förändringar	  som	  kallas	  klimakterie.	  Minskad	  östrogenproduktion	  ger	  höga	  
nivåer	  av	  FSH	  och	  LH.	  Menstruationen	  upphör.	  Övergångsbesär	  kan	  behandlas	  med	  östrogener	  och	  
gestagen.	  Gestagen	  ger	  minskad	  risk	  för	  tumörer	  i	  uterus.	  	  
	  
Den	  hormonella	  situationen	  vid	  befruktning	  och	  implantation	  samt	  tidig	  graviditet.	  (S2)	  
Efter	  ägglossning	  avslutas	  meiosen	  och	  ägget	  blir	  en	  sekundär	  oocyt	  (23	  kromosomer	  +	  1	  polkropp).	  Om	  
befruktning	  sker	  så	  implanteras	  ägget	  i	  uterusväggen	  efter	  fem-‐sex	  dagar.	  Human	  chorionic	  
gonadotropin	  (hCG)	  bildas	  i	  stor	  mängd	  och	  stimulerar	  ökad	  progesteronproduktion	  i	  corpus	  luteum,	  
som	  då	  inte	  bryts	  ned	  till	  en	  corpus	  albicans.	  hCG	  förhindrar	  alltså	  menstruationen	  och	  är	  det	  som	  kan	  
mätas	  i	  urin	  vid	  graviditetstest.	  Ökad	  nivå	  av	  östrogen	  ger	  tillväxt	  av	  bröst	  och	  uterus	  hos	  mamman.	  Det	  
ger	  också	  en	  ökad	  risk	  för	  blodpropp	  pga	  ökad	  syntes	  av	  koagulationsfaktorer	  i	  levern.	  Hög	  nivå	  av	  
östrogen	  stimulerar	  frisättning	  av	  prolaktin.	  Progesteron	  ökar	  också	  i	  koncentration	  och	  ger	  
kärldilatation	  och	  hämmar	  kontraktion	  av	  uterus,	  vilket	  förhindrar	  abort.	  Ca	  v	  7-‐10	  kan	  placenta	  
producera	  hormon	  och	  tar	  då	  över	  efter	  corpus	  luteum.	  	  	  
	  
Hormonförändringar	  under	  graviditet	  samt	  förlossning.	  (S1)	  
FSH	  stimulerar	  ett	  ägg	  att	  mogna	  och	  producera	  östrogen.	  LH	  stimulerar	  ovulation.	  Ägget	  blir	  befruktat	  
någonstans	  i	  tuba	  uterina	  och	  ett	  embryo	  implanteras	  i	  uterusväggen.	  hCG	  produceras	  från	  nyskapade	  
placentaceller,	  vilket	  stimulerar	  corpus	  luteum	  att	  öka	  syntes	  av	  östrogen	  och	  progesteron.	  I	  början	  av	  
andrea	  trimestern	  tar	  placentran	  över	  produktion	  av	  östrogen	  och	  progesteron,	  samtidigt	  som	  hCG-‐nivån	  
sjunker.	  Under	  resten	  av	  graviditeten	  ökar	  östrogen	  och	  progesteron	  kontinuerligt.	  Dagar	  eller	  veckan	  
inför	  förlossning	  ökar	  koncentrationer	  av	  östrogen,	  oxytocin	  och	  prostaglandiner.	  Progesteron	  minskar.	  	  
	  
Principerna	  för	  p-‐pillers	  funktion.	  (S1)	  	  
Det	  finns	  två	  generella	  typer	  av	  p-‐piller;	  kombinerade	  p-‐piller	  eller	  gestagener.	  Kombinerade	  p-‐piller	  
innehåller	  östrogen	  (ethinylöstradiol)	  och	  gestagen.	  Verkningsmekanismerna	  är	  att	  verka	  
ovulationshämmande,	  förtjocka	  cervixsekretet	  för	  att	  försvåra	  spermiernas	  genomträngning	  samt	  
förtunna	  endometriet.	  De	  två	  senare	  är	  effekter	  av	  progesteron.	  Hämningen	  av	  ovulation	  sker	  för	  att	  hög	  
nivå	  av	  östrogen	  och	  progesteron	  ger	  negativ	  feedback	  på	  FSH	  och	  LH.	  Med	  kombinerade	  p-‐piller	  finns	  
en	  ökad	  risk	  för	  blodpropp	  pga	  att	  den	  relativt	  höga	  östrogennivån	  stimulerar	  produktion	  av	  
koagulationsfaktorer	  i	  levern.	  P-‐piller	  av	  klassen	  gestagener	  innehåller	  endast	  progesteron.	  Finns	  som	  p-‐
sprutor,	  p-‐stav,	  p-‐piller,	  hormonspiraler.	  Minipiller	  är	  en	  låg	  dos	  gestagen	  som	  inte	  hämmar	  ovulation,	  
utan	  bara	  har	  effekter	  på	  sekret	  och	  endometriet.	  Akut	  p-‐piller	  är	  en	  mycket	  hög	  dos	  gestagener	  som	  
hämmar	  både	  ovulation	  och	  implantering.	  	  
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MANLIG	  REPRODUKTION	  
	  
Spermatogenesens	  olika	  stadier	  i	  mognadsordning	  från	  och	  med	  den	  mest	  omogna	  formen.	  (S2)	  

Spermatogonier	  är	  de	  minst	  mogna	  cellerna.	  Diploida.	  Börjar	  
proliferera	  genom	  att	  dela	  sig	  med	  mitos	  i	  puberteten	  och	  
bildar	  primära	  spermatocyter	  (4n).	  En	  primär	  spermatocyt	  
delar	  sig	  meiotiskt	  för	  att	  skapa	  två	  sekundära	  spermatocyter	  
(haploid,	  2n).	  Varje	  sekundär	  spermatocyt	  bildar	  två	  
spermatider	  (haploid,	  1n)	  när	  meiosen	  är	  avslutad.	  Efter	  
några	  modifikationer,	  bl	  a	  tillägg	  av	  en	  svans,	  blir	  en	  
spermatid	  en	  spermatozoa	  –	  den	  mogna	  manliga	  gameten.	  	  
	  
Spermatogenesen	  sker	  i	  testis	  tubuli	  seminiferi,	  i	  skydd	  av	  
Sertoliceller	  bakom	  blod-‐testis-‐barriären	  (se	  senare	  fråga).	  
Ytterligare	  mognad	  och	  lagring	  av	  gameterna	  sker	  i	  
epididymis.	  Hela	  spermatogenesen	  tar	  74	  dagar.	  	  

	  
Hypothalamus/hypofysens	  kontroll	  av	  testikelfunktionen	  -‐	  inklusive	  feed	  back-‐system.	  (S2)	  
GnRH	  från	  hypothalamus	  signalerar	  för	  frisättning	  av	  FSH	  och	  LH	  från	  hypofysen.	  	  
	  

LH	  binder	  till	  G-‐protein-‐kopplade	  receptorer	  på	  Leydigceller.	  Proteinkinas	  A	  (PKA)	  aktiverar	  enzymer	  som	  
ingår	  i	  testosteronsyntesen	  och	  mer	  testosteron	  produceras.	  Testosteronet	  inhiberar	  LH	  och	  GnRH	  via	  
negativ	  feedback.	  	  
	  

FSH	  binder	  till	  G-‐protein-‐kopplade	  receptorer	  på	  Sertoliceller,	  vilket	  också	  aktiverar	  PKA.	  
Androgenbindande	  protein	  (ABP)	  frisätts	  och	  binder	  till	  testosteron.	  Testosteronet	  blir	  mindre	  fettlösligt	  
och	  stannar	  i	  lumen	  i	  tubuli	  seminiferi,	  istället	  för	  att	  ta	  sig	  in	  i	  celler.	  Detta	  ger	  en	  miljö	  där	  
spermatogenesen	  kan	  ske	  i	  testis	  och	  spermatiderna	  kan	  mogna	  till	  spermatozoer	  i	  epididymis.	  Ökad	  
syntes	  av	  P450-‐aromatas,	  enzymet	  som	  omvandlar	  androgener	  till	  östrogener,	  samt	  tillväxtfaktorer.	  
Inhibin	  frisätts	  från	  Sertolicellerna	  och	  hämmar	  frisättning	  av	  FSH.	  	  
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Blod-‐testis-‐barriären,	  inkluderande	  uppbyggnad	  och	  sannolika	  funktion.	  (S2)	  
Under	  spermatogenesen	  skyddas	  de	  outvecklade	  spermierna	  av	  Sertolicellerna,	  som	  bygger	  upp	  epitelet	  
i	  tubuli	  seminiferi	  i	  testis.	  Cellerna	  hålls	  ihop	  med	  tight	  junctions	  som	  bildar	  blod-‐testis-‐barriären.	  
Barriären	  skapar	  en	  avgränsning	  mellan	  en	  basal	  del	  av	  tubuli	  seminiferi	  som	  är	  i	  kontakt	  med	  blod	  och	  
lymfa	  och	  en	  del	  i	  kontakt	  med	  lumen.	  På	  det	  sättet	  kan	  en	  annan	  miljö	  än	  den	  i	  blodet	  skapas	  i	  lumen,	  
en	  miljö	  optimal	  för	  spermierna	  och	  deras	  utveckling.	  Det	  skyddar	  också	  spermierna	  från	  gifter	  som	  kan	  
finnas	  i	  blodet	  och	  från	  kroppens	  egna	  immunsystem.	  	  
	  

Faktorer	  som	  avgör	  sädescellens	  befruktningsförmåga.	  (S2)	  
Befruktningsförmågan	  beror	  på	  1)	  mängd	  spermier	  i	  ejakulatet	  och	  2)	  deras	  motilitet.	  Ett	  minimum	  på	  40	  
miljoner	  spermier,	  varav	  50%	  mobila,	  innebär	  att	  det	  inte	  ska	  finnas	  några	  problem	  med	  befruktning.	  
	  

Hur	  sädescellens	  befruktningsförmåga	  påverkas	  under	  passagen	  genom	  bitestikeln	  och	  hur	  denna	  
påverkas	  av	  de	  accessoriska	  könskörtlarnas	  sekretionsprodukter.	  (S2)	  
I	  epididymis	  mognar	  spermier	  och	  blir	  mer	  mobila.	  De	  spenderar	  12-‐26	  dagar	  i	  4-‐6	  m	  långa	  ductus	  
epididymis.	  De	  bildar	  en	  akrosomkappa,	  som	  frisätter	  akrosin	  för	  genomträngning	  av	  äggcellens	  zona	  
pellucida,	  cellvolymen	  minskar	  och	  kärnans	  storlek	  ökar.	  Membranet	  förstärks	  genom	  att	  lipider	  tillförs.	  
Ett	  ejakulat	  innehåller	  ca	  10%	  spermier	  och	  90%	  seminalplasma.	  Seminalplasma	  består	  till	  ca	  60%	  av	  
aminosyror,	  fruktos,	  prostaglandiner,	  proteiner	  och	  vitaminer	  från	  vesicula	  seminalis,	  med	  funktioner	  för	  
näring	  och	  immunförsvar.	  Ca	  30%	  är	  proteolytiska	  enzymer	  och	  zink	  från	  prostata.	  Mindre	  än	  1%	  är	  
galaktos	  och	  mucus	  från	  glandula	  bulborethralis.	  	  
	  

Anatomiska	  och	  fysiologiska	  ”barriärer”	  den	  befruktande	  sädescellen	  måste	  passera	  innan	  den	  når	  
äggcellens	  membran.	  (S2)	  
Under	  kvinnans	  ovulation	  skapas	  ett	  fibernät	  av	  glykoproteiner	  (östrogen)	  i	  cervix	  som	  är	  lätt	  för	  
spermierna	  att	  passera.	  Efter	  ovulationen	  finns	  däremot	  ett	  tjockt	  sekret	  (progesteron)	  som	  barriär	  för	  
att	  hindra	  spermierna	  från	  att	  ta	  sig	  igenom.	  En	  del	  spermier	  förstörs	  också	  pga	  det	  låga	  pHt	  i	  vaginan.	  En	  
stor	  spermiedöd	  orsakas	  också	  av	  att	  vita	  blodkroppar	  i	  uterus	  bildar	  antikroppar	  mot	  dem.	  Efter	  passage	  
genom	  livmodern	  väljer	  ungefär	  hälften	  av	  spermierna	  äggledare.	  Från	  normalt	  150-‐600	  miljoner	  
spermier	  i	  ett	  ejakulat	  kommer	  ca	  100	  ens	  i	  närheten	  av	  äggcellen.	  	  
	  

Nerver	  och	  transmittorer	  för	  sekretion,	  emission,	  ejakulation	  och	  erektion,	  samt	  hemodynamik.	  (S2)	  
Erektion:	  Parasympatisk	  signalering	  med	  ACh	  och	  NO	  dilaterar	  glatt	  muskulatur	  och	  svällkropparna	  
corpora	  cavernosa	  dilateras.	  Detta	  ger	  blodflöde	  till	  även	  corpus	  spongiosum,	  vilket	  ger	  styvhet.	  
Kontraktion	  av	  skelettmusklerna	  som	  omger	  svällkropparna	  ger	  ytterligare	  styvhet.	  	  
	  

Emission:	  Transport	  av	  ejakulat	  från	  cauda	  epididymis	  till	  proximala	  delen	  av	  urethra.	  En	  peristaltisk	  våg	  
med	  glatt	  muskulatur.	  Kontraktion	  av	  urethras	  interna	  sfinkter.	  Sympatisk	  innervering	  med	  NA	  i	  n.	  
hypogastricus.	  	  
	  

Ejakulation:	  Från	  urethras	  proximala	  del	  till	  utdrivning.	  Afferenta	  sensoriska	  signaler	  till	  
ryggmärgssegmenten	  S2-‐S4,	  tillbakasignal	  via	  n.	  pudendus.	  Kontraktion	  av	  skelettmuskler	  i	  perineum,	  
bäckenbotten	  mm.	  	  
	  

Sekretion	  från	  vesicula	  seminalis:	  ACh	  från	  parasympatiska	  nervsystemet.	  	  
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Moment 3 
Människan i rörelse 
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Avsnitt I: Histologi 
	  

BINDVÄV	  
	  
Begreppet	  öppna	  cellförband.	  (S2)	  	  
Alla	  stödjevävnader	  består	  av	  öppna	  cellförband,	  d	  v	  s	  cellkropparna	  ligger	  inte	  intill	  varandra	  utan	  skiljs	  
åt	  av	  extracellulärt	  matrix.	  Täta	  cellförband	  finns	  i	  epitel	  där	  cellerna	  är	  tätt	  bundna	  till	  varandra	  via	  
exempelvis	  tight	  junctions,	  desmosomer	  och	  adherence	  junctions.	  	  
	  
Definition	  av	  bindväv	  med	  avseende	  på	  packningsgrad,	  ordning	  och	  speciella	  egenskaper.	  (S2)	  	  
Bindväven	  är	  en	  stödjevävnad,	  som	  stödjer	  hela	  kroppen	  och	  alla	  dess	  olika	  organ.	  Bindväv	  innehåller	  
vanligtvis	  blodkärl,	  via	  vilka	  vävnader	  får	  sin	  näring.	  Packningsgraden	  ger	  tät	  respektive	  lucker	  bindväv.	  	  
Ordningen	  ger	  oregelbunden	  och	  regelbunden	  bindväv.	  Speciella	  egenskaper	  ger	  till	  sist	  hårdvävnad,	  
fettvävnad	  och	  slemartad	  vävnad.	  	  
	  
Mesenkymal	  bindväv	  

Under	  embryonalutvecklingen	  uppstår	  den	  embryonala	  
bindväven	  utgående	  från	  embryots	  mesoderm.	  Från	  den	  
embryonala	  bindväven	  utvecklas	  alla	  andra	  typer	  av	  bind-‐	  och	  
stödjevävnad.	  Cellerna	  är	  stjärn-‐	  eller	  spolformade	  och	  står	  i	  
kontakt	  med	  varandra	  genom	  långa	  cytoplasmatiska	  utlöpare	  
(blåfärgade).	  Ett	  luckert	  nätverk	  av	  oregelbundet	  formade	  

celler	  bildas.	  Det	  kallas	  mesenkym.	  Mellansubstansen	  är	  mer	  eller	  mindre	  tunnflytande	  (svagt	  färgad).	  
Fibrerna	  är	  inte	  fulltutvecklade.	  Hyaluronsyra	  och	  vatten	  utgör	  huvudparten	  av	  mellansubstansen.	  
	  

Retikulär	  bindväv	  
Den	  retikulära	  bindväven	  liknar	  den	  mesenkymala	  bindväven	  men	  har	  
retikulära	  fibrer	  i	  sin	  mellansubstans.	  De	  retikulära	  fibrerna	  är	  de	  första	  
fibrer	  som	  utvecklas	  under	  embryonal-‐utveckligen.	  Fibrerna	  består	  av	  typ	  
III	  kollagen.	  De	  retikulära	  fibrerna	  syns	  tydligt	  endast	  med	  silverfärgningar.	  
Bilden	  visar	  ett	  tvärsnitt	  av	  Lieberkühns	  kryptor	  (Lk)	  i	  råttans	  tunntarn.	  De	  
tunna,	  svartfärgade	  fibrerna	  är	  retikelfibrer.	  De	  löper	  i	  lamina	  propria	  (Lp).	  
Slemmet	  i	  bägarcellerna	  (b)	  har	  färgats	  mörkgrått.	  

	  	  

Lucker	  bindväv	  
I	  lucker	  bindväv	  kan	  alla	  typer	  av	  bindvävsceller	  förekomma.	  De	  vanligaste	  
celltyperna	  är	  fibroblaster	  och	  makrofager,	  ganska	  rikligt	  med	  mastceller.	  I	  
den	  luckra	  bindväven	  påträffas	  ofta	  lymfocyter,	  monocyter,	  plasmaceller,	  
odifferentierade	  mesenkymceller	  och	  fettceller.	  Mellansubstansen	  är	  
ganska	  flytande	  och	  innehåller	  rikligt	  med	  kollagenfibrer	  och	  en	  del	  
elastiska	  fibrer.	  Areolae	  är	  små	  områden	  som	  saknar	  egentliga	  strukturer.	  	  
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Olika	  typer	  av	  embryonal	  bindväv	  (mesenkymvävnad	  och	  slemvävnad).	  Förekomst	  av	  adult	  respektive	  
embryonal	  mesenkymvävnad.	  (S2)	  	  
Mesenkymal	  bindväv	  behövs	  vid	  t	  ex	  en	  skada	  som	  benbrott.	  Det	  är	  en	  multipotent	  vävnad	  som	  kan	  bli	  
alla	  bindvävsceller.	  Förekommer	  innan	  bildning	  av	  alla	  bindvävsformer.	  Mesenkymal	  bindväv	  har	  mycket	  
grundsubstans,	  cellerna	  kan	  vara	  stjärnformade	  och	  det	  finns	  inga	  trådar.	  Cellerna	  kommunicerar	  med	  
hjälp	  av	  gap	  junctions.	  Hos	  vuxna	  hittar	  man	  det	  i	  perikondriet,	  periost	  och	  runt	  kärl.	  
	  
Slemvävnad	  finns	  i	  navelsträngen.	  Har	  ett	  gelatinlikt	  ECM	  som	  kallas	  Wharton’s	  jelly.	  Det	  har	  vitt	  spridda	  
stjärnformade	  celler	  och	  färgas	  svagt	  med	  Htx-‐Eosin.	  
	  
Mikroskopiskt	  kunna	  identifiera	  olika	  typer	  av	  bindväv	  (embryonal,	  kollagen,	  retikulär,	  elastisk	  
bindväv).	  (S1-‐S2)	  	  
Mesenkymal	  binväv	  

	  	   	  
Glest	  med	  trådar,	  mycket	  matrix,	  stjärnformade	  celler.	  
	  
Retikulär	  bindväv	  

	  	   	  
Retikulära	  fibrer	  av	  kollagen	  typ	  III.	  
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Elastisk	  bindväv	  

	  	   	  
Några	  cellkärnor,	  är	  långsmala	  och	  ligger	  mellan	  fibrerna.	  Långsmala	  fibrer,	  ena	  fibertypen	  är	  "vågig".	  
Tätt	  packade,	  men	  inte	  i	  exakt	  samma	  riktning	  i	  hela	  preparatet.	  
	  
Kollagen	  bindväv	  har	  draghållfasthet	  och	  dålig	  tänjbarhet.	  Finns	  i	  mycket	  bindväv	  och	  är	  därför	  kroppens	  
vanligaste	  protein.	  Kollagenet	  är	  tvärbandsstrimmigt	  och	  bildas	  av	  fibroblaster.	  Retikulär	  bindväv	  är	  
uppbyggd	  av	  typ	  III-‐kollagen	  och	  bildar	  ett	  finmaskigt	  nät.	  Finns	  i	  lymfatiska	  organ	  och	  lever.	  Retikulär	  
bindväv	  är	  stromat	  i	  lymfknutor.	  Elastisk	  bindväv	  har	  låg	  draghållfasthet,	  men	  hög	  tänjbarhet	  som	  hörs	  
på	  namnet.	  Finns	  i	  hud,	  kärlväggar,	  svalg	  och	  elastiskt	  brosk	  i	  ytterörat.	  Har	  elastin	  och	  fibrillin	  som	  
snurrar	  ihop	  sig	  hur	  som	  helst	  så	  att	  man	  sedan	  kan	  dra	  ut	  det.	  
	  
Bindvävensceller	  (mesenkymceller,	  fibroblaster,	  makrofager,	  	  mastceller,	  plasmaceller,	  fettceller	  och	  
endotelceller).	  (S2)	  
Mesenkymceller:	  Odifferentierade	  stamceller.	  	  
Fibroblaster:	  Den	  allra	  vanligaste	  celltypen	  i	  adult	  bindväv.	  Producerar	  alla	  trådarna	  och	  all	  
grundsubstans.	  
Makrofager:	  Kommer	  från	  monocyter	  som	  har	  migrerat	  från	  blodbanan	  och	  differentierat.	  Har	  ruggig	  
yta,	  ”ruffled	  border”.	  Det	  är	  egentligen	  små	  pseudopodier.	  Inuti	  makrofagen	  finns:	  

• Fagocytosvesiklar	  
• Lipiddroppar	  
• Lysosomer	  
• Kärna	  som	  kan	  vara	  njurformad	  

	  

Mastceller:	  Innehåller	  granula	  med	  heparin	  (en	  glukosaminoglykan)	  som	  färgas	  med	  toluidinblått.	  Viktiga	  
och	  ansvariga	  för	  allergiska	  reaktioner.	  Har	  speciella	  receptorer	  som	  egentligen	  är	  IgE-‐antikroppar	  som	  
sitter	  på	  ytan.	  När	  allergener	  fäster	  sätts	  en	  kaskadreaktion	  igång	  som	  leder	  till	  degranulering	  (exocytos).	  	  
Plasmaceller:	  Differentierade	  B-‐lymfocyter.	  Producerar	  antikroppar.	  Basofila.	  Livslängd	  ca	  10-‐30	  dagar.	  	  
Fettceller:	  Ser	  genomskinliga	  ut	  i	  preparat	  eftersom	  de	  upplöses	  vid	  preparering.	  	  
Endotelceller:	  Täcker	  blodkärlens	  insida.	  Polära.	  Kan	  reglera	  kärldiamter	  och	  -‐permeabilitet.	  Platta	  celler,	  
binds	  samman	  med	  tight	  och	  gap	  junctions.	  	  
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BROSK	  
	  
Vad	  brosk	  histologiskt	  består	  av.	  Skillnad	  mellan	  kondrocyter/kondroblaster.	  Olika	  
kännetecken/egenskaper	  samt	  exempel	  på	  undantag	  för	  dessa	  kännetecken.	  Perikondrium.	  Förkalkat	  
brosk.	  Funktionen	  för	  glykoproteinet	  kondronektin.	  (S2)	  
Brosk	  är	  en	  ovaskulariserad	  vävnad.	  Över	  95%	  av	  brosk	  består	  av	  matrix	  och	  resten	  av	  kondrocyter.	  
Kondrocyterna	  är	  här	  ansvariga	  för	  att	  producera	  grundsubstansen	  som	  bygger	  upp	  och	  utgör	  ECM.	  	  
	  
Brosk	  består	  av	  

• Celler:	  	  
o Kondroblaster	  (omogna)	  	  
o Kondrocyter	  (mogna)	  

	  
Kondroblaster	  är	  de	  celler	  som	  först	  utvecklas	  från	  kondrogenitorceller	  (mesenkymceller).	  
Kondroblasterna	  börjar	  utsöndra	  matrix	  och	  då	  de	  är	  helt	  omgivna	  av	  det,	  kallas	  de	  för	  kondrocyter.	  	  

	  
• Fibrer:	  	  

o Kollagen	  I	  i	  trådbrosk	  
o Kollagen	  II	  i	  hyalint	  och	  elastiskt	  brosk,	  kotdiskar	  
o Elastiska	  fibrer	  i	  elastiskt	  brosk	  

	  
• Grundsubstans:	  

o Proteoglykanaggregat,	  innehåller	  glykosaminoglukaner	  (GAG)	  som	  absorberar	  stora	  
mängder	  vatten.	  Den	  vattenfyllda	  organisation	  som	  bildas	  kallas	  turgor	  (vävnadsspänst)	  
och	  gör	  så	  att	  vävnad	  kan	  motstå	  tryck.	  Stödjer,	  smörjer	  och	  stötdämpar	  vävnad.	  

! Hyaluronsyra,	  en	  GAG	  som	  bildas	  i	  cellmembraner.	  	  
! Kondroitinsulfat,	  en	  GAG	  som	  bildas	  inne	  i	  celler.	  	  
! Keratansulfat,	  en	  GAG	  som	  bildas	  inne	  i	  celler.	  	  

o Kondronektin,	  är	  ett	  glykoprotein	  som	  produceras	  av	  kondroblasterna	  och	  sedan	  
fungerar	  adhesivt	  mellan	  kondrocyterna	  och	  matrix.	  	  

	  
Broskvävnad	  är	  en	  specialiserad	  typ	  av	  bindväv	  med	  en	  fastare	  grundsubstans,	  vilket	  gör	  att	  den	  kan	  
bygga	  upp	  strukturer.	  Näring	  diffunderar	  från	  blodet	  till	  cellerna	  i	  vävnaden	  tack	  vare	  stora	  halter	  GAGs	  
och	  kollagen	  II.	  Den	  stora	  mängden	  proteoglykanaggregat	  gör	  att	  vävnaden	  är	  väl	  anpassad	  att	  motstå	  
tryck	  och	  bildar	  därför	  ursprunget	  till	  skelettet	  i	  kroppen.	  	  
	  
Kännetecken/egenskaper	  
Saknar:	  Blodkärl,	  lymfkärl	  och	  nerver.	  	  
Har:	  Anaerob	  metabolism,	  god	  transplanterbarhet,	  perikondrium	  på	  ytan	  (hyalint	  och	  elastiskt	  brosk).	  	  
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Perikondrium	  är	  tät	  bindvävshinna	  som	  omger	  hyalint	  och	  elastiskt	  brosk.	  Innehåller	  celler	  som	  inte	  går	  
att	  skilja	  från	  fibroblaster	  och	  liknar	  bindväven	  kring	  många	  endokrina	  organ.	  I	  perikondriet	  bildas	  även	  
nya	  kondroblaster.	  Brosk	  som	  täcker	  ytor	  i	  leder	  (ledbrosk)	  har	  inget	  perikondrium.	  Ledbrosk	  är	  endast	  
en	  efterlämning	  av	  det	  brosk	  som	  utgjorde	  de	  tidiga	  benen.	  	  
	  
Hyalint	  brosk	  och	  trådbrosk	  kan	  förkalkas.	  Det	  är	  en	  process	  då	  kalciumfosfatkristaller	  bäddas	  in	  i	  
broskets	  matrix.	  Förkalkning	  kan	  ske	  i	  ledbrosket	  som	  står	  i	  kontakt	  med	  benvävnad	  i	  växande	  och	  vuxna	  
ben.	  Det	  sker	  alltid	  i	  hyalint	  brosk	  som	  ska	  bytas	  ut	  mot	  ben	  (indirekt	  benbildning).	  Brosk	  hos	  den	  vuxna	  
individen	  förkalkas	  med	  tiden	  som	  en	  naturlig	  process	  i	  åldrandet.	  Förkalkning	  ledet	  till	  att	  diffusion	  av	  
nutrienter	  och	  metaboliter	  genom	  matrixet	  inte	  kan	  ske	  och	  kondrocyterna	  dör.	  Förkalkat	  matrix	  ersätts	  
av	  benvävnad.	  	  
	  
Broskets	  histogenes	  (differentieringsstadier).	  Begreppet	  isogena	  grupper	  (=	  kondron).	  (S2)	  	  
Broskets	  histogenes	  kallas	  för	  kondrogenes	  och	  är	  bildningen	  av	  moget	  brosk	  från	  multipotenta	  
stamceller.	  Detta	  börjar	  med	  en	  aggregering	  av	  mesenkymalceller	  i	  en	  vävnad	  som	  kallas	  mesenkym.	  
Dessa	  celler	  blir	  sedan	  större	  (hypertrofi)	  och	  bildar	  en	  vävnad	  som	  kallas	  blastem.	  Mesenkymalceller	  
differentieras	  sedan	  till	  kondroblaster	  som	  börjar	  att	  secernera	  matrix	  och	  ett	  omoget	  brosk	  bildas.	  
Kondroblasterna	  blir	  kondrocyter	  och	  vandrar	  isär	  och	  bildar	  isogena	  grupper	  kallade	  kondron.	  En	  
kondron	  består	  oftast	  av	  två	  celler	  i	  ett	  par	  men	  kan	  även	  innehålla	  fler	  celler.	  Det	  är	  cellerna	  i	  dessa	  
grupper	  som	  i	  det	  mogna	  brosket	  bildar	  matrix.	  	  

	  
Det	  mogna	  brosket	  omvandlas	  till	  icke-‐viabelt	  förkalkat	  brosk,	  p	  g	  a	  att	  cellerna	  dör,	  och	  fagocyteras	  av	  
kondroklaster	  för	  att	  sedan	  återbildas	  till	  nytt	  brosk.	  	  
	  
Interstitiell	  och	  appositionell	  tillväxt	  av	  brosk.	  (S2)	  	  
Interstitiell	  tillväxt:	  Denna	  form	  av	  tillväxt	  dominerar	  i	  epifysplattorna	  under	  fostertiden	  och	  när	  man	  
växer.	  Det	  sker	  inifrån	  brosket	  genom	  proliferation	  av	  kondrocyter	  inom	  lakunerna	  (de	  hålrum	  som	  
rymmer	  en	  isogen	  grupp	  i	  vilka	  cellerna	  secernerar	  matrix).	  Dessa	  bildar	  nytt	  brosk	  så	  att	  det	  blir	  större.	  
Det	  kan	  ske	  tack	  vare	  cellernas	  förmåga	  att	  fortfarande	  dela	  sig	  och	  broskets	  förmåga	  att	  öka	  i	  volym.	  	  
	  
Appositionell	  tillväxt:	  Detta	  är	  en	  tillväxt	  av	  brosket	  från	  ytan	  och	  dominerar	  hos	  vuxna.	  
Mesenkymalceller	  från	  perikondriet	  prolifereras	  och	  differentieras	  till	  kondroblaster	  som	  sedan	  blir	  
kondrocyter	  som	  bildar	  matrix.	  Då	  de	  även	  bildar	  matrix	  ut	  mot	  perikondriet	  hamnar	  de	  efter	  hand	  
längre	  in	  i	  brosket.	  I	  brosk	  finns	  således	  oftast	  ett	  yttre	  perikondrium,	  sedan	  omoget	  brosk	  och	  till	  sist	  
moget	  brosk	  i	  centrum.	  
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Karakteristika	  hos	  olika	  typer	  av	  brosk	  (hyalint/elastiskt	  brosk,	  trådbrosk)	  samt	  hur	  man	  identifierar	  
dessa	  mikroskopiskt.	  Begreppen	  anulus	  fibrosus	  och	  nucleus	  pulposus.	  (S1-‐S2)	  
Hyalint	  brosk	  

Har	  fått	  sitt	  namn	  från	  grekiskans	  ”hyalos”,	  
som	  betyder	  glas,	  från	  sitt	  mikroskopiska	  
utseende.	  Ser	  mycket	  homogen	  ut	  i	  
mikroskop	  och	  har	  kondron	  utspridda	  i	  sina	  
lakuner	  med	  jämna	  mellanrum.	  Funktionen	  
är	  att	  ge	  en	  lågfriktionshinna	  i	  bland	  annat	  
leder	  och	  smörja	  synovialvätskan	  samt	  
fungera	  stötabsorberande.	  	  
	  

	  
Matrix	  i	  hyalint	  brosk	  bildas	  av	  kondrocyter	  och	  innehåller	  tre	  huvudtyper	  av	  molekyler:	  

1. Kollagen,	  i	  mycket	  höga	  halter,	  som	  bildar	  korta	  och	  tunna	  fibriller.	  Dessa	  bildar	  nätverk	  i	  
substansen	  och	  består	  främst	  av	  kollagen	  typ	  II.	  	  

2. Proteoglykaner	  med	  aggregat	  bestående	  av	  hyaluronsyra,	  kondroitinsulfat	  och	  keratansulfat.	  
Den	  viktigaste	  proteoglykanen	  är	  aggrecan,	  som	  bildas	  av	  både	  keratansulfat	  och	  
kondroitinsulfat.	  De	  binder	  till	  ett	  kärnprotein	  som	  i	  sin	  tur	  binder	  till	  hyaluronsyra.	  Viktiga	  för	  
att	  binda	  vatten	  vilket	  ger	  brosket	  dess	  stötdämpande	  effekt.	  Detta	  gör	  att	  60-‐80%	  av	  vikten	  
utgörs	  av	  vatten.	  

3. Glykoproteiner,	  t	  ex	  fibronektin.	  
	  
Hyalint	  brosk	  är	  den	  vanligaste	  brosktypen	  och	  förekommer	  embryonalt	  innan	  skelettbildningen.	  Adult	  
förekomst:	  Ledbrosk,	  trachealringar,	  larynxbrosk,	  nässeptum,	  revbensbrosk.	  Omgivet	  av	  perikondrium	  
(pilen	  i	  bilden	  pekar	  på	  denna).	  Blir	  förkalkat	  med	  tiden.	  Celler:	  Kondrocyter,	  kondroblaster.	  	  
	  
Elastiskt	  brosk	  

Denna	  typ	  av	  brosk	  ger	  ett	  elastiskt	  och	  
flexibelt	  stöd.	  I	  bilden	  till	  ses	  epiglottis	  överst	  
och	  en	  mer	  förstorad	  version	  av	  samma	  
vävnad	  underst.	  Har	  det	  största	  antalet	  
celler	  av	  de	  olika	  typerna	  av	  brosk	  och	  även	  
det	  största	  antalet	  elastiska	  fibrer.	  Innehåller	  
kollagen	  typ	  II.	  	  
	  
	  

	  
Adult	  förekomst:	  Ytteröra,	  yttre	  hörselgång,	  örontrumpet,	  epiglottis.	  Är	  omgivet	  av	  perikondrium.	  Blir	  
inte	  förkalkat.	  Celler:	  Kondrocyter,	  kondroblaster.	  	  
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Trådbrosk	  
Kallas	  också	  fibröst	  brosk.	  Är	  i	  princip	  en	  
övergångsform	  mellan	  tät	  regelbunden	  
bindväv	  och	  hyalint	  brosk.	  Har	  få	  celler	  men	  
ett	  stort	  antal	  trådar,	  fibrer.	  De	  celler	  som	  
finns	  är	  ordnade	  i	  rader,	  ensamma	  och	  i	  
isogena	  grupper.	  Funktionen	  är	  att	  motstå	  
kompression	  vid	  stress.	  	  
	  
	  

	  
Adult	  förekomst:	  Intervertebralskivor,	  symphysis	  pubis,	  menisker,	  vissa	  ledbrosk	  (käkled	  och	  
nyckelbenslederna).	  Innehåller	  kollagen	  typ	  II	  och	  typ	  I.	  Proteoglykaner	  bildade	  av	  fibroblaster.	  Blir	  
förkalkat	  med	  tiden.	  Har	  inte	  perikondrium.	  Celler:	  Kondrocyter,	  fibroblaster.	  	  
	  
	  
Anulus	  fibrosus	  och	  nucleus	  pulposus	  

Om	  man	  ser	  en	  intervertebraldisk	  uppifrån	  har	  den	  perifert	  ett	  
område	  som	  kallas	  anulus	  fibrosus	  (AF).	  Denna	  innehåller	  trådbrosk	  
med	  varannan	  lamell	  åt	  vänster	  och	  varannan	  åt	  höger	  i	  en	  vinkel	  på	  
65	  grader	  från	  kroppens	  lodlinje.	  I	  diskens	  centrum	  finns	  nucleus	  
pulposus	  (NP)	  som	  ändrar	  form,	  men	  inte	  volym	  då	  den	  är	  instängd	  i	  
anulus	  vid	  rörelser	  i	  ryggen.	  Anulus	  fibrosus	  kan	  gå	  sönder	  och	  då	  kan	  
innehållet	  i	  nucleus	  (GAGs	  och	  vätska)	  trycka	  på	  nerver	  i	  ryggen	  och	  
man	  får	  diskbråck.	  	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Bilden	  visar:	  
1	  -‐	  Broskceller,	  kondrocyter	  och	  
kondroblaster	  
2	  -‐	  Matrix	  
3	  -‐	  Nucleus	  pulposus	  
4	  -‐	  Anulus	  fibrosus	  
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BEN	  OCH	  BENBILDNING	  	  
	  
Benvävnadens	  funktioner.	  (S2)	  
Ben	  har	  tre	  huvudsakliga	  funktioner:	  
Mekanisk	  	  

• Viktbärande.	  
• Skyddande	  för	  inre	  organ.	  
• Fungerar	  som	  hävarmar	  och	  fäste	  för	  muskler.	  

	  
Blodbildande	  

• I	  spongiöst	  ben	  finns	  den	  röda,	  blodbildande	  benmärgen.	  
	  
Mineraldepå	  

• Ben	  består	  till	  stor	  del	  av	  hydroxyapatit	  (Ca10(PO4)6(OH)2)	  som	  är	  ett	  mineral	  bestående	  av	  Ca2+	  
och	  fosfat.	  Detta	  mineral	  är	  viktigt	  för	  att	  hålla	  Ca2+-‐	  och	  fosfatkoncentrationen	  i	  blodet.	  

	  
Skillnaden	  mellan	  spongiöst	  och	  kompakt	  benvävnad.	  Lokalisation	  av	  epifys,	  metafys	  och	  diafys.	  (S2)	  
Ben	  består	  av	  benvävnad,	  bindväv,	  hematopoetisk	  vävnad,	  fettvävnad,	  blodkärl	  och	  nerver.	  Runt	  benet	  
(förutom	  runt	  delarna	  som	  ledar	  till	  andra	  ben)	  finns	  en	  benhinna,	  periost,	  bestående	  av	  ett	  yttre	  lager	  
fibrös	  bindväv	  och	  ett	  inre	  lager	  bestående	  av	  osteoprogenitorceller.	  De	  kollagena	  fibrerna	  i	  periosten	  
ligger	  oftast	  parallellt	  mot	  benytan	  och	  bildar	  en	  kapsel.	  Till	  denna	  binder	  sedan	  ligament	  och	  senor.	  Om	  
benet	  bildar	  en	  led	  så	  har	  det	  även	  hyalint	  brosk	  längst	  ut	  på	  epifysen,	  den	  ledande	  ytan,	  för	  att	  minska	  
friktionen	  mellan	  benen	  under	  rörelse.	  Benet	  delas	  anatomiskt	  upp	  i	  tre	  delar:	  

• Diafys,	  benskaftet,	  som	  innehåller	  en	  stor	  märghåla	  omgivet	  av	  kompakt	  ben.	  	  
• Epifys,	  proximala	  och	  distala	  änden	  på	  benet,	  som	  i	  huvudsak	  består	  av	  spongiöst	  ben	  med	  ett	  

tunt	  skal	  av	  kompakt	  ben.	  	  
• Metafys,	  epifysbrosk,	  är	  övergångszonen	  mellan	  epifys	  och	  diafys.	  Hos	  barn	  som	  inte	  växt	  färdigt	  

består	  denna	  av	  brosk	  och	  det	  är	  här	  som	  tillväxten	  sker.	  	  	  
	  
Spongiöst	  (trabekulärt)	  ben	  finns	  i	  ändarna	  på	  de	  stora	  rörbenen	  femur,	  tibia	  och	  metacarpalben,	  inuti	  
platta	  ben,	  t	  ex	  skallbenet	  samt	  i	  korta	  ben,	  t	  ex	  handlovsben.	  Dessa	  har	  ett	  skal	  av	  kompakt	  ben	  med	  
spongiöst	  ben	  på	  insidan.	  Spongiöst	  ben	  innehåller	  trabekler	  mellan	  vilka	  den	  röda	  benmärgen	  (i	  
märghålor)	  och	  blodkärl	  finns.	  Trabeklerna	  består	  av	  tunna,	  anastomoserande	  spicula	  av	  benvävnad.	  Ifall	  
dessa	  är	  tillräckligt	  stora	  kan	  de	  innehålla	  osteoner,	  hårfina	  benrör,	  vilka	  omsluter	  en	  kapillär.	  Spongiöst	  
ben	  ger	  mekanism	  styrka	  och	  är	  metabolt	  aktivt.	  20%	  av	  skelettet	  består	  av	  spongiöst	  ben,	  som	  omsätts	  
helt	  på	  fem	  år.	  	  
	  
Kompakt	  ben	  bildar	  det	  yttre	  lagret	  på	  benen.	  Det	  består	  av	  osteoner,	  Haverska	  system,	  med	  lameller	  av	  
benmatrix	  och	  kapillärer.	  Finns	  ytterst	  i	  samtliga	  ben	  och	  utgör	  80%	  av	  all	  benvävnad.	  Denna	  vävnad	  
utgör	  benets	  främsta	  mekaniska	  styrka	  och	  har	  en	  långsammare	  omsättningstid	  än	  trabekulärt	  ben	  (20	  
år).	  	  
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Direkt	  (=bindvävspreformerad	  eller	  desmal)	  och	  indirekt	  (=broskpreformerad	  eller	  kondral)	  
benbildning	  i	  detalj,	  samt	  var	  dessa	  förekommer.	  (S2)	  
Direkt	  benbildning	  	  

Förekommer	  i	  skallens	  platta	  ben,	  ansiktsben,	  
underkäke	  (mandibula)	  och	  nyckelben	  (clavicula)	  med	  
flera	  och	  startar	  i	  den	  åttonde	  fosterveckan.	  	  
	  
Benbildning	  utgår	  från	  bindväv	  och	  går	  till	  så	  här:	  
	  
	  
	  
	  
	  

1. Stjärnformiga	  mesenkymceller	  migrerar	  från	  bindväven	  till	  platsen	  där	  ben	  ska	  bildas	  och	  
differentierar	  till	  benbildande	  osteoblaster.	  Mesenkymceller	  är	  en	  typ	  av	  stamceller	  som	  kan	  
differentieras	  till	  ett	  flertal	  olika	  celler	  som	  fibroblaster,	  osteocyter,	  osteoblaster,	  adipocyter,	  
kondrocyter	  och	  muskelceller.	  	  

De	  mesenkymceller	  som	  är	  förutbestämda	  att	  bilda	  
osteoblaster	  kallas	  för	  osteoprogenitorceller.	  Dessa	  celler	  är	  
platta	  med	  en	  avlång	  eller	  oval	  kärna	  och	  acidofil	  eller	  lätt	  
basofil	  cytoplasma.	  De	  bildar	  det	  innersta	  lagret	  av	  periosten	  
och	  täcker	  även	  märghålorna,	  Haverska	  kanalerna	  och	  
Volkmanns	  kanaler.	  

	  
2. Osteoblasterna	  bildar	  osteoid	  (matrix	  som	  till	  90%	  består	  av	  kollagen	  typ	  I)	  dock	  endast	  på	  ena	  

sidan	  av	  cellen.	  Osteoid	  utgör	  det	  omineraliserade	  benet	  och	  består,	  förutom	  av	  kollagen	  typ	  I,	  
av	  kalciumbindande	  proteiner	  (osteonektin	  och	  osteocalcin),	  sialoproteiner,	  glykoproteiner	  
(osteopontin,	  trombosponin),	  proteoglykaner	  och	  alkaliskt	  fosfatas.	  Den	  cirkulerande	  mängden	  
alkaliskt	  fosfatas	  är	  ett	  kliniskt	  mått	  på	  osteoblastaktivitet.	  	  	  
	  

Osteoblaster	  är	  kubiska	  eller	  polygonala	  och	  bildar	  ett	  enkelradigt	  lager	  av	  celler	  som	  ligger	  ovanför	  det	  
omineraliserade	  benet.	  Cytoplasman	  är	  basofil	  och	  de	  har	  stora	  golgikomplexen	  som	  ibland	  kan	  ses	  som	  
en	  ljus	  fläck	  bredvid	  kärnan.	  I	  HTX-‐Eosin-‐färgning	  ser	  det	  ut	  som	  om	  osteoblasterna	  är	  separerade	  från	  
benet	  av	  ett	  ljust	  band.	  Detta	  är	  osteoiden.	  
	  

3. Osteoiden	  förkalkas	  och	  bildar	  ben.	  Detta	  möjliggörs	  av	  att	  osteoblasterna	  binder	  extracellulärt	  
Ca2+	  med	  hjälp	  av	  bland	  annat	  osteocalcin,	  vilket	  leder	  till	  en	  mycket	  hög	  lokal	  koncentration	  av	  
kalcium.	  Detta	  stimulerar	  osteoblaster	  att	  frisätta	  vesikler	  med	  alkaliskt	  fosfatas	  och	  
pyrofosfatas,	  som	  klyver	  av	  PO4

2-‐	  från	  andra	  molekyler	  i	  matrix.	  Detta	  stimulerar	  en	  ytterligare	  
ökning	  i	  [Ca2+],	  vilket	  leder	  till	  att	  den	  isoelektriska	  punkten	  ökar.	  Det	  resulterar	  i	  en	  
kristallisering	  av	  CaPO4	  i	  de	  omgivande	  matrixvesiklerna.	  Dessa	  kristaller	  initierar	  mineralisering	  
och	  bildning	  av	  hydroxyapatit	  (Ca10(PO4)6(OH)2)	  i	  matrix.	  En	  del	  osteoblaster	  hamnar	  inne	  i	  sin	  
egen	  matrix.	  Dessa	  kallas	  då	  osteocyter	  och	  ligger	  i	  lakuner.	  
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Indirekt	  benbildning	  
Indirekt	  benbildning	  sker	  i	  rörbenen	  i	  
extremiteterna	  (femur,	  tibia,	  metacarpalbenen)	  
och	  i	  viktbärande	  ben	  som	  ryggkotorna	  (os	  
vertebrae).	  Denna	  benbildning	  utgår	  från	  brosk	  
och	  sker	  i	  epifysplattan:	  
	  
	  
	  

	  
Precis	  som	  den	  direkta	  benbildningen	  utgår	  den	  indirekta	  benbildningen	  från	  proliferation	  och	  
aggregering	  av	  mesenkymceller	  på	  platsen	  där	  benet	  ska	  bildas.	  Dessa	  börjar	  under	  inflytande	  av	  
fibroblast	  growth	  factor	  (FGF)	  att	  producera	  kollagen	  typ	  II	  och	  ombildas	  till	  kondroblaster	  som	  
producerar	  broskmatrix.	  Detta	  ger	  en	  broskmodell	  av	  hur	  benet	  ska	  se	  ut.	  Det	  bildas	  tydliga	  zoner	  i	  det	  
tillväxande	  rörbenet;	  

1. Vilozon:	  Innehåller	  kondroblaster	  som	  inte	  prolifererar	  eller	  producerar	  matrix	  aktivt.	  
	  

2. Proliferationszon:	  Här	  sker	  mitos	  av	  kondrocyter.	  Dessa	  ligger	  organiserade	  i	  kolumner	  kallade	  
myntrullar	  och	  är	  större	  än	  cellerna	  i	  vilozonen.	  De	  producerar	  matrixproteiner,	  främst	  kollagen	  
typ	  II	  och	  XI.	  	  

	  

3. Hypertrofizon:	  Innehåller	  kraftigt	  hypertrofierade	  kondrocyter	  med	  klar	  cytoplasma,	  vilket	  beror	  
på	  att	  de	  ackumulerar	  glykogen	  (som	  försvinner	  i	  prepareringen	  av	  vävnaden).	  Dessa	  celler	  
secernerar	  kollagen	  typ	  I	  och	  X,	  samt	  VEGF	  som	  initierar	  vaskularisering.	  Broskmatrix	  
komprimeras	  och	  bildar	  linjära	  band	  mellan	  raderna	  av	  hypertrofierade	  celler.	  

	  

4. Förkalkningszon:	  De	  hypertrofierade	  cellerna	  börjar	  degenerera	  och	  broskmatrix	  blir	  förkalkat.	  
Detta	  sker	  på	  samma	  sätt	  som	  vid	  direkt	  benbildning.	  Kondrocyter	  positioneras	  till	  den	  proximala	  
delen	  av	  zonen	  och	  går	  i	  apoptos.	  	  

	  

5. Förbeningszon:	  Kallas	  också	  resorptionszon	  och	  ligger	  i	  den	  delen	  av	  epifysplattan	  som	  är	  
närmast	  diafysen.	  Det	  förkalkade	  benet	  är	  i	  direkt	  kontakt	  med	  bindväven	  i	  märghålan.	  Små	  
blodkärl	  och	  medföljande	  bindväv	  tränger	  in	  i	  regionen	  där	  de	  döende	  kondrocyterna	  fanns.	  Via	  
blodkärlen	  kommer	  osteoprogenitorceller	  in	  i	  det	  växande	  benet.	  	  

	  

I	  takt	  med	  att	  en	  del	  förkalkat	  brosk	  bryts	  ner	  bildas	  spicula.	  Mängden	  nybildat	  brosk	  i	  
proliferationszonen	  är	  lika	  stor	  som	  mängden	  resorberat	  brosk	  i	  resorptionszonen.	  Det	  resorberade	  
brosket	  ersätts	  med	  spongiöst	  ben.	  	  
	  

Tjockleken	  på	  epifysplattan	  är	  relativt	  konstant	  under	  tillväxten.	  Tillväxten	  av	  benet	  sker	  när	  nytt	  
broskmatrix	  produceras	  vid	  epifysplattan	  vilket	  puttar	  den	  bort	  från	  diafysen	  och	  därmed	  förlänger	  
benet	  (steg	  2).	  Därefter	  sker	  steg	  3-‐5.	  Det	  primära	  ossifikationscentrat	  uppträder	  i	  diafysen,	  medan	  
sekundära	  ossifikationscentra	  ses	  i	  benändarna,	  på	  andra	  sidan	  om	  epifysplattan.	  När	  de	  sekundära	  och	  
de	  primära	  växer	  ihop	  under	  puberteten	  säger	  man	  att	  epifysplattorna	  sluts	  och	  ingen	  längdtillväxt	  kan	  
därefter	  ske	  i	  benet.	  	  
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Hur	  osteocyter	  livnär	  sig	  och	  kommunicerar	  med	  varandra	  (canaliculi	  och	  gap	  junctions).	  (S2)	  
Osteocyter	  kommunicerar	  med	  varandra	  genom	  att	  skicka	  ut	  plasmautskott	  i	  canaliculi,	  system	  som	  går	  
mellan	  benlakunerna.	  När	  två	  plasmautskott	  möts	  kan	  de	  påverka	  varandra	  genom	  gap	  junctions	  
bestående	  av	  porproteinet	  connexin.	  De	  kan	  dock	  också	  kommunicera	  med	  celler	  som	  ligger	  längre	  bort	  
genom	  att	  producera	  olika	  signalmolekyler,	  som	  NO	  och	  glutamattransportörer.	  
	  
Genom	  canaliculi	  sker	  också	  utbyte	  av	  syre	  och	  nutrienter.	  	  
	  
Skillnader	  mellan	  osteoblaster	  och	  osteocyter.	  (S2)	  
	  

	  	  	  	  	   	  
	  
Osteocyterna	  är	  mindre	  än	  sina	  förstadier	  då	  de	  har	  mindre	  mängd	  cytoplasma.	  De	  är	  ansvariga	  för	  att	  
upprätthålla	  benmatrix,	  syntetisera	  mer	  matrix	  vid	  ökad	  belastning	  och	  upprätthålla	  
kalciumhomeostasen	  i	  kroppen.	  Vid	  ökad	  mekanisk	  påfrestning	  på	  skelettet,	  vid	  exempelvis	  viktuppgång,	  
ändrar	  cellens	  genuttryck	  och	  syntetesen	  av	  mer	  matrix	  ökar.	  	  
	  
Vid	  minskad	  mekanisk	  belastning	  ändras	  också	  osteocyternas	  genuttryck	  och	  de	  börjar	  producera	  
metalloproteaser,	  vilka	  bidrar	  till	  enzymatisk	  nedbrytning	  av	  ben.	  Detta	  kallas	  osteocytisk	  osteolys.	  Om	  
en	  osteocyt	  dör,	  antingen	  på	  grund	  av	  trauma	  eller	  genom	  apoptos,	  resorberas	  benet	  av	  osteoklaster.	  
Därefter	  byggs	  det	  upp	  igen	  av	  en	  ny	  osteoblast.	  	  
	  
Osteoklasternas	  uppkomst	  och	  funktion.	  (S2)	  
Osteoklasternas	  uppgift	  är	  att	  resorbera	  ben.	  De	  är	  stora	  multinukleära	  celler	  som	  vilar	  på	  benets	  yta.	  
Där	  resorptionen	  sker	  skapas	  en	  struktur	  som	  kallas	  Howships	  lakun.	  Cellernas	  storlek	  är	  betydlig	  och	  
cytoplasman	  färgas	  i	  vanliga	  preparat	  acidofilt.	  För	  att	  resorption	  ska	  ske	  måste	  cellerna	  aktiveras	  och	  
detta	  leder	  till	  en	  stark	  polarisering	  av	  cellen.	  Bland	  de	  regioner	  som	  bildas	  ses	  en	  ”ruffled	  border”	  som	  
är	  membranet	  mot	  Howships	  lakun	  och	  en	  basolateral	  sida	  där	  exocytos	  av	  resorberat	  material	  sker.	  	  
	  
Själva	  resorptionen	  sker	  genom	  att	  hydrolytiska	  enzymer	  bryter	  ned	  kollagen	  och	  andra	  strukturer	  i	  
benet.	  Ett	  sänkt	  pH	  (på	  4-‐5)	  skapas	  också,	  vilket	  gör	  att	  kalcium	  och	  fosfat	  frisätts	  till	  blodet.	  Protonerna	  
till	  denna	  nedbrytning	  fås	  via	  karbanhydras	  och	  vätekarbonat	  frisätts	  i	  cellens	  basolaterala	  membran.	  	  



Läkarprogrammet	  
	  Den	  Friska	  Människan	  2	  
Amanda	  Kaba	  Liljeberg	  

	   262	  

Osteoklasterna	  bildas	  genom	  fusion	  av	  mononukleära	  hematopoetiska	  stamceller	  under	  påverkan	  från	  
ett	  antal	  cytokiner	  från	  osteoblaster.	  Dessa	  stamceller	  kan	  även	  bilda	  monocyter	  och	  neutrofila	  
makrofager.	  Ett	  uttryck	  av	  RANK-‐receptorer	  och	  en	  senare	  inbindning	  av	  RANK-‐ligand	  aktiverar	  
osteoklasterna,	  vilka	  då	  differentieras	  till	  mogna	  osteoklaster.	  Osteoprotegerin	  (OPG)	  kan	  förhindra	  
denna	  inbindning	  genom	  att	  binda	  till	  liganden.	  Både	  RANK-‐ligand	  och	  OPG	  bildas	  av	  osteoblaster.	  
Aktiveringen	  av	  osteoklasterna	  regleras	  främst	  av	  PTH.	  	  	  
	  
Haverska	  system;	  Haverska	  och	  Volkmanns	  kanaler.	  (S2)	  

Ett	  osteon	  eller	  Haverskt	  system	  är	  strukturen	  som	  bygger	  upp	  
det	  mogna	  lamellära	  benet.	  Osteonet	  består	  av	  Haverska	  
kanaler,	  lameller,	  lacuner	  och	  Volkmanns	  kanaler.	  Osteoner	  
bildas	  av	  benceller,	  som	  ligger	  omkring	  kapillären	  som	  förser	  
dem	  med	  blod.	  Cellerna	  producerar	  kollagena	  fibriller,	  som	  
vrider	  sig	  omkring	  blodkärlet	  och	  byter	  riktning	  från	  lager	  till	  
lager.	  Kollagenfibrerna	  ligger	  parallellt	  mot	  varandra	  i	  en	  
lamell,	  men	  i	  en	  annan	  riktning	  mot	  fibrerna	  i	  en	  närliggande	  
lamell.	  Detta	  ger	  ett	  plywoodliknande	  utseende	  och	  ger	  stor	  
styrka	  till	  osteonen.	  

	  
När	  vävnaden	  förbenas	  stängs	  kärlet	  in	  i	  en	  benkanal,	  en	  Haversk	  kanal,	  som	  även	  innesluter	  nerver.	  
Kopplingarna	  mellan	  de	  Haverska	  kanalerna	  utgörs	  av	  Volkmanns	  kanaler.	  Dessa	  kopplar	  ihop	  de	  
Haverska	  kanalerna	  med	  periostet.	  Volkmanns	  kanaler	  går	  oftast	  vinkelrätt	  mot	  benets	  längsgående	  axel.	  
De	  är	  inte	  omringade	  av	  koncentriska	  lameller,	  vilket	  är	  det	  enklaste	  sättet	  att	  skilja	  dem	  ifrån	  Haverska	  
kanaler.	  Benet	  saknar	  lymfkärl	  och	  det	  lymfatiska	  dränaget	  går	  därför	  via	  periosten.	  	  
	  
Bildandet	  av	  nya	  osteoner	  i	  kompakt	  ben	  involverar	  en	  initial	  bildning	  av	  ett	  tunnelliknande	  utrymme,	  
Howships	  lakun,	  genom	  osteoklastaktivitet.	  Lakunen	  har	  samma	  dimensioner	  som	  den	  nya	  osteonen	  
(runt	  200	  μm	  i	  diameter).	  När	  osteoklaster	  har	  producerat	  en	  lagom	  stor	  cylindrisk	  tunnel,	  som	  är	  fylld	  av	  
bindväv	  och	  blodkärl,	  börjar	  nybildningen	  av	  ben	  på	  tunnelväggarna.	  När	  diametern	  på	  den	  framtida	  
osteonen	  är	  klar	  börjar	  osteoblasterna	  att	  utsöndra	  osteoid	  på	  kanalens	  väggar	  i	  successiva	  lameller	  från	  
periferin	  och	  inåt.	  Dessa	  blir	  sedan	  mineraliserade.	  	  
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SKELETTMUSKULATUR	  
	  
Indelning	  av	  muskelvävnad;	  skelett-‐,	  hjärt-‐	  och	  glatt	  muskulatur.	  (S2)	  
Glatt	  muskulatur	  har	  ingen	  tvärstrimmighet,	  då	  den	  saknar	  sarkomerer	  men	  har	  aktin-‐	  och	  
myosinfilament	  som	  sköter	  kontraktionen.	  Finns	  bland	  annat	  i	  blodkärl	  och	  i	  mag-‐tarmkanalen	  och	  
sköter	  här	  kontraktion	  och	  dilation	  respektive	  peristaltik	  och	  transport.	  Kan	  toniskt	  låsas	  i	  ett	  läge,	  
”latch”,	  där	  inga	  korsbryggor	  behövs	  för	  konstant	  kontraktion	  och	  behöver	  därför	  inte	  göra	  av	  med	  
energi	  för	  att	  vara	  kontraherad.	  Detta	  är	  viktigt	  då	  en	  stor	  del	  av	  ATP-‐mängden	  i	  kroppen	  annars	  skulle	  
gå	  åt	  till	  att	  kontrahera	  blodkärlens	  glatta	  muskulatur	  för	  att	  upprätthålla	  blodtrycket.	  Binds	  till	  varandra	  
via	  gap	  junctions	  vilket	  hjälper	  musklerna	  att	  agera	  tillsammans.	  	  
	  
Aktiveras	  via	  inflöde	  av	  kalcium	  som	  leder	  till	  kalciuminducerad	  kalciumfrisättning	  från	  sarkoplasmatiska	  
retiklet.	  Detta	  kalcium	  binder	  till	  calmodulin	  som	  blir	  aktivt	  och	  binder	  till	  myosin	  light	  chain	  kinase	  
(MLCK)	  som	  fosforylerar	  den	  lätta	  kedjan	  i	  myosin,	  som	  blir	  aktiv	  och	  korsbryggecykler	  kan	  ske.	  	  
	  
Hjärtmuskulaturen	  sköter	  kontraktionen	  av	  hjärtat	  och	  aktiveras	  av	  pacemakerceller	  i	  sinusknutan,	  som	  
genererar	  aktionspotentialer	  som	  fortleds	  via	  gap	  junctions	  och	  i	  ECM.	  Aktionspotentialen	  leder	  till	  
inflöde	  av	  kalcium,	  som	  leder	  till	  kalciuminducerad	  kalciumfrisättning	  från	  sarkoplasmatiska	  retiklet.	  
Detta	  Ca2+	  binder	  till	  troponin	  C	  och	  gör	  att	  tropomyosin	  flyttas	  från	  myosinhuvudenas	  inbindningsplats.	  	  
	  
Tabellen	  visar	  en	  jämförelse	  mellan	  muskeltyperna:	  
	  

	   Skelettmuskulatur	   Hjärtmuskulatur	   Glatt	  muskulatur	  

Cellen	   Långa,	  stora	  celler	   Korta,	  smala	  celler	   Korta,	  avlånga	  celler	  

Lokalisation	   Skelett,	  tunga,	  esofagus,	  
diafragma	  

Hjärtat,	  v.	  cava,	  v.	  pulmonalis	   Organ,	  blodkärl,	  mag-‐
tarmkanal	  

Tvärstrimmighet	   Ja	   Ja	   Nej	  

Kärna	   Flera	  perifera	   Enkel	  central	   Enkel	  central	  

T-‐tubuli	   Via	  A-‐I-‐gräns	   Vid	  Z-‐linjen	   Ingen	  

Cellförbindelser	   Inga	   Kittlinjer	  med	  fascia	  adherence,	  
desmosom	  och	  gap	  junctions	  

Gap	  junctions	  

Innervering	   Somatisk	   Autonom	   Autonom	  
	  
Skelettmuskulaturens	  epimysium,	  perimysium,	  endomysium	  och	  fascikel.	  (S2)	  
Epimysium	  är	  den	  täta	  bindvävshinna	  som	  omger	  en	  muskel.	  Här	  går	  de	  större	  kärl	  och	  nerver	  som	  
försörjer	  muskeln	  med	  blod	  och	  innervering.	  	  
	  

Perimysium	  är	  bindväv	  mellan	  grupper	  av	  muskelfibrer	  och	  delar	  upp	  en	  muskel	  i	  fasciklar.	  En	  fascikel	  är	  
en	  funktionell	  enhet	  som	  tenderar	  att	  arbeta	  tillsammans	  för	  att	  uppnå	  en	  rörelse.	  I	  perimysiet	  går	  större	  
kärl	  och	  nerver.	  	  
	  

Endomysium	  är	  den	  bindväv	  som	  ligger	  mellan	  enskilda	  muskelceller	  inne	  i	  en	  fascikel.	  Här	  går	  små	  
blodkärl	  och	  nerver.	  
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Skelettmuskelcellernas	  (muskelfiberns)	  uppbyggnad	  med	  avseende	  på	  sarkolemma	  (plasmamembran),	  
kärnor,	  sarkoplasma	  (cytoplasma),	  sarkosomer	  (mitokondrier),	  myofibrill,	  myofilament	  (aktin,	  
myosin),	  troponin,	  tropomyosin.	  (S2)	  
En	  skelettmuskelcell	  (muskelfiber)	  bildas	  från	  ett	  flertal	  celler	  som	  fuserat	  och	  bildat	  ett	  multinukleärt	  
syncytium.	  I	  genomskärning	  har	  cellen	  en	  polygonal	  form	  med	  en	  diameter	  på	  mellan	  10	  och	  100	  µm.	  
Längden	  kan	  variera	  från	  upp	  till	  en	  meter	  (i	  m.	  sartorius)	  till	  några	  millimeter	  i	  innerörat.	  	  
	  

Uppbyggnaden	  av	  den	  enskilda	  cellen	  är	  att	  den	  omges	  av	  ett	  plasmamembran	  som	  kallas	  sarkolemma	  
efter	  ”sarkos”	  som	  betyder	  kött.	  Innanför	  sarkolemmat	  ligger	  cellkärnorna	  som	  kan	  vara	  upp	  till	  100	  
stycken.	  Dessa	  ligger	  alltså	  perifert	  i	  cellen	  omgivna	  av	  cytoplasman,	  som	  i	  muskelceller	  kallas	  
sarkoplasma.	  Runt	  om	  i	  cellen	  finns	  även	  mitokondrier,	  sarkosomer,	  utspridda	  mellan	  myofibrillerna.	  	  
	  

Myofibriller	  är	  de	  kontraktila	  enheterna	  i	  muskeln	  och	  består	  av	  sarkomerer	  sammanbundna	  i	  Z-‐band	  (Z-‐
diskar)	  som	  ligger	  i	  en	  rad	  längs	  med	  hela	  muskelns	  längd.	  Det	  är	  således	  dessa	  som	  kontraheras	  då	  en	  
muskel	  förkortas.	  Runt	  varje	  myofibrill	  finns	  en	  del	  av	  det	  sarkoplasmatiska	  retiklet	  (SR),	  som	  motsvarar	  
vanliga	  cellers	  endoplasmatiska	  retikel.	  SR	  frisätter	  kalcium	  och	  inleder	  en	  kontraktion	  i	  muskeln	  vid	  
nervös	  stimulering.	  	  	  
	  

Sarkomerer,	  som	  i	  vila	  är	  2-‐3	  µm	  långa	  är	  uppbyggda	  av	  två	  typer	  av	  filament.	  Tjocka	  filament	  består	  av	  
myosin	  och	  det	  är	  dessa	  som	  sköter	  kontraktionsprocessen,	  genom	  att	  dra	  i	  de	  tunna	  filamenten.	  De	  
tunna	  är	  uppbyggda	  av	  aktin	  i	  en	  spiral	  av	  två	  rader	  av	  aktinmolekyler	  som	  bildat	  polymerer.	  Runt	  
aktinfilamentet	  går	  tropomyosin,	  med	  uppgiften	  att	  täcka	  inbindningsstället	  för	  myosinhuvudena	  och	  
således	  förhindra	  kontraktion.	  Troponin	  binder	  till	  tropomyosin	  på	  var	  sjunde	  aktinmolekyl	  och	  
inbindning	  av	  kalcium	  till	  denna	  gör	  att	  tropomyosin	  förflyttas,	  så	  att	  myosin	  kan	  binda	  in	  och	  
kontraktion	  inledas.	  	  
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Bandindelning	  (A,	  I,	  Z,	  M,	  H)	  av	  myofibrillen	  med	  avseende	  på	  lokalisation	  i	  sarkomeren.	  (S2)	  
De	  olika	  områdena	  i	  sarkomeren	  är	  döpta	  med	  tyska	  namn:	  	  

	  

A-‐band:	  Anisotropt,	  motsvarar	  längden	  på	  myosinfilamenten	  och	  
är	  en	  mörkare	  region	  då	  dessa	  filament	  är	  tjockare	  än	  
aktinfilamenten.	  Längden	  förändras	  inte	  vid	  kontraktion	  av	  
muskeln.	  	  
I-‐band:	  Isotropt,	  den	  ljusare	  del	  som	  går	  från	  slutet	  av	  ett	  tjockt	  
myosinfilament	  till	  ett	  annat.	  Går	  således	  mellan	  två	  sarkomerer	  
och	  blir	  mindre	  vid	  kontraktion	  av	  muskeln,	  då	  myosinfilamenten	  
klättrar	  på	  aktinfilamenten	  mot	  Z-‐diskarna.	  
H-‐band:	  Helles	  band,	  utgörs	  av	  det	  ljusare	  bandet	  mellan	  slutet	  av	  
aktinfilamenten.	  Detta	  band	  blir	  smalare	  vid	  kontraktion	  då	  
aktinfilamenten	  dras	  ihop	  av	  de	  tjocka	  filamenten.	  	  

M-‐band:	  Mitte	  (mittband),	  utgörs	  av	  strukturer	  på	  myosinfilamenten	  som	  binder	  samman	  dem	  och	  
längden	  förändras	  således	  inte.	  	  
Z-‐band:	  Zwischenscheibe,	  är	  de	  diskar	  där	  aktinfilament	  är	  fästa	  och	  dessa	  delas	  av	  två	  sarkomerer.	  
Myosinfilamenten	  är	  även	  de	  indirekt	  fästa	  här	  via	  fjäderliknande	  titinmolekyler.	  	  
	  
Uppbyggnad	  av	  de	  tjocka	  filamenten	  (myosin),	  med	  avseende	  på	  antal	  och	  lokalisation	  av	  tunga	  och	  
lätta	  kedjor,	  samt	  myosinhuvudet,	  med	  avseende	  på	  aktin-‐	  och	  ATP-‐bindande	  delar.	  (S2)	  
Myofibrillerna	  bildas	  av	  tunna	  och	  tjocka	  filament.	  De	  tjocka	  består	  av	  sammanfogade	  myosin	  II-‐
molekyler	  med	  en	  längd	  på	  omkring	  1,5	  µm,	  vilket	  således	  också	  blir	  A-‐bandets	  längd.	  Myosin	  II	  är	  ett	  
protein	  på	  510	  kDa	  och	  bildas	  av	  två	  stycken	  tunga	  kedjor	  (på	  222	  kDa	  var)	  och	  fyra	  lätta	  kedjor.	  De	  lätta	  
kedjorna	  är	  av	  två	  typer:	  två	  essentiella	  kedjor	  (på	  18	  kDa)	  och	  två	  regulatoriska	  (på	  22	  kDa).	  En	  av	  varje	  
av	  dessa	  lätta	  kedjor	  kommer	  i	  den	  färdiga	  myosin	  II-‐molekylen	  att	  vara	  associerad	  med	  varje	  huvud.	  	  
	  
I	  skelettmuskulatur	  har	  varje	  tung	  kedja	  ett	  litet	  globulärt	  huvud	  som	  pekar	  vinkelrätt	  ut	  från	  svansen.	  
Svansen	  binder	  samman	  de	  två	  tunga	  kedjorna	  genom	  att	  bilda	  en	  spiral.	  Huvudena	  har	  två	  
inbindningsplatser,	  en	  för	  ATP	  och	  en	  för	  aktin.	  	  

I	  skelettmuskulaturen	  bildar	  ett	  flertal	  molekyler	  ett	  tjockt	  bipolärt	  filament	  som	  vänder	  
myosinmolekylerna	  åt	  olika	  håll	  i	  muskelns	  längdriktning	  och	  kan	  därför	  dra	  i	  aktinfilamenten	  mot	  mitten	  
på	  sarkomeren.	  Huvudena	  kommer	  i	  dessa	  att	  peka	  ut	  från	  strukturen	  och	  mot	  aktinfilamenten	  som	  
omger	  dem.	  I	  mitten	  på	  filamentet	  finns	  en	  bar	  zon	  utan	  huvuden	  och	  endast	  svansar	  som	  ligger	  i	  H-‐
bandet.	  	  
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Uppbyggnad	  av	  de	  tunna	  filamenten	  (aktin).	  F-‐aktin	  och	  G-‐aktin.	  Indelning	  och	  funktion	  hos	  olika	  
fomer	  av	  troponin	  (troponin	  C,	  I	  och	  T).	  Tropomyosin.	  (S2)	  

De	  tunna	  filamenten	  utgörs	  av	  aktin,	  troponin	  och	  
tropomyosin.	  Aktin	  kallas	  i	  sin	  monomera	  form	  G-‐aktin	  
(G	  =	  globulärt)	  och	  dessa	  bildar	  polymerer	  vilka	  kallas	  F-‐
aktinfilament	  (F	  =	  filament).	  Monomeren	  är	  ett	  protein	  
på	  42	  kDa	  medan	  filamentet	  är	  en	  dubbelhelix	  av	  G-‐
aktin,	  med	  samma	  orientering.	  Detta	  skapar	  en	  positiv	  
och	  en	  negativ	  ända	  där	  den	  positiva	  binder	  till	  Z-‐diskens	  
α-‐aktinin.	  Den	  negativa	  ändan	  är	  riktad	  mot	  M-‐linjen	  och	  

skyddas	  av	  en	  kappa	  för	  att	  inte	  brytas	  ned.	  Myosinhuvudena	  klättrar	  således	  mot	  den	  positiva	  ändan.	  	  
	  
Tropomyosin	  är	  ett	  protein	  på	  64	  kDa	  som	  även	  den	  är	  en	  dubbelhelix	  bildad	  av	  två	  polypeptidkedjor.	  
Denna	  är	  lokaliserad	  i	  diket	  på	  aktinfilamentet	  och	  täcker	  på	  detta	  sätt	  myosins	  inbindningsplats	  hos	  
muskler	  i	  vila.	  Längden	  motsvarar	  avståndet	  mellan	  sju	  stycken	  aktinmonomerer.	  	  
	  
Troponin	  består	  av	  ett	  komplex	  på	  tre	  olika	  globulära	  subenheter:	  troponin	  C,	  I	  och	  T.	  Troponin	  C	  (TnC)	  
är	  den	  minsta	  (18	  kDa)	  och	  det	  är	  till	  denna	  subenhet	  som	  kalcium	  binder	  till.	  Troponin	  T	  (TnT)	  väger	  30	  
kDa	  och	  binder	  komplexet	  till	  tropomyosin.	  Troponin	  I	  (TnI)	  väger	  även	  den	  30	  kDa	  och	  binder	  in	  
komplexet	  till	  aktin	  och	  ger	  således	  att	  myosin	  inte	  kan	  binda	  in.	  Troponin	  inhiberar	  alltså	  inbindningen	  
genom	  att	  tropomyosin	  täcker	  inbindningsplatsen.	  Troponin	  binder	  till	  tropomyosin	  och	  till	  aktin	  vid	  var	  
sjunde	  aktinmonomer.	  	  
	  
T-‐tubuli	  och	  sarkoplasmatiskt	  retiklets	  struktur	  (ändcisterner/terminala	  cisterner).	  Triader.	  (S2)	  
Muskelceller	  har	  invaginationer	  av	  sarkolemman	  vilka	  bildar	  kanaler	  av	  extracellulär	  vätska	  inne	  i	  cellen.	  
Dessa	  kallas	  t-‐tubuli	  och	  gör	  att	  en	  depolarisering	  av	  sarkolemman	  sprids	  in	  i	  hela	  cellen,	  så	  att	  hela	  
cellens	  insida	  snabbt	  nås	  av	  en	  aktionspotential.	  Kanalerna	  inne	  i	  cellen	  har	  kopplingar	  till	  det	  
sarkoplasmatiska	  retiklet	  (SR)	  och	  vid	  en	  aktionspotential	  aktiverar	  receptorer	  frisättning	  av	  kalcium	  

från	  denna,	  vilket	  ger	  kontraktion.	  SR	  innehåller	  en	  hög	  halt	  
kalcium,	  upp	  till	  10	  000	  gånger	  högre	  än	  i	  sarkoplasman	  i	  en	  
vilande	  muskel.	  Tillsammans	  med	  t-‐tubuli	  bildar	  SR	  det	  
sarkotubulära	  systemet	  som	  är	  viktigt	  i	  regleringen	  av	  
kontraktionsförloppet.	  
	  
SR	  bildar	  i	  en	  muskelcell	  ett	  nätverk	  som	  omger	  varje	  
myofibrill.	  Nätverket	  går	  mellan	  två	  A-‐I-‐gränser	  där	  den	  möter	  
en	  t-‐tubuli	  och	  bildar	  en	  triad.	  I	  praktiken	  innebär	  detta	  att	  ett	  

retikel	  går	  runt	  I-‐bandet	  och	  försörjer	  två	  sarkomerer	  meden,	  ett	  annat	  försörjer	  A-‐bandet	  i	  en	  sarkomer.	  	  
	  
Triaden	  består	  således	  centralt	  av	  t-‐tubuli,	  som	  på	  var	  sin	  sida	  har	  en	  terminal	  cistern	  av	  SR.	  De	  terminala	  
cisternerna	  är	  ringlika	  strukturer	  av	  SR	  som	  är	  tjockare	  än	  resten	  av	  nätverket.	  De	  innehåller	  den	  primära	  
mängden	  kalcium	  som	  frisätts	  då	  en	  kontraktion	  ska	  ske.	  	  
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Skillnader	  mellan	  röda	  och	  vita	  muskelfibrer.	  Myoglobinets	  funktion.	  (S2)	  
In	  vivo	  kan	  tre	  typer	  av	  muskelceller	  identifieras:	  vita,	  röda	  och	  mellanliggande.	  Detta	  ses	  dock	  inte	  i	  
HTX-‐Eosin-‐preparat,	  men	  väl	  vid	  andra	  färgningsreaktioner.	  Indelningen	  beror	  inte	  endast	  på	  färg,	  utan	  
även	  på	  kontraktionshastighet,	  enzymhastighet	  för	  myosins	  ATPas	  och	  den	  metabola	  profilen.	  
Kontraktionshastigheten	  bestämmer	  hur	  snabbt	  en	  muskelfiber	  kan	  kontraheras	  och	  relaxeras.	  
Enzymhastigheten	  säger	  hur	  snabbt	  ATP	  kan	  brytas	  ned	  och	  generera	  korsbryggecykler.	  Den	  metabola	  
profilen	  meddelar	  till	  sist	  hur	  snabbt	  nytt	  ATP	  kan	  bildas	  av	  glykolys	  och	  oxidativ	  fosforylering.	  	  
	  
De	  muskelfibrer	  som	  karaktäriseras	  av	  oxidativ	  fosforylering	  innehåller	  stora	  mängder	  myoglobulin	  och	  
sarkosomer.	  Myoglobulin	  är	  en	  syrebindande	  molekyl	  som	  består	  av	  en	  enhet	  (till	  skillnad	  från	  
hemoglobins	  fyra)	  och	  som	  således	  inte	  har	  en	  sigmoidal	  affinitetskurva	  utan	  en	  parabol.	  Myoglobin	  
möjliggör	  att	  syre	  kan	  lagras	  i	  muskeln	  och	  frisättas	  vid	  behov.	  	  
	  
De	  tre	  typerna	  av	  fibrer:	  	  

• Typ	  I	  (50%	  av	  fibrerna	  i	  människan)	  är	  långsamma	  fibrer	  som	  främst	  får	  energi	  från	  oxidativ	  
fosforylering	  och	  som	  färgas	  rött.	  Innehåller	  många	  mitokondrier	  och	  stora	  halter	  myoglobin	  och	  
har	  därför	  en	  hög	  uthållighet.	  Dock	  bildar	  de	  inte	  en	  lika	  stor	  kraft	  som	  andra	  typer	  av	  fibrer	  och	  
korsbryggecykeln	  sker	  långsammast	  i	  dessa	  av	  alla	  muskeltyper.	  De	  har	  även	  en	  låg	  
aktiveringströskel	  och	  små	  α-‐motorneuron	  och	  motoriska	  enheter.	  	  

	  

Används	  till	  långsamma	  små	  rörelser	  med	  liten	  kraft	  och	  för	  att	  hålla	  tonus.	  Hittas	  främst	  i	  
extremiteterna	  och	  utgör	  en	  viktig	  del	  i	  ryggens	  långa	  muskler.	  På	  denna	  plats	  ser	  de	  till	  att	  
ryggen	  hålls	  upprätt	  genom	  små	  långsamma	  rörelser.	  	  

	  
• Typ	  IIa	  (30%)	  är	  snabbare	  och	  kraftfullare	  fibrer	  som	  också	  förlitar	  sig	  på	  oxidativ	  fosforylering.	  

Dessa	  färgas	  som	  ett	  mellanting	  mellan	  rött	  och	  vitt	  in	  vivo	  och	  med	  speciella	  färgningar.	  IIa-‐
fibrer	  har	  en	  relativt	  hög	  halt	  mitokondrier	  och	  myoglobulin,	  men	  inte	  lika	  hög	  som	  typ	  I.	  De	  är	  
anpassade	  även	  för	  att	  klara	  av	  anaerob	  metabolism	  (anaerob	  glykolys)	  vilket	  typ	  I	  inte	  kan.	  	  	  

	  

Dessa	  muskelfibrer	  används	  till	  att	  göra	  snabba	  och	  kraftfulla	  rörelser	  och	  tröttas	  ut	  snabbare	  än	  
typ	  I,	  men	  långsammare	  än	  typ	  IIx.	  De	  används	  vid	  rörelser	  som	  är	  relativt	  kraftfulla	  och	  som	  ska	  
göras	  under	  en	  lång	  tid,	  t	  ex	  löpning.	  De	  motoriska	  enheterna	  är	  större,	  liksom	  α-‐
motorneuronen,	  jämfört	  med	  typ	  I.	  Aktiveringströskeln	  är	  dessutom	  högre.	  	  

	  
• Typ	  IIx	  (20%)	  färgas	  vita	  in	  vivo	  och	  i	  preparat.	  Dessa	  fibrer	  är	  till	  för	  snabba	  och	  kraftfulla	  

rörelser	  under	  kort	  tid,	  t	  ex	  hopp,	  och	  innehåller	  få	  mitokondrier	  och	  myoglobin.	  De	  har	  
dessutom	  en	  låg	  nivå	  oxidativa	  enzymer	  och	  förlitat	  sig	  därför	  på	  anaerob	  metabolism	  och	  har	  
därför	  höga	  halter	  glykogen.	  P	  g	  a	  detta	  är	  de	  kraftfulla	  under	  en	  kort	  period,	  men	  tröttas	  snabbt.	  	  

	  

Korsbryggecykeln	  går	  snabbt	  i	  dessa	  muskler	  och	  de	  är	  således	  anpassade	  för	  snabba	  rörelser	  
och	  finmotorik.	  Kontrollerar	  därför	  fingrarnas	  rörelser	  och	  ögonens.	  α-‐motorneuronen,	  liksom	  de	  
motoriska	  enheterna,	  är	  störst	  av	  alla	  muskeltyper.	  Är	  en	  viktig	  muskeltyp	  hos	  exempelvis	  
tyngdlyftare	  och	  sprinters.	  	  
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Accessoriska	  proteiner	  (titin,	  a-‐aktinin,	  nebulin,	  tropomodulin,	  desmin,	  myomesin,	  C-‐protein	  och	  
dystrofin).	  (S1)	  
För	  att	  kontraktionsprocessen	  ska	  ske	  så	  bra	  och	  snabbt	  som	  möjligt	  finns	  accessoriska	  proteiner	  i	  
sarkomeren.	  Dessa	  gör	  att	  de	  tjocka	  och	  tunna	  filamenten	  är	  precist	  lokaliserade	  i	  en	  reglerad	  symmetri.	  
Tillsammans	  utgör	  dessa	  omkring	  en	  fjärdedel	  av	  vikten	  av	  proteinerna	  i	  sarkomeren.	  
	  
Titin	  är	  ett	  stort	  protein	  på	  2	  500	  kDa	  som	  bildar	  en	  elastisk	  sträng	  som	  fäster	  myosinfilamenten	  vid	  Z-‐
disken.	  Två	  stycken	  fjäderliknande	  strukturer	  gör	  att	  det	  tjocka	  filamentet	  sitter	  mitt	  mellan	  de	  tunna.	  	  
	  
α-‐aktinin	  är	  ett	  kort,	  bipolärt	  stavliknande	  aktinbindande	  protein	  på	  190	  kDa	  som	  förankrar	  aktin	  till	  Z-‐
disken.	  	  
	  
Nebulin	  är	  en	  elongerad	  oelastisk	  polypeptid	  på	  600	  kDa	  som	  är	  fäst	  vid	  Z-‐disken	  och	  som	  löper	  parallellt	  
med	  aktinfilamenten.	  Reglerar	  längden	  på	  de	  tunna	  filamenten	  och	  assisterar	  inbindningen	  till	  α-‐aktinin.	  	  
	  
Tropomodulin	  är	  ett	  litet	  protein	  på	  40	  kDa	  som	  binder	  till	  aktin	  på	  dess	  fria	  positiva	  ände.	  Detta	  
förhindrar	  att	  filamentet	  bryts	  ned	  och	  fungerar	  således	  som	  en	  kappa.	  	  
	  
Desmin	  är	  ett	  intermediärfilament	  på	  53	  kDa	  som	  bildar	  ett	  nätverk	  som	  omger	  varje	  sarkomers	  Z-‐disk	  
och	  fäster	  dem	  till	  varandra	  och	  till	  plasmamembranet.	  Detta	  fäster	  närliggande	  myofibriller	  i	  varandra.	  	  
	  
Myomesin	  är	  ett	  protein	  på	  185	  kDa	  som	  håller	  ihop	  de	  tjocka	  filamenten	  i	  M-‐linjen.	  	  
	  
C-‐protein	  är	  en	  av	  flera	  möjliga	  myosinbindande	  proteiner	  som	  fungerar	  på	  samma	  sätt	  som	  myomesin	  
fast	  vid	  sidan	  om	  M-‐linjen.	  Vikten	  ligger	  på	  mellan	  15	  och	  140	  kDa.	  
	  
Dystrofin	  är	  ett	  stort	  protein	  på	  427	  kDa	  som	  tros	  länka	  laminin,	  i	  det	  yttre	  laminat	  i	  cellen,	  till	  
aktinfilamenten.	  Saknas	  detta	  protein	  drabbas	  man	  av	  muskelsvaghet	  i	  en	  sjukdom	  som	  kallas	  
Duchennes	  muskeldystrofi.	  	  
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Avsnitt II: Fysiologi  
	  

SKELETTMUSKULATUR	  
	  
Korsbryggecykeln:	  myosinets	  ATPas-‐aktivitet,	  ATP:s	  roll,	  "power	  stroke",	  rigor.	  (S2-‐S3)	  	  
En	  muskel	  som	  stimuleras	  av	  en	  aktionspotential	  får	  en	  ökad	  koncentration	  kalcium	  i	  sarkoplasman,	  
vilket	  ger	  kontraktion	  då	  tropomyosin	  förflyttas.	  Korsbryggecykler	  i	  myosin	  II-‐molekylerna	  initieras	  då	  
och	  gör	  att	  muskelfiberns	  längd	  förkortas.	  I	  vila	  kan	  istället	  aktin-‐	  och	  myosinfilamenten	  glida	  bredvid	  
varandra	  så	  att	  en	  sträckning	  lätt	  kan	  ske	  om	  en	  muskelantagonist	  är	  aktiv.	  Energin	  till	  kontraktionen	  fås	  
genom	  en	  spjälkning	  av	  ATP	  till	  ADP	  +	  Pi.	  	  
	  
Korsbryggecykeln	  (bild	  på	  nästa	  sida):	  

1. I	  vila	  är	  aktin-‐	  och	  myosinfilamenten	  inte	  fästa	  i	  varandra	  beroende	  på	  frånvaro	  av	  kalcium	  och	  
att	  tropomyosin	  således	  täcker	  inbindningsplatserna.	  	  

2. Då	  kalcium	  frisätts	  exponeras	  aktinfilamentet	  för	  myosinhuvudena	  och	  dessa	  fäster.	  Inbundet	  i	  
huvudet	  finns	  en	  ADP	  samt	  en	  Pi	  som	  tidigare	  suttit	  ihop	  som	  ATP.	  	  

3. Fosfatjonen	  lossnar	  från	  huvudet	  vilket	  ger	  en	  kraftutveckling	  och	  gör	  att	  det	  tjocka	  filamentet	  
drar	  i	  det	  tunna.	  Detta	  är	  således	  det	  steg	  i	  korsbryggecykeln	  som	  producerar	  kraften	  och	  kallas	  i	  
engelsk	  litteratur	  power	  stroke.	  Kraften	  bildas	  genom	  att	  huvudet	  vrids	  och	  får	  en	  mindre	  vinkel	  
vilket	  leder	  till	  att	  toppen	  förflyttas	  omkring	  11	  nm.	  	  	  

4. Därefter	  lossnar	  ADP-‐molekylen	  också	  från	  huvudet	  och	  detta	  ger	  själva	  rörelsen	  av	  
aktinfilamentet	  in	  mot	  M-‐bandet.	  	  

5. Nu	  binder	  en	  ny	  ATP-‐molekyl	  in	  till	  den	  tunga	  kedjans	  huvud	  och	  detta	  gör	  att	  myosin	  II-‐
molekylen	  lossnar	  från	  aktin	  på	  grund	  av	  en	  lägre	  affinitet.	  	  

6. En	  spjälkning	  av	  ATP	  till	  ADP	  +	  Pi	  gör	  att	  huvudet	  återigen	  binder	  in	  till	  en	  monomer	  (på	  grund	  av	  
ökad	  affinitet)	  och	  att	  vinkeln	  på	  huvudet	  ökar	  så	  att	  en	  ny	  kontraktion	  kan	  göras.	  Denna	  
vinkelförändring	  gör	  att	  huvudet	  nu	  befinner	  sig	  11	  nm	  längre	  fram.	  Vid	  en	  isometrisk	  
kontraktion	  binder	  huvudet	  till	  samma	  monomer	  igen,	  medan	  om	  en	  förkortning	  av	  muskeln	  
sker	  binds	  en	  monomer	  närmare	  Z-‐disken.	  

	  

Myosin	  har	  således	  en	  ATPas-‐aktivitet	  genom	  att	  en	  ATP	  spjälkas	  för	  varje	  korsbryggecykel	  som	  sker.	  
Dessa	  högenergimolekyler	  ger	  med	  andra	  ord	  energin	  till	  en	  cykel.	  Skulle	  inte	  kontraktionen	  regleras	  av	  
kalcium	  skulle	  förkortning	  av	  muskeln	  ske	  tills	  det	  att	  ATP	  tog	  slut.	  Detta	  skulle	  innebära	  att	  
myosinhuvudena	  inte	  kunde	  lossna	  från	  aktinfilamenten	  och	  att	  muskeln	  blir	  stel.	  Det	  är	  också	  detta	  som	  
ger	  likstelhet,	  rigor	  mortis,	  eftersom	  ATP-‐hydrolys	  fortsätter	  efter	  döden,	  men	  ingen	  ny	  ATP	  bildas.	  	  
	  

Korsbryggor	  sker	  så	  länge	  kalcium	  och	  ATP	  finns	  närvarande	  och	  i	  en	  hastighet	  av	  10	  per	  sekund	  per	  
myosin	  II-‐molekyl.	  Då	  det	  är	  flera	  huvuden	  som	  jobbar	  samtidigt	  är	  energiförlusten	  mycket	  stor	  i	  
skelettmuskelceller.	  Detta	  skulle	  inte	  fungera	  i	  glatt	  muskulatur	  då	  dessa	  exempelvis	  ständigt	  måste	  hålla	  
tonus	  i	  kärl.	  Lösningen	  är	  att	  glatta	  muskelceller	  kan	  sluta	  fosforylera	  den	  lätta	  regulatoriska	  kedjan	  så	  att	  
myosin-‐	  och	  aktinfilamenten	  låses	  vid	  varandra	  i	  något	  som	  kallas	  latch.	  Detta	  fungerar	  dock	  inte	  i	  
skelettmuskulatur	  då	  man	  skulle	  hamna	  i	  ett	  rigorläge	  och	  inte	  kunna	  röra	  sig.	  	  
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Olika	  kontraktionstyper:	  isometrisk	  och	  isotonisk	  kontraktion.	  (S2-‐S3)	  	  

Isometrisk	  kontraktion	  är	  en	  kontraktion	  av	  muskeln	  som	  genererar	  kraft,	  
men	  som	  inte	  gör	  att	  muskeln	  förkortas.	  Sker	  exempelvis	  om	  man	  försöker	  
lyfta	  något	  från	  marken	  som	  är	  så	  tungt	  att	  det	  inte	  rör	  på	  sig	  eller	  i	  en	  
muskel	  fastspänd	  mellan	  två	  fasta	  föremål.	  	  
	  
En	  isoton	  kontraktion	  är	  istället	  en	  kontraktion	  som	  har	  ett	  konstant	  
motstånd	  och	  där	  en	  förkortning	  eller	  förlängning	  av	  muskeln	  sker.	  Detta	  
kan	  vara	  ett	  lyft	  av	  en	  enkilosvikt	  (koncentrisk	  kontraktion)	  eller	  att	  man	  
håller	  mot	  en	  hundrakilosvikt	  som	  faller	  mot	  marken	  och	  bromsar	  dess	  
hastighet	  (excentrisk	  kontraktion).	  En	  excentrisk	  kontraktion	  är	  således	  en	  
muskelkraft	  som	  verkar	  för	  en	  förkortning	  men	  som	  på	  grund	  av	  yttre	  

omständigheter	  leder	  till	  en	  förlängning.	  Excentrisk	  träning	  är	  mycket	  bättre	  ur	  styrkeperspektiv	  då	  
kraften	  man	  verkar	  mot	  är	  högre.	  Man	  orkar	  hålla	  mot	  100	  kilo	  som	  faller	  men	  inte	  lyfta	  lika	  mycket,	  
trots	  det	  är	  kraften	  som	  musklerna	  utsätta	  för	  lika	  stor.	  	  
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Den	  isometriska	  längd-‐kraftkurvan:	  passiv	  och	  aktiv	  kraft,	  normalt	  arbetsområde.	  (S2-‐S3)	  	  
	  

Den	  isometriska	  längd-‐
kraftkurvan	  ritar	  sambandet	  
mellan	  den	  kraft	  som	  kan	  
utvecklas	  i	  en	  muskel	  och	  den	  
längd	  denna	  muskelfiber	  har.	  Att	  
den	  är	  isometrisk	  trots	  olika	  
längder	  beror	  på	  att	  fibern	  är	  
utsträckt	  till	  olika	  mått	  där	  den	  
får	  göra	  en	  kontraktion	  mellan	  
ett	  fast	  stöd	  och	  en	  kraftmätare.	  
Således	  sker	  ingen	  förkortning	  

och	  ingen	  hastighet	  fås.	  Längden	  100%	  är	  den	  längd	  en	  fiber	  skulle	  ha	  om	  man	  tog	  ur	  den	  ur	  kroppen	  och	  
om	  den	  inte	  påverkades	  av	  andra	  faktorer	  som	  aktivitet	  eller	  tyngdkraft.	  	  
	  
Den	  aktiva	  kraften	  är	  den	  kraft	  som	  skapas	  av	  ATP-‐hydrolys	  i	  korsbryggorna	  och	  som	  leder	  till	  att	  
myofibrillerna	  förkortas.	  Den	  passiva	  kraften	  skapas	  av	  senor	  och	  annan	  bindväv	  som	  omger	  och	  kopplar	  
muskeln	  till	  skelettet.	  Denna	  kraft	  kräver	  alltså	  inte	  energi	  utan	  sker	  på	  samma	  sätt	  som	  ett	  gummiband	  
som	  spänns.	  Således	  kommer	  också	  denna	  kraft	  inte	  att	  ses	  förrän	  muskeln	  är	  nära	  och	  över	  100%	  längd	  
på	  samma	  sätt	  som	  ett	  gummiband	  inte	  ger	  någon	  kraft	  när	  den	  är	  slak.	  Den	  totala	  kraften	  som	  
genereras	  i	  en	  muskel	  är	  summan	  av	  den	  aktiva	  och	  den	  passiva.	  I	  normala	  fysiologiska	  skeenden	  är	  
denna	  maximal	  omkring	  100%	  längd.	  Vid	  ytterligare	  längdökningar	  ökar	  dock	  den	  passiva	  kraften	  (till	  
dess	  att	  muskeln	  går	  av)	  och	  denna	  kraft	  är	  högre	  än	  vad	  den	  aktiva	  kontraktionen	  kan	  generera.	  Detta	  
sker	  dock	  inte	  i	  kroppen	  då	  leder	  förhindrar	  en	  sådan	  översträckning.	  	  
	  
Det	  normala	  arbetsområdet	  är	  markerat	  i	  figuren	  och	  vid	  100%	  längd	  är	  som	  sagt	  kraften	  högst.	  Vill	  man	  
lyfta	  något	  med	  m.	  biceps	  brachii	  utvecklar	  man	  först	  en	  liten	  kraft	  när	  man	  har	  raka	  armar	  då	  längden	  
här	  är	  högre	  än	  100%.	  Efter	  hand	  som	  muskeln	  förkortas	  utvecklas	  allt	  mer	  kraft	  för	  att	  till	  sist	  bli	  mindre	  
igen	  när	  man	  har	  mycket	  vinklade	  armar.	  	  
	  
Att	  kraften	  blir	  olika	  vid	  olika	  längder	  beror	  i	  skelettmuskler	  på	  myofilamentens	  relativa	  position	  till	  
sarkomerernas	  (till	  höger	  i	  figuren):	  

1. Vid	  en	  kort	  muskellängd	  överlappar	  aktinfilamenten	  varandra.	  Det	  innebär	  att	  vissa	  korsbryggor	  
verkar	  på	  aktinfilament	  bundna	  i	  fel	  Z-‐disk	  och	  detta	  motverkar	  således	  kontraktionen	  i	  muskeln.	  	  

2. Runt	  en	  ideal	  längd	  är	  aktinfilamenten	  en	  bit	  från	  varandra	  (ett	  H-‐band	  existerar)	  och	  samtliga	  
myosinhuvuden	  har	  kontakt	  med	  de	  tunna	  filamenten.	  Detta	  gör	  att	  samtliga	  myosin	  II-‐
molekyler	  kan	  bidra	  till	  kontraktion	  och	  kraften	  blir	  maximal.	  

3. Vid	  muskellängder	  längre	  än	  idealt	  är	  inte	  längre	  alla	  myosinhuvuden	  i	  kontakt	  med	  
aktinmonomerer.	  Det	  gör	  att	  dessa	  inte	  kan	  bidra	  till	  kontraktionen	  och	  att	  kraften	  blir	  mindre.	  	  

	  
Den	  kraft	  en	  muskel	  kan	  leverera	  beror	  på	  antalet	  myosinhuvuden	  och	  på	  muskelfiberns	  totala	  längd.	  	  	  
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Isotoniska	  kontraktioner:	  kraft(belastnings)-‐hastighetsförhållandet,	  koncentriska	  och	  excentriska	  
kontraktioner.	  (S2-‐S3)	  	  

För	  isotoniska	  kontraktioner	  gäller	  att	  
belastningen	  som	  verkar	  mot	  muskelns	  
rörelse	  är	  konstant.	  Muskeln	  kommer	  
dock	  att	  förkortas	  (koncentrisk	  
rörelse)	  eller	  förlängas	  (excentrisk)	  
beroende	  på	  kraften	  som	  verkar	  mot	  
muskelns	  kraft.	  Är	  kraften	  som	  
sträcker	  muskeln	  högre	  än	  den	  aktiva	  
och	  passiva	  kraften	  tillsammans	  
förlängs	  muskeln	  och	  en	  negativ	  
hastighet	  fås.	  Om	  korsbryggecyklerna	  
däremot	  genererar	  en	  starkare	  kraft	  
tillsammans	  med	  den	  passiva,	  
förkortas	  muskeln	  med	  en	  positiv	  
hastighet.	  	  
	  

I	  diagrammet	  har	  man	  utsatt	  en	  muskel	  för	  en	  viss	  belastning.	  Om	  kraften	  som	  skapas	  i	  muskeln	  är	  högre	  
än	  belastningen	  förkortas	  muskeln.	  Om	  belastningen	  istället	  är	  högre	  än	  den	  kraft	  som	  kan	  skapas	  i	  
sarkomererna	  förlängs	  muskeln.	  Vid	  ett	  läge	  där	  den	  skapade	  kraften	  är	  lika	  stor	  som	  belastningen	  sker	  
varken	  kontraktion	  eller	  elongering	  av	  muskeln	  och	  en	  isometrisk	  kraft	  uppmäts,	  dock	  utan	  hastighet.	  	  
	  
Det	  råder	  ett	  samband	  mellan	  belastning	  på	  en	  muskel	  och	  den	  maximala	  hastighet	  den	  kan	  förkortas	  
med.	  Ju	  högre	  belastningen	  är,	  desto	  långsammare	  blir	  den	  möjliga	  hastigheten.	  En	  helt	  obelastad	  
muskel	  (drar	  inte	  ens	  i	  skelett)	  kan	  förkortas	  med	  en	  hastighet	  på	  10	  muskellängder/sekund	  i	  snabba	  
muskelfibrer.	  I	  långsamma	  är	  denna	  hastighet	  betydligt	  lägre.	  Att	  det	  går	  snabbare	  vid	  låga	  belastningar	  
beror	  på	  att	  korsbryggorna	  sker	  snabbare	  och	  kan	  ta	  större	  steg	  i	  aktinfilamentet	  för	  varje	  cykel.	  Vid	  
höga	  belastningar	  arbetar	  fler	  korsbryggor	  med	  att	  motverka	  belastningen	  och	  få	  bidrar	  till	  förkortning.	  
Det	  motsatta	  sker	  vid	  låga	  belastningar	  då	  i	  princip	  alla	  myosinhuvuden	  arbetar	  med	  att	  förkorta	  
muskeln.	  	  
	  
Då	  muskeln	  har	  en	  hög	  hastighet	  minskar	  sannolikheten	  att	  huvuden	  binder	  in	  till	  aktinmonomerer,	  
vilket	  innebär	  att	  färre	  korsbryggor	  kan	  skapa	  kraft	  och	  således	  att	  spänningen	  i	  muskeln	  inte	  blir	  så	  hög.	  	  
	  
För	  att	  lyfta	  ett	  föremål	  långsamt	  behöver	  man	  endast	  aktivera	  en	  del	  av	  de	  fibrer	  som	  finns	  i	  muskeln.	  
Effekt,	  vilket	  är	  hastighet	  gånger	  kraft,	  kan	  räknas	  ut	  ur	  diagrammet.	  Denna	  ses	  uppe	  till	  höger	  i	  figuren	  
och	  är	  maximal	  vid	  30-‐40%	  belastning.	  Den	  är	  däremot	  noll	  när	  antingen	  hastigheten	  eller	  belastningen	  
är	  noll.	  Detta	  utnyttjas	  i	  bilar	  och	  i	  cyklar	  som	  har	  växlar,	  genom	  att	  man	  vid	  en	  bestämd	  hastighet	  väljer	  
med	  vilken	  utväxling	  man	  vill	  addera	  kraft.	  Detta	  ger	  på	  en	  cykel	  att	  muskelbelastningen	  ständigt	  ska	  
ligga	  på	  30-‐40%	  för	  att	  man	  ska	  ta	  sig	  från	  en	  punkt	  till	  en	  annan	  med	  en	  så	  liten	  energiförlust	  som	  
möjligt.	  	  
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Aktiveringsförloppet	  (excitations-‐kontraktionskopplingen):	  Ca2+:s	  roll,	  troponin-‐tropomyosin,	  
frisättning	  från	  och	  återupptag	  av	  Ca2+	  till	  sarkoplasmatiska	  retiklet.	  (S2-‐S3)	  	  
Ett	  inflöde	  av	  kalcium	  till	  sarkoplasman	  är	  det	  som	  möjliggör	  kontraktionen.	  Detta	  sker	  från	  det	  
sarkoplasmatiska	  retiklet	  (SR)	  och	  för	  att	  få	  relaxation	  pumpas	  jonerna	  tillbaka	  till	  SR.	  Signalen	  om	  
kontraktion	  börjar	  med	  att	  en	  nervimpuls	  leds	  genom	  α-‐motorneuron	  till	  mitten	  av	  muskelcellens	  yta	  
och	  frisätter	  acetylkolin	  (ACh).	  Det	  gör	  att	  membranet	  depolariseras	  lokalt	  då	  ACh	  binder	  in	  till	  
ligandaktiverade	  Na+-‐kanaler	  och	  öppnar	  dessa	  så	  att	  jonerna	  flödar	  in.	  	  
	  

Denna	  lokala	  depolarisering	  öppnar	  spänningskänsliga	  Na+-‐kanaler	  i	  närheten,	  som	  i	  sin	  tur	  gör	  att	  andra	  
närliggande	  spänningskänsliga	  Na+-‐kanaler	  öppnas.	  Detta	  gör	  att	  hela	  muskelcellen	  depolariseras.	  
Depolariseringen	  sprider	  sig	  längs	  membranets	  yta	  in	  i	  t-‐tubuli	  med	  en	  hastighet	  på	  3-‐5	  m/s.	  
Vilomembranpotentialen	  i	  en	  muskelcell	  ligger	  på	  omkring	  -‐80	  till	  -‐90	  mV	  och	  de	  spänningskänsliga	  
kanalerna	  öppnas	  vid	  en	  depolarisering	  till	  omkring	  -‐50	  mV,	  vilket	  sedan	  ger	  en	  positiv	  potential.	  	  
	  

Depolariseringen	  aktiverar	  
spänningskänsliga	  Ca2+-‐
kanaler	  av	  L-‐typ	  inne	  i	  t-‐
tubuli,	  kallade	  
dihydropyridinreceptorer	  
(DHP).	  Namnet	  speglar	  inte	  
funktionen,	  utan	  endast	  
upptäcktssättet.	  En	  
depolarisering	  leder	  till	  
dessas	  strukturella	  
förändring,	  så	  att	  de	  petar	  
på	  en	  annan	  typ	  av	  
kalciumkanal,	  
ryanodinreceptor	  (RYA)	  i	  SR,	  
som	  öppnas.	  Kalcium	  flödar	  

ut	  från	  SRs	  terminala	  cisterner	  genom	  RYA	  till	  sarkoplasman.	  Det	  sker	  genom	  passiv	  transort	  på	  grund	  av	  
en	  mycket	  stor	  koncentrationsskillnad.	  
	  

När	  kalcium	  strömmat	  ut	  i	  sarkoplasman	  binder	  jonerna	  till	  troponin	  C.	  Detta	  förändrar	  konformationen	  
av	  denna	  del	  av	  troponinkomplexet	  och	  leder	  till	  att	  TnI	  släpper	  från	  aktinfilamentet.	  Det	  ger	  i	  sin	  tur	  att	  
tropomyosin	  förflyttas	  och	  inte	  längre	  täcker	  myosins	  inbindningsplats	  och	  kontraktion	  i	  form	  av	  
korsbryggor	  kan	  ske.	  I	  en	  muskel	  pumpas	  kalcium	  ständigt	  tillbaka	  in	  till	  SR	  av	  kalciumkänsliga	  pumpar	  
som	  förbrukar	  ATP.	  Det	  innebär	  att	  kalcium	  endast	  finns	  i	  sarkoplasman	  så	  länge	  muskelcellen	  fortsätter	  
att	  få	  stimulans	  som	  öppnar	  RYA.	  Så	  fort	  dessa	  stängs	  sjunker	  [Ca2+]	  snabbt	  och	  är	  nere	  på	  vilonivå	  inom	  
omkring	  30	  ms	  och	  kontraktion	  kan	  inte	  längre	  ske.	  Stimulansen	  i	  motorändplattan	  försvinner	  även	  den	  
snabbt,	  tack	  vare	  acetylkolinesteras	  som	  avlägsnar	  ACh	  från	  synapsen.	  	  
	  
Hela	  processen	  från	  excitation	  av	  cellen	  från	  α-‐motorneuronet	  till	  att	  kontraktionen	  inleds	  kallas	  
excitations-‐kontraktionskopplingen.	  	  	  
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Enkelkontraktion	  (twitch),	  summation	  av	  twitchkraft,	  tetanus.	  (S2-‐S3)	  	  
	  

I	  bilden	  syns	  en	  enstaka	  twitch	  registrerad	  
i	  ett	  kraft-‐tidsdiagram.	  Tillsammans	  med	  
denna	  syns	  den	  aktionspotential	  som	  
aktiverade	  kalciumfrisättningen	  samt	  
kalciumkoncentrationen	  i	  sarkoplasman.	  
En	  twitch	  är	  detsamma	  som	  en	  
muskelryckning	  och	  denna	  skapas	  då	  
kalcium	  flyttar	  på	  tropomyosin.	  Det	  man	  
kan	  utläsa	  ur	  diagrammet	  är	  att	  
aktionspotentialen	  på	  bara	  några	  

millisekunder	  höjer	  kalciumkoncentrationen	  i	  sarkoplasman.	  Kontraktionen	  börjar	  några	  millisekunder	  
senare	  och	  varar	  sedan	  under	  en	  längre	  tidsperiod,	  långt	  efter	  det	  att	  kalciumnivån	  runt	  sarkomeren	  
återgått	  till	  den	  normala	  genom	  att	  Ca2+	  pumpas	  tillbaka	  till	  SR.	  	  
	  
Om	  man	  vill	  kontrahera	  en	  muskel	  under	  en	  längre	  period	  och	  med	  en	  högre	  kraft	  måste	  man	  skicka	  fler	  
aktionspotentialer	  som	  fortsätter	  utflödet	  av	  Ca2+	  i	  cytoplasman.	  Mängden	  kalcium	  hålls	  relativt	  konstant	  
och	  ökar	  bara	  lite	  från	  den	  första	  stimulansen	  till	  den	  senare.	  Mängden	  till	  slut	  att	  minska	  beroende	  på	  
uttröttning.	  Vid	  en	  muskelstimulans	  från	  α-‐motorneuron	  på	  20	  Hz	  blir	  [Ca2+]	  ungefär	  0,75	  µM,	  medan	  
den	  vid	  50	  Hz	  blir	  omkring	  1	  µM.	  En	  stimulans	  på	  50	  aktionspotentialer	  i	  sekunden	  räcker	  för	  att	  uppnå	  
maximal	  kraft	  i	  en	  muskel,	  eftersom	  det	  ger	  en	  kalciummängd	  i	  plasman	  som	  är	  tillräcklig	  för	  att	  samtliga	  
tropomyosinkedjor	  ska	  vara	  avlägsnade.	  En	  högre	  stimulans	  leder	  till	  en	  högre	  mängd	  Ca2+	  men	  inte	  till	  
en	  större	  kraft,	  då	  alla	  myofibriller	  redan	  är	  aktiverade	  och	  alla	  deras	  sarkomerer	  ger	  kontraktion.	  	  
	  

I	  den	  här	  figuren	  ses	  hur	  kraftutvecklingen	  blir	  
vid	  flera	  på	  varandra	  följande	  aktionspotentialer	  
med	  olika	  frekvens.	  Vid	  10	  Hz	  ses	  enskilda	  
twitchar	  som	  helt	  hinner	  ner	  i	  kraftnivå	  mellan	  
aktiveringarna.	  Vid	  högre	  frekvenser	  aktiveras	  ny	  
kalciumfrisättning	  innan	  den	  gamla	  mängden	  
tagits	  upp.	  Därför	  fås	  en	  ny	  kontraktionsstart	  
innan	  den	  gamla	  förlorat	  sin	  kraft	  och	  de	  två	  
krafterna	  summeras.	  Det	  är	  alltså	  summation	  av	  
flera	  enskilda	  twitchar	  som	  leder	  till	  en	  ökad	  
kraft	  och	  kontraktionsperiod,	  vid	  snabbare	  
stimulering	  av	  muskler.	  

	  
Tetanus	  kallas	  den	  kraftutveckling	  som	  sker	  vid	  en	  stimulans	  på	  mer	  än	  50	  Hz.	  Det	  ger	  en	  kraftkurva	  som	  
är	  i	  princip	  jämn	  och	  som	  leder	  till	  en	  maximal	  kraftutveckling.	  Då	  går	  alla	  korsbryggor	  för	  fullt	  och	  
kalciumhalten	  i	  plasman	  ligger	  på	  en	  nivå	  som	  leder	  till	  fortsatt	  aktivitet.	  Eftersom	  [Ca2+]	  inte	  hinner	  
sjunka	  mellan	  aktionspotentialerna	  inleds	  inte	  relaxation.	  	  	  
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Muskelns	  energiomsättning:	  betydelsen	  av	  kreatinfosfat,	  anaerob	  och	  aerob	  nedbrytning	  av	  glykogen	  
och	  fettnedbrytning;	  oxidativ	  fosforylering.	  (S2-‐S3)	  
Varje	  gång	  en	  korsbryggecykel	  slutförs	  hydrolyseras	  en	  ATP	  till	  ADP	  +	  Pi.	  Detta	  sker	  således	  även	  under	  
isometriska	  kontraktioner	  trots	  att	  muskeln	  inte	  förkortas.	  ATP	  krävs	  även	  i	  de	  kalciumkänsliga	  
pumparna	  som	  transporterar	  tillbaka	  Ca2+	  till	  SR	  samt	  för	  Na+/K+-‐pumpen	  på	  cellytan.	  Na+/K+-‐pumpen	  är	  
till	  för	  att	  återskapa	  vilomembranpotential	  mellan	  stimulering	  från	  α-‐motorneuron.	  Sammantaget	  går	  
70%	  av	  ATP-‐mängden	  åt	  till	  korsbryggecykler.	  
	  
Energikonsumtionen	  i	  en	  muskelcell	  kan	  öka	  100	  gånger	  vid	  aktivering	  av	  cellen	  till	  maximal	  aktivitet.	  
Normalt	  innehåller	  en	  skelettmuskelcell	  6	  mM	  ATP,	  vilket	  är	  mycket	  jämfört	  med	  andra	  celler,	  men	  som	  
används	  på	  en	  sekund	  vid	  maximal	  kraftutveckling.	  ATP	  tar	  aldrig	  slut	  i	  en	  levande	  muskelcell,	  utan	  
återbildas	  genom	  metabolism	  och	  från	  kreatinfosfat.	  	  
	  
Kreatinfosfat	  (CrP)	  är	  en	  energirik	  förening	  som	  bildas	  i	  levern	  och	  njuren	  och	  transporteras	  till	  
muskelceller.	  Den	  kan	  spjälkas	  samtidigt	  som	  en	  ATP	  bildas	  genom	  reaktionen:	  CrP	  +	  ADP	  →	  Cr	  +	  ATP.	  
Kreatinfosfat	  fungerar	  således	  som	  en	  buffert	  för	  snabb	  återbildning	  av	  ATP.	  Mängden	  av	  denna	  
substans	  uppgår	  dock	  bara	  till	  30	  mM,	  vilket	  räcker	  för	  mindre	  än	  10	  sekunders	  maximal	  aktivitet.	  Efter	  
att	  denna	  mängd	  är	  slut	  måste	  cellen	  helt	  förlita	  sig	  på	  nyproduktion	  av	  energi	  genom	  metabolismen,	  
som	  sker	  snabbare	  i	  skelettmuskulatur	  än	  i	  andra	  celler.	  	  
	  
Metabolismen	  kan	  delas	  in	  i	  glykolys	  och	  oxidativ	  fosforylering.	  Den	  senare	  sker	  i	  mitokondrierna	  i	  celler	  
med	  god	  tillgång	  på	  syre	  under	  aerob	  metabolism	  och	  ger	  38	  ATP-‐molekyler	  per	  glukosmolekyl.	  Den	  
oxidativa	  fosforyleringen	  sker	  vid	  måttliga	  aktivitetsnivåer.	  I	  glykolysen	  används	  främst	  nedbrutet	  
glykogen,	  men	  glukos	  från	  blodet	  bidrar	  också.	  Om	  aktiviteten	  i	  muskeln	  är	  långvarig	  och	  hög	  hinner	  
mitokondrierna	  inte	  ta	  hand	  om	  det	  pyruvat	  som	  bildas.	  Vid	  denna	  anaeroba	  glykolys	  bildas	  laktos	  och	  
endast	  två	  ATP-‐molekyler	  per	  glukosmolekyl	  produceras.	  	  
	  
Betydelsen	  av	  olika	  fibertyper	  i	  skelettmuskel.	  (S2)	  	  
	  

	   Typ	  IIX/FF	  (Fast	  
fatiguing)	  

Typ	  IIA/FR	  (Fast,	  fatigue	  
resistant)	  

Typ	  I/S	  (Slow)	  

Myofibrillär	  ATP-‐nedbrytning	   +++	   ++	   +	  
Maximal	  förkortningshastighet	   +++	   ++	   +	  
Kontraktionstid	   20-‐50	  ms	   20-‐50	  ms	   100	  ms	  
Mitokondriehalt	   +	   ++	   +++	  
Halt	  av	  glykolytiska	  enzymer	   +++	   +++	   +	  
Uthållighet	   Tröttas	  lätt	   Relativt	  uthållig	   Mycket	  uthållig	  
α-‐motorneuron	   Stora	   Mindre	   Minst	  
Aktiveringströskel	   Hög	   Lägre	   Låg	  
Motoriska	  enheter	   Stora	   Mindre	   Minst	  
Användning	   Snabba	  rörelser	  med	  

stor	  kraft	  
Långsammare	  rörelser	  med	  
mindre	  kraft	  under	  längre	  
tid	  

Långsamma	  rörelser	  med	  
liten	  kraft,	  för	  att	  hålla	  
tonus	  

Andel	  hos	  människa	   20	  procent	   30	  procent	   50	  procent	  
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ARBETSFYSIOLOGI	  
Akut	  arbete	  
	  
Aerobt	  och	  anaerobt	  arbete,	  intervallträning	  samt	  styrketräning.	  (S2-‐S3)	  
Muskler	  med	  tillräcklig	  syretillförsel	  under	  arbete	  kan	  använda	  sig	  av	  anaerob	  metabolism.	  Då	  bildas	  38	  
ATP-‐molekyler	  per	  glukosmolekyl	  genom	  oxidativ	  fosforylering.	  Aeroba	  processer	  är	  oxidation	  av	  glukos,	  
laktat	  och	  fettsyror.	  För	  varje	  liter	  syrgas	  som	  konsumeras	  i	  kroppen	  vid	  de	  aeroba	  processerna	  frigörs	  20	  
kJ	  energi	  (variation:	  19,7-‐21,2	  kJ).	  
	  

Om	  syretillförsel	  inte	  räcker	  till,	  t	  ex	  under	  mycket	  aktivt	  arbete,	  omvandlas	  den	  pyruvat	  som	  bildas	  i	  
glykolysen	  till	  laktat.	  Laktatet	  kan	  sedan	  användas	  som	  energi,	  men	  ger	  då	  bara	  2	  ATP-‐molekyler	  per	  
glukosmolekyl.	  Aneroba	  processer	  är	  nedbrytning	  av	  ATP	  och	  fosfokreatin.	  Kan	  ”ersätta”	  1-‐1,5	  liter	  
syrgas.	  Anaerob	  glykolys	  kan	  ”ersätta”	  6-‐7	  liter	  syrgas.	  	  
	  

Intervallträning	  är	  en	  träningsform	  där	  man	  varierar	  hög-‐	  och	  lågintensitetsövningar.	  Om	  man	  tränar	  till	  
maximall	  prestation	  kan	  man	  på	  lång	  sikt	  få	  längre	  tid	  till	  utmattning/trötthet,	  höjd	  laktattröskel	  och	  
ökad	  maximal	  syreupptagningsförmåga.	  Vid	  styrketräning	  använder	  man	  motstånd	  för	  att	  inducera	  
muskelkontraktion.	  Det	  bygger	  styrka,	  anaerob	  uthållighet	  och	  ökar	  storleken	  i	  skelettmuskler.	  	  
	  
Skeenden	  och	  underliggande	  reglermekanismer	  bakom	  ventilationen	  vid	  övergång	  från	  vila	  till	  
arbete,	  betydelse	  av	  centralnervösa	  faktorer	  samt	  av	  metabola	  och	  andra	  förändringar	  i	  blod	  och	  
muskel.	  (S2-‐S3)	  	  	  

Vid	  arbetets	  start	  ökar	  ventilationen	  först	  snabbt,	  följt	  av	  
en	  kortare	  paus	  och	  sedan	  sker	  en	  gradvis	  
ventilationsökning.	  Vid	  lättare	  träning	  uppkommer	  
ventilationsökningen	  i	  första	  hand	  på	  grund	  av	  en	  ökning	  
av	  tidalvolymen,	  när	  arbetet	  blir	  mer	  påfrestande	  ökar	  
även	  andningsfrekvensen	  (från	  ca	  16	  till	  50	  andetag/min).	  
Den	  första	  ventilationsökningen	  beror	  på	  neurogena	  

förändringar	  inkluderande	  förväntan	  och	  vetskap	  om	  aktiviteten,	  som	  stimulerar	  det	  limbiska	  systemet,	  
sensorisk	  stimuli	  från	  proprioceptorer	  i	  muskler,	  leder	  och	  senor	  samt	  motorimpulser	  från	  primära	  
motorcortex.	  Den	  gradvisa	  ökningen	  beror	  istället	  på	  kemiska	  och	  fysiologiska	  förändringar	  i	  blodet;	  
sänkt	  pO2,	  p	  g	  a	  den	  ökade	  O2-‐konsumtionen,	  förhöjt	  pCO2,	  p	  g	  a	  ökad	  produktion,	  samt	  ökad	  
temperatur,	  som	  kommer	  sig	  av	  att	  mer	  värme	  avges	  när	  ökade	  mängder	  O2	  används.	  Under	  krävande	  
fysisk	  aktivitet	  buffras	  H+	  som	  frisatts	  från	  mjölksyra	  av	  HCO3

-‐	  i	  en	  reaktion	  som	  frisätter	  CO2,	  vilket	  ger	  
en	  ytterligare	  ökning	  av	  pCO2.	  	  
	  
Sänkt	  pH	  och	  pO2	  samt	  adenosin-‐	  och	  kaliumökning	  kan	  reglera	  både	  ventilation	  och	  blodtryck	  i	  en	  
mekanism	  som	  kallas	  ”peripheral	  command”.	  Motorcortex	  styr	  antalet	  aktiva	  muskelenheter,	  och	  ju	  fler	  
enheter	  som	  engageras,	  ju	  större	  blir	  påverkan	  på	  andningscentrum,	  genom	  ”central	  command”.	  	  
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Normalt	  är	  det	  andningscentrum	  i	  medulla	  oblongata	  som	  
sköter	  andningen.	  Det	  styrs	  dels	  av	  att	  centrala	  
kemoreceptorer	  känner	  av	  en	  ökad	  CO2-‐halt,	  dels	  av	  att	  
perifera	  kemoreceptorer	  i	  glomerus	  caroticus	  och	  aorta	  
känner	  av	  en	  minskad	  O2-‐halt.	  Ökad	  [CO2]	  leder	  till	  en	  ökad	  
andning,	  och	  redan	  vid	  höjning	  från	  5,2	  till	  5,6	  kPa	  
fördubblas	  ventilationen.	  	  
	  
Genom	  stimulering	  av	  ergoreceptorer	  i	  storhjärnan	  och	  
aktivering	  av	  arbetande	  muskler	  ökar	  ventilationen.	  
Afferenta	  impulser	  till	  andningscentrum	  kommer	  från	  både	  
muskler,	  senor	  och	  leder	  i	  arbete.	  Dessutom	  har	  det	  visat	  sig	  
att	  ventilationsökningen	  vid	  arbete	  är	  en	  inlärd	  reaktion,	  
vilken	  kan	  tränas	  upp	  genom	  upprepad	  fysisk	  aktivitet.	  	  

	  

I	  arbetande	  muskler	  ökar	  O2-‐upptaget,	  vilket	  gör	  att	  pO2	  i	  vävnaden	  och	  det	  venösa	  blodet	  från	  muskeln	  
nästan	  sjunker	  till	  0.	  Hemoglobinets	  kapacitet	  att	  avge	  syre	  stimuleras	  genom	  Bohr-‐effekten	  av	  att	  fysisk	  
aktivitet	  ger	  värme,	  sänkt	  pH	  och	  höjt	  pCO2	  vilket	  högerförskjuter	  syres	  dissociationskurva.	  I	  
kontraherande	  muskler	  är	  kapillärbädden	  vidgad	  och	  ett	  ökat	  antal	  kapillärer	  är	  öppna.	  På	  så	  sätt	  
minskar	  avståndet	  från	  blodet	  till	  muskelvävnaden	  och	  O2	  kan	  lättare	  tas	  upp	  från	  blodcellerna.	  När	  pO2	  
minskar	  till	  under	  60	  mmHg	  minskar	  O2-‐bindningen	  till	  hemoglobinet	  kraftigt	  vilket	  ökar	  vävnadens	  
upptag	  av	  O2.	  	  
	  
Den	  ökade	  ventilation	  vid	  hårt	  arbete	  innebär	  att	  mer	  O2	  finns	  i	  omlopp.	  Totalt	  kan	  syreupptaget	  öka	  
från	  normala	  0,25	  l/min	  till	  över	  4	  l/min	  vid	  hårt	  arbete.	  Även	  CO2-‐utsöndringen	  ökar,	  från	  0,2	  till	  8	  l/min.	  
Eftersom	  CO2-‐bildningen	  ökar	  10-‐15	  gånger	  medan	  andningsminutvolymen	  ökar	  15-‐30	  gånger,	  kommer	  
koldioxidhalten	  att	  minska	  i	  arteriellt	  blod	  och	  utandningsluften.	  Vid	  arbetets	  slut	  sker	  först	  en	  stark	  
minskning	  följt	  av	  en	  kortare	  platå	  och	  sedan	  en	  gradvis	  minskning	  av	  ventilationen.	  Det	  tar	  ca	  90	  min	  
efter	  avslutat	  arbete	  innan	  basalnivån	  uppnåtts.	  Fördröjningen	  beror	  på	  en	  syreskuld	  som	  måste	  betalas	  
tillbaka.	  	  
	  
Ventilationens	  storlek	  under	  olika	  typer	  av	  arbete	  hos	  tränad	  och	  otränad.	  (S2-‐S3)	  

Vid	  lågintensivt	  arbete	  är	  det	  främst	  andetagsvolymen	  som	  
ökas,	  vid	  hög	  intensitet	  ökar	  även	  andningsfrekvensen.	  I	  
vila	  kommer	  en	  tidalvolym	  på	  omkring	  0,5	  liter	  i	  runt	  16	  
andetag	  per	  minut	  att	  leda	  till	  en	  ventilationsvolym	  på	  8	  
liter/minut.	  	  
	  
Vid	  fysisk	  aktivitet	  ökar	  andningen	  långsammare	  och	  vid	  en	  
högre	  aktivitetsnivå	  hos	  en	  vältränad	  person,	  men	  kan	  nå	  
upp	  till	  en	  större	  maximal	  minutvolym.	  	  
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Skeenden	  och	  underliggande	  reglermekanismer	  bakom	  cirkulationen	  vid	  övergång	  från	  vila	  till	  
arbete;	  omställningen	  av	  den	  centrala	  cirkulationen,	  fördelningen	  av	  hjärtminutvolymen	  samt	  
blodflödesfördelningen	  till	  olika	  organ	  och	  skillnader	  mellan	  tränade	  och	  otränade.	  (S2-‐S3)	  	  
Under	  fysiskt	  arbete	  ökar	  skelettmuskulaturens	  krav	  på	  tillförsel	  av	  syre	  och	  näring	  och	  samtidigt	  ökar	  
produktionen	  av	  koldioxid	  och	  andra	  slaggprodukter	  och	  därmed	  även	  behovet	  av	  att	  forsla	  bort	  dessa.	  
För	  detta	  krävs	  en	  ökad	  blodcirkulation.	  Det	  autonoma	  nervsystemet	  känner	  av	  de	  ökade	  behoven	  och	  
detta	  leder	  till	  en	  ökad	  hjärtfrekvens	  (puls)	  och	  ökad	  kontraktionskraft	  i	  hjärtat.	  Vilopulsen	  är	  vanligen	  
60-‐80	  hjärtslag/minut	  och	  pulsen	  vid	  maximalt	  arbete	  är	  ca	  150-‐230	  slag/minut.	  Hjärtats	  slagvolym,	  d	  v	  s	  
den	  mängd	  blod	  som	  pumpas	  ut	  per	  hjärtslag,	  ökar	  från	  4-‐5	  liter/minut	  i	  vila	  till	  20-‐40	  liter/minut	  vid	  
maximal	  arbetsintensitet.	  Det	  ökade	  hjärtarbetet	  ställer	  även	  ökade	  krav	  på	  koronarcirkulationen	  och	  
denna	  ökas	  5-‐8	  ggr.	  
	  
Hjärt-‐minutvolymen	  är	  den	  volym	  blod	  som	  hjärtat	  pumpar	  ut	  under	  en	  minut,	  produkten	  av	  
hjärtfrekvensen	  och	  slagvolymen.	  Slagvolymen	  beror	  av	  hjärtmuskelns	  kontraktionskraft,	  preload	  
(kammarens	  fyllnad)	  och	  afterload	  (trycket	  som	  kammaren	  pumpar	  mot).	  Både	  hjärtfrekvens	  och	  
slagvolym	  regleras	  genom	  inre	  autoreglerande	  mekanismer	  i	  hjärtat	  och	  via	  yttre,	  neuronala	  och	  
hormonella	  vägar.	  Adrenalin	  (och	  noradrenalin)	  från	  binjuremärgen	  samt	  noradrenalin	  från	  sympatiska	  
nerver	  binder	  till	  β1-‐receptorer	  i	  hjärtat	  och	  ger	  ökad	  hjärtfrekvens	  och	  ökad	  kontraktionskraft.	  Adrenalin	  
påverkar	  även	  blodkärlen	  där	  det	  i	  allmänhet	  binder	  till	  α1-‐receptorer	  och	  orsakar	  vasokonstriktion,	  men	  
till	  β2-‐receptorer	  i	  kärl	  i	  skelettmuskulatur,	  hjärta,	  lever	  och	  binjuremärg	  och	  orsakar	  där	  istället	  en	  
vasodilatation	  som	  ger	  ökad	  genomblödning	  i	  dessa	  organ	  och	  samtidigt	  minskad	  genomblödning	  i	  icke-‐

arbetande	  vävnader.	  Vidare	  ger	  den	  temperaturstegring	  som	  
fås	  vid	  muskelarbete	  ökad	  hjärtfrekvens,	  varmt	  blod	  till	  hjärtat	  
ger	  ökad	  puls,	  och	  en	  kortvarig	  positiv	  inotrop	  effekt,	  d	  v	  s	  att	  
den	  bidrar	  även	  till	  att	  öka	  hjärtmuskelns	  kontraktionskraft.	  
Den	  ökade	  frekvensen/	  hjärt-‐minutvolymen	  gör	  att	  mer	  blod	  
kommer	  tillbaka	  till	  hjärtat	  och	  ger	  en	  sträckning	  av	  förmaken.	  
Även	  den	  ökade	  kammarfyllnaden	  (preload)	  ökar	  hjärtats	  
kontraktionskraft	  och	  slagvolym,	  enligt	  Frank-‐Starlings	  lag.	  
Omvänt	  har	  parasympatiska	  nerver,	  n.	  vagus	  med	  acetylkolin	  
till	  M2-‐receptorer,	  en	  negativ	  kronotrop	  (puls)	  effekt	  på	  hjärtat	  
samt	  en	  negativ	  inotrop	  (kontraktionskraft)	  effekt.	  
	  
En	  ökning	  eller	  en	  minskning	  av	  den	  effektivt	  cirkulerande	  
blodvolymen	  ökar	  hjärtfrekvensen;	  hjärtfrekvensen	  är	  som	  
lägst	  när	  den	  effektivt	  cirkulerande	  blodvolymen	  är	  normal.	  Se	  
figuren	  till	  höger,	  orange	  kurva.	  Slagvolymen	  stiger	  från	  låga	  till	  
normala	  värden	  som	  svar	  på	  ökat	  venöst	  återflöde,	  men	  
fortsätter	  inte	  att	  öka	  över	  det	  normala,	  blå	  kurva.	  Hjärt-‐
minutvolymen	  ökar	  monotont	  som	  svar	  på	  ökat	  venöst	  
återflöde	  eftersom	  denna	  är	  produkten	  av	  hjärtfrekvens	  och	  
slagvolym,	  röd	  kurva.	  
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Vid	  fysisk	  aktivitet	  dilateras	  de	  arbetande	  musklernas	  kärl	  och	  hjärtats	  kranskärl,	  vilket	  ger	  ett	  minskat	  
motstånd	  i	  dessa	  kärl	  och	  således	  ett	  ökat	  blodgenomflöde.	  Skelettmuskulaturens	  andel	  av	  blodflödet	  
ökar	  från	  cirka	  en	  femtedel	  (av	  4-‐5	  liter	  per	  min)	  i	  vila	  till	  cirka	  fyra	  femtedelar	  (av	  20-‐40	  liter	  per	  minut)	  
under	  arbete.	  Antalet	  perfunderade	  kapillärer	  ökar,	  vilket	  ger	  minskade	  diffusionsavstånd	  för	  syret	  som	  
musklerna	  behöver.	  Bohr-‐effekten	  och	  en	  ökad	  koncentrationsgradient	  bidrar	  också	  till	  en	  ökad	  
extraktion	  av	  syre	  från	  blodet.	  Samtidigt	  sker	  en	  konstriktion	  av	  resistanskärlen	  i	  icke-‐arbetande	  
vävnader,	  såsom	  mag-‐tarmkanal,	  njurar	  och	  vilande	  skelettmuskulatur,	  vilket	  minskar	  den	  relativa	  
genomblödningen	  där.	  Under	  hårt	  arbete,	  särskilt	  vid	  långvarigt	  arbete	  i	  en	  varm	  omgivning,	  får	  även	  
huden	  en	  relativt	  större	  andel	  av	  blodflödet,	  så	  att	  värme	  kan	  avdunsta	  för	  att	  undvika	  överhettning.	  
	  

Träning	  förbättrar	  funktion	  och	  struktur	  i	  kärl	  som	  försörjer	  de	  tränande	  skelettmusklerna	  samt	  
hjärtmuskeln.	  Utvidgningsförmågan	  i	  arteriolerna	  förbättras	  och	  den	  inre	  volymen	  i	  större	  artärer	  ökas.	  
Även	  kärlkonstriktionsförmågan	  i	  icke-‐arbetande	  vävnader	  är	  större	  hos	  vältränade.	  Detta	  gör,	  
tillsammans	  med	  den	  ökade	  kapillariseringen,	  att	  en	  ännu	  större	  andel	  av	  blodflödet	  styrs	  till	  de	  
arbetande	  skelettmusklerna	  hos	  en	  tränad	  person	  jämfört	  med	  en	  otränad.	  
	  
Central	  och	  perifer	  reglering	  av	  blodtryck	  under	  muskelarbete.	  (S2-‐S3)	  	  
Lokal	  cirkulationsreglering	  sker	  framförallt	  i	  arterioler	  som	  mha	  sin	  glatta	  muskulatur	  kan	  kontraheras	  
och	  strypa	  blodflödet	  eller	  dilateras	  och	  släppa	  fram	  blodet.	  Central	  reglering	  sker	  i	  huvudsak	  i	  medulla	  
oblongata	  som	  får	  signaler	  från	  hjärtat	  och	  arterioler.	  
	  

Lokal	  kontroll	  av	  blodkärl	  
• Myogen	  kontroll	  innebär	  att	  den	  glatta	  muskulaturen	  i	  arteriolernas	  väggar	  känner	  av	  högt	  

blodtryck	  och	  svarar	  genom	  att	  kontrahera	  för	  att	  minska	  trycket	  nedströms.	  	  
• Kemiska	  mekanismer	  innefattar	  både	  endotelial	  kontroll	  och	  metabol	  kontroll.	  Endotelial	  

kontroll	  innebär	  att	  endotelcellerna	  känner	  av	  blodflödet	  i	  kärllumen.	  Vid	  ökat	  shear	  
forces/shear	  stress	  sker	  produktion	  och	  frisättning	  av	  det	  vasodilaterande	  NO	  från	  
endotelcellerna.	  Den	  metabola	  kontrollen	  innebär	  att	  kärlen	  dilateras	  vid	  lågt	  vävnads-‐O2	  och	  
högt	  vävnads-‐CO2,	  H+	  (ökad	  surhetsgrad),	  extracellulärt	  K+	  och	  adenosin.	  Detta	  ger	  en	  funktionell	  
anpassning	  av	  blodflödet	  vid	  muskelarbete.	  	  
	  

Sammanfattningsvis	  bestäms	  vilotonus	  i	  kärl	  av	  balansen	  mellan	  kärlvidgande	  och	  kärlkontraherande	  
faktorer.	  Vasodilatation	  fås	  av	  NO,	  hypoxi,	  CO2,	  H+,	  K+	  och	  adenosin.	  Vasokonstriktion	  fås	  från	  myogen	  
respons	  och	  cirkulerande	  adrenalin,	  noradrenalin,	  ADH,	  angiotensin	  II,	  tonisk	  sympatikusaktivitet.	  
	  

Reglering	  av	  arteriellt	  blodtryck	  
Kortsiktig	  (sekunder	  –	  minuter)	  reglering	  av	  arteriellt	  blodtryck	  sker	  neurogent	  och	  styrs	  via	  negativa	  
feedback-‐loopar	  bestående	  av	  en	  detektor,	  afferenta	  nerver,	  ett	  samordnande	  center	  i	  CNS,	  sympatiska	  
eller	  parasympatiska	  efferenter	  samt	  effektorer.	  De	  primära	  detektorerna	  är	  baroreceptorer	  
(mekanoreceptorer)	  som	  känner	  av	  kärlutvidgning.	  Sekundära	  detektorerna	  är	  kemoreceptorer	  som	  
upptäcker	  förändringar	  i	  blodets	  PO2,	  PCO2	  och	  pH.	  De	  samordnande	  centren	  finns	  ffa	  i	  medulla	  
oblongata	  men	  även	  i	  hjärnbarken	  och	  i	  hypothalamus.	  Effektorerna	  innefattar	  pacemaker-‐	  och	  
muskelceller	  i	  hjärtat,	  glattmuskelceller	  i	  artärer	  och	  vener,	  samt	  binjuremärgen.	  	  
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Bilden	  till	  vänster	  visar	  baroreceptorkontrollen	  och	  bilden	  till	  höger	  visar	  kemoreceptorkontrollen	  av	  
arteriellt	  blodtryck.	  De	  O2-‐skiftningar	  som	  normalt	  sker	  i	  kroppen	  är	  dock	  inte	  tillräckligt	  stora	  för	  att	  
påverka	  blodtryck	  eller	  hjärtfrekvens.	  För	  hjärt-‐kärlsystemet	  spelar	  de	  perifera	  kemoreceptorerna	  endast	  
roll	  vid	  grav	  hypoxi.	  Nettoeffekten	  på	  hjärtfrekvensen	  vid	  hypoxi	  är	  dock	  takykardi	  eftersom	  mekanismer	  
(sträckreceptorer	  i	  lungorna	  samt	  centrala	  kemoreceptorer	  i	  hjärnan)	  som	  orsakar	  takykardi	  väger	  över	  
de	  perifera	  kemoreceptorernas	  bradykardi-‐effekt.	  

	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
Arteriella	  baroreceptorer	  är	  sträckkänsliga	  mekanoreceptorer	  belägna	  på	  högtrycksplatser	  i	  kärlträdet,	  i	  
sinus	  caroticus	  och	  aortabågen.	  Vid	  högt	  blodtryck,	  sträckning	  av	  kärlen,	  ökar	  baroreceptorernas	  
avfyrningssekvens	  av	  afferenta	  signaler	  (via	  n.	  glossopharyngeus	  (IX)	  från	  sinus	  caroticus	  och	  n.	  vagus	  (X)	  
från	  aortabågen)	  till	  medulla	  oblongata	  och	  nucleus	  tractus	  solitarius	  (NTS).	  NTS	  fungerar	  som	  en	  
växelstation	  och	  skickar	  signalen	  vidare	  dels	  genom	  inhibitoriska	  interneuron	  till	  vasomotoriska	  arean,	  

vars	  annars	  toniska	  
vasokonstriktionsfunktion	  hämmas,	  och	  dels	  
genom	  excitatoriska	  interneuron	  till	  en	  
kardioinhibitorisk	  area	  som	  styr	  det	  vagala	  
utflödet	  till	  hjärtat.	  Efferenta	  signaler	  går	  ut	  
till	  hjärta	  och	  kärl	  och	  resulterar	  i	  en	  sänkt	  
hjärtfrekvens	  samt	  vasodilatation.	  Effekten	  
beror	  alltså	  på	  en	  hämning	  av	  sympatikus	  
och	  en	  stimulering	  av	  parasympatikus.	  Vid	  
blodtrycksfall	  går	  baroreceptorernas	  
signalfrekvens	  ner	  och	  resultatet	  blir	  det	  
omvända,	  d	  v	  s	  efferens	  med	  sympatikus	  
vilket	  ger	  vasokonstriktion	  och	  tachykardi.	  	  
Blodtrycket	  är	  mycket	  strikt	  reglerat;	  en	  liten	  
blodtrycksförändring	  ger	  en	  stor	  
signalförändring,	  upp	  till	  en	  viss	  gräns	  där	  
receptorerna	  blir	  mättade.	  	  
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Baroreceptorerna	  på	  högtryckplatserna	  är	  inte	  de	  enda	  sträckreceptorena	  involverade	  i	  feedback-‐
regleringen	  av	  cirkulationen.	  Även	  lågtrycks-‐baroreceptorer	  finns	  placerade	  på	  strategiska	  lågtrycks-‐
ställen;	  arteria	  pulmonalis,	  förbindelsen	  mellan	  förmak	  och	  korresponderande	  ven,	  inuti	  förmaken	  och	  i	  
kamrarna.	  Uttänjning	  av	  dessa	  receptorer	  beror	  till	  stor	  del	  på	  hjärtats	  venösa	  återflöde;	  de	  känner	  av	  
cirkulationens	  fyllnadsgrad	  och	  kontrollerar	  den	  effektivt	  cirkulerande	  blodvolymen.	  De	  bidrar	  även	  i	  
kontrollen	  av	  hjärt-‐minutvolymen.	  Sammantaget	  har	  de	  en	  indirekt	  effekt	  på	  regleringen	  av	  
medelartärtrycket.	  Uttänjning	  av	  förmaken	  aktiverar	  förmaksreceptorerna	  som	  via	  vagusnerven	  
kommunicerar	  med	  NTS	  i	  medulla	  oblongata,	  där	  effekten	  blir	  tachykardi,	  och	  med	  hypothalamus	  och	  
hypofysens	  baklob	  där	  de	  hämmar	  produktionen	  och	  frisättningen	  av	  ADH,	  där	  effekten	  blir	  en	  ökad	  
urinmängd.	  När	  förmaksreceptorerna	  inte	  detekterar	  någon	  sträckning	  av	  förmaken	  betyder	  det	  att	  det	  
finns	  lite	  eller	  lagom	  mycket	  blod	  i	  cirkulationen	  och	  hämningen	  av	  ADH-‐produktionen	  uteblir,	  vilket	  på	  
sikt	  minskar	  urinvolymen	  och	  ökar	  blodtrycket.	  	  
	  
Sträckning	  av	  förmaken	  orsakar	  även	  ett	  icke-‐neuronalt	  svar	  genom	  att	  förmaksmyocyterna	  också	  
sträcks	  ut	  och	  därmed	  frisätter	  atrial	  natriuretic	  peptide	  (ANP)	  som	  är	  en	  kraftfull	  vasodilator.	  ANP	  
orsakar	  även	  diures	  genom	  att	  öka	  njurarnas	  utsöndring	  av	  Na+,	  som	  drar	  med	  sig	  vatten.	  På	  detta	  sätt	  
minskar	  ANP	  effektiv	  cirkulerande	  blodvolym	  och	  blodtryck.	  Sträckning	  av	  ventrikelreceptorerna	  orsakar	  
bradykardi	  och	  vasodilatation.	  
	  
Effekten	  på	  blodtrycket	  av	  arbete	  i	  olika	  kroppslägen,	  med	  olika	  stor	  muskelmassa	  samt	  med	  
varierande	  grad	  av	  syretillgänglighet	  i	  muskulaturen.	  (S2-‐S3)	  
Det	  systoliska	  blodtrycket	  orsakas	  av	  att	  hjärtat	  pumpar	  ut	  blod	  i	  artärsystemet	  och	  det	  diastoliska	  
trycket	  är	  det	  lägsta	  trycket	  i	  artärerna	  under	  hjärtats	  vilofas.	  Vid	  en	  låg	  hjärtfrekvens	  får	  avflödet	  från	  
aorta	  fortgå	  under	  en	  längre	  tid	  mellan	  hjärtslagen,	  vilket	  betyder	  att	  det	  diastoliska	  trycket	  då	  hinner	  bli	  
lägre	  än	  vid	  en	  hög	  hjärtfrekvens.	  	  
	  
Gravitationen	  gör	  att	  hjärtat	  måste	  pumpa	  mot	  ett	  högt	  tryck	  för	  att	  få	  upp	  blod	  till	  kroppsdelar	  ovanför	  
hjärthöjd,	  d	  v	  s	  till	  huvudet	  när	  man	  står	  upp	  eller	  sitter,	  samt	  till	  armar	  och	  händer	  när	  man	  utför	  arbete	  
ovanför	  hjärtnivån,	  t	  ex	  när	  man	  målar	  ett	  tak	  eller	  tränar	  bänkpress,	  då	  det	  systoliska	  blodtrycket	  stiger.	  
	  
När	  man	  ligger	  ner	  har	  man	  en	  större	  blodvolym	  centralt	  (hjärta	  och	  lungor)	  än	  när	  man	  står	  upp	  och	  när	  
man	  reser	  sig	  omfördelas	  ca	  400-‐700	  ml	  av	  den	  centrala	  blodvolymen	  till	  benen	  p	  g	  a	  tyngdkraften.	  
Perfusionen	  av	  lungan	  förändras	  också	  så	  att	  de	  övre	  delarna	  får	  en	  lägre	  perfusion	  när	  man	  står	  upp.	  
Den	  minskade	  centrala	  blodvolymen	  leder	  till	  minskat	  venöst	  återflöde,	  vilket	  leder	  till	  att	  slagvolymen	  
sjunker	  och	  vidare	  till	  sänkt	  arteriellt	  blodtryck.	  Baroreceptorer	  och	  lågtrycksreceptorer	  känner	  av	  dessa	  
förändringar	  och	  svaret	  blir	  en	  ökad	  sympatikusaktivitet	  och	  en	  minskad	  parasympatikusaktivitet.	  
Kompensationen	  gör	  att	  det	  perifera	  motståndet	  ökar,	  p	  g	  a	  vasokonstriktion,	  och	  att	  hjärtfrekvensen	  
ökar	  så	  att	  det	  arteriella	  blodtrycket	  kan	  upprätthållas.	  
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De	  faktorer	  som	  medverkar	  till	  (och	  kan	  vara	  begränsande	  för)	  ökad	  syretransport	  mellan	  lunga	  och	  
mitokondrier	  vid	  arbete.	  (S2-‐S3)	  	  
Syrets	  transport	  från	  atmosfären	  till	  mitokondrierna	  sker	  i	  tre	  steg;	  upptag	  av	  lungorna,	  transport	  via	  
blodet	  till	  musklerna	  det	  perifera	  upptaget	  av	  blodets	  syre.	  Begränsningar	  av	  syretransporten	  kan	  
inträffa	  genom	  påverkan	  på	  något	  av	  de	  tre	  stegen.	  	  
	  

• Begränsat	  syreupptag	  av	  lungorna:	  Försämrat	  alveolärt	  gasutbyte	  gör	  att	  det	  artäriella	  blodet	  
inte	  blir	  fullt	  mättat.	  Lungsjukdomar	  som	  KOL	  eller	  astma	  kan	  ha	  begränsande	  påverkan	  här.	  Lågt	  
pO2	  i	  luften	  likaså.	  Akut	  kan	  skador	  som	  t	  ex	  revbensbrott	  hämma	  det	  alveolära	  utbytet.	  Sänkt	  
blodflöde	  i	  lungkapillärerna	  ger	  också	  försämrat	  utbyte.	  
	  

• Begränsad	  syretransport	  via	  blodet:	  Blodets	  syretransport	  begränsas	  av	  hjärtats	  cardiac	  output	  
samt	  olika	  faktorer	  i	  blodet,	  t	  ex	  nivå	  av	  hemoglobin.	  Nedsatt	  vävnadsblodflöde	  är	  begränsande.	  
Träning	  kommer	  att	  öka	  cardiac	  output	  för	  att	  effektivisera	  musklernas	  syreförsörjning.	  	  

	  
• Begränsad	  syreextraktion	  i	  skelettmuskelaturen:	  Vid	  muskelarbete	  kommer	  muskelfibrernas	  

korsbryggor	  att	  förbruka	  ATP,	  vars	  produktion	  kräver	  syretransport	  till	  den	  aktiva	  muskulaturens	  
mitokondrier.	  ATP-‐produktionen	  kommer	  att	  resultera	  i	  att	  muskelfibrernas	  intracellulära	  
syrenivåer	  minskar,	  vilket	  i	  sin	  tur	  ökar	  gradienten	  för	  syrets	  diffusion	  från	  blodet	  till	  
mitokondrierna.	  Allt	  som	  antingen	  sänker	  syrets	  diffusionsmöjligheter	  (interstitiellt	  ödem)	  eller	  
minskar	  koncentrationsgradienten	  (lågt	  pO2)	  mellan	  hemoglobinet	  och	  mitokondrierna	  kommer	  
alltså	  att	  begränsa	  syretransporten.	  Vid	  fysisk	  aktivitet	  sker	  vasokonstriktion	  i	  icke-‐arbetande	  
vävnader,	  vilket	  sänker	  syretransporten	  dit.	  

	  
Begreppet	  fysisk	  prestationsförmåga	  och	  dess	  begränsande	  faktorer.	  (S2-‐S3)	  	  
Fysisk	  prestationsförmåga	  är	  en	  förmåga	  att	  utföra	  ett	  visst	  arbete.	  Arbete	  delas	  in	  i	  aerobt	  och	  anaerobt	  
och	  de	  faktorer	  som	  begränsar	  metabolismen	  är	  samtidigt	  begränsande	  för	  den	  fysiska	  
prestationsförmågan.	  Aerobt	  arbete	  innebär	  att	  all	  energi	  tas	  från	  aeroba	  källor	  via	  syrekrävande	  
metabola	  processer.	  Detta	  i	  motsats	  till	  anaerobt	  där	  energin	  uteslutande	  ska	  komma	  från	  den	  anaeroba	  
nedbrytningen	  av	  glukos	  till	  laktat	  samt	  nedbrytning	  av	  upplagrad	  energi	  i	  form	  av	  ATP	  och	  CrP.	  I	  början	  
på	  ett	  arbete	  kommer	  energin	  från	  anaerobt	  arbete	  då	  syretillförseln	  till	  vävnaden	  inte	  hinner	  ställa	  in	  
sig	  till	  en	  lämplig	  nivå	  på	  en	  gång.	  Dessutom	  är	  det	  den	  anaeroba	  ansamlingen	  av	  slaggprodukter	  som	  
leder	  till	  den	  ökade	  syrgastillförseln	  och	  aktiveringen	  av	  mitokondrierna	  och	  således	  till	  den	  aeroba	  
metabolismen.	  Ett	  fortsatt	  lätt	  arbete	  ger	  sedan	  en	  fortsatt	  aerob	  metabolism,	  medan	  ett	  hårdare	  arbete	  
även	  kräver	  anaerob.	  
	  
Normalt	  sker	  det	  en	  anaerob	  och	  en	  aerob	  metabolism	  samtidigt	  i	  varierande	  grad	  beroende	  på	  
begränsande	  faktorer	  och	  arbetsintensitet.	  En	  tumregel	  är	  att	  ett	  arbete	  som	  man	  klarar	  av	  att	  utföra	  i	  
två	  minuter	  utförs	  av	  energi	  till	  lika	  stora	  delar	  från	  anaerob	  som	  från	  aerob	  metabolism.	  Orkar	  man	  
utföra	  arbetet	  under	  en	  längre	  period	  kommer	  en	  större	  andel	  av	  energin	  från	  aerob	  metabolism	  och	  på	  
motsatt	  sätt	  från	  anaerob	  metabolism	  om	  man	  inte	  orkar	  utföra	  aktiviteten	  under	  längre	  tid	  än	  två	  
minuter.	  	  
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Faktorer	  som	  spelar	  in	  är	  muskelns	  syreupptagningsförmåga	  och	  bränsleförrådens	  storlek.	  Även	  
kapacitet	  av	  aeroba	  och	  anaeroba	  energiprocesser	  påvkerar,	  t	  ex	  antalet	  mitokondrier	  eller	  mängd	  av	  
olika	  enzymer.	  Muskelns	  storlek,	  styrka	  och	  innervation	  spelar	  in,	  samt	  teknik	  och	  koordination,	  som	  
man	  kan	  träna	  upp.	  	  
	  
Den	  fysiska	  prestationsförmågan	  kommer	  även	  att	  påverkas	  av	  kroppens	  förmåga	  att	  mobilisera	  och	  
transportera	  energi	  till	  musklerna	  och	  inte	  minst	  dess	  förmåga	  att	  förse	  de	  arbetande	  musklerna	  med	  
syre.	  Tillgången	  på	  gukoneogenetiska,	  glykoltiska	  och	  triacylglycerolnedbrytande	  enzym	  samt	  även	  
kreatinfosfattillgången	  kommer	  att	  avgöra	  hur	  snabbt	  och	  effektivt	  musklerna	  kan	  förses	  med	  glukos.	  	  
	  
Hur	  syreupptagning,	  koldioxidproduktion	  och	  arteriovenös	  skillnad	  i	  blodets	  syrgasinnehåll	  påverkas	  
vid	  olika	  arbetsintensitet.	  (S2-‐S3)	  
Vid	  initieringen	  av	  ett	  träningsmoment	  kommer	  den	  alveolära	  ventilationen	  att	  öka,	  vilket	  medför	  att	  
blodets	  koncentration	  av	  syre	  ökar	  medan	  koldioxidkoncentrationen	  minskar.	  Denna	  
träningsförberedande	  reaktion	  är	  mer	  påtaglig	  hos	  vältränade	  personer.	  Vid	  ökande	  arbetsintensitet	  ses	  
en	  ökad	  förbränning	  av	  syrgas	  till	  koldioxid	  och	  vatten.	  Detta	  beror	  på	  att	  arbetande	  muskulatur	  behöver	  
energi	  i	  form	  av	  ATP	  och	  ett	  ökat	  energibehov	  ger	  en	  ökad	  förbränning.	  Således	  ökar	  både	  syreupptaget	  
och	  koldioxidproduktionen	  med	  intensitet	  på	  arbetet.	  Om	  arbetsintensiteten	  är	  hård	  nog	  kommer	  
behovet	  av	  syre	  att	  överstiga	  den	  maximala	  syreupptagningsförmågan	  och	  därmed	  tvinga	  muskeln	  till	  
anaerob	  glykolys.	  
	  
Beroende	  på	  vilken	  typ	  av	  metabolism	  man	  har	  bildas	  olika	  mycket	  koldioxid	  för	  varje	  mol	  O2.	  
Fettförbränning	  ger	  i	  snitt	  0,7	  mol	  CO2	  per	  mol	  O2,	  medan	  kolhydratförbränning	  ger	  lika	  mycket	  koldioxid	  
som	  förbränt	  syre.	  Då	  mängden	  fettnedbrytning	  minskar	  procentuellt	  sett	  från	  vila	  till	  arbete	  kommer	  
således	  koldioxidproduktionen	  inte	  att	  följa	  exakt	  samma	  samband	  som	  syreförbränningen,	  men	  de	  
kommer	  att	  vara	  relativt	  lika.	  Vidare	  har	  elitidrottare	  och	  vältränade	  personer	  en	  ökad	  fettnedbrytning	  
vid	  en	  given	  aktivitetsnivå,	  vilket	  innebär	  att	  de	  bildar	  relativt	  sett	  mindre	  koldioxid	  än	  otränade.	  Trots	  en	  
ökad	  koldioxidproduktion	  med	  10-‐15	  gånger	  över	  den	  normala	  nivån	  under	  fysiskt	  arbete	  minskar	  
mängden	  i	  blodet	  tack	  vare	  en	  ökad	  ventilering	  (15-‐30	  gånger	  vilonivå)	  till	  runt	  3-‐4	  kPa	  (från	  5,3).	  	  
	  
Då	  förbränning	  av	  en	  viss	  mängd	  syre	  ger	  en	  viss	  mängd	  energi	  i	  kroppen	  är	  sambandet	  mellan	  
syreförbrukning	  och	  arbetsintensitet	  linjärt.	  Det	  innebär	  att	  en	  fördubbling	  av	  intensitet	  även	  ger	  en	  
fördubblad	  förbrukning	  av	  syre.	  Detta	  kan	  ske	  tack	  vare	  en	  större	  transport	  av	  syrgas	  till	  musklerna,	  som	  
kan	  ske	  genom	  att	  ventilationen	  och	  hjärt-‐minutvolymen	  ökar.	  	  
	  
Den	  arteriovenösa	  (AV-‐)differensen	  ökar	  med	  fysiskt	  arbete.	  Vid	  vila	  finns	  i	  artärblodet	  200	  ml	  O2	  per	  
liter,	  varav	  150	  ml	  lämnar	  musklerna	  via	  venerna.	  AV-‐differensen	  blir	  således	  50	  ml.	  Under	  arbete	  ökar	  
denna	  skillnad	  till	  omkring	  180	  ml/liter	  blod	  vid	  maximal	  intensitet.	  Otränade	  personer	  har	  en	  lägre	  
maximal	  AV-‐differens	  än	  normaltränade	  och	  elitidrottsmän.	  Initialt	  i	  intensitetsstegringen	  ökar	  AV-‐
differensen	  snabbt	  för	  att	  senare	  öka	  långsamt	  mot	  en	  maximal	  nivå.	  	  
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Maximal	  syreupptagningsförmåga	  och	  teorin	  för	  dess	  bestämning	  inklusive	  indirekt	  bestämning	  vid	  
submaximala	  tester	  samt	  felkällor	  vid	  dessa	  tester.	  (S2-‐S3)	  	  

Vid	  måttlig	  träning	  kan	  kroppen	  med	  lätthet	  gå	  
musklernas	  syrebehov	  till	  mötes,	  men	  vid	  en	  
successivt	  ökande	  ansträngningsgrad	  nås	  tillsist	  en	  
punkt	  då	  en	  maximal	  syreupptagningsförmåga,	  den	  
mängd	  syrgas	  som	  maximalt	  kan	  tas	  upp	  i	  lungorna,	  
är	  nådd.	  I	  vila	  är	  lungornas	  syreupptag	  (VO2)	  ca	  3,6	  
ml	  O2/kg	  kroppsvikt/min,	  ca	  250	  ml/min	  för	  en	  
person	  på	  70kg.	  Maximal	  syreupptagningsförmåga	  
för	  lungorna,	  VO2max,	  används	  som	  ett	  index	  på	  en	  
persons	  kapacitet	  att	  producera	  kraft.	  Den	  maximala	  
syreupptagningsförmågan	  kan	  vara	  upp	  till	  20	  
gånger	  så	  stor	  som	  syreupptagningen	  i	  vila.	  

	  

Maximal	  syreupptagningsförmåga	  bestäms	  vanligen	  genom	  att	  man	  utsätter	  patienten	  för	  en	  stegvis	  
ökande	  ansträngning	  på	  en	  ergometer,	  en	  träningscykel.	  Samtidigt	  registreras	  pO2	  och	  pCO2	  i	  
utandningsluften,	  samt	  den	  totala	  ventilationsvolymen.	  Kriterierna	  för	  att	  VO2max	  uppnåtts	  är:	  

1. Oförmåga	  att	  vidmakthålla	  tempot	  vid	  den	  givna	  belastningen.	  
2. Att	  VO2	  planar	  ut	  trots	  ökande	  ansträngningsgrad.	  
3. Att	  VCO2/VO2	  är	  större	  än	  1,15	  i	  utandningsluften.	  

	  

Den	  maximala	  syreupptagningsförmågan	  är	  enligt	  Ficks	  princip:	  VO2	  =	  cardiac	  output	  ·∙	  AV-‐differensen.	  
Kan	  även	  räknas	  enligt:	  VO2	  =	  inandad	  volym	  ·∙	  syrgashalt	  (luft)	  -‐	  utandad	  volym	  ·∙	  syrgashalt	  (utandningsluft).	  	  
	  

Dessa	  parametrar	  bestäms	  genom	  att	  en	  sensor	  beräknas	  syrgashalten	  i	  utandningsluft	  och	  att	  
syrgashalten	  i	  luften	  är	  känd	  (21%).	  Volymen	  utandad	  luft	  bestäms	  genom	  att	  denna	  samlas	  i	  en	  
behållare.	  Då	  utandad	  mängd	  luft	  är	  mindre	  än	  den	  inandade,	  beräknas	  storleken	  på	  den	  inandade	  luften	  
genom	  att	  utnyttja	  den	  inerta	  gasen	  kväve.	  Kvävemängden	  är	  nämligen	  lika	  stor	  i	  inandnings-‐	  som	  i	  
utandningsluften,	  men	  koncentrationen	  kommer	  att	  vara	  högre	  i	  utandningsluften	  (då	  denna	  har	  en	  
mindre	  total	  volym).	  Detta	  ger	  att	  samtliga	  parametrar	  kan	  beräknas	  och	  således	  även	  den	  maximala	  
syreupptagningsförmågan.	  	  	  
	  
Begreppet	  relativ	  arbetsbelastning.	  (S2-‐S3)	  
Absolut	  arbetsbelastning	  är	  en	  belastning	  som	  kan	  mätas	  i	  ett	  absolut	  värde.	  Exempelvis	  är	  100	  W	  en	  
absolut	  arbetsbelastning	  och	  denna	  är	  lika	  för	  alla	  personer	  som	  utför	  den	  och	  kommer	  att	  kräva	  100	  J	  
per	  sekund	  i	  energiåtgång.	  Då	  en	  viss	  mängd	  syrgas	  förbränns	  bildas	  en	  viss	  mängd	  energi	  (en	  liter	  syrgas	  
ger	  20	  kJ)	  vilket	  således	  innebär	  att	  ett	  visst	  arbete	  kräver	  samma	  syrgaskonsumtion	  hos	  alla	  människor.	  	  
Detta	  arbete	  leder	  dock	  olika	  kroppstemperaturer	  hos	  olika	  människor	  och	  även	  till	  olika	  grader	  av	  
trötthetskänsla.	  Därför	  har	  man	  infört	  begreppet	  relativ	  arbetsbelastning,	  vilket	  innebär	  ett	  arbete	  som	  
ger	  en	  viss	  procent	  av	  den	  maximala	  syrgasupptagningsförmågan.	  Två	  personer	  som	  båda	  arbetar	  med	  
exempelvis	  40%	  av	  sin	  maximala	  syreupptagningsförmåga	  kan	  utföra	  olika	  tunga	  arbeten	  (absolut	  
arbetsbelastning)	  men	  kommer	  att	  få	  en	  i	  princip	  lika	  stor	  trötthetskänsla	  och	  temperaturstegring.	  	  	  
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Hur	  den	  maximala	  syreupptagningsförmågan	  påverkas	  av	  förändringar	  i	  hjärtats	  kapacitet,	  i	  blodets	  
syrgastransporterande	  förmåga	  och	  i	  muskulaturens	  syrgasutnyttjande.	  (S2-‐S3)	  	  
Graden	  av	  syretillförsel	  är	  produkten	  av	  cardiac	  output	  (hjärtfrekvens,	  HR	  (slag/min)	  ·∙	  slagvolym,	  SV	  
(ml/slag))	  och	  den	  arteriella	  syremättnaden	  (CaO2	  (ml	  O2/ml	  blod))	  enlig	  följande:	  	  
Grad	  av	  syreupptag	  =	  HR	  ·∙	  SV	  ·∙	  CaO2,	  	  
	  

VO2max	  kommer	  således	  att	  bestämmas	  av	  det	  kardiovaskulära	  systemet,	  med	  cardiac	  output	  och	  därmed	  
syretillflödet	  som	  det	  begränsande	  steget.	  Vid	  träning	  ökar	  hjärtats	  slagvolym,	  i	  olika	  grad	  beroende	  på	  
intensitet,	  duration	  och	  frekvens	  på	  träningspassen.	  Efter	  ett	  par	  månader	  av	  regelbunden	  träning	  ses	  en	  
minskad	  vilopuls,	  samt	  puls	  vid	  all	  submaximal	  träning.	  Ökningen	  i	  slagvolym	  gör	  att	  pulsen	  kan	  minska	  
med	  en	  fortsatt	  lika	  stor	  hjärt-‐minutvolym.	  Maxpulsen	  förändras	  dock	  inte	  med	  träning,	  utan	  beror	  till	  
större	  del	  på	  ålder	  och	  arv.	  Blodets	  syretransporterande	  förmåga	  påverkar	  också	  och	  beror	  främst	  på	  
mängden	  hemoglobin.	  Även	  musklernas	  kapacitet	  att	  extrahera	  syrgas	  från	  blodet	  tros	  kunna	  vara	  en	  
begränsande	  faktor.	  Allt	  som	  saktar	  ner	  diffusionskapaciteten	  för	  syre	  i	  muskeln	  reducerar	  VO2max.	  En	  
ökad	  mängd	  mitokondrier	  och	  fler	  enzym	  för	  oxidativ	  metabolism	  innebär	  en	  positiv	  effekt	  på	  den	  
maximala	  syreupptagningsförmågan.	  	  	  
	  
Kapacitet	  och	  effekt	  hos	  de	  olika	  energisystemen	  samt	  hur	  aerob	  och	  anaerob	  energiomsättning	  
aktiveras	  under	  olika	  typer	  av	  arbete.	  (S2-‐S3)	  
Vid	  fysisk	  aktivitet,	  då	  skelettmusklerna	  ökar	  sin	  ämnesomsättning	  signifikant,	  behövs	  en	  stor	  tillförsel	  av	  
energi.	  Initialt	  frisätts	  energin	  i	  muskeln	  genom	  konvertering	  av	  ATP	  till	  ADP	  och	  regenerering	  av	  ATP	  
från	  creatinfosfat	  (CrP).	  Fritt	  ATP	  och	  CrP	  finns	  dock	  i	  mycket	  bgränsade	  mängder	  i	  muskelcellerna	  och	  
kan	  endast	  räcka	  som	  energisubstrat	  i	  några	  sekunder,	  varför	  cellen	  måste	  regenerera	  ATP	  från	  andra	  
källor.Om	  syretillförseln	  till	  musklerna	  är	  otillräcklig,	  som	  exempelvis	  vid	  tung	  fysisk	  aktivitet,	  i	  en	  
hypoxisk	  miljö	  eller	  precis	  då	  musklerna	  börjar	  arbeta,	  kan	  musklerna	  mobilisera	  energi	  anaerobt	  
antingen	  från	  kreatinfosfat	  eller	  genom	  anaerob	  glykolys.	  I	  den	  anaerobt	  arbetande	  muskelcellen	  
omvandlas	  glukos	  till	  pyruvat,	  som	  sen	  ombildas	  till	  laktat.	  Ansamling	  av	  laktat	  sänker	  intracellulärt	  pH.	  
En	  acidos	  uppstår,	  som	  tillsammans	  med	  ackumuleringen	  av	  fosfat	  reducerar	  muskelns	  kontraktions-‐	  och	  
relaxionsförmåga	  och	  därmed	  dess	  styrka.	  Då	  muskeln	  uttröttas	  är	  det	  således	  inte	  primärt	  en	  sänkt	  ATP-‐
nivå	  utan	  en	  ansamling	  av	  anaerobiska	  biprodukter	  som	  progressivt	  reducerar	  dess	  funktion.	  
	  

Majoriteten	  lagrad	  energi	  i	  kroppen	  är	  i	  form	  av	  triglycerider	  i	  fettvävnad.	  Triglycerider	  finns	  även	  
intramuskulärt,	  och	  denna	  fettpool	  tros	  spela	  en	  lika	  viktig	  roll	  som	  energisubstrat	  vid	  långvarigt	  
muskelarbete.	  Den	  andra	  huvudsakliga	  energikällan	  är	  glykogen,	  som	  finns	  lagrat	  upp	  till	  400g	  i	  
musklerna	  och	  100g	  i	  levern.	  
	  

Muskelaktivitet	  under	  aeroba	  förhållanden	  inleds	  med	  konsumtion	  av	  ATP	  och	  CrP,	  som	  vid	  anaerobt	  
arbete.	  Nästan	  omedelbart	  följs	  dock	  dessa	  av	  lokalt	  lagrat	  glykogen.	  Under	  denna	  första	  period	  
produceras	  även	  här	  en	  del	  laktat	  eftersom	  glykolysen	  producerar	  pyruvat	  i	  så	  hög	  takt	  att	  cellerna	  inte	  
hinner	  oxidera	  det.	  Efter	  någon	  eller	  ett	  par	  minuter	  börjar	  musklerna	  ta	  upp	  glukos	  från	  blodet	  varpå	  
laktatproduktionen	  minskar.	  Till	  skillnad	  från	  vid	  anaerob	  metabolism,	  då	  muskler	  blir	  utmattade	  efter	  
bara	  en	  kort	  tid,	  kan	  aerobt	  arbetande	  muskler	  vid	  god	  syreförsörjning	  arbeta	  under	  långa	  perioder	  (flera	  
timmar).	  Aneroba	  muskler	  är	  dock	  snabbare	  och	  kan	  momentant	  leverera	  stor	  kraft.	  
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Hur	  skelettmuskulaturens	  metabolism	  (speciellt	  kolhydrat-‐	  och	  fettomsättning	  samt	  laktatmetabolism	  
under	  och	  efter	  arbete)	  förändras	  av:	  arbetsintensitet,	  arbetets	  duration,	  diet,	  syretillgänglighet,	  
kroppstemperatur,	  träningsgrad.	  (S2-‐S3)	  
Arbetets	  intensitet:	  Energiåtgången	  är	  proportionell	  mot	  arbetsintensiteten.	  Under	  vila	  täcks	  
energibehovet	  till	  60%	  av	  fetter.	  Vid	  lågintensivt	  arbete	  utvinns	  ungefär	  en	  lika	  stor	  andel	  av	  energin	  från	  
fett	  som	  från	  kolhydrater.	  Under	  mer	  intensivt	  arbete	  används	  relativt	  sett	  mer	  kolhydrater.	  Detta	  beror	  
på	  ett	  flertal	  faktorer,	  bland	  annat	  att	  de	  snabba,	  mindre	  oxidativa	  och	  mer	  glykolytiska	  muskelfibrerna	  
involveras	  i	  större	  utsträckning	  och	  att	  muskelcellernas	  tillgång	  till	  syrgas	  (syretryck)	  successivt	  minskar.	  
Med	  högre	  arbetsbelastningar	  ökar	  kolhydratbehovet	  per	  tidsenhet	  mycket	  kraftigt	  och	  kan	  nå	  över	  200	  
gram	  per	  timme.	  Det	  anses	  att	  vid	  maximalt	  aerobt	  arbete	  förbränns	  så	  gott	  som	  endast	  kolhydrater.	  Ju	  
högre	  belastningen	  är,	  desto	  mer	  mjölksyra	  bildas,	  vilket	  gör	  både	  muskelvävnad	  och	  blod	  surare.	  
Fettbehovet	  planar	  ut	  vid	  ökande	  arbetsbelastning.	  Den	  högsta	  fettförbränningen	  i	  skelettmuskulaturen	  
under	  arbete	  i	  absoluta	  tal	  (det	  vill	  säga	  gram	  per	  minut)	  uppnås	  vid	  en	  ungefärlig	  arbetsintensitet	  
motsvarande	  50-‐60%	  av	  maximal	  syreupptagningsförmåga.	  	  
	  
Träningsgrad:	  En	  vältränad	  person	  använder	  mer	  fett	  för	  energiutvinning	  och	  är	  mer	  ”sparsam”	  med	  
kolhydrater	  vid	  varje	  arbetsbelastning,	  vilket	  bland	  annat	  innebär	  att	  det	  är	  möjligt	  att	  hålla	  en	  högre	  
arbetsintensitet	  under	  en	  längre	  tid.	  
	  
Arbetets	  duration:	  Ju	  längre	  ett	  arbetspass	  på	  en	  submaximal	  intensitet	  pågår,	  desto	  större	  andel	  fett	  
används.	  Detta	  hänger	  delvis	  samman	  med	  den	  gradvisa	  uttömningen	  av	  kroppens	  kolhydratdepåer.	  
	  
Dieten:	  Kostens	  sammansättning	  påverkar	  också	  vilka	  energikällor	  som	  används.	  Vid	  fasta	  eller	  
fettrik/kolhydratfattig	  kost	  används	  i	  större	  utsträckning	  fettsyror.	  Efter	  så	  kallad	  kolhydratladdning	  
används	  kolhydrater	  i	  större	  utsträckning	  och	  det	  upplagrade	  glykogenet	  räcker	  även	  längre	  under	  
arbetet.	  
	  
Kroppstemperaturen:	  Vid	  stark	  nedkylning	  eller	  värmebelastning	  används	  relativt	  sett	  mer	  kolhydrater.	  
	  
Tillgången	  på	  syrgas:	  Vid	  syrebrist,	  t	  ex	  på	  hög	  höjd,	  eller	  när	  blodflödet	  till	  den	  arbetande	  muskeln	  är	  
nedsatt,	  används	  kolhydrater	  i	  högre	  utsträckning.	  	  
	  
Begreppen	  respiratorisk	  kvot,	  syredeficit,	  syreskuld	  och	  laktattröskel.	  (S2-‐S3)	  
Bränslet	  till	  musklerna	  är	  hos	  friska	  individer	  i	  stort	  sett	  begränsat	  till	  fett	  och	  kolhydrater.	  
Relationen	  mellan	  kolhydrat-‐	  och	  fettförbränning	  kan	  beräknas	  från	  den	  s	  k	  respiratoriska	  
kvoten	  (RQ).	  RQ	  mäter	  kvoten	  mellan	  utandad	  volym	  CO2	  /	  inandad	  volym	  O2.	  Vid	  ren	  
kolhydratförbränning	  är	  kvoten	  1,0	  och	  vid	  teoretiskt	  ren	  fettförbränning	  0,7.	  Med	  en	  normalt	  
sammansatt	  kost	  bidrar	  dessa	  näringsämnen,	  i	  vila	  och	  under	  lätt	  arbete,	  med	  lika	  stora	  delar	  
och	  kvoten	  är	  0,82.	  Förbränning	  av	  glukos:	  C6H12O6	  +	  6	  O2	  →	  6	  CO2	  +	  6	  H2O.	  Kvoten	  räknas	  enligt	  	  
RQ	  =	  6	  CO2	  /	  6	  O2	  =	  1,0.	  Förbränning	  av	  fettsyra	  (ex	  linolsyra):	  C17H35COOH	  +	  26	  O2	  →	  18	  CO2	  +	  18	  H2O.	  
Kvoten	  blir	  RQ	  =	  18	  CO2	  /	  26	  O2	  =	  0,7.	  
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Med	  ökande	  arbetsbelastning	  ökar	  den	  relativa	  andelen	  kolhydrater	  i	  de	  energigivande	  
processerna.	  Upp	  till	  1,0	  beskriver	  kvoten	  hur	  fett	  och	  kolhydrater	  används	  som	  
energileverantörer.	  Då	  kvoten	  är	  över	  1,0	  är	  det	  främst	  ett	  mått	  på	  hur	  mycket	  CO2	  som	  
vädras	  ut	  på	  grund	  av	  den	  ökning	  av	  H+

	  som	  sker	  i	  samband	  med	  laktatansamling:	  
H+	  +	  HCO3	  →	  H2CO3	  →	  H2O	  +	  CO2	  
	  
Syredeficit:	  I	  början	  av	  ett	  arbete	  innan	  andningen	  hunnit	  öka	  krävs	  mer	  anaerob	  metabolism.	  
	  
Syreskuld	  (eng.	  excess	  postexercise	  oxygen	  consumption,	  EPOC):	  Kvarvarande	  ökat	  syrekrav	  efter	  
avslutat	  arbete	  för	  att	  fylla	  på	  syre	  till	  hemoglobin	  och	  myoglobin,	  samt	  till	  den	  ökade	  metabolism	  som	  
ökade	  halter	  CO2,	  ökad	  temperatur	  och	  ökade	  nivåer	  av	  katekolaminer	  lett	  till.	  
	  	  
Laktattröskel:	  Den	  arbetsintensitet	  då	  laktat	  ansamlas	  i	  blodet.	  Blodet	  försuras	  under	  träning	  av	  två	  
anledningar;	  den	  höga	  förbränningen	  av	  ATP	  frigör	  H+	  och	  p	  g	  a	  att	  vätekarbonatet	  i	  blodet	  används	  upp.	  
Laktatet	  produceras	  då	  i	  en	  snabbare	  takt	  än	  det	  kan	  metaboliseras.	  Vid	  träning	  under	  laktatröskeln	  kan	  
kroppen	  ta	  hand	  om	  laktatet	  som	  bildas,	  utan	  att	  det	  ansamlas.	  	  
 
Huvuddragen	  i	  de	  skillnader	  som	  finns	  mellan	  de	  olika	  muskelfibertyperna	  hos	  människa	  och	  vilken	  
betydelse	  dessa	  får	  för	  arbetsförmåga	  och	  ämnesomsättning.	  (S2-‐S3)	  
Typ	  1:	  Långsam	  kontraktionshastighet,	  hög	  oxidativ	  kapacitet,	  låg	  anaerob	  kapacitet,	  hög	  kapillärdensitet	  
och	  hög	  mitokondriehalt.	  Används	  för	  att	  t	  ex	  hålla	  tonus.	  
	  
Typ	  IIa:	  Snabb	  kontraktionshastighet,	  relativt	  hög	  oxidativ	  kapacitet,	  hög	  anaerob	  kapacitet	  och	  hög	  
kapillär-‐	  och	  mitokondriedensitet.	  Används	  i	  lågintensiva	  vanliga	  rörelser.	  
	  
Typ	  IIx:	  Snabb	  kontraktionshastighet,	  låg	  oxidativ	  kapacitet,	  hög	  anaerob	  kapacitet	  och	  låg	  kapillär-‐	  och	  
mitokondriedensitet.	  Hög	  aktivitetströskel,	  explosiv	  kraft.	  
	  	  
De	  för	  ämnesomsättningen	  viktigaste	  hormonförändringarna	  vid	  olika	  typer	  av	  arbete	  och	  dessas	  
påverkan	  på	  lever,	  fettväv	  och	  skelettmuskulatur.	  (S2-‐S3)	  
Fysisk	  aktivitet	  leder	  akut	  till	  ökade	  plasmakoncentrationer	  av	  ett	  flertal	  hormoner	  t	  ex	  
adrenalin/noradrenalin,	  ACTH,	  GH,	  renin,	  testosteron	  (vid	  styrketräning)	  och	  thyroideahormon.	  
Insulinkoncentrationen	  minskar	  med	  över	  50%	  p	  g	  a	  ökad	  sympatikusaktivitet	  och	  minskningar	  i	  
glukoshalten	  i	  blodet.	  Nivåerna	  av	  glukagon	  i	  arteriellt	  blod	  påverkas	  endast	  lite	  av	  fysiskt	  arbete.	  
	  
Katekolaminerna	  ökar	  kraftigt	  (10	  -‐20	  ggr	  vilonivån)	  och	  exponentiellt	  med	  ökad	  arbetsbelastning.	  Detta	  
beror	  på	  ökad	  aktivitet	  i	  det	  sympatoadrenala	  systemet	  (SAS)	  och	  leder	  till	  ökad	  hjärtfrekvens	  och	  
slagvolym.	  De	  sympatiska	  nerverna	  innerverar	  även	  lever	  och	  fettväv	  för	  att	  mobilisera	  mer	  substrat	  
(glukos	  och	  fettsyror)	  som	  behövs	  vid	  arbetet.	  Ökningen	  av	  noradrenalin	  startar	  vid	  lägre	  
arbetsbelastningar	  än	  adrenalin	  och	  den	  ökar	  också	  mer	  brant	  när	  arbetsintensiteten	  ökar.	  
Noradrenalinhalten	  i	  blodet	  förblir	  ökad	  i	  flera	  timmar	  efter	  arbetets	  slut,	  medan	  adrenalin	  återgår	  till	  
vilovärdet	  inom	  ett	  par	  minuter.	  	  
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Den	  viktigaste	  metabola	  förändringen	  under	  arbete	  är	  leverns	  ökade	  frisättning	  av	  glukos	  från	  
glykogenförrådet.	  Detta	  kompenserar	  muskulaturens	  ökade	  glukosupptag	  via	  förändringar	  i	  
insulin/glukagon	  koncentrationer.	  	  Sänkning	  av	  insulinhalten	  i	  blodet,	  som	  medieras	  av	  fysisk	  aktivitet,	  
tros	  öka	  leverns	  känslighet	  för	  glukagon.	  Även	  höga	  halter	  av	  adrenalin	  vid	  intensiv	  träning	  bidrar	  till	  
leverns	  ökade	  glukosfrisättning.	  I	  övrigt	  har	  adrenalin	  och	  noradrenalin	  främst	  betydelse	  för	  
glykogennedbrytning	  i	  muskulaturen.	  Vid	  långvarigt	  arbete	  blir	  glukoneogenesen	  allt	  viktigare	  då	  leverns	  
glykogenförråd	  är	  begränsade.	  Kortisol	  ökar	  den	  enzymatiska	  kapaciteten	  för	  glukoneogenesen.	  
	  
En	  annan	  viktig	  effekt	  av	  fysiskt	  arbete	  är	  den	  ökade	  frisättningen	  av	  fria	  fettsyror	  från	  fettväven.	  Det	  
sympatiska	  nervsystemet	  (ff	  a	  noradrenalin)	  bidrar	  till	  den	  ökade	  mobiliseringen	  av	  fettsyror.	  Normalt	  
hämmar	  insulin	  frisättningen	  av	  fettsyror,	  men	  eftersom	  insulinnivån	  sjunker	  blir	  hämningen	  inte	  så	  stor.	  	  

	  
Effekter	  av	  en	  tids	  träning	  
Hos	  vältränade	  individer	  ser	  man	  ett	  lägre	  hormonsvar	  vid	  en	  given	  arbetsbelastning	  i	  jämförelse	  med	  
otränade.	  Detta	  syns	  speciellt	  tydligt	  i	  sympatiska	  nervsystemet	  där	  det	  minskade	  svaret	  ses	  redan	  efter	  
ett	  par	  veckors	  träning.	  Däremot	  leder	  fysisk	  träning	  till	  att	  binjuremärgens	  kapacitet	  att	  utsöndra	  
adrenalin	  ökar.	  Vältränade	  individer	  har	  sänkt	  insulinkoncentration	  i	  plasma,	  både	  basalt	  och	  efter	  
sockerintag,	  vilket	  beror	  på	  minskad	  frisättning	  av	  insulin	  från	  pankreas	  och	  på	  en	  ökad	  insulinkänslighet	  
i	  vävnaden.	  Den	  ökade	  insulinkänsligheten	  är	  starkt	  kopplad	  till	  minskad	  risk	  att	  drabbas	  av	  diabetes	  typ	  
2	  och	  kardiovaskulära	  sjukdomar.	  
	  
Regelbunden	  träning	  leder	  till	  en	  ökad	  kapacitet	  för	  lipolys	  i	  fettväven.	  Detta	  medför	  att	  en	  vältränad	  
individ	  kan	  upprätthålla	  en	  adekvat	  fettsyrefrisättning	  trots	  att	  aktiveringen	  av	  sympatiska	  nervsystemet	  
är	  kraftigt	  sänkt.	  Regelbunden	  träning	  har	  alltså	  en	  kolhydratsparande	  effekt	  genom	  att	  större	  del	  av	  
energibehovet	  täcks	  av	  fettförbränning.	  	  
	  
Träningens	  effekt	  på	  olika	  hormonella	  system:	  	  

• Tillväxthormon,	  GH:	  Stimulerar	  lipolys	  och	  minskar	  kolhydratmetabolism.	  Uthållighetstränade	  
individer	  har	  en	  minskad	  ökning	  av	  GH-‐nivåer	  i	  blodet	  vid	  en	  given	  träningsintensitet	  i	  jämförelse	  
med	  otränade	  personer.	  Oavsett	  träningsstatus	  har	  kvinnor	  oftast	  högre	  GH	  nivåer	  än	  män	  vid	  
vila.	  	  

• ACTH:	  Seceneras	  från	  adenohypofysen,	  stimulerar	  binjurebarken	  vilket	  leder	  till	  en	  ökad	  
mobilisering	  av	  fria	  fettsyror.	  Träning	  leder	  till	  ökade	  nivåer	  av	  ACTH	  under	  arbete,	  ett	  svar	  som	  
stimulerar	  fettsyremetabolism	  och	  sparar	  på	  glykogenförråden.	  Denna	  effekt	  leder	  till	  ökad	  
uthållighet	  vid	  högintensiv	  träning.	  	  

• FSH,	  LH,	  testosteron:	  Träning	  minskar	  könshormonernas	  effekter	  hos	  både	  kvinnor	  och	  män.	  	  
• ADH:	  Submaximalt	  arbete	  ger	  minskning	  av	  frisättning,	  högintensiv	  träning	  ger	  ingen	  skillnad.	  
• T3	  och	  T4:	  Träning	  leder	  till	  ett	  koordinerat	  hypofys-‐thyroidea	  svar	  vilket	  leder	  till	  en	  ökad	  

produktion	  av	  T4.	  Dock	  ses	  ingen	  ökning	  av	  T3	  vid	  vila.	  Vid	  arbete	  ses	  dock	  en	  ökad	  omvandling	  
av	  T4	  till	  T3,	  vilket	  leder	  till	  en	  ökad	  metabolism.	  
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• Kortisol:	  Ökningen	  i	  kortisolkoncentrationen	  i	  plasma	  är	  mindre	  hos	  tränade	  individer	  än	  hos	  
otränade	  vid	  samma	  absoluta	  submaximala	  träning.	  Högintensiv	  träning	  leder	  dock	  till	  
binjurehypertrofi	  och	  därmed	  högre	  kortisolutsöndring	  under	  träning.	  	  

• Adrenalin	  och	  noradrenalin:	  Sympatoadrenala	  systemets	  (SAS)	  svar	  på	  en	  absolut	  submaximal	  
belastning	  är	  mindre	  hos	  tränade	  individer	  än	  hos	  tränade.	  Adrenalin-‐	  och	  
noradrenalinfrisättning	  under	  träning	  minskar	  under	  de	  första	  träningsveckorna.	  Detta	  leder	  till	  
minskad	  ökning	  i	  hjärtfrekvens	  och	  blodtryck	  vilket	  minskar	  hjärtats	  syrebehov	  under	  träning.	  	  

• Insulin:	  Träning	  leder	  till	  att	  insulinnivåerna	  ligger	  nära	  vilonivån	  även	  vid	  arbete.	  Det	  beror	  på	  
att	  tränade	  individer	  hela	  tiden	  har	  ett	  minskat	  insulinbehov	  p	  g	  a	  ökad	  insulinkänslighet	  och	  
ökad	  rekrytering	  av	  GLUT	  4.	  	  

• Glukagon:	  Minskad	  sekretion	  under	  träning	  vid	  samma	  absoluta	  träningsintensitet	  vilket	  leder	  till	  
en	  minskad	  ökning	  i	  blodglukos.	  Uthållighetsträning	  leder	  till	  en	  tydlig	  minskning	  i	  
glukagonsekretion.	  	  

	  
Vätskebalans	  och	  temperaturreglering	  i	  samband	  med	  arbete.	  (S2-‐S3)	  
Kroppens	  värmereglerande	  mekanismer	  skyddar	  i	  första	  hand	  mot	  överhettning.	  Att	  avleda	  värme	  
effektivt	  efter	  träning	  är	  viktigt	  och	  speciellt	  i	  varmt	  klimat.	  Värmereglering:	  M	  ±	  R	  ±	  C	  ±	  E	  ±	  S	  =	  0,	  där	  	  
M	  =	  Metabol	  värmeproduktion,	  R	  =	  Strålning,	  C	  =	  Ledning,	  E	  =	  Avdunstning	  och	  S	  =	  Lagring.	  
	  
Under	  spjälkning	  av	  kolhydrater	  och	  fetter	  frigörs	  stora	  mängder	  energi.	  Dock	  frigörs	  75%	  av	  denna	  
energi	  som	  värme.	  Värmen	  kan	  sedan	  tas	  hand	  om	  på	  fyra	  olika	  sätt:	  strålning,	  ledning/konvektion,	  
avdunstning	  och	  lagring.	  Strålningen	  fungerar	  genom	  att	  kroppen	  ofta	  är	  varmare	  än	  luften	  runt	  
omkring,	  och	  värme	  kan	  därför	  överföras	  till	  andra	  objekt.	  Ledning	  sker	  vid	  direkt	  överföring	  från	  en	  
molekyl	  till	  en	  annan	  i	  vätska,	  fast	  form	  eller	  gas.	  Cirkulationen	  transporterar	  det	  mesta	  av	  kroppsvärmen	  
till	  huden	  där	  den	  kan	  överföras	  till	  luften	  via	  konvektion.	  Avdunstning	  är	  det	  viktigaste	  försvaret	  mot	  
överhettning	  och	  överför	  hela	  tiden	  värme	  till	  omgivningen.	  Kroppens	  yta	  innehåller	  ca	  2-‐4	  miljoner	  
svettkörtlar	  som	  under	  överhettning	  secenerar	  en	  hypoton	  vätska	  (0,2-‐0,4	  %	  NaCl)	  under	  kolinerg	  
sympatisk	  stimulering.	  Avdunstning	  sker	  också	  via	  utandningsluften.	  Värmen	  som	  avges	  kan	  också	  
användas	  för	  att	  öka	  kroppstemperaturen	  och	  lagras	  på	  så	  sätt.	  	  
	  
Eftersom	  svett	  är	  en	  hypoton	  vätska	  gör	  förlusten	  under	  arbete	  att	  kroppsvätskornas	  osmolalitet	  och	  
[Na+]	  ökar,	  medan	  volymen	  minskar.	  Man	  får	  en	  hyperton	  dehydrering.	  Eftersom	  ECV	  då	  koncentreras	  
rör	  sig	  vatten	  från	  ICV	  för	  att	  skapa	  osmotisk	  jämvikt.	  Både	  ECV	  och	  ICV	  minskar	  alltså	  i	  volym	  och	  celler	  
krymper.	  	  
	  
Efter	  ett	  träningspass	  sker	  ofta	  en	  snabb	  rehydrering	  med	  vatten.	  När	  man	  dricker	  vatten	  får	  man	  en	  
sänkning	  av	  kroppsvätskornas	  osmolalitet.	  Det	  intagna	  vattnet	  absorberas	  inom	  30	  min	  från	  avslutat	  
drickande	  och	  fördelar	  sig	  normalt	  med	  1/3	  till	  ECV	  och	  2/3	  till	  ICV.	  Endast	  25%	  av	  den	  extra	  vätskan	  i	  
ECV	  hamnar	  i	  blodet.	  	  
	  
	  



Läkarprogrammet	  
	  Den	  Friska	  Människan	  2	  
Amanda	  Kaba	  Liljeberg	  

	   290	  

ARBETSFYSIOLOGI	  
Träning	  
	  
Effekter	  av	  olika	  former	  av	  uthållighets-‐	  och	  styrketräning	  på:	  (S2)	  	  
a)	  Kroppssammansättning	  	  
Regelbunden	  träning	  ger	  en	  nedgång	  i	  fettvikt	  (p	  g	  a	  minskad	  fettmassa),	  dock	  inte	  nödvändigtvis	  i	  
kroppsvikt	  p	  g	  a	  ökad	  muskelmassa.	  
	  
b)	  Hjärta	  	  
Effekterna	  av	  uthållighetsträning	  är	  en	  ökad	  hjärtstorlek	  och	  minskad	  vilopuls.	  Hjärtat	  ökar	  både	  i	  
slagvolym	  och	  i	  vänsterkammartjocklek	  (ökar	  slagkraften).	  Slagvolymen	  är	  ökad	  i	  både	  vila	  och	  arbete	  
vilket	  beror	  av	  ökad	  fyllnad	  och	  Frank-‐Starling	  mekanismen.	  Ökad	  slagvolym	  tillsammans	  med	  lägre	  
hjärtfrekvens	  ger	  oförändrad	  hjärt-‐minutvolym	  vid	  specifik	  belastning.	  Hjärt-‐minutvolymen	  ökar	  dock	  vid	  
maxarbete,	  då	  man	  har	  ökad	  möjlig	  slagvolym	  med	  maximala	  möjliga	  hjärtfrekvens.	  Maxpuls	  går	  dock	  ej	  
att	  träna	  upp,	  utan	  sjunker	  med	  åldern.	  Pulsen	  sjunker	  snabbare	  efter	  utfört	  arbete,	  tack	  vare	  effektivare	  
cirkulation	  vilket	  minskar	  behoven.	  
	  
Vid	  styrketräning	  är	  både	  hjärtats	  storlek	  och	  vilopulsen	  oförändrad.	  
	  
c)	  Kärl	  	  
Uthållighetsträning	  ger	  upp	  till	  15%	  ökad	  kapillärtäthet	  hos	  vältränade	  (förbättrar	  transport	  av	  både	  
näring,	  slagg	  och	  temperatur).	  Den	  ökade	  kapilläriseringen	  av	  musklerna	  beror	  på	  ökad	  mängd	  vascular	  
endothelial	  growth	  factor	  (VEGF).	  	  
	  
Arteriolernas	  utvidgningsförmåga	  förbättras	  efter	  träning	  och	  den	  inre	  volymen	  av	  stora	  artärer	  ökar.	  
Detta	  beror	  på	  att	  den	  friktion	  som	  blodet	  utövar	  på	  kärlväggen	  påverkar	  NO-‐syntas,	  som	  katalyserar	  
bildningen	  av	  NO.	  NO	  får	  den	  glatta	  muskulaturen	  att	  slappna	  av	  vilket	  leder	  till	  kärldilatation.	  
Tillsammans	  med	  den	  ökade	  kapilläriseringen	  leder	  detta	  till	  att	  en	  större	  andel	  av	  blodflödet	  kan	  styras	  
över	  till	  de	  arbetande	  musklerna.	  	  	  
	  
d)	  Blodtryck	  	  	  
Uthållighetsträning	  för	  med	  sig	  en	  ökad	  parasympatikusaktivitet	  och	  minskad	  frisättning	  av	  noradrenalin	  
och	  adrenalin.	  Det	  bidrar	  till	  att	  sänka	  viloblodtrycket	  (både	  systoliskt	  och	  diastoliskt)	  och	  
arbetsblodtrycket	  vid	  en	  viss	  träningsintensitet	  hos	  dem	  som	  har	  normalt	  eller	  högt	  blodtryck,	  trots	  att	  
blodvolymen	  ökar.	  Hos	  personer	  med	  lågt	  blodtryck	  ökar	  viloblodtrycket	  något	  för	  att	  närma	  sig	  normalt	  
blodtryck.	  	  
	  
e)	  Immunsystem	  	  
Träning	  ökar	  immunförsvarets	  kapacitet	  och	  minskar	  risken	  att	  drabbas	  av	  infektioner.	  Detta	  beror	  på	  en	  
ökning	  i	  NK-‐cellernas	  aktivitet.	  Dessutom	  får	  man	  en	  ökad	  T-‐cellsfunktion	  med	  associerad	  
cytokinproduktion,	  som	  är	  viktigt	  för	  att	  skydda	  sig	  mot	  virus	  och	  svampinfektioner.	  
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f)	  Blod	  	  
Uthållighetsträning	  leder	  till	  en	  ökning	  av	  både	  röda	  blodkroppar	  och	  plasma,	  vilket	  ger	  en	  sammantagen	  
ökning	  av	  blodvolymen	  med	  10-‐15%.	  Plasmaökningen	  beror	  på	  hormonellt	  reglerad	  vattenretention	  och	  
en	  ökad	  syntes	  av	  albumin	  i	  levern.	  Albuminet	  drar	  sedan	  till	  sig	  vätska	  vilket	  ger	  en	  ökad	  plasmanivå.	  	  
	  
Den	  ökade	  mängden	  erytrocyter	  beror	  på	  en	  ökad	  mängd	  EPO	  som	  svar	  på	  det	  ökade	  syrgasbehovet.	  
Ökningen	  av	  antalet	  röda	  blodkroppar	  ses	  först	  några	  veckor	  efter	  träningen,	  eftersom	  syntesen	  tar	  ett	  
tag.	  Eftersom	  plasmavolymen	  ökar	  mer	  än	  blodkroppsandelen	  kommer	  Hb	  (hematokrit)	  att	  sjunka.	  Den	  
ökade	  blodvolymen	  leder	  till	  ett	  ökat	  återflöde	  till	  hjärtat,	  vilket	  ökar	  den	  slutsystoliska	  fyllnaden.	  Det	  ger	  
en	  ökad	  slagvolym	  och	  sänkt	  hjärtfrekvens	  vid	  submaximalt	  arbete.	  	  
	  
g)	  Olika	  hormoner	  	  
Ett	  stort	  antal	  hormonsystem	  ökar	  sin	  plasmakoncentration	  under	  arbete.	  Detta	  gäller	  bl	  a	  adrenalin,	  
noradrenalin,	  ACTH,	  kortisol,	  tillväxthormon,	  renin,	  testosteron	  och	  thyroideahormon.	  Glukagonnivåerna	  
är	  relativt	  konstanta	  medan	  insulin	  minskar	  kraftigt,	  p	  g	  a	  en	  ökad	  sympatikusaktivitet	  (som	  hämmar	  
sekretionen)	  och	  något	  minskade	  glukosmängder	  i	  blodet.	  Arbetande	  muskulatur	  behöver	  dessutom	  inte	  
insulin	  för	  glukostransport	  genom	  GLUT-‐4.	  Efter	  träning	  ökar	  insulinkänsligheten,	  vilket	  ger	  en	  minskad	  
risk	  för	  hjärt-‐	  och	  kärlsjukdomar.	  Glukagons	  verkliga	  mängd	  i	  blodet	  kan	  vara	  underskattad	  beroende	  på	  
att	  levern,	  det	  främsta	  målorganet,	  tar	  bort	  en	  stor	  del	  av	  hormonet	  från	  cirkulationen.	  	  
	  
Katekolaminerna	  ökar	  sin	  halt	  exponentiellt	  i	  blodet	  med	  ökad	  intensitet	  på	  arbetet.	  När	  det	  gäller	  
adrenalin	  beror	  detta	  på	  ökad	  sympatikusaktivitet	  till	  binjurarna,	  medan	  samma	  aktivitet	  ger	  ett	  större	  
läckage	  av	  noradrenalin	  från	  synapser.	  Aktiveringen	  av	  sympatikus	  beror	  antagligen	  på	  en	  sänkt	  
glukoskoncentration	  i	  v.	  porta	  och	  ger	  sammanlagt	  10	  till	  20	  gånger	  högre	  värden	  än	  vid	  vila.	  Efter	  
arbetets	  slut	  sjunker	  adrenalin	  snabbt	  till	  normal	  nivå.	  Noradrenalin	  har	  en	  längre	  halveringstid	  och	  
sjunker	  därför	  långsammare.	  	  
	  
Under	  arbete	  registrerar	  levern	  en	  ökad	  glukagon/insulin-‐kvot,	  vilket	  ger	  en	  ökad	  glukoneogenes	  och	  
glykogenolys.	  Detta	  ger	  mer	  glukos	  till	  arbetande	  muskulatur,	  en	  effekt	  som	  även	  adrenalin	  kommer	  att	  
ge	  vid	  hög	  arbetsintensitet.	  I	  muskulatur	  ger	  adrenalin	  och	  noradrenalin,	  medierat	  via	  kalcium,	  en	  ökad	  
glykogenolys	  vid	  kontraktionsprocessen.	  Glukoneogenesen	  som	  nybildar	  glykogen	  och	  glukos	  stimuleras	  
även	  under	  arbete	  av	  kortisol.	  Gällande	  lipolys	  är	  det	  noradrenalin	  i	  sympatiska	  synapser	  som	  ökar	  
denna,	  samtidigt	  som	  den	  minskade	  insulinmängden	  ger	  en	  minskad	  hämning.	  	  
	  
På	  sikt	  är	  effekterna	  av	  träning	  att	  vältränade	  har	  lägre	  hormonsvar	  vid	  en	  given	  intensitet.	  Redan	  under	  
de	  första	  två	  träningsveckorna	  ses	  en	  minskad	  aktivitet	  i	  sympatikus	  vid	  träning,	  däremot	  inte	  under	  
normal	  stress.	  Processen	  för	  detta	  är	  okänd,	  dock	  vet	  man	  att	  binjurens	  förmåga	  att	  frisätta	  adrenalin	  är	  
ökad	  hos	  vältränade.	  Träning	  påverkar	  även	  HPA-‐axeln	  genom	  att	  dygnsrytmen	  förskjuts	  (morgontoppen	  
kommer	  tidigare)	  och	  ACTH-‐frisättningen	  ökar.	  Trots	  denna	  ökning	  ökar	  dock	  inte	  kortisolnivåerna,	  vilket	  
innebär	  en	  minskad	  feedback	  till	  hypofysen	  och	  eventuellt	  även	  till	  hypothalamus.	  	  
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Träning	  ger	  även	  en	  direkt	  effekt	  på	  levern,	  som	  minskar	  sin	  glukosfrisättning	  då	  fettvävens	  lipolys	  nu	  
svarar	  bättre	  på	  sympatisk	  stimulering.	  Detta	  innebär	  således	  att	  en	  större	  del	  av	  energin	  tas	  från	  fett,	  
istället	  för	  från	  kolhydrater	  som	  sparas.	  	  
	  
Lista	  över	  hormoner	  som	  förändras	  under	  träning:	  
	  

• GH:	  Stimulerar	  lipolys	  och	  minskar	  kolhydratmetabolism.	  Uthållighetsträning	  ger	  minskad	  ökning	  
av	  GH-‐nivåer	  i	  blodet	  vid	  en	  given	  träningsintensitet	  i	  jämförelse	  med	  otränade	  personer.	  
Oavsett	  träningsstatus	  har	  kvinnor	  oftast	  högre	  GH	  nivåer	  än	  män	  vid	  vila.	  Denna	  skillnad	  
försvinner	  dock	  under	  långvarig	  träning,	  då	  män	  kommer	  upp	  i	  samma	  nivå	  som	  kvinnor.	  	  

• ACTH:	  Träning	  leder	  till	  ökade	  nivåer	  av	  ACTH	  under	  arbete,	  ett	  svar	  som	  stimulerar	  
fettsyremetabolism	  och	  sparar	  på	  glykogenförråden.	  Denna	  effekt	  leder	  till	  ökad	  uthållighet	  vid	  
högintensiv	  träning.	  	  

• FSH,	  LH	  och	  testosteron:	  Träning	  minskar	  könshormonernas	  effekter	  hos	  både	  kvinnor	  och	  män.	  	  
• ADH:	  Högintensiv	  träning	  ger	  inte	  till	  någon	  skillnad	  i	  ADH	  nivåer,	  medan	  långvarigt	  submaximalt	  

arbete	  leder	  till	  en	  minskning	  av	  ADH-‐sekretion.	  	  
• Thyroideahormoner:	  Träning	  leder	  till	  ett	  koordinerat	  hypofys-‐thyroidea	  svar	  vilket	  leder	  till	  en	  

ökad	  produktion	  av	  T4.	  Dock	  ses	  ingen	  ökning	  av	  T3	  vid	  vila.	  Vid	  arbete	  ses	  dock	  en	  ökad	  
omvandling	  av	  T4	  till	  T3,	  vilket	  leder	  till	  en	  ökad	  metabolism.	  

• Kortisol:	  Ökningen	  i	  kortisolkoncentrationen	  i	  plasma	  är	  mindre	  hos	  tränade	  individer	  än	  hos	  
otränade	  vid	  samma	  absoluta	  submaximala	  träning.	  Högintensiv	  träning	  leder	  dock	  till	  
binjurehypertrofi	  och	  därmed	  högre	  kortisolutsöndring	  under	  träning.	  	  

• Adrenalin	  och	  noradrenalin:	  Sympatoadrenala	  systemets	  svar	  på	  en	  absolut	  submaximal	  
belastning	  är	  mindre	  hos	  tränade	  individer	  än	  hos	  tränade.	  Adrenalin-‐	  och	  
noradrenalinfrisättning	  under	  träning	  minskar	  dramatiskt	  under	  de	  första	  träningsveckorna.	  
Detta	  leder	  till	  minskad	  ökning	  i	  hjärtfrekvens	  och	  blodtryck	  vilket	  minskar	  hjärtats	  syrebehov	  
under	  träning.	  	  

• Insulin:	  Träning	  leder	  till	  att	  insulinnivåerna	  ligger	  nära	  vilonivån	  även	  vid	  arbete	  (hos	  otränade	  
minskar	  insulinsekretionen	  vid	  träning).	  Detta	  beror	  på	  att	  tränade	  individer	  hela	  tiden	  har	  ett	  
minskat	  insulinbehov	  p	  g	  a	  ökad	  insulinkänslighet	  och	  ökad	  rekrytering	  av	  GLUT-‐4.	  	  

• Glukagon:	  Minskad	  sekretion	  under	  träning	  vid	  samma	  absoluta	  träningsintensitet	  vilket	  leder	  till	  
en	  minskad	  ökning	  i	  blodglukos.	  Uthållighetsträning	  leder	  till	  en	  tydlig	  minskning	  i	  
glukagonsekretion.	  	  

	  
h)	  Ämnesomsättning	  	  
I	  vila	  används	  mest	  fett	  som	  bränsle	  (60%).	  Kolhydrater	  och	  protein	  används	  till	  20%	  vardera.	  Energin	  
kommer	  från	  5g	  fettsyror	  per	  timme	  från	  fettväven,	  7,5g	  glukos/timme	  från	  levern	  och	  5g	  
aminosyror/timme	  från	  muskulaturen.	  Vid	  arbete	  används	  främst	  kolhydrater	  (60%)	  och	  mindre	  fett	  än	  
vid	  vila	  (40%).	  90g	  glukos	  per	  timme	  används	  totalt,	  där	  60-‐65g	  kommer	  från	  musklernas	  glykogenolys	  
och	  20-‐25g	  från	  glukosupptag.	  Det	  används	  22g	  fett/timme.	  	  
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De	  viktigaste	  metabola	  förändringarna	  under	  arbete	  är	  leverns	  ökade	  frisättning	  av	  glukos	  från	  
glykogenförrådet.	  Detta	  kompenserar	  muskulaturens	  ökade	  glukosupptag	  via	  förändringar	  i	  
insulin/glukagon	  koncentrationer.	  	  Sänkning	  av	  insulinhalten	  i	  blodet	  som	  medieras	  av	  fysisk	  aktivitet	  
tros	  öka	  leverns	  känslighet	  för	  glukagonets	  glykogennedbrytande	  effekt.	  Även	  höga	  halter	  av	  adrenalin	  
vid	  intensiv	  träning	  bidrar	  till	  leverns	  ökade	  glukosfrisättning.	  I	  övrigt	  har	  adrenalin	  och	  noradrenalin	  
främst	  betydelse	  för	  glykogennedbrytning	  i	  muskulaturen.	  	  
	  
Vid	  långvarigt	  arbete	  blir	  glukoneogenesen	  allt	  viktigare	  då	  leverns	  glykogenförråd	  är	  begränsade.	  
Kortisol	  ökar	  den	  enzymatiska	  kapaciteten	  för	  glukoneogenesen.	  En	  annan	  viktig	  effekt	  av	  fysiskt	  arbete	  
är	  den	  ökade	  frisättningen	  av	  fria	  fettsyror	  från	  fettväven.	  Det	  sympatiska	  nervsystemet	  (ff	  a	  
noradrenalin)	  bidrar	  till	  den	  ökade	  mobiliseringen	  av	  fettsyror.	  Normalt	  hämmar	  insulin	  frisättningen	  av	  
fettsyror,	  men	  då	  insulinnivån	  sjunker	  kraftigt	  blir	  hämningen	  inte	  så	  stor.	  	  
	  
i)	  Glukostolerans	  	  	  
Träning	  ökar	  mitokondriernas	  antal,	  storlek	  och	  effektivitet	  (fler	  oxidativa	  enzymer	  m	  m).	  
Man	  får	  förbättrad	  förmåga	  att	  lagra	  glykogen	  och	  TAG.	  Fler	  betaoxidationsenzymer	  ger	  effektivare	  
fettförbränning	  hos	  aktiva.	  Ökad	  frisättning	  av	  fettsyror	  är	  glykogensparande.	  Sammantaget	  ger	  dessa	  
faktorer	  en	  ökad	  glukostolerans.	  	  
	  
j)	  CNS	  	  
Hjärnans	  cirkulation	  och	  metabolism	  skiljer	  sig	  inte	  mycket	  mellan	  vila	  och	  arbete.	  Dock	  kommer	  delar	  
som	  sköter	  motorik	  att	  bli	  mer	  aktiva	  och	  således	  ha	  både	  en	  ökad	  ämnesomsättning	  och	  blodflöde.	  
Även	  glukoskoncentrationen	  stiger	  under	  arbete	  och	  under	  intensivt	  arbete	  kan	  även	  laktat	  användas	  
som	  energisubstrat.	  Effekterna	  av	  träningen	  under	  ett	  längre	  tidsförlopp	  är	  bl	  a	  att	  förmågan	  i	  de	  
motoriska	  delarna	  samt	  koordination,	  balans	  och	  reaktionsförmåga	  förbättras.	  Initialt	  under	  en	  
träningsperiod	  sker	  det	  främst	  en	  ökad	  aktivering	  av	  muskelceller,	  varför	  man	  initialt	  blir	  starkare	  vid	  
styrketräning	  utan	  någon	  mätbar	  hypertrofi	  av	  själva	  muskeln.	  Även	  kognitiv	  förmåga	  (planering	  och	  
integrering	  av	  uppgifter)	  ökar	  efter	  en	  längre	  tids	  träning,	  liksom	  sömnens	  kvalitet	  och	  självkänslan.	  
Vidare	  minskar	  eventuella	  depressionssymtom.	  
	  
Tillväxtfaktorer	  blir	  aktiva	  av	  träning	  i	  ett	  antal	  vävnader	  i	  kroppen,	  bl	  a	  i	  hippocampus.	  Till	  exempel	  ökar	  
förekomsten	  av	  IGF-‐I	  och	  noradrenalin	  i	  hjärnan	  och	  det	  sker	  en	  större	  nybildning	  av	  hjärnceller	  hos	  djur	  
som	  i	  försök	  fått	  motionera.	  Dessa	  djur	  har	  även	  fått	  en	  ökad	  inlärningsförmåga	  och	  en	  stor	  
kärlnybildning.	  Det	  är	  den	  ökade	  metabolismen	  i	  aktiva	  delar	  av	  nervsystemet	  som	  medför	  en	  påverkan	  
på	  genaktiviteten.	  Detta	  genom	  en	  ökad	  produktion	  av	  tillväxtfaktorer	  och	  genom	  lokal	  hypoxi	  som	  ger	  
nybildning	  av	  blodkärl.	  	  
	  
k)	  Skelett,	  brosk	  och	  bindväv	  	  
Skelett:	  Benvävnaden	  ombildas	  konstant	  med	  en	  uppbyggnad	  som	  sker	  tillsammans	  med	  nedbrytning.	  
Vid	  belastning	  på	  vävnaden	  sker	  uppbyggnaden	  i	  en	  högre	  takt,	  vilket	  således	  betyder	  att	  träning	  som	  
ger	  belastning	  stärker	  skelettet.	  Underbelastning	  kommer	  på	  motsatt	  sätt	  att	  ge	  en	  ökad	  nedbrytning.	  	  
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Dynamisk	  belastning	  har	  visat	  sig	  vara	  bättre	  än	  statisk	  och	  varierande	  bättre	  än	  upprepad.	  Hur	  stor	  
belastningen	  måste	  vara	  för	  att	  uppbyggnad	  ska	  ske	  beror	  på	  olika	  hormoner,	  vitamin	  D	  och	  kalcium	  och	  
dessas	  mängder.	  Aktivitet	  i	  unga	  år	  ger	  en	  högre	  mineraltäthet	  hos	  äldre.	  
	  
Brosk:	  Mekanisk	  belastning	  av	  varierande	  typ	  på	  enskilda	  broskceller	  leder	  till	  en	  ökad	  nybildning	  av	  
matrix.	  Däremot	  leder	  en	  statisk	  belastning	  snarare	  till	  en	  minskad	  nettosyntes.	  Både	  intensiv	  aktivitet	  
och	  en	  total	  inaktivitet	  har	  i	  djurförsök	  lett	  till	  artrosliknande	  förändringar.	  Skador	  på	  höft	  och	  knä	  kan	  
hos	  människor	  ses	  vid	  överaktivitet	  på	  grund	  av	  just	  artros.	  Vid	  aktivitet	  pressas	  vätskan	  ut	  ur	  brosket.	  
Det	  kan	  ta	  lång	  tid	  innan	  vätskan	  tar	  sig	  tillbaka	  (upp	  till	  några	  timmar)	  och	  således	  måste	  man	  tillåta	  
brosket	  en	  återhämtningsperiod	  innan	  nästa	  aktivitet	  för	  att	  det	  inte	  ska	  ta	  skada.	  	  
	  
Bindväv:	  När	  det	  gäller	  annan	  bindväv	  kommer	  belastning	  att	  leda	  till	  ökad	  kollagensyntes,	  medan	  
inaktivitet	  har	  motsatt	  effekt.	  Aktivitet	  leder	  direkt	  till	  en	  ökad	  nedbrytning	  och	  den	  uppbyggande	  
effekten	  ses	  främst	  under	  återhämtningsfasen	  de	  följande	  dagarna.	  Det	  är	  en	  balans	  mellan	  nedbrytning	  
och	  uppbyggnad	  och	  träning	  kan	  således	  leda	  till	  en	  ökad	  eller	  minskad	  styrka	  beroende	  på	  upplägg.	  	  
	  
l)	  Lungor	  och	  gasutbyte	  	  
Under	  direkt	  arbete	  ökar	  storleken	  på	  varje	  andetag	  (tidalvolymen)	  och	  en	  ökad	  intensitet	  leder	  till	  en	  
större	  ökning	  i	  frekvens.	  Detta	  gör	  att	  andningsminutvolymen	  kan	  öka	  från	  6-‐8	  liter	  i	  vila	  till	  150	  liter	  hos	  
otränade	  och	  200	  hos	  vältränade	  personer	  vid	  aktivitet.	  Efter	  träning	  ökar	  den	  maximala	  
andningsminutvolymen,	  medan	  andningsfrekvensen,	  minutvolymen	  och	  tidalvolymen	  minskar	  under	  
submaximal	  träning.	  Detta	  beror	  på	  att	  andningsmuskulaturens	  uthållighet	  förbättras	  på	  samma	  sätt	  
som	  annan	  muskulatur.	  Dessutom	  kommer	  de	  övre	  delarna	  av	  lungorna	  att	  få	  en	  större	  relativ	  blodvolym	  
så	  att	  den	  missanpassning	  som	  normalt	  ses	  minskar	  något.	  Vidare	  förbättras	  lungornas	  förmåga	  till	  
gasdiffusion.	  
	  
m)	  Skelettmuskulaturens	  struktur	  och	  funktion	  inklusive	  muskelmassa	  och	  fibertyp	  	  
I	  muskeln	  finns	  ca	  6	  mM	  fritt	  ATP.	  Detta	  används	  först	  vid	  muskelarbete	  och	  räcker	  i	  ca	  1-‐2	  sekunder	  vid	  
maximalt	  arbete.	  Den	  källa	  som	  används	  härnäst	  är	  kreatinfosfat.	  Kreatinfosfat	  hydrolyseras	  till	  kreatin	  +	  
Pi	  +	  energi.	  Den	  energi	  som	  frigörs	  används	  till	  att	  återgenerera	  ATP	  av	  ADP	  +	  Pi.	  Den	  reaktionen	  är	  alltså	  
helt	  reversibel.	  Det	  finns	  ca	  25-‐30	  mM	  kreatinfosfat	  och	  det	  räcker	  i	  ca	  10	  sekunder	  vid	  maximalt	  arbete.	  
När	  kreatinfosfatet	  är	  slut	  används	  anaerob	  glykolys.	  Den	  omvandlar	  glukos	  till	  laktat	  och	  ger	  2	  ATP	  
ganska	  snabbt.	  Vid	  långvarigt	  arbete	  så	  används	  aerob	  metabolism	  (citronsyracykeln).	  Detta	  är	  en	  
mycket	  energigivande	  process,	  men	  den	  är	  även	  långsam	  och	  det	  krävs	  stor	  tillgång	  till	  O2	  för	  att	  den	  ska	  
fungera.	  Detta	  är	  mycket	  viktigt	  vid	  uthållighetsarbete,	  men	  har	  mindre	  vikt	  vid	  styrketräning.	  
	  
De	  olika	  typerna	  av	  muskelfibrer	  reagerar	  olika	  på	  träning.	  Vid	  styrketräning	  ökar	  fiberstorleken	  mycket	  i	  
typ	  II-‐muskelfibrer,	  medan	  man	  bara	  kan	  se	  en	  liten	  ökning	  i	  typ	  I-‐fibrer.	  Mitokondriedensiteten	  och	  
kapillärtätheten	  är	  oförändrad,	  medan	  glykogeninnehållet	  ökar	  i	  båda	  typerna.	  Effekterna	  av	  
uthållighetsträning	  är	  ökad	  fiberstorlek,	  mitokondriedensitet	  och	  kapillärtäthet	  i	  båda	  fibertyperna.	  
Fiberstorleken	  är	  däremot	  oförändrad.	  	  
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Effekter	  av	  uthållighetsträning	  på:	  (S2)	  	  
a)	  Puls	  	  
Vilopulsen	  minskar.	  Maxpulsen	  kan	  inte	  tränas	  upp,	  utan	  sjunker	  med	  ålder.	  Pulsen	  sjunker	  snabbare	  
efter	  utfört	  arbete.	  	  
	  
b)	  Perifer	  resistens	  (TRP)	  
Vid	  muskelarbete	  ses	  en	  ökad	  hjärtminutvolym	  och	  vasodilatation	  i	  musklerna.	  Muskelarbete	  framkallar	  
ökad	  sympatikustonus	  och	  minskad	  parasympatikus	  vilket	  ger	  ökade	  hjärtfrekvenser	  och	  slagvolymer.	  
TPR	  påverkas	  i	  och	  med	  att	  musklerna	  ger	  mindre	  resistans	  och	  kan	  sjunka	  vid	  hårt	  arbete	  eftersom	  
hjärt-‐minutvolymen	  och	  MAP	  ökar.	  Regleringen	  styrs	  efter	  hur	  musklerna	  mår,	  s	  k	  perifer	  command.	  	  
	  
Vid	  arbete	  hålls	  blodtrycket	  på	  adekvat	  nivå	  för	  hjärna,	  hjärta	  och	  andra	  vitala	  organ	  medan	  blodflödet	  
hålls	  nere	  i	  huden,	  njurarna	  och	  magtarm-‐kanalerna.	  Blodflödet	  till	  musklerna	  ökar	  genom	  lokal	  metabol	  
aktivitet	  och	  genom	  β-‐adrenerga	  receptorer	  i	  de	  prekapillära	  resistenskärlen.	  Samtidigt	  agerar	  
sympatiska	  α-‐adrenerga	  vasokonstriktornerver	  på	  bukorgan	  så	  flödet	  minskar	  där.	  
	  
c)	  Vilo-‐	  och	  arbetsblodtryck	  	  
Blodtrycket	  beror	  på	  hjärt-‐minutvolym	  och	  totalt	  perifert	  motstånd	  (TPR).	  Under	  arbete	  ökar	  hjärt-‐
minutvolym	  medan	  TPR	  minskar.	  Det	  ger	  sammantaget	  en	  ökning	  i	  medelartärblodtryck	  med	  omkring	  
30-‐40%.	  	  
	  
Trycket	  fördelar	  sig	  på	  de	  olika	  vävnaderna	  på	  olika	  sätt	  under	  vila	  jämfört	  med	  arbete.	  I	  de	  arbetande	  
musklerna,	  inklusive	  hjärtats,	  vidgas	  resistanskärlen	  (vilket	  är	  det	  som	  sänker	  TPR)	  medan	  motsvarande	  
kärl	  i	  andra	  organ	  kontraheras.	  Detta	  leder	  till	  att	  musklerna	  nu	  tar	  mot	  omkring	  80-‐85%	  av	  den	  mycket	  
högre	  hjärt-‐minutvolymen.	  Efter	  ett	  arbetspass	  sjunker	  det	  totala	  blodtrycket	  med	  omkring	  5-‐20	  mmHg	  
tillfälligt.	  
	  
Hos	  vältränade	  personer	  är	  funktionen	  och	  strukturen	  i	  de	  kärl	  som	  förser	  muskulaturen	  med	  blod	  
förbättrad.	  Det	  innebär	  att	  utvidgningsförmågan	  i	  arteriolerna	  är	  bättre	  och	  även	  den	  inre	  volymen	  i	  de	  
större	  artärerna.	  Det	  i	  kombination	  med	  ökad	  mängd	  kapillärer,	  ökad	  parasympatisk	  aktivitet	  samt	  
minskad	  sympatisk	  aktivitet	  bidrar	  till	  att	  sänka	  viloblodtrycket,	  trots	  en	  ökad	  blodvolym.	  	  
	  
d)	  Ventilation	  	  
Först	  ökar	  tidalvolym	  och	  med	  ökad	  intensitet	  ökar	  också	  andningsfrekvensen.	  Andningsminutvolymen	  
kan	  öka	  från	  6-‐8	  liter	  i	  vila	  till	  150-‐200	  liter	  under	  träning.	  Andningsmuskulaturens	  uthållighet	  förbättras	  
på	  samma	  sätt	  som	  annan	  muskulatur.	  Dessutom	  kommer	  de	  övre	  delarna	  av	  lungorna	  att	  få	  en	  större	  
relativ	  blodvolym	  och	  gasdiffusionen	  förbättras.	  	  
	  
e)	  Frisättning	  av	  hormoner	  vid	  submaximalt	  och	  maximalt	  arbete	  	  
Se	  tidigare	  fråga.	  	  
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ARBETSFYSIOLOGI	  
Fysisk	  aktivitet	  och	  hälsa	  
	  
Rekommendationer	  och	  riktlinjer	  som	  finns	  för	  fysisk	  aktivitet.	  (S2)	  	  
Fysisk	  aktivitet	  kan	  innefatta	  fritidsaktiviteter	  såsom	  friluftsliv,	  motion/fysisk	  träning,	  idrott	  och	  
trädgårdsarbete,	  aktivitet	  i	  arbetet	  eller	  hemmet	  samt	  aktiv	  transport	  i	  vardagslivet	  i	  form	  av	  t	  ex	  
promenader	  och	  cykling.	  För	  att	  främja	  hälsa,	  minska	  risk	  för	  kroniska	  sjukdomar,	  förebygga	  förtida	  död	  
samt	  för	  att	  bevara	  eller	  förbättra	  fysisk	  kapacitet	  rekommenderas	  att:	  

• Alla	  vuxna	  från	  18	  år	  och	  uppåt,	  rekommenderas	  att	  vara	  fysiskt	  aktiva	  i	  sammanlagt	  minst	  150	  
minuter	  i	  veckan.	  Intensiteten	  bör	  vara	  minst	  måttlig.	  Vid	  hög	  intensitet	  rekommenderas	  minst	  
75	  minuter	  per	  vecka.	  Aktivitet	  av	  måttlig	  och	  hög	  intensitet	  kan	  även	  kombineras.	  Aktiviteten	  
bör	  spridas	  ut	  över	  flera	  av	  veckans	  dagar	  och	  utföras	  i	  pass	  om	  minst	  10	  minuter.	  

• Aktiviteten	  ska	  vara	  av	  aerob	  karaktär,	  där	  måttlig	  intensitet	  ger	  en	  ökning	  av	  puls	  och	  andning,	  
medan	  hög	  intensitet	  ger	  en	  markant	  ökning	  av	  puls	  och	  andning.	  

• Exempel	  på	  fysisk	  aktivitet	  som	  uppfyller	  denna	  rekommendation	  är	  30	  minuters	  rask	  promenad	  
fem	  dagar	  per	  vecka,	  20-‐30	  minuters	  löpning	  tre	  dagar	  per	  vecka	  eller	  en	  kombination	  av	  dessa.	  

• Ytterligare	  hälsoeffekter	  kan	  uppnås	  om	  man	  utöver	  detta	  ökar	  mängden	  fysisk	  aktivitet.	  Detta	  
kan	  ske	  genom	  att	  öka	  intensiteten	  eller	  antal	  minuter	  per	  vecka,	  eller	  bådadera.	  

• Muskelstärkande	  fysisk	  aktivitet	  bör	  utföras	  minst	  två	  gånger	  per	  vecka	  för	  flertalet	  av	  kroppens	  
stora	  muskelgrupper.	  

• Äldre,	  d	  v	  s	  vuxna	  över	  65	  år,	  bör	  även	  träna	  balans.	  
• Äldre	  eller	  individer	  med	  kroniska	  sjukdomstillstånd	  eller	  funktionshinder,	  som	  inte	  kan	  nå	  upp	  

till	  rekommendationerna	  ovan,	  bör	  vara	  så	  aktiva	  som	  tillståndet	  medger.	  Gravida	  
rekommenderas	  att	  vara	  regelbundet	  fysiskt	  aktiva,	  men	  valet	  av	  aktiviteter	  kan	  behöva	  
anpassas	  till	  tillståndet.	  I	  dessa	  fall	  kan	  specifika	  rekommendationer	  erhållas	  i	  FYSS,	  en	  handbok	  
om	  fysisk	  aktivitet	  i	  sjukdomsprevention	  och	  sjukdomsbehandling.	  

• Långvarigt	  stillasittande	  bör	  undvikas.	  Regelbundna	  korta	  pauser	  (”bensträckare”)	  med	  någon	  
form	  av	  muskelaktivitet	  under	  några	  minuter	  rekommenderas	  för	  dem	  som	  har	  stillasittande	  
arbete	  eller	  sitter	  mycket	  på	  fritiden.	  Detta	  gäller	  även	  dem	  som	  uppfyller	  rekommendationerna	  
om	  fysisk	  aktivitet	  ovan.	  

	  
Fysisk	  aktivitet	  minskar	  risken	  för:	  

• förtida	  död,	  oavsett	  orsak	  
• hjärtkärlsjukdom,	  t	  ex	  högt	  blodtryck,	  kärlkramp,	  hjärtinfarkt,	  stroke	  
• metabola	  sjukdomar,	  t	  ex	  typ	  2	  diabetes,	  fetma,	  metabola	  syndromet	  
• cancer,	  t	  ex	  tjocktarms-‐	  och	  bröstcancer	  
• fall	  och	  benbrott,	  t	  ex	  höftfraktur	  
• psykisk	  ohälsa,	  t	  ex	  demens,	  depression	  
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Även	  om	  regelbunden	  fysisk	  aktivitet	  förebygger	  kronisk	  sjukdom	  så	  kan	  skador	  uppstå,	  framför	  allt	  
muskuloskeletala	  men	  även	  kardiovaskulära.	  Generellt	  kan	  dock	  sägas	  att	  

• vinsterna	  med	  fysisk	  aktivitet	  överväger	  riskerna	  
• fysisk	  aktivitet	  av	  måttlig	  intensitet	  är	  förenad	  med	  mycket	  små	  risker	  
• gradvis	  ökning	  av	  tid	  och	  eller	  intensitet	  minskar	  riskerna	  

	  
	  
	  
	  
	  
Tabellen	  visar	  effekter	  av	  submaximal	  och	  maximal	  träning	  på	  olika	  system	  i	  kroppen:	  
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Avsnitt III: Nervsystemet 
	  
Motorik,	  motorneuron	  och	  motoriska	  enheter.	  (S2)	  	  
Somatiska	  motorneuron	  skickar	  ut	  axon	  till	  skelettmuskelceller.	  De	  är	  efferenta	  neuron	  (effektorneuron)	  
och	  tar	  emot	  signaler	  i	  synapser	  till	  interneuron	  i	  ryggmärgen.	  Det	  finns	  två	  huvudtyper;	  α-‐,	  β-‐	  och	  γ-‐
motorneuron.	  α-‐motorneuron	  påverkar	  s	  k	  extrafusala	  muskelceller,	  som	  löper	  från	  en	  muskels	  
ursprungssena	  till	  dess	  fästsena	  och	  svarar	  för	  muskelns	  kraftutveckling.	  De	  bidrar	  också	  till	  kroppens	  
muskeltonus.	  De	  α-‐motorneuron	  som	  innerverar	  huvud	  och	  hals	  har	  sina	  cellkroppar	  i	  kärnor	  
hjärnstammen.	  Cellkropparna	  till	  de	  α-‐motorneuron	  som	  innerverar	  resten	  av	  kroppen	  är	  lokaliserade	  i	  
den	  gråa	  massan	  i	  ryggmärgens	  ventralhorn.	  Det	  går	  fler	  α-‐motorneuron	  till	  fingarna	  än	  till	  t	  ex	  
quadriceps,	  vilket	  ger	  fingrarna	  deras	  finmotorik.	  β-‐	  och	  γ-‐motorneuronen	  innerverar	  de	  s	  k	  intrafusala	  
muskelcellerna,	  som	  ihopbuntade	  5-‐15st	  bildar	  en	  muskelspole.	  Det	  finns	  också	  viscerala	  motorneuron	  
som	  innerverar	  hjärt-‐	  och	  glattmuskelceller.	  	  
	  
Synapsen	  
Synapser	  mellan	  motorneuron	  och	  muskelceller	  sker	  på	  en	  tallriksformad	  centralt	  belägen	  ändplatta	  på	  
muskelfibern.	  Motorneuronets	  presynaptiska	  axon	  leder	  en	  aktionspotential	  till	  den	  neuromuskulära	  
kopplingen.	  Den	  kemiska	  kopplingen	  mellan	  den	  presynaptiska	  cellen	  och	  den	  postsynaptiska	  sker	  via	  
neurotransmittorn	  acetylkolin	  (ACh).	  Denna	  lagras	  i	  vesikler	  i	  nervcellens	  bouton	  och	  frisätts	  vid	  inflöde	  
av	  Ca2+.	  Kanaler	  för	  dessa	  joner	  är	  spänningskänsliga	  och	  en	  aktionspotential	  i	  axonet	  ger	  ett	  inflöde	  av	  
kalcium	  i	  boutonen.	  Frisättningen	  sker	  snabbt,	  på	  omkring	  1	  ms,	  tack	  vare	  det	  faktum	  att	  vesiklerna	  
redan	  är	  preparerade	  för	  frisättning	  genom	  inbindning	  via	  SNARE-‐proteiner.	  	  
	  
Frisättningen	  sker	  genom	  att	  synapsvesiklerna	  fuserar	  med	  cellmembranet	  så	  att	  deras	  innehåll	  släpps	  ut	  
i	  synapsklyftan.	  Fusionen	  ökar	  storleken	  på	  synapsens	  plasmamembran,	  vilket	  löses	  genom	  endocytos	  av	  
klatrintäckta	  vesikler.	  Vesiklerna	  förlorar	  sedan	  sin	  klatrinkappa	  och	  bildar	  återigen	  synaptiska	  vesikler	  
redo	  för	  frisättning.	  Hela	  processen	  från	  frisättning	  till	  nya	  färdiga	  vesikler	  tar	  omkring	  en	  minut.	  ACh	  
binder	  till	  sina	  nikotinerga	  receptorer	  vilka	  är	  ligandaktiverade	  jonkanaler.	  Inbindningen	  leder	  till	  att	  
dessa	  öppnas	  och	  att	  ett	  inflöde	  av	  Na+-‐joner	  och	  ett	  utflöde	  av	  K+-‐joner	  sker.	  Membranpotentialen	  i	  en	  
vilande	  muskelcell	  är	  runt	  -‐85	  mV.	  Flödet	  skapar	  en	  lokal	  depolarisering,	  en	  s	  k	  ändplattepotential	  (EPP).	  
För	  att	  stimulansen	  inte	  ska	  ske	  för	  länge	  tas	  ACh	  inte	  bara	  upp	  i	  det	  presynaptiska	  membranet,	  utan	  en	  
större	  del	  bryts	  ned	  av	  acetylkolinesteras	  till	  acetat	  och	  kolin.	  	  
	  
Ändplattepotentialen	  är	  ingen	  aktionspotential,	  men	  den	  kommer	  att	  inleda	  en	  sådan.	  Detta	  sker	  genom	  
att	  inflödet	  av	  Na+	  (och	  ett	  obetydligt	  utflöde	  av	  K+)	  ger	  en	  högre	  membranpotential	  vid	  ändplattan.	  
Detta	  öppnar	  spänningskänsliga	  jonkanaler	  om	  potentialen	  överstiger	  ett	  tröskelvärde.	  Även	  andra	  
neurotransmittorer	  kan	  förekomma	  i	  nervceller.	  De	  kan	  hyperpolarisera	  celler	  genom	  inflöde	  av	  Cl-‐	  och	  
göra	  det	  svårare	  för	  aktiverande	  stimuli	  att	  uppnå	  tröskelvärdet.	  Interneuron	  är	  av	  denna	  typ	  av	  
inhberande	  neuron.	  	  
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Aktionspotentialen	  
Vilomembranpotentialen	  för	  nervcellerna	  är	  -‐85	  mV.	  De	  spänningskänsliga	  jonkanalerna	  i	  muskeln	  gör	  
att	  natriumjoner	  flödar	  in	  i	  cellen.	  P	  g	  a	  en	  högre	  permeabilitet	  för	  Na+	  än	  för	  K+	  går	  membranpotentialen	  
mot	  natriums	  jämviktsläge,	  +70	  mV.	  Runt	  40	  mV	  stängs	  natriumkanalerna	  och	  permeabiliteten	  för	  kalium	  
blir	  återigen	  högre	  än	  den	  för	  natrium	  (även	  genom	  att	  kaliumkanaler	  öppnas).	  Kaliums	  jämvikt	  är	  -‐100	  
mV	  och	  membranpotentialen	  faller	  därför	  tillbaka	  till	  -‐85	  mV.	  Aktionspotentialen	  och	  sprider	  sig	  i	  
muskelcellen	  genom	  att	  en	  depolarisering	  av	  en	  del	  av	  membranet	  leder	  till	  en	  depolarisering	  av	  
närliggande	  delar.	  En	  aktionspotential	  varar	  i	  omkring	  1	  ms.	  Således	  överförs	  aktionspotentialer	  som	  
ringarna	  på	  vattnet	  runt	  sarkolemman	  och	  även	  in	  i	  t-‐tubuli.	  Då	  cellmembranet	  saknar	  myelinisering,	  
vilket	  axonerna	  har,	  är	  dock	  hastigheten	  endast	  omkring	  5	  m/s	  (i	  jämförelse	  med	  100	  m/s	  i	  axon).	  	  
	  
Myotom	  och	  perifera	  nerver	  

Det	  perifera	  nervsystemet	  består	  av	  
nerver	  och	  ganglier	  som	  kopplar	  ihop	  
CNS	  med	  periferin.	  Det	  delas	  in	  i	  det	  
somatiska	  och	  det	  autonoma	  
nervsystemet.	  Spinalnerver	  är	  nerver	  
som	  bär	  motorisk,	  sensorisk	  och	  
autonom	  information	  mellan	  
ryggmärgen	  och	  kroppen.	  De	  är	  en	  
sammansättning	  av	  ramus	  dorsalis	  och	  
ramus	  ventralis	  från	  ett	  
ryggmärgssegment.	  Den	  dorsala	  

nervgrenen	  tar	  afferenta	  sensoriska	  signaler	  in	  från	  kroppen	  och	  den	  anteriora	  grenen	  skickar	  efferent	  
motorisk	  information	  ut	  till	  kroppen.	  	  Det	  finns	  31	  par	  spinalnerver,	  där	  nerverna	  i	  varje	  par	  går	  ut	  på	  
varsin	  sida	  från	  ryggraden.	  Spinalnerverna	  utgår	  från	  ryggraden	  genom	  en	  öppning	  som	  kallas	  foramen	  
vertebralis	  (alla	  förutom	  det	  första	  spinalnervsparet	  (C1)	  som	  utgår	  mellan	  occipitalbenet	  och	  
atlaskotan).	  Cervikalnerverna	  namnges	  efter	  kotan	  under	  dem,	  förutom	  spinalnerv	  C8	  som	  går	  ut	  nedan	  
kota	  C7	  och	  över	  kota	  T1.	  De	  thorakala,	  lumbala	  och	  sakrala	  nerverna	  namnges	  efter	  kotan	  som	  ligger	  
ovanför	  dem.	  	  
	  
Plexan	  bildas	  då	  flera	  ramus	  ventralis	  flätar	  ihop	  sig.	  Vi	  har	  stora	  fyra	  nervplexan	  och	  ur	  dessa	  
uppkommer	  de	  perifera	  nerverna.	  Plexus	  cervicalis	  går	  till	  huvud,	  hals	  och	  axlar.	  Plexus	  brachialis	  går	  till	  
bröstet,	  axlar,	  armar	  och	  händer.	  Plexus	  lumbalis	  går	  till	  rygg,	  mage,	  nedre	  buken,	  lår,	  knän.	  Plexus	  
sacralis	  går	  till	  bäcken,	  rumpa,	  genitalia,	  lår,	  knän	  och	  fötter.	  
	  
Dermatom	  är	  en	  hudyta	  som	  innerveras	  sensoriskt	  av	  en	  och	  samma	  spinalnerv.	  Myotom	  är	  en	  
muskelmassa	  som	  innerveras	  av	  en	  och	  samma	  spinalnerv.	  Används	  mycket	  kliniskt.	  Myotomen	  ger	  en	  
möjlighet	  till	  att	  nivådiagnostisera	  skador,	  exempelvis	  om	  man	  vill	  veta	  om	  det	  är	  en	  perifer	  nerv	  som	  är	  
skadad	  eller	  ett	  bakrotsganglion	  (ett	  dermatom	  motsvarar	  ett	  bakrotsganglion,	  men	  inte	  en	  perifer	  nerv).	  
Viktigt	  att	  hålla	  i	  minnet	  är	  även	  att	  refererad	  smärta	  kan	  likna	  dermatomen,	  men	  inte	  nödvändigtvis	  
komma	  därifrån.	  



Läkarprogrammet	  
	  Den	  Friska	  Människan	  2	  
Amanda	  Kaba	  Liljeberg	  

	   300	  

Elektromyografi	  	  
Elektromyografi	  (EMG)	  är	  ett	  sätt	  att	  mäta	  den	  elektriska	  aktiviteten	  i	  en	  muskel,	  på	  samma	  sätt	  som	  
EKG	  används	  för	  att	  mäta	  hjärtats	  aktivitet.	  Man	  kan	  göra	  mätningar	  på	  två	  olika	  sätt;	  genom	  att	  sticka	  in	  
nålar	  i	  muskeln	  och	  mäta	  aktiviteten	  i	  ett	  mindre	  område	  som	  en	  fascikel,	  eller,	  genom	  det	  vanligaste	  
sättet,	  med	  hudelektroder	  som	  mäter	  aktivitet	  i	  ett	  större	  område.	  	  
	  
Hudelektroderna	  placeras	  på	  ett	  avstånd	  från	  varandra	  så	  att	  en	  maximal	  depolarisering	  under	  en	  
elektrod	  sker	  samtidigt	  som	  en	  repolarisering	  under	  den	  andra.	  Sedan	  subtraheras	  den	  ena	  signalen	  från	  
den	  andra	  och	  på	  detta	  sätt	  reduceras	  all	  bakgrundsspänning.	  Signalen	  amplifieras	  och	  ger	  ett	  resultat	  på	  
en	  datorskärm.	  	  
	  
Hos	  en	  muskel	  i	  vila	  ska	  aktionspotentialer	  inte	  kunna	  ses.	  	  Vid	  aktivitet	  ska	  aktionspotentialerna	  få	  en	  
högre	  frekvens	  och	  amplitud	  med	  ökad	  muskelaktivitet.	  Man	  kan	  på	  detta	  sätt	  även	  mäta	  olika	  reflexer,	  
som	  t	  ex	  sträckreflexen.	  Det	  görs	  genom	  att	  utsätta	  en	  muskel	  för	  sträckning	  och	  registrera	  tiden	  det	  tar	  
för	  muskeln	  att	  kontraheras.	  Ett	  normalt	  värde	  på	  detta	  ligger	  på	  ca	  20	  ms.	  Med	  hjälp	  av	  elektromyografi	  
kan	  man	  även	  se	  om	  det	  finns	  ett	  fel	  i	  musklerna	  i	  sig	  eller	  i	  nervsystemet.	  
	  
Den	  motoriska	  enheten	  
Ett	  α-‐motorneuron	  kallas	  tillsammans	  med	  de	  muskelfibrer	  den	  innerverar	  för	  en	  motorisk	  enhet,	  den	  
minsta	  kontraktila	  enheten.	  Muskelfibrerna	  är	  ofta	  utspridda	  i	  muskeln	  och	  inte	  samlade	  i	  en	  bunt	  eller	  
fascikel	  för	  att	  kraftfördelningen	  i	  muskeln	  ska	  bli	  jämn.	  Dessutom	  förändras	  inte	  muskelns	  kraft	  vid	  
skada	  på	  ett	  eller	  flera	  α-‐motorneuron	  om	  fibrerna	  är	  mer	  utspridda.	  Man	  kan	  dela	  upp	  motoriska	  
enheter	  i	  tre	  kategorier;	  ”slow”	  (S),	  ”fast	  fatiguing”	  (FF)	  och	  ”fast	  fatigue-‐resistant”	  (FS).	  Små	  α-‐
motorneuron	  innerverar	  få	  muskelfibrer	  som	  genererar	  en	  liten	  kraft,	  medan	  stora	  neuron	  innerverar	  
fler	  och	  kraftfullare	  fibrer.	  Motoriska	  enheter	  av	  typen	  S	  består	  av	  små	  neuron	  som	  innerverar	  röda	  
fibrer	  som	  kontraheras	  långsamt	  och	  med	  liten	  kraft.	  Dessa	  är	  rika	  på	  myoglobin,	  blodkärl	  och	  
mitokondrier	  och	  har	  således	  en	  hög	  uthållighet.	  S-‐motorenheter	  är	  viktiga	  vid	  rörelser	  som	  kräver	  en	  
längre	  tids	  kontraktion,	  såsom	  för	  att	  upprätthålla	  en	  stående	  ställning.	  De	  har	  en	  lägre	  tröskel	  för	  
aktivering	  och	  är	  toniskt	  aktiva	  då	  man	  står	  upp.	  	  	  
	  
FF-‐motorenheter	  är	  större	  α-‐motorneuron	  som	  innerverar	  större,	  svagare	  färgade,	  fibrer	  som	  ger	  mer	  
kraft.	  Dessa	  har	  dock	  få	  mitokondrier	  och	  blir	  därför	  snabbare	  uttröttade.	  FF-‐motorenheter	  är	  viktiga	  vid	  
tillfälliga	  kraftfulla,	  snabba	  rörelser	  såsom	  vid	  hopp	  och	  löpning.	  Den	  tredje	  klassen	  motorenheter,	  FR,	  är	  
ett	  mellanting	  mellan	  de	  två	  andra	  typerna.	  Således	  är	  cellerna	  inte	  lika	  stora	  som	  i	  FF	  och	  inte	  heller	  lika	  
snabba	  som	  dessa.	  De	  bildar	  omkring	  dubbelt	  så	  hög	  kraft	  som	  S	  och	  är	  relativt	  okänsliga	  för	  uttröttning.	  	  
	  
I	  vadmuskeln	  m.	  soleus,	  som	  är	  toniskt	  kontraherad	  vid	  upprättstående,	  finns	  mest	  S-‐fibrer	  och	  i	  
medeltal	  180	  st	  innerveras	  av	  samma	  neuron.	  M.	  gastrocnemius	  har	  både	  S-‐,	  FF-‐	  och	  FR-‐fibrer	  och	  i	  
denna	  muskel	  innerverar	  ett	  neuron	  i	  medeltal	  1000-‐2000	  fibrer.	  Det	  är	  för	  att	  denna	  muskel	  snabbt	  ska	  
kunna	  aktiveras	  för	  hopp	  eller	  löpning,	  meden	  m.	  soleus	  endast	  används	  för	  att	  hålla	  kroppen	  upprätt.	  I	  
ögat	  finns	  neuron	  som	  endast	  innerverar	  3	  fibrer,	  då	  ögat	  kräver	  finmotorik	  och	  snabba	  precisa	  rörelser.	  	  
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Reglering	  av	  muskelkraft	  
Om	  man	  ändrar	  antalet	  aktiva	  motorenheter	  i	  en	  muskel	  ändras	  kraften	  den	  arbetar	  med.	  En	  gradvis	  
ökning	  av	  kraft	  bildas	  således	  från	  aktivering,	  rekrytering,	  av	  motorenheter.	  Detta	  sker	  i	  en	  förutbestämd	  
ordning	  beroende	  på	  storlek,	  enligt	  storleksprincipen.	  I	  en	  rörelse	  som	  kräver	  mycket	  kraft	  rekryteras	  
först	  fibrer	  av	  S-‐typ,	  eftersom	  att	  deras	  retbarhet	  är	  högre	  och	  att	  en	  nervsignal	  först	  ger	  en	  
aktionspotential	  i	  dessa.	  Räcker	  inte	  dessa	  för	  att	  utföra	  rörelsen	  aktiveras	  sedan	  FR	  och	  till	  slut	  FF.	  Om	  
man	  står	  still	  behövs	  endast	  en	  liten	  kraft	  i	  benmuskulaturen	  och	  således	  är	  endast	  S-‐fibrer	  aktiva.	  Börjar	  
man	  gå	  eller	  jobba	  rekryteras	  FR,	  för	  den	  ökade	  kraften	  och	  hastigheten.	  För	  kortare	  sprintlöpning	  eller	  
hopp	  krävs	  även	  FF.	  De	  sista	  kan	  dock	  inte	  användas	  under	  längre	  tidsperioder	  p	  g	  a	  sin	  anaeroba	  
metabolism.	  	  	  
	  
Det	  är	  dock	  inte	  endast	  antalet	  aktiva	  enheter	  eller	  deras	  typ	  som	  bestämmer	  kraften.	  Även	  frekvensen	  i	  
signaleringen	  från	  α-‐motorneuronen	  spelar	  roll.	  En	  låg	  frekvens	  ger	  endast	  upphov	  till	  enskilda	  twitch-‐
kontraktioner	  i	  muskeln.	  Vid	  högre	  frekvenser	  sker	  en	  summering	  och	  muskeln	  kan	  kontraheras.	  Hur	  
mycket	  muskeln	  är	  utsträckt	  spelar	  också	  roll	  för	  muskelkraften.	  	  
	  
Primärsensoriska	  neuronens	  anatomi	  och	  organisation	  i	  ryggmärgen.	  (S2)	  

	  
Sensoriska	  neuron	  har	  sin	  cellkropp	  (soma)	  i	  dorsalrotsganglier.	  Dendriter	  sträcker	  sig	  till	  receptorer	  i	  
periferin	  som	  skickar	  in	  signaler	  till	  somat.	  Ett	  axon	  går	  in	  till	  ryggmärgen	  via	  dorsalroten,	  radix	  dorsalis,	  
och	  skickar	  signaler	  ut	  från	  neuronet.	  Neuronen	  kallas	  pseudounipolära.	  
	  

De	  afferenta	  fibrerna	  är	  ofta	  inkapslade	  i	  änden	  av	  en	  specialiserad	  receptorcell,	  en	  mekanoreceptor.	  
Aktionspotentialerna	  som	  färdas	  längs	  dessa	  neuron	  uppkommer	  vid	  stimuli	  av	  olika	  typer	  av	  
mekanoreceptorer	  i	  bl	  a	  hud	  och	  skelettmuskler.	  Potentialen	  färdas	  längs	  axonet	  in	  till	  sin	  omkoppling	  i	  
dorsalhornet.	  De	  fibrer	  som	  förmedlar	  smärta	  saknar	  kapsel	  och	  har	  därför	  fria	  nervändslut	  och	  kallas	  
nociceptorer.	  
	  
Typer	  av	  sensoriska	  nervändslut	  i	  leder,	  senor	  och	  skelettmuskulatur.	  (S2)	  
De	  olika	  afferenterna	  adapterar	  olika	  fort	  till	  sensorisk	  stimulering.	  Vissa	  fibrer	  svarar	  momentant	  på	  ett	  
konstant	  stimuli	  för	  att	  sedan	  klinga	  av,	  medan	  andra	  ger	  en	  kontinuerlig	  signal	  hela	  tiden.	  De	  som	  
adapteras	  fort	  är	  viktiga	  för	  att	  detektera	  skillnader	  i	  stimuli,	  exempelvis	  då	  man	  börjar	  trycka	  hårdare	  
eller	  någonting	  blir	  varmare.	  De	  upptäcker	  alltså	  främst	  dynamisk	  stimulering.	  De	  som	  adapteras	  
långsamt	  är	  viktiga	  för	  att	  detektera	  statiska	  stimuli,	  som	  storlek	  och	  form.	  	  
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Muskelspolar:	  Finns	  i	  de	  flesta	  skelettmuskler	  och	  speciellt	  i	  de	  muskler	  som	  är	  viktiga	  för	  postural	  
kontroll	  (hållning).	  De	  är	  3-‐4	  mm	  långa,	  1	  mm	  i	  diameter	  och	  består	  av	  4-‐8	  specialiserade	  intrafusala	  
muskelfibrer	  med	  en	  tunn	  spolformad	  bindvävskapsel	  runt.	  Fibrerna	  går	  parallellt	  med	  muskelns	  
extrafusala	  fibrer	  och	  har	  sensoriska	  neuron	  virade	  runt	  deras	  centrala	  del.	  Muskelspolar	  finns	  i	  höga	  
antal	  i	  bland	  annat	  händer	  och	  ögon,	  för	  att	  reglera	  finmotorik.	  
	  

Muskelspolar	  innehåller	  både	  motoriska	  och	  
sensoriska	  nervceller.	  De	  sensoriska	  är	  grova,	  
myeliniserade	  nervtrådar	  av	  typ	  Ia	  eller	  typ	  II.	  Typ	  Ia-‐
fibrerna	  kallas	  primära	  och	  ger	  snabbt	  svar	  på	  
förändringar	  i	  muskellängd.	  De	  reagerar	  alltså	  på	  
dynamiska	  skillnader	  (längdförändringar)	  i	  hastighet	  
och	  riktning.	  De	  är	  lågtröskliga	  och	  snabbt	  
adapterande,	  vilket	  innebär	  att	  de	  signalerar	  i	  början	  
av	  stimuli	  men	  sedan	  slutar,	  då	  de	  adapterats.	  Typ	  II	  
kallas	  sekundära	  och	  skickar	  signaler	  med	  hög	  

frekvens	  vid	  en	  sträckning	  av	  spolen	  (och	  muskeln)	  och	  med	  låg	  frekvens	  vid	  mindre	  sträckning.	  	  Detta	  
ger	  information	  om	  statiska	  förhållanden,	  muskelns	  längd.	  Dessa	  är	  lågtröskliga	  och	  adapterar	  inte.	  Båda	  
typerna	  har	  hög	  känslighet	  och	  kan	  detektera	  längdförändringar	  på	  mindre	  än	  0,1	  mm	  och	  hastigheter	  på	  
så	  lite	  som	  3	  mm/s.	  	  
	  

De	  motoriska	  neuronen	  som	  innerverar	  intrafusala	  fibrer	  är	  γ-‐motorneuron.	  Dessa	  fungerar	  på	  samma	  
sätt	  som	  α-‐motorneuron,	  men	  går	  alltså	  till	  cellerna	  innanför	  bindvävskapseln.	  Vid	  kontraktion	  av	  de	  
extrafusala	  fibrerna	  förkortas	  muskeln,	  men	  detta	  påverkar	  inte	  de	  intrafusala	  fibrerna.	  Därför	  skulle	  
muskelspolarna	  inte	  kunna	  känna	  av	  muskelns	  sträckning	  efter	  en	  aktiv	  kontraktion,	  om	  inte	  γ-‐
motorneuron	  samtidigt	  skulle	  förkorta	  spolarna.	  Detta	  bidrar	  dock	  inte	  till	  muskels	  kraftutveckling.	  	  
	   	  

Golgi	  senorgan:	  Har	  en	  enkel	  uppbyggnad	  och	  sitter	  vid	  de	  
extrafusala	  muskelfibrernas	  infästning	  i	  senan,	  i	  serie	  med	  en	  
fascikel.	  De	  är	  lågtröskliga	  och	  reagerar	  på	  sträckning	  av	  
muskelns	  sena	  som	  sker	  vid	  kontraktion.	  Därför	  fungerar	  de	  
som	  kraftmätare.	  De	  har	  grova,	  myeliniserade	  trådar	  av	  typ	  
Ib	  som	  skickar	  den	  sensoriska	  afferensen	  till	  ryggmärgen.	  Om	  
muskeln	  sträcks	  aktivt	  kommer	  kollagentrådarna	  inne	  i	  
organet	  att	  trycka	  på	  mekaniskt	  aktiverade	  jonkanaler	  vilket	  
leder	  till	  aktionspotential	  i	  Ib-‐afferenterna.	  Adaptation	  sker	  
mycket	  långsamt	  och	  de	  ger	  därför	  fortlöpande	  information	  
om	  musklernas	  kraftutveckling.	  	  

I	  bilden	  är	  b	  en	  muskelspole	  och	  c	  visar	  Golgi	  senorgan.	  	  
	  

Ledreceptorer	  	  
I	  lederna	  finns	  mekanoreceptorer	  som	  har	  en	  viss	  betydelse	  för	  proprioceptionen.	  De	  liknar	  många	  av	  
hudens	  receptorer,	  bl	  a	  Ruffini	  och	  Pacini.	  	  
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Spinala	  reflexer.	  (S2)	  	  
Sträckreflexen:	  En	  sträckning	  i	  en	  muskel	  leder	  till	  en	  aktivering	  av	  muskelspolarnas	  afferenter.	  En	  
sträckning	  i	  de	  intrafusala	  muskelfibrerna	  öppnar	  mekaniskt	  styrda	  jonkanaler	  och	  aktionspotentialer	  
fortleds	  till	  ryggmärgens	  dorsalrot.	  I	  muskelspolen	  finns	  två	  typer	  av	  fibrer;	  ”nuclear	  bag”	  och	  ”nuclear	  
chain”.	  Afferenter	  av	  typ	  Ia	  innerverar	  främst	  nuclear	  bag-‐fibrer	  och	  reagerar	  på	  längdförändringar	  redan	  
vid	  små	  rörelser.	  Typ	  II-‐fibrer	  innerverar	  båda	  typer	  av	  intrafusala	  muskeltyper	  och	  reagerar	  på	  den	  
statiska	  längden	  på	  muskeln	  och	  inte	  på	  längdförändringar.	  Eftersom	  typ	  II	  alltså	  signalerar	  toniskt	  
beroende	  på	  muskellängd,	  är	  det	  neuron	  av	  typ	  Ia	  som	  är	  viktiga	  i	  sträckreflexen.	  	  

	  
Vid	  sträckning	  av	  en	  muskel	  skapas	  aktionspotentialer	  i	  de	  afferenta	  
nervsluten	  som	  skickas	  till	  ryggmärgen.	  Här	  bildar	  afferenterna	  
synapser	  med	  α-‐motorneuron	  i	  ventralhornet	  och	  stimulerar	  
kontraktion	  av	  den	  muskel	  som	  blir	  sträckt	  (den	  homonyma	  muskeln).	  
Detta	  är	  således	  en	  monosynaptisk	  reflexväg.	  Afferenterna	  bildar	  även	  
synapser	  med	  interneuron	  som	  i	  sin	  tur	  hämmar	  kontraktionen	  av	  
muskelns	  antagonist	  genom	  en	  disynaptisk	  reflexväg,	  som	  medieras	  
med	  inflöde	  av	  kloridjoner	  och	  hyperpolarisering.	  	  
	  
Reflexen	  förekommer	  bland	  annat	  i	  knä,	  ankel,	  käke,	  biceps	  och	  triceps	  
vilka	  alla	  kan	  testas	  kliniskt.	  När	  man	  slår	  på	  muskelns	  sena	  med	  en	  

reflexhammare	  ges	  en	  sträckning	  i	  muskeln	  inom	  20	  ms.	  Denna	  tid	  beror	  på	  de	  2-‐3	  ms	  det	  tar	  i	  
synapserna	  (i	  ryggmärgen	  och	  sedan	  i	  muskeln)	  och	  ledningshastigheten	  i	  axonen	  på	  omkring	  70	  m/s.	  En	  
normal	  sträckreflex	  tyder	  på	  att	  reflexbågen	  i	  sin	  helhet	  är	  intakt.	  Storleken	  på	  reflexsvaret	  kan	  regleras	  
av	  högre	  hjärncentra	  via	  efferenter	  till	  motorneuronen	  vilka	  kan	  vara	  både	  inhiberande	  och	  aktiverande.	  
Vidare	  kan	  en	  stor	  aktivitet	  i	  γ-‐motorneuronen	  leda	  till	  en	  större	  känslighet.	  	  
	  
Den	  fysiologiska	  användningen	  av	  sträckreflexen	  sker	  exempelvis	  när	  man	  står	  upp.	  Man	  behöver	  inte	  
själv	  vara	  medveten	  om	  att	  man	  ska	  kontrahera	  lårmusklerna	  eftersom	  en	  avslappning	  leder	  till	  en	  
reflexmässig	  kontraktion	  så	  att	  man	  inte	  faller	  omkull.	  	  
	  
I	  korthet:	  Sträckning	  i	  muskelspolen	  leder	  till	  en	  afferent	  signal	  via	  Ia-‐fiber	  till	  ryggmärgen.	  Här	  bildas	  en	  
monosynaptisk	  reflexväg	  med	  α-‐motorneuron	  till	  den	  homonyma	  muskeln	  som	  kontraheras	  och	  en	  
disynaptisk	  reflexväg	  till	  antagonisten	  som	  relaxeras.	  	  
	  
Sträckreflexens	  funktionella	  roll:	  	  

• Statisk	  längdkontroll,	  automatisk	  belastningskompensation	  –	  Kräver	  inte	  samaktivering	  av	  α-‐	  och	  
γ-‐efferenter.	  Genom	  att	  muskelspolen	  sträcks	  och	  efferent	  signal	  kontraherar	  muskeln.	  	  

• Dynamisk	  rörelsekontroll	  –	  Kräver	  samaktivering	  av	  α-‐	  och	  γ-‐efferenter.	  Möjliggör	  sensoriska	  
svar	  under	  muskelaktivitet.	  Genom	  att	  aktivera	  γ-‐motorneuronen	  ökar	  man	  känslighet	  hos	  
muskelspolen	  och	  nerven,	  vilket	  ger	  en	  reflexmässig	  kontraktion.	  γ-‐gamma	  motorneuron	  är	  
alltså	  viktig	  för	  öka	  känsligheten	  för	  förändringar,	  medan	  själva	  spolen	  är	  viktig	  för	  
längdkännedom.	  	  
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γ-‐motorsystemet,	  α-‐γ-‐samaktivering	  	  
När	  en	  muskel	  sträcks,	  sträcks	  även	  de	  intrafusala	  fibrerna	  passivt.	  Vid	  muskelförkortning	  följer	  inte	  de	  
intrafusala	  fibrerna	  med	  per	  automatik.	  Om	  ingen	  efferent	  innervering	  skulle	  finnas	  skulle	  då	  spolarna	  
sluta	  att	  skicka	  afferenta	  signaler	  på	  grund	  av	  avsaknad	  i	  sträckning,	  eftersom	  de	  då	  skulle	  ligger	  slaka	  
inne	  i	  muskeln.	  	  
	  
γ-‐motorneuron	  aktiveras	  samtidigt	  som	  α-‐motorneuron	  i	  en	  så	  kallas	  samaktivering,	  vilket	  leder	  till	  att	  
de	  intrafusala	  och	  de	  extrafusala	  fibrerna	  kontraheras	  lika	  mycket.	  Samaktiveringen	  sker	  automatiskt	  i	  
musklerna	  (förutom	  när	  sträckreflexen	  aktiveras)	  och	  gör	  det	  möjligt	  för	  muskelspolarna	  att	  vara	  aktiva	  
och	  signalera	  om	  längförhållanden	  i	  muskeln	  även	  efter	  en	  kontraktion.	  	  
	  
Autogen	  hämning	  

Då	  en	  muskel	  kontraheras	  kommer	  dess	  sena	  att	  tänjas.	  Detta	  gör	  
att	  Golgi	  senorgan	  stimuleras	  att	  leda	  ut	  impulser	  i	  Ib-‐afferenter.	  
En	  muskel	  som	  sträcks	  med	  passiv	  kraft	  ger	  inte	  en	  
längdförändring	  i	  senan,	  varför	  Golgi	  senorgan	  främst	  aktiveras	  vid	  
aktiv	  kraft.	  Vid	  en	  aktiv	  sträckning	  sträcks	  senorganet	  och	  
kollagenfibrerna	  trycker	  på	  afferenterna,	  vars	  mekaniskt	  reglerade	  
jonkanaler	  öppnas	  och	  aktionspotentialer	  skickas.	  Fortledningen	  
av	  aktionspotentialer	  via	  Ib-‐fibrer	  är	  aningen	  långsammare	  än	  
signaleringen	  från	  muskelspolarna.	  	  
	  
Afferenterna	  har	  synaptisk	  kontakt	  med	  interneuron	  i	  

ryggmärgen,	  vilka	  hämmar	  den	  homonyma	  muskelns	  α-‐motorneuron.	  Denna	  autogena	  hämning	  är	  
betydelsfull	  bl	  a	  i	  reglering	  av	  kraft	  i	  en	  muskel.	  Autogen	  hämning	  är	  inte	  dominerande,	  utan	  undertrycks	  
av	  α-‐motorneuronens	  impulser	  som	  stimulerar	  till	  kontraktion.	  Annars	  skulle	  en	  kontraherande	  muskel	  
stänga	  av	  sig	  själv.	  
	  
Varje	  motorneurons	  aktivitet	  är	  resultatet	  av	  en	  balans	  av	  mellan	  hämmande	  och	  stimulerande	  impulser.	  
Senorganen	  känner	  hela	  tiden	  av	  kraftnivån	  i	  en	  muskel	  och	  skickar	  fortlöpande	  hämmande	  signaler.	  
Sjunker	  kraften	  i	  muskeln	  under	  den	  inställda	  nivån	  minskar	  den	  autogena	  hämningen,	  vilket	  gör	  att	  de	  
inblandade	  α-‐motorneuronen	  aktiveras	  kraftigare	  och	  eventuellt	  att	  fler	  α-‐motorneuron	  kopplas	  in.	  Om	  
kraften	  i	  muskeln	  istället	  skulle	  stiga	  över	  den	  inställda	  nivån	  sker	  det	  motsatta;	  de	  autogena	  impulserna	  
från	  senorganen	  ökar	  och	  α-‐motorneuronen	  inhiberas.	  
	  
Muskelspolar	  reglerar	  alltså	  muskelns	  längd,	  medan	  senorganen	  reglerar	  muskelns	  spänning.	  	  
	  
Sammanfattningsvis:	  Sträckning	  av	  Golgi	  senorgan	  vid	  kontraktion	  av	  muskler	  skickar	  aktionspotentialer	  
via	  dorsalroten	  till	  inhibitoriska	  interneuron	  i	  ryggmärgen.	  Interneuronen	  bildar	  synapser	  med	  α-‐
motorneuron	  till	  den	  homonyma	  muskeln	  och	  gör	  att	  den	  relaxeras	  som	  skydd	  mot	  en	  för	  stark	  
kontraktion.	  	  
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Flexorreflexen	  och	  korsade	  extensorreflexen	  	  	  
Flexorreflexen	  beror	  inte	  på	  muskelspolar	  eller	  Golgi	  senorgan,	  utan	  är	  en	  reflex	  som	  initieras	  av	  smärta.	  
När	  reflexen	  aktiveras	  kan	  man	  exempelvis	  dra	  tillbaka	  handen	  om	  man	  råkar	  lägga	  den	  på	  en	  varm	  
platta.	  Reflexen	  involverar	  långsamma	  afferenta	  nervfibrer	  av	  typ	  Aδ	  och	  typ	  C	  och	  ett	  flertal	  synapser,	  
vilket	  gör	  den	  till	  en	  relativt	  långsam	  reflex	  med	  en	  latens	  på	  omkring	  30	  ms.	  
	  
Stimulans	  i	  smärtreceptorer	  skickar	  afferenter	  till	  ryggmärgen	  där	  omkoppling	  sker	  via	  ett	  flertal	  
interneuron.	  Genom	  att	  stimulera	  den	  ipsilaterala	  flexormuskeln	  och	  inhibera	  den	  ispsilatera	  
extensormuskeln	  (antagonisten)	  dras	  armen	  eller	  benet	  tillbaka	  mot	  kroppen.	  Om	  stimulansen	  skedde	  
på	  foten	  eller	  benet	  sker	  samtidigt	  en	  extension	  av	  det	  motsatta	  benet	  genom	  att	  extensorn	  här	  
stimuleras	  och	  flexorn	  inhiberas.	  Detta	  gör	  att	  man	  inte	  faller	  omkull	  när	  ett	  ben	  helt	  plötsligt	  måste	  bära	  
upp	  hela	  kroppens	  tyngd.	  Denna	  korsade	  extensorreflex	  sker	  genom	  omkoppling	  via	  interneuron	  som	  
leder	  över	  signalen	  till	  den	  motsatta	  sidans	  motorneuron.	  	  
	  
Vid	  mycket	  stark	  smärtstimuli	  kan	  reflexen	  ledas	  från	  de	  övre	  till	  de	  undre	  extremiteterna.	  Det	  kan	  alltså	  
bli	  så	  att	  benen	  aktiveras	  om	  man	  bränner	  sig	  på	  handen	  för	  att	  hjälpa	  till	  att	  så	  snabbt	  som	  möjligt	  
avlägsna	  handen	  från	  smärtkällan.	  Precis	  som	  i	  de	  andra	  reflexerna	  får	  interneuronen	  även	  information	  
från	  högre	  centra.	  Regleringen	  från	  hjärnan	  gör	  att	  man	  medvetet	  kan	  välja	  att	  inte	  drar	  bort	  
extremiteten,	  om	  man	  t	  ex	  vet	  att	  något	  man	  ska	  ta	  i	  kommer	  vara	  varmt.	  	  
	  
I	  korthet:	  Smärtstimuli	  till	  receptorer	  i	  huden	  skickar	  afferenter	  till	  ryggmärgen.	  Signalen	  kopplas	  via	  
interneur	  till	  efferenter.	  Dessa	  kontraherar	  den	  ipsilaterala	  flexorn	  och	  den	  kontralaterala	  extensorn	  
samt	  hyperpolariserar	  den	  ipsilaterala	  extensorn	  och	  den	  kontralaterala	  flexorn.	  	  
	  
Muskeltonus	  	  
Beror	  bl	  a	  på	  muskelspolarna	  vilka	  vid	  konstant	  sträckning	  signalerar,	  via	  reflexbågen,	  till	  den	  homonyma	  
muskeln	  om	  sträckning.	  Kan	  definieras	  som	  den	  konstanta	  spänning	  som	  råder	  i	  en	  muskel	  för	  att	  
upprätthålla	  exempelvis	  en	  upprätt	  ställning.	  Detta	  innebär	  att	  musklerna	  i	  kroppen	  aldrig	  är	  helt	  
inaktiva	  utan	  genomför	  korsbryggecykler	  för	  att	  den	  kroppspositionen	  ska	  hållas.	  En	  konstant	  spänning	  
möjliggör	  också	  snabb	  aktivering	  av	  exempelvis	  sträckreflexen.	  	  
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Avsnitt IV: Anatomi och kinesiologi 
	  
Dermatom	  
Den	  hudyta	  som	  innerveras	  av	  en	  och	  samma	  spinalnerv.	  	  
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Myotom	  
Den	  muskelmassa	  som	  innerveras	  av	  en	  och	  samma	  spinalnerv.	  	  
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RYGGRADEN	  
	  
Kotpelarens	  uppbyggnad.	  (S2)	  	  
Kotpelaren,	  columna	  vertebralis	  är	  uppbyggd	  av	  kotorna.	  Kotornas	  grundanatomi	  utgörs	  av	  corpus	  
vertebrae	  ventralt	  och	  arcus	  vertebrae	  dorsalt.	  Kotorna	  i	  de	  olika	  regionerna	  längs	  ryggraden	  ser	  olika	  ut.	  
	  
Corpus	  vertebrae:	  Består	  av	  trabekulärt	  (spongiöst)	  ben,	  vilket	  möjliggör	  att	  corpus	  kan	  behålla	  formen	  
vid	  belastning	  och	  kan	  belastas	  hårt.	  Corpus	  har	  en	  flat	  över-‐	  och	  undersida	  och	  väldigt	  få	  muskler	  som	  
fäster	  på	  det,	  vilket	  ger	  bra	  rörlighet	  i	  columna	  vertebralis.	  Mellan	  de	  spongiösa	  benbalkarna	  finns	  
benmärg,	  vilket	  medför	  en	  god	  blodgenomströmning.	  En	  nackdel	  med	  detta	  är	  att	  tumörer/metastaser	  
och	  inflammationer	  lätt	  sprids	  i	  detta	  område	  (prostatacancer	  till	  exempel).	  
	  
Arcus	  vertebrae:	  Den	  dorsala	  delen	  av	  kotkroppen	  består	  av	  ett	  antal	  utskott	  (processus),	  som	  utgår	  från	  
arcus.	  Totalt	  sju	  stycken	  utskott;	  

• Processus	  spinosus	  –	  taggutskottet,	  kan	  palperas	  (och	  ses	  på	  delar	  av	  ryggen).	  	  
• Processus	  transversus	  dx/sin	  –	  tvärutskotten,	  vilka	  utgör	  viktiga	  muskelfästen.	  Atlas	  tvärutskott	  

kan	  palperas.	  Vi	  har	  två	  stycken,	  en	  höger	  och	  en	  vänster.	  
• Processus	  articularis	  superior/inferior	  –	  ledutskotten,	  träffar	  på	  kotor	  som	  sitter	  ovanför	  och	  

nedanför.	  Vi	  har	  två	  stycken	  superiora	  och	  två	  stycken	  inferiora,	  alltså	  totalt	  fyra.	  
	  
Processus	  spinosus	  och	  transversus	  utgör	  viktiga	  muskelfästen	  för	  djup	  ryggmuskulatur	  och	  fungerar	  lite	  
som	  hävstänger	  som	  fixerar	  eller	  ändrar	  columna	  vertebralis	  position.	  Intilliggande	  kotors	  processus	  
articularis	  formar	  de	  så	  kallade	  facettlederna.	  Facettlederna	  bestämmer	  vilken	  typ	  av	  rörelse	  som	  är	  ok	  
eller	  mindre	  ok	  mellan	  varje	  enskild	  kota.	  
	  	  

Facettlederna,	  som	  även	  kallas	  intervertebralleder	  eller	  
zygapophysiala	  leder,	  har	  olika	  orienterade	  ledytor	  
thoracalt	  och	  lumbalt.	  Thoracalt	  är	  de	  frontalt	  ställda,	  
med	  ytorna	  i	  frontalplan,	  och	  glider	  därmed	  lättare	  vid	  
vridning	  av	  ryggraden.	  Lumbalt	  har	  lederna	  istället	  
ytorna	  i	  sagittalplanet	  och	  glider	  därför	  lättare	  vid	  
flexion	  och	  extension	  av	  ryggraden.	  
	  
Två	  ytterligare	  strukturer	  är	  laminae	  och	  pediculus.	  
Laminae	  är	  den	  platta	  delen	  av	  arcus	  vertebrae	  som	  inte	  
har	  några	  utskott	  (nr	  2	  i	  bilden	  pekar	  på	  en	  del	  av	  
lamina).	  Pediculus	  vertebrae	  är	  den	  smalaste	  delen	  av	  
arcus	  vertebrae	  och	  ansluter	  till	  corpus.	  

	  
	  
	  

1:	  Corpus	  vertebralis	  
2:	  Arcus	  vertebralis	  
3:	  Processus	  spinosus	  
4:	  Processus	  articularis	  superior	  
5:	  Processus	  articularis	  inferior	  
6:	  Processus	  transversus	  	  
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Ryggens	  längsgående	  ligament	  
Sex	  viktiga	  ligament	  intill	  kotpelaren;	  

• lig.	  flavum	  –	  gulaktigt,	  elastiskt	  ligament	  som	  är	  dynamiskt	  anpassningsbart	  och	  spänner	  mellan	  
kotbågarna	  (arcus)	  	  

• lig.	  longitudinale	  anterius	  –	  förbinder	  framsidorna	  av	  kotkropparna	  till	  varandra	  
• lig.	  longitudinale	  posterius	  –	  ligger	  på	  baksidan	  av	  corpus	  och	  förbinder	  diskerna	  till	  varandra	  
• lig.	  interspinale	  –	  ett	  brett	  ligament	  mellan	  tvärutskotten	  
• lig.	  intertransversarium	  –	  mellan	  kotornas	  processus	  transversum,	  förhindrar	  lateralflexion	  av	  

ryggraden,	  kopplas	  till	  m.	  intertransversarii	  	  
• lig.	  supraspinale	  –	  ett	  ligament/	  bindvävsstråk	  som	  ligger	  mellan	  tvärutskottens	  spetsar	  

	  

	  
I	  nackregionen	  finns	  även	  lig.	  nuchae,	  som	  är	  ett	  sagittalt	  ställt	  fibröst	  septum,	  likt	  ett	  lig.	  supraspinalia,	  
fast	  i	  nackregionen.	  	  
	  
Discus	  intervertebralis	  	  
Discus	  intervertebralis	  består	  av	  en	  kärna,	  nucleus	  pulposus,	  och	  ett	  omkringliggande	  lager	  av	  
bindvävstrådar,	  anulus	  fibrosus.	  Nucleus	  pulposus	  innehåller	  mycket	  vätska	  och	  proteoglykanser	  och	  är	  
på	  så	  sätt	  elastisk	  och	  kan	  ändra	  form	  efter	  tryck.	  Den	  kan	  däremot	  inte	  ändra	  volym,	  eftersom	  den	  
innesluts	  av	  anulus	  fibrosus.	  Anulus	  fibrosus	  stabiliserar	  nucleus	  pulposus	  och	  tillsammans	  ger	  de	  en	  
stötdämpande	  funktion.	  Trådarna	  i	  anulus	  fibrosus	  bildar	  lameller,	  där	  varannan	  lamell	  går	  åt	  höger	  och	  
varannan	  åt	  vänster.	  Trådarna	  i	  lamellerna	  är	  vinklade	  ca	  65	  grader	  från	  kroppens	  lodlinje.	  Denna	  
uppbyggnad	  har	  betydelse	  för	  hur	  lamellerna	  belastas.	  Vid	  uttänjning,	  flexion,	  kompression	  och	  vridning	  
belastas	  lamellerna	  olika;	  

a) Vid	  uttänjning	  spänns	  alla	  trådar	  lika	  mycket	  och	  delar	  på	  så	  sätt	  på	  belastningen.	  
b) Vid	  framåtglidning	  (svankning)	  spänns	  hälften	  av	  trådarna	  i	  diskens	  laterala	  del	  och	  hälften	  av	  de	  

laterala	  trådarna	  relaxerar.	  Anteriort	  och	  posteriort	  spänns	  samtliga	  trådar.	  
c) Vid	  framåtböjning	  (flexion)	  spänns	  de	  posteriora	  trådarna	  och	  tvärtom	  vid	  bakåtböjning	  

(extension).	  
d) Vid	  vridning	  relaxerar	  hälften	  av	  trådarna	  vilket	  gör	  att	  den	  andra	  hälften	  får	  ta	  hela	  

anspänningen.	  Störst	  risk	  för	  ruptur	  i	  trådarna	  fås	  vid	  vridning	  av	  kotpelaren.	  
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Atlas	  och	  Axis	  ledförbindelser	  
Atlas	  (C1)	  saknar	  corpus	  och	  har	  istället	  en	  arcus	  anterior	  och	  en	  arcus	  posterior.	  I	  samband	  med	  atlas	  
finns	  två	  sorters	  nackleder	  (5	  stycken	  totalt)	  som	  delas	  in	  i	  övre	  och	  nedre	  ledytor.	  De	  övre	  ledytorna	  är	  
vända	  mot	  skallbasen	  och	  är	  funktionella	  vid	  flexion	  och	  extension	  av	  huvudet.	  De	  nedre	  ledytorna	  finns	  
mellan	  atlas	  och	  dens	  axis	  och	  är	  viktiga	  vid	  rotationsrörelser.	  

• Övre:	  Art.	  atlanto-‐occipitalis	  ant/post	  (2	  st)	  
• Nedre:	  Art.	  atlanto-‐axialis	  mediana	  (1st)	  och	  Art.	  atlanto-‐axialis	  lateralis	  (2st)	  

	  
Till	  dessa	  leder	  tillkommer	  dessutom	  ett	  antal	  ligament	  som	  stabiliserar	  strukturen.	  Det	  viktigaste	  är	  
korsformat	  och	  heter	  lig.	  cruciforme	  atlantis.	  	  
	  
Canalis	  Vertebralis	  
Den	  bildas	  ur	  foramen	  vertebrale,	  det	  hålrum	  som	  ligger	  mellan	  corpus	  och	  arcus	  vertebrae.	  Mellan	  
ryggkotorna	  skyddas	  kanalen	  av	  lig.	  flavum	  bakåt	  och	  av	  lig.	  longitudinalis	  posterius	  framtill.	  I	  kanalen	  
finns	  ryggmärgen,	  ryggmärgshinnor	  och	  cerebrospinalvätska.	  Ryggmärgen	  går	  ned	  från	  hjärnan	  ungefär	  
till	  kota	  L1/L2,	  där	  den	  sedan	  övergår	  i	  stora	  nerver.	  	  
	  
Hinnorna	  är	  dura	  mater,	  arachnoidea	  mater	  och	  pia	  mater,	  precis	  som	  i	  hjärnan,	  men	  har	  i	  canalis	  
verteralis	  tillägget	  ”spinalis”	  och	  kallas	  här	  alltså	  t	  ex	  dura	  mater	  spinalis.	  Inunder	  arachnoidea	  mater	  
spinalis,	  i	  det	  s	  k	  subarachnoidalrummet,	  finns	  cerebrospinalvätskan	  och	  de	  kärl	  som	  går	  till	  och	  från	  
ryggmärgen.	  	  
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Ryggens	  muskulatur.	  (S2)	  	  
I	  ryggen	  finns	  många	  muskler.	  Uppgifter	  är	  att	  antingen	  röra	  ryggraden	  som	  helhet	  eller	  utföra	  små	  
rörelser	  mellan	  kotor.	  Musculi	  intertransversarii	  och	  interspinale	  är	  korta	  vertikala	  muskler.	  Musculi	  
intertransversarii	  utgår	  från	  en	  kotas	  processus	  transversus	  och	  fäster	  på	  samma	  utskott	  på	  kotan	  över.	  
De	  möjliggör	  flexion	  av	  bålen.	  Musculi	  interspinale	  sitter	  i	  par	  mellan	  sammanhängande	  kotors	  
processus	  spinosus.	  Deras	  funktion	  är	  att	  extendera	  ryggraden.	  Finns	  inte	  mellan	  alla	  kotorna.	  	  
	  

Ryggradens	  rörelser	  som	  helhet	  är	  flexion-‐extension	  (kring	  bilateral	  rr-‐axel),	  lateralflexion	  (ant-‐post	  rr-‐
axel)	  och	  rotation	  (longitudinell	  rr-‐axel).	  	  
	  

Den	  raka	  ryggmuskeln	  musculus	  erector	  spinae	  är	  en	  djup	  muskelgrupp	  
som	  består	  av	  musklerna	  m.	  spinalis,	  m.	  longissimus	  och	  m	  iliocostalis.	  
Funktionen	  är	  att	  föra	  höftpartiet	  bakåt	  och	  att	  räta	  hela	  ryggen	  för	  att	  
på	  så	  sätt	  hålla	  kroppen	  i	  upprätt	  ställning.	  Muskeln	  går	  från	  baksidan	  av	  
korsbenet	  och	  går	  uppåt	  ryggraden	  och	  fäster	  på	  ryggkotor,	  revben	  och	  
ända	  upp	  till	  baksidan	  av	  skallbenet.	  M.	  erector	  spinae	  extenderar	  
ryggraden.	  En	  direkt	  antagonist	  är	  m.	  rectus	  abdominis.	  	  
	  
M.	  spinalis:	  Den	  innersta	  (närmast	  ryggraden)	  av	  de	  tre	  musklerna.	  	  
	  
M.	  longissimus:	  Ligger	  i	  mitten,	  mellan	  m.	  spinalis	  och	  m.	  iliocostalis.	  	  
	  
M.	  iliocostalis:	  Den	  yttersta	  av	  de	  tre	  musklerna.	  	  
	  
Fascia	  thoracolumbalis	  är	  en	  bindvävshinna	  som	  stödjer	  och	  avgränsar	  m.	  
erector	  spinae	  och	  förmedlar	  muskelursprung	  från	  transversal-‐	  och	  
spinalutskott	  till	  bukmusklerna.	  	  

	  

Ett	  annat	  system	  av	  skelettmuskler	  som	  sköter	  rörelser	  i	  ryggraden	  är	  musculus	  transversospinalis,	  som	  
ger	  extension	  och	  rotation.	  Muskeln	  sträcker	  sig	  från	  en	  ryggkotas	  processus	  transversus	  till	  en	  
ovanliggande	  kotas	  processus	  spinosus.	  Muskelgruppen	  delas	  in	  enligt;	  	  

• Mm.	  rotatores:	  Små	  muskler	  med	  kvadratisk	  form.	  Sitter	  under	  mm.	  multifidi.	  Roterar	  ryggraden	  
till	  motsatt	  sida.	  	  

• Mm.	  multifidi	  (oxfilé):	  Fibrerna	  fäster	  på	  en	  ovanliggande	  kotas	  processus	  spinosus	  efter	  att	  ha	  
korsat	  två	  eller	  tre	  mellanliggande	  kotor.	  De	  fyller	  ut	  ”diket”	  som	  finns	  på	  sidorna	  av	  processus	  
spinosus	  hela	  vägen	  från	  korsbenet	  till	  axis-‐kotan.	  Stabiliserar	  intilliggande	  leder	  i	  ryggraden	  
bilateralt,	  bidrar	  till	  lateralflexion	  av	  ryggraden	  unilateralt.	  I	  viss	  mån	  rotation	  till	  motsatt	  sida.	  	  

• M.	  semispinalis:	  Ytligaste	  delen.	  Uppdelad	  i	  tre	  delar;	  capitis	  (i	  nacken,	  extenderar	  huvud),	  
cervicis	  (från	  proc.	  transversus	  av	  Th1-‐Th5	  el	  6	  till	  proc.	  spinosus	  av	  axis	  t	  o	  m	  C5)	  och	  dorsis	  (från	  
proc.	  transversus	  av	  Th6-‐Th10,	  till	  proc.	  spinosus	  av	  Th	  1-‐4	  och	  C6-‐7).	  	  

	  

M.	  quadratus	  lumborum	  går	  från	  crista	  iliaca	  och	  fäster	  på	  processus	  transversus	  på	  kotorna	  L1-‐L5	  och	  
på	  revben	  nr	  12.	  Funktioner	  inkluderar	  lateralflexion	  samt	  extension	  av	  bålen	  och	  elevation	  av	  bäckenet.	  	  
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Ryggmärg	  och	  spinalnerver.	  (S2)	  
Ryggmärgen	  tar	  vid	  där	  den	  förlängda	  märgen	  slutar	  i	  vad	  som	  kallas	  foramen	  magnum.	  Ryggmärgen	  
sträcker	  sig	  inte	  längs	  hela	  ryggraden,	  utan	  slutar	  vid	  kota	  L1/L2	  hos	  vuxna	  (L3/L4	  hos	  barn)	  och	  övergår	  
sedan	  i	  cauda	  equina,	  ”hästsvansen”.	  Ryggmärgen	  inte	  är	  jämntjock	  utan	  varierar	  lite	  i	  tjocklek	  längs	  
segmenten.	  Cervicalt	  och	  lumbalt	  finns	  två	  förtjockningar;	  intumescentia	  cervialis	  och	  intumescentia	  
lumbalis,	  där	  armens	  resp.	  benens	  nerver	  utgår.	  Ryggmärgens	  slut	  består	  i	  en	  avsmalnande	  del,	  conus	  
medullaris.	  Spetsen	  utgörs	  av	  en	  smal	  bindvävssträng,	  filum	  terminale,	  som	  sedan	  övergår	  i	  Cauda	  
Equina.	  Ryggmärgen	  är	  ca	  45	  cm	  lång	  (ca	  2	  cm	  kortare	  hos	  kvinnor).	  
	  
Ryggmärgssegmentens	  benämning	  
Ryggmärgen	  delas	  upp	  i	  31	  ryggmärgssegment.	  Dessa	  segment	  avgränsas	  av	  nerver,	  men	  det	  finns	  inga	  
tydliga	  gränser.	  En	  perifer	  nerv	  kan	  få	  bidrag	  från	  flera	  segment.	  	  

• Cervicala	  segment:	  8	  st	  	  
Nerver	  från	  de	  cervikala	  segmenten	  utgör	  över	  kotan	  med	  samma	  namn.	  C8-‐segmentets	  nerv	  
utgår	  under	  kota	  C7,	  alltså	  över	  kota	  Th1.	  	  

• Thoracala	  segment:	  12	  st	  	  
Th1-‐segmentets	  nerv	  hamnar	  under	  kota	  Th1	  och	  Th12-‐	  segmentets	  hamnar	  under	  kota	  Th12.	  	  

• Lumbala	  segment:	  5	  st	  	  
• Sacrala	  segment:	  5	  st	  
• Coccygealt	  segment:	  1	  st	  
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Ryggmärgshinnor	  och	  rum	  de	  begränsar	  
Ryggmärgshinnorna	  skyddar	  ryggmärgen	  och	  är	  dessutom	  kärlförande.	  Dura	  mater	  spinalis	  är	  den	  
yttersta	  av	  hinnorna.	  Denna	  hinna	  är	  längre	  än	  själva	  ryggmärgen	  och	  bildar	  därför	  en	  säck	  nedom	  
ryggmärgens	  slut.	  Dura	  mater	  spinalis	  når	  till	  mitten	  av	  sacrum	  och	  åtföljs	  av	  den	  underliggande	  
arachnoidea	  mater	  spinalis.	  Dura	  mater	  spinalis	  är	  smärtkänslig.	  Det	  är	  oklart	  om	  arachnoidea	  mater	  
också	  är	  det,	  men	  man	  tror	  i	  varje	  fall	  att	  den	  tredje	  och	  innersta	  hinnan,	  pia	  mater	  spinalis,	  är	  det.	  Pia	  
mater	  och	  dura	  mater	  förbinds	  till	  varandra	  med	  hjälp	  av	  lig.	  denticulatum,	  som	  alltså	  går	  genom	  
arachnoidea	  mater.	  Ligamentet	  utgör	  en	  gräns	  mellan	  den	  främre	  och	  bakre	  delen	  av	  ryggmärgen.	  	  
	  

Hinnorna	  ger	  upphov	  till	  tre	  rum;	  	  
1. Cavum	  epidurale:	  Rummet	  utanför	  dura	  mater.	  Består	  av	  fettrik	  bindväv	  och	  vener	  som	  

tillsammans	  fungerar	  som	  ett	  isoleringsmaterial.	  	  
2. Cavum	  subdurale:	  Mellan	  dura	  mater	  och	  arachnoidea.	  Ett	  mycket	  tunt	  utrymme	  som	  innehåller	  

små	  mängder	  lymfa.	  	  
3. Cavum	  subarachnoidale:	  Utrymmet	  mellan	  arachnoidea	  och	  pia	  mater.	  Här	  finns	  

cerebrospinalvätskan,	  cauda	  equina	  och	  kärl.	  	  
	  
Samband	  och	  skillnader	  mellan	  radix	  ventralis,	  radix	  dorsalis,	  ramus	  dorsalis	  och	  ramus	  ventralis	  
En	  spinalnerv	  är	  en	  blandad	  nerv	  som	  leder	  både	  motoriska	  och	  sensoriska	  signaler.	  Det	  finns	  31	  par	  
spinalnerver,	  två	  som	  hör	  till	  varje	  segment.	  En	  främre	  rot,	  radix	  ventralis,	  leder	  motoriska	  neuron	  från	  
ryggmärgen	  och	  en	  bakre	  rot,	  radix	  dorsalis,	  leder	  sensoriska	  neuron	  till	  ryggmärgen.	  Spinalnerven	  
passerar	  ut	  från	  ryggraden	  genom	  foramen	  intervertebrale	  (förutom	  det	  första	  spinalnervsparet,	  som	  
utgår	  mellan	  occipitalbenet	  och	  atlaskotan).	  Utanför	  ryggraden	  delas	  spinalnerven	  upp	  i	  två	  grenar;	  
ramus	  ventralis	  och	  ramus	  dorsalis,	  som	  innehåller	  bidrag	  från	  både	  radix	  ventralis	  och	  ramus	  dorsalis.	  
Ramus	  ventralis	  är	  den	  större	  av	  de	  två	  och	  innerverar	  framsidan	  på	  kroppen	  inklusive	  extremiteterna	  
samt	  laterala	  delar	  av	  kroppen.	  Den	  signalerar	  med	  visceralt	  motoriska,	  somatiskt	  motoriska	  och	  
sensoriska	  nerver	  till	  och	  från	  dessa	  områden.	  Ramus	  dorsalis	  innehåller	  nerver	  som	  innerverar	  bakre	  
delar	  av	  bålen	  –	  visceralt	  motorisk,	  somatisk	  motorisk	  och	  sensorisk	  information	  till	  och	  från	  huden	  och	  
ryggens	  muskler.	  	  
	  

Ytterliggare	  grenar	  från	  spinalnerverna	  är	  de	  meningeala	  grenarna,	  som	  går	  tillbaka	  in	  i	  ryggraden,	  och	  
rami	  communicantes,	  med	  autonoma	  nerver	  som	  innerverar	  viscerala	  organ	  
med	  motorisk	  och	  sensorisk	  information.	  
	  
Foramen	  intervertebralis	  avgränsning,	  innehåll,	  topografiska	  relationer	  
Foramen	  intervertebrale	  är	  in-‐	  och	  utgången	  för	  spinalnerver	  och	  
segmentella	  kärl.	  Hålrummet	  avgränsas	  av	  pediculus	  från	  den	  intilliggande	  
kotan,	  disken	  mellan	  två	  kotor	  samt	  ligament.	  Förträngningar	  i	  hålrummen	  
kan	  det	  ge	  nervpåverkan.	  Storleken	  på	  foramen	  intervertebrale	  varierar	  
längs	  ryggraden.	  Ändrad	  hållning	  och	  belastning	  ändrar	  storleken.	  
	  
	  

	  

8:	  Processus	  articulatio	  inf	  	  
9:	  Processus	  transversus	  
10:	  Processus	  articulatio	  sup	  
11:	  Corpus	  vertebralis	  
12:	  Discus	  intervertebrale	  
13:	  Foramen	  intervertebralis	  	  
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Spinalnervens	  första	  avsnitt	  och	  relation	  till	  autonoma	  nerver	  
Autonoma	  nerver	  innehåller	  motorneuron	  till	  den	  glatta	  muskulaturen,	  hjärtmuskulatur	  samt	  
sekretoriska	  celler.	  De	  efferenta	  fibrerna	  är	  i	  ANS	  ackompagnerade	  av	  de	  afferenta.	  ANS	  är	  organiserat	  i	  
sympatikus	  och	  parasympatikus.	  De	  presynaptiska	  neuronen	  finns	  i	  den	  grå	  substansen	  i	  ryggmärgen	  
(alltså	  i	  CNS)	  och	  deras	  axon	  synapsar	  med	  postsynaptiska	  neuron.	  Dessa	  postsynaptiska	  neuron	  har	  
cellkroppar	  som	  ligger	  utanför	  CNS,	  i	  autonoma	  ganglier	  med	  fibrer	  som	  slutar	  vid	  själva	  målorganet.	  
	  

Innervation	  av	  kotpelare	  och	  ryggmuskulatur	  
Utöver	  ramus	  ventralis	  och	  ramus	  dorsalis	  finns	  också	  meningeala	  grenar	  från	  spinalnerverna.	  Dessa	  går	  
tillbaka	  in	  i	  ryggraden	  och	  innerverar	  ryggmärgshinnor,	  ligament,	  facettleder,	  blodkärl,	  
intervertebraldiskar	  och	  periost.	  	  
	  

Dermatom/myotom	  
Dermatom	  är	  en	  hudyta	  som	  innerveras	  av	  en	  och	  samma	  spinalnerv.	  Myotom	  är	  en	  muskelmassa	  som	  
innerveras	  av	  en	  och	  samma	  spinalnerv.	  Begreppen	  används	  kliniskt.	  Ett	  dermatom	  motsvarar	  ett	  
bakrotsganglion,	  men	  inte	  en	  perifer	  nerv.	  Man	  kan	  använda	  sig	  av	  dermatomens	  ytor	  när	  man	  ska	  
nivådiagnostisera	  en	  skada,	  exempelvis	  om	  man	  vill	  veta	  om	  det	  är	  en	  perifer	  nerv	  som	  är	  skadad	  eller	  
ett	  bakrotsganglion.	  Viktigt	  att	  hålla	  i	  minnet	  är	  även	  att	  refererad	  smärta	  kan	  likna	  dermatomen,	  men	  
inte	  nödvändigtvis	  komma	  därifrån.	  
	  

Bildningen	  av	  plexus	  cervicalis,	  brachialis,	  lumbalis	  och	  sacralis	  
Plexan	  bildas	  då	  flera	  ramus	  ventralis	  från	  olika	  spinalnerver	  flätar	  ihop	  sig.	  Från	  nervplexan	  utgår	  sedan	  
perifera	  nerver.	  De	  fyra	  största	  är;	  	  

• Plexus	  cervicalis,	  med	  nerver	  som	  går	  till	  huvud,	  hals	  och	  axlar	  	  
• Plexus	  brachialis,	  går	  till	  bröstet,	  axlar,	  armar	  och	  händer	  
• Plexus	  lumbalis,	  går	  till	  rygg,	  mage,	  nedre	  buken,	  lår,	  knän	  	  
• Plexus	  sacralis,	  går	  till	  bäcken,	  rumpa,	  genitalia,	  lår,	  knän	  och	  fötter.	  

	  

Nackrosetten.	  (S1)	  	  
En	  grupp	  suboccipitala	  muskler	  i	  nacken.	  Består	  av	  musklerna	  m.	  rectus	  capitis	  
posterior	  major	  (blå	  i	  bilden	  till	  vänster),	  m.	  rectus	  capitis	  posterior	  minor	  (orange),	  
m.	  obliquus	  capitis	  superior	  (grön)	  och	  m.	  obliquus	  capitis	  inferior	  (röd).	  
Tillsammans	  utför	  de	  röresler	  där	  huvudet	  och	  halsen	  roteras	  eller	  extenderas.	  	  
	  
	  
	  

Platsen	  för	  lumbalpunktion.	  (S1)	  	  
Vid	  lumbalpunktion	  vill	  man	  komma	  åt	  cerebrospinalvätskan	  i	  cavum	  subarachnoidale.	  För	  att	  inte	  skada	  
ryggmärgen	  görs	  punktioner	  nedom	  dennas	  slut,	  t	  ex	  vid	  L4/L5.	  Nålen	  passerar	  följande	  strukturer:	  lig.	  
supraspinale,	  lig.	  intraspinale,	  lig.	  flavum,	  dura	  mater	  spinalis	  och	  arachnoidea	  mater	  spinalis.	  
	  

Kunna	  utföra	  själv:	  (M1-‐M2)	  	  
Palpation	  av	  taggutskott.	  Bedöma	  rörligheten	  inom	  olika	  delar	  av	  ryggraden.	  	  
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BÅL	  OCH	  BUK	  
	  
Skelettdelar,	  ledtyper,	  leder	  och	  rörelseaxlar	  för	  bröstkorgen.	  (S2)	  	  
Bröstkorgen	  är	  uppbyggd	  av	  bröstbenet	  (sternum)	  och	  de	  tolv	  revbenen	  (costae):	  
	  

	  
	  
Revbenen	  går	  från	  ryggen	  till	  sternum	  eller	  bröstbensbrosket.	  De	  första	  sju	  revbenen	  har	  en	  direkt	  
broskföbindelse	  till	  sternum	  och	  kallas	  för	  de	  ”äkta”	  revbenen,	  costae	  verae	  I-‐VII.	  Det	  åttonde	  till	  tolfte	  
kallas	  för	  de	  ”falska”	  revbenen,	  costae	  spuriae	  VIII-‐XII.	  Costa	  VII-‐X	  har	  indirekta	  broskförbindelser	  till	  
sternum	  via	  broskbågen.	  De	  två	  sista	  revbenen,	  XI	  och	  XII,	  saknar	  helt	  broskförbindelse	  med	  bröstkorgen	  
och	  slutar	  fritt	  i	  bukväggen.	  De	  kallas	  för	  costae	  fluctuantes.	  	  
	  
Leder	  
Lederna	  mellan	  revben	  och	  ryggkotor	  kallas	  articulationes	  costovertebralis;	  

• Articulatio	  capitis	  costae:	  Revbenens	  caput	  costae	  ledar	  mot	  övre	  och	  nedre	  kotkroppens	  
costala	  facettytor.	  	  

• Articulatio	  costotransversaria:	  Tuberculum	  costae	  ledar	  mot	  en	  kotkropps	  transversalutskott.	  	  
	  

Leder	  mellan	  revbensbrosk	  och	  sternum	  kallas	  articulationes	  sternocostales.	  Dessa	  leder	  stabiliseras	  av	  
olika	  ligament;	  lig.	  sternocostale	  intraarticulare	  (mellan	  revbensbrosk	  och	  sternum),	  ligg.	  sternocostalia	  
radiata	  (strålformade,	  kapselförstärkande	  band	  från	  revbenen	  till	  art.	  sternocostalia),	  membrana	  sterni	  
(hinna	  över	  sternums	  främre	  yta	  som	  består	  av	  fibrer	  från	  ligg.	  sternocostalia	  radiata)	  och	  ligg.	  
costoxiphoidea	  (fiberstråk	  som	  sträcker	  sig	  nedåt,	  från	  sjunde	  revbensbrosket	  till	  proc.	  xiphoideus).	  	  
	  

Articulationes	  costochondrales	  är	  förbindelser	  mellan	  revbenens	  ben-‐	  och	  broskdelar	  som	  saknar	  
ledspringa.	  Articulationes	  interchondrales	  är	  tvärgående	  ledförbindelser,	  mestadels	  mellan	  sjätte	  och	  
nionde	  revbensbrosken.	  	  
	  
Rörelseaxlar	  
Bröstkorgens	  två	  rörelseaxlar	  kan	  beskrivas	  som	  en	  ”pump”,	  där	  sternums	  nedre	  kant	  vinklas	  utåt,	  och	  
som	  ”handtaget	  på	  en	  hink”,	  där	  revbenens	  laterala	  kanter	  vinklas	  utåt.	  På	  dessa	  sätt	  vidgas	  bröstkorgen.	  	  

1:	  Incisura	  jugularis	  	  
2:	  Incisura	  clavicularis	  	  
3:	  Manubrium	  sterni	  
4:	  Incisurae	  costales	  	  
5:	  Corpus	  sterni	  
6:	  Processus	  xiphoideus	  	  
	  

A:	  Första	  revbenet	  
B:	  Andra	  revbenet	  
	  

1:	  Tuberculum	  costae	  	  
2:	  Angulus	  costae	  	  
3:	  Collum	  costae	  
4:	  Caput	  costae	  	  
5:	  Corpus	  costae	  
	  	  

A	  

B	  
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Muskler	  som	  utgör	  bukväggen,	  deras	  anatomi,	  innervering	  samt	  funktion	  avs.	  rörelser	  i	  ryggraden.	  (S2)	  	  

	  
M.	  obliquus	  externus	  abdominis	  
U:	  Utsidan	  av	  revben	  5-‐12	  
F:	  Linea	  alba	  (övergår	  till	  aponeuros	  i	  linje	  med	  SIAS/mamilla)	  och	  höftbenskammen	  
R:	  Lateralflektion,	  rotation	  
I:	  Th5-‐12,	  intercostalnerver	  
	  
M.	  obliquus	  internus	  abdominis	  
U:	  Fascia	  thoracolumbalis,	  crista	  iliaca	  och	  SIAS	  
F:	  Undersidan	  av	  costa	  10-‐12,	  linea	  alba	  (övergår	  till	  aponeuros	  i	  linje	  med	  SIAS/mamilla)	  	  
Bildar	  också	  m.	  cremaster	  hos	  XY	  och	  ligamentum	  teres	  uteri	  hos	  XX	  
R:	  Lateralflektion,	  rotation	  
I:	  Th10-‐12,	  intervostalnerver	  +	  L1	  
	  
M.	  transversus	  abdominis	  
U:	  Insidan	  av	  revben	  7-‐12,	  fascia	  thoracoliumbalis,	  höftbenskammen	  
F:	  Linea	  alba	  (övergår	  till	  aponeuros	  vid	  linea	  semilunaris)	  
R:	  Buktryck,	  viktig	  del	  av	  “korsetten”	  
I:	  Th7,	  intercostalnerver	  +	  L1	  
	  
M.	  rectus	  abdominis	  
U:	  Utsidan	  på	  revbensbrosket	  för	  costa	  5-‐7,	  proc.	  xiphoideus	  
F:	  Crista	  pubica	  (bilat.	  om	  symfysen)	  
R:	  Flektion	  (ofta	  i	  samverkan	  med	  m.	  iliopsoas)	  
I:	  Th5-‐12,	  intercostalnerver	  
	  
M.	  rectus	  abdominis	  är	  inbäddad	  i	  aponeuroserna	  från	  de	  andra	  tre	  bukmusklerna.	  Ovanför	  linea	  arcuata	  
går	  transversus	  aponeuros	  dorsalt	  och	  externus	  ventralt.	  Internus	  aponeuros	  delar	  sig	  och	  går	  halva	  
framför,	  halva	  bakom.	  Nedanför	  linea	  arcuata	  går	  alla	  tre	  aponeuroser	  ventralt	  om	  rectusmuskeln.	  	  
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Diafragmas	  anatomi	  samt	  funktion	  avseende	  andning	  och	  buktrycksökning.	  (S2)	  	  
Diafragma	  är	  en	  kupolformad	  
muskulös	  skiljevägg	  mellan	  bröst-‐	  
och	  bukhåla.	  Innerveras	  främst	  av	  
n.	  phrenicus,	  men	  också	  av	  nedre	  
intercostalnerver.	  	  
	  
Blodflöde	  till	  diafragma	  sker	  via	  a.	  
pericardiacophrenica,	  a.	  
musculophrenica	  och	  aa.	  
phrenicae	  inferiores.	  Vener	  är	  v.	  
phrenica	  superior	  et	  inferior.	  
	  
Diafragmas	  huvudfunktion	  är	  vid	  
andning.	  När	  diafragma	  
kontraheras	  dras	  den	  nedåt,	  vilket	  
förstorar	  volymen	  i	  bröstkorgen.	  

Trycket	  i	  bröstkorgen	  sjunker	  och	  luft	  kan	  dras	  in	  i	  lungorna.	  Vid	  utandning	  relaxerar	  diafragma	  och	  med	  
lungornas	  elasticitet	  kan	  luft	  andas	  ut.	  Genom	  kontraktion	  av	  diafragma	  ökar	  buktrycket,	  vilket	  hjälper	  
till	  vid	  defekation,	  kräkning	  och	  miktion.	  En	  annan	  funktion	  är	  att	  trycket	  på	  esophagus	  där	  denna	  
passerar	  genom	  diafragma	  förhindrar	  sura	  uppstötningar.	  	  
	  
C4-‐Th12-‐dermatomens	  och	  -‐myotomens	  utbredning	  över	  bålen.	  (S2)	  	  
Dermatom	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Myotom	  

C3,	  4,	  5:	  Diafragma	  	  
C5:	  Axelmuskler,	  muskler	  
för	  flexion	  i	  
armbågsleden	  	  
C6:	  Flexion	  av	  vrist	  	  
C7:	  Extension	  av	  
armbågsleden	  	  
C8:	  Flexion	  av	  fingrar	  	  
T1:	  Extension	  av	  fingrar	  	  
T1-‐T12:	  Bröstkorgsväggen	  
och	  bukmuskulatur	  	  
(Se	  sid	  307)	  

	  
Kunna	  utföra	  själv:	  (M2)	  	  
På	  anatomiska	  preparat	  identifiera	  muskulatur	  på	  bröstkorg	  och	  bål,	  inklusive	  ursprung	  och	  fästen	  samt	  
nervförsörjning).	  På	  skelettpreparat	  och	  röntgenbild	  identifiera	  sternum	  och	  revben.	  	  
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ÖVRE	  EXTREMITETEN	  	  
	  
Skelettdelar,	  ledtyper,	  rörelseaxlar	  och	  ledbandsapparaten	  för	  skuldran	  och	  armens	  viktigaste	  
ledgångar.	  (S2)	  
Skulderleder,	  tre	  stycken	  

Art.	  sternoclavicularis	  (SC)	  är	  en	  
sadelled,	  men	  fungerar	  som	  en	  kulled.	  
Den	  mediala/sternala	  delen	  av	  clavicula	  
bildar	  leden	  tillsammans	  med	  sternums	  
manubrium	  och	  det	  första	  
revbensbrosket.	  Leden	  delas	  i	  två	  delar	  
av	  en	  disk	  som	  fäster	  starkt	  vid	  
ligamenten	  som	  ger	  ledens	  stora	  styrka.	  
Luxation	  av	  leden	  är	  mycket	  ovanligt,	  
jämfört	  med	  nyckelbensfraktur.	  	  
	  
Anteriora	  och	  posteriora	  ligament	  

stabiliserar	  ledkapseln	  framifrån	  och	  bakifrån.	  Lig.	  interclaviculare	  sitter	  på	  manubriums	  övre	  del	  och	  
kopplar	  på	  så	  sätt	  ihop	  vänster	  och	  höger	  sternoklavikularlederna	  och	  stabiliserar	  ovanifrån.	  Lig.	  
costoclaviculare	  sitter	  på	  undersidan	  av	  claviculas	  mediala	  del	  och	  på	  det	  första	  revbenet.	  
Sternoklavikularleden	  har	  stor	  rörlighet	  i	  tre	  rörelseaxlar;	  elevation/depression,	  rotation	  och	  abduktion	  
(protraktion)/adduktion	  (retraktion).	  
	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	  
Vid	  maximal	  elevation	  av	  armen	  så	  höjs	  clavicula	  60˚	  från	  sin	  grundposition.	  Leden	  kan	  röras	  anteriort	  
och	  posteriort	  25-‐30˚.	  När	  dessa	  två	  ”rörelser”	  sker	  efter	  varandra	  roteras	  armen.	   	  
	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Art.	  acromioclavicularis	  (AC)	  är	  en	  plan	  kulled	  som	  bildas	  av	  den	  distala/acromiala	  delen	  av	  clavicula	  och	  
processus	  acromiale	  på	  scapula.	  Ledytorna	  delas	  även	  här	  av	  en	  discus	  articularis.	  Leden	  stabiliseras	  av	  
tre	  yttre	  ligament	  som	  tillsammans	  med	  omgivande	  benutskott	  ger	  axelledens	  ”osteofibrösa	  tak”.	  Lig.	  
coracoclavicularis	  är	  två	  starka	  ligament	  som	  håller	  ihop	  clavicula	  med	  processus	  coracoideus	  på	  scapula.	  
Lig.	  acromioclavicularis	  går	  från	  acromion	  till	  clavicula	  och	  stärker	  leden	  ovanifrån.	  Lig.	  coracoacromiale	  
går	  mellan	  processus	  coracoideus	  och	  acromion.	  
	  	   	   	   	  

Acromion	  roterar	  på	  den	  distala	  
änden	  av	  clavicula	  och	  på	  så	  sätt	  
kan	  rörelser	  åt	  alla	  håll	  uppstå.	  
Inga	  muskler	  förenar	  direkt	  
benen	  i	  leden	  under	  rörelse	  utan	  
muskler	  som	  rör	  på	  scapula	  gör	  
att	  acromion	  rör	  sig	  över	  
clavicula.	  	   	   	  
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Art.	  Glenohumerale	  (GH)	  (axelleden)	  är	  en	  kulled	  som	  består	  av	  caput	  humeri	  (ledhuvud)	  och	  cavitas	  
glenoidale	  (ledpanna)	  på	  scapula.	  Ledpannan	  omsluter	  inte	  hela	  ledhuvudet,	  utan	  endast	  runt	  1/3,	  vilket	  
ger	  leden	  en	  stor	  rörlighet.	  GH-‐leden	  är	  helt	  beroende	  av	  omkringliggande	  muskulatur,	  bl	  a	  rotatorkuffen	  
som	  håller	  caput	  humeri	  på	  plats.	  Cavitas	  glenoidale	  är	  en	  plan	  och	  liten	  ledyta	  men	  den	  
förstoras/fördjupas	  litegrann	  av	  en	  ringlik	  broskstruktur	  som	  kallas	  labrum	  glenoidale.	  Ledens	  stora	  
rörlighet,	  som	  fås	  p	  g	  a	  den	  grunda	  ledpannan	  och	  en	  slapp	  ledkapsel	  med	  svag	  ligamentförstärkning,	  
leder	  till	  en	  viss	  instabilitet.	  Därför	  är	  det	  vanligt	  med	  luxationer	  i	  GH-‐leden.	  	  
	  
GH-‐leden	  är	  den	  rörligaste	  leden	  i	  hela	  kroppen.	  Kan	  röra	  sig	  med	  tre	  rörelseaxlar	  och	  utföra	  
flexion/extension	  (bilateral),	  abduktion/adduktion	  (anterioposterior),	  rotation	  av	  humerus	  (medial	  och	  
lateral)	  samt	  circumduction	  (en	  sekvens	  av	  flexion,	  abduktion,	  extension	  och	  adduktion).	  Exempel	  på	  
muskler	  som	  inverkar:	  

• Flexion	  –	  Mm.	  pectoralis	  maj,	  m.	  deltoideus	  (pars	  ant),	  m.	  coracobrachialis	  
• Extension	  –	  M.	  deltoideus	  (pars	  post),	  m.	  latissimus	  dorsi,	  m.	  teres	  maj	  
• Abduktion	  –	  M.	  deltoideus,	  m.	  supraspinatus	  
• Adduktion	  –	  M.	  pectoralis	  maj,	  m.	  teres	  maj,	  m.	  latissimus	  dorsi	  
• Inåtrotation	  –	  M.	  teres	  maj,	  m.	  latissimus	  dorsi,	  m.	  deltoideus	  (pars	  ant),	  m.	  pectoralis	  maj	  
• Utåtrotation	  –	  M.	  infraspinatus,	  m.	  teres	  min,	  m.	  deltoideus	  (pars	  post)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Hela	  axelns	  (alla	  tre	  leder	  tillsammans)	  rörelseaxlar	  är	  bilateral,	  anterioposterior	  och	  vertikal.	  	  
	  
Rörelser	  i	  scapulae	  (SC-‐	  och	  AC-‐lederna)	  och	  exempel	  på	  muskler	  som	  inverkar:	  

• Retraktion	  –	  M.	  trapezius,	  mm.	  rhomboideii,	  m.	  latissimus	  dorsi	  
• Protraktion	  –	  M.	  serratus	  ant,	  mm.	  pectoralis	  maj	  et	  min	  
• Elevation	  –	  M.	  trapezius,	  m.	  levator	  scapulae	  
• Depression	  –	  Mm.	  pectoralis	  maj	  et	  min,	  m.	  latissimus	  dorsi,	  m.	  trapezius	  
• Utåtrotation	  –	  M.	  trapezius,	  m.	  serratus	  ant	  
• Inåtrotation	  –	  M.	  levator	  scapulae,	  mm.	  pectoralis	  maj	  et	  min,	  m.	  latissimus	  dorsi,	  mm.	  

rhomboideii	  
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Armbågsled,	  art.	  cubiti	  
Trochlea	  och	  capitulum	  på	  humerus	  bildar	  leden	  
tillsammans	  med	  caput	  radii	  och	  incisura	  trochlearis	  på	  
ulna.	  Humeroulnara	  och	  humeroradiala	  leder	  bildas	  
inom	  art.	  cubiti.	  	  
	  
Ledytorna	  är	  i	  mest	  kontakt	  när	  underarmen	  är	  mellan	  
pronation/supination	  och	  flekterad	  90˚.	  Det	  är	  en	  
sammansatt	  led,	  bestående	  av;	  art.	  humeroulnaris	  
(trochlea	  humeri	  mot	  olecranon),	  art.	  Humeroradialis	  
(caput	  radii	  mot	  capitulum)	  samt	  art.	  radioulnairs	  

proximalis.	  Art.	  humeroradialis	  är	  en	  funktionell	  led	  med	  bilateral	  rörelseaxel	  för	  flexion	  och	  extension.	  	  
	  
Collateralligament	  stabiliserar	  armbågsleden	  i	  sidled.	  De	  är	  starka	  triangelformade	  förtjockningar	  av	  den	  
fibrösa	  ledkapseln.	  Det	  laterala	  lig.	  collaterale	  radiale	  går	  från	  humerus	  laterala	  epikondyl	  och	  strålar	  in	  i	  
lig.	  anulare	  radii,	  ett	  ringformat	  band	  som	  är	  invävt	  i	  ledkapseln.	  Lig.	  anulare	  radii	  fäster	  i	  främre	  och	  
bakre	  kanten	  av	  incisura	  radialis	  och	  gör	  en	  ”loop”	  runt	  ulna.	  Det	  håller	  på	  så	  sätt	  radius	  på	  plats	  och	  
tillåter	  pronation/supination	  av	  underarmen.	  Det	  mediala	  lig.	  collaterale	  ulnare	  löper	  från	  den	  mediala	  
epikondylen	  till	  ulna.	  
	  
Rörelser	  i	  ambågsleden	  är	  flexion,	  140-‐150˚,	  och	  (hyper)extension	  10-‐15˚.	  	  
	  
Radi-‐ulnarlederna	  
Art.	  radioulnaris	  proximalis	  är	  en	  vridled	  som	  låter	  caput	  radii	  röra	  sig	  på	  ulna.	  Leden	  bildas	  av	  caput	  
radii	  och	  incisura	  radialis	  på	  ulna.	  Caput	  radii	  hålls	  på	  plats	  av	  lig.	  annulare	  radii.	  Under	  
pronation/supination	  av	  underarmen	  roterar	  caput	  radii	  inom	  området	  som	  bildas	  av	  insicura	  radialis	  
och	  lig.	  annulare	  radii.	  	  
	  
Art.	  radioulnaris	  distalis	  är	  också	  en	  vridled.	  Här	  rör	  sig	  radius	  runt	  relativt	  fixerade	  ulna.	  Leden	  bildas	  av	  
insicisura	  ulnaris	  på	  den	  mediala	  sidan	  av	  radius	  och	  circumferentia	  articularis	  ulnae.	  En	  disk	  binder	  
samman	  ändarna	  på	  radius	  och	  ulna	  och	  är	  det	  som	  håller	  samman	  leden.	  Ligamenten	  är	  ganska	  svaga.	  	  
	  
Handleden,	  art.	  radiocarpalis	  (RC)	  
Leden	  är	  en	  äggled	  (condyloid	  joint).	  I	  denna	  led	  är	  ulna	  inte	  med;	  distala	  radius	  och	  discus	  articularis	  
från	  art.	  radioulnaris	  bildar	  leden	  med	  den	  proximala	  raden	  carpalben	  (förutom	  os	  pisiforme).	  Således	  är	  
radius	  ledpanna	  och	  ledhuvudena	  är	  handens	  os	  scaphoideum,	  os	  lunatum	  och	  os	  triquetrim.	  Leden	  
stabiliseras	  bland	  annat	  av	  lig.	  collaterale	  carpi	  radiale	  et	  ulnare.	  	  Lig.	  radiocarpale	  palmare	  är	  ett	  starkt	  
band	  som	  ser	  till	  att	  handen	  följer	  med	  radius	  under	  supination	  av	  underarmen.	  Lig.	  radiocarpale	  dorsale	  
gör	  samma	  sak	  under	  pronation.	  Leden	  samverkar	  med	  art.	  medicarpalis	  och	  intercarpalleder.	  Utsätts	  
ofta	  för	  trauma,	  fraktur	  är	  vanligt	  då	  man	  vid	  ett	  fall	  tar	  emot	  med	  händerna.	  	  
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Handrotens/handlovens	  leder	  
Leder	  mellan	  handlovens	  ben	  (ossa	  carpi)	  kallas	  art.	  carpi	  eller	  art.	  intercarpales	  (IC).	  De	  är	  plana	  leder.	  
En	  större	  led	  mellan	  den	  proximala	  och	  den	  distala	  raden	  av	  handlovsben	  är	  art.	  mediocarpalis	  (MC).	  
Handledens	  rörelser	  är	  flexion/extension,	  abduktion/adduktion	  (kallas	  radial	  deviation/ulnar	  deviation)	  
och	  circumduction.	  Dessa	  rörelser	  påbörjas	  av	  liknande	  rörelser	  i	  art.	  mediocarpalis.	  Rörelser	  i	  IC-‐leder	  är	  
ganska	  små.	  Den	  proximala	  raden	  handlovsben	  är	  mer	  rörlig	  än	  den	  distala.	  Rörelser	  i	  RC-‐	  och	  MC-‐
lederna:	  Palmarflexion	  (80-‐90˚),	  dorsalflexion	  (70˚),	  radialflexion	  (20˚)	  och	  ulnarflexion	  (60˚).	  	  
	  
Fingrarnas	  grundleder	  
Art.	  carpometacarpales	  (CMC)	  är	  leder	  mellan	  distala	  handlovsben	  och	  baserna	  av	  andra	  till	  femte	  
mellanhandsbenen	  (ossa	  metacarpi).	  Tummen	  har	  en	  egen	  led	  som	  kallas	  art.	  carpometacarpalis	  pollicis,	  
mellan	  os	  metacarpale	  I	  och	  os	  trapezium.	  Art.	  intermetacarpales	  (IM)	  är	  leder	  mellan	  
metakarpalbenens	  baser.	  	  
	  

CMC-‐	  och	  IM-‐lederna	  är	  plana	  leder,	  förutom	  tummens	  CMC	  som	  är	  en	  sadelled.	  Art.	  carpometacarpalis	  
II	  och	  III	  går	  mellan	  trapezium/trapezoideum	  och	  metakarpalben	  II-‐III.	  Dessa	  är	  strama	  leder	  som	  bildar	  
en	  fast	  grundstomme	  i	  handen.	  	  
	  

Tummens	  CMC-‐led	  är	  rörligast	  trots	  sin	  sadelform	  och	  tillåter	  rörelser	  över	  tre	  axlar;	  flexion/extension,	  
abduktion/adduktion,	  viss	  rotation	  över	  longitudinell	  axel	  (opposition/reposition,	  tummen	  mot	  
lillfingrets	  fingertopp).	  	  
	  

Benen	  hålls	  ihop	  av	  palmara	  och	  dorsala	  ligament	  (CMC	  och	  IM)	  och	  av	  interosseösa	  IM-‐ligament.	  Ytliga	  
och	  djupa	  transversala	  ligament	  vid	  metakarpalernas	  distala	  ändar	  stramar	  till	  CMC-‐	  och	  IM-‐lederna	  
genom	  att	  hindra	  separation	  av	  metakarpalhuvudena.	  	  
	  
Art.	  Metacarpophalangeales	  (MP)	  är	  inskränkta	  kulleder	  (äggleder)	  som	  tillåter	  rörelser	  genom	  två	  axlar;	  
bilateral	  dorsal/palmarflexion	  och	  anterioposterior	  radial-‐ulnar	  deviation	  (sker	  i	  II-‐V).	  Finns	  mellan	  
metakarpalbenens	  huvuden	  och	  grundfalangernas	  proximala	  ändar.	  Ligamenten	  i	  MP	  I	  är	  alltid	  spända,	  
vilket	  gör	  denna	  led	  till	  en	  funktionell	  gångjärnsled.	  
	  
Interfalangealleder,	  art.	  interphalangea	  manus	  (IP)	  
Digitorium	  II-‐V	  har	  proximala	  (PIP)	  och	  distala	  (DIP)	  interfalangealleder,	  medan	  tummen	  bara	  har	  en	  IP-‐
led.	  Leden	  är	  en	  gångjärnsled	  som	  har	  en	  rörelseaxel,	  flexion-‐extension	  (dorsal/palmarflexion).	  Det	  sker	  
en	  passiv	  abduktion/adduktion	  och	  rotation,	  eftersom	  detta	  sker	  i	  MP-‐lederna.	  	  
	  

Lederna	  stabiliseras	  av	  collateralligament,	  ligg.	  collateralia,	  och	  av	  ligament	  ytligt	  om	  fingerlederna,	  ligg.	  
Palmaria.	  De	  starka	  ligamenten	  i	  MP-‐lederna	  stramar	  under	  palmarflexion.	  Det	  gör	  att	  det	  blir	  svårt	  att	  
abducera	  fingrarna	  när	  MP	  lederna	  är	  fullt	  flekterade.	  IP-‐lederna	  har	  liknande	  ligament,	  men	  rörelsen	  
hämmas	  också	  av	  phalangernas	  struktur;	  de	  är	  platta	  anterioposteriort	  och	  har	  två	  små	  kondyler	  vilket	  
gör	  att	  varken	  abbduktion	  eller	  adduktion	  kan	  ske.	  Flexion/extension,	  abduktion/adduktion	  och	  
circumduction	  av	  digitorium	  II-‐V	  sker	  vid	  MP	  II-‐V.	  Rörelser	  i	  tummens	  MP-‐	  och	  IP-‐leder	  är	  
flexion/extension.	  
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Rotatorkuffen.	  (S2)	  
En	  grupp	  om	  fyra	  muskler	  med	  uppgift	  att	  stabilisera	  och	  utföra	  rörelser	  i	  skuldran.	  	  

	  
Musklerna	  fungerar	  gemensamt	  som	  stabilisator	  i	  GH-‐leden	  där	  de	  adducerar,	  roterar	  och	  abducerar.	  De	  
fungerar	  som	  grupp	  för	  att	  initiera	  armens	  abduktionsrörelse.	  	  
	  
Artär-‐	  och	  vengrupperna	  inom	  i	  armen.	  Förlopp	  av	  ytliga	  vener.	  Handens	  arteriella	  försörjning.	  (S2)	  
A.	  subclavia	  övergår	  i	  a.	  axillaris,	  som	  övergår	  i	  a.	  brachialis.	  A.	  brachialis	  delar	  sig	  sedan	  i	  a.	  radialis	  och	  a.	  
ulnaris,	  som	  följer	  benet	  de	  är	  döpta	  efter.	  Det	  finns	  djupa	  följeslagarvener	  med	  samma	  namn.	  	  
	  
Det	  ytliga	  vennätet	  utgörs	  radialt	  av	  v.	  cephalica,	  en	  subkutan	  ven	  som	  börjar	  vid	  tummens	  fäste,	  
förlöper	  i	  sulcus	  bicipitalis	  lateralis	  mellan	  m.	  deltoideus	  och	  m.	  pectoralis	  major,	  och	  ulnart	  av	  v.	  basilica,	  
en	  subkutan	  ven	  som	  börjar	  distalt	  vid	  ulna	  och	  perforerar	  faschia	  brachii	  i	  mitten	  av	  sulcus	  bicipitis	  
medialis.	  Båda	  förbinds	  av	  v.	  mediana	  cubiti,	  som	  går	  från	  laterala	  sidan	  i	  proximal-‐medial	  riktning.	  V.	  
cephalica	  töms	  i	  v.	  axillaris	  medan	  v.	  basilica	  töms	  i	  v.	  brachialis.	  
	  
I	  handflatan	  bildar	  a.	  radialis	  och	  a.	  ulnaris	  en	  djup	  och	  en	  ytlig	  båge,	  arcus	  palmaris	  profunda	  et	  
superficialis.	  Från	  bågarna	  utgår	  grenar	  som	  försörjer	  fingarna.	  På	  handryggen	  bildas	  en	  liknande	  båge	  av	  
anastomoser	  från	  grenar	  av	  a.	  radialis	  och	  a.	  ulnaris.	  	  
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N.	  axillaris,	  n.	  musculocutaneus,	  n.	  radilais,	  n.	  medianus	  och	  n.	  ulnaris	  med	  avseende	  på	  
ursprungssegment	  och	  innervation.	  (S2)	  
Dessa	  nerver	  uppstår	  ut	  plexus	  brachialis.	  

	  
	  
N.	  axillaris:	  Går	  som	  följeslagare	  till	  a.	  circumflexa	  humeri	  posterior,	  genom	  laterala	  axelluckan,	  till	  m.	  
teres	  minor	  och	  m.	  deltoideus.	  	  
	  

N.	  musculocutaneus:	  Perforerar	  m.	  coracobrachialis,	  som	  den	  även	  försörjer,	  tillika	  med	  mm.	  biceps	  
brachii	  och	  m.	  brachialis.	  Slutgren	  är	  n.	  Cutaneus	  antebrachii	  lateralis.	  	  
	  

N.	  radialis:	  Förlöper	  i	  sulcus	  nervi	  radialis,	  omkring	  överarmens	  dorsalsida,	  därefter	  lateralt	  mellan	  m.	  
brachialis	  och	  m.	  brachioradialis,	  och	  mellan	  mm.	  extensor	  carpi	  radiales.	  Delar	  upp	  sig	  i	  ramus	  
profundus	  och	  ramus	  superficialis	  vid	  armbågen.	  Ramus	  profundus	  är	  en	  djup	  gren	  som	  går	  till	  
underarmens	  extensorer.	  Ramus	  superficialis	  är	  en	  ytlig	  hudgren.	  
	  

N.	  medianus:	  Nerv	  sammansatt	  av	  fasciculi	  medialis	  och	  lateralis.	  Grenar	  från	  n.	  medianus	  försörjer	  bl	  a	  
radiokarpalleden,	  interkarpalleden	  och	  många	  av	  underarmens	  flexormuskler.	  	  
	  

N.	  ulnaris:	  Förlöper	  först	  i	  sulcus	  bicipitis	  medialis,	  perforerar	  dels	  septum	  intermusculare	  mediale,	  och	  
efter	  passage	  av	  sulcus	  nervi	  ulnaris,	  även	  m.	  flexor	  carpi	  ulnaris.	  Innerverar	  flera	  av	  underarmens	  
flexormuskler	  och	  lill-‐,	  ring	  och	  långfingrets	  ryggsidor.	  	  
	  
	  



Läkarprogrammet	  
	  Den	  Friska	  Människan	  2	  
Amanda	  Kaba	  Liljeberg	  

	   324	  

Topografiska	  relationerna	  mellan	  kärl,	  nerver,	  lymfstationer	  och	  muskulatur	  i	  anslutning	  till	  nyckelben,	  
armhåla,	  humerus,	  underarm,	  handled/hand	  och	  fingrarna.	  (S2)	  	  	  
Bilder	  från	  http://www.instantanatomy.net/anatomy.html	  
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Motoriska	  bortfallssymptom	  vid	  skador	  på	  övre	  respektive	  nedre	  plexus	  brachialis	  resp.	  olika	  nivå	  av	  
armens	  nerver.	  (S2)	  	  
Ju	  högre	  upp	  en	  skada	  sker,	  desto	  större	  blir	  det	  motoriska	  bortfallet	  i	  det	  segment	  som	  nerven	  
innerverar.	  Om	  det	  bara	  är	  en	  lite	  gren	  som	  skadas,	  så	  är	  det	  bara	  den	  lilla	  del	  som	  den	  grenen	  
innerverar	  som	  påverkas.	  Alla	  muskler	  i	  armen,	  förutom	  några	  i	  armhålan,	  innerveras	  av	  plexus	  
brachialis.	  En	  skada	  som	  sker	  högt	  upp,	  innan	  förgreningar	  hinnar	  ske,	  leder	  alltså	  till	  motoriskt	  bortfall	  i	  
hela	  armen.	  	  
	  

Man	  kan	  säga	  att	  skador	  på	  övre	  delen	  av	  plexus	  brachialis	  leder	  till	  bortfallsymptom	  i	  skuldra,	  medan	  
skador	  på	  nedre	  delen	  av	  plexat	  leder	  till	  skador	  i	  underarm	  och	  hand.	  Exempel	  på	  följder	  av	  skador	  i	  
olika	  nerver:	  N.	  ulnaris	  går	  till	  lillfinger,	  allså	  gör	  en	  skada	  att	  man	  inte	  kan	  sträcka	  på	  fingret.	  N.	  
medianus	  går	  till	  handens	  muskulatur	  och	  förmedlar	  ff	  a	  sensorik	  och	  flexion	  i	  tummen.	  N.	  
musculocutaneus	  innerverar	  böjare	  i	  armbågsleden	  och	  utsidan	  av	  underarmen.	  N.	  axillaris	  innerverar	  m.	  
deltoideus,	  abduktion	  i	  armbågsleden	  kan	  försvåras.	  N.	  radialis	  innerverar	  alla	  sträckarmuskler	  och	  en	  
del	  av	  handryggen.	  Skador	  på	  respektive	  gren	  leder	  således	  till	  bortfallsymptom	  hos	  de	  delar	  av	  kroppen	  
som	  de	  innerverar.	  
	  
C3-‐Th1-‐dermatomens	  och	  –myotomens	  utbredning	  inom	  skuldra	  och	  arm.	  	  (S2)	  	  
Dermatom	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Myotom	  

C5:	  Axelmuskler,	  muskler	  
för	  flexion	  i	  
armbågsleden	  	  
C6:	  Flexion	  av	  vrist	  	  
C7:	  Extension	  av	  
armbågsleden	  	  
C8:	  Flexion	  av	  fingrar	  	  
T1:	  Extension	  av	  fingrar	  	  
(Se	  sid	  307)	  
	  

	  
Kunna	  utföra	  själv:	  (M2)	  	  
På	  anatomiska	  preparat	  identifiera	  a)	  Muskulatur	  i	  skuldran,	  armbågsled,	  handled,	  och	  hand	  (inklusive	  
ursprung,	  fästen	  samt	  nervförsörjning).	  B)	  Ytliga	  vener	  (v	  mediana	  cubiti,	  v	  cephalica,	  v	  basilica).	  C)	  
Plexus	  brachialis	  med	  dess	  avgående	  nerver,	  kunna	  följa	  n	  musculocutaneous,	  n	  ulnaris,	  n	  radialis,	  n	  
medianus	  och	  n	  radialis	  till	  sina	  slutgrenar	  (och	  demonstrera	  platser	  där	  dessa	  nerver	  kan	  utsättas	  för	  
tryckskador).	  D)	  A	  axillaris,	  a	  brachialis,	  a	  ulnaris,	  a	  radialis	  (inklusive	  större	  grenar),	  artärernas	  
följeslagarvener.	  Identifiera	  på	  skelettpreparat	  &	  röntgenbild:	  detaljer	  på	  scapula,	  clavicula	  och	  
proximala	  humerus	  ulna,	  radius,	  handled	  och	  handrot	  och	  fingrarnas	  ben.	  Palpation	  av	  viktiga	  
osteologiska	  detaljer	  på	  scapula,	  humerus,	  radius	  och	  ulna,	  os	  scapoideum,	  tummen	  och	  fingrarnas	  
leder.	  Rörlighet	  i	  ledgångarna	  samt	  test	  på	  muskelfunktion	  för	  var	  och	  en	  av	  armens	  perifera	  nerver.	  
Lämpliga	  ställen	  att	  palpera	  a	  brachialis,	  a	  radialis	  och	  a	  ulnaris.	  Lämpliga	  ställen	  för	  punktion	  av	  ytliga	  
vener.	  	  
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NEDRE	  EXTREMITETEN	  	  
	  
Skelettdelar,	  ledtyp,	  rörelseaxlar	  och	  ledbandsapparaten	  för	  benets	  viktigaste	  ledgångar.	  (S2)	  
Höft,	  art.	  coxae	  
Höftleden	  är	  där	  caput	  femoris	  ledar	  mot	  bäckenets	  acetabulum.	  Labrum	  acetabuli	  är	  en	  s	  k	  ledläpp,	  en	  
ring	  av	  fibröst	  brosk	  som	  fyller	  ut	  benkanten	  på	  acetabulum.	  

	  
Ligament	  som	  stärker	  leden	  är	  lig.	  iliofemorale,	  lig.	  pubofemorale,	  lig.	  ischiofemorale	  och	  lig.	  capitis	  
femoris,	  som	  alla	  syns	  i	  bilden.	  	  	  
	  
Collumvinkel	  

Collum	  femoris	  kan	  vara	  olika	  vinklad.	  Coxa	  vara	  är	  en	  
deformering	  av	  benhalsen	  där	  vinkeln	  mellan	  caput	  femoris	  och	  
corpus	  femoris	  är	  mindre	  än	  120	  grader.	  Det	  gör	  att	  benen	  blir	  
kortare	  och	  att	  man	  haltar.	  Kan	  orsakas	  av	  trauma,	  t	  ex	  en	  
fraktur,	  eller	  om	  benet	  i	  collum	  är	  för	  mjukt	  och	  böjer	  sig	  under	  
kroppsvikten.	  Coxa	  valga	  är	  tvärtom	  då	  vinkeln	  mellan	  caput	  och	  
corpus	  femoris	  är	  för	  stor,	  d	  v	  s	  över	  135	  grader.	  	  
	  

	  
Höftledens	  kärlförsörjning	  

• A.	  circumflexa	  femoris	  medialis	  et	  lateralis,	  kommer	  från	  a.	  femoralis	  eller	  a.	  profunda	  femoris	  
och	  leder	  till	  inerosseösa	  artärer	  som	  försörjer	  ledhuvudet	  

• V.	  circumflexa	  femoris	  medialis	  et	  lateralis,	  kommer	  från	  v.	  Femoris	  
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Knä,	  art.	  genu	  
Knäleden	  är	  en	  glidled	  som	  byggs	  upp	  av	  femur,	  tibia	  och	  patella	  samt	  fyra	  ligament.	  I	  knäleden	  finns	  en	  
bilateral	  rörelseaxel	  genom	  epicondylerna	  med	  flexion/extension,	  en	  kombination	  av	  glidning	  och	  
rullning	  med	  patellas	  glidning	  på	  femur	  samt	  en	  longitudinell	  rörelseaxel	  genom	  underbenet,	  en	  
viljemässig	  rotation	  av	  flekterat	  knä.	  	  
	  
Patellas	  funktion	  är	  att	  öka	  momentarmen	  för	  quadriceps,	  vilket	  ger	  ett	  större	  kraftmoment	  och	  att	  
skydda	  leden.	  Patella	  är	  friktionstålig.	  Det	  är	  bättre	  med	  brosk	  som	  glider	  mot	  brosk,	  än	  sena.	  	  

	  
	  
Ligamenten	  som	  stabiliserar	  knäleden	  är;	  

• Lig.	  cruciatum	  anterius:	  Förhindrar	  tibias	  förskjutning	  framåt	  i	  förhållande	  till	  femur,	  mest	  spänd	  
vid	  flekterat	  knä	  

• Lig.	  cruciatum	  posterius:	  Förhindrar	  tibias	  förskjutning	  bakåt	  i	  förhållande	  till	  femur,	  mest	  spänd	  
vid	  flekterat	  knä	  

• Lig.	  collaterale	  tibiale:	  Förhindrar	  valgusfelställning	  av	  underbenet	  i	  förhållande	  till	  femur,	  mest	  
spänd	  vid	  extenderat	  knä	  

• Lig.	  collaterale	  fibulare:	  Förhindrar	  varusfelställning	  av	  underbenet	  i	  förhållande	  till	  femur,	  mest	  
spänd	  vid	  extenderat	  knä	  

	  
Korsbanden	  stoppar	  translationsrörelse	  mellan	  femur	  och	  tibia	  och	  styr	  och	  stabiliserar	  därmed	  
flexion/extension-‐rörelser.	  De	  motverkar	  även	  inåtrotation.	  Collateralligamenten	  förhindrar	  sidovackling	  
och	  begränsar	  rotationsförmågan	  när	  knäleden	  är	  extenderad.	  



Läkarprogrammet	  
	  Den	  Friska	  Människan	  2	  
Amanda	  Kaba	  Liljeberg	  

	   329	  

Övre	  och	  undre	  språngbensleder	  
Övre	  språngbensleden,	  art.	  talocruralis,	  har	  en	  bilateral	  röresleaxel	  med	  plantarflexion/dorsalflexion.	  
Leden	  finns	  mellan	  talus,	  tibia	  och	  fibula.	  Ligament	  som	  stabiliserar	  leden	  är	  lig.	  collaterale	  mediale	  (lig.	  
deltoideum),	  som	  är	  den	  inre	  fotknölens	  ledband,	  samt	  lig.	  collaterale	  laterale,	  den	  yttre	  fotknölens	  
ledband	  bestående	  av	  tre	  komponenter;	  lig.	  talofibulare	  anterius	  et	  posterius	  och	  lig.	  calcaneofibulare.	  	  
	  
Undre	  språngbensleden	  är	  två	  samverkande	  leder;	  art.	  subtalaris	  (bakre	  del)	  och	  art.	  
talocalcaneonavicularis	  (främre	  del).	  Calcaneus	  och	  talus	  ingår	  i	  båda	  dessa	  leder.	  Rörelseaxeln	  är	  sned	  
anterioposterior	  och	  rörelser	  som	  kan	  utföras	  är	  supination/pronation.	  Båda	  delarna	  har	  en	  egen	  
ledkapsel.	  Ligament	  i	  art.	  subtalaris:	  lig.	  talocalcaneum	  laterale,	  mediale	  et	  posterior.	  Ligament	  i	  art.	  
talocalcaneonavicularis:	  lig.	  calcaneonaviculare	  plantare.	  	  
	  
Runt	  språngbenslederna	  har	  underbensmusklerna	  övergått	  i	  slanka	  senor	  som	  passerar	  
språngbenslederna	  och	  fäster	  på	  olika	  platser	  på	  eller	  under	  fotens	  ben.	  För	  att	  senorna	  inte	  ska	  flytta	  på	  
sig	  vid	  muskelkontraktion	  så	  hålls	  de	  på	  plats	  av	  ett	  retinaculum.	  

	  	  	   	  
Art.	  tarsometatarsales	  
Leder	  mellan	  vrist-‐	  och	  mellanfotsben.	  	  
	  
Art.	  intermetatarsales	  
Leder	  mellan	  metatarsalbenens	  baser.	  	  
	  
Art.	  metatarsophalangeae	  I-‐V	  	  
Lederna	  mellan	  metatarsalbenens	  huvuden	  och	  tårnas	  grundfalanger.	  Rörelser	  är	  flexion/extension	  och	  
adduktion/abduktion.	  Till	  lederna	  hör	  lig.	  collateralia,	  sidoställda	  ledband,	  ligg.	  Plantaria,	  
bindvävsförstärkningar	  i	  ledkapslarna,	  och	  lig.	  metatarsale	  transversum	  profundum,	  tvärgående	  band	  
som	  som	  förbinder	  mellanfotsbenens	  huvuden	  med	  varandra.	  	  
	  
Art.	  interphalangeae	  I-‐V	  
Kulleder	  mellan	  de	  mediala	  och	  distala	  falangerna.	  Röresler	  är	  flexion/extension.	  Lig.	  collateralia	  och	  ligg.	  
Plantaria	  stabiliserar.	  	  
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Muskulaturen	  över	  respektive	  ledgång	  och	  dess	  innervation	  och	  kärlförsörjning.	  Muskler	  kritiska	  för	  en	  
rörelse/kraftutveckling.	  (S2)	  
Art.	  coxae	  
Muskel:	  	   	   Innervering:	   	   Funktion:	  
m.	  gluteus	  maximus	   n.	  gluteus	  inferior	  (L5-‐S1)	   extensor,	  utåtrotation,	  abduktion	  (liten	  del)	  
m.	  gluteus	  medius	   n.	  gluteus	  superior	  (L5-‐S1)	   abduktion,	  inåtrotation	  (främre	  delen)	  
m.	  gluteus	  minimus	   -‐	  	  ”	  -‐	  	   	   	  -‐	  	  ”	  –	  
m.	  tensor	  faciae	  latae	   -‐	  	  ”	  -‐	   	   flektion,	  inåtrotation	  
m.	  iliopsoas	   	   rr.	  Musculare	  (Th12-‐L1-‐L2)	   330lection,	  inåtrotation	  
m.	  biceps	  femoris(longum)	   n.	  ischiadicus	   (L5-‐S1)	   extension,	  330lection330	  
m.	  semimembranosus	   -‐	  	  “	  -‐	   	   -‐	  	  “	  –	  
m.	  semitendinosus	   -‐	  	  “	  -‐	   	   -‐	  	  “	  –	  
m.	  adductor	  magnus	   n.	  Obturatorius	  (L3-‐L4)	   adduktion,	  extension,	  	  
m.	  adductor	  longus	   -‐	  	  “	  -‐	   	   adduktion,	  utåtrotation	  
m.	  adductor	  brevis	   -‐	  	  “	  -‐	   	   adduktion,	  utåtrotation	  
m.	  rectus	  femoris	   n.	  Femoralis	  (L2-‐L4)	   flektion	  
m.	  sartorius	   	   n.	  Femoralis	  (L2-‐L3)	   flektion,	  abduktion,	  utåtrotation	  
	  

Art.	  genu	  
Muskel:	  	   	   Innervering:	   	   Funktion:	  
m.	  quadriceps	  femoris	   n.	  femoralis	  (L3-‐L4)	   extension	  
m.	  tensor	  faschiae	  latae	   n.	  gluteus	  superior	  (L5-‐S1)	   extension	  
m.	  biceps	  femoris	   n.	  ischiadicus	  (L5-‐S1)	   330lection,	  utåtrotation	  
m.	  semitendinosus	   -‐	  	  “	  -‐	   	   330lection,	  inåtrotation	  
m.	  semimembranosus	   -‐	  	  “	  -‐	   	   330lection,	  inåtrotation	  
m.	  gracilis	   	   n.	  obturatorius	  (L2-‐L4)	   inåtrotation,	  flektion	  
m.	  sartorius	   	   n.	  femoralis	  (L2-‐L3)	   flektion,	  inåtrotation	  
m.	  gastrocnemius	   n.	  tibialis	   	   flektion	  
	  

Språngbensleder	  
Muskel:	  	   	   Innervering:	   	   Funktion:	  
m.	  gastrocnemius	   n.	  tibialis	   	   plantarflexion,	  supination	  
m.	  soleus	  	   	   n.	  tibialis	   	   plantarflexion,	  supination	  
m.	  flexor	  hallucis	  longus	   n.	  tibialis	   	   plantarflexion,	  supination	  
m.	  flexor	  digitorum	  longus	   n.	  tibialis	   	   plantarflexion,	  supination	  
m.	  tibialis	  posterior	   n.	  tibialis	   	   plantarflexion,	  supination	  
m.	  fibularis	  longus	   n.	  fibularis	  superficialis	   plantarflexion,	  pronation	  
m.	  fibularis	  brevis	   n.	  fibularis	  superficialis	   plantarflexion,	  pronation	  
m.	  tibialis	  anterior	   n.	  fibularis	  profundus	   dorsalflexion,	  supination	  
m.	  extensor	  hallucis	  longus	   n.	  fibularis	  profundus	   dorsalflexion,	  prontation	  
m.	  extensor	  digit.	  Longus	  	   n.	  fibularis	  profundus	   dorsalflexion,	  pronation	  
	  

Se	  kärlförsörjning	  under	  senare	  fråga	  (ej	  i	  detalj).	  
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Muskulaturens	  bindvävsrum	  (loger/compartments).	  (S2)	  	  
Lårets	  muskler	  täcks	  av	  en	  bindvävshinna,	  faschia	  lata,	  som	  sedan	  fortsätter	  ner	  över	  underbenet	  där	  
den	  kallas	  faschia	  cruris.	  På	  utsidan	  av	  låret,	  från	  crista	  iliacas	  främre	  del	  till	  proximala	  delen	  av	  tibia,	  blir	  
faschia	  lata	  förtjockad	  och	  kallas	  tractus	  iliotibialis.	  Fascia	  lata	  sträcks	  av	  m.	  tensor	  fasciae	  latae	  samt	  av	  
m.	  gluteus	  maximus	  som	  till	  viss	  del	  övergår	  i	  tractus	  iliotibialis.	  	  
	  
Faschian	  förankras	  vid	  utskjutande	  bendelar	  och	  kommer	  dessutom	  avge	  bindvävslameller	  som	  fäster	  
mot	  tibia	  och	  fibula	  i	  underbenet	  och	  mot	  femur	  i	  överbenet.	  Dessa	  bindvävslameller	  är	  relativt	  
oeftergivliga,	  speciellt	  i	  underbenet,	  och	  delar	  på	  så	  sätt	  in	  benet	  i	  olika	  compartments,	  eller	  loger.	  
	  
I	  låret	  finns	  tre	  compartments;	  

• Compartimentum	  femoris	  anterior/extensorum:	  Lårbenets	  extensorloge.	  Belägen	  venterolateralt	  
om	  os	  femoris.	  Begränsningar	  är	  fascia	  lata,	  septum	  intermusculare	  femoris	  laterale,	  femur,	  
septum	  intermusculare	  femoris	  mediale.	  	  

• Compartimentum	  femoris	  posterior/flexorum:	  Lårbenets	  flexorloge.	  Belägen	  dorsolateralt,	  
bakom	  septum	  intermusculare	  femoris	  laterale,	  på	  utsidan	  begränsad	  av	  fascia	  lata,	  
dorsomedialt	  om	  adduktorlogen.	  Uppåt	  har	  den	  via	  foramen	  ischiadicum	  majus	  förbindelse	  till	  
lilla	  bäckenets	  bindvävsrum	  och	  nedåt	  till	  bindväv	  i	  knävecket.	  	  

• Compartimentum	  femoris	  mediale/adductorum:	  Lårbenets	  adduktorloge.	  Belägen	  dorsomedialt,	  
bakom	  septum	  intermusculare	  femoris	  mediale,	  på	  utsidan	  begränsad	  av	  fascia	  lata,	  
dorsolateralt	  om	  flexorlogen.	  Via	  canalis	  obturatorius	  har	  den	  förbindelse	  till	  lilla	  bäckenet.	  	  

	  
Mellan	  tibia	  och	  fibula	  finns	  ett	  septa	  som	  heter	  membrana	  interossea	  cruris.	  Underbenets	  
compartments	  är;	  

• Compartimentum	  cruris	  anterius/extensorum:	  Underbenets	  extensorloge.	  Begränsningar	  är	  
fascia	  cruris,	  tibia,	  membrana	  interossea	  cruris,	  fibula	  och	  septum	  intermusculare	  cruris	  anterius.	  
Innehåller	  musklerna	  m.	  tibialis	  anterior,	  m.	  extensor	  hallucis	  longus	  och	  –digitorium	  longus,	  som	  
dorsalflekterar	  foten	  och	  innerveras	  av	  n.	  fibularis	  profundus.	  Kärl	  är	  a.	  och	  v.	  tibialis	  anterior.	  	  

• Compartimentum	  cruris	  posterius/flexorum:	  Underbenets	  flexorloge.	  Begränsas	  av	  fascia	  cruris,	  
tibia,	  membrana	  interossea	  cruris,	  fibula	  och	  septum	  intermusculare	  cruris	  posterius.	  Kan	  delas	  
upp	  i	  pars	  superficialis,	  innehållande	  m.	  gastrocnemius	  och	  m.	  soleus,	  och	  pars	  profunda,	  med	  m.	  
tibialis	  posterior,	  m.	  flexor	  digitorium	  longus	  och	  –hallucis	  longus.	  
Båda	  bakre	  logerna	  innerveras	  av	  n.	  tibialis.	  Blodkärlen	  är	  a.	  och	  v.	  
tibialis	  posterior.	  Alla	  muskler	  verkar	  flekterande	  över	  alla	  leder	  de	  
passerar.	  Dessutom	  supination	  i	  de	  två	  nedre	  språngbenslederna.	  	  

• Compatrimentum	  cruris	  laterale/fibularium/peroneorum:	  
Begränsas	  av	  fascia	  cruris,	  septum	  intermusculare	  cruris	  anterius,	  
fibula	  och	  septum	  intermusculare	  cruris	  posterius.	  Innehåller	  m.	  
fibularis	  longus	  et	  brevis.	  Dessa	  plantarflekterar	  och	  pronerar	  
foten.	  Innerveras	  av	  n.	  fibularis	  communis	  och	  försörjs	  av	  a.	  och	  v.	  
tibialis	  anterior.	  	  
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Artär-‐	  och	  vengrupperna	  inom	  säte,	  lår	  och	  underben.	  (S2)	  	  
Från	  aorta	  avgår	  a.	  iliaca	  communis	  och	  delar	  upp	  sig	  i	  a.	  iliaca	  interna	  et	  externa.	  Från	  a.	  iliaca	  interna	  
uppstår	  grenarna	  a.	  glutea	  superior,	  a.	  glutea	  inferior	  och	  a.	  pudenda	  interna.	  A.	  glutea	  superior	  kommer	  
ut	  genom	  foramen	  suprapiriforme	  där	  den	  grenar	  upp	  sig	  i	  olika	  ramus	  som	  försörjer	  de	  övre	  delarna	  av	  
sätet.	  Genom	  foramen	  infrapiriforme	  kommer	  a.	  glutea	  inferior	  som	  försörjer	  bl	  a	  gluteus	  maximus.	  Även	  
a.	  pudenda	  interna	  kommer	  ut	  här	  och	  den	  försörjer	  bäckenbotten,	  tarmens	  sista	  dela	  samt	  de	  yttre	  
könsorganen.	  A.	  obturatoria	  är	  också	  en	  gren	  från	  a.	  iliaca	  interna,	  men	  till	  skillnad	  från	  de	  andra	  tre	  
löper	  den	  framåt-‐nedåt	  på	  lilla	  bäckenets	  laterala	  vägg	  och	  passerar	  canalis	  obturatorius	  varefter	  den	  
grenar	  upp	  sig.	  Alla	  dessa	  artärer	  har	  följeslagarvener	  med	  samma	  namn.	  	  
	  

N. iliaca	  externa	  övergår	  i	  a.	  femoralis,	  den	  stora	  lårbensartären	  som	  sträcker	  sig	  från	  lig.	  inguinale	  
fram	  till	  a.	  poplitea.	  Från	  a.	  femoralis	  avgår	  en	  kraftig,	  djup	  gren	  som	  kallas	  a.	  profunda	  femoris.	  
A.	  poplitea	  avger	  många	  grenar	  i	  knäområdet	  innan	  den	  delar	  sig	  i	  tre	  till	  a.	  tibialis	  posterior	  et	  
anterior	  och	  a.	  fibularis.	  Artärerna	  har	  följeslagarvener	  med	  samma	  namn.	  	  
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Fotens	  huvudartärer.	  (S2)	  	  
N.	  tibialis	  anterior	  fortsätter	  ned	  på	  fotryggen	  och	  övergår	  i	  a.	  dorsalis	  pedis.	  A.	  tarsalis	  lateralis	  avgår	  
lateralt	  i	  höjd	  med	  caput	  tali	  och	  aa.	  tarsales	  mediales	  avgår	  mot	  den	  inre	  fotranden.	  A.	  dorsalis	  pedis	  
och	  a.	  tarsalis	  lateralis	  anastomoserar	  och	  bildar	  a.	  arcuata,	  en	  båge	  varifrån	  artärer	  avgår	  till	  tårna.	  	  
	  
I	  fotsulan	  övergår	  a.	  tibialis	  posterior	  till	  a.	  plantaris	  lateralis	  och	  den	  svagare	  a.	  plantaris	  medialis.	  A.	  
plantaris	  medialis	  delas	  till	  en	  djup	  och	  en	  ytlig	  gren	  som	  försörjer	  fotens	  inre	  kant.	  	  A.	  plantaris	  lateralis	  
böjer	  av	  lateralt	  och	  ger	  längre	  fram	  upphov	  till	  arcus	  plantaris	  profundus.	  Från	  denna	  avgår	  artärgrenar	  
till	  tårnas	  undersida.	  	  
	  
Det	  ytliga	  vensystemet	  och	  dess	  förbindelser	  med	  det	  djupa.	  (S1)	  	  	  

	  
	  
De	  ytliga	  venerna	  i	  benet	  är	  v.	  saphena	  magna	  och	  v.	  saphena	  parva.	  De	  samlar	  upp	  blod	  från	  hudens	  
kapillärer	  och	  tömmer	  sig	  i	  det	  djupa	  vensystemet.	  V.	  saphena	  magna	  är	  försedd	  med	  klaffar	  och	  mottar	  
merparten	  av	  alla	  mediala	  ytliga	  hudvener	  på	  sin	  väg,	  från	  mediala	  fotranden	  och	  uppåt,	  innan	  den	  
mynnar	  i	  v.	  femoralis	  efter	  passage	  genom	  hiatus	  saphenus.	  V.	  saphena	  parva	  går	  från	  den	  laterala	  
fotranden	  och	  stiger	  uppåt	  längs	  dorsalsidan	  av	  benet,	  för	  att	  sedan	  mynna	  i	  v.	  poplitea.	  	  
	  
De	  djupa	  venerna	  går	  innanför	  musklernas	  fascior.	  Mellan	  djupa	  och	  ytliga	  vener	  går	  vv.	  perforantes,	  små	  
vener	  som	  går	  igenom	  (perforerar)	  muskelhinnorna	  och	  tillåter	  kommunikation	  mellan	  de	  två	  systemen.	  	  	  
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N.	  gluteus	  sup	  och	  inf,	  n.	  femoralis,	  n.	  ischiadicus	  (inkl.	  n.	  tibialis	  och	  n.	  fibularis	  communis)	  med	  
avseende	  ursprungssegment	  i	  ryggmärgen,	  innervation	  och	  förlopp.	  (S2)	  
De	  två	  glutealnerverna	  passerar	  ut	  ur	  bäckenet	  via	  de	  två	  hålrummen	  under	  och	  över	  m.	  piriformis.	  N.	  
gluteus	  superior	  (L4-‐S1)	  går	  ut	  ur	  foramen	  suprapiriforme	  och	  innerverar	  mm.	  gluteus	  medius	  et	  
minimus	  och	  m.	  tensor	  fascia	  latae.	  N.	  gluteus	  inferior	  (L5-‐S2)	  går	  ut	  ur	  foramen	  infrapiriforme	  och	  
innerverar	  m.	  gluteus	  maximus.	  	  

	  
N.	  femoralis,	  lårbensnerven,	  är	  den	  kraftigaste	  avgående	  
grenen	  från	  plexus	  lumbalis	  (L2-‐L4).	  Nerven	  utgår	  från	  
laterala	  kanten	  av	  m.	  psoas	  major	  och	  förlöper	  mellan	  denna	  
och	  m.	  iliacus	  genom	  lacuna	  muscularum.	  Delar	  sig	  nedanför	  
lig.	  inguinale.	  	  
	  
N.	  ischiadicus	  är	  kroppens	  kraftigaste	  nerv	  (L4-‐S3).	  Lämnar	  
bäckenet	  via	  foramen	  ischiadicus	  majus,	  djupt	  om	  m.	  
piriformis	  i	  foramen	  infrapiriforme.	  Den	  går	  nedåt	  lateralt	  
om	  tuber	  ischiadicum	  och	  djupt	  om	  m.	  gluteus	  maximus	  och	  
caput	  longum	  musculi	  bicipitis	  femoris.	  Ischiasnerven	  delar	  
sig	  till	  n.	  fibularis	  communis/n.	  peroneus	  communis	  och	  n.	  
tibialis.	  	  
	  

N.	  fibularis	  communis	  följer	  fästsenan	  till	  m.	  biceps	  femoris	  fram	  till	  dorsalsidan	  av	  caput	  fibulare.	  Den	  
rundar	  fibulahuvudet	  i	  ventral	  riktning	  och	  ligger	  vid	  passagen	  ytligt	  under	  huden.	  Sedan	  delar	  den	  sig	  i;	  	  

• N.	  cutaneus	  surae	  lateralis:	  Gren	  som	  avgår	  i	  fossa	  poplitea.	  Försörjer	  hudområde	  lateralt,	  på	  de	  
proximala	  två	  tredjedelarna	  av	  underbenets	  dorsalsida.	  	  

• Ramus	  communicans	  fibularis:	  Förlöper	  subfasciellt	  över	  caput	  laterale	  musculi	  gastrocnemii.	  
Går	  samman	  med	  n.	  cutaneus	  surae	  medialis	  och	  bildar	  n.	  suralis	  

• N.	  fibularis	  superficialis:	  Går	  nedåt	  mellan	  mm.	  fibularis	  och	  m.	  extensor	  digitorum	  longus	  för	  att	  
sedan	  sluta	  i	  grenar	  på	  fotryggen.	  Går	  alltså	  fram	  till	  underbenets	  anteriora	  sida	  under	  sitt	  
förlopp.	  Grenar	  från	  denna	  innerverar	  bl	  a	  m.	  fibularis	  longus	  et	  brevis,	  fotryggen	  och	  tårna.	  

• N.	  fibularis	  profundus:	  Går	  djupt	  om	  m.	  fibularis	  longus,	  därefter	  lateralt	  om	  m.	  tibialis	  anterior,	  
fram	  till	  fotryggen.	  Innerverar	  bl	  a	  m.	  tibialis	  anterior	  och	  m.	  extensor	  hallucis	  longus	  et	  brevis.	  	  

	  
N.	  tibialis,	  den	  andra	  slutgrenen	  till	  n.	  ischiadicum,	  förlöper	  genom	  fossa	  poplitea,	  passerar	  djupt	  om	  
soleusarkaden,	  följer	  a.	  tibialis	  posterior	  nedåt	  och	  går	  dorsalt	  om	  mediala	  malleolen	  till	  fotsulan.	  Avger	  
bl	  a	  grenarna;	  

• Rami	  musculares:	  Grenar	  till	  m.	  gastrocnemius,	  m.	  plantaris,	  m.	  soleus	  och	  underbenets	  djupa	  
flexorer.	  	  

• N.	  cutaneus	  surae	  medialis:	  Avgår	  i	  fossa	  poplitea	  och	  bildar	  n.	  suralis	  tillsammans	  med	  ramus	  
communicans	  fibularis.	  	  

• N.	  plantaris	  medialis	  et	  lateralis:	  De	  två	  slutgrenarna.	  Innerverar	  fotsulan.	  	  
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Fotvalvens	  konstruktion	  och	  funktion.	  (S2)	  	  
Fotroten	  och	  mellanfoten	  har	  en	  valvliknande	  konstruktion,	  med	  dels	  längsgående,	  dels	  tvärgående	  
valvformationer.	  Valven	  byggs	  upp	  av	  de	  ingående	  benens	  form	  och	  inbördes	  struktur	  och	  av	  att	  dessa	  
hålls	  samman	  av	  ett	  stort	  antal	  stabiliserande	  ligament.	  Muskulaturen	  spelar	  en	  helt	  underordnad	  roll.	  
Konstruktionen	  en	  stor	  understödsyta	  (50%	  på	  hälbenet	  och	  50%	  på	  metatarsalbenens	  huvuden)	  vilket	  
minskar	  risken	  för	  skador	  från	  tryckbelastning	  samt	  underlättar	  balansen.	  Fotvalven	  gör	  också	  att	  vi	  
lättare	  kan	  ta	  oss	  fram	  på	  ojämna	  underlag.	  Ligamenten	  ger	  en	  ”gummibandseffekt”	  vid	  varje	  fotsteg,	  så	  
att	  kraften	  bevaras	  då	  man	  sätter	  ned	  foten,	  och	  hjälper	  till	  i	  nästa	  steg.	  	  
	  
L1,	  L4-‐S1-‐dermatomens	  och	  –myotomens	  utbredning	  på	  benet.	  (S2)	  
Dermatom	   	   	   	   	  Myotom	  

L2:	  Böjer	  höften	  
L3:	  Extenderar	  knät	  
L4:	  Drar	  upp	  foten	  
L5:	  Vickar	  på	  tårna	  
S1:	  Trycker	  ned	  foten	  
(Se	  sid	  307)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Gångcykelns	  faser.	  (S2)	  
1) Isättning	  av	  hälen:	  dorsalflexion	  (extension)	  i	  art.	  talocruralis	  
2) Understöd:	  plantarflexion	  (flexion)	  i	  art.	  talocruralis	  
3) Frånskjut:	  plantarflexion	  (flexion)	  i	  art.	  talocruralis,	  flexion	  i	  MTP-‐leder	  
4) Svävfas:	  dorsalflexion	  (extension)	  i	  art.	  subtalaris	  

	  
Kunna	  utföra	  själv:	  (M2)	  	  
På	  anatomiska	  preparat	  identifiera:	  Skelettdelarna	  till	  höftleden,	  lår,	  knäled,	  underben,	  fotleder	  och	  tår.	  
Höftledens	  kapsel	  med	  ligament.	  Knäledens	  menisker,	  ligament	  och	  bursa	  suprapatellaris.	  Ligamentum	  
inguinale,	  fascia	  lata,	  tractus	  ileotibialis,	  fascia	  cruris	  och	  underbenets	  bindvävsrum.	  Muskulatur	  över	  
benets	  ledgångar	  som	  individer	  (om	  viktiga)	  eller	  i	  grupp	  (t	  ex	  höftledens	  tvära	  utåtroterare;	  fotens	  inre	  
muskulatur).	  Kärl-‐	  och	  nervstammar	  inom	  säte,	  ljumske,	  lår,	  underben	  samt	  fot	  (fotrygg	  samt	  bakom	  
mediala	  malleolen).	  Ytliga	  strukturer:	  n	  saphenus	  och	  v	  saphena	  magna.	  Lokalisera	  förloppet	  mellan	  kärl	  
och	  nerver	  i	  ljumsken.	  Platsen	  för	  fotens	  stamartärer.	  På	  röntgenbilder	  identifiera	  acetabulum,	  femur,	  
tibia,	  fibula,	  patella,	  calcaneus,	  talus,	  os	  naviculare	  samt	  articulatio	  metatarsophalangeale	  I-‐V.	  Palpation	  
av	  osteologiska	  detaljer	  på	  bäckenbenet,	  femur,	  tibia	  och	  fibula,	  os	  talus	  och	  calcaneus.	  Lämpliga	  ställen	  
att	  palpera	  a	  femorlis,	  (poplitea),	  a.	  dorsalis	  pedis	  och	  a.	  tibilais	  post.	  Ställen	  för	  punktion	  av	  ytliga	  vener.	  	  
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Övriga integrativa moment 
	  
Mekanismer	  som	  ger	  skelettmuskelhypertrofi.	  (S2)	  
Muskelhypertrofi,	  tillväxt	  av	  muskler,	  kan	  ske	  på	  olika	  sätt;	  myofibrillär	  och	  sarkoplasmatisk	  hypertrofi.	  
En	  sarkoplasmatisk	  hypertrofi	  ger	  en	  ökning	  av	  den	  sarkoplasmatiska	  vätskan	  i	  muskelfibrerna,	  vilket	  gör	  
dem	  större,	  men	  inte	  starkare.	  Tillväxt	  av	  myofibriller	  ger	  en	  ökning	  av	  aktin	  och	  myosin,	  kontraktila	  
protein	  som	  när	  de	  ökar	  i	  mängd	  också	  ökar	  muskelns	  styrka	  och	  i	  viss	  mån	  dess	  yta.	  Styrketräning	  ger	  
vanligen	  en	  kombination	  av	  de	  två	  olika	  typerna	  av	  hypertrofi.	  Många	  repetitioner	  mot	  submaximalt	  
motstånd	  ger	  sarkoplasmatisk	  hypertrofi,	  medan	  ett	  färre	  antal	  repetitioner	  med	  mycket	  tungt	  motstånd	  
ger	  tillväxt	  av	  myofibriller	  och	  sarkomerer.	  	  
	  
Kort-‐	  och	  långsiktiga	  effekter	  av	  styrketräning	  i	  skelettmuskel:	  

• Ytökning/dag	  (0.11%	  /dag)	  	  
• Skillnader	  i	  fibertypernas	  hypertrofi	  (typ	  II	  hypertrofierar	  mest)	  	  
• Antal	  fibrer	  väsentligen	  öförändrat	  	  
• Fibertypskomposition,	  IIb	  →	  IIa	  	  
• ↓	  Kapillärer/mm2	  (oförändrat	  antal	  kapillärer	  per	  fiber	  dock)	  	  
• ↓	  Mitokondrietäthet	  	  
• ↑	  Glykogenmängd	  	  

	  
Ökningen	  av	  fiberyta	  som	  man	  kan	  se	  i	  de	  tidiga	  stadierna	  av	  träning	  (tio	  veckor)	  följs	  av	  en	  ökning	  av	  
antalet	  kärnor	  per	  fiber.	  Inte	  bara	  muskelns	  storlek	  påverkar	  styrkan.	  Neural	  reglering	  spelar	  också	  in	  
med	  faktorer	  som	  motivation,	  rekrytering	  av	  motoriska	  enheter	  och	  aktivering.	  	  Strukturella/fysiologiska	  
faktorer	  är	  yta,	  kontraktionstyp/riktning,	  kontraktionshastighet	  (force-‐velocity),	  muskelns	  
förkortningsgrad	  (length-‐tension)	  och	  biomekanik.	  Biologiska	  faktorer	  som	  ålder,	  genetik	  och	  näring	  
spelar	  in	  i	  musklernas	  tillväxt.	  Under	  puberteten	  får	  pojkar	  en	  snabbt	  ökande	  muskelmassa	  med	  effekter	  
från	  testosteron.	  	  
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Mekanismer	  som	  ger	  skelettmuskelatrofi.	  (S2)	  
Muskelatrofi	  är	  förlust	  av	  muskelmassa	  och	  kan	  ske	  via	  två	  mekanismer;	  muskelfiberatrofi	  eller	  förlust	  av	  
muskelceller,	  eller	  en	  kombination	  av	  båda.	  Underlaget	  till	  atrofin	  är	  en	  ökad	  nebrytning	  av	  myofibrillärt	  
protein	  och/eller	  en	  förlust	  (apoptos)	  av	  myocyter.	  Vår	  skelettmuskulatur	  innehåller	  50-‐75%	  av	  kroppens	  
aminosyrareservar.	  Denna	  reservoar	  befinner	  sig	  i	  en	  dynamisk	  jämvikt	  med	  hela	  kroppens	  
ämnesomsättning.	  Det	  innebär	  att	  det	  finns	  en	  balans	  mellan	  katabola	  och	  anabola	  stimuli.	  Normalt	  
omsätts	  ungefär	  0,3-‐0,5	  kg	  skelettmuskelprotein	  per	  dag	  och	  individ.	  	  
	  
Nedbrytning	  av	  myofibrillärt	  protein	  sker	  i	  huvudsak	  genom	  en	  samverkan	  mellan	  proteaser	  och	  
proteasomen.	  Kritiskt	  för	  denna	  nedbrytning	  är	  de	  muskelspecifika	  ubiquitinligaserna,	  t	  ex	  MuRF	  (myosin	  
light	  chain)	  och	  Trim32	  (thin	  filament).	  För	  att	  ett	  protein	  skall	  brytas	  ned	  i	  proteasomen	  måste	  det	  
”märkas”	  med	  en	  polyubiquitinkedja	  (Ub)	  via	  t	  ex	  MuRF.	  	  
	  

	  	  
Andra	  delar	  av	  muskelcellen	  (som	  organeller,	  lipid-‐kolhydrat-‐proteinkomplex	  och	  även	  protein)	  bryts	  ned	  
i	  lysosomen.	  Detta	  sker	  framför	  allt	  genom	  autofagi	  (självätning).	  Proteasom-‐	  och	  lysosomsystemen	  är	  
komplementära,	  men	  kan	  till	  viss	  del	  backa	  upp	  för	  varandra.	  	  
	  
Muskelatrofi	  är	  ett	  medicinskt	  problem.	  Det	  utgör	  en	  betydelsefull	  komponent	  i	  många	  
systemsjukdomar	  och	  vårt	  normala	  åldrande.	  Det	  sätter	  ned	  arbetsförmågan,	  försvårar	  rehabilitering	  och	  
gör	  många	  sjuka	  och	  äldre	  beroende	  av	  vård	  och	  omsorg.	  Muskelatrofi	  under	  åldrandet	  (sarkopeni)	  
förekommer	  hos	  alla	  däggdjur.	  Exempel	  på	  sjukdomar	  och	  tillstånd	  då	  muskelatrofi	  förekommer	  är	  
njursvikt,	  hjärtsvikt,	  infektioner	  och	  sepsis,	  cancer,	  inaktivitet,	  nervskador	  och	  svält/näringsbrist.	  	  
	  
Vid	  systemsjukdomar	  eller	  svält	  uppkommer	  atrofin	  genom	  aktivering	  av	  transkriptionsfaktorn	  FOXO	  och	  
induktion	  av	  muskelspecifika	  ubiquitinaser,	  vilket	  leder	  till	  att	  muskelprotein	  bryts	  ned	  i	  proteasomen.	  
Under	  åldrandet	  beror	  muskelatrofin	  sannolikt	  på	  bristande	  förmåga	  att	  bevara	  muskelvävnaden,	  ff	  a	  en	  
intakt	  innervation.	  	  
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Det	  mesta	  från	  föreläsningar	  och	  anteckningar,	  mycket	  från	  hus75.se	  (extra	  tack!!).	  Resten	  från	  google,	  
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Bra	  hemsida	  för	  enkla	  anatomiska	  bilder:	  http://www.instantanatomy.net.	  	  


