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Moment  1  

BLODET  &  HUDEN  

Blod  
●   Redogöra  för  vanliga  hematologiska  begrepp  som  anemi,  polycytemi,  

hematokrit,  sänka,polyglobuli,  ,  leukopeni,  leukocytos,  lymfopeni,  lymfocytos,  
granulocytopeni,  granulocytos,  agranulocytos.  (S1-S2)  

  

Anemi   För  lite  
hemoglobin,  
oftast  analogt  
med  för  få  
erytrocyter  

Ger  symptom  som  blekhet  eftersom  det  inte  finns  
tillräckligt  med  hem  i  blodbanan  samt  trötthet  
eftersom  cellerna  inte  får  tillräckligt  med  syre.  Kan  
bero  på  t.ex  B12-brist.  

Polycytemi/  
Polyglobuli  

För  många  
erytrocyter  

Gör  blodet  trögflytande  vilket  ger  risk  för  
komplikationer  som  högt  blodtryck  och  blodproppar.  

Sänka      Kallas  sedimentation  rate,  SR  och  är  ett  mått  på  hur  
snabbt  blodet  sedimenterar,  något  som  går  
snabbare  med  ett  aktivt  immunförsvar.  Uppmäts  
genom  att  låta  blodprov  stå  under  60  minuter  i  
provrör  och  sedan  mäta  höjden  hos  
sedimentsfraktionen  i  botten  av  provröret.  

Leukopeni   För  få  leukocyter   Ger  ett  svagt  immunförsvar.  Kan  orsakas  av  t.ex  
strålskador,  autoimmuna  sjukdomar  och  cytostatika.  

Leukocytos   För  många  
leukocyter  

Kan  vara  tecken  på  infektion  i  kroppen  eller  cancer.  

Eosinofili   För  många  
eosinofiler  

Ofta  ett  tecken  på  allergi,  parasitinfektioner  eller  
vissa  typer  av  leukemi.  

Lymfopeni   För  få  lymfocyter   Ger  ett  svagt  immunförsvar.  Kan  orsakas  av  t.ex  
strålskador,  autoimmuna  sjukdomar  och  cytostatika.  

Lymfocytos   För  många  
lymfocyter  

Kan  vara  tecken  på  infektion  i  kroppen  eller  cancer.  

Granulocytopeni   För  få  
granulocyter  

Drabbar  oftast  neutrofiler  och  ger  ett  försvagat  
immunförsvar.  

Granulocytos   För  många  
granulocyter  

Ofta  ett  tecken  på  infektioner  eller  vissa  typer  av  
leukemi.  

Pancytopeni   För  få  
blodkroppar  

Ger  summan  av  de  symptom  som  ovanstående  
cytopenier  ger.  

  
●   Redogöra  för  blodets  beståndsdelar,  olika  blodkroppar  (S2)  och  deras  

ungefärliga  antal  (S1)    
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Blodet  består  av  följande  komponenter:  

  
  
Deras  ungefärliga  antal  listas  nedan.  

  

     
  
De  viktigaste  siffrorna  att  känna  till  är  att  blodet  innehåller  ca  4-6  x  10¹²  erytrocyter,  4-10  x  
10⁹  leukocyter  och  150-450  x  10⁹  trombocyter.  
  
Erytrocyterna  står  för  40-45%  av  blodvolymen.  Leukocyterna  står  tillsammans  med  
trombocyterna  för  ca  1%  av  blodvolymen  och  plasmaproteinen  för  ca  7%.  

  
●   Känna  till  blodkroppsbildande  organ  under  fostertiden  och  deras  relativa  

betydelse  under  olika  stadier.  (S2)    
  
Under  fostertiden  sker  hemopoesen  i  gulesäck,  lever,  mjälte  och  benmärg.  Under  de  tre  
första  månaderna  står  gulesäcken  för  majoriteten  av  blodkroppsbildningen.  Därefter  tar  
levern  och  till  viss  del  mjälten  över  under  tre  månader  för  att  sedan  låta  benmärgen  ta  över  
merparten  av  produktionen  under  fostertidens  sista  månader.  
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➢   Känna  till  ektopisk  blodbildning  (S1)    

  
Ektopisk  hemopoes  är  den  blodbildning  som  sker  utanför  benmärgen.  Under  fosterstadiet  är  
det  en  normal  process  men  hos  vuxna  tyder  det  nästan  uteslutande  på  sjukdom,  t.ex  cancer.    
  
➢   Känna  till  begrepp  som  arterioskleros,  trombos  och  emboli.  (S1)      

  
Arterioskleros  är  inlagring  av  plack  i  cellväggen  vilket  leder  till  att  kärlen  tappar  sin  elasticitet  
och  blir  occluderade.  Placket  riskerar  även  att  lossna  från  kärlväggen.  
  
Trombos  är  det  tillstånd  som  ges  av  att  en  blodpropp  bildad  av  trombocyter  och  erytrocyter  
täpper  igen  blodkärl  vilket  ger  komplikationer  som  rubbad  vävnadsförsörjning  och  nekros.  
  
Emboli  är  en  bredare  term  för  blockage  av  blodkärl  som  kan  ges  antingen  av  en  blodpropp  
eller  av  t.ex  plack,  gas  eller  andra  ämnen.    
  
➢   Ge  exempel  på  orsaker  till  anemi.  (S1)      

  
Vid  anemi  kan  cellerna  växa  sig  ovanligt  stora  och  tillståndet  kallas  då  makrocytär  anemi,  
t.ex  vid  B12-  eller  folatbrist.  Motsatt  kan  mikrocytär  anemi  bero  på  järnbrist.  Anemi  där  
cellerna  har  normal  morfologi  kan  bero  på  blödning,  hemolys  eller  lever/njursvikt.  
  
➢   Redogöra  för  erytrocyters  (röda  blodkroppar)  bildning,  cellskelett,  livslängd,  

funktion  och  elimination  ur  blodet  (S1)      
  

Bildningen  av  erytrocyter  sker  från  multipotenta  hemopoetiska  stamceller  i  den  process  som  
kallas  hemopoesen.  Först  bildas  en  myeloid  progenitorceller  som  bitvis  omvandlas  till  en  
erytrocyt.  Efter  att  nukleus  eliminerats  kallas  cellen  för  retikulocyt  och  när  även  mitokondrier  
och  ribosomer  avlägsnats  har  erytrocyten  bildats.  
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Erytrocytens  cytoskelett  behöver  klara  av  hög  stress  och  detta  ges  av  en  kombination  av  
integrerade  och  perifera  membranprotein.  Exempel  på  dessa  är  spectrin,  aktin,  ankyrin  och  
band  3-protein.    
  
Under  erytrocytens  livslängd  glykosyleras  de  integrerade  membranproteinen  och  antikroppar  
fäster.  Detta  tyder  på  att  blodkroppen  borde  brytas  ned  vilket  sker  i  mjälten.  
Medellivslängden  för  en  erytrocyt  är  120  dagar.  
  
Erytrocyter  kan  sägas  ha  följande  funktioner:  
  

●   Transport  av  syre  och  koldioxid  bundet  till  hemoglobin  samt  i  cytoplasman.  
●   Upprätthålla  blodets  homeostas  genom  att  bland  annat  binda  vätjoner  för  att  reglera  

pH.  Erytrocyter  kan  också  binda  upp  salter  och  på  så  sätt  upprätthålla  blodets  
jonbalans.  
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För  transport  av  syre,  se  lärandemål  under  avsnitt  andning.  
  
Nedbrytning  av  erytrocyter  sker  i  mjälten,  först  genom  filtrering.  I  mjälten  finns  blodkärl  med  
öppen  cirkulation  och  för  att  erytrocyterna  ska  kunna  ta  sig  tillbaka  till  blodbanan  krävs  att  de  
korsar  fenestrerade  (halvöppna)  blodkärl.  De  äldsta  blodkropparna  har  förlorat  sin  böjlighet  
och  kommer  därför  att  fastna  i  mjälten  där  de  fagocyteras  av  makrofager  och  bryts  ned  av  
dess  lysosomer.    
  

  
  

●   Tillämpa  cellbiologisk  och  kemisk  kunskap  på  den  röda  blodkroppen  genom  
att  redogöra  för  och  analysera  konsekvenserna  av  avsaknad  av  mitokondrier,  
anaerob  metabolism,  laktatproduktion,  avsaknad  av  ribosomer  och  
proteinsyntes  samt  avsaknad  av  transplantationsantigen  (S2-3).      

  
Avsaknad  av  mitokondrier  gör  att  erytrocyter  får  all  sin  energi  från  anaerob  nedbrytning  av  
glukos  till  laktat.  Det  är  ett  ineffektivt  sätt  att  utvinna  energi  på  så  sätt  att  det  resulterar  i  ett  
litet  antal  ATP-molekyler  per  glukosmolekyl.  Steget  från  pyruvat  till  laktat  katalyseras  av  
laktatdehydrogenas  (LD)  och  på  grund  av  dess  höga  koncentration  i  erytrocyter  kan  höjda  
LD-koncentrationer  i  blodet  vara  tecken  på  hemolys.  
  
Att  ribosomer  saknas  i  kombination  med  avsaknad  av  nukleus  betyder  att  alla  de  protein  
som  erytrocyten  behöver  under  dess  livstid  måste  finnas  i  cytosolen  vid  övergång  från  
retikulocyt  till  erytrocyt.  Detta  i  sin  tur  innebär  att  erytrocyterna  har  väldigt  liten  förmåga  till  
reparation  och  omsätts  i  hög  hastighet.  Cellerna  saknar  också  förmåga  till  celldelning  vilket  
innebär  att  skador  på  benmärgen  snabbt  visar  sig  som  en  dramatiskt  minskad  
blodkoncentration  av  erytrocyter.  
  
Avsaknad  av  transplantationsantigen  gör  blodtransfusioner  relativt  okomplicerade.  Ifall  
hänsyn  tas  till  Rh+/-  och  AB0-systemen  kommer  kroppens  immunförsvar  inte  att  stöta  bort  
nytt  blod,  till  skillnad  från  de  flesta  andra  organ  och  vävnadstyper.    
  

●   Redogöra  för  hemoglobinets  kemiska  struktur  samt  syntes  och  nedbrytning  av  
hem  (S2)    
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Adult  hemoglobin  består  av  fyra  subenheter,  två  alfa  och  två  beta.  Dessa  delas  in  i  två  
dimerer  bestående  av  en  alfa-  respektive  beta-subenhet.  Bindningarna  mellan  dimererna  har  
en  möjlighet  att  försvagas,  något  som  ger  hemoglobin  s.k.  kooperativitet.  Detta  innebär  att  
hemoglobin  kan  gå  från  taut  till  relaxed-state  när  bindningarna  försvagas  och  på  så  sätt  öka  
affiniteten  för  syre.  
  

  
  

Hem  kan  översiktligt  sägas  syntetiseras  från  åtta  molekyler  delta-aminolevulinsyra  (ALA)  
som  kondenseras  och  tillsammans  bildar  en  ringstruktur  där  en  järnjon  binder  in  till  fyra  
kväve.  Syntesens  första  steg  samt  de  tre  sista  sker  i  mitokondrien.  Resterande  syntes  sker  i  
cytosolen.  85%  av  syntesen  sker  i  erytrocyt  vävnad.    
  
Nedbrytningen  av  hem  initieras  vanligtvis  av  att  makrofager  fagocyterar  sententia  
erytrocyter,  alltså  de  som  varit  en  del  av  blodomloppet  i  ca  120  dagar.  Viss  nedbrytning  sker  
också  från  omogna  blodceller  och  annan  vävnad.  
  
Se  bild  nedan  för  repetition  av  hemnedbrytning  från  DFM1.  
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Det  konjugerade  bilirubinet  transporteras  till  gallan  och  utsöndras  i  duodenum.  I  tarmkanalen  
dekonjugeras  och  reduceras  bilirubindiglukuronid  av  bakterier  till  urobilinogen.  Största  delen  
urobilinogen  oxideras  sedan  till  stercobilin  som  i  sin  tur  utsöndras  med  feces.  En  del  
urobilinogen  absorberas  också  i  tarmen  och  återförs  antingen  till  levern  eller  reduceras  till  
urobilin  i  njuren  och  utsöndras.  
  
➢   Känna  till  olika  hemoglobinopatier,  principiella  orsaker  till  ikterus  samt  

begreppet  porfyrier.  (S1)      
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Hemoglobinopati  innebär  att  felaktiga  former  av  hemoglobin  bildas.  En  av  dessa  är  HbS  
vilket  leder  till  sicklecellanemi  eftersom  hemoglobinet  bildar  kristaller  i  erytrocyterna  vilket  får  
dem  att  brytas  ner  prematurt  i  mjälten  samt  att  fastna  i  perifera  blodkärl.  En  annan  form  är  
HbC  som  leder  till  förändrad  nettoladdning  hos  hemoglobin.    
  
Ikterus  innebär  för  höga  bilirubinnivåer  i  blodet  vilket  yttrar  sig  som  gul  färg  på  hud,  
nagelbäddar  och  i  ögonvita.  De  bakomliggande  orsakerna  delas  in  i:  
  

●   Prehepatisk/hemolytisk  där  nedbrytningsbehovet  av  röda  blodkroppar  överstiger  
leverns  kapacitet.  

●   Hepatisk  där  levern  har  försämrad  kapacitet  till  nedbrytning.  
●   Posthepatisk/obstruktiv  där  t.ex  gallsten  blockerar  kroppens  förmåga  att  göra  sig  av  

med  bilirubin.  
  
Porfyrier  är  en  samling  genetiska  defekter  i  hemsyntesen.  De  delas  in  beroende  på  om  de  
påverkar  ett  enzym  tidigt  eller  sent  i  syntesen.  De  tidiga  porfyrierna  ger  abdominala  eller  
neuropsykiatriska  symptom.  Sen  porfyri  ger  bland  annat  ljuskänslighet  i  huden.  
  

●   Redogöra  för  olika  subtyper  av  leukocyter  (vita  blodkroppar),  deras  funktion,  
morfologi  och  livslängd.  (S2)      

  
Leukocyterna  är  de  celltyper  som  bildas  av  hemopoetiska  stamcellerna,  undantaget  
erytrocyter  och  de  trombocytproducerande  megakaryocyterna.  Livslängden  hos  cellerna  
varierar  från  neutrofiler  och  monocyter  som  lever  i  några  dagar  till  vissa  lymfocyter  som  kan  
överleva  i  tiotals  år.  
  
Leukocyterna  delas  in  i  granulocyter  och  agranulocyter.  Granulocyterna  är:  
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Neutrofiler.  Utgör  50-70%  av  leukocyterna  och  dess  funktion  är  medverkan  vid  inflammation  
genom  fagocytos  och  frisättning  av  vävnadsskadande  ämnen.  Histologiskt  identifieras  de  
genom  segmenterad  polymorfonukleär  nukleus  och  rödvioletta  svårupptäckta  granula.  Att  
nukleus  är  polymorfonukleär  innebär  att  den  har  oregelbundet  utseende.  
  

  
  

Eosinofiler.  Är  en  del  av  kroppens  parasitförsvar  och  är  inblandade  i  bland  annat  allergi  och  
kronisk  inflammation  samt  hittas  i  kroppens  slemhinnor.  Identifieras  histologiskt  genom  stor  
acidofil  tvåsegmenterad  kärna  och  sparsam  cytoplasma  innehållandes  stora  rosaröda  korn.  
  

  
  

Basofiler.  Dess  koncentration  är  ca  100  ggr  lägre  än  neutrofilerna.  De  är  inblandade  i  allergi  
typ  1.  Histologiskt  identifieras  de  genom  ljus  cytoplasma  och  mörka  basofila  granula  med  
oregelbunden  form  och  storlek.    
  

  
  
Agranulocyterna  delas  i  sin  tur  in  i  två  undergrupper:  
  
Lymfocyter.  Utgör  25%  av  leukocyterna  och  utgör  kroppens  adaptiva  immunförsvar.  
Identifieras  histologiskt  genom  stora  runda  violetta  basofila  kärnor,  sparsamt  med  cytosol  
och  få  granula.  
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Monocyter.  Dess  funktion  är  fagocytos  och  när  cellen  lämnar  blodbanan  omvandlas  den  till  
en  makrofag.  Identifieras  histologiskt  genom  dess  storlek  som  är  mer  än  dubbelt  så  stor  
jämfört  med  de  flest  andra  leukocyter.  Stor  basofil  njurformad  kärna  med  gråblå  cytoplasma.  
  

  
  

●   Redogöra  för  olika  huvudgrupper  av  lymfocyter  (T-lymfocyter,  B-lymfocyter,  
NK-celler,  NKT-celler)  (S2)      

  
T-lymfocyter  utgör  ca  70%  av  lymfocyterna,  bildas  i  benmärgen  och  aktiveras  i  thymus.  De  
är  långlivade  celler  som  är  inblandade  i  reaktioner  mot  cancerceller,  transplantat  och  
virusinfekterade  celler.  
  
B-lymfocyter  utgör  ca  25%  av  lymfocyterna  och  bildas  samt  aktiveras  direkt  i  benmärgen.  
Omvandlas  vid  immunreaktioner  till  antikroppsproducerande  plasmaceller.  
  
NK-celler  är  en  del  av  kroppens  försvar  mot  virus  och  tumörer.  Kallas  även  för  large  granular  
lymphocyte  på  grund  av  dess  storlek.  Har  en  njurformad  kärna  och  innehåller  cytotoxiska  
och  antivirala  ämnen.    
  
NKT-celler  har  en  regulatorisk  inverkan  på  immunförsvaret.  De  har  kopplats  till  autoimmuna  
sjukdomar.  
  
➢   Känna  till  ”Barr  body”.  (S1)      

  
Ett  utskott  på  nukleus  hos  neutrofiler  som  går  att  identifiera  histologiskt  hos  kvinnor.  Består  
av  den  inaktiverade  X-kromosomen.  
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➢   Känna  till  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)      

  
Majoriteten  av  substanserna  lagras  i  granula  hos  leukocyter.  Det  finns  tre  typer  av  granula,  
azurofila,  specifika  och  C-granula.  
  

myeloperoxidas   Bildar  reaktiva  syrespecies  (ROS)  som  t.ex  stör  funktionen  hos  
bakterier  

lysozym   Ett  hydrolas  som  bryter  ned  cellväggen  hos  vissa  bakterier  

defensiner   Peptidantibiotika  

laktoferrin   Hydrolyserar  RNA,  används  för  att  detektera  inflammation    

plasminogen   Förstadium  till  det  fibrinlyserande  proteinen  plasmin  

cathepsiner   Proteaser  

leukotriener   Inflammatoriska  eikosanoider  

platelet  activating  
factor  

Medierar  inflammation  

calprotectin   Binder  bland  annat  zink  vilket  hämmar  bakterietillväxt  

Interleukiner  (IL)   Cellsignalerande  ämnen  som  bland  annat  har  tillväxtstimulerande,  
pyrogena,  kemotaktiska  och  immunmodulerande  effekter  

tumor  necrosis  
factor  

Cellsignalerande  ämnen  med  kemotaktiska  och  pyrogena  effekter.  
Inblandade  i  reumatism  och  kan  bland  annat  initiera  apoptos.  

histamin   Immunstimulerande    

heparin   Antikoagulant  

heparansulfat   Antikoagulant    

NO   Vasodilaterande  
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➢   Känna  till  olika  huvudgrupper  av  ytreceptorer  på  neutrofila  granulocyter  (S1)      
  
Fraction,  crystallized  (Fc)-receptorer  binder  till  den  konstanta  delen  på  immunoglobulin  G  
vilket  gör  att  cellen  känner  igen  de  typer  av  bakterier  som  det  finns  utvecklade  antikroppar  
mot.  
  
Complement  receptors  (CR)  binder  till  komplementprotein  och  initierar  fagocytos  av  t.ex  
bakterier.  
  
Scavenger  receptors  (SR)  binder  till  lipoprotein,  t.ex  på  bakteriers  cellvägg  
  
Toll-like  receptors  (TLR)  känner  igen  patogena  molekyler  och  initerar  fagocytos.  
  

●   Redogöra  för  trombocytens  struktur,  dess  aktivering,  funktion  vid  primär  
hemostas,  livslängd  och  elimination  från  blodet.  (S2-3)      

  
Trombocyterna  är  små  (ungefär  ¼  av  storleken  hos  en  erytrocyt),  platta,  ovala  
cytoplasmatiska  fragment  med  invaginationer  i  membranet  som  syntetiseras  från  
megakaryocyter.  De  saknar  nukleus  men  har  mitokondrier  och  andra  organeller.  
  
Dess  struktur  delas  in  i  en  perifer  zon  kallad  hyalomer  med  mikrotubuli  som  ger  stabilitet  
samt  en  central  zon  kallad  granulomer  med  organeller  och  acidofila  granula.  Den  centrala  
delen  kallas  också  kromomeren  och  det  är  den  delen  som  går  att  identifiera  histologiskt  med  
giemsa-infärgning.  
  

  
  

Trombocyten  innehåller  tre  typer  av  granula,  alfa,  delta  och  lambda.  
  

●   Alfa-granula  innehåller  platelet  derived  growth  factor  (PDGF)  som  påverkar  
angiogenesen,  transforming  growth  factor  beta  (TGF-beta)  som  bland  annat  är  
immunmodulerande  samt  fibronektin,  P-selektin  och  von  Willebrand-faktor  (vWF)  
som  är  involverade  i  hemostas.  

●   Delta-granula  innehåller  serotonin  som  verkar  vasoaktivt  (både  relaxerande  och  
kontraherande  för  muskler  i  kärlväggen),  kalcium  och  ADP  som  är  nödvändigt  för  
hemostasen  samt  histamin.  

●   Lambda-granula  innehåller  hydrolytiska  enzymer.  
  
Trombocyternas  funktion  i  den  primära  hemostasen  är  att  aggregera  vid  platsen  för  
vävnadsskador  och  skapa  en  primär  blodpropp.  Först  sker  adhesion  genom  att  glykoprotein  
Ib  binder  till  vWF.  Efter  adhesion  sker  aktivering  av  trombocyten,  t.ex  i  kontakt  med  trombin,  
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tromboxan  eller  ADP.  Aktiverade  trombocyter  skickar  ut  filopodier  som  ger  ytterligare  
adhesion  tillsammans  med  det  fibrinogenbindande  glykoproteinkomplexet  IIb/IIIa  samt  en  
exocytering  av  alfa  och  delta  granula  vilket  leder  till  aggregation  av  ytterligare  trombocyter.  
Aktiveringen  leder  också  till  att  cellmembranet  i  trombocyten  blir  negativt  laddat  eftersom  
dess  fosfolipider  flyttar  sina  negativa  laddningar  utåt.  
  
Trombocyter  har  en  livslängd  på  cirka  10  dagar  från  det  att  de  exocyteras  från  
megakaryocytens  membran  tills  det  att  de  bryts  ned  i  mjälten  genom  fagocytos.  
  
➢   Känna  till  några  konsekvenser  av  defekt  trombocytfunktion  på  hälsotillståndet  

(S1)      
  
Trombocytopeni  eller  underfunktion  hos  trombocyter  kan  leda  till  petekier,  små  blödningar  
runt  om  i  kroppen,  samt  oförmåga  att  hindra  större  blödningar.  
  
Trombocytos  eller  överfunktion  hos  trombocyter  leder  ofta  till  trombos.  
  
➢   Känna  till  trombocytsubstanser  som  TGF-b,  selektin,  faktor  V,  fibrinogen,  

trombospondin,  trombocytfaktor  4  (PF4),  b-tromboglobulin,  plasminogen  
activator  inhibitor  (PAI).  (S1)      

  

TGF-b   Se  ovanstående  lärandemål  

selektin   Celladhesionsmolekyl  (CAM)  som  får  leukocyter  
initiera  migration  till  endotelet  

faktor  V   En  del  i  koagulationskaskaden  och  mutationer  i  
genen  för  proteinet  kan  ge  hemofili  

fibrinogen   Omvandlas  som  ett  led  i  koagulationskaskaden  till  
fibrin  

trombospondin   Ett  adhesionsprotein  som  kan  binda  till  bland  annat  
fibrin  och  fibronektin  och  på  så  sätt  mediera  
trombocytaggregation.  Är  även  inblandat  i  
angiogenes.  

trombocytfaktor  4  (PF4)   Faciliterar  koagulation  genom  neutralisera  
heparinlika  molekyler  

b-tromboglobulin   Påskyndar  mognaden  av  megakaryocyter  och  kan  
användas  som  ett  mått  på  trombocytaktiviteten  

plasminogen  activator  inhibitor  (PAI)   Inhiberar  plasminogen  activator-protein  och  hindrar  
på  så  sätt  omvandlingen  av  plasminogen  till  
plasmin  

  
●   Redogöra  för  betydelsen  av  ADP,  tromboxan,  von  Willebrandfaktorn,  

glykoproteinerna  IIb  och  IIIa,  koagulationsfaktor  V,  PDGF,  serotonin,  
fibronektin.  (S2)    
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ADP  aktiverar  trombocytadhesion  genom  att  binda  till  P-receptorer  på  trombocyterna.  Detta  
ger  trombocytaggregation.  Tromboxan  binder  till  en  annan  receptor  men  leder  till  samma  
aktivering.  
  
vWF  frisätts  från  endotelet  via  kärlskada,  hypoxi  och  i  kontakt  med  vissa  cytokiner.  Faktorn  
binder  glykoprotein  Ib  på  trombocyterna  och  leder  till  trombocytaktivering.  Fäst  på  proteinet  
sitter  koagulationsfaktor  VII  och  mutationer  i  genen  för  vWF  kan  leda  till  hemofili.  
  
Glykoprotein  IIb/IIIa  är  en  trombocytreceptor  som  genom  en  konformationsförändring  vid  
trombocytaktivering  kan  binda  fibrinogen.  Det  fibrinogen  som  finns  i  blodbanan  bildar  då  
bryggor  mellan  trombocyterna  och  detta  ger  den  så  kallade  primära  hemostatiska  
blodproppen.  
  
Koagulationsfaktor  V  är  en  icke-enzymatisk  cofaktor  som  finns  i  trombocyter  och  förstärker  
effekten  hos  koagulationsfaktor  X.  
  
Platelet  derived  growth  factor  (PDGF)  finns  i  trombocyter  och  stimulerar  bland  annat  
celltillväxt  i  kärlväggen  vid  vävnadsskada.  Är  involverat  i  patofysiologin  för  ateroskleros.  
  
Serotonin  ökar  blodets  koagulationsförmåga  bland  annat  genom  att  verka  vasokontraktivt  för  
att  stoppa  blodflödet  vid  blödning.  
  
Fibronektin  är  ett  glykoprotein  som  har  möjlighet  att  binda  till  fibrin.  Koagulationsfaktor  XIII  
medierar  denna  bindning  och  ser  till  att  fibrin/fibronektinnätverket  stärks.  
  
➢   Känna  till  exempel  på  farmakologisk  intervention  av  trombocyters  funktion  

samt  begreppet  trombocytopen  purpura.  Känna  till  Warfarin  och  nyare  
läkemedel  som  har  direkteffekter  på  olika  koagulationsenzymer  samt  på  
nukleotidreceptorn  på  trombocyterna.  (S1)      

  
Trombocytopen  purpura  är  ett  tillstånd  då  koagulationen  inte  fungerar  på  grund  av  ett  för  lågt  
antal  trombocyter  i  blodet.  Orsaken  tros  vara  autoimmun  destruktion  av  trombocyter  och  kan  
behandlas  med  kortison  som  minskar  makrofagernas  aktivitet.  
  
Warfarin  är  en  vitamin  K-analog  som  inhiberar  ett  enzym  som  reducerar  vitamin  K.  Vitamin  K  
oxideras  i  en  process  som  heter  gamma-karboxylering  och  som  är  nödvändig  för  funktionen  
hos  ett  antal  koagulationsfaktorer.  Warfarin  är  således  en  antikoagulant.    
  
Acetylsalicylsyra  som  finns  i  aspirin  inhiberar  enzymet  COX  som  krävs  för  bildandet  av  
tromboxan  vilket  leder  till  minskad  trombocytaktivering.  
  
Ticagrelor  är  en  P-receptor  antagonist  och  motverkar  således  rollen  ADP  har  i  
koagulationen.  
  

●   Redogöra  för  principerna  för  koagulationssystemet  med  beskrivning  av  inre  
och  yttre  system,  kaskad  av  serinproteaser  (aktiverade  koagulationsfaktorer),  
vävnadsfaktorns  betydelse,  betydelsen  av  vitamin  K,  gamma-karboxylering,  
Ca2+  och  fosfolipider  för  koagulationsprocessen,  de  avslutande  katalytiska  
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stegen  från  trombin  till  fibrin-monomerer,  polymerisering  till  lösligt  fibrin,  
stabilisering  genom  ett  transglutaminas  (faktor  XIIIa)  (S2-3)      

  
Koagulationssystemet  består  av  tre  olika  vägar,  den  yttre  (extrinsic),  den  inre  (intrinsic)  och  
den  gemensamma  (common).  Aktivering  av  den  inre  och  den  yttre  vägen  leder  till  
omvandling  av  faktor  X  till  dess  aktiva  form  Xa  och  det  sätter  i  sin  tur  igång  den  
gemensamma  vägen.  
  
Den  yttre  vägen  sker  initieras  av  att  faktor  III,  tissue  factor  (TF),  frisätts  från  skadat  endotel.  
TF  binder  till  och  aktiverar  faktor  VII.  TF-VII-komplexet  protolyserar  sedan  faktor  X  till  Xa.  
  
Alla  faktorer  som  krävs  för  aktivering  av  den  inre  vägen  finns  i  blodbanan.  Vid  kontakt  med  
negativa  ytor  (t.ex  membranet  på  en  aktiverad  trombocyt)  aktiveras  faktor  XII.  XIIa  aktiverar  
XI  som  i  sin  tur  aktiverar  IX.  IXa  bildar  ett  komplex  med  faktor  VIIIa  som  får  faktor  X  att  
aggregera  på  negativa  cellmembran  där  det  också  aktiverar  X  till  Xa.  Ca²⁺   krävs  för  
bindningen  till  de  negativa  fosfolipiderna.  
  
Den  gemensamma  vägen  börjar  med  bildandet  av  faktor  Xa  och  slutar  med  stabiliserat  
fibrin.  Xa  aktiverar  tillsammans  med  den  trombinaktiverade  faktorn  Va  ett  komplex  som  
klyver  protrombin  (faktor  II)  till  trombin  (faktor  IIa)  i  en  process  som  kräver  Ca²⁺   och  
fosfolipider.  Trombin  frigörs  då  från  membranet  och  aktiverar  fibrinogen  (faktor  I)  till  fibrin  
(faktor  Ia)  i  blodet.  Trombin  förstärker  också  effekten  hos  TF-VII-komplexet  och  aktiverar  
faktor  XIII.  
  
Aktiverat  fibrin  utgörs  av  monomerer  som  bildar  polymerer  i  blodet  genom  icke-kovalenta  
bindningar.  Faktor  XIIIa  är  ett  transglutaminas  som  skapar  kovalenta  bindningar  mellan  
fibrinmonomererna  vilket  också  minskar  fibrinets  vattenlöslighet.  
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Faktorerna  II,  VII,  IX,  och  X  är  gamma-karboxylerade  (Gla-innehållande),  en  
posttranslationell  modifikation  som  sker  i  levern  och  kräver  vitamin  K.  I  processen  oxideras  
vitamin-K  och  enzymet  VKOR  krävs  för  en  övergång  till  den  reducerade  formen.  Det  är  detta  
enzym  som  inhiberas  av  warfarin.    
  

     
  

De  gamma-karboxylerade  koagulationsfaktorerna  kräver  kalcium  för  att  kunna  aktiveras  och  
verka.  Sker  inte  gamma-karboxyleringen  förlorar  koagulationsfaktorerna  dess  funktion.  
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●   Redogöra  för  kontroll  av  koagulationen  genom  antitrombin  III  (serpin),  
heparin/heparansulfat,  TFPI  och  genom  protein  C-  systemet.  Trombins  roll  i  
antikoagulation  samt  trombomodulins  betydelse.  (S2-3)      

  
Antitrombin  III  är  en  serpin  som  binder  till  trombin  i  blodet.  Komplexet  färdas  sedan  till  levern  
för  nedbrytning.  Ifall  heparin  eller  heparansulfat  binder  till  antitrombin  blir  affiniteten  för  
trombin  starkare.  Antitrombin  inaktiverar  också  de  koagulationsfaktorer  som  är  
serinproteaser:  IIa  ,Xa,  IXa,  XIa,  XIIa  och  TF-VII-komplexet.  
  
Trombomodulin  är  en  glukosaminoglykan  (GAG)  som  produceras  av  endotelcellerna.  
Proteinet  kan  binda  till  trombin  och  minska  dess  affinitet  för  fibrinogen  och  öka  dess  affinitet  
för  protein  C.  Komplexet  kan  aktivera  protein  C  som  tillsammans  med  protein  S  bildar  ett  
komplex  som  inaktiverar  de  accessoriska  koagulationsfaktorerna  Va  och  VIIIa.  
  
Tissue  factor  pathway  inhibitor  (TFPI)  är  ett  protein  som  binder  till  TF-VII-Ca²⁺ -komplexet  
och  inaktiverar  dess  funktion.  
  

  
  

●   Redogöra  för  det  fibrinolytiska  systemet  med  ”tissue  plasminogen  activator”,  
plasminogen,  plasmin  och  PAIs,  samt  fibrinolysens  betydelse  för  olika  
kroppsvätskor,  för  sårläkning  och  för  att  hålla  endotelytor  fria  från  fibrin.  (S2-3)      

  
Plasminogen  är  ett  fibrinolytiskt  protein  som  utsöndras  från  levern  och  som  binder  till  de  
fibrinnätverk  som  bildas  vid  koagulation.  Plasminogen  aktiveras  sedan  till  dess  aktiva  
fibrinolyserande  form  av  antingen  tissue  plasminogen  activator  (t-PA)  som  utsöndras  från  
endotelet.  t-PA  utsöndras  bland  annat  vid  exponering  för  t.ex  adrenalin,  fysisk  ansträngning,  
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venocklusion  och  bradykinin.  Motsvarande  funktion  har  urokinase  plasminogen  activator  (u-
PA)  som  finns  i  blodbanan  men  behöver  forma  ett  komplex  med  u-PA-receptorer  (u-PAR)  i  
cellmembran  för  att  kunna  aktivera  plasminogen.    
  
När  plasmin  väl  bildats  bryter  det  ned  blodproppen  och  därefter  exponeras  serinproteaset  för  
sin  inhiberande  serpin,  alfa2-antiplasmin.  t-PA  och  u-PA  har  motsvarande  plasmin  activator  
inhibitor  (PAI)  1  och  2  som  förhindrar  aktivering  av  mer  plasminogen.  
  

  
  

Fibrinolysens  betydelse  för  olika  kroppsvätskor,  för  sårläkning  och  för  att  hålla  endotelytor  
fria  från  fibrin  är  enligt  ansvarig  lärare  i  låg  grad  relevant  för  tentan.  
  
➢   Känna  till  polyfosfater  i  trombocyter  och  deras  ev  betydelse  i  samband  med  

koagulationen  (S1)      
  
Polyfosfater  är  polymerer  av  fosfatgrupper  som  är  kopplade  till  ökad  funktion  hos  
koagulationsfaktorer  samt  fördröjning  i  aktiveringen  av  fibrinolytiska  enzym.  
  
➢   Känna  till  Hemofili  A  (faktor  VIIIs  roll)  och  B  samt  von  Willebrands  sjukdom.  

(S1)      
  
Hemofili  A  är  en  loss-of-function  mutation  i  X-bundna  genen  som  kodar  för  
koagulationsfaktor  VIII.  
  
Hemofili  B  är  också  ett  X-bundet  recessivt  tillstånd  där  en  loss-of-function  mutation  inträffar  i  
genen  för  faktor  IX.    
  
Von  Willebrands  sjukdom  är  den  vanligast  förekommande  ärftliga  koagulationsrelaterade  
sjukdomen  hos  människor.  Loss-of-functions  i  den  kromosom  12-bundna  genen  som  kodar  
för  proteinet  är  den  vanligaste  orsaken  för  sjukdomen.  Vilken  blodgrupp  den  drabbade  
individen  har  påverkar  sjukdomsförloppet.  
  

●   Redogöra  för  klassificering  av  plasmaproteiner  och  albuminets  olika  
funktioner.  (S2)      

  
När  plasmaprotein  skiljs  åt  med  elektrofores  delas  de  in  i  följande  klasser  utefter  minskande  
elektroforetisk  mobilitet:    
  
Albumin  som  är  ett  protein  som  utgör  60%  av  plasmaproteinens  totalvolym.  Dess  funktion  är  
att:  
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●   Transportera  hydrofoba  ämnen  och  protein  i  blodbanan,  t.ex  steroider,  bilirubin,  

gallsyror  och  fettsyror  genom  hydrofila  fickor  i  ytstrukturen.    
●   Upprätthålla  det  som  kallas  kolloidosmotiskt  tryck  i  blodbanan  genom  att  binda  salter  

som  i  sin  tur  får  vatten  att  ta  sig  in  i  blodbanan  genom  osmos.    
●   Buffra  blodet  genom  att  binda  vätjoner  
●   Användas  som  energireserv  genom  att  brytas  ned  till  aminosyror.  Detta  på  grund  av  

dess  höga  koncentration  i  kroppen.    
  
Alfa  1-  och  alfa  2-globulin  består  bland  annat  av  muko-  och  glykoprotein  t.ex  alfa2-
makroglobulin,  ett  antiproteolytiskt  serpin  som  inhiberar  trypsin  samt  haptoglobin  som  binder  
hemoglobin  i  blodet.  
  
Beta-globulin  innehåller  bland  annat  plasminogen  och  transferrin.  
  
Fibrinogen,  vars  funktion  förklarats  i  tidigare  lärandemål.  
  
Gamma-globuliner,  även  kallade  immunoglobuliner  eller  antikroppar  är  de  plasmaproteiner  
som  immunförsvaret  bland  annat  använder  för  att  identifiera  icke-kroppsegna  substanser.  
  
Ytterligare  ett  sätt  att  dela  in  plasmaprotein  är  de  så  kallade  aktufasproteinen.  Dessa  är  en  
grupp  protein  som  mer  än  dubblas  i  blodkoncentration  vid  akut  inflammation.  Till  gruppen  
hör  C-reactive  protein  (CRP)  och  mannose  binding  lectin  (MBL).  
  
➢   Känna  till  haptoglobin,  transferrin,  ceruloplasmin,  komplementfaktorer,  

immunglobuliner,  serumproteashämmare  samt  CRP  ("C-reaktivt  protein").    (S1)  
  

haptoglobin   Binder  hemoglobin  i  blodet  vilket  minskar  den  oxidativa  
stressen  i  kärlen  

transferrin   Transporterar  järn  i  blodet  

ceruloplasmin   Transporterar  koppar  i  blodet  vilket  kan  fungera  som  
antioxidant  

Komplementfaktorer  (C)   En  samling  membranassocierade  cirkulerande  protein  med  
proteolytiska  egenskaper  som  aktiveras  av  immunförsvaret  
för  att  förstöra  mikrober  

Immunglobuliner  (Ig)   Plasmaproteiner  som  immunförsvaret  bland  annat  använder  
för  att  identifiera  icke-kroppsegna  substanser.  

Serumproteashämmare  
(serpin)  

En  grupp  protein  som  inhiberar  serinproteaser  genom  att  
binda  till  dess  aktiva  centrum  

C-reactive  protein  (CRP)   Ett  cirkulerande  protein  som  reagerar  med  t.ex  
pneumokocker  eller  andra  bakterier  och  ökar  snabbt  i  
koncentration  vid  infektion.  Mäts  i  form  av  “snabbsänka”  som  
mått  på  bakterieinfektion.  
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●   Redogöra  för  benmärgens  vävnadskomponenter  och  benmärgens  lokalisation  i  

kroppen.  (S2)      
  
Benmärgen  finns  i  våra  platta  ben  som  pelvis,  sternum,  cranium,  revben,  kotor  och  i  vissa  
rörben  som  femur.  Delas  in  i  röd  (aktiv)  benmärg  och  gul  benmärg.  Benmärgen  utgörs  
huvudsakligen  av  retikulär  bindväv  med  inslag  av  retikulocyter,  adipocyter  och  hemopoetiska  
celler.  Den  röda  benmärgen  har  en  högre  koncentration  hemopoetiska  stamceller  och  den  
gula  består  av  högre  andel  adipocyter.  Gul  benmärg  finns  framförallt  i  mitten  av  rörbenen  
och  ökar  i  mängd  med  åldern.  Vid  t.ex  stor  blodförlust  kan  gul  benmärg  omvandlas  till  röd  
benmärg.  
  
Parenkymet  utgörs  av  sinusoider  där  blodet  kommer  i  kontakt  med  de  hemopoetiska  
cellerna  och  stroman  utgörs  av  makrofager,  adipocyter,  benceller  och  trabekler.  
  
Benmärg  går  att  identifiera  histologiskt  genom  fettinlagring  samt  att  en  stor  del  av  cellerna  
befinner  sig  i  olika  stadier  av  mitos.    
  

  
  

●   Redogöra  för  benmärgscellernas  morfologi  och  för  principer  om  hur  man  kan  
skilja  olika  cellstadier  respektive  cell-linjer  (S2)      
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Tidiga  hemcytoblaster  identifieras  genom  tydliga  nukleoler  (ljusa  områden)  i  nukleus.  Kärnan  
färgas  även  röd  och  den  basofila  cytoplasman  blå.  När  cellerna  blir  mer  differentierade  
kommer  cytoplasman  att  mista  en  del  av  den  blå  färgen.    
  

  
  

Hur  cellernas  storlek  varierar  med  utvecklingsgrad:  
  

●   Erythrocytförstadier:  Cellerna  kommer  att  minska  i  storlek.  
●   Granulocytförstadier:  Storleken  ökar  till  promyelocytstadiet  och  minskar  därefter.  
●   Trombocytförstadier:  Cellen  ökar  i  storlek  till  megakaryocytstadiet  som  också  är  den  

största  cellen.  Själva  trombocyterna  är  betydligt  mindre.  
●   Monocytförstadier:  Storleken  förändras  inte  nämnvärt.  
●   Lymfocytförstadier:  Cellerna  minskar  i  storlek  men  har  möjlighet  till  blastomvandling,  

alltså  att  återgå  till  ett  mer  omoget  och  större  stadie.  
  
Hur  cellernas  nukleus  varierar  med  utvecklingsgrad:  
  

●   Erythrocytförstadier:  Går  från  stor  och  lucker  till  mindre  och  kompakt  men  fortsätter  
vara  rund.  När  kromatinet  blir  mer  kompakt  får  nukleus  ett  fläckigt  utseende.  

●   Granulocytförstadier:  Går  från  stor  rund  kärna  som  minskar  i  storlek,  blir  oval,  
njurformad  och  sist  stavformad  och  segmenterad.  

●   Trombocytförstadier:  Megakaryocyten  har  en  stor,    2-lobulerad  nukleus  med  dubbel  
uppsättning  kromosomer.  

●   Monocytförstadier:  Njurformad  kärna  som  övergår  i  mer  oregelbunden  form.  
●   Lymfocytförstadier:  Har  rund  kärna  förutom  vid  omvandling  till  plasmacell  då  kärnan  

blir  mer  oval.  
  
Hur  cellernas  cytoplasma  varierar  med  utvecklingsgrad:  
  

●   Erythrocytförstadier:  Går  från  basofil  till  eosinofil.  I  den  polykromatiska  erytroblasten  
är  sammansättningen  blandad.  

●   Granulocytförstadier:  Går  från  starkt  basofil  men  bleknar  med  mognadsgrad.    
●   Trombocytförstadier:  Oförändrad.  
●   Monocytförstadier:  Oförändrad.  
●   Lymfocytförstadier:  Oförändrad.  

  
Hur  cellernas  granula  varierar  med  utvecklingsgrad:  
  

●   Erythrocytförstadier:  Saknar  granula.  
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●   Granulocytförstadier:  Azurofila  granula  i  promyelocytstadiet  som  sedan  övergår  till  
specifika  granula  under  senare  stadier.  Se  lärandemål  om  leukocyters  morfologi.  

●   Trombocytförstadier:  Får  tidigt  små  azurofila  granula.  
●   Monocytförstadier:  Får  tidigt  små  azurofila  granula.  
●   Lymfocytförstadier:  Får  tidigt  små  azurofila  granula.  

  
●   Redogöra  för  hemopoetiska  stamceller  samt  tillväxtfaktorer  av  klinisk  

betydelse  såsom  erytropoietin  (EPO)  och  olika  ”colony  stimulating  factors”  
(CSFs).  (S2)      

  
Hemopoetiska  stamceller  är  de  celler  som  har  möjlighet  till  celldelning  och  differentiering  till  
hemcytoblaster.  Enligt  rådande  teorier  finns  det  alltså  multipotenta  stamceller  i  benmärgen  
som  när  de  differentierar  till  hemcytoblaster  redan  har  klargjort  vilken  cell  de  i  slutändan  ska  
bilda.  Hur  detta  går  till  är  okänt  men  det  är  tydligt  att  hemcytoblaster  inte  är  multipotenta  
celler.  
  
Vad  som  styr  vilken  cell  hemcytoblasterna  utvecklas  till  är  colony  stimulating  factors  (CSF).    
Vissa  interleukiner  (IL)  räknas  som  CSF.  Dessa  ämnen  påverkar  de  hemopoetiska  
stamcellerna  att  differentiera  till  hemcytoblaster  med  följande  slutmål:  
  

GM-CSF   styr  bildandet  av  neutrofiler,  eosinofiler  och  
monocyter.  

G-CSF   styr  bildandet  av  granulocyter  

M-CSF   styr  bildandet  av  monocyter  och  dendritiska  
celler  

IL-3   ger  en  allmän  ökning  av  hemopoesen  

IL-5   styr  bildandet  av  eosinofiler  

Trombopoetin  (TPO)   får  megakaryocyter  att  bilda  trombocyter  

Erytropoietin  (EPO)   styr  bildandet  av  erytrocyter  

  
●   Förstå  skillnaden  mellan  en  hemopoetisk  stamcell  och  en  hemocytoblast  (S3)      

  
Se  föregående  lärandemål.  
  

●   Redogöra  för  bildningen  av  de  olika  blodkropparna  (utvecklingsstadier).  (S2)      
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Bilderna  som  följer  nedanstående  utvecklingsstadier  i  ordning  från  vänster  till  höger.  
  
Erytrocytens  utvecklingsstadier:  
  

●   Proerytroblasten  är  en  rund  cell  med  fläckig  centralt  belägen  kärna  samt  basofil  
cytoplasma.  

●   Basofil  erytroblast  skiljer  sig  från  proerytroblasten  i  dess  storlek  och  i  hur  basofil  
cytoplasman  är  samt  att  nukleus  är  mer  kompakt.  

●   Polykromatofil  erytroblast  har  cytoplasma  med  basofila  och  eosinofila  inslag.  Lätt  att  
förväxla  med  lymfocyter  men  har  rikligare,  mindre  basofil  cytoplasma.  

●   Ortokromatisk  erytroblast  har  en  kompakt  nukleus  som  kan  vara  på  väg  ut  ur  cellen  
samt  är  något  mer  basofil  än  färdiga  erytrocyter.  Kallas  på  engelska  för  normoblast.  

●   Polykromatofil  erytrocyt  eller  retikulocyt  har  en  något  mörkare  cytoplasma  jämfört  
med  senare  erytrocyter.  Färgen  ges  av  organeller  som  ännu  inte  exocyterats.  
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Myeloblasten  är  en  cell  med  rund  rödtonad  centralt  belägen  nukleus.  Kromatinet  är  luckert  
och  saknar  hemcytoblastens  fläckighet.  En  annan  skillnad  mot  hemcytoblast  är  att  
cytoplasman  är  mindre  basofil.  
  

  
  
Granulocyters  utvecklingsstadier:  
  

●   Promyelocyt  är  en  stor  cell  med  en  perifer  aningen  oval  kärna  och  basofil  
cytoplasma.  

●   Eosinofil  myelocyt  har  perifer  njurformad  kärna  och  rikligt  med  rödbruna  granula.  
●   Neutrofil  myelocyt  har  perifer  njurformad  kärna  och  små  svagt  rosa  granula.  
●   Basofil  myelocyt  har  perifer  njurformad  kärna  och  rikligt  med  oregelbundna  mörka  

granula.  
●   Eosinofil  metamyelocyt  har  perifer  lätt  böjd  kärna  med  stora  rödaktiga  granula.  
●   Neutrofil  metamyelocyt  påminner  om  neutrofil  myelocyt  men  har  en  mer  böjd  kärna.  
●   Basofil  metamyelocyt  påminner  om  basofil  myelocyt  men  har  en  mer  böjd  kärna.  Bild  

saknas  nedan.  
  

  
  
Övriga  utvecklingsstadier  att  känna  till:  

●   Promonocyt  är  en  stor  cell  med  rödaktig  njurformad  perifer  kärna  samt  basofil  
cytoplasma  med  azurofila  granula.  

●   Megakaryoblast  är  en  stor  cell  med  2-lobulerad  kärna  och  basofil  cytoplasma  med  
små  azurofila  granula.  

●   Megakaryocyt  är  en  stor  cell  och  har  en  regelbunden  form  med  en  centralt  
lokaliserad  2-lobulerad  kärna.  Denna  cell  är  mycket  större  än  föregående  stadier.  

●   Plasmoblast  ser  ut  som  ett  mellanting  mellan  lymfocyt  och  plasmacell.  



  
Love  Strandberg  2018  09  06  

  

26  

●   Plasmacell  har  en  rund  eller  oval  form  med  en  tät  nukleus  med  kromatin  som  strålar  
in  mot  mitten.  Cytoplasman  är  kraftigt  basofil  med  tydlig  golgiapparat  och  innehåller  
vakuoler.  

  

  
  
➢   Känna  till  benmärgsprov  för  diagnostik,  och  transplantation  av  

benmärgsceller.  (S1)    
  
Benmärgsprov  kan  tas  från  höftbenet  för  att  t.ex  identifiera  benmärgsbunden  cancer.  Vid  
benmärgstransplantation  är  det  vanligt  att  mottagarens  benmärg  utsätts  för  strålning  för  att  
inaktiveras.  Den  nya  benmärgen  kommer  då  ta  över  och  bilda  ett  nytt  immunförsvar.  

Hud  
●   Beskriva  hudens  mikroskopiska  struktur  (epidermis,  dermis,  subcutis;;  hår  och  

naglar;;  talgkörtlar,  svettkörtlar,  bröstkörtlar)  samt  redogöra  för  den  cellulära  
och  organisatoriska  uppbyggnaden  av  epidermis  och  dermis.  (S2)      
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Huden  är  indelad  i  tre  lager:  epidermis,  dermis  och  subcutis.  Epidermis  består  i  sin  tur  av  ett  
antal  underlager.  Ytterst  finns  stratum  corneum  bestående  av  keratin  och  döda  celler.  
Därunder  ligger  stratum  lucidum,  ett  lager  med  celler  som  är  på  väg  att  keratiniserade  och  
som  endast  finns  i  handflata  och  fotsula.  Under  lucidum  ligger  granulosum  där  
keratinocyterna  har  hög  koncentration  keratohyalininnehållande  granula.  Keratohyalin  är  ett  
förstadium  till  keratin.  Stratum  spinosum  är  ett  lager  keratinocyter  med  lägre  koncentration  
granula  där  viss  nyproduktion  av  keratinocyter  sker.  I  epidermis  understa  lager  stratum  
basale/stratum  germinativum  sker  största  delen  av  differentieringen  från  stamceller  till  
keratinocyter.  Cellerna  är  här  mer  kuboidala  än  i  övre  lager.  
  

  
  

Dermis  delas  i  sin  tur  in  i  stratum  papillare  och  stratum  reticulare.  Papillare  består  av  lucker  
bindväv  och  elastiska  fibrer  med  bindvävstappar  som  förankrar  hudens  övre  lager.  
Reticulare  har  färre  celler  och  består  av  tjockare  kollagenlager  som  tillsammans  med  glatt  
muskulatur  bildar  oregelbundna  strukturer.  Därunder  tar  subcutis  vid  som  mestadels  består  
av  fettvävnad.  
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Nedan  följer  ett  antal  celler  specifika  för  epidermis  och  dermis:  

●   Keratinocyter  producerar  det  keratin  som  utgör  barriären  mot  omvärlden  och  
återfinns  i  epidermis.    

●   Melanocyter  finns  i  stratum  basale  och  producerar  melanin  som  skyddar  de  inre  
organen  från  strålning.  

●   Langerhans  celler  är  dendritiska  celler  som  är  en  del  av  immunförsvarets  
antigenpresenterande  system  och  finns  i  stratum  spinosum  och  dermis.    

●   Merkelceller  är  trycksensoriska  celler  som  ligger  mellan  stratum  papillares  
bindvävstappar,  i  de  s.k  epidermala  fårorna.  
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Hår  identifieras  histologiskt  genom  dess  långa  hårrot  som  omges  av  en  hårfollikel  och  slutar  
i  en  rikligt  vaskulariserad  hårpapill.  Runt  håret  finns  glatt  muskulatur  i  form  av  m.arrector  pili  
samt  rikligt  med  talgkörtlar  (sebaceous  glands)  som  vars  holokrina  sekret  töms  i  hårfollikeln.  
Talgkörtlar  finns  över  hela  kroppen  förutom  i  fotsulor  och  handflator.  
  

  
  
Naglar  består  av  en  nagelkropp  av  keratin  som  ligger  ovanpå  stratum  basale.  Runt  
nagelkroppen  finns  nagelband  och  nagelmatrix  där  tillväxt  sker.  
  

  
  
För  svettkörtlar  och  bröstkörtlar,  se  nedanstående  lärandemål.  
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●   Redogöra  för  skillnader  i  uppbyggnad  och  funktion  mellan  merokrina  (eccrine)  
och  apokrina  svettkörtlar.  (S2)      

  
Merokrina  svettkörtlar  finns  över  större  delen  av  hudytan.  Dess  sekret  är  vattnigt  
huvudfunktionen  är  att  upprätthålla  temperaturhomeostas.  Dess  sekretoriska  delar  finns  
djupt  i  dermis  och  består  ytterst  av  myoepiteliala  korgceller  som  vid  kontraktion  pressar  fram  
sekret.  Mer  luminalt  finns  celler  kallade  clear-celler  och  närmast  lumen  finns  dark  cells.  
  
Apokrina  körtlar  sitter  associerade  med  hårfolliklar  djupare  i  subcutis  och  finns  framförallt  i  
axillen  och  kring  mammae  och  genitalierna.    Dessa  körtlar  är  mer  involverade  i  signalering  
kopplat  till  fortplantning  och  har  inte  mycket  med  termoreglering  att  göra.  De  har  mycket  
större  lumen  än  de  merokrina  körtlarna  och  består  förutom  myoepiteliala  celler  av  en  celltyp  
som  liknar  dark  cells.  
  

  

  
  

●   Redogöra  för  bröstkörtlarnas  uppbyggnad  (körtlar,  fett,  bindväv,  gångsystem,  
areola  mammae).  (S2)      
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Mammae  består  hos  män  av  fett  och  bindväv.  Hos  kvinnor  finns  även  bröstkörtlar  med  
gångsystem  kopplade  till  den  pigmenterade  bröstvårtan,  areola  mammae.  Mammae  delas  in  
i  ca  20  lober  med  alveoli  där  bröstmjölk  produceras  och  sedan  leds  upp  genom  ductus  till  
sinus  precis  under  areola.  Där  finns  rikligt  med  glatt  muskulatur  som  kan  pressa  ut  sekretet.  
Alveoli  har  kubiskt-cylindriskt  epitel  och  körtelgångarna  har  flerskiktat  skivepitel.  
  

  

  
  
Histologiskt  kan  bröstvävnad  identifieras  genom  rikligt  med  körtelgångar  och  alveoli  omgivet  
av  fettrik  bindväv.  
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Under  amning  kommer  den  aktiva  bröstvävnaden  till  större  del  att  upptas  av  körtellumen.  
  

  
  
➢   Känna  till  naglarnas  struktur.  (S1)      

  
Se  ovanstående  lärandemål.  
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➢   Känna  till  uppbyggnaden  av  hår,  hårfolliklar  och  talgkörtlar.  (S1)      
  
Se  ovanstående  lärandemål.  
  

●   Redogöra  för  olika  typer  av  känselkroppar  i  huden  avseende  benämning,  
utseende  och  lokalisation  (S2),  samt  känna  till  deras  funktion  (S1)  –  se  även  
under  ”Temperaturreglering”      

  
Fria  nervändar  (icke-myeliniserade)  sitter  i  epidermis  och  reagerar  på  bland  annat  
temperatur,  de  har  möjligheten  att  stimulera  bildning  av  keratinocyter.  A  i  bilden  nedan.  
  
Merkelceller  reagerar  på  kontinuerligt  tryck  och  finns  också  i  epidermis.  Koncentrationen  är  
störst  i  handflatan,  fotsulan  och  ansiktet.  B  i  bilden  nedan.  
  
Vater-Pacinis  känselkroppar  är  lökliknande  och  går  ned  i  subcutis.  De  är  vibrationskänsliga.  
C  i  bilden  nedan.  
  
Meissners  känselkroppar  finns  i  handflata,  fotsula  och  ansiktshud.  De  är  omgivna  av  en  
bindvävskapsel  med  vätska.  Dessa  celler  reagerar  på  tillfälliga  tryck.  E  i  bilden  nedan,  
  
Ruffinis  känselkroppar  är  spolformade  och  reagerar  på  sträckning.  F  i  bilden  nedan.  
  
Mukokutana  känselkroppar  är  en  enklare  variant  av  meissners  och  är  svåra  att  upptäcka  i  
mikroskop.  Dessa  finns  i  läpparna,  mamillerna  samt  på  ollon  och  klitoris.    
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●   Redogöra  för  pigmentbildningen  och  dess  betydelse.  (S2)      
  
Golgiapparaten  hos  melanocyter  producerar  vesiklar  i  vilka  melanin  bildas  från  tyrosin  via  
mellansteget  DOPA.  Vesiklarna  kallas  melanosomer  och  allt  eftersom  de  fylls  med  melanin  
rör  de  sig  mot  cellmembranet.  Melanocyterna  har  utskott  som  går  in  i  invaginationer  i  
cellmembranet  hos  keratinocyter.  I  spalterna  som  bildas  mellan  melanocyter  och  
keratinocyter  frisätts  melanosomerna  som  sedan  fagocyteras  av  keratinocyterna.  Processen  
kallas  pigmentdonation  eller  cytokrin  sekretion.    
  
Väl  i  keratinocyten  bildar  melanin  ett  skyddande  hölje  kring  bland  annat  cellkärnan  som  
minskar  möjligheten  för  UV-strålning  att  inducera  mutationer  i  DNA.  
  



  
Love  Strandberg  2018  09  06  

  

35  

  
  
➢   Känna  till  hormonell  regulation  av  pigmentbildningen.  (S1)      

  
Hormonet  melanocyte  stimulating  hormon  (MSH)  tillverkas  av  hypofysen  och  stimulerar  
bildandet  av  melanin  hos  melanocyter.  Epifysen  tillverkar  melatonin  som  ger  dåsighet  vid  
sömn  och  minskar  hudens  pigmenteringsgrad.  
  

●   Förstå  samband  mellan  struktur  och  funktion  hos  hudens  komponenter.  (S3)      
  
Se  ovanstående  lärandemål.  

IMMUNSYSTEMET    
●   Beskriva  lymfatiska  organs  mikroskopiska  struktur  och  roll  för  immunsvar  

(thymus,  mjälte,  lymfknutor,  mukosa-associerad  lymfoid  vävnad).  (S2)      
  
Thymus  producerar  hormon  och  utgör  mognadsplats  för  T-lymfocyter.  Har  olik  histologisk  
morfologi  beroende  på  om  den  är  adult  eller  hos  nyfödd.  
  
Ung  thymus  är  lobulerad  med  en  bindvävskapsel.  Har  trabekler,  mörk  bark  och  ljus  märg.    
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Specifikt  för  thymus  är  keratiniserade  cellgrupper  kallade  Hassalls  kroppar  (thymic  
corpuscles).  Se  bild  nedan.  
  

  
  
Adult  thymus  saknar  lobulering  och  har  fettinlagring  på  grund  av  åldersinvolution.  
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Mjälten  filtrerar  blodet,  utgör  lagringsplats  och  nedbrytningsplats  för  trombocyter/erytrocyter,  
samt  kan  aktivera  B-  och  T-lymfocyter.  Har  öppen  och  sluten  blodcirkulation.  Den  öppna  
cirkulationen  underlättar  för  eliminationen  av  sescenta  erytrocyter  samt  ökar  blodets  
exponering  för  de  makrofager  som  finns  i  parenkymet.  
  
Identifieras  histologiskt  genom  avsaknad  av  bark-  och  märgstruktur.  Är  istället  oregelbundet  
indelad  i  vit  pulpa  bestående  av  lymfocyter  och  röd  pulpa  bestående  av  pulpsinus.  Den  vita  
pulpan  är  i  ett  histologiskt  preparat  mörkare  än  den  röda  pulpan.  Har  hilus  där  en  
centralartär  och  centralven  går  in.  Längs  centralartären  finns  rikligt  med  lymfocyter  och  ljusa  
bindvävstrabekler  går  att  upptäcka.  
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Har  även  s.k.  groddcentra  som  samlingsplatser  för  lymfocyter.  Dessa  identifieras  som  
mörkare  ovala  områden.  
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Lymfknutor  filtrerar  lymfa  och  fungerar  därigenom  som  en  mötesplats  för  lymfocyter  och  
extracellulärvätska.  Precis  som  i  mjälten  kan  det  ske  aktivering  av  lymfocyter  i  dess  
groddcentra.  
  
Histologiskt  identifieras  lymfknutor  genom  en  bindvävskapsel  som  innesluter  ett  retikulärt  
stroma.  Bark  och  märg  finns.  Cortex  delas  in  i  ytligt  och  djup  (paracortex).  I  kapseln  finns  
hilus  vars  kärl  mynnar  i  sinusnätverk  i  djupa  cortex.    Dessa  kallas  för  high  endothelial  venus  
(HEV)  och  majoriteten  av  de  lymfocyter  som  finns  i  lymfknutan  kommer  härifrån.  En  mängd  
afferenta  lymfkärl  mynnar  i  den  ytliga  cortex  och  sammanstrålar  i  ett  efferent  lymfkärl  som  
går  ut  genom  hillus.  Groddcentrum  finns  spridda  i  barken.  
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Mucosa-associated  lymphatic  tissue  (MALT)  fungerar  som  lagringsplats  för  lymfocyter  i  olika  
vävnader.  Finns  bland  annat  i  tonsiller,  peyerska  plack  och  appendix  vermiformis.  
Identifieras  histologiskt  som  mörka  områden  fulla  av  lymfocyter.  Nedan  följer  exempel  från  
olika  vävnader.  
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Kallas  i  GI-kanalen  för  GALT.  Här  i  duodenum.  
  

  
  

Nedanstående  exempel  från  tonsill.  
  

  
  

Slutligen  i  appendix.  
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Sammanfattningsvis  
  

  
  

➢   Känna  till  distinktionen  mellan  centrala  och  perifera  lymfatiska  organ.  (S1)      
  
De  centrala  lymfatiska  organen  bildar  och  aktiverar  lymfocyter  och  de  perifera  organen  
filtrerar  lymfan  för  att  detektera  antigen.  Indelningen  är  
Centrala  

●   Thymus  
  

●   Benmärg  

Perifera  
●   Mjälte  
●   Lymfknutor    
●   MALT

  
➢   Känna  till  begreppen  BALT  &  GALT.  (S1)      

  
Se  ovanstående  lärandemål.  BALT  står  för  bronchus-associated  lymphatic  tissue.  
  

●   Redogöra  för  thymus  produktion  av  lymfocyter  resp  ”thymushormoner”.  (S2)      
  
Thymus  producerar  bland  annat  hormonen  thymulin,  thymosin  och  thymopoietin  som  alla  
stimulerar  immunförsvaret.  
  
För  lymfocyter,  se  nedanstående  lärandemål  om  thymusberoende  utveckling  av  T-celler.  
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●   Redogöra  för  olika  steg  i  thymus  lymfocytproduktion  (proliferation,  selektion,  
apoptos  eller  export).  (S2)      

  
Se  nedanstående  lärandemål  om  thymusberoende  utveckling  av  T-celler.  
  
➢   Känna  till  förekomst  av  olika  typer  av  epitelceller  samt  förekomst  av  

dendritceller  i  thymus.  (S1)      
  
I  thymus  finns  sex  typer  av  retikelepitelceller,  tre  i  kortex  och  tre  i  medulla.  
  

I   Upprättar  en  barriär  mellan  parenkymet  och  stroman  

II   Upprättar  compartments  som  isolerar  omogna  T-celler  i  cortex    

III   Upprättar  en  barriär  mellan  cortex  och  medulla  tillsammans  med  typ  IV  

IV   Upprättar  en  barriär  mellan  cortex  och  medulla  tillsammans  med  typ  III  

V   Upprättar  compartments  för  lymfocyter  i  medulla  

VI   Hassalls  kroppar  

  
●   Redogöra  för  begreppen  ”dubbelnegativ,  enkelnegativ  &  dubbelpositiv”.  (S2)      

  
Se  nedanstående  lärandemål  om  thymusberoende  utveckling  av  T-celler.  
  

●   Redogöra  för  den  funktionella  betydelsen  av  CD4  och  CD8  på  T-lymfocyter.  
(S2)      

  
Se  nedanstående  lärandemål  om  thymusberoende  utveckling  av  T-celler.  
  
➢   Känna  till  några  sjukdomstillstånd  där  thymus  spelar  en  roll.  (S1)      

  
Thymus  visar  på  cellförändringar  i  samband  med  myastenia  gravis  då  acetylkolinreceptorer  i  
skelettmusklerna  förstörs.  
  
Avsaknad  av  thymus  leder  till  ett  avsevärt  försvagat  immunförsvar.  
  
➢   Känna  till  sammansättningen  av  groddcentra  i  perifer  lymfatisk  vävnad.  (S1)      

  
Groddcentrum  har  en  mantelzon  bestående  av  mestadels  av  omogna  B-celler,  centrocyter.  I  
den  mörka  zonen  finns  omogna  B-celler  som  delar  sig.  I  den  ljusa  zonen  finns  dendritiska  
celler  och  T-celler  som  tillsammans  med  antigen  får  B-celler  att  differentiera  sig.    
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●   Redogöra  för  betydelsen  av  ”high  endothelial  venules  (HEV)  för  recirkulationen  
av  lymfocyter.  (S2)      

  
Ungefär  30  %  av  lymfan  som  kommer  till  lymfknutor  rinner  direkt  tillbaka  till  blodet  via  HEV.  
Runt  öppningen  sitter  specialiserade  endotelceller  som  kan  uppvisa  antigen  för  de  
lymfocyter  som  passar  blodbanan.  De  kan  då  migrera  till  lymfknutan  för  att  dela  sig  och  
starta  en  immunreaktion.    
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●   Redogöra  för  betydelsen  av  den  öppna  cirkulationen  i  mjälten.  (S2)      
  
Se  lärandemål  om  erytrocyters  nedbrytning  samt  lärandemål  under  avsnitt  immunologi.  
  

●   Redogöra  för  hur  immunsystemets  celler  cirkulerar  i  kroppen  via  lymfa,  blod  
och  vävnader.  (S2-3)      

  
Cirkulationen  av  immunceller  är  utformad  så  att  de  celler  som  ska  eliminera  mikrober  och  
liknande  tar  sig  till  infekterade  organ  och  celler  som  ska  aktivera  immunsystemet  och  
presentera  antigen  tar  sig  till  perifera  lymfoida  organ.  
  
Den  interstitialvätska  som  absorberas  i  lymfkärlen  tar  med  sig  substanser  från  epitel  och  
vävnader  tillsammans  med  dendritiska  celler  som  sedan  kan  presentera  antigenen  för  T-
celler  i  de  perifera  lymfoida  organen.  
  
Mjälten  har  stor  blodgenomströmning  och  de  makrofager  som  finns  där  har  en  viktig  roll  i  att  
identifiera  och  fagocytera  de  mikrober  som  färdas  via  blodet.  Även  dessa  celler  kan  
presentera  antigen  och  starta  immunreaktioner.    
  
I  huden  och  i  GI-kanalen  finns  höga  koncentrationer  makrofager  och  dendritiska  celler  som  
snabbt  kan  identifiera  infektion  och  ta  sig  till  lymfknutor.  Ungefär  25  %  av  kroppens  
lymfocyter  befinner  sig  i  dessa  vävnader.  
  
I  lymfknutor  och  mjälten  koncentrerar  sig  B-celler,  T-celler  och  dendritiska  celler  i  
groddcentra  för  snabb  initiering  av  immunförsvaret.  Efter  aktivering  rör  sig  T-cellerna  ut  
genom  efferenta  lymfkärl  eller  via  blodet  i  mjälten  för  att  snabbt  ta  sig  till  platsen  för  infektion  
eller  stanna  kvar  i  lymforganen  för  att  stärka  aktiveringen  av  immunförsvaret.    
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T-cellerna  tar  sig  in  i  lymfknutor  via  blodet  i  HEV  och  rör  sig  sedan  till  en  T-cellszon  där  
dendritiska  celler  presenterar  antigen.    
  

  
  

●   Redogöra  för  och  definiera  begrepen  antigen,  receptor,  ligand,  igenkännande,  
specificitet,  affinitet  och  aviditet.  (S2)    

  

antigen   En  substans  som  antikroppar  har  möjlighet  att  binda  till  och  som  
aktiverar  lymfocyter.  Den  del  som  antikroppar  binder  hos  antigenet  
kallas  epitop  eller  determinant.  

receptor   Se  DFM1  

ligand   Se  DFM1  

igenkännande   Används  som  begrepp  för  när  receptor  binder  till  ligand  inom  
immunologi.  

specificitet   Konceptet  att  en  receptor  endast  binder  till  en  specifik  ligand  hos  ett  
specifikt  ämne,  oftast  hos  antigen.  

affinitet   Styrkan  i  bindningen  mellan  en  epitop  och  en  antigenbindande-site  

aviditet   Den  totala  styrkan  i  bindningen  mellan  ett  antigen  och  en  antikropp,  
inräknat  alla  epitoper  och  antigenbindande-sites.  

  
●   Redogöra  för  de  vanligaste  grupperna  av  molekyler  inom  immunsystemet  som:  

antikroppar,  cytokiner,  kemokiner,  inflammatoriska  mediatorer,  
adhesionsmolekyler,  antigenspecifika  receptorer,  receptorer  för  
patogenassocierade  mönster,  co-receptorer,  MHC  molekyler,  
signaltransduktionsmolekyler,  microbicida  substanser.  (S2)      

  

antikroppar   Globulära  protein  som  används  för  att  identifiera  ämnen  
som  utlöser  immunreaktioner.  

cytokiner   Signalmolekyler  som  utlöser  reaktioner  framförallt  hos  
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immunförsvarets  celler.  

kemokiner   En  grupp  cytokiner  som  utlöser  cellmigratoriska  
reaktioner.  

inflammatoriska  mediatorer   Ämnen  som  bidrar  till  att  skapa  inflammation,  t.ex  
histamin,  prostaglandiner,  leukotriener  och  vissa  
komplementprotein.  

adhesionsmolekyler   Ligander  som  binder  till  receptorer  på  celler  och  får  dem  
att  minska  sin  rörelse.  

antigenspecifika  receptorer   Receptorer  med  specificitet  för  ett  visst  antigen.  

receptorer  för  
patogenassocierade  mönster  
(PAMP-receptorer)  

Receptorer  för  en  grupp  molekyler  som  inte  förekommer  
hos  våra  egna  celler  och  därför  tyder  på  infektion.  
Kallas  med  ett  bredare  namn  för  pattern  recognition  
receptor  (PRR).  

co-receptorer   Två  eller  flera  receptorer  som  alla  behöver  aktiveras  för  
att  ge  en  cellulär  reaktion.  

major  histocompatability  
complex  (MHC)  molekyler  

Molekylkomplex  som  används  för  att  identifiera  
kroppsegna  celler.  Kallas  hos  människor  för  human  
leukocyte  antigen  (HLA).  

signaltransduktionsmolekyler   Se  DFM1.  

microbicida  substanser   Substanser  som  minskar  effektiviteten  hos  mikrober.  

  
Exempel  på  PRR  är  glukan-  och  och  mannos-receptorer  som  känner  igen  polysackarider  
som  är  vanligtvis  förekommande  i  cellväggarna  hos  bakterier  men  som  inte  förekommer  hos  
det  kroppsegna  cellerna.    
  

  
  

En  viktig  grupp  PAMP-receptorer  är  toll-like-receptors  (TLR).  Dessa  sitter  på  
antigenpresenterande  celler  som  makrofager  och  dendritiska  celler  och  likt  glukos-  och  
mannos-receptorerna  identifierar  de  molekyler  som  är  vanliga  hos  patogen.  Viktiga  TLR  är:  
  

●   TLR-4  som  även  kallas  lipopolysackarid-receptorn  (LPS)  och  identifierar  sockerarter  i  
bakterieväggar.    

●   TLR-3  som  identifierar  dubbelsträngat  RNA  (virus)  
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●   TLR-9  som  identifierar  DNA/RNA-strukturer  vanliga  hos  bakterier  och  virus  
  
Immunförsvarets  celler  har  även  damage-associated-molecular-pattern  (DAMP)-receptorer  
som  känner  igen  t.ex  nekrotiska  celler  och  då  startar  en  immunrespons.  Exempel  på  dessa  
är  intracellulära  NOD-like-receptors  (NLR)  där  NOD  står  för  nucleotide  oligomerization  
domain.  
  

  
  

●   Redogöra  för  de  principiella  skillnaderna  mellan  medfödda  (konstitutiva)  och  
förvärvade  (adaptiva)  försvarsmekanismer  och  hur  dessa  samverkar  för  att  
generera  optimalt  försvar  mot  olika  typer  av  infektioner.  (S2-4)    

  
Kroppens  skydd  mot  mikrober  och  infektion  består  av  tre  försvarslinjer.  Den  första  är  
barriärer  bestående  av  hud  och  slemhinnor.  Den  andra  är  det  konstitutiva  immunförsvaret  
och  den  tredje  är  det  adaptiva  immunförsvaret.  
  
Det  konstitutiva  immunförsvaret  aktiveras  direkt  vid  tecken  på  infektion.  Det  har  begränsad  
anpassningsförmåga  och  kapacitet  vad  det  gäller  att  bemöta  olika  sorters  infektion.  
Identifikation  av  patogener  sker  via  PAMP-receptorer.  Cellerna  kommer  från  den  
myelopoetiska  blodbildande  stamcellen.    
  
Det  adaptiva  immunförsvaret  tar  längre  tid  att  aktivera  och  uppnår  inte  full  effektivitet  förens  
efter  ca  5  dagar.  Det  har  stor  möjlighet  till  anpassning  och  en  stor  kapacitet  gällande  att  
bekämpa  patogen.  Det  adaptiva  försvaret  har  ett  minne  och  dess  celler  bildas  från  den  



  
Love  Strandberg  2018  09  06  

  

49  

lymfoida  blodbildande  stamcellen.  Identifikation  av  patogener  sker  i  huvudsak  efter  
antigenpresentation  från  andra  celler  och  aktivering  kan  kräva  costimulering.  
  

  
  

●   Redogöra  för  begreppet  klonal  selektion  och  hur  denna,  i  kombination  med  
mångfald,  enligt  evolutionära  principer  bidrar  till  de  speciella  karaktäristika  i  
adaptiva  immunsvar.  (S2-4)    

  
Klonal  selektion  är  tanken  om  att  varje  individ  har  en  stor  mängd  celler  inom  det  adaptiva  
immunförsvaret  med  genetisk  diversitet  som  gör  att  de  alla  har  olika  antigenspecificitet.  När  
en  cell  med  rätt  antigenreceptor  aktiveras  kommer  dess  cell  att  dela  sig  snabbt  och  vara  
dominerande  för  den  immunreaktionen.  Enligt  darwinismen  är  det  cellen  som  är  mest  
lämpad  att  möta  infektionen  som  prolifererar.  
  
Den  genetiska  variationen  hos  de  redan  existerande  immuncellerna  förklaras  i  
nedanstående  lärandemål.  Det  uppskattas  dock  att  bara  en  lymfocyt  på  ca  100  000  000  kan  
känna  igen  ett  visst  antigen.  Därför  finns  det  vid  ett  givet  tillfälle  ca  10  000  celler  redo  att  
aktiveras  vid  en  viss  infektion  och  det  är  då  viktigt  att  cirkulationen  av  immunceller  är  effektiv  
för  att  dessa  ska  kunna  komma  i  kontakt  med  antigen.  
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●   Redogöra  för  den  initiala  försvarsbarrirären  mot  infektion,  d.v.s.  epitelbarriärer,  
samt  för  de  specialicerade  immunologiska  cellerna,  molekylerna  och  
funktionerna  i  det  medfödda  immunförsvaret.  (S2-3)      

  
Kroppen  avgränsas  mot  omvärldens  mikrober  av  epitelbarriärer  vars  funktion  primärt  är  att  
mekaniskt  förhindra  infektion.  Epitelcellerna  har  också  möjlighet  att  utsöndra  
peptidantibiotika  samt  härbärgera  lymfocyter,  t.ex  gamma-delta-T-celler.  I  huden  står  keratin  
för  den  mekaniska  barriären  och  i  GI-kanalens  mukosa  finns  hög  koncentration  
peptidantibiotika.  Låga  pH-värden  i  hud,  GI-kanalen  och  genitalier  skapar  också  en  
ogynnsam  miljö  för  mikrobtillväxt.  
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Det  konstitutiva  försvarets  celler  är  framförallt  makrofager,  granulocyter,  dendritiska  celler,  
mastceller  och  s.k  konstitutiva  lymfoida  celler.  
  
Makrofager  kallas  monocyter  tills  de  kommer  ut  i  från  blodkärlen  i  vävnaden  och  där  
aktiveras.  Aktivering  sker  i  kontakt  med  cytokiner.  Makrofagernas  funktion  är  att  fagocytera  
patogen  samt  att  bortforsla  död  vävnad  och  på  så  sätt  initiera  vävnadsreparation.  De  har  en  
funktion  i  att  mediera  inflammation  genom  utsöndring  av  cytokiner  och  på  så  sätt  förstärka  
immunreaktioner.  
  
Av  granulocyterna  har  neutrofilerna  störst  betydelse  i  den  tidiga  immunreaktionen  då  de  på  
grund  av  dess  stora  antal  är  först  på  plats  för  fagocytering.  Vid  infektion  ökar  även  mängden  
neutrofiler  som  produceras  av  benmärgen.  Cellerna  är  kortlivade  men  har  receptorer  för  
antikroppar  och  komplementfaktorer  vilket  gör  att  dess  aktivitet  kan  förstärkas  av  ökad  
immunreaktion.  Eosinofiler  och  basofiler  aktiveras  av  specifika  PAMP  och  antigen  för  allergi  
och  parasiter  och  är  inte  lika  inblandade  i  vanliga  infektioner.  
  
Dendritiska  celler  är  myeloida  antigenpresenterande  celler  som  likt  makrofager  har  möjlighet  
att  utsöndra  cytokiner  vid  aktivering.  Dessa  celler  har  stor  betydelse  för  aktivering  av  det  
adaptiva  immunförsvaret  då  de  i  kontakt  med  antigen  migrerar  till  de  perifera  lymforganen.    
  
Mastceller  har  som  tidigare  diskuterats  stor  betydelse  i  utsöndringen  av  cytokiner  för  fortsatt  
immunreaktion.  De  kan  aktiveras  av  PAMP  eller  av  antikroppar  från  det  adaptiva  
immunförsvaret.  
  
De  konstitutiva  lymfoida  cellerna,  innate  lymphoid  cells  (ILC)  är  celler  som  har  funktioner  
liknande  de  det  adaptiva  immunförsvaret  men  som  inte  uttrycker  samma  typ  av  specificitet  
och  kapacitet.  Exempel  är  NK-celler  som  känner  igen  infekterade  och  stressade  kroppsegna  
celler.  De  har  förmågan  att  förstöra  dessa  och  secernera  cytokinen  interferon  (IFN)-gamma  
som  aktiverar  makrofager.  NK-cellerna  ökar  i  sin  tur  sin  aktivitet  av  cytokiner  utsöndrade  från  
makrofager  och  dendritiska  celler.  
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Andra  ILC  är  de  gamma-delta-T-celler  som  finns  i  epitelet,  de  regulatoriska  NK-T-cellerna,  
B1-celler  som  utsöndrar  antikroppar  i  GI-kanalen  och  marginal-zon  B-celler  som  finns  
perifert  i  mjälten  och  lymfknutor.  De  sistnämnda  reagerar  på  PAMP  som  vanligtvis  finns  i  
bakterieväggar.  
  

  
  

Utöver  ovan  nämnda  molekyler  finns  ett  antal  cytokiner  som  ska  kännas  till  i  samband  med  
det  konstitutiva  immunförsvaret.  
  

Tumor  necrosis  factor  (TNF)   Utsöndras  av  makrofager,  T-celler  och  mastceller.  Verkar  
starkt  cytotoxiskt  och  initierar  inflammation,  bland  annat  
genom  att  aktivera  endotelceller  vilket  får  dem  att  uttrycka  
CAM  och  öka  permeabiliteten.  

IL-1   Utsöndras  av  makrofager,  dendritiska  celler  och  mastceller.  
Verkar  likt  TNF.  

IL-12   Utsöndras  av  makrofager  och  dendritiska  celler.  Ökar  
effekten  hos  NK-  och  T-celler  samt  får  dem  att  producera  
IFN-gamma.  

IFN-gamma     Utsöndras  av  NK-  och  T-celler.  Aktiverar  makrofager  och  
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antikroppsproduktion.  

Typ  I  IFN   Utsöndras  av  virusinfekterade  celler.  Aktiverar  NK-  och  T-
celler.  

IL-10   Utsöndras  av  makrofager,  dendritiska  celler  och  T-celler.  
immunregulatoriskt,  minskar  aktiviteten  hos  makrofager  och  
dendritiska  celler.  

IL-6   Utsöndras  av  makrofager  och  T-celler.  Startar  
antikroppsproduktion  och  proliferation  hos  B-celler.  

Transforming  growth  factor  
(TGF)-beta  

Utsöndras  av  en  mängd  olika  celler.  Immunoregulatoriskt,  
minskar  inflammation.  

  
Det  konstitutiva  immunförsvarets  funktion  är  att  initiera  inflammation  (se  nedanstående  
lärandemål),  eliminera  mikrober  genom  fagocytos  samt  att  eliminera  virusinfekterade  celler.  
Själva  fagocytosen  sker  genom  identifikation  av  mikrober  via  makrofagernas  och  
neutrofilernas  PRR.  När  en  fagosom  väl  bildats  bidrar  lysozym,  ROS,  NO,  defensiner  och  
metalloprotein  i  att  bryta  ned  dess  innehåll.  
  
Det  antivirala  försvaret  sker  genom  NK-cellers  aktivering  via  typ  I  IFN  och  leder  till  avbruten  
proteinsyntes  och  apoptos  hos  de  infekterade  celler.  
  

●   Beskriva  de  tre  principiella  vägarna  för  aktivering  av  komplementsystemet  och  
dess  effektorfunktioner.  (S2)      

  
Komplementsystemet  består  av  de  komplementfaktorer  som  tidigare  nämnts  och  har  en  roll  i  
eliminationen  av  mikrober.  Aktiveringen  av  de  proteolytiska  enzymen  kan  ske  via  tre  vägar  
som  likt  koagulationskaskaden  går  samman  i  det  gemensamma  proteinet  C3.  
  
Den  klassiska  väggen  aktiveras  av  att  antikroppar  binder  till  mikrober  vilket  i  sin  tur  aktiverar  
C3.  
  
Lektinvägen  aktiveras  av  att  plasmaproteinet  mannose-binding-lectin  (MBL)  binder  till  
mannosrester  i  bakterieväggen  hos  mikrober  och  på  så  sätt  aktiverar  den  klassiska  vägen  
utan  närvaro  av  antikroppar.  
  
Den  alternativa  vägen  består  i  att  komplementfaktorer  som  kommer  i  kontakt  med  ytan  hos  
mikrober  kommer  att  aktiveras  pga  avsaknaden  av  de  komplementregulatoriska  protein  som  
finns  hos  de  kroppsegna  celler.  
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Komplementsystemets  effektorfunktioner  är  att  mediera  inflammation  genom  att  C5a  och  
C3a  attraherar  leukocyter.  Utöver  det  täcks  mikrober  med  C3b  vilket  gör  att  de  kan  
identifieras  av  makrofager  för  fagocytes.  Processen  i  vilken  fagocytos  underlättas  kallas  
opsonisering.  Slutligen  bildas  i  sista  steget  av  komplementkaskaden  poriner  kallade  
membrane  attack  complex  (MAC)  vilket  får  bakteriens  cytosoliska  innehåll  att  läcka  ut.  
  

●   Redogöra  för  begreppet  inflammation  inkluderande  fenomen  som  
kemotaxiinducerad  rekrytering  och  extravasering  av  leukocyter.  (S2-3)      

  
En  av  det  konstitutiva  immunförsvarets  funktioner  är  att  initiera  inflammation  genom  
utsöndring  av  cytokiner  från  aktiverade  makrofager,  mastceller  och  dendritiska  celler.  
Inflammationens  funktion  är  att  se  till  att  ökat  blodflöde  till  området  tar  med  sig  protein  och  
celler  som  krävs  för  att  eliminera  mikrober  och  reparera  vävnad.  Utöver  det  ökas  
koaguleringsförmågan  hos  blodet  vilket  är  tänkt  att  bilda  en  fysisk  barriär  som  hindrar  
infektion  från  att  ta  sig  in  i  blodomloppet.  
  
Vid  kontakt  med  mikrober  utsöndrar  makrofager  och  dendritiska  celler  TNF  och  IL-1  vilket  får  
endotelet  i  blodkärlen  att  uttrycka  selektiner  vilket  får  passerande  leukocyter  att  aktivera  
integriner  som  binder  till  endotelets  intercellular  adhesion  molecule  (ICAM)-1.  Detta  leder  till  
att  leukocyten  genom  diapedes  (extravasering)  tar  sig  in  i  vävnaden.  Väl  i  vävnaden  rör  sig  
leukocyterna  mot  områden  med  hög  kemokinkoncentration.  Hela  processen  kallas  
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kemotaxinducerad  rekrytering  och  att  endotelet  i  blodkärlen  samtidigt  blir  luckert  möjliggör  
att  t.ex  komplementprotein  kan  ta  sig  in  i  vävnaden  och  delta  i  elimination  av  mikroberna.    
  

  
  

●   Redogöra  för  systemiska  konsekvenser  av  inflammation  inkluderande  akutfas  
svar  och  feber.  (S2-3)    
  

Konsekvenser  av  inflammation  är  rodnad,  svullnad,  värme  och  smärta.  På  latin  benämns  
dessa  som  rubor,  tumor,  calor  och  dolor.    
  
Rubor,  tumor  och  calor  kommer  sig  från  det  ökade  blodflödet  och  kärlpermeabiliteten  i  
området  för  inflammation.  Dessa  effekter  medieras  framförallt  av  frisättning  av  histamin  och  
serotonin  från  mastceller  och  frisättning  av  NO  från  makrofager  och  dendritiska  celler.  
Bradykinin  har  också  en  stor  effekt  på  ökning  av  kärlpermeabiliteten.  
  
Dolor  ges,  förutom  av  skadade  nerver  vid  vävnadsskada,  också  av  att  bradykinin  frisätts  och  
aktiverar  smärtreceptorer.    
  
Systemiska  effekter  av  inflammation  är  en  ökad  kroppstemperatur,  hyperglykemi,  
dyslipidemi  och  vaskulärt  läckage.  Den  ökade  kroppstemperaturen  medieras  av  inverkan  
från  IL-1,  TNF  och  prostaglandin  E  på  hypothalamus.  Hyperglykemi  och  dyslipidemi  ges  av  
att  TNF,  IL-1  och  IL-6  alla  stör  upptaget  av  glukos  i  vävnader  och  på  så  sätt  höjer  halten  av  
glukos  och  fria  fettsyror  i  blodet.  
  
Det  vaskulära  läckaget  orsakas  av  en  kombination  av  de  vasopermeabilitetshöjande  och  
vasodilatatoriska  faktorerna.    
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Vid  inflammation  stimuleras  hepatocyterna  genom  kontakt  med  IL-6  att  syntetisera  
akutfasprotein  som  driver  på  den  inflammatoriska  processen.  Exempel  på  dessa  är  
opsoninerna  (ämnen  som  ger  opsonisering)  CRP  och  serum  amyloid  protein  (SAP)  samt  
fibrinogen,  MBL  och  diverse  andra  komplementfaktorer.  
  

  
  
  

●   Redogöra  för  B-cell  receptorers  och  antikroppars  struktur  och  funktion.  (S2)      
  
B-cellsreceptorer  är  homodimerer  bestående  av  monomerer  med  en  tung  och  en  lätt  kedja.  
De  C-terminala  delarna  hos  kedjorna  är  konstanta  och  bestämmer  typen  av  receptor.  De  N-
terminala  delarna  är  hypervariabla  och  bestämmer  vilken  typ  av  ämne  receptorn  binder  till.  
De  C-terminala  delarna  av  receptorn  kallas  för  fragment,  cristalline  (Fc)  och  de  N-terminala  
kallas  för  fragment,  antigen-binding  (Fab).  Varje  Fab  har  möjlighet  att  binda  en  epitop.  
Inbindning  till  antigen  sker  via  elektrostatiska  krafter,  vätebindningar,  Van  der  Waal-
interaktion,  hydrofobisk  interaktion  eller  en  kombination  av  de  alla.  
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Receptorerna  kan  också  genom  alternativ  splicing  göras  icke-membranbundna  och  kallas  då  
antikroppar.  Det  finns  5  huvudsakliga  typer  av  antikroppar  att  känna  till.  Dessa  är  Ig  A,  Ig  D,  
Ig  E,  Ig  G  och  Ig  M.  Typerna  G,  E  och  D  består  alla  av  dimerer,  i  fallet  A  är  två  dimerer  
ihopsatta  med  en  joining  chain  och  M  är  en  polymer  bestående  av  10-12  dimerer  och  en  
joining  chain.  
  

  
  
De  olika  antikropparna  har  olika  funktion  men  generellt  kan  sägas  att  antikroppars  
effektorfunktion  är:  
  

●   Neutralisering  av  antigen  
●   Opsonisering    
●   Rekrytering  och  aktivering  av  komplementsystemet  
●   Aktivering  av  mastceller  och  basofiler.  

  
Utöver  ovanstående  funktioner  har  även  antikroppar  en  del  i  elimineringen  av  kroppsegna  
celler  via  något  som  kallas  antibody  dependent  mediated  cytotoxicity  (ADCC)  och  leder  till  
rekrytering  av  NK-celler  samt  CD8-T-celler.  
  

Ig  A   Den  primära  antikroppen  i  mukosa  och  finns  därför  i  hög  koncentration  i  GI-
kanalen  och  i  bröstmjölk.  Dess  funktion  är  primärt  att  neutralisera.  

Ig  D   Primärt  B-cellsmembranbunden  antikropp  med  i  stort  sett  okänd  funktion.  

Ig  E   En  antikropp  med  en  Fc-region  vilken  basofiler  och  mastceller  binder  hårt  till.  
Utgör  en  stor  del  av  kroppens  svar  mot  parasiter.  

Ig  G   Opsoniserande  antikropp  med  möjlighet  att  korsa  placenta  och  aktivera  
komplementsystemet.  Det  är  kroppens  vanligaste  antikropp  i  blodbanan  och  
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binder  till  en  mängd  Fc-receptorer.  

Ig  M   Produceras  tidigt  i  immunresponsen  på  grund  av  att  det  stora  antalet  Fab-sites  ger  
en  stor  aviditet  gentemot  patogen.  Syntetiseras  både  i  membranbunden  och  
plasmalöslig  form.  Har  även  en  del  i  aktivering  av  komplementsystemet.  

  
Aktivering  av  B-cellsreceptorerna  sker  genom  inbindning  av  antigen  till  de  membranbundna  
antikropparna  vilket  ger  en  konfirmationsförändring  hos  protein  associerade  med  de  
membranbundna  delarna  av  antikroppen.  Detta  startar  en  signaltransduktionskaskad  som  
leder  till  uttryck  av  transkriptionsfaktorer  vars  konsekvenser  diskuteras  i  nedanstående  
lärandemål.  
  

●   Redogöra  för  de  olika  faserna  i  B-cellsvaret  inkluderande  begrepp  som:  
proliferation,  differentiering  till  plasma  celler,  Ig  produktion,  affinitetsmognad  
samt  B  cell  minne.  (S2-3)      

  
B-celler  är  en  del  av  det  adaptiva  immunförsvaret  och  dess  huvudfunktioner  är  
antikroppsproduktion  och  minnescellsbildning.  Aktivering  av  B-cellerna  sker  genom  de  tidiga  
B-cellsreceptorerna  Ig  M  och  Ig  D  tillsammans  med  signaler  antingen  från  T-celler  eller  
andra  delar  av  immunförsvaret.  Aktiveringen  leder  till  proliferation  och  differentiering  hos  B-
cellerna.  Differentiering  kan  antingen  leda  till  bildande  av  antikroppsproducerande  
plasmaceller  eller  till  minnesceller  som  alla  kommer  att  ha  receptorer  och  producera  
antikroppar  som  binder  till  samma  antigen.  Detta  kallas  för  klonal  expansion.  
  
Även  om  Fab-regionerna  hos  antikropparna  kommer  vara  desamma  kommer  den  tunga  
kedjan  att  variera  under  tiden  som  immunreaktionen  pågår.  Detta  fenomen  sker  genom  
alternativ  splicing  och  kallas  för  isotype  switching.  Vanligt  är  att  Ig  M  och  Ig  D  dominerar  i  
tidiga  immunreaktioner  för  att  sedan  genom  switch  övergå  till  Ig  A,  Ig  E  eller  Ig  G.  
Antikroppsfördelningen  varierar  med  olika  immunreaktioner.  
  

  
  
Vid  återupprepad  exponering  för  antigen  kommer  även  B-cellerna  att  uppnå  något  som  
kallas  för  affinitetsmognad.  Detta  sker  i  groddcentra  där  follikulära  dendritiska  celler  (FDC)  
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kommer  i  kontakt  med  B-  och  T-celler.  De  aktiverade  B-cellerna  kommer  där  att  proliferera  
med  generna  för  Fab-regionen  i  dess  antikroppar  öppen  för  mutationer,  något  som  kallas  
somatisk  hypermutation.    
  
De  B-celler  som  i  hypermutationen  får  sämre  förmåga  att  binda  till  de  antigen  som  
presenteras  av  FDC  kommer  att  elimineras  och  de  celler  som  binder  bättre  kommer  att  
fortsätta  proliferera  och  mutera.  Detta  sker  genom  att  det  finns  en  begränsad  mängd  antigen  
för  B-cellerna  att  binda  till  och  endast  de  celler  som  lyckas  får  överlevnadsfaktorer  från  T-
hjälparceller.  Samtidigt  som  somatisk  hypermutation  pågår  sker  även  isotype  switching.  
Processen  kallas  klonal  selektion  och  leder  till  affinitetsmognad.    
  

  
  

De  B-celler  som  tar  sig  ut  ur  groddcentrat  blir  till  plasmaceller  eller  minnesceller  beroende  på  
vilka  signaler  de  får  från  T-hjälparcellerna.  Vissa  plasmaceller  tar  sig  till  GI-kanalens  mukosa  
eller  benmärgen  och  blir  antikroppsproducerande  minnesceller.  Dessa  producerar  små  
mängder  antikroppar  under  en  lång  tid  för  att  genererar  ett  snabbare  immunsvar  nästa  gång  
samma  patogen  drabbar  kroppen.    
  
B-minnescellerna  producerar  inte  antikroppar  utan  finns  i  perifer  lymfoid  vävnad  för  att  
snabbt  kunna  aktiveras  ifall  de  kommer  i  kontakt  med  antigen.  Även  dessa  celler  har  ett  
livsspann  som  räknas  i  år.  
  
Aktivering  av  B-celler  kan  ske  utanför  groddcentrum  och  utan  kontakt  med  T-hjälparceller  
men  immunreaktionen  kommer  då  bli  svagare,  framförallt  ifall  antigenet  är  ett  protein.  
Aktivering  sker  då  genom  att  tillräckligt  många  B-cellsreceptorer  aktiveras  vid  inbindning  av  
antigen  eller  genom  att  t.ex  komplementprotein  binder  till  TLR  i  B-cellsmembranet.  
  
Sammantaget  leder  alltså  möjligheten  till  switch,  affinitetsmognad  och  minnescellsbildning  till  
att  kroppen  vid  exponering  för  antigen  det  redan  finns  minnesceller  mot  kommer  att  svara  
snabbare  med  mer  specifika  antikroppar  med  högre  affinitet  för  antigenet.  
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●   Redogöra  för  olika  immunoglobulinisotypers  struktur,  funktion  och  lokalisation  
samt  reglering  av  antikroppsproduktion  och  övergång  (”switch”)  mellan  
immunoglobulinklasser.  (S2)      

  
Se  föregående  lärandemål.  
  
➢   Känna  till  T-cellberoende  och  T-celloberoende  antikroppssvar.  (S1)      

  
Se  ovanstående  lärandemål.  Värt  att  tillägga  kan  vara  att  isotype  switching  och  
affinitetsmognad  inte  sker  utan  närvaro  av  T-celler  samt  att  de  B-celler  som  då  produceras  
blir  mer  kortlivade.  
  

  
  
➢   Känna  till  mekanismer  för  B-cell  tolerans.  (S1)      
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B-celler,  likt  T-celler,  utvecklar  under  mognaden  tolerans  mot  kroppsegna  molekyler  för  att  
inte  angripa  de  egna  vävnaderna.  Detta  kallas  för  B-cellstolerans.  De  omogna  celler  som  
inte  uppvisar  tolerans  kan  genom  receptor-editing  få  receptorer  med  högre  tolerans.  Även  
om  mogna  celler  har  receptorer  som  binder  till  kroppsegna  antigen  leder  till  inte  
nödvändigtvis  till  en  immunreaktion  eftersom  dessa  celler  inte  kommer  att  aktiveras  av  T-
celler.  
  

  
  
➢   Känna  till  basala  principer  för  antikroppsbaserade  analyser  som  ELISA,  RIA,  

immunofluorescens,  flödescytometri,  immunoprecipitation  och  western  blot.  
(S1)      

  
Antikroppar  kan  användas  för  att  mäta  koncentrationen  av  olika  antigen  i  kroppen  genom  att  
Fc-regionerna  fäst  till  molekyler  som  går  att  observera  genom  olika  mätningstekniker  
nämnda  nedan.  
  

enzyme-linked  immunosorbent  assay  
(ELISA)  

Enzym  fästs  till  Fc-regionen.  Högre  
enzymaktivitet  i  ett  område  kommer  då  tyda  
på  närvaro  av  antigen,  något  som  kan  
mätas  genom  spektrofotometri.  

radioimmunoassay  (RIA)   Radioaktiva  ämnen  fästs  till  Fc-regionen  
och  strålning  tyder  på  närvaro  av  antigen.    

immunofluorescens   Fluorescenta  ämnen  fästs  till  Fc-regionen.  I  
t.ex  cellkulturer  går  det  då  att  identifiera  
ljusstarka  partier  som  antigentäta.  

flödescytometri   Avancerad  teknik  där  celler  i  ett  flöde  
separeras  på  på  olika  egenskaper.  En  av  
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dessa  kan  vara  fluorescens  som  ges  av  
antikroppar,  tekniken  kallas  då  FACS.  

immunoprecipitation   Teknik  som  används  för  att  rena  fram  vissa  
protein  i  lösningar.  De  antikroppar  som  
binder  till  protein  bildar  en  egen  fas  i  
provrör.  

western  blot   Separation  av  ämnen  genom  elektrofores  
över  en  speciell  gel.  Ämnena  identifieras  
sedan  med  antikroppar  för  detektion.  

  
●   Redogöra  för  principerna  för  hur  mångfalden  av  T-  och  B-cellsreceptorer  samt  

antikroppar  genereras  på  molekylär  nivå.  (S2-3)      
  
Principen  bakom  uppkomsten  av  mångfald  är  samma  för  receptorer  och  antikroppar.  
Diversiteten  ges  av  rekombination  av  de  gensegment  som  kodar  för  Fab-regionerna  hos  
receptorer  och  antikroppar.  
  
T-cellsreceptorer  består  till  skillnad  från  antikroppar  och  B-cellsreceptorer  endast  av  två  
kedjor,  en  alfa  och  en  beta.  Dessa  sitter  bundna  till  ett  signalleringskomplex  kallat  CD3.    
  
Generna  som  kodar  för  de  olika  cellreceptorerna  består  av  variabla  (V)-,  konstanta  (C)-,  
diversity  (D)-  och  joining  (J)-segment.  Alfa-kedjan  hos  T-cellsreceptorn  saknar  dock  D-
segment.    
  
Under  processen  då  en  hemocytoblast  övergår  till  antingen  B-cell  eller  T-cell  sker  
rekombination  av  generna  som  kodar  för  receptorer  vilket  gör  att  ett  V-segment  kombineras  
med  ett  J-  och  ett  C-segment  samt  D-segment  i  vissa  fall.  Intronerna  däremellan  tas  bort  
genom  splicing  och  ett  mRNA  bildas  som  kodar  för  ett  färdigt  protein.  Rekombinas  möjliggör  
rekombinationen  och  uttrycks  endast  hos  T-celler  och  omogna  B-celler.  
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Antalet  segment  hos  generna  som  kodar  för  de  olika  kedjorna  hos  receptorerna  varierar  men  
sammantaget  kan  de  kombineras  på  ca  10⁶  olika  sätt.  Utöver  kombinationen  finns  enzym  
som  på  slumpmässiga  ställen  i  generna  inducerar  mutationer  vilket  ytterligare  ökar  
diversiteten.  Vid  själva  rekombinationen  kan  också  DNA-segment  skapas  och  infogas  på  
slumpmässiga  ställen  i  genen.  Tillsammans  med  andra  mutationer  kan  det  sägas  att  det  
uppstår  ca  10¹⁶  olika  sätt  att  uttrycka  generna  för  receptorerna  på.  
  

  
  

●   Redogöra  för  struktur  och  funktion  för  T  cell  receptorer,  MHC  klass  I  och  II  
molekyler,  samt  deras  roll  vid  bearbetning  och  presentation  av  antigen.  (S2-3)    

  
Som  tidigare  nämnts  är  MHC  inblandat  i  identifikationen  av  kroppsegna  celler.  Dessa  är  
membranbundna  molekyler  som  ständigt  presenterar  peptider  för  identifikation  av  T-celler.  
MHC  består  av  fyra  subenheter  och  delas  in  i  MHC  I  som  är  en  heterodimer  bestående  av  
en  membranbunden  subenhet  och  en  fri  subenhet  kallas  B2-mikroglobulin.  MHC  II  är  en  
homodimer  bestående  av  två  membranbundna  monomerer.  MHC  I  uttrycks  av  alla  celler  
med  nukleus  och  presenterar  cytosoliska  peptider  för  sk  CD4-T-celler  och  MHC  II  uttrycks  
hos  antigenpresenterande  celler,  B-celler  och  hos  celler  aktiverade  av  IFN-gamma.  Dess  
funktion  är  att  presentera  endocyterade  peptider.  
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Generna  för  MHC  är  polymorfa,  de  skiljer  sig  stort  mellan  individer.  Den  stora  variationen  
ges  inte  från  somatisk  rekombination  eftersom  loci  för  generna  är  närliggande.  Istället  
nedärvs  MHC-generna  i  sin  helhet  och  uttrycks  kodominant  från  föräldrarna.  Detta  gör  att  
sannolikheten  för  att  syskon  delar  MHC-gener  är  25%.  
  
Hos  människor  delas  loci  för  MHC-I  in  i  HLA-A,  HLA-B  och  HLA-C.  Tre  ärvs  från  varje  
förälder  vilket  gör  att  cellerna  kan  uttrycka  6  olika  MHC-I.  Loci  för  MHC-II  är  HLA-
DPalfa/HLA-DPbeta,  HLA-DQalfa/HLA-DQbeta  och  HLA-DRalfa/HLA-DRbeta  vilket  gör  
variationen  något  större  jämfört  jämfört  med  MHC-I.  
  

  
  
MHC-I  syntetiseras  i  ER  och  stannar  där  i  en  vesikel  tills  den  binder  till  en  cytosolisk  peptid.  
Dessa  peptider  förses  från  proteasomer  som  när  de  bryter  ned  protein  via  transporter  
associated  with  antigen  processing  (TAP)  transporterar  peptider  till  vesiklarna  i  ER.  När  
MHC-I  bundit  till  en  av  TAP  presenterad  peptid  fuserar  vesikeln  med  plasmamembranet  för  
identifikation  av  CD8-T-celler.  
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MHC-II  lagras  precis  som  MHC-II  i  vesiklar  i  ER  och  har  proteinet  invariant  chain  bundet  till  
sig.  Vesikeln  med  MHC-II  kommer  då  fusera  med  fagocyterade  endosomer  innehållande  
peptider  från  nedbrytna  mikrobiella  protein.  Efter  fusering  bryts  invariant  chain  ned  och  
peptiderna  binder  till  MHC-II.  Endosomen  fuserar  sedan  med  cellmembranet  för  
identifikation  av  CD4-T-celler.  

  

  
  
För  T-cellsreceptorns  funktion,  se  nästa  lärandemål.  
  

●   Redogöra  för  thymusberoende  utveckling  av  T  celler  (positiv  och  negativ  
selektion),  tolerans,  klonal  selektion,  expansion  och  utveckling  av  minne  inom  
T-cellssystemet.  (S2-3)      

  
Efter  bildande  av  T-celler  i  benmärgen  migrerar  de  till  thymus  för  mognad  och  klonal  
selektion,  en  process  som  går  ut  på  att  skapa  T-cellstolerans  i  relation  till  de  kroppsegna  
peptider  presenterade  av  MHC.  I  första  steget  av  processerna  kallas  T-cellerna  
dubbelnegativa  eftersom  de  saknar  de  cluster  of  differentiation-markörer  (CD4/CD8)  de  
mogna  cellerna  har.  Hos  cellerna  sker  rekombination  av  generna  för  receptorerna  och  de  
celler  som  uttrycker  korrekta  receptorer  blir  dubbelpositiva  med  både  CD4  och  CD8.  De  
celler  som  inte  lyckas  utveckla  receptorer  får  inte  överlevnadssignaler  och  begår  apoptos  
pga  neglect.  
  
De  dubbelpositiva  T-cellerna  interagerar  sedan  med  MHC  hos  celler  i  thymus  och  endast  de  
celler  som  binder  till  MHC  får  fortsätta  mogna,  detta  steg  kallas  positiv  selektion.  De  celler  
som  binder  MHC-I  förlorar  CD4  och  de  celler  som  binder  MHC-II  förlorar  CD8.  Cellerna  blir  
därför  enkelpositiva  vid  positiv  selektion.  De  celler  som  binder  MHC  för  hårt  genomgår  
apoptos  i  det  som  kallas  negativ  selektion  för  att  undvika  reaktioner  mot  den  egna  kroppen.  
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Vid  aktivering  genomgår  T-cellerna  klonal  expansion  där  de,  precis  som  i  fallet  med  B-celler,  
bibehåller  antigenspecificitet.  Vissa  aktiverade  celler  differentierar  till  T-minnesceller  som  
precis  som  B-minnesceller  spelar  en  roll  i  att  tidigt  aktivera  immunförsvaret  vid  ytterligare  
exponering  för  samma  antigen.  T-minnescellerna  delas  in  i  centrala  celler  som  tidigt  
genomgår  klonal  expansion  vid  exponering  för  antigen  och  effektorceller  som  framförallt  
eliminerar  antigenbärande  organismer  i  perifer  vävnad.  
  

●   Redogöra  för  begreppen  professionella  antigen-presenterande  celler,  
costimulerande  molekyler  och  samverkan  mellan  T-celler  och  andra  celler  vid  
aktivering  av  immunsvar.  (S2)      

  
Aktivering  av  T-celler  sker  genom  en  process  kallas  costimulering  och  sker  i  samverkan  med  
professionella  antigenpresenterande  celler  (APC),  alltså  makrofager  och  dendritiska  celler.  
Utöver  att  CD8-receptorn  ska  binda  MHC-I  och  CD4-receptorn  MHC-II  behövs  
costimulatoriska  receptorer  för  att  expansion  och  aktivering  ska  ske.  
  
De  vanligaste  costimulatoriska  liganderna  är  B7-liganderna  CD80  och  CD86  som  bägge  
uttrycks  hos  APC.  Dessa  ligander  uttrycks  när  APC  aktiveras  av  mikrober  och  binder  till  
CD28-receptorn  hos  T-cellerna.  
  
Aktivering  genom  costimulering  behöver  bara  ske  en  gång  hos  T-cellerna.  Därefter  räcker  
det  att  antigen  presenteras  av  celler  utan  costimuli  för  att  ge  respons.  Aktivering  leder  också  
till  uttryck  av  IL-2-receptorer  vilket  krävs  för  reglering  av  immunresponsen.    
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Den  viktigaste  samverkan  mellan  T-celler  och  andra  celler  för  aktivering  av  immunförsvaret  
sker  i  groddcentra  där  Th-celler  binder  till  omogna  B-celler.  Ifall  de  omogna  B-cellerna  har  
receptorer  som  binder  till  samma  antingen  som  Th-cellerna  kommer  T-cellernas  CD40-L  
binda  in  till  CD40  på  de  omogna  B-cellerna.  Det  är  denna  reaktion  som  får  Th-cellerna  att  
utsöndra  överlevnadsfaktorer  till  de  omogna  B-celler  som  har  högst  affinitetsmognad  vilket  
driver  den  klonala  selektionen.    

  

  
  

●   Redogöra  för  basal  genetik  och  mångfald  hos  MHC  molekyler,  samt  hur  detta  
kan  påverka  olika  medicinska  tillstånd  och  beslut.  (S2)      

  
Se  lärandemål  om  MHC.  Organdonationer  kräver  en  match  på  MHC-typer  mellan  donator  
och  mottagare.  Det  är  vanligt  att  genomföra  screening  av  syskon  för  att  bedöma  ifall  
donation  är  möjlig  inom  familjen,  detta  eftersom  sannolikheten  är  hög  att  syskon  delar  MHC-
typer  pga  den  kodominanta  nedärvningen.  
  

●   Redogöra  för  de  olika  huvudsakliga  funktionerna  hos  T-mördarceller,  T-
hjälpceller  inkluderande  Th1  och  Th2,  samt  regulatoriska  T-celler.  (S2)      
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T-mördarceller  (CD8)  är  cytotoxiska  T-celler  som  vid  aktivering  via  costimuli  och  inbindning  
till  MHC-II  kommer  att  eliminera  virusinfekterade  celler  och  tumörceller  genom  frisättning  av  
cytotoxiska  granuli.  
  
T-hjälparceller  (CD4)  aktiverar  bland  annat  makrofager  och  secernerar  cytokiner  som  leder  
till  B-cellsproliferation.  Delas  in  i  ett  antal  undergrupper  beroende  på  vilka  cytokiner  de  
utsöndrar.  
  

●   Th1  utsöndrar  IFN-gamma  samt  IL-2  och  ökar  makrofagers  förmåga  till  fagocytos.  
Dessa  celler  är  inblandade  vid  bland  annat  virusinfektioner.  De  B-celler  som  
aktiveras  av  Th1-celler  kommer  i  första  hand  att  secernera  antikroppen  IgG.  

●   Th2  utsöndrar  IL-10,  IL4-  och  IL-5  som  aktiverar  mastceller  och  eosinofiler  samt  får  
B-celler  att  genomgå  switching  till  produktion  av  Ig  E-antikroppar.  Dessa  Th-celler  är  
involverade  vid  parasitinfektioner.  

●   Th17  utsöndrar  cytokiner  som  rekryterar  neutrofiler.  Aktiveras  vid  bakterie-  och  
svampinfektioner.  

●   Regulatoriska  T-celler  utsöndrar  immunregulatoriska  substanser,  t.ex  IL-10  och  TGF-
beta.  

  

  
  

➢   Känna  till  olika  subklasser  av  lymfocyter,  såsom  NK-celler,  NKT-celler,  T-celler  
med  gamma-delta-receptor,  samt  vissa  molekylgrupper  som  superantigener,  
icke  klassiska  MHC-molekyler.  (S1).      

  
NK-celler  sägs  tillhöra  det  konstitutiva  immunförsvaret  men  klassas  som  lymfocyter.  Dödar  
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celler  som  inte  uppvisar  korrekt  MHC-I  med  samma  mekanismer  som  CD8-T-celler  och  
utgör  endast  2  %  av  lymfocyterna.  Aktiveras  av  IFN-gamma  och  andra  makrofagcytokiner  
men  också  av  antikroppar.    
  
NKT-celler  är  T-celler  som  delar  egenskaper  med  NK-celler.  Dess  T-cellsreceptorer  uppvisar  
mindre  diversitet  jämfört  med  andra  T-celler  och  vid  aktivering  frisätts  en  mängd  cytokiner.    
  
Gamma-delta-T-celler  är  varken  CD4-  eller  CD8-positiva.  De  behöver  inte  binda  MHC  och  
kan  aktiveras  direkt  i  epitelet.  
  
Superantigener  utsöndras  av  mikrober  för  att  försvaga  immunförsvaret.  De  binder  till  MHC  
med  hög  affinitet  vilket  kan  ge  ett  livshotande  immunsvar.  Alternativt  dör  T-cellen  eller  
aktiveras  med  låg  antigenspecificitet.  
  
Icke-klassiska  MHC-molekyler  kodas  av  andra  gener  jämfört  med  MHC-I  och  -II  och  binder  
inte  till  samma  receptorer.  Vid  inbindning  aktiveras  istället  funktioner  som  cytokinutsläpp.  
Dessa  MHC-molekyler  uttrycks  bl.a  i  GI-kanalens  epitel.  
  

●   Redogöra  för  hur  immunologiska  svar  regleras,  hur  detta  påverkas  av  olika  
konstitutionella  och  omgivningsfaktorer  (S2)      

  
Reglering  sker  vid  mognad  genom  klonal  selektion  för  att  fastställa  att  immuncellerna  har  rätt  
affinitet  och  specificitet.  Faktorer  som  ger  ett  mer  aktivt  immunförsvar  är  ökad  produktion  av  
thymushormon  och  cytokiner.  
  
Regulatoriska  T-celler  är  ansvariga  för  en  stor  del  av  regleringen  av  immunförsvaret.  Dessa  
tros  aktiveras  av  specifika  MHC-II  komplex  hos  APC  och  utsöndrar  efter  aktivering  TGF-
beta.  
  
➢   Känna  till  skillnader  mellan  immunologisk  reglering  i  några  centrala  

organsystem  (S1)    
  
Några  av  immunförsvarets  celler,  framförallt  då  makrofager  och  NK-celler,  kan  vara  organ-
specifika  och  därför  anpassade  till  att  verka  inom  en  viss  vävnad.  Makrofagerna  i  
lungvävnad  kan  med  andra  ord  skilja  sig  i  dess  sätt  att  angripa  infektion  jämfört  med  de  i  
fettvävnad.  Se  nedanstående  lärandemål  om  celltyper  i  lungvävnad  (avsnitt  andning)  
respektive  fettvävnad  (avsnitt  endokrinologi)  för  exempel  på  organ-specifika  olikheter  hos  
makrofager.  
  

  
  

Vissa  organ  är  även  immunpriviligierade  vilket  betyder  att  de  skyddas  från  autoimmuna  
reaktioner  av  fysiska  barriärer.  Exempel  på  sådana  organ  är  testiklarna,  ögonen  och  
hjärnan.  
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➢   Känna  till  de  huvudsakliga  immunologiska  faktorerna  som  kan  påverka  

uppkomst  eller  förlopp  vid  svåra  infektioner,  autoimmuna  sjukdomar,  allergier,  
cancer,  transplantation  (S1)    

  
Vid  svåra  infektioner  krävs  att  immunförsvarets  konstitutiva  del  snabbt  är  på  plats  för  att  
begränsa  spridning  av  de  mikrober  som  tagit  sig  innanför  kroppens  epitelmembran.  Hur  stort  
antalet  mikrober  var  vid  smittotillfället  och  hur  djupt  in  i  vävnaden  de  tagit  sig  påverkar  
sjukdomsförloppet.  Att  det  adaptiva  immunförsvaret  sedan  snabbt  kan  producera  specifika  
antikroppar  med  god  affinitet  är  essentiellt  för  att  infektionen  på  sikt  ska  kunna  dämpas.  
  
Autoimmun  sjukdom  tros  kunna  bero  på  att  thymusselektionen  är  rubbad.  Ifall  selektionen  
inte  sker  korrekt  kan  T-cellerna  reagera  på  kroppsegna  antigen.  Regulatoriska  T-celler  tros  
också  vara  viktiga  för  att  förhindra  sjukdom  och  störd  regulatorisk  aktivitet  är  kopplad  till  
autoimmunitet.  
  
Allergi  uppstår  när  immunförsvaret  sensibiliseras  mot  icke-farliga  antigen.  Detta  leder  till  
massiva  reaktioner  från  mastceller  och  basofila  granulocyter  vilket  kan  leda  till  livshotande  
anafylaktiska  chocker.  
  
Kroppen  har  en  mängd  mekanismer  för  att  hantera  uppkomsten  av  cancer.  NK-  och  CD8-T-
celler  upptäcker  när  cancerceller  uppvisar  felaktiga  MHC-I  och  inducerar  apoptos.  De  
cancerceller  som  överlever  har  utvecklat  okänslighet  mot  de  signaler  som  ges  från  
immunförsvaret,  alternativt  utsöndrar  de  själva  immunregulatoriska  cytokiner.  
  
Vid  transplantation  krävs  en  matchning  i  HLA  för  att  inte  immunförsvarets  celler  ska  initiera  
en  avstötningsreaktion.  Ifall  HLA-matching  är  dålig  kan  immunsuppressiv  medicin  sättas  in  
för  att  förhindra  avstötning.  

BEN  &  MUSKEL  

Histologi  
●   Kunna  klargöra  begreppet  öppna  cellförband  (S2).      

  
En  av  de  saker  som  skiljer  bindväv  från  epitel  är  att  cellerna  inte  är  direkt  sammankopplade  
med  t.ex  tight  junctions  eller  adherence  junctions.  Istället  ligger  de  utspridda  i  
extracellulärmatrix  (ECM).  Detta  kallas  öppna  cellförband.  
  

●   Definiera  bindväv  med  avseende  på  packningsgrad,  ordning  och  speciella  
egenskaper  (S2).      

  
Bindväv  är  celler  och  vävnadsspecifik  ECM  som  delar  in  kroppen  i  olika  compartments.  De  
olika  bindvävstyperna  skiljs  åt  beroende  på  hur  dess  ECM  är  uppbyggt  i  avseende  på  
packningsgrad,  typ  av  molekylära  komponenter,  histologisk  regelbundenhet  och  funktion.  
ECM  delas  i  sin  tur  in  i  bindvävstrådar  och  grundsubstans.    
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Bindvävstrådarna  kan  antingen  vara  kollagena,  retikulära  eller  elastiska.  De  kollagena  fibren  
har  hög  dragfasthet  och  låg  töjbarhet.  De  retikulära  fibren  består  av  kollagen  typ  III  och  utgör  
stroma  i  benmärg,  lymfknutor  och  mjälte.  Elastiska  fibrer  består  av  elastin  och  har  låg  
dragfasthet  men  hög  töjbarhet.  De  finns  t.ex  i  hud  och  kärlväggar.  
  
Nedan  följer  de  olika  typerna  av  bindväv:  
  

  
  

Uppdelning  kan  alltså  ske  beroende  på  vilken  typ  av  bindvävstrådar  vävnaden  har,  beroende  
på  om  dessa  är  hårt  packade  och  om  de  har  ett  regelbunden  eller  oregelbunden  struktur.  
  

●   Redogöra  för  olika  typer  av  embryonal  bindväv  (mesenkymvävnad  och  
slemvävnad).  Klargöra  förekomst  av  adult  respektive  embryonal  
mesenkymvävnad  (S2).      

  
Den  embryonala  bindväven  delas  in  i  mesenkym-  och  slemvävnad  (wharton’s  jelly).  
Mesenkymvävnaden  ger  upphov  till  den  adulta  kroppens  bindväv.  Den  innehåller  rikligt  med  
multipotenta  mesenkymala  stamceller  som  differentierar  sig  till  alla  de  bindvävsbildande  
cellerna.    
  
Mesenkym  finns  även  hos  vuxna  men  är  där  mer  spritt  och  hittas  framförallt  i  den  luckra  
bindväven  (loose  connective  tissue).  Generellt  består  den  av  multipotenta  stamceller  t.ex    
pericyter  som  sitter  runt  blodkärl.  Dessa  celler  har  möjlighet  att  differentiera  sig  och  bli  en  del  
av  kärlväggens  glatta  muskulatur.  
  
Slemvävnad  finns  i  navelsträngen,  har  en  hög  vaskulariseringsgrad  och  består  mestadels  av  
ECM  med  inslag  av  huvudsakligen  fibroblaster.  ECM  innehåller  hög  koncentration  
hyaluronsyra  för  att  förhindra  att  navelsträngen  vrider  sig  runt  sig  själv.  
  

●   Mikroskopiskt  kunna  identifiera  olika  typer  av  bindväv  (embryonal,  kollagen,  
retikulär,  elastisk  bindväv)  (S1-S2).      
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Embryonal  bindväv  identifieras  histologiskt  genom  antingen  diffust  arrangerade  
mesenkymala  celler  i  lucker  bindväv.  Slemvävnad  identifieras  genom  högre  
vaskuliseringsgrad  och  utspridda  fibroblaster.  
  

  
  
Kollagen  bindväv  identifieras  genom  hög  koncentration  mörka,  raka,  tjocka  streck  i  
preparaten.  De  skiljs  åt  från  de  elastiska  fibren  genom  dess  tjocklek  och  icke-vågiga  
utseende.  Utmärkta  som  C  på  bilden  nedan,  se  skillnad  på  de  elastiska  fibren  E.    
  

    
  
Retikulär  bindväv  hittas  i  ett  begränsat  antal  organ,  t.ex  i  lymfnoder/mjälten,  och  består  av  
kollagen  typ  III.  Fibrerna  formar  oregelbundna  mönster.  
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Gränsen  mellan  kollagen  och  elastisk  bindväv  dras  utefter  respektive  bindvävs  
koncentrationer  i  vävnaden.  
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●   Redogöra  för  bindvävens  celler  (mesenkymceller,  fibroblaster,  makrofager,  
mastceller,  plasmaceller,  fettceller  och  endotelceller).    

  
Mesenkymceller  differentierar  till  de  olika  bindvävsbildande  cellerna.  Dessa  inkluderar  
osteoblaster,  kondrocyter,  adipocyter  och  pericyter.  
  
Fibroblaster  syntetiserar  kollagen  och  elastin,  de  komponenter  som  utgör  kollagen,  retikulär  
och  elastisk  bindväv.  
  
Makrofager,  se  ovanstående  lärandemål.  
  
Mastceller  framförallt  i  bindväv  som  kommer  i  kontakt  med  icke-kroppsegna  ämnen,  t.ex  
huden  och  i  GI-kanalen.    
  
Plasmaceller  är  aktiverade  antikroppsproducerande  B-celler.  Se  lärandemål  om  immunologi.  
  
Fettceller  finns  framförallt  i  grupperingar  i  lucker  bindväv.    
  
Endotelceller  täcker  insidan  av  blodkärl  och  lymfkärl.    
  

●   Kunna  klargöra  vad  brosk  histologiskt  består  av.  Skillnad  mellan  
kondrocyter/kondroblaster.  Redogöra  för  olika  kännetecken/egenskaper  
(saknar  blod-/lymfkärl  och  nerver;;  har  anaerob  metabolism  och  god  
transplanterbarhet)  samt  ge  exempel  på  undantag  för  dessa  kännetecken.  
Perikondrium.  Förkalkat  brosk  (S2).      

  
Brosk  består  bland  annat  av  celler  (kondroblaster  och  kondrocyter),  kollagenfibrer  och  
grundsubstand  i  form  av  proteoglykaner  och  hyaluronsyra  m.m.  Vävnaden  saknar  blodkärl,  
lymfkärl  och  nerver  generellt.  Att  lymfkärl  och  blodkärl  saknas  betyder  att  cellerna  använder  
sig  av  anaerob  metabolism  samt  gör  att  vävnaden  lätt  kan  transplanteras.  
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Vävnaden  delas  in  i  hyalint  brosk  innehållandes  kollagen  typ  II,  elastiskt  brosk  innehållandes  
kollagen  typ  II/elastin  och  trådbrosk  innehållandes  kollagen  typ  II/kollagen  typ  I.  
  
Perikondrium  är  en  hinna  som  täcker  hyalint  och  elastiskt  brosk.  Den  utgörs  av  
fibroblastliknande  celler  och  deltar  i  nybildandet  av  brosk.  
  
Brosknedbrytning  är  vanligt  hos  äldre  och  leder  till  det  som  kallas  osteoartros.  Förkalkat  
brosk,  alltså  utfällning  av  kalciumkristaller  i  brosk,  är  något  som  tros  kunna  sätta  igång  den  
degenerativa  processen.  
  
För  skillnaden  mellan  kondroblast  och  kondrocyt,  se  nedanstående  lärandemål.  
  

●   Mikroskopiskt  kunna  identifiera  olika  typer  av  brosk  (hyalint/elastiskt  brosk,  
trådbrosk)  (S1-S2).      

  
Hyalint  brosk  identifieras  histologiskt  genom  rikligt  med  ECM  och  kondrocyter  liggandes  i  
lakuner  som  antingen  är  ensamma  eller  sammansatta  i  s.k.  isogena  grupper  (kondron).  
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Elastiskt  brosk  har  en  högre  celltäthet  jämfört  med  hyalint  brosk.  Viss  fettinlagring  syns  och  
isogena  grupper  är  svårare  att  identifiera.  Med  den  elastinfärgning  som  används  i  
nedanstående  bild  framträder  bindvävstrådarna  tydligare.  
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Trådbrosk  saknar  perikondrium  och  har  låg  celltäthet.  Brosket  delar  karakteristika  med  
hyalint  brosk  och  senor  i  det  att  att  det  består  av  kraftiga  kollagenfibrer  med  spridda  
kondrocyter.  
  

  
  

●   Redogöra  för  broskets  histogenes  (differentieringsstadier).  Klargöra  begreppet  
isogena  grupper  (=  kondron)  (S2).      

  
Brosket  bildas  genom  det  som  kallas  kondrifikation.  Processen  består  i  att  mesenkymala  
stamceller  från  perikondrium  börjar  ändra  form  och  gå  mot  ett  rundare  morfologiskt  tillstånd.  
De  differentierar  sedan  till  kondroblaster  som  sedan  prolifererar  och  bildar  det  som  kallas  
omoget  brosk.  Majoriteten  av  kondroblasterna  bildar  sedan  isogena  grupper  och  börjar  
tillverka  ECM.  När  kondroblasterna  blir  omslutna  av  matrix  kallas  de  kondrocyter.  
Kondrocyterna  hypertrofierar  för  att  få  tillgång  till  näring.  
  

  
  

●   Redogöra  för  interstitiell  och  appositionell  tillväxt  av  brosk  (S2).      
  
Interstitiell  brosktillväxt  sker  inifrån  brosket  genom  proliferation  av  kondroblaster.  Detta  sker  
under  benets  tillväxt  i  epifysplattorna.  
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Appositionell  tillväxt  sker  genom  migration  och  differentiering  av  mesenkymala  stamceller  
från  perikondrium,  något  som  sker  hos  vuxna.  
  

●   Redogöra  för  karakteristika  hos  hyalint,  elastiskt  och  trådbrosk.  Klargöra  
begreppen  anulus  fibrosus  och  nucleus  pulposus  (S2).      

  
Se  ovanstående  lärandemål.    
  
Hyalint  brosk  finns  bland  annat  i  trachealringarna,  larynxbrosk,  revbensbrosk  och  nässeptum  
samt  i  epifysplattorna  i  ben  och  i  ledbrosk.  Har  hög  proteoglykankoncentration  vilket  ger  
stötdämpande  verkan.  
  
Elastiskt  brosk  finns  i  ytteröra,  yttre  hörselgång,  örontrumpeten,  epiglottis  och  mindre  
larynxbrosk.  Brosket  är  elastiskt  och  mindre  inriktat  på  stötdämpning.  Detta  brosk  genomgår  
inte  förkalkning.  
  
Trådbrosk  finns  i  meniskerna,  blygdbensfogen  (symphysis  pubis),  käkleden,  
nyckelbenslederna  och  i  intervertebralskivorna.  I  sistnämnda  fall  ligger  brosket  i  vad  som  
kallas  anulus  fibrosus,  en  broskring  som  täcker  nucleus  pulposus,  diskens  inre  massa.  Det  
är  bristningar  i  anulus  fibrosus  som  betecknas  som  diskbråck.  Brosket  ses  som  en  
övergångsform  mellan  hyalint-  och  elastiskt  brosk.  

  
●   Känna  till  och  beskriva  funktionen  för  glykoproteinet  kondronektin  (S1-S2).    

  
Kondronektin  är  det  protein  som  förankrar  kondrocyterna  i  kollagen  typ  II,  likt  hur  fibronektin  
förankrar  trombocyter  i  fibrin.  
  

●   Redogöra  för  benvävnadens  funktioner  (S2).      
  
Dess  funktion  är  att  mekaniskt  stötta  kroppen,  utgöra  utrymme  för  hemopoesen  samt  vara  
en  depå  för  kalcium  i  kroppen.  Det  ämne  som  i  huvudsak  utgör  våra  ben  är  hydroxyapatit  
och  detta  kan  lätt  brytas  ned  för  användning  av  dess  kemiska  beståndsdelar.  
  

●   Redogöra  för  skillnaden  mellan  spongiöst  och  kompakt  benvävnad.  Klargöra  
lokalisation  av  epifys,  metafys  och  diafys  (S2).      
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Benvävnad  delas  in  i  kompakt  och  spongiös.  Det  kompakta  benet  består  av  en  hög  
koncentration  hydroxyapatit  och  det  spongiösa  benet  är  lättare  med  trabekler.  
Omsättningshastigheten  för  spongiöst  ben  är  större  jämfört  med  kompakt.  
  

  
  

Epifysen  är  ändarna  på  rörbenen  (long  bones)  och  de  fästs  via  metafysen  i  benets  mellersta  
del  (diafysen).  Benet  omgärdas  också  av  en  fibrös  bindvävshinna  kallad  periost.  
  

  
  

●   Redogöra  i  detalj  för  direkt  (=  bindvävspreformerad  eller  desmal)  benbildning  
och  var  den  förekommer.  Redogöra  för  skillnader  mellan  osteoblaster  och  
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osteocyter.  Osteoprogenitorcell.  Osteoid.  Mineralisering.  Klargöra  hur  
osteocyter  livnär  sig  och  kommunicerar  med  varandra  (canaliculi  och  gap  
junctions).  Redogöra  för  osteoklasternas  uppkomst  och  funktion.  (S2)  

  
Benbildning  delas  in  direkt  och  indirekt  beroende  på  om  den  utgår  från  en  broskmodell  eller  
inte.  Den  direkta  benbildningen  sker  i  skallens  platta  ben,  ansiktsbenen,  underkäken  och  
nyckelbenen.    
  
Direkt  benbildning  sker  under  fostertiden  genom  att  mesenkymala  stamceller  migrerar  till  s.k.  
ossifikationscentra.  Väl  där  differentierar  de  till  osteoprogenitorceller  som  sedan  
differentierar  till  osteoblaster.  Precis  som  i  kondrifikationen  secernerar  sedan  osteoblasterna  
kollagenmatrix  (osteoid)  och  när  de  väl  blivit  inneslutna  kallas  de  osteocyter.  Osteocyterna  
skickar  ut  utskott  för  att  med  gap  junctions  ansluta  sig  till  närliggande  celler.  Kanalerna  som  
dessa  utskott  går  igenom  kallas  för  canaliculi.  Osteoiden  mineraliseras  sedan  till  
hydroxyapatit  med  tiden.  
  

●   Redogöra  i  detalj  för  indirekt  (=  broskpreformerad  eller  kondral)  benbildning  
och  var  detta  förekommer.  Klargöra  utvecklingen  i  epifysplattan  (tillväxtplattan)  
och  kunna  särskilja  och  förklara  händelser  i  vilo-,  proliferations-,  hypertrofi-,  
förkalkningsoch  förbeningszon.  Kondroklaster.  Primära  och  sekundära  
ossifikationscentra.  Märghålor.    Hydroxyapatit.  (S2)  

  
Indirekt  benbildning  utgår  från  en  broskmodell.  Det  första  som  sker  är  att  mesenkymala  
celler  differentierar  till  kondroblaster  som  bildar  brosk  vid  platsen  där  ben  ska  bildas.  Ifrån  
perikondriet  produceras  sedan  osteoblaster  som  innesluter  broskmodellen  i  ben.  I  fallet  
rörben  utgår  benbildningen  från  diafysen.  De  inneslutna  kondrocyterna  dör  sedan  och  
brosket  bryts  ned  för  att  bilda  märghålor  som  vaskulariseras.  Genom  blodkärlen  kommer  
hemocytoblaster  som  bildar  benmärg.  I  fallet  rörben  uppstår  i  diafysen  en  primär  
ossifikationszon  och  sedan  uppstår  sekundära  ossifikationszoner  i  det  som  ska  bilda  epifys.  I  
dessa  ossifikationszoner  ersätts  brosk  gradvis  av  ben  enligt  ovanstående  process.    
  
Slutligen  sammanväxer  de  olika  ossifikationszonerna  och  benet  växer  sedan  med  
utgångspunkt  ifrån  diafysen.  I  processen  bildas  olika  tillväxtzoner  i  benet  som  går  att  skilja  åt  
histologiskt.  För  zonerna,  se  nedanstående  lärandemål.  
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För  kondroklaster  se  nedanstående  lärandemål.  
  

●   Redogöra  för  Haverska  system;;  Haverska  och  Volkmanns  kanaler  (S2).      
  
Färdigbildat  kompakt  ben  kan  identifieras  histologiskt  genom  haverska  system  (osteon).  
Detta  är  enheter  genom  vilka  benet  vaskulariseras.  I  varje  haversk  kanal  går  en  ven  
respektive  artär.  De  olika  systemen  sammankopplas  via  tvärgående  volkmanns  kanaler.  

  

  
  

●   Mikroskopiskt  kunna  identifiera  direkt  och  indirekt  benbildning  (S2).    
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Det  pågår  kontinuerlig  hormonellt  styrd  nedbrytning  och  återuppbyggnad  av  ben.  De  celler  
som  är  ansvariga  för  nedbrytningen  kallas  osteoklaster  och  hittas  i  benet  i  det  som  kallas    
howships  lakuner.  Osteoklaster  är  stora  multinukleära  celler  och  de  upprätthåller  en  del  av  
kroppens  kalciumhomeostas.  Bilden  nedan  visar  en  lakun  med  osteoklaster  i  kanterna.  
  

  
  
Direkt  benbildning  identifieras  histologiskt  genom  ett  stort  antal  basofila  osteoblaster  ytterst  i  
kanterna  där  benet  byggs  på  och  ett  färre  antal  celler  i  mitten.  Lakuner  med  osteocyter  och  
osteoklaster  går  att  identifiera.  
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Indirekt  benbildning  kan  identifieras  genom  de  olika  tillväxtzonerna  som  bildas.  
Tillväxtzonerna  motsvarar  de  stadier  av  benbildning  som  de  olika  delarna  av  benet  befann  
sig  i  när  snittet  gjordes.  Se  föregående  lärandemål.    
  
Närmast  epifysen  finns  en  vilozon/reservzon  med  brosk  och  kondroblaster.  Under  den  finns  
en  proliferationszon  bestående  av  kondrocyter  som  bildar  myntrullestrukturer.  Därunder  
finns  en  hypertrofisk  zon  där  cellerna  ökar  i  storlek.  Under  hypotrofizonen  finns  en  
kalcifikationszon  där  brosket  omvandlas  till  ben.  Underst,  närmast  diafysen,  finns  
resorptionszoner  där  kondroklasterna  är  aktiva.    
  

  
  
Nedan  numreras  de  olika  zonerna  1-5.  
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I  bilden  nedan  syns  ett  tvärsnitt  genom  resorptionszonen  där  brosket  perifert  har  omvandlats  
till  ben.  
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●   Kunna  indelning  av  muskelvävnad;;  skelett-,  hjärt-  och  glatt  muskulatur  (S2).      
  
Skelettmuskulatur  är  tydligt  tvärstrimmig  och  dess  celler  är  långa  med  flertalet  cellkärnor.    
  
Hjärtmuskulatur  är  mindre  uttalat  tvärstrimmig  men  har  tydliga  tvärgående  kittlinjer.  Cellerna  
är  fuserade  i  varandra  och  har  mer  sarkoplasma  (cytoplasma)  och  fler  mitokondrier  än  
skelettmuskler.  Varje  cell  har  en  eller  två  cellkärnor.  
  
Glatt  muskulatur  har  centrala  korkskruvsliknande  cellkärnor.  Det  finns  ingen  tvärstrimmighet  
utan  musklerna  har  ett  diffust  histologiskt  utseende.  I  övrigt  varierar  muskulaturens  
egenskaper  mycket  beroende  på  dess  plats.  
  

  
  

●   Kunna  identifiera  skelettmuskulaturens  epimysium,  perimysium,  endomysium  
och  fascikel  (S2).      

  
Olika  bindvävsstråk  delar  in  muskeln  i  olika  compartments.  Epimysium  avgränsar  muskeln  
som  helhet,  perimysium  avgränsar  fascikeln  bestående  av  ett  antal  muskelfibrer  
(muskelceller)  som  utför  samma  arbete  och  endomysium  avgränsar  de  enskilda  
muskelfibren.  

  
  

●   Klargöra  skelettmuskelcellernas  (muskelfiberns)  uppbyggnad  med  avseende  
på  sarkolemma  (plasmamembran),  kärnor,  sarkoplasma  (cytoplasma),  
sarkosomer  (mitokondrier),  myofibrill,  myofilament  (aktin,  myosin),  troponin,  
tropomyosin  (S2).      
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Skelettmuskelceller  är  långa  multinukleära  celler  med  perifert  belägna  kärnor  som  bildar  
muskelsyncytium.  Dess  cellmembran  har  ett  yttre  lager  som  är  i  kontakt  med  omgivande  
strukturer  som  kallas  sarkolemma.  I  sarkoplasman  finns  rikligt  med  sarkosomer  och  
myofibrill.  Myofibriller  är  histologiskt  identifierbara  enheter  som  löper  längs  muskelceller  och  
består  av  buntar  av  myofilament.  I  bilden  nedan  ses  dessa  som  längsgående  striering.  Runt  
om  myofilamenten  löper  det  sarkoplasmatiska  retiklet  (SR)  som  är  ett  agranulärt  
endoplasmatiskt  retikel.  
  

  
  
Myofibrillen  består  som  tidigare  nämnts  av  muskelns  kontraktila  enheter,  myofilament.  
Myofilamenten  avgränsas  i  det  som  kallas  sarkomerer.  Det  är  dessa  tvärgående  band  som  
ger  muskeln  sin  tvärstrimmighet.  Muskelfilamenten  består  av  kedjor  av  aktin  och  myosin  
som  överlappar  varandra  blandat  med  troponin  och  tropomyosin.    
  
För  utförligare  beskrivning  av  de  kontraktila  enheterna,  se  följande  lärandemål.  
  

●   Klargöra  bandindelning  (A,  I,  Z,  M,  H)  av  myofibrillen  med  avseende  på  
lokalisation  i  sarkomeren.  (S2).      

  
Som  tidigare  nämnts  delar  sarkomeren  i  myofilamenten  i  mindre  enheter,  se  bild  nedan.  I  
mikroskop  kan  delar  av  dessa  enheter  observeras  beroende  på  dess  olika  förmåga  att  
absorbera  ljus.  
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Sarkomeren  avgränsas  av  en  Z-linje  (tyska  för  mittemellan)  bestående  av  aktinin.  Aktin  
fäster  i  Z-linjen  som  i  sin  tur  är  förankrad  i  sarkolemmat.  Aktin  kallas  för  tunna  filament  och  
myosin  för  tjocka  filament.  
  
Den  del  av  de  tunna  filamenten  som  inte  täcks  av  tjocka  filament  kallas  för  I-band  
(isotropiska).  Mitt  i  I-bandet  sitter  Z-linjen.  Hela  längden  av  de  tjocka  filamenten  kallas  för  A-
band  (anisotropisk).  H-bandet  är  den  del  av  de  tjocka  filamenten  som  inte  täcks  av  tunna  
filament.  M-linjen  (mitten)  består  av  förankringsprotein  som  fäster  i  de  tjocka  filamenten.  
  

●   Klargöra  uppbyggnad  av  de  tjocka  filamenten  (myosin)  med  avseende  på  antal  
och  lokalisation  av  tunga  och  lätta  kedjor.  Redogöra  för  myosinhuvudet  med  
avseende  på  aktin-  och  ATP-bindande  delar  (S2).      

  
De  tjocka  filamenten  består  av  myosin  II  som  i  sin  tur  är  uppbyggt  av  två  tunga  och  fyra  lätta  
proteinkedjor  vilka  bildar  en  dimer.  Varje  tunga  kedja  har  ett  globulärt  huvud  med  två  active  
sites,  en  för  att  binda  aktin  och  en  för  ATP.  Fäst  till  varje  huvudregion  finns  en  essential  light  
chain  (ELC)  och  en  regulatory  light  chain  (RLC).  
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De  enskilda  myosindimererna  aggregerar  sedan  för  att  bilda  tjocka  filament  där  de  globulära  
huvudenheterna  är  riktade  utåt.  
  

●   Klargöra  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  består  av  aktinmonomerer,  G-aktin  som  polymeriseras  i  
dubbelhelixstruktur  för  att  bilda  F-aktin.  Runt  F-aktinet  sitter  tropomyosin  i  vilket  
troponinkomplex  fäster.  I  vila  hindrar  tropomyosinet  och  troponinet  myosinets  aktin-binding  
site  från  att  binda  till  aktinet.  
  

  
  

Troponinkomplexet  består  av  troponin  C,  I  och  T.  Troponin  C  (TnC)  binder  till  Ca²⁺   för  att  
starta  den  reaktion  som  exponerar  aktinet.  TnT  förankrar  troponinkomplexet  i  tropomyosinet  
och  TnI  binder  till  aktinet  för  att  förhindra  att  myosin  binder  in.    
  

●   Redogöra  för  det  sarkoplasmatiskt  retiklets  struktur  (ändcisterner/terminala  
cisterner).  T-tubuli.  Definiera  begreppet  triad.  (S2).      

  
SR  täcker  som  tidigare  nämnt  de  enskilda  myofibrillerna.  Det  löper  också  på  insidan  av  
sarkolemman  och  har  invaginationer  kallade  transversa  tubuli  (T-tubuli)  genom  vilka  
extracellulärvätska  flödar.  Dessa  tubuli  formar  tillsammans  med  de  delar  av  SR  som  kallas  
terminala  cisterner  en  triad  som  löper  längs  med  en  linje  som  avgränsas  av  A-  och  I-banden.  
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●   Redogöra  för  skillnader  mellan  röda  och  vita  muskelfibrer.  Myoglobinets  
funktion  (S2).      

  
Se  lärandemål  under  avsnittet  om  fysiologi.  
  
➢   Känna  till  accessoriska  proteiner  (titin,  alfa-aktinin,  nebulin,  tropomodulin,  

desmin,  myomesin,  C-protein  och  dystrofin)  (S1).    
  
För  proteinens  lokalisation,  se  lärandemål  om  bandindelning.    
  

titin   Ett  långt  protein  som  utgår  från  Z-linjen  och  spänner  halva  sarkomeren,  
dess  funktion  är  att  se  till  att  sarkomeren  inte  sträcks  ut  för  långt  

alfa-aktinin   Förankrar  de  tunna  filamenten  i  Z-linjen  

nebulin   Protein  som  fäster  i  Z-linjen  och  reglerar  tillsammans  med  tropomodulin  
längden  på  de  tunna  filamenten  

tropomodulin   Ett  aktinbindande  protein  som  sitter  i  ena  änden  av  aktinpolymeren  i  de  
tunna  filamenten  och  begränsar  dess  längd  

desmin   Förankrar  Z-linjen  i  sarkolemmat  tillsammans  med  ankyrin  

myomesin   Myosinbindande  protein  som  förankrar  de  tjocka  filamenten  i  M-linjen  

C-protein   Myosinstabiliserande  protein  som  sitter  kring  M-linjen  
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dystrofin   Förankrar  de  tunna  filamenten  i  extracellulärt  laminin  

Fysiologi  
●   Korsbryggecykeln:  myosinets  ATPas-aktivitet,  ATP:s  roll,  "power  stroke",  

rigor.    (S2-S3)  
  
Korsbryggecykeln  är  den  process  i  vilken  muskeln  förkortar  sig  genom  att  aktin-  och  
myosinfilamenten  rör  sig  i  relation  till  varandra.  Förutsättningen  för  att  korsbryggecykeln  ska  
kunna  fortgå  är  att  Ca2+  är  inbundet  till  TnC  så  att  aktinets  myosinbindande  sites  exponeras.  
Själva  förkortningsrörelsen  kallas  för  power  stroke.    
  
En  ny  cykel  kan  sägas  påbörjas  efter  att  föregående  cykels  power  stroke  avslutats.    
  
Det  första  som  då  sker  är  att  ATP  binder  in  till  myosinets  ATPas-aktiva  bindningsställe  i  
huvudet.  Detta  får  i  sin  tur  myosinhuvudet  att  släppa  aktinfilamentet  och  muskeln  är  då  
avslappnad.    
  
Därefter  sker  ATP  hydrolys  vilket  bildar  ADP+Pi  som  bägge  fortsätter  vara  bundna  till  
myosinet.  I  samband  med  den  enzymatiska  aktiviteten  rör  sig  myosinhuvudet  i  relation  till  
aktinet  och  gör  sig  redo  att  binda  aktin  på  en  ny  plats.  
  
I  tredje  steget  binder  myosin  in  till  aktin  på  den  nya  platsen  och  möjliggör  ett  nytt  power  
stroke  som  kommer  förkorta  muskeln  ytterligare.  Denna  bindning  kallas  för  korsbrygga.  
  
Det  fjärde  steget  är  power  stroke.  I  samband  med  att  Pi  släpper  från  myosinhuvudet  dras  
aktinet  i  relation  till  myosinet.  
  
Det  sista  som  sker  är  att  ADP  släpper  myosinhuvudet  vilket  lämnar  de  två  proteinen  i  ett  
fastlåst  läge.  Ifall  inget  nytt  ATP  binder  in  kommer  musklerna  vara  fast  i  detta  läge  som  
kallas  rigor.  
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●   Olika  kontraktionstyper:  isometrisk  och  isotonisk  kontraktion.    (S2-S3)  
  
Isometrisk  kontraktion  betyder  att  muskeln  inte  ändrar  sin  längd  under  själva  kraftmomentet.  
Varje  power  cycle  sker  då  utan  att  aktin  eller  myosinfilamenten  rör  sig  nämnvärt  i  relation  till  
varandra.  Korsbryggorna  kommer  att  bildas  på  samma  plats  i  aktinfilamenten  varje  gång.  
Exempel  är  dragarbete  i  ett  handtag  fäst  i  ett  bord.    
  
Isotonisk  kontraktion  sker  med  ett  konstant  motstånd  samtidigt  som  muskeln  förkortas.  
Exempel  är  att  lyfta  en  hantel  mot  överkroppen.  
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●   Den  isometriska  längd-kraftkurvan:  passiv  och  aktiv  kraft,  normalt  

arbetsområde.  (S2-S3)  
  
Skelettmusklernas  arbetsförmåga  beror  på  dess  längd.  Varje  muskel  har  ett  normalt  
arbetsområde  med  ett  punkt  där  den  kan  utvinna  maximalt  med  kraft  från  korsbryggecykeln,  
det  som  kallas  den  aktiva  kraften.  Ju  kortare  muskeln  blir  desto  mindre  kraft  kommer  kunna  
utvinnas.    
  
En  teori  kring  varför  kraftutvecklingen  beror  på  längden  är  att  sarkomerernas  möjlighet  att  
utöva  kontraktil  kraft  beror  på  i  vilken  grad  de  tjocka  filamenten  överlappas  av  de  tunna.  Vid  
optimal  sarkomerlängd  uppnås  maximal  kontraktil  kraft  eftersom  de  tjocka  filamenten  helt  
överlappas  av  tunna  filament.  Vid  för  lång  sarkomerlängd  kommer  den  kontraktila  kraften  
minska  eftersom  I-zonen  (det  område  tjocka  filament  som  inte  täcks  av  tunna  filament)  ökar.  
Paradoxalt  nog  minskar  även  den  kontraktila  kraften  när  sarkomerlängden  är  för  kort,  något  
som  tros  bero  på  att  de  tunna  filamenten  överlappar  varandra  och  minskar  den  möjliga  
kraftutvecklingen.  
  

  
  
När  muskel  blir  längre  kommer  det  som  kallas  passiv  kraft  öka  den  totala  kraft  som  muskeln  
kan  åstadkomma.  Den  passiva  kraften  utgörs  mestadels  av  bindväv  och  omgivande  vävnad  
som  ser  till  att  muskeln  inte  dras  ut  för  långt.  Den  passiva  kraften  fortsätter  öka  tills  
vävnaden  går  sönder.  
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●   Isotoniskakontraktioner:  kraft(belastnings)-hastighetsförhållandet,  

koncentriska  och  excentriska  kontraktioner.    (S2-S3)  
  
Kraft-hastighetsförhållandet  för  en  skelettmuskeln  kan  förklaras  enligt  nedanstående  modell.  
  
Vid  situationer  som  kräver  maximal  kraftutveckling  kommer  maximalt  med  korsbryggor  
används  endast  för  att  se  till  att  muskelkraften  övervinner  det  motstånd  den  möter.  Minimalt  
med  korsbryggor  kommer  kunna  användas  för  att  kontrahera  muskeln  vilket  leder  till  
långsam  kontraktionshastighet.  Ifall  belastningen  sedan  minskar  kommer  en  större  andel  av  
korsbryggorna  kunna  användas  för  att  förkorta  muskeln.  Omvänt  gäller  för  höga  hastigheter  
att  kraften  minskar  eftersom  korsbryggorna  har  en  hastighetsbegränsning  i  hur  fort  de  kan  
bildas.  
  
Modellen  uttrycks  nedan  i  ett  uppmätbart  diagram  för  musklers  kraftutveckling  i  relation  till  
hastighet.  
  

  
  

Skillnaden  i  kraftuveckling  mellan  koncentrisk  (förkortning  av  muskeln)  och  excentrisk  
(förlängning  av  muskeln)  rörelse  kan  dels  förklaras  genom  att  den  passiva  kraften  ökar  med  
muskelns  längd.  Detta  bidrar  till  högre  kraftutveckling  vid  excentrisk  rörelse.  Utöver  den  
passiva  kraftens  inverkan  kan  det  tänkas  att  det  vid  excentrisk  rörelse  kommer  uppstå  
problem  för  myosinhuvudena  att  lossna  från  aktinet.  Det  kommer  alltså  att  finnas  vissa  
korsbryggor  som  inte  släpper  i  lika  hög  grad  som  vid  koncentrisk  rörelse  och  detta  tros  leda  
till  ökad  kraftutveckling.  
  

●   Aktiveringsförloppet  (excitations-kontraktionskopplingen):Ca2+:s  roll,  
troponintropomyosin,  frisättning  från  och  återupptag  av  Ca2+  till  
sarkoplasmatiska  retiklet.  (S2-S3)    

  
Aktivering  av  skelettmuskler  sker  som  tidigare  nämnt  neuronalt.  De  efferenta  neuron  som  
aktiverar  musklerna  kallas  alfa-motorneuron  och  sitter  fästa  i  musklerna  i  det  som  kallas  
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motoriska  ändplattor.  Varje  motorneuron  är  på  detta  vis  kopplat  till  ett  begränsat  antal  
muskelfibrer  och  bildar  därigenom  en  motorisk  enhet.  
  

  
När  motorneuronet  aktiveras  och  en  aktionspotential  når  den  motoriska  ändplattan  kommer  
acetylkolin  att  frisättas  till  sarkolemmat  och  ta  sig  in  i  de  T-tubuli  som  går  genom  
muskelcellen.  Detta  startar  i  sin  tur  en  aktionspotential  i  membranet  i  muskelcellen.  
  

  
  

Aktionspotentialen  färdas  sedan  i  de  T-tubuli  som  tillsammans  med  SR  utgör  triaderna  i  
muskelcellerna.  I  membranet  i  T-tubuli  sitter  kalciumkanaler  kallade  longlasting,  L-typ  Ca²⁺ -
kanaler.  När  en  aktionspotential  når  dessa  kanaler  kommer  det  ske  en  konformationsändring  
som  gör  att  de  aktiverar  kalciumkanaler  i  SR.  Huvudfunktionen  för  L-typ  Ca²⁺ -kanalerna  i  
skelettmuskler  är  således  inte  att  släppa  igenom  kalcium  och  de  kallas  därför  istället  
dihydropyridinreceptorer  (DHPR).  DHPR  sitter  mekaniskt  kopplade  till  kalciumkanaler  i  SR  
kallade  ryalidinreceptor-1  (RyR1).  Konformationsförändringen  i  DHPR  kommer  öppna  RyR1  
och  på  så  sätt  få  SR  att  frisätta  Ca²⁺ .  
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Ca²⁺   kommer  då  att  binda  in  till  TnC  som  får  tropomyosinet  att  exponera  bindningsställen  i  
aktin  för  myosinhuvudet  och  på  så  sätt  möjliggöra  korsbryggecykeln.  
  
I  SR  finns  också  Ca²⁺ -pumpar,  SERCA,  som  bygger  upp  kalciumförråden.  SERCA  kräver  
ATP  och  ser  till  att  sänka  kalciumkoncentrationen  i  sarkoplasman.  Då  aktionspotentialen  
fortplantat  sig  i  muskelcellen  och  RyR1  stängts  kommer  kalciumnivåerna  i  sarkoplasman  
återgå  till  det  normala  pga  SERCA.  Detta  gör  att  tropomyosinet  återigen  kommer  täcka  
aktinet  och  förhindra  fortsatta  korsbryggecykler.  
  

  
  

●   Enkelkontraktion  (twitch),  summation  av  twitchkraft,  tetanus.  (S2-S3)      
  
Ifall  en  ensam  aktionspotential  når  en  muskel  kommer  en  kontraktion  (twitch)  kunna  
uppmätas  som  varar  i  ca  25-200  ms  beroende  på  muskelsort.  En  aktionspotential  i  en  
nervcell  har  en  refraktärperiod  på  ca  5  ms  och  detta  gör  att  det  går  att  utlösa  flera  
aktionspotentialer  under  en  och  samma  twitch.  Varje  ny  aktionspotential  kommer  då  frigöra  
mer  sarkoplasmatiskt  Ca²⁺   vilket  leder  till  en  starkare  kontraktion,  något  som  kallas  
summering.  Högre  frekvens  i  nervaktiveringen  kommer  då  leda  till  högre  muskelspänning  
(tension)  eftersom  SERCA-pumparna  inte  hinner  sänka  kalciumkoncentrationen  i  
muskelcellerna  tillräckligt  snabbt.    
  
Den  möjliga  ökningen  av  muskelspänning  som  kan  uppnås  genom  summering  av  
nervimpulser  når  en  övre  gräns  när  kalciumnivåerna  är  stabiliserade  på  en  hög  nivå  i  
sarkoplasman,  inget  mer  kan  då  frigöras  från  SR.  När  stimuleringsfrekvensen  är  så  hög  att  
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muskeln  inte  slappnar  av  mellan  de  olika  stimuleringarna  och  muskelspänningen  som  
uppnås  vid  fler  stimuleringar  når  en  platå  kallas  tillståndet  tetanus.  Korsbryggecyklerna  går  
då  för  maximal  hastighet.  
  

  
Normalt  arbetsområde  för  en  muskel  i  avseende  på  stimuleringsfrekvens  ligger  på  ca  10-40  
Hz.  

  
  

●   Muskelns  energiomsättning:  betydelsen  av  kreatinfosfat,  anaerob  och  aerob  
nedbrytning  av  glykogen  och  fettnedbrytning;;  oxidativ  fosforylering.  (S2-S3)  

  
Muskelcellerna  har  tre  huvudsakliga  system  för  att  hålla  uppe  ATP-koncentrationen  som  
krävs  för  att  korsbryggecykeln  ska  kunna  fortgå.    
  
Det  första  systemet  är  omvandlingen  av  kreatinfosfat  och  ADP  till  kreatin  och  ATP.  Detta  
system,  tillsammans  med  den  ATP  som  redan  finns  i  cellerna,  räcker  för  att  hålla  uppe  ATP-
nivåerna  under  ca  15  sekunders  arbete.  
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Därefter  tar  den  anaeroba  glykogennedbrytningen  vid.  Muskelcellerna  har  glykogenkorn  
inlagrade  i  sig  för  att  snabbt  kunna  användas  som  energi.  Denna  typ  av  energiutvinning  ger  
mer  ATP  jämfört  med  ren  glukos  men  leder  till  stora  mängder  laktatproduktion.  Den  laktat    
som  bildas  shuntas  till  levern  för  att  där  kunna  återomvandlas  till  glukos  i  det  som  kallas  cori-
cykeln.  
  

  
  
Slutligen  kommer  den  aeroba  glykogennedbrytningen  igång  som  huvudsaklig  energikälla,  
efter  ca  en  minut.  Den  mängd  ATP  som  går  att  få  ut  genom  aerob  metabolism  är  mer  än  10  
ggr  så  stor  som  anaerob  vilket  gör  detta  till  ett  mycket  mer  effektivt  sätt  att  hålla  uppe  ATP-
nivåerna.  Glykogenförråden  i  skelettmuskler  håller  för  ca  2  timmars  arbete  och  därefter  
kommer  den  huvudsakliga  ATP-produktionen  i  skelettmuskelceller  komma  från  TAG-
nedbrytning.  
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●   Betydelsen  av  olika  fibertyper  i  skelettmuskel  (S2-S3)    
  
Muskelfibrer  delas  in  beroende  på  dess  förmåga  kapacitet  för  att  utföra  olika  sorters  arbete.  
Denna  indelning  går  även  att  identifiera  histologiskt.  Den  klassiska  indelningen  är  röda  fibrer  
(typ  I),  vita  fibrer  (typ  IIx)  och  intermediära  fiber  (typ  IIa).  Värt  att  nämna  är  att  varje  motorisk  
enhet  endast  innerverar  muskelfibrer  av  samma  typ.  
  
Typ  I  fibrer  kallas  också  för  långsamma  fibrer  och  består  av  slow-twitch,  fatigue-resistant  
motor  units.  Anledningen  att  de  kallas  långsamma  är  att  det  myosin  dess  tunga  filament  är  
uppbyggda  av  hydrolyserar  ATP  långsammare  än  de  snabba  fibrerna  och  förlänger  på  så  
sätt  durationen  för  korsbryggecykeln.  Dessa  fibrer  har  hög  kapacitet  för  lågintensivt  arbete  
på  grund  av  en  hög  koncentration  mitokondrier  och  myoglobin.  Myoglobin  är  likt  hemoglobin  
ett  syrebärande  och  heminnehållande  protein  där  syre  kan  lagras  i  muskelcellen  i  väntan  på  
arbete  som  kräver  oxidativ  metabolism.    
  
Typ  IIx  fibrer,  vita  fibrer,  kallas  ibland  för  typ  IIb.  Anledningen  till  att  IIx  är  mer  korrekt  
nomenklatur  är  att  genen  som  kodar  för  myoglobin  IIb  i  princip  är  inaktiv  hos  människor.  
Istället  är  det  myoglobin  IIx  som  utgör  de  tunga  filamenten  i  de  vita  fibren.  De  namnges  som  
vita  eftersom  de  innehåller  mindre  rödfärgande  myoglobin  jämfört  med  typ  I  fibrer.  Typ  IIx  
har  fast-twitch,  fatigue-prone  motor  units  och  lämpar  sig  för  kortvarigt  högintensivt  arbete.  
Dessa  fiber  använder  sig  av  kreatinfosfat  och  anaerob  glykolys  som  energikälla.  
  
Typ  IIa  är  ett  mellanting  mellan  ovanstående  fibrer  bestående  av  fast-twitch,  fatigue  resistant  
motor  units.  Dessa  kan  omvandlas  till  typ  IIx  och  vice  versa  om  de  stimuleras  tillräckligt  med  
tungt  arbete.  
  
De  olika  fibrernas  egenskaper  sammanfattas  i  nedanstående  tabell.  
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Histologiskt  kan  fibren  skiljas  åt  på  dess  mitokondrie-  och  myoglobinkoncentration  samt  
storlek.  Typ  I  fibrer  är  aningen  mindre  än  typ  IIx.  I  bilden  nedan  är  de  muskelceller  som  
färgas  mörkare  de  med  högre  mitokondriekoncentration,  alltså  typ  I.  
  

  
  

●   Orsaker  till  muskeltrötthet  och  långsam  återhämtning  (S2-S3)    
  
Ifall  en  muskel  stimuleras  flera  gånger  under  kort  tid  kommer  muskeltrötthet  att  uppstå  och  
muskeln  kommer  bli  svagare  och  arbeta  långsammare  under  en  period.  Detta  kallas  
muskeltrötthet  och  skiljs  från  den  långsamma  återhämtning  som  bland  annat  karaktäriseras  
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av  träningsvärk.  Varken  förloppet  för  muskeltrötthet  eller  den  långsamma  återhämtningen  är  
kartlagt  men  olika  teorier  finns  och  presenteras  nedan.  
  
Muskeltrötthet  tros  bero  på  en  kombination  av  olika  faktorer:  
  

●   Membranpotentialen  hos  muskelceller  tros  kunna  höjas  allteftersom  summationen  av  
nervimpulser  rubbar  Na/K-balansen  i  sarkoplasman.  Detta  skulle  göra  muskelcellen  
svårare  att  återaktivera  och  på  så  sätt  minska  muskelns  möjlighet  till  snabbt  arbete.  

  
●   Mängden  Ca²⁺   som  SR  har  möjlighet  att  frisätta  minskar  med  tiden  under  långvarigt  

arbete.  Vad  detta  kommer  sig  av  är  inte  kartlagt  men  effekten  tros  bero  på  
förändringar  som  uppstår  i  RyR1.  Detta  leder  till  att  muskeln  blir  svårare  att  aktivera  
och  därför  svagare.  

  
●   Minskad  ATP-koncentration  på  grund  av  arbete  leder  till  att  Pi,  ADP,  Mg²⁺ ,  laktat  och  

H⁺   ackumulerar  i  cytosolen.  Vid  brist  på  ATP  kommer  inte  korsbryggecykeln  kunna  
fortgå.  Utöver  det  tros  Mg²⁺   kunna  minska  möjligheten  hos  RyR1  att  frisätta  kalcium.  

  
●   Ökad  produktion  av  laktat  kommer  leda  till  höga  nivåer  H⁺   och  Pi  som  båda  sänker  

pH  i  cellen  och  på  så  sätt  minskar  ATPas-funktionen  hos  myosinet.  Pi  tros  också  
kunna  binda  Ca²⁺   och  på  så  sätt  hålla  nere  kalciumnivåerna  i  cytosolen.    

  
●   Uttömning  av  glykogendepåerna  kommer  att  förstärka  effekten  av  låg  ATP-

koncentration  i  och  med  att  möjligheten  till  att  bygga  upp  koncentrationen  minskar.  
  

●   Ansamling  av  ROS  i  sarkoplasman  som  en  konsekvens  av  hårt  muskelarbete.  Detta  
minskar  i  sin  tur  effektiviteten  hos  de  enzym  som  är  inblandade  i  
muskelkontraktionen.  

  
Den  långsamma  återhämtningen  har  inte  lika  tydliga  förklaringsmodeller.  Gällande  
uthållighetsträning  har  träningsvärk  eller  delayed  onset  muscle  soreness  (DOMS)  kopplats  
till  nedbrytning  av  RyR1  efter  träning,  möjligtvis  enligt  ovanstående  förklaringsmodeller.  Det  
har  sedan  visat  sig  att  muskeln  anpassar  sig  till  nytt  arbete  genom  att  återuppbygga  RyR1.    
  
Ytterligare  en  anledning  till  att  den  långsamma  återhämtningen  tar  tid  är  att  musklerna  
behöver  bygga  upp  sina  glykogenförråd.  
  

●   Effekter  av  fria  syre/kväveradikaler  och  antioxidanter  på  muskelfunktionen  (S2-
S3)  

  
Oxidativ  stress  är,  som  nämndes  i  förra  lärandemålet,  kopplat  till  försämrad  muskelfunktion.  
Däremot  är  en  viss  ROS-produktion  nödvändig  för  att  muskelkontraktion  ska  kunna  ske.  
Antioxidanttillförsel  i  samband  med  fysiskt  arbete  har  visat  sig  inhibera  vissa  positiva  effekter  
av  träning  på  sikt.  Paradoxalt  nog  är  ROS-produktion  i  muskler  också  kopplad  till  atrofi.  
  
Den  positiva  träningseffekt  som  ses  som  vid  ökad  oxidativ  stress  tros  vara  kopplat  till  att  t.ex  
ROS  aktiverar  och  förbättrar  åtkomligheten  till  gener  som  leder  till  muskelförändringar.  För  
mer  detalj  om  vilka  dessa  förändringar  kan  vara,  se  avsnitt  träning.  
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CIRKULATION  &  TEMPERATURREGLERING    
  

●   Redogöra  för  hjärtats,  koronarkärlens  och  de  stora  kärlens  makroanatomi  samt  
för  hjärtats  nerver.  (S2)      

  
Hjärtat  befinner  sig  i  den  mediala  delen  av  mediastinum.  Utöver  det  delas  mediastinum  in  i  
superius  och  inferius  som  i  sin  tur  delas  i  anterius,  medium  och  posterius.  
  

  
  
Hjärtat  består  av  fyra  hålrum  genom  vilka  blodet  blödar.  Venöst  blod  går  in  i  atrium  dexter,  
ned  till  ventriculus  dexter  och  tar  sig  sedan  in  i  lungkretsloppet.  Det  syresatta  blodet  tar  sig  
sedan  tillbaka  in  i  hjärtat  via  atrium  sinister  och  sedan  till  ventriculus  sinister  innan  det  
lämnar  hjärtat.  
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De  två  förmaken  har  segelklaffar  som  hindrar  blodet  från  att  flöda  från  kammare  till  förmak.  
Dessa  är  valva  tricuspidalis  och  valva  mitralis.  Segelklaffarna  fäster  i  kamrarna  i  chordae  
tendinae  och  förseglas  mha  mm.papillares.  Mellan  artärerna  och  kamrarna  sitter  fickklaffar,  
valva  trunci  pulmonalis  och  valva  aortae.  
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Andra  viktiga  strukturer  i  hjärtat  är  septum  interatriale  som  skiljer  förmaken  åt  och  septum  
interventriculare  som  skiljer  kamrarna  åt.    
  

  
  

  
Hjärtats  retledningssystem  består  av  nodus  sinuatrialis  (SA)  där  en  aktionspotential  uppstår.  
Sedan  sprider  sig  aktionspotentialen  till  nodus  atrioventricularis  (AV),  genom  truncus  
fasciculi  atrioventricularis  (hiska  bunten)  och  delar  sig  i  crus  dextrum  och  crus  sinistrum.  
Slutmålet  för  signalen  är  rr.subendocardiales,  de  purkinjefibrer  som  tar  signalen  in  i  
hjärnvävnaden.  
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Hjärtat  omges  av  pericardium  som  delas  in  i  fibrosum  och  serosum.  Serosum  har  lamina  
parietalis  och  visceralis.  Själva  hjärtats  väggar  delas  sedan  in  i  endocardium,  myocardium  
och  pericardiums  lamina  visceralis  (kallas  också  epicardium).  
  

  
  
Hjärtat  innerveras  parasympatiskt  av  n.vagus  och  sympatiskt  från  truncus  sympaticus.  
Tillsammans  bildar  de  nerver  som  går  till  hjärtat  plexus  cardiacus.  
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Hjärtat  blodförsörjs  av  koronarartärerna  a.coronaria  sinistra  och  dextra  som  i  sin  tur  kommer  
från  aortas  första  del,  bulbus  aortae.  A.coronaria  sinistra  delar  sig  i  sin  tur  i  
r.interventricularis  anterior  och  r.circumflexus  samt  r.marginalis  sinister.  A.coronaria  dextra  
delar  sig  i  r.marginalis  dexter  och  r.interventricularis  posterior.  R.interventricularis  anterior  
kallas  på  engelska  för  left  artery  descending  (LAD)  och  är  den  vanligaste  platsen  för  en  
hjärtinfarkt.  På  bilden  nedan  ses  även  auricula  dextra  och  sinistra,  utbuktningar  bildade  av  
hjärtats  förmak.  
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Några  principiella  vener  i  hjärtat  är  v.cardiaca  magna  som  löper  längs  r.interventricularis  
anterior,  v.cardiaca  media  som  löper  längs  r.interventricularis  posterior  samt  v.cardiaca  
parva  som  följer  a.coronaria  dextra.  Tillsammans  bildar  venerna  sinus  coronarius  som  
tömmer  i  atrium  dextrum.  
  



  
Love  Strandberg  2018  09  06  

  

108  

  
  
De  stora  kärl  som  behöver  kännas  till  i  lungkretsloppet  är  truncus  pulmonalis  som  delar  sig  i  
a.pulmonalis  dextra  och  sinistra  samt  de  fyra  vv.pulmonales  (två  sinistra,  två  dextra)  som  går  
in  i  atrium  sinistrum.  
  

  
  
I  stora  kretsloppet  utgår  bulbus  aortae  som  övergår  i  aorta  ascendens  från  ventriculus  
sinister.  Ascendens  övergår  sedan  i  arcus  aortae  som  hålls  på  plats  av  lig.arteriosum.  De  
första  kärlen  som  avgår  från  aortan  är  a.coronaria  sinister  och  dexter.  Från  arcus  grenar  sig  
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först  truncus  brachiocephalicus  ifrån  vilka  a.carotis  communis  dextra  och  a.subclavia  dextra  
utgår.  Sedan  avgrenar  sig  a.carotis  communis  sinistra  och  a.subclavia  sinistra.  Subclavia  
försörjer  bland  annat  armarna  med  blod  och  carotis  huvudet.  
  

  
  
Arcus  övergår  sedan  i  aorta  descendens  som  grenar  sig  i  a.vertebralis  och  a.thoracica  
interna.  Thoracica  försörjer  thorax-  och  abdominalväggarna  med  blod.  A.vertebralis  löper  
längs  med  kotpelaren.    
  

  
  
Längs  med  aorta  descendens  löper  sedan  aa.intercostales  posteriores  som  förser  de  
enskilda  revbenen  med  blod.  Under  de  sista  revbenen  löper  a.subcostalis.  
  
I  buken  delar  sig  följande  kärl  från  aortan:  truncus  coeliacus,  a.mesenterica  superior,  
a.mesenterica  inferior,  a.renalis  och  aa.lumbales.  
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I  bifurcatio  aortae  delar  sig  aorta  i  a.iliaca  communis  dexter  och  sinister  som  i  sin  tur  grenar  
sig  i  a.iliaca  interna  och  a.iliaca  externa.  
  

  
  
De  stora  venerna  i  överkroppen  är  v.  jugularis  interna  som  dränerar  huvudet  och  går  
samman  med  v.  subclavia  i  v.brachiocephalica.  V.cava  superior  bildas  sedan  av  
v.brachiocephalica  dexter  och  sinister.    
  

  
  
In  i  cava  superior  tömmer  också  v.azygos  som  dränerar  thorax-  och  abdominalväggarna.  
Kärl  som  går  in  i  azygos  är  vv.intercostales  posteriores,  v.hemiazygos  accessoria  och  
v.hemiazygos.  Azygos  och  hemiazygos  är  fortsättningar  på  vv.lumbales  ascendens.  
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I  underkroppen  dränerar  v.iliaca  interna  och  externa  i  v.iliaca  communis  som  bildar  v.cava  
inferior.  I  cava  inferior  dränerar  också  v.renalis  och  vv.hepaticae.  
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De  lymfatiska  kärlen  värda  att  känna  till  är  ductus  lymphaticus  dexter  som  dränerar  området  
kring  höger  arm.  Lymfkärl  som  mynnar  i  lymphaticus  dexter  är  truncus  jugularis  dexter,  
truncus  subclavius  dexter  och  truncus  bronchomediastinalis  dexter.  Dessa  mindre  kärl  
dränerar  ungefär  samma  områden  som  korresponderande  vener.  Ductus  lymphaticus  dexter  
tömmer  där  v.jugularis  interna  dextra  och  v.subclavia  dextra  går  samman.  
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Från  nedre  delen  av  kroppen  dränerar  truncus  lumbalis  dexter  och  sinister  samt  trunci  
intestinales  som  tillsammans  går  ihop  till  cisterna  chyli.  
  

  
  
Ductus  thoracicus  dränerar  hela  nedre  delen  av  kroppen  och  högra  halvan  av  överdelen.  
Kärl  som  mynnar  i  thoracicus  är  truncus  jugularis  sinister,  truncus  subclavius  sinister  samt  
truncus  bronchomediastinalis  sinister.  
  

●   Redogöra  för  den  glatta  kärlmuskulaturens  uppbyggnad,  funktion  samt  nervös  
och  hormonell  reglering.  (delvis  repetition  från  DFM1)  (S2)      
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Den  glatta  muskulaturens  funktion  är  generellt  att  utföra  långsamma  rörelser  som  ska  vara  
energikonserverande.  Energiförbrukningen  för  kontraktion  kan  vara  så  liten  som  1/100  av  
vad  en  skelettmuskel  förbrukar.  Glatt  muskulatur  finns  bland  annat  i  våra  kärl,  i  GI-kanalen  
och  i  reproduktionsorganen.  
  
Muskelcellerna  varierar  i  storlek  beroende  på  vilken  vävnad  de  tillhör.  De  är  inte  
tvärstrimmiga  utan  bildar  diffusa  vågiga  mönster  i  histologiska  preparat  där  de  enskilda  
cellerna  kan  vara  svåra  att  urskilja.  Kärnorna  är  centralt  lokaliserade  med  ett  
korkskruvsutseende.  De  enskilda  cellerna  sammanfogas  ofta  via  gap  junctions  så  att  
aktionspotentialer  kan  sprida  sig  genom  vävnaden,  dessa  celler  kallas  för  single-unit.  Det  
finns  även  elektriskt  isolerade  celler,  t.ex  i  ögonmuskulatur  och  dessa  kallas  för  multi-unit.  
  

  
  

De  enskilda  muskelcellerna  är  uppbyggda  av  diffust  lokaliserade  kontraktila  enheter.  Det  
finns  inga  tydliga  sarkomerer  och  de  tjocka  och  tunna  filamenten  hålls  istället  på  plats  av  
intermediära  filament.  Det  som  avgränsar  de  olika  kontraktila  enheterna  är  dense  bodies  
bestående  av  alfa-aktinin  i  vilka  de  tunna  filamenten  fäster.  
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Korsbryggecykeln  skiljer  sig  mellan  glatt  muskulatur  och  skelettmuskulatur.  Hos  glatt  
muskulatur  initieras  kontraktion  av  att  det  SR-frisatta  kalciumet  binder  till  calmodulin,  ett  
protein  som  är  strukturellt  likt  TnC.  Ca²⁺ -calmodulinkomplexet  aktiverar  sedan  enzymet  
myosin  light  chain  kinase  (MLCK)  som  fosforylerar  myosinhuvudet.  Detta  krävs  i  glatt  
muskulatur  för  dess  ATPas-funktion.  I  samband  med  fosforyleringen  exponeras  
bindningsställen  för  myosin  hos  aktinet  vilket  möjliggör  korsbryggecykeln.  För  att  
korsbryggecykeln  sedan  ska  upphöra  krävs  (förutom  att  Ca²⁺ -nivåerna  sjunker)  att  myosin  
light  chain  phosphatase  (MLCP)  defosforylerar  myosinet.  
  
Att  glatt  muskulatur  har  en  långsammare  kontraktionshastighet  beror  delvis  på  att  det  tar  
längre  tid  från  det  att  Ca²⁺   binder  in  till  calmodulin  tills  dess  att  korsbryggecykeln  startar,  
jämfört  med  vad  det  gör  i  fallet  TnC.  En  annan  anledning  till  den  långsammare  
kontraktionshastigheten  är  att  det  i  glatt  muskulatur  finns  regulatoriska  protein  som  calponin.  
Detta  är  ett  protein  som  reglerar  kontraktionshastigheten  i  musklerna  genom  att  binda  Ca²⁺   
och  caldesmon  som  inhiberar  myosinets  ATPas-funktion.    
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Regleringen  av  muskelaktivitet  hos  glatt  muskulatur  är  mer  avancerad  än  hos  
skelettmuskulatur.  Förutom  kalcium-medierad  nervaktivering  kan  också  mekanisk,  kemisk,  
hormonell  och  spontan  aktivering  ske.  Den  sistnämnda  sker  via  pacemakerceller  som  kan  
initiera  peristaltiska  rörelser.  
  
Hormonell  aktivering  kan  ske  via  PLC-transduktion  eller  via  aktivering  av  Rho-kinas.  Bägge  
vägarna  minskar  defosforyleringen  av  myosin  och  leder  på  så  sätt  till  mer  aktiv  glatt  
muskulatur.  

  
  

●   Redogöra  för  hjärtmuskelcellers  morfologi,  membranegenskaper  och  
elektrofysiologiska  karaktäristika,  samt  för  mekaniska  och  elektriska  
kopplingar  mellan  celler.  (S2)      

  
Hjärtmuskulatur  består  av  förgrenade  celler  i  “byxbensstruktur”  med  kittlinjer  (intercalated  
discs)  som  skiljer  de  enskilda  cellerna  åt.    Kittlinjerna  består  av  bland  annat  av  gap  junctions  
som  sammanbinder  cellerna.  Eftersom  alla  hjärtmuskelcellerna  är  sammankopplade  sprids  
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aktionspotentialer  snabbt  och  byxbensstrukturen  gör  att  aktionspotentialen  gradvis  kommer  
amplifieras  eftersom  aktivering  av  en  cell  sprids  till  flera  andra.  
  

  
  

Cellerna  har  även  rikligt  med  mitokondrier,  glykogenkorn  och  myoglobin.  Varje  
hjärtmuskelcell  kan  ha  upp  till  två  central  lokaliserade  cellkärnor.  Myofilamenten  är  
sparsammare  vilket  ger  en  mindre  uttalad  tvärstrimmighet  jämfört  med  skelettmuskler.    
  

  
  

SR  är  enklare  uppbyggt  och  saknar  triader.  Istället  löpet  t-tubuli  längs  med  med  Z-linjerna  
med  anastomoserande  utstickare  i  form  av  terminala  cisterner  från  SR.  
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Det  finns  olika  typer  av  hjärtmuskelceller.  Förutom  de  vanliga  kontraktila  cellerna  finns  
pacemakerceller,  purkinjefibrer  och  endokrina  hjärtmuskelceller.  

  
Hur  aktionspotentialen  rör  sig  genom  en  del  av  membranet  i  en  hjärtmuskelcell  delas  in  i  
olika  faser  och  i  varje  fas  är  olika  jonkanaler  öppna.  Vilopotentialen  hos  cellerna  i  SA-noden  
är  -65mV  och  vilopotentialen  i  kammaren  är  ca  -90mV.  Nedanstående  faser  gäller  för  
kammarceller.  
  
Fas  0,  snabb  depolarisering,  uppstår  när  membranpotentialen  hos  en  hjärtmuskelcell  i  
kammaren  når  -70mV.  Detta  är  tröskelvärdet  för  aktivering  då  det  öppnar  snabba  
natriumkanaler  i  cellmembranet  vilket  ger  en  up-stroke  i  membranpotential.  Vid  -40mV  
öppnar  L-typ  Ca²⁺ -kanalerna  och  strax  därefter  stänger  natriumkanalerna.    
  
Fas  1,  tidigt  repolarisering,  kännetecknas  av  att  vissa  K⁺ -kanaler  öppnar  vilket  får  
membranpotentialen  att  sjunka  till  ca  0  mV.    
  
Fas  2,  platåfasen,  består  i  att  delayed  rectifier  K⁺ -kanaler  öppnar  vilket  långsamt  minskar  
membranpotentialen  genom  ett  nettoutflöde  av  positiva  joner.    
  
Vid  fas  3,  repolariseringen,  stänger  L-typ  Ca²⁺ -kanalerna  vilket  leder  till  att  
membranpotentialen  minskar  genom  olika  kaliumkanaler.  
  
Fasen  där  cellen  inte  är  aktiverad  kallas  fas  4.  En  hjärtmuskelcell  har  en  refraktärperiod  på  
ca  250  ms.  
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●   Redogöra  för  excitations-kontraktionskopplingen  i  hjärtmuskulatur  
inkluderande  hur  [Ca2+]i  omsätts  i  samband  med  kontraktion  och  relaxation.  
(S2)      

  
Hjärtmuskulaturens  kontraktionscykel  skiljer  sig  från  skelettmuskulaturens.  Den  kontraktila  
enheten  är  uppbyggd  på  samma  sätt  med  myosin,  aktin,  tropomyosin  och  troponin.    
  
Aktiveringen  av  muskeln  skiljer  sig  däremot  jämfört  med  skelettmuskelns.  Eftersom  alla  
hjärtmuskelceller  sitter  ihop  med  hjälp  av  kittlinjer  och  gap-junctions  kommer  en  
aktionspotential  som  uppkommer  i  en  del  av  hjärtat  snabbt  att  sprida  sig  genom  hela  hjärtat.  
Pacemakerceller  i  SA-noden  initierar  en  aktionspotential  genom  spontan  depolarisation.  När  
aktionspotentialen  når  membranet  i  en  hjärtmuskelceller  kommer  de  L-typ  Ca²⁺ -kanaler  som  
finns  där  att  aktiveras  och  släppa  in  extracellulärt  kalcium  i  cellerna.  Det  kalcium  som  
kommer  in  i  cellen  binder  till  RyR2  i  SR  vilket  leder  till  ytterligare  utsläpp  av  kalcium.    
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Korsbryggecykeln  skiljer  sig  inte  nämnvärt  från  skelettmuskulatur  förutom  att  hjärtisoformen  
av  TnC  har  lägre  affinitet  för  kalcium.  
  

  
  
Förutom  aktivering  via  pacemakerceller  kan  hjärtmuskelcellernas  kontraktioner  påverkas  
hormonellt,  neuronalt  och  via  vissa  glykosider.    
  
Aktivering  av  cAMP  genom  inbindning  av  katekolaminer  (ex.  adrenalin)  till  beta-adrenerga  
receptorer  kommer  att  leda  till  fosforylering  av  L-typ  Ca²⁺ -kanalerna  i  cellmembranet  vilket  
ökar  kalciuminflödet  och  på  så  sätt  muskelkontraktionen.  Hjärtglykosider  kan  binda  till  Na/K-
pumpen  och  inhibera  dess  funktion  vilket  leder  till  en  ökad  natriumkoncentration  i  cellerna.  
Detta  i  sin  tur  inhiberar  en  Ca-Na-symport  i  cellmembranet  vilket  ökar  kalciumnivåerna  i  
cellen  och  på  så  sätt  muskelkontraktionen.  
  
cAMP-aktivering  kommer  också  leda  till  inaktivering  av  fosfolamban,  ett  protein  som  
vanligtvis  inhiberar  SERCA.  Ökad  aktivitet  hos  SERCA  gör  att  kalcium  snabbare  kan  tas  upp  
i  SR  vilket  ger  en  snabbare  relaxation  av  hjärtmuskeln  vilket  möjliggör  en  högre  
kontraktionsfrekvens.  Ytterligare  en  faktor  som  underlättar  relaxation  i  hjärtmuskeln  är  att  
aktivering  av  PKA  via  cAMP  ger  fosforylering  av  TnI  vilket  i  sin  tur  ger  ökad  dissociation  av  
Ca²⁺ .  
  
Aktivering  av  det  parasympatiska  nervsystemet  kommer  aktivera  muskarina  receptorer  via  
ACh  och  ha  motsatt  inverkan  på  L-typ  Ca²⁺ -kanalerna  jämfört  med  katekolaminer.  
  

●   Redogöra  för  hjärtmuskelcellens  mekaniska  egenskaper  inkluderande  
isometrisk  längd-kraftkurva,  passiv  och  aktiv  kraft,  normalt  arbetsområde  och  
inotropa  effekter.  (S2)      
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Hjärtmuskelns  längd-kraftkurva  skiljer  sig  från  skelettmuskulatur  i  att  den  passiva  kraften  
uppstår  först  vid  större  sarkomerlängd  och  sedan  stiger  kraftigt.  Hjärtat  har  alltså  mindre  
elasticitet  och  därmed  mindre  kapacitet  för  uttänjning  jämfört  med  skelettmuskulatur.  
  
Den  aktiva  kraften  hos  hjärtmuskelceller  ökar  drastiskt  med  ökad  sarkomerlängd  fram  till  en  
viss  längd  då  den  drastiskt  sjunker.  Antalet  möjliga  korsbryggor  ökar  alltså  med  
sarkomerlängd  i  större  utsträckning  jämfört  med  skelettmuskulatur.  En  annan  anledning  till  
den  kraftiga  uppgången  i  kontraktil  kraft  är  att  kalciuminflödet  till  sarkoplasman  ökar  hos  
hjärtmuskelcellerna  med  ökad  sarkomerlängd.  Detta  sker  samtidigt  som  kalciumkänsligheten  
hos  troponinkomplexet  ökar  vilket  leder  till  ökad  kraftutveckling  från  korsbryggecykeln.  
  
Värt  att  nämna  kan  vara  att  tetanus  inte  kan  uppnås  hos  hjärtmuskelceller  pga  dess  långa  
refraktärperiod.  
  

  
  
För  hjärtats  normala  arbetsområde  och  inotropa  effekters  inverkan  på  detta,  se  
nedanstående  lärandemål.  
  

●   Redogöra  för  struktur  och  egenskaper  hos  pacemakerceller  och  Purkinjefibrer  
i  hjärtat,  samt  för  hur  aktionspotentialen  fortleds  över  hjärtat.  (S2-3)      

  
Aktionspotentialen  som  uppstår  i  SA-nodens  pacemakerceller  tillkommer  genom  spontan  
diastolisk  depolarisation.  Pacemakercellerna  där  saknar  snabba  natriumkanaler  vilket  inte  
ger  någon  tydligt  upstroke  i  depolariseringen.  Istället  sänks  membranpotentialen  långsamt  
av  Na⁺ /K⁺ -pumpen,  något  som  är  möjligt  eftersom  cellerna  också  saknar  vissa  kalium-
pumpar.  Den  hyperpolarisering  som  uppstår  vid  ca  -55  mV  stänger  kaliumkanaler  och  
öppnar  specifika  natriumkanaler  i  SA-noden.  Dessa  vilka  ger  en  diastolisk  depolarisation  och  
öppnar  L-typ  Ca²⁺ -kanalerna  vid  ca  -40  mV.  Dessa  kanaler  stänger  vid  positiv  
membranpotential  vilket  får  kaliumkanalerna  att  återigen  sänka  potentialen.  
  
Fenomenet  där  hyperpolarisation  öppnar  natriumkanaler  kallas  funny  current  eftersom  det  är  
en  ovanlig  egenskap  hos  jonkanaler.  
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Pacemakercellerna  i  AV-noden  har  liknande  aktiveringsegenskaper  men  depolariseringen  
sker  med  långsammare  frekvens.    
  
Purkinjefibrer  är  de  celler  som  leder  aktionspotentialen  som  sprider  sig  från  AV-noden  till  
hiska  bunten  ner  i  myocardium.  De  har  en  egen  pacemakerfunktion  vars  frekvens  är  ungefär  
en  tredjedel  av  den  som  SA-nodens  pacemakerceller  har.  Purkinjefibrer  har  en  stor  förmåga  
att  leda  aktionspotentialer  på  grund  av  dess  snabba  Na⁺ -kanaler  med  hög  kapacitet.  
Fibrens  utbredning  i  hjärtat  har  stor  betydelse  för  i  vilken  ordning  hjärtats  kontraktioner  sker.  
  

  
  

●   Redogöra  för  och  förklara  hur  hjärtats  pacemakerceller,  retledningssystem  och  
arbetande  myokard  påverkas  av  det  autonoma  nervsystemet  och  det  endokrina  
systemet.  (S2-3)      

  
Se  lärandemål  om  excitations-kontraktionskopplingen  samt  inotrop,  kronotrop  och  dromotrop  
verkan.  
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●   Redogöra  för  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)    

  
Elektrokardiografi,  EKG,  är  mätning  av  de  extracellulära  spänningsskillnader  som  uppstår  
när  en  aktionspotential  fortplantas  inom  hjärtat.  Själva  undersökningen  består  i  att  placera  ut  
elektroder  på  olika  platser  runt  hjärtat.    
  
I  den  enklaste  typen  av  EKG  placeras  en  negativt  laddad  elektrod  på  vänster  arm  och  en  
positivt  laddad  elektrod  på  höger  arm.  De  aktionspotentialsspridningar  som  rör  sig  i  riktning  
mot  den  positiva  elektroden  kommer  att  ge  ett  positivt  utslag  på  EKG  och  vice  versa.  
Repolarisation  i  riktning  mot  den  positiva  elektroden  kommer  ge  negativt  utslag.  
  

  
I  ett  EKG  uppkommer  vågorna  P,  Q,  R,  S  och  T.  P  motsvaras  av  depolarisering  av  
förmaken,  steg  1  i  bilden  ovan.  Q  motsvaras  av  depolarisering  av  septum,  en  impuls  som  
sprider  sig  från  höger  till  vänster  och  därför  ger  ett  negativt  utslag  på  EKG  motsvarande  steg  
2  i  bilden  ovan.  R  motsvaras  av  depolarisering  av  kamrarna  och  ger  ett  högt  utslag  i  och  
med  att  impulsen  sprider  sig  till  en  stor  del  av  hjärtat  enligt  bild  3  och  4.  S  vågen  ges  av  
depolarisering  av  de  sinestrala  delarna  av  vänster  kammare  och  ger  ett  negativt  utslag  enligt  
steg  5.  När  hela  hjärtat  repolariseras  uppstår  en  positiv  T-våg.    
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I  bilden  nedan  visas  hur  EKG  relaterar  till  hur  de  olika  jonkanalerna  är  öppna  i  hjärtats  olika  
rum.  
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För  att  få  en  komplett  bild  av  hjärtats  elektriska  aktivitet  krävs  att  avläsning  utförs  i  mer  än  en  
riktning.  För  att  göra  detta  används  en  mäng  olika  avledningar.  Varje  avledning  mäter  
hjärtats  spänningsskillnader  i  en  riktning  i  ett  plan.  I  ett  vanligt  12-avlednings  EKG  mäter  6  
avledningar  hur  impulser  sprider  sig  i  frontalplanet  och  6  avledningar  mäter  
transversalplanet.  
  
Frontalplansavledningarna  är  I,  II,  III,  aVR  (right),  aVL  (left)  och  aVF  (foot).  Dessa  kopplas  
enligt  nedanstående  bild.  I  alla  avledningar  fästs  en  jordelektrod  i  höger  fot  och  riktningen  på  
mätningen  ges  av  den  gula  pilen  i  bilderna.  Utseendet  på  EKG  varierar  stort  eftersom  
impulsspridningen  ser  olika  ut  beroende  på  uppmätningsriktningen.    
  

  
  
Ifall  uppmätningsriktningarna  för  avledningarna  I,  II  och  III  projiceras  tillsamman  i  ett  plan  
ges  något  som  kallas  einthovens  triangel.  Riktningen  för  avledningarna  aVR,  aVL  och  aVF  
ges  av  att  ta  mitten  för  denna  triangel  och  sedan  mäta  mot  dess  kanter  enligt  nedanstående  
bild.  Detta  är  endast  en  fiktiv  modell  för  hur  de  impulser  som  uppmäts  via  EKG  kan  tolkas  i  
relation  till  den  tilltänkta  uppmätningsriktningen  
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Ett  annat  sätt  att  illustrerar  avledningarna  är  en  cabrerapresentation  där  riktningen  för  
avledning  I  får  vinkeltalet  0  och  resterande  frontalavledningar  placeras  i  en  cirkel.  I  Sveriger  
roteras  aVR  180  grader  för  likställas  med  resten  av  avledningarna  och  kallas  därför  -aVR.  
Denna  presentation  kan  användas  för  att  bestämma  hjärtats  position  i  bröstet  beroende  på  
vilken  avledning  som  ger  störst  utslag  på  EKG.  
  

  
  
Utöver  de  6  frontalplansavledningarna  tillkommer  6  transversalplansavledningar  i  ett  normalt  
EKG.  Dessa  placeras  ut  på  bröstkorgen  enligt  nedanstående  bild  och  uppmätningsriktningen  
tänks  utgå  från  mitten  av  einthovens  triangel  tillsammans  med  det  som  antas  vara  mitten  av  
bröstkorgen.    
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För  EKG-vågornas  relation  till  hjärtcykeln,  se  nedanstående  lärandemål.    
  
➢   Känna  till  hur  enklare  rytmstörningar  (AV-block,  extraslag,  flimmer)  ser  ut  på  

EKG  och  hur  de  tänks  uppkomma  (S1)      
  
AV-block  uppkommer  när  ledningsförmågan  mellan  förmaken  och  kamrarna  är  nedsatt.  
Detta  kan  bero  på  t.ex  ischemi  eller  infarkt.  På  EKG  kan  blocket  visa  sig  genom  en  förlängd  
tid  mellan  det  att  P-vågen  startar  till  det  att  R-vågen  startar.  
  

  
  

Extraslag  är  lätta  att  identifiera  eftersom  de  avviker  från  hjärtats  normala  frekvens.  Dessa  
kan  bero  på  att  AV-noden  eller  purkinjefibrer  initierar  en  ventrikelkontraktion  i  otakt  med  SA-
noden.    
  
Förmaksflimmer  beror  på  oförmåga  till  koordination  av  impulsspridningen  i  förmaket  och  är  
för  det  mesta  ofarligt.  På  EKG  visar  det  sig  som  avsaknad  av  P-våg  och  oregelbundna  
intervall  mellan  R-vågorna.  
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Kammarflimmer  är  ett  livshotande  tillstånd  som  kommer  sig  av  oförmåga  till  koordination  av  
impulsspridningen  i  förmaket.  Det  visar  sig  som  total  avsaknad  av  normala  vågor.  
  

  
  

●   Redogöra  för  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)      

  
Hjärtats  cykel  kan  delas  in  i  sex  faser.  Den  första  fasen  enligt  nedanstående  wiggerdiagram  
är  isovolumetrisk  kontraktion  då  kamrarna  kontraherar  och  atrioventrikulärklaffarna  stänger.  
Det  ljud  som  då  uppstår  och  kan  höras  med  stetoskop  kallas  hjärtats  första  ton  vilket  
sammanfaller  med  R-vågen  i  EKG.  I  denna  fas  ökar  trycket  i  kamrarna  tills  det  överstiger  
artärtrycket  och  valva  aortae  och  pulmonalis  öppnar.  Förmakstrycket  ökar  endast  något.    
  
När  valva  aortae  och  pulmonalis  öppnar  inleds  ejektionsfasen  då  kammartrycket  fortsätter  
stiga  till  det  övre  systoliska  trycket.  Kammartrycket  sjunker  i  denna  fas  men  artärtrycket  ökar.    
  
När  ejektionsfasen  är  över  sker  isovolumetrisk  relaxation  då  kamrarna  slappnar  av  och  valva  
aortae  och  pulmonalis  stängs.  Vid  denna  stängning  uppstår  hjärtats  andra  ton.  Trycket  i  
kamrarna  sjunker  då  till  samma  nivå  som  förmaken  men  artärtrycket  sjunker  ytterligare  
under  en  kort  tidsperiod  på  grund  av  dess  elasticitet.  Denna  tryckökning  kallas  dictrotic  notch  
och  artärernas  elastiska  förmåga  som  skapar  tryckökningen  kallas  windkesselfunktion.  
  
Direkt  efter  relaxationen  sker  snabb  kammarfyllnad  då  det  minskade  trycket  i  kammaren  
suger  in  blod  från  förmaken  vilket  öppnar  atrioventrikulärklaffarna.  Hos  unga  och  vältränade  
individer  kan  detta  framkalla  en  tredje  hjärtton.  
  
Sen  diastole  (diastasis)  är  den  fas  då  ventriklarna  långsamt  fylls  med  blod  från  förmaken.  
  
Sist  kommer  förmakskontraktionen  vilket  motsvarar  P-vågen  i  EKG.  
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I  nedanstående  tryck-volym-loop  förklaras  sambandet  mellan  tryck  och  volym  för  vänster  
kammare.  Denna  typ  av  grafer  kan  tecknas  för  enskilda  patienter  och  ge  information  om  hur  
hjärtat  arbetar.    
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Hjärtminutvolymen  (cardiac  output,  CO)  beräknas  som  hjärtfrekvensen  (heart  rate,  HR)  x  
slagvolymen  (stroke  volume,  SV).  CO  är  alltså  ett  mått  på  hjärtats  arbetskapacitet  och  är  ca  
5  l  per  minut  hos  en  vuxen.  Slagvolymen  ges  i  ovanstående  graf  av  att  ta  volymen  vid  A  (end  
diastolic  volume,  EDV)  subtraherat  med  volymen  vid  D  (end  systolic  volume,  ESV).    
  
Alltså  är  SV  =  EDV  -  ESV.  
  
Ejektionsfraktionen  (EF)  kan  beräknas  som  den  procent  av  kammarens  blodvolym  som  
lämnar  hjärtat  vid  varje  kontraktion.  Den  ges  av  SV/EDV.    
  
I  en  tryck-volym-loop  motsvaras  hjärtminutvolymen  av  arean  för  hjärtcykeln  där  ökad  area  
korrelerar  till  ökad  hjärtkapacitet.  
  

●   Redogöra  för  hur  de  normala  hjärtljuden  uppstår  och  var  man  hör  dem  bäst  på  
bröstkorgsväggen.  (S2)      

  
Se  föregående  lärandemål.    
  
Normala  hjärtljud  innefattar  även  att  den  andra  tonen  kan  vara  tvådelad.  Detta  beror  på  att  
pulmonalisklaffen  ibland  stänger  senare  än  aortaklaffen.  Skillnaden  blir  tydligare  vid  
inandning  då  mer  blod  strömmar  till  höger  sida  av  hjärtat.  
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➢   Känna  till  principiellt  vilka  hjärtljud  som  uppstår  vid  svåra  fel  i  hjärtklaffarna.  

(S1)      
  
Vid  stel  mitralisklaff  kan  ett  extra  ljud  höras  efter  andra  tonen.  Det  beror  ofta  på  stenos.  Vid  
atriumkontraktion  kan  ett  fjärde  hjärtljud  uppstå  ifall  kamrarna  arbetar  mot  högt  motstånd.  En  
mängd  patologier  kan  ligga  bakom,  stenos  är  ett  exempel.  
  
Vid  stenos  måste  klaffarna  arbeta  mot  högre  tryck  vilket  leder  till  tydligare  hjärttoner  och  
biljud.  
  
Vid  insufficiens  sluter  inte  klaffarna  helt  och  biljud  i  form  av  ett  svischande  läte  kan  höras.  
  

●   Redogöra  för  hur  hjärtats  kontraktionskraft  påverkas  av  varierad  diastolisk  
fyllnad  (Frank-Starlings  princip)  samt  analysera  funktionella  konsekvenser  av  
hjärtats  tryck-volymrelation.  (S2-3)    

  
Frank-starlings  princip  säger  att  hjärtats  kontraktilitet  (kontraktionskraft)  och  därmed  
slagvolym  kommer  att  öka  med  ökad  diastolisk  kammarfyllnad,  något  som  kallas  preload.    
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Kontraktionskraftsökningen  beror  dels  på  att  fler  korsbryggor  kan  bildas  vid  längre  
sarkomerlängder  hos  hjärtmuskelcellerna.  Utöver  det  ger  mer  utsträckta  celler  ett  större  
kalciuminflöde  samt  en  ökad  möjlighet  för  kalcium  att  binda  in  till  TnC.  
  
Frank-starling  principen  säger  att  små  förändringar  i  fyllnadsvolymen  i  de  två  kamrarna  
kommer  att  balanseras  av  att  kamrarna  kontraherar  med  större  styrka.  På  så  sätt  hålls  den  
isovolumetriska  kontraktionen  i  balans.    
  

●   Definiera  begreppen  inotrop,  kronotrop  och  dromotrop  effekt  på  hjärtat,  
särskilt  i  relation  till  påverkan  från  autonoma  nervsystemet.  (S2)      

  
Inotropa  effekter  får  hjärtat  att  att  öka  slagkraften,  kronotropa  effekter  får  hjärtat  att  öka  
kontraktionsfrekvensen  och  dromotropa  effekter  ökar  aktionspotentialsspridningens  
hastighet  i  hjärtat.  
  
Inotrop  inverkan  på  hjärtat  ges  av  aktivering  av  sympatiska  nervsystemet  genom  aktivering  
av  adrenerga  receptorer  vars  effekt  beskrivits  tidigare.  Som  tidigare  nämnts  bidrar  även  
hjärtglykosider  till  ökad  kontraktilitet  hos  hjärtat.  Ökad  hjärtmuskeltemperatur  kan  anses  vara  
både  en  positiv  inotrop  och  kronotrop  verkan.  
  
Kronotrop  inverkan  ges  framförallt  av  inverkan  från  nervsystemet  på  SA-noden.  Sympatisk  
aktivering  ger  positiv  kronotrop  verkan  genom  att  vilomembranpotentialen  hos  
pacemakerceller  kommer  närmre  tröskelvärdet  för  polarisation.  Detta  sker  genom  att  
kaliumkanaler  stängs  samt  att  fler  natriumkanaler  som  genererar  funny  current  öppnas.  
  
Negativ  kropontrop  inverkan  ges  av  vagusnerven  som  utsöndrar  ACh  vilket  öppnar  
kaliumkanaler  hos  pacemakercellerna  och  gör  det  svårare  att  uppnå  tröskelvärdet  för  
aktionspotential.  

  
Ifall  samma  mekanismer  som  ovan  verkar  på  AV-noden  istället  för  SA-noden  kallas  detta  för  
dromotrop  inverkan.  
  

●   Redogöra  för  faktorer,  och  hur  de  samverkar,  som  påverkar  hjärt-
minutvolymen.  (S3)      
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CO   cardiac  output  (hjärtminutvolym)  

MAP   mean  arterial  pressure,  beräknas  som  en  tredjedel  av  det  diastoliska  
blodtrycket  plus  differensen  mellan  systoliskt  och  diastoliskt  blodtryck  

TPR   total  peripheral  resistance  

SV   stroke  volume  

HF   heart  frequency  

Preload   den  mängd  blod  hjärtat  fylls  med  under  diastole  

Afterload   det  motstånd  blodet  som  pumpas  från  hjärtat  möter  i  aortan,  alltså  
beroende  av  blodtrycket.  Ökad  afterload  ger  minskad  CO.  

BV   blood  volume  

  
Enligt  ovanstående  diagram  påverkas  alltså  CO  av  en  mängd  faktorer.  Faktorer  som  MAP  
och  TPR  kommer  att  avhandlas  i  kommande  avsnitt.  
  

●   Redogöra  för  vad  som  kännetecknar  hjärtmuskelns  metabolism  och  
energiförråd.  (S2)      

  
Hjärtmuskulatur  är  rikligt  vaskulariserad  och  använder  sig  därför  i  hög  utsträckning  av  aerob  
metabolism.  Hjärtmuskelceller  har  därför  en  isoform  av  laktatdehydrogenas  som  gör  att  
laktat  i  stor  utsträckning  kommer  att  omvandlas  till  pyruvat  som  kan  användas  för  att  driva  
TCA-cykeln.  Även  ketonkroppar  kan  användas  som  bränsle  av  hjärtat.  I  vila  står  TAG  för  ca  
60  %  av  hjärtats  metabolism  och  glukos  för  ca  35  %.  Hjärtat  har  också  möjlighet  att  använda  
kreatinfosfat  som  energikälla  och  vid  arbete  ökar  denna  typ  av  ATP  produktion  tillsammans  
med  användningen  av  laktat.    
  

●   Redogöra  för  hur  koronargenomblödningen  varierar  under  hjärtcykeln  och  
varför,  samt  vilka  konsekvenser  det  har  för  hjärtats  funktion.  (S3)  

  
5  %  av  blodvolymen  som  lämnar  vänster  kammare  går  direkt  till  hjärtmuskulaturen  via  
aa.coronaria.  Själva  genomblödningen  sker  mestadels  vid  diastole  när  hjärtat  relaxerar.  Ifall  
delar  av  hjärtat  drabbas  av  hypoxi  aktiveras  smärtkänsliga  nerver  som  ger  s.k.  angina  
pectoris.    
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Repolarisationen  i  hjärtat  sker  från  epicardium  till  endocardium  vilket  betyder  att  cellerna  
närmast  endocardium  kommer  att  ha  en  längre  systole  och  kortare  diastole.  Detta  bidrar  till  
att  genomblödningen  i  dessa  celler  är  mindre  jämfört  med  de  närmast  epicardium  vilket  gör  
dem  känsliga  för  ischemi.  
  
När  CO  ökar  sker  detta  delvis  genom  kronotropa  mekanismer  som  minskar  tiden  för  
diastole.  Detta  betyder  att  den  tid  som  hjärtat  får  blodförsörjning  kommer  att  minska  i  relation  
till  arbetet.  Därför  visar  sig  ofta  blockage  och  förträngningar  i  koronarartärerna  vid  fysiskt  
arbete.  Förmaksvävnaden  och  hjärtats  högra  delar  är  mindre  känsliga  för  ischemi  som  en  
konsekvens  av  förkortad  diastole.  
  
Hjärtkärlen  har  en  hög  anastomeringsgrad  vilket  betyder  att  blodet  kan  ta  alternativa  vägar  
ifall  ett  kärl  blockeras.  
  
➢   Känna  till  principerna  för  hjärtundersökningar  med  kateterisering  och  ultraljud  

(S1)      
  
Kateterisering  utförs  ofta  från  ljumsken  och  ger  information  om  flödes-  och  tryckförhållanden  
inom  härtat.  Kan  kombineras  med  kontrastvätska  och  röntgen  för  att  upptäcka  stenoser.  
  

  
  
Ultraljud  kan  användas  för  att  mäta  klaffunktion  och  blodflödesriktning  inom  hjärtat.  Sker  
genom  att  mäta  genomsläppligheten  av  ljudvågor  för  olika  vävnader.  
  

●   Redogöra  för  de  olika  blodkärlens  principiella  uppbyggnad  och  huvudsakliga  
funktion  (delvis  repetition  från  DFM1)  (S2)      

  
Blodsystemet  delas  in  i  elastiska  kärl  bestående  av  de  stora  artärerna,  resistenskärl  
bestående  av  mindre  artärer  och  arterioler,  utbyteskärl  bestående  av  kapillärer  och  
kapacitanskärl  bestående  av  venoler  och  vener.  
  
Generellt  är  blodkärlen  uppbyggda  av  ett  inre  enkelt  platt  skivepitel  kallat  endotel  som  
tillsammans  med  bindväv  och  elastiska  fibrer  bildar  ett  inre  lager  kallat  tunica  intima.  
Därefter  kommer  cirkulärt  arrangerade  glatta  muskelceller  i  ett  lager  kallat  tunica  media.  
Ytterst  finns  tunica  adventitia  bestående  av  kollagen  och  elastiska  fibrer.    
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De  elastiska  kärlen  har  tjocka  tunica  media.  Resistanskärlen  har  något  tjockare  adventitia  
och  mindre  media  jämfört  med  de  elastiska  kärlen.  Kapacitanskärlen  har  mycket  större  
adventitia  i  relation  till  media.  Dessa  kärl  omges  även  av  celler  kallade  pericyter  vars  
funktion  är  okänd.  
  

  
  

Utbyteskärlen  kan  antingen  vara  kontinuerliga  med  ett  intakt  basalmembran,  fenestrerade  
med  öppningar  i  endotel  samt  diskontinuerliga  med  öppningar  i  endotel  och  basalmembran.  
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●   Redogöra  för  blodvolymens  respektive  kärlmotståndets  fördelning  på  olika  
delar  av  cirkulationsapparaten.  (S2)      

  
Volymen  är  störst  i  kapacitanskärlen  och  trycket  störst  i  de  elastiska  kärlen.  Nedan  visas  
först  fördelning  av  volym  och  sedan  tryck  på  olika  blodkärl.  
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●   Redogöra  för  faktorer  som  påverkar  blodets  viskositet  och  hur  detta  inverkar  
på  blodets  flödesmotstånd  (S2)      

  
Viskositet  kan  beskrivas  som  trögheten  hos  en  vätska  och  definieras  som  den  kraft  som  
krävs  för  att  få  olika  vätskeskikt  att  röra  sig  i  relation  till  varandra.  Blodets  viskositet  påverkas  
av:  
  

●   Mängden  erytrocyter  eftersom  dessa  lätt  interagerar  med  varandra  eller  fibrinogen  
●   Flödeshastigheten  eftersom  blodkropparna  vid  ett  optimalt  flöde  ordnar  sig  i  kärlet  så  

viskositeten  minskar  
●   Kärlets  radie,  vid  en  liten  radie  kommer  viskositeten  att  minska  
●   Temperatur,  vissa  protein  som  utsöndras  vid  låg  temperatur  ger  hög  viskositet  

  
Viskositet  och  flödeshastighet  förhåller  sig  så  att  hög  viskositet  leder  till  låg  flödeshastighet  
och  vice  versa.  Vid  högre  viskositet  ökar  med  andra  ord  flödesmotståndet.  
  

●   Redogöra  för  tryck-  och  flödesförhållanden  i  olika  delar  av  kärlsystemet.  (S2)      
  
Flödet  är  lika  stort  i  det  systemiska  kretsloppet  och  i  lungkretsloppet.  Motståndet  i  
lungkretsloppet  är  däremot  mycket  lägre  jämfört  med  det  systemiska  kretsloppet  och  därför  
krävs  ett  lägre  tryck  för  att  uppnå  samma  flöde.  Det  systoliska  trycket  i  det  systemiska  
kretsloppet  är  ca  120-160  mmHg  och  i  lungkretsloppet  är  det  ca  10-20  mmHg.  
  

●   Definiera  och  beskriva  begreppen  systolisk  tryck,  diastoliskt  tryck,  
medelblodtryck,  pulstryck,  perfusionstryck,  transmuralt  tryck.  (S2)      

  

Systoliskt  tryck   Trycket  i  artärerna  då  hjärtat  kontraherar  

Diastoliskt  tryck   Trycket  i  artärerna  då  hjärtat  relaxerar  
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medelblodtryck   Blodtrycket  mätt  över  längre  tid,  inte  att  förväxla  med  MAP  

pulstryck   Differensen  mellan  systoliskt  och  diastoliskt  tryck  

perfusionstryck   Trycket  som  driver  blodflödet,  kan  beräknas  systemisk  som  
tryckdifferensen  mellan  trycket  i  vänster  kammare  systoliskt  och  
vena  cava  diastoliskt  eller  genom  ett  visst  organ  

Transmuralt  tryck   Skillnaden  i  tryck  mellan  blodkärl  och  vävnad  

  
●   Redogöra  för  kärlradiens  betydelse  för  flödesmotståndet  i  enskilda  kärl  (enl.  

Poiseuille’s  lag)  samt  hur  flödesmotståndet  utvecklas  i  sammansatta  
kärlsystem  (serie-  och  parallellkopplad  resistans).  (S2-3)      

  
Flödet  i  ett  kärl  bestäms  av  tryckförändringen  över  kärlen  dividerat  med  kärlmotståndet.  
Motståndet  i  ett  kärl  beror  på  kärlets  längd  och  vätskans  viskositet  dividerat  med  radien.  
  

Q=ΔP/R  
  

R  =  (8*η*l)/(π*r⁴)  
  

Detta  betyder  att  trycket  kommer  att  öka  i  ett  kärl  där  radien  minskar  för  att  kunna  
upprätthålla  samma  flöde.  I  förlängning  betyder  det  att  flödet  i  ett  kärl  ökar  med  ökat  tryck  
och  ökad  radie.  Flödet  minskar  med  ökad  viskositet  och  ökad  kärllängd.  Detta  sammanfattas  
i  poiseuilles  lag.  
  

Q = (∆P*π*r⁴)/(8*η*l)  
  
Ifall  ett  kärl  delar  sig  i  två  lika  delar  fördelas  flödet  lika  på  de  två  kärlen.  Därför  kommer  det  
totala  flödet  i  kapillärnätet  vara  lika  stort  som  det  totala  flödet  i  artärerna.  Däremot  kommer  
flödet  i  de  enskilda  kärlen  vara  enormt  mycket  lägre.  
  
Resisten  i  ett  parallellkopplat  kärlsystem  kommer  vara  lägre  jämfört  med  om  samma  
kärllängd  skulle  sammanfogas  till  ett  seriekopplat  kärlsystem.  Kroppens  kapillärsystem  
medverkar  därför  till  att  sänka  det  totala  flödesmotståndet  i  kärlsystemet.  

  
●   Redogöra  för  samband  mellan  tryck,  motstånd  och  flöde  i  enskilda  och  

sammansatta  rörsystem  (Ohm’s  lag)  samt  analysera  funktionella  konsekvenser  
av  förändringar  i  dessa  variabler.  (S3)      

  
Se  resterande  lärandemål  under  delmomentet.  
  

●   Redogöra  för  samband  mellan  flöde,  flödeshastighet  och  tvärsnittsyta  i  
enskilda  kärl.  (S2)      
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●   Redogöra  för  mikrocirkulationens  grundkarakteristika;;  organisation,  
utbytesyta,  flödesförhållanden,  kapillärväggens  beskaffenhet.  (S2)      

  
Se  ovanstående  lärandemål.    
  
Till  mikrocirkulationen  hör  arterioler,  kapillärer  och  venoler.  Flödet  i  mikrocirkulationen  styrs  
av  en  mängd  sfinktrar  som  reglerar  vilka  delar  av  vävnaden  som  får  mest  blod.  Den  totala  
utbytesytan  är  ca  1000  m²  och  flödeshastigheten  är  låg  vilket  gynnar  utbyte  av  gaser.    
  
Utbytet  sker  alltså  tack  vare  ett  stort  antal  kärl,  stor  total  kärlyta,  låg  blodflödeshastighet  och  
av  kapillärernas  tunna  vägg.  
  
Nedan  ses  en  mikrocirkulatoriskt  enhet.  
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●   Redogöra  för  processer  (diffusion,  konvektion)  och  faktorer  som  bestämmer  
substansutbytet  över  kapillärmembranet.  (S2)      

  
Se  nedanstående  lärandemål.  
  

●   Redogöra  för  de  krafter  som  bestämmer  transkapillärt  vätskeutbyte  (enl.  
Starling’s  lag)  samt  relatera  dessa  till  principiella  mekanismer  för  
ödemuppkomst  (S2-3)      

  
Utbytet  sker  genom  diffusion,  konvektion  (framförallt  i  njurar)  och  vesikulär  transport  genom  
endotelcellerna.  Diffusionen  drivs  av  koncentrationsskillnader  och  fettlösliga  ämnen  rör  sig  
fritt  över  endotelväggen.    
  
Diffusionen  i  blodkärl  drivs  av  transkapillära  vätskeflöden.  Dessa  vätskeflöden  drivs  av  två  
faktorer.  Det  som  kallas  hydrostatiska  tryckgradienter  från  kärlen  drivs  av  trycket  från  blodet  
och  vill  trycka  ut  vätska  från  blodkärlen  genom  endotelcellernas  cellförband.  Det  
hydrostatiska  trycket  från  blodkärlen  till  vävnaden  benämns  Pc  och  från  vävnaden  Pi.  Den  
andra  faktorn,  den  kolloidosmotiska  tryckgradienten  drivs  av  osmos  och  kommer  mha  
plasmaproteinkoncentrationen  i  blodet  att  suga  vätska  in  i  kärlen.  De  kolloidosmotiska  
trycken  benämns  πc  och  πi.  
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Nettoflödet  J  bestäms  dels  av  differensen  mellan  inflöde  och  utflöde  gällande  hydrostatiska  
och  kolloidosmotiskt  tryck  multiplicerat  med  det  som  kallas  kärlens  konduktans.  Detta  är  ett  
mått  på  hur  lätt  ämnen  kan  ta  sig  över  kärlväggen.  Konduktansen  benämns  capillary  filtration  
coefficient  (CFC)  och  flödet  blir  enligt  starlings  lag:  
  

J  =  CFC  *  [(Pc  –  Pi)  –  (πc  -  πi)]  
  
Ett  positivt  J  ger  ett  utflöde  ur  kärlen  (filtration)  och  ovanstående  formel  kan  användas  för  att  
beräkna  risken  för  uppkomst  av  ödem.  Eftersom  trycket  är  större  i  början  av  kapillärnätet  
jämfört  med  slutet  kommer  filtration  ske  på  artärsidan  och  resorption  nära  vensidan.  
  

  

  
  
Enligt  ovanstående  ekvation  ger  ett  ökat  kapillärtryck  en  ökad  filtration,  något  som  
exempelvis  sker  vid  prekapillär  kärldilatation  eller  ett  ökat  ventryck.  Ett  minskat  kapillärtryck  
kan  åstadkommas  av  prekapillär  kärlkonstriktion  eller  stora  blödningar.  Ett  ökat  
intravaskulärt  kolloidosmotiskt  tryck  leder  till  minskad  filtration,  t.ex  vid  dehydrering.    
  
Vid  inflammation  ökar  πi  eftersom  ökad  kärlpermeabilitet  leder  till  att  blodbundna  protein  kan  
läcka  ut  i  vävnaden  och  utöva  osmotiskt  tryck.  πc  ökar  till  exempel  vid  dehydrering  eftersom  
plasmaproteinens  koncentration  då  ökar.  
  
Värt  att  nämna  kan  också  vara  att  cellförbanden  hos  endotelcellerna  är  så  täta  längs  med  
blodhjärnbarriären  att  diffusion  av  icke-fettlösliga  ämnen  omöjliggörs.  
  

●   Redogöra  för  lymfcirkulationens  huvudsakliga  funktion,  storlek  och  betydelse  
för  reglering  av  interstitiella  rummets  volym.  (S2)      

  
Det  totala  filtrationen  från  kapillärerna  uppgår  till  ca  20  L  per  dygn.  2-3  L  av  dessa  
resorberas  inte  av  kärlen  utan  blir  till  interstitiell  vätska  som  tas  upp  i  lymfsystemet.  
  



  
Love  Strandberg  2018  09  06  

  

142  

  
  
De  terminala  lymfkärlen  har  öppningar  som  gör  att  interstitialvätska  lätt  kan  passera  in  i  
kärlen.  Det  finns  även  klaffar  som  gör  att  lymfan  ständigt  rör  sig  mot  hjärtat  när  omgivande  
vävnad  kontraheras.  Transporten  drivs  av  muskelkontraktioner,  kroppsrörelser,  utomstående  
tryck  och  artärpulsen.    
  
Fel  i  lymfcirkulationen  leder  till  ödem  eftersom  de  interstitiella  proteinen  inte  transporteras  
bort  och  därför  upprätthåller  ett  osmotiskt  tryck.  Nedanstående  faktorer  bidrar  till  bildandet  
av  ödem:  
  

Ökat  kapillärtryck  t.ex  vid  venstas  eller  hjärtinsufficiens.  Högerkammarinsufficiens  leder  till  
ödem  i  systemiska  kretsloppet  och  vänsterkammarinsufficiens  leder  till  lungödem.    

Ett  minskat  intravaskulärt  kolloidosmotiskt  tryck  kommer  leda  till  mer  interstitiell  vätska,  
t.ex  vid  hypoproteinemi.  

En  ökad  kärlpermeabilitet  leder  till  mer  filtration  ur  kapillärer,  t.ex  vid  inflammation  eller  vid  
mekanisk  skada.  

Lymfatisk  obstruktion,  t.ex  efter  lymfnod-resektion  eller  sjukdomen  elefantiasis  leder  till  
ödemutveckling.  

  
➢   Känna  till  grunderna  för  laminärt  flöde  och  faktorer  som  gynnar  uppkomst  av  

turbulent  flöde.  (S1)      
  
I  ett  laminärt  flöde  rör  sig  alla  skikt  i  en  vätska  i  samma  riktning.  Vid  turbulens  kommer  olika  
vätskeskikt  att  röra  sig  i  olika  riktningar  vilket  ökar  energiförlusten  och  trycket  i  ett  kärl.  
  
Sannolikheten  för  att  turbulens  ska  uppstå  ökar  med  på  kärlens  radie,  flödets  hastighet,  och  
vätskans  densitet  samt  minskar  med  ökad  viskositet.  Eftersom  turbulens  till  stor  del  är  
beroende  av  flödeshastigheten  och  kärlradie  är  risken  att  den  uppstår  som  störst  i  de  
elastiska  kärlen.    
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➢   Känna  till  samband  mellan  väggspänning,  transmuralt  tryck  och  kärlradie  (enl.  

Laplace).  (S1)  
  
Väggtension  är  ett  mått  på  det  transmurala  trycket  över  kärlväggen  multiplicerat  med  
kärlradien.  Enligt  laplaces  lag:  
  

  T  =  P  x  r    
  
Detta  betyder  att  trycket  blir  som  högst  på  de  platser  i  hjärt-kärlsystemet  där  utbuktningar  
finns,  något  som  förvärrar  aneurysmer  när  de  väl  uppstår  och  riskerar  att  förvärra  tillståndet  
för  patienter  med  förstorade  kammare.  
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●   Redogöra  för  gravitationens  inverkan  på  blodtryck  och  blodvolymens  
fördelning  i  kärlsystemet  samt  redogöra  för  mekanismer  som  befrämjar  venöst  
återflöde.  (S2)    

  
Nedan  visas  förändringar  i  CO,  MAP  och  central  venous  pressure  (CVP)  beroende  på  
kroppens  positions  i  relation  till  gravitationen.  I  stående  position  kommer  blodvolym  och  tryck  
öka  i  benen  jämfört  med  liggande  position  då  CVP  och  central  venvolym  kommer  öka.  

  
  

Venöst  återflöde  drivs  dels  av  tryckskillnaden  mellan  perifera  vener  (där  trycket  är  ca  16  
mmHg)  och  höger  kammare  (där  trycket  är  ca  0  mmHg).  I  stående  position  är  detta  tryck  
knappt  tillräckligt  för  att  driva  blodet  från  perifera  vener  i  benen  till  höger  kammare.  Trycket  
kan  däremot  ökas  något  genom  venkonstriktion.  De  två  andra  faktorerna  som  befrämjar  
venöst  återflöde  är  skelettmuskelpumpar  och  den  respiratoriska  pumpen.    
  
Den  respiratoriska  pumpen  består  i  att  diafragman  vid  inandning  skapar  ett  undertryck  i  
thorax  och  ett  övertryck  i  buken  vilket  pressar  blod  från  de  abdominala  venerna  till  de  
thorakala.  Venklaffarna  hindrar  flödet  från  att  gå  i  motsatt  riktning.  
  
Skelettmuskelpumparna  är  framförallt  aktiva  i  benen  och  består  i  att  musklerna,  när  de  
kontraherar,  pressar  ihop  venerna  och  då  driver  blodet  framåt.  Detta  möjliggörs  återigen  av  
att  venklaffarna  gör  flödet  enkelriktat.  
  

●   Redogöra  för  mekanismer  för  lokal  (myogen  kontroll,  lokal-kemisk  kontroll  och  
endotelial  kontroll)  respektive  överordnad  (neurogen  kontroll  och  hormonell  
kontroll)  kontroll  av  vävnadsgenomblödning.  (S2)      

  
Hur  perfusionen  i  vävnader  regleras  delas  in  i  lokal/autonom  och  överordnad/central  nivå.  
De  lokala  regulatoriska  mekanismerna  delas  in  i  myogen  reglering,  och  kemisk  reglering.  
  
Myogen  kontroll  sker  genom  att  sträckreceptorer  i  kärlväggen  reagerar  på  högt  blodtryck  i  
form  av  att  kärlväggen  sträcks  ut.  Vid  utsträckning  öppnas  Na⁺ -  och  Ca²⁺ -kanaler  vilket  i  
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sin  tur  aktiverar  glatt  muskulatur  i  tunica  media  som  ger  kärlkonstriktion.  Omvänt  ger  minskat  
tryck  i  kärlen  relaxation.  
  
Kemisk  kontroll  sker  genom  inverkan  av  vasoaktiva  ämnen  på  muskulaturen  i  kärlväggen  
vilket  leder  till  kontraktion.  Dessa  ämnen  delas  in  i  parakrint  aktiva  (endoteliala)  och  
metaboliter  (lokal-kemiska).  De  parakrint  aktiva  ämnena  utsöndras  av  endotelceller  när  
receptorer  som  t.ex  uppfattar  flödesförändringar  aktiveras.  Exempel  på  dessa  ämnen  är  
kväveoxid  som  verkar  relaxerande,  prostacyklin  som  verkar  relaxerande  och  endotelin  som  
verkar  kontraherande.  De  metaboliter  som  som  bildas  vid  hög  metabol  aktivitet  i  en  vävnad  
och  tyder  på  behov  av  ökat  blodflöde  är  bland  annat  CO2,  H⁺ ,  laktat,  adenosin,  AMP/ADP,  
PO4,

-3,  och  K⁺   som  alla  har  en  vasodilaterande  verkan.    
  

  
  
De  myogena  och  kemiska  kontrollmekanismerna  kallas  tillsammans  för  kärlens  
autoreglering.  
  
Den  centrala  kontrollen  delas  in  i  neurogen  och  hormonell  kontroll.  Hormonell  kontroll  sker  
framförallt  via  hormonen  adrenalin,  noradrenalin,  vasopressin,  renin,  angiotensin  och  
aldosteron.  
  
Adrenalin  och  noradrenalin  produceras  av  binjuremärgen  vid  sympatiskt  påslag  och  kan  leda  
till  antingen  vasokonstriktion  eller  vasodilatation  beroende  på  om  alfa-  eller  beta-adrenerga  
receptorer  aktiveras.  Koncentrationen  beta-adrenerga  receptorer  är  större  i  skelettmuskel  
och  därför  kommer  dessa  vävnader  få  ett  ökad  blodflöde  vid  måttligt  sympatikuspåslag.  Ifall  
sympatikuspåslaget  blir  stort  nog,  till  exempel  vid  chock,  kommer  effekten  av  de  alfa-
adrenerga  receptorerna  ta  över  och  leda  till  perifer  vasokonstriktion.    
  
Vasopressin  (antidiuretiskt  hormon)  produceras  av  hypothalamus  vid  bland  annat  lågt  
blodtryck  och  leder  till  att  återupptaget  av  vätska  ökar  i  njurar  samt  till  ökad  vasokonstriktion.  
Atrial  natriuretic  peptide  (ANP)  utsöndras  från  endokrina  hjärtmuskelceller  vid  ökad  
förmaksfyllning  och  leder  till  utsöndring  av  mer  vätska  via  urinen.  
  
Renin,  angiotensin  och  aldosteron  samverkar  i  det  som  kallas  renin-angiotensin-aldosteron-
systemet  (RAAS).  Renin  tillverkas  i  njuren  vid  låg  njurperfusion  och  angiotensinogen  
tillverkas  i  framförallt  levern.  Renin  spjälkar  angiotensinogen  till  angiotensin  I  som  sedan  
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konverteras  till  angiotensin  II  av  angiotensin  converting  enzyme  (ACE)  i  lungan  och  njuren.  
Angiotensin  II  är  starkt  vasokonstriktivt  och  leder  till  frisättning  av  aldosteron  från  
binjurebarken.  Aldosteron  i  sin  tur  ökar  återupptaget  av  vätska  från  njurarna.  Frisättningen  
av  vasopressin  ökar  också  som  en  effekt  av  angiotensin  II.  
  

  
  
För  neurogen  kontroll,  se  nedanstående  lärandemål.  
  

●   Redogöra  för  den  relativa  betydelsen  av  olika  regleringsmekanismer  av  flödet  i  
artärer,  arterioler,  kapillärer,  venoler  och  vener.  (S2).      

  
I  de  delar  av  kärlsystemet  där  glatt  muskulatur  finns  och  nämnvärt  kan  påverka  kärlradien  är  
betydelsen  av  lokal  och  hormonell  reglering  av  flödet  stor.  Detta  avser  alltså  främst  
resistanskärl  och  arterioler.  
  
I  de  delar  av  kärlsystemet  där  inte  glatt  muskulatur  inverkar  lika  starkt  på  kärlradien  kommer  
istället  faktorer  som  CO  och  venöst  återflöde  vara  avgörande  för  flödeshastigheten  i  kärlet.  
Den  centrala  regleringen  av  flödet  är  alltså  av  större  vikt.  
  

●   Redogöra  för  regionala  skillnader  i  kontroll  av  blodflödet  i  olika  kärlbäddar.  
(S2)      

  
Hjärnans  blodkärl  har  stor  känslighet  för  förändring  i  pH.  Vissa  neurotransmittorer  har  också  
vasodilaterande  verkan  vilket  säkerställer  att  blodflödet  är  störst  i  de  aktiva  delarna  av  
hjärnan.  
  
Hjärtats  blodkärl  reagerar  starkt  på  metaboliten  adenosin  vilket  gör  att  blodflödet  är  störst  i  
de  delar  av  hjärtat  som  arbetar  mest  intensivt.  
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Blodflödet  i  skelettmuskler  kan  variera  med  upp  till  5000%.  Flödet  är  till  stor  del  beroende  av  
mängden  metaboliter  som  produceras  i  en  arbetande  muskel.  Musklerna  har  även  ett  stort  
antal  adrenerga  receptorer  vilket  gör  dem  känsliga  för  adrenalin  och  noradrenalin.  
  

●   Redogöra  för  den  reflektoriska  kontrollen  av  cirkulationsapparaten  
inkluderande  arteriella  baroreceptorreflexen,  receptorer  i  hjärtat,  arteriella  
kemoreceptorer  samt  somatiska  afferenter.  (S2)      

  
Den  neurogena  kontrollen  består  i  att  sympatiska-  och  parasympatiska  påslag  kommer  att  
ha  en  direkt  påverkan  på  de  blodkärl  som  innerveras  av  respektive  nerver.  Centralt  sköts  
kontrollen  från  kardiovaskulära  centra  i  medulla  oblongata.    
  
Det  finns  tryckkänsliga  receptorer  i  sinus  caroticus,  den  plats  där  a.carotis  communis  delar  
sig  i  a.carotis  externa  och  interna.  Receptorerna  kallas  baroreceptorer  och  finns  även  i  arcus  
aortae.  Afferenta  fibrer  från  CN  IX  (glossopharyngeus)  går  från  baroreceptorer  i  sinus  
caroticus  till  nucleus  tracti  solitarii  (NTS)  i  medulla.  I  arcus  aortae  går  afferensen  via  CN  X  
(n.vagus).  Det  sker  ständig  aktivering  av  NTS  via  de  afferenta  fibren.  Vid  högt  tryck  ökas  
dess  firing  frequency  och  vid  lågt  tryck  sjunker  den.  Väl  i  NTS  sker  omkoppling  via  
excitatoriska  interneuron  till  nucleus  ambiguus  och  vagus  dorsala  motor  nucleus  där  
aktivering  av  parasympatiska  kardiovaskulära  nerver  sker.  Omkoppling  sker  även  till  
inhibitoriska  interneuron  som  leder  till  rostral  ventrolateral  medulla  (vasomotorarea)  där  
aktivering  av  sympatiska  kardiovaskulära  nerver  sker.  
  

  
  

Högt  blodtryck  leder  alltså  till  ökad  firing  frequency  från  de  nerver  som  går  från  
baroreceptorerna.  Detta  ger  i  sin  tur  ökad  excitation  i  nucleus  ambiguus  och  vagus  dorsala  
motor  nucleus  samt  ökad  inhibition  av  rostral  ventrolateral  medulla.  Det  leder  till  ökad  
parasympatisk  verkan  på  det  kardiovaskulära  systemet  och  minskad  sympatisk  verkan.  
Parasympatisk  aktivering  ger  minskad  kronotropi  genom  påverkan  på  pacemakerceller  i  SA-
noden.  
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Lågt  blodtryck  leder  till  motsatt  verkan  på  firing  frequency  vilket  leder  till  minskad  aktivering  
av  nucleus  ambiguus  och  vagus  dorsala  motor  nucleus  samt  minskad  inhibition  av  rostral  
ventrolateral  medulla  .  Det  leder  till  sympatisk  aktivering  vilket  ger  adrenalinfrisättning  från  
binjuremärgen  och  ökad  inotropi  och  kronotropi  i  hjärtat.  
  
I  hjärtats  förmak  finns  baroreceptorer  som  är  mer  tryckkänsliga  jämfört  med  de  övriga  
baroreceptorerna.  Vid  aktivering  kommer  dessa  att  via  signalering  till  NTS  ge  en  ökad  
kronotropi,  något  som  kallas  bainbridgereflexen.  När  pumpförmågan  ökar  kommer  
ventrycket  att  minska  eftersom  volymen  på  vensidan  minskar.  Njurperfusionen  ökar  
samtidigt  vilket  tillsammans  med  frisättning  av  ANP  leder  till  ökad  vätskefiltration  och  
minskad  blodmängd.  Den  ökade  hjärtfrekvensen  kommer  hålla  i  sig  tills  ventrycket  
normaliseras.  
  
Det  finns  även  centrala  och  perifera  kemoreceptorer  som  avläser  pH,  mängden  O2  och  
mängden  CO2.  Dessa  receptorer  aktiverar  centra  i  medulla  på  ett  liknande  sätt  som  
baroreceptorerna,  se  lärandemål  under  delmoment  andning.  
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●   Redogöra  för  cirkulationsomställningar  inducerade  från  högre  centralnervösa  
strukturer  inkluderande  den  s.k.  "attack-flykt-försvarsreaktionen"  och  andra  
sammansatta  reaktioner  som  dykreflexen.  (S2)      

  
Vid  stark  emotionell  stress  kommer  amygdala  att  aktivera  en  fight/flight-reaktion  som  
påverkar  nucleus  ambiguus,  vagus  dorsala  motor  nucleus  och  rostral  ventrolateral  medulla.  
Detta  leder  till  dilatation  av  resistenskärl,  konstriktion  av  vener,  ökad  CO,  ökat  blodtryck,  
svettning,  frisättning  av  adrenalin  från  binjurebarken,  och  minskat  blodflöde  till  tarmar,  njurar  
och  mjälte.  
  
Stark  stress  kan  även  leda  till  vasovagal  syncope.  Istället  för  sympatisk  aktivering  och  en  
ökning  av  blodtrycket  sker  vagal  aktivering  vilket  leder  till  svimning  genom  i  stort  sett  
motsatta  reaktioner.  Vasodilatation  och  minskad  CO  leder  till  minskat  blodtryck  vilket  
minskar  perfusionen  i  hjärnan  vilket  leder  till  medvetslöshet.  
  
Dykreflexen  innebär  att  bland  annat  ansiktsnerver  i  kontakt  med  kallt  vatten  kommer  att  
signalera  till  medulla  vilket  leder  till  bradykardi  och  perifer  vasokonstriktion.  Samtidigt  sker  
vasodilatation  i  lungorna  för  att  motverkade  det  ökade  thorakala  tryck  som  kommer  sig  av  
vattentrycket.  
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Cushing-reflexen  ökar  MAP  vid  ökat  intrakraniellt  tryck  för  att  se  till  att  de  cerebrala  artärerna  
inte  kollapsar  av  det  ökade  transmurala  trycket.  
  
Vid  omställning  från  liggande  till  stående  position  kommer  minskat  blodtryck  i  övre  delen  av  
kroppen  registreras  av  baroreceptorerna  vilket  leder  till  sympatikuspåslag  och  
kärlkonstriktion  i  hjärnan.  Minskad  njurperfusion  ger  aktivering  av  RAAS.  Ökat  ventryck  i  
benen  leder  till  kärlkonstriktion  genom  myogen  kontroll.  Alla  ovanstående  funktioner  leder  till  
att  CVP  ökar  vilket  ökar  CO  genom  ökad  preload  tillsammans  med  ökad  
sympatikusaktivering.  Detta  stabiliserar  blodtrycket.  
  

●   Tillämpa  cirkulationsfysiologiska  principer  för  att  förklara  
uppkomstmekanismer  och  konsekvenser  vid  tillstånd  som  högt  blodtryck,  
svimning,  hjärtsvikt,  hjärtinfarkt,  blodförlust  samt  olika  klaffdefekter  och  
missbildningar.  (S3)      

  
Högt  blodtryck  kan  uppstå  genom  ökat  intravaskulärt  osmotisk  tryck  till  följd  av  för  högt  
saltintag  samt  ateroskleros  som  minskar  elasticiteten  hos  vener  och  artärer.  
Konsekvenserna  blir  bland  annat  ökad  risk  för  att  plack  i  blodkärlen  lossnar  och  orsakar  
embolier  i  olika  delar  av  kroppen.  Små  kapillärer  i  ögat  tar  även  skada,  ansamling  av  
slaggprodukter  i  njuren  leder  till  renal  ischemi  och  hjärtat  riskerar  att  drabbas  av  hypertrofi  
som  minskar  CO.  
  
Svimning  kan  orsakas  av  hjärnischemi  och  dess  funktion  är  att  sätta  kroppen  i  supint  läge  för  
att  säkerställa  hjärnperfusionen.  
  
Hjärtsvikt  är  ett  samlingsnamn  för  sjukdomar  som  ger  otillräcklig  CO  för  vävnadsförsörjning.  
Tillstånd  som  räknas  till  hjärtsvikt  är  olika  insufficienser,  stenoser  och  hypertrofi.  
Hjärthypertrofi  är  skadligt  dels  eftersom  att  kammarvolymen  minskar  och  dels  eftersom  att  
hjärtmuskelcellernas  sarkomerer  kan  dras  ut  till  den  gräns  där  de  inte  kan  producera  
maximal  kraft  längre.  Konsekvenserna  blir  ödem,  antingen  i  lungkretsloppet  eller  det  
systemiska  kretsloppet,  samt  minskad  koronarförsörjning  av  hjärtat.  
  
Hjärtinfarkt  är  ischemi  i  hjärnvävnaden  pga  krankärlsembolier.  Kan  upptäckas  på  den  angina  
pectoris  som  uppstår  eller  på  bristningar  i  hjärtats  retledningsförmåga  som  uppstår  på  grund  
av  nekros  och  syns  på  EKG.  Leder  till  minskad  pumpförmåga  hos  hjärtat  och  hjärtstillestånd.    
  
Blodförluster  på  över  30  %  av  blodvolymen  leder  till  hypovolumetrisk  chock,  ett  tillstånd  då  
vävnadsperfusionen  inte  längre  fungerar  i  perifer  vävnad.  Vid  mindre  blodförluster  kommer  
följande  kompensationsmekanismer  att  sättas  in:  baroreceptormedierat  sympatikuspåslag  
vilket  leder  till  adrenalinfrisättning  och  kärlkonstriktion,  minskad  renal  perfusion  och  filtration,  
minskat  kapillärtryck  som  ökar  vätskeresorptionen  samt  ökad  törst  och  aptit  för  saltrik  mat.  
  
Klaffdefekter  kan  antingen  innebära  oförmåga  till  att  stänga  klaffarna  vilket  leder  till  
insufficienser  eller  förhårdningar  vilket  leder  till  stenoser.  Stenoser  kan  ge  ökad  afterload  och  
insufficienser  kan  ge  minskad  ejektionsfraktion.  Bägge  fallen  kommer  leda  till  hypertrofi.  
Eftersom  klaffdefekter  räknas  till  hjärtsvikter  kommer  även  ödem  att  uppstå  i  de  olika  
kretsloppen.  
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●   Redogöra  för  värmeavgivande  respektive  värmeproducerande  mekanismer  i  

kroppen.  (S2)      
  
Kroppens  värmeproduktion  ges  av  kemiska  processer  som  delas  in  i  basalmetabolismen  och  
aktivitesinducerad  metabolism.  Den  aktivitetsinducerade  metabolismen  delas  in  i  frivillig-  
icke-frivillig-  och  non-shivering  termogenes.    
  

  
  
Basalmetabolismen  beror  på  faktorer  som  metabolt  stimulerande  hormon  och  nervsignaler,  
kroppstemperatur  (ökad  temperatur  ger  ökad  metabolism)  och  ålder  (ökad  ålder  ger  minskad  
metabolism).    
  
Frivillig  aktivitetsinducerade  metabolism  är  den  fysiska  aktivitet  vi  ägnar  oss  åt.  Icke-frivillig  
muskelaktivitet  är  muskelskakning  som  induceras  av  nervsystemet  vid  låg  kroppstemperatur  
och  non-shivering  thermogenesis  består  framförallt  i  förbränningen  av  brunt  fett  som  kan  
induceras  av  nervsystemet.  Non-shivering  thermogenesis  anses  i  denna  indelning  inte  vara  
en  del  av  basalmetabolismen.    
  
Värmeagivande  processer  delas  in  i:  
  

●   Konduktion,  värmeförlust  till  ämnen  i  kontakt  med  huden.  
●   Konvektion,  värmeförlust  till  gas  och  vätskor  i  kontakt  med  huden,  t.ex  svett  och  

luften.    
●   Radiation,  elektromagnetisk  strålning  som  går  från  varmare  objekt  till  kallare.  
●   Evaporation,  för  att  vätska  i  kontakt  med  huden  ska  övergå  till  gas  och  avdunsta  

krävs  energi  som  tas  från  huden  och  då  sänker  dess  temperatur.  Samma  processer  
sker  i  lungorna.  
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●   Redogöra  för  temperaturavkännande  sensorer  i  kroppen  samt  hur  denna  
information  integreras  centralnervöst  och  hur  samt  hur  afferenta  och  efferenta  
system  interagerar  i  temperaturregleringen.  (S3)      

  
Kroppens  temperatur  regleras  centralt  av  hypothalamus  som  får  input  från  afferenta  fibrer  i  
huden,  i  buken  och  i  hjärnan.  Dessa  signaler  kan  antingen  aktivera  temperaturökande  eller  
temperatursänkande  strukturer  som  då  skickar  efferenta  signaler  till  bland  annat  hud,  
muskler  och  svettkörtlar.  
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I  huden  finns  värme-  och  kylkänsliga  receptorer.  De  värmekänsliga  har  en  högre  känslighet  
än  de  kylkänsliga.  Sker  temperaturförändring  över  tid  kommer  receptorerna  ha  möjlighet  till  
acklimatisering.  Centralt  i  hjärnan  och  längs  ryggraden  finns  receptorer  med  mycket  större  
känslighet  än  de  i  huden.      
  

  
  

Vid  minskad  kroppstemperatur  kommer  aktivering  av  temperaturökande  centra  i  
hypothalamus  leda  till  frisättning  av  thyroideastimulerande  hormon  (TSH)  vilket  i  sin  tur  får  
thyroidea  att  frisätta  hormon  som  ökar  basalmetabolismen.  Utöver  frisättning  av  TSH  sker  
konstriktion  av  perifera  blodkärl,  framförallt  i  huden.  Sympatiska  nerver  kommer  öka  
adrenalin-  och  noradrenalinproduktion  vilket  leder  till  en  ökad  cellulär  metabolism.  Nerver  till  
skelettmuskulaturen  kommer  aktivera  skakning  vilket  ökar  musklernas  metabolism  och  
värmeproduktion.    
  
Vid  ökad  kroppstemperatur  kommer  temperatursänkande  centra  ge  dilatation  av  blodkärl  i  
huden  och  aktivering  av  svettkörtlar  för  ökad  evaporation.  
  
➢   Definiera  begreppen  hypertermi,  hypotermi,  feber  samt  termoneutral  zon.  (S1)      
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hypertermi   Ökad  kroppstemperatur  vilket  kan  ge  symptom  som  yrsel,  
medvetslöshet  och  döden.  

hypotermi   Minskad  kroppstemperatur  vilket  kan  ge  symptom  som  förvirring,  
sömnighet  och  medvetslöshet.  

feber   En  förändring  av  det  som  kallas  set-point  temperatur,  alltså  den  
temperatur  som  kroppen  vill  uppnå  genom  homeostas.  Detta  sker  
genom  endogena  eller  exogena  pyrogener  som  får  hjärnan  att  
utsöndra  prostaglandin  E2  vars  effekt  på  hypothalamus  är  en  
förändring  av  set-point.  

termoneutral  zon   Den  temperatur  i  vilken  kroppen  kräver  minimal  termoreglering.  
Temperaturintervallet  varierar  beroende  på  miljö  och  mängden  
kläder.  

  
➢   Känna  till  konsekvenser  av  hyper-  respektive  hypotermi.  (S1)      

  
Se  ovanstående  lärandemål.  
  
➢   Känna  till  beteendets  betydelse  för  temperaturreglering.  (S1)  

  
Se  ovanstående  lärandemål.  Beteendets  största  inverkan  på  temperaturregleringen  är  
förmågan  att  förflytta  sig  till  en  miljö  med  en  mer  passande  temperatur  eller  att  t.ex  förändra  
påklädnadsgraden.  

ANDNING  
  

●   Beskriva  bröstkorgsväggens  uppbyggnad  (skelettdelar,  muskulatur,  nerver,  
blodkärl;;  intercostalrummets  sammansättning;;  bröstkorgens  och  bukens  
rörelser  under  andningen;;  andningsmuskulaturen).  (S2)      
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Brösthålan,  cavitas  thoracis  delas  in  i  cavitas  pleuralis  dextra  och  sinistra  samt  mediastinum  
superius  och  inferius.  Brösthålan  begränsas  basalt  av  diafragman/apertura  thoracis  inferior  
och  apikalt  av  apertura  thoracis  superior.  
  

  
  
Cavitas  thoracis  begränsas  ventralt  av  sternum  bestående  av  manubrium  sterni,  angulus  
sterni,  corpus  sterni  och  processus  xiphoideus.  
  

  
  

Dorsalt  begränsas  thorax  av  ryggraden  med  kotorna  vertebrae  i  vilka  revbenen  costae  fäster  
via  artt.costovertebralis.  Revbenen  böjer  sig  via  angulus  costae  och  fäster  i  sternum  via  
brosk  i  form  av  cartilagines  costales.  
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Totalt  finns  12  par  revben.  De  översta  7  kallas  costae  verae  och  är  direkt  kopplade  till  
sternum  via  cartilagines.  De  mellersta  3  kallas  costae  spuriae  och  är  indirekt  kopplade  till  
sternum  via  brosk  som  går  in  i  cartilagines  vid  costa  VII.  De  nedersta  2  revbenen  kallas  
costae  fluctuates  och  är  ej  kopplade  till  sternum.  
  

  
  
Innervering  och  blodförsörjning  till  kotorna  sköts  av  nn.intercostales  och  aa.intercostales  
som  vv.intercostales  som  alla  utgår  från  ryggraden  i  höjd  med  respektive  revben  och  löper  i  
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sulcus  på  ovansidan  av  revbenen.  Blodet  till  aa.intercostales  kommer  både  från  aorta  
thoracica  och  från  a.thoracica  interna  som  också  blodförsörjer  större  delen  av  bröstkorgen.  
Vv.intercostales  tömmer  i  v.hemiazygos  och  v.azygos  tillsammans  med  en  majoriteten  av  
kärlen  i  bröstkorgen.  
  

  
  

Inandning  sköts  främst  av  diafragman  och  mm.intercostalis  externi.  Vid  ökat  
ventilationsbehov  kan  även  accessorisk  andningsmuskulatur  aktiveras  i  form  av  bland  annat  
mm.scaleni,  m.  sternocleidomastoideus,  m.pectoralis  minor  och  m.pectoralis  major.  
  
Utandning  sköts  passivt  i  vila  och  vid  ökat  ventilationsbehov  aktiveras  mm.intercostales  
interni,  m.rectus  abdominis,  mm.obliquus  abdominis  och  m.transversus  abdominis.  
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Vid  inandning  vidgas  bröstkorgen  i  tre  led.  
  

  
  

●   Redogöra  för  diafragma  avseende  uppbyggnad,  läge,  funktion;;  innervation  och  
kärlförsörjning.  (S2)      

  
Diafragman  är  en  skelettmuskel  som  täcker  nedre  delen  av  cavitas  thoracis  och  skapar  ett  
undertryck  i  lungorna  vid  inandning  genom  att  kontrahera.  Den  fäster  i  understa  costae  
fluctuantes  och  har  överst  ett  senmembran  kallat  centrum  tendineum.  I  diafragman  finns  tre  
öppningar,  foramen  venae  cavae  ,  hiatus  oesophagus  och  hiatus  aorticus  där  respektive  
struktur  löper  genom.  
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Innervation  sker  från  n.phrenicus  som  utgår  från  de  cervikala  kotorna  vilket  gör  att  
andningsmuskulaturen  förblir  intakt  vid  skador  på  lägre  kotor.  Blodförsörjning  sker  via  
aa.phrenicase  inferiores  och  a.thoracica  interna.  Dränering  sker  via  vv.intercostales  och  
vv.phrenicase  superiores.  
  

●   Redogöra  för  lungornas  makroanatomi  (lunglober,  lungsegmenten,  
bronkträdet,  blodförsörjning,  innervation  och  lymfdränering).  (S2)      

  
Luftvägarnas  anatomi  börjar  i  naris  med  dess  flimmerhår  kallat  vibrasse.  Cavitas  nasi  delas  i  
två  av  septum  nasi  bestående  av  ett  antal  ben,  bland  annat  os  ethmoidale  och  vomer.  
Näshålan  innehåller  fyra  bihålor,  sinus  nasales,  och  ett  antal  näsmusslor,  concha  nasalis.  
De  bakre  öppningarna  heter  choana  dexter  och  sinister.  
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Därefter  kommer  svalget,  pharynx  som  delas  in  i  oropharynx,  nasopharynx  och  
laryngopharynx.  I  oropharynx  mynnar  tuba  auditiva  som  kan  användas  för  att  tryckutjämna  i  
öronen.  
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Struphuvudet  larynx  består  av  elastiskt  brosk  och  håller  luftvägarna  öppna  samt  agerar  fäste  
för  stämbanden,  plica  vocalis  och  plica  vestibularis.  Plica  vocalis  kallas  de  sanna  
stämbanden  och  utgörs  av  m.vocalis  och  lig.vocalis.  Brosket  delas  in  i  cartilago  epiglottica,  
cartilago  thyroidea  och  cartilago  cricoidea.  
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Trachea  består  sedan  av  hyalina  broskringar  och  en  baksida  som  saknar  brosk  där  
m.trachealis  löper,  en  muskel  som  tros  vara  involverad  i  hostreflexen.  Trachea  delar  sig  
sedan  i  bifurcatio  tracheae  till  de  två  primära  bronkerna,  bronchus  principalis  sinister  och  
dexter.  Området  vid  delningen  kallas  carina.  Vid  nästa  delning  bildas  de  lobulära  och  
sekundära  bronkerna  bronchus  lobaris  och  därefter  bildas  segmentella  och  tertiära  bronker.  
Totalt  delar  sig  luftvägarna  ca  20-25  gånger.  
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Själva  lungorna,  pulmo,  täcks  av  två  lungblad,  pleura.  Dessa  bindvävshinnor  omsluter  
lungorna  i  två  separata  hålrum  i  cavitas  thoracica.  Pleuran  delas  in  i  ett  visceralt  lager  som  
fäster  i  lungvävnaden  och  ett  parietalt  lager  som  fäster  i  bröstväggen.  De  två  lagren  
separeras  av  ett  vätskefyllt  hålrum,  cavitas  pleuralis.  Vätskan  sammanfogar  de  två  
pleurabladen  i  varandra  och  gör  att  tryckförändringar  som  uppkommer  av  expansion  och  
kompression  av  bröstkorgen  fortplantar  sig  i  lungorna.    
  
Pleuran  delas  in  i  cupula  pleurae,  pars  costalis,  pars  diaphragmatica  och  pars  mediastinalis.  
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De  två  lungorna  förbinds  via  lungroten,  radix  pulmonis  som  består  av  de  primära  bronkerna.  
Bronchus  lobaris  tillsammans  med  a.pulmonalis  och  vv.pulmonalis  går  in  i  lungorna  via  hilum  
pulmonalis,  en  öppning  i  pleuran.  

  
  

Lungorna  delas  in  i  5  anatomiska  lober  som  skiljs  åt  av  bindvävssegment,  fissura  
horizontalis  och  fissura  obliqua.    
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Det  finns  även  en  funktionell  indelning  på  ca  20  segment  som  alla  försörjs  av  en  segmentell  
bronk.  
  

  
  

Delningen  av  bronker  fortsätter  tills  brosket  försvinner  och  glatt  muskulatur  uppkommer  i  
bronkväggen.  En  övergång  sker  då  till  bronkioler  och  respiratoriska  bronkioler  som  slutar  i  
klasar  med  alveoler,  sacculus  alveolaris.  
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De  övre  delen  av  lungorna  blodförsörjs  av  aa.bronchiales,  två  i  pulmo  dexter  och  en  i  
sinister.  De  respiratoriska  delarna  av  lungorna  får  sitt  blod  från  aa.pulmonalis.  Syrefattigt  
blod  lämnar  lungorna  uppblandat  med  syrerikt  blod  i  vv.pulmonales  och  i  liten  utsträckning  
via  vv.bronchiales  som  tömmer  i  v.azygos.  
  
Innervationen  av  lungorna  sker  genom  n.vagus  och  truncus  sympaticus.  
  

●   Redogöra  för  lungans  funktionella  morfologi  med  särskild  hänsyn  till  
luftvägsträdets  förgreningar,  alveolokapillära  membranets  egenskaper  samt  
bronkial-  och  lungcirkulationens  organisation.  (S2)      

  
Se  nedanstående  lärandemål.  
  

●   Redogöra  för  respirationsorganens  mikroskopiska  struktur  (näshåla,  larynx,  
trachea,  bronker,  lungor,  pleura).  (S2)      

  
Generellt  täcks  insidan  av  luftvägarna  av  respiratoriskt  epitel  bestående  av  flerradigt  
cylindriskt  epitel  med  kinocilier  som  vilar  på  ett  tydligt  basalmembran.  Det  finns  fem  typer  av  
vanligt  förekommande  celler  i  respiratoriskt  epitel:  
  

●   Cylindriska  epitelceller  med  kinocillier  
●   Mukösa  bägarceller  
●   Borstceller,  sensoriska  mikrovillitäckta  celler  som  tros  kunna  initiera  hostreflexen  
●   Neuroendokrina  kulchitskyceller  som  secernerar  signalsubstanser,  dessa  kallas  även  

argyofila  celler.  
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●   Multipotenta  stamceller  kallade  basalceller  som  kan  differentiera  till  ovanstående  
celltyper  

  

  
  
I  näshålan  finns  rikligt  innerverat  och  vaskulariserat  olfaktoriskt  epitel.  Detta  kan  identifieras  
genom  stor  koncentration  bowmans  körtlar  och  olfaktoriska  celler  (nerver).  De  olfaktoriska  
cellerna  kan  identifieras  genom  dess  kägelform  och  förmåga  att  sitta  lokaliserade  i  buntar  i  
lamina  propria.  I  submukosan  kan  även  hyalint  brosk  eller  ben  finnas  beroende  på  vilken  del  
av  näshålan  snittet  går  i.  
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Larynx  har  luminalt  skiktat  skivepitel  med  tydligt  basalmembran.  Under  lamina  propria  finns  
elastiskt  brosk.    
  

  
  

De  falska  stämbanden  har  dels  respiratoriskt  epitel  och  dels  skiktat  skivepitel  med  körtlar.  
De  äkta  stämbanden  har  skiktat  skivepitel  samt  dåligt  vaskulariserat  lamina  propria.  
  

  
  

Trachea  består  av  mukosa  med  respiratoriskt  epitel,  lucker  bindväv  i  submucosan,  hyalint  
brosk  och  tunica  adventitia.  I  bilden  nedan  har  en  del  av  brosket  i  trachea  omvandlats  till  
ben.  
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Bronkerna  har  likt  trachea  respiratoriskt  epitel.  Vid  övergången  till  bronkioler  försvinner  
brosket  gradvis  (först  genom  övergång  till  oregelbundna  broskplattor)  och  ersätts  sedan  av  
ett  glatt  muskellager  mellan  mukosa  och  submukosa.  Basalmembranet  blir  signifikant  mindre  
efter  de  första  bronkdelningarna.  Bägarcellerna  och  epitelcellerna  med  kinocilier  minskar  i  
koncentration  ned  i  lungträdet  och  claraceller  uppkommer  och  ökar  i  koncentration.  Dessa  
celler  producerar  surfaktant  för  luftvägarna  utanför  alveolerna.  I  snittet  nedan  syns  en  bronk  
(vit  lumen)  och  en  ven  (brunaktig  lumen).  
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I  alveolerna  finns  interalveolarsepta  bestående  av  kapillärer,  bindväv  och  följande  celltyper.    
  

●   Typ  I  pneumocyter  utgör  40%  av  interalveolarcellerna  och  täcker  95%  av  alveolernas  
yta.  De  kan  inte  celldela  och  kallas  för  septalceller.  

●   Typ  II  pneumocyter  utgör  i  princip  resterande  del  av  interalveolarcellerna.  Dessa  
celler  producerar  surfaktant  och  har  möjligheten  att  proliferera  och  reparera  
lungvävnadsskaor.  

●   Alveolära  makrofager  
●   Borstceller  finns  även  i  liten  koncentration  i  alveolerna.  
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Pleuran  består  av  enkelt  skivepitel,  bindväv  och  elastiska  fiber.  
  

●   Redogöra  för  begreppet  partialtryck  för  en  gas,  samt  hur  detta  påverkar  mängd  
löst  gas  i  olika  medier  och  transport  mellan  olika  kroppsrum.  (S2)      

  
Enligt  daltons  lag  är  det  totala  trycket  av  en  gasblandning  summan  av  de  individuella  
gasernas  partialtryck.  Ifall  luften  vid  vattenytan  har  ett  totaltryck  av  760  mmHg  och  består  till  
20  %  av  syre  kommer  syrepartialtrycket  vara  ca  150  mmHg.  Se  nedan  för  luftens  partialtryck  
där  kategorin  övrigt  utgörs  av  bland  annat  vattenånga  och  koldioxid.  
  

  
  
Partialtrycket  varierar  med  gasens  koncentration  och  det  totala  trycket.  Högre  partialtryck  
kommer  leda  till  att  en  gas  har  lättare  att  lösa  sig  i  t.ex  blodet  jämfört  med  en  annan  gas,  
enligt  henrys  lag.  Gas  kommer  även  att  diffundera  från  ett  område  med  högre  partialtryck  till  
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ett  område  med  lägre,  något  som  används  för  att  få  syre  att  flöda  från  luften  in  i  blodet  i  
alveolerna.  Partialtrycket  betecknas  P.  
  

  
  
Eftersom  litteraturen  mestadels  anger  värden  i  mmHg  kommer  även  dessa  användas  i  
sammanfattningen.  För  att  få  värden  i  kPa  som  kan  användas  på  tentan,  dividera  alla  värden  
som  anges  i  mmHg  med  7.6.  Begreppet  mmH2O  som  används  vid  beräkningar  av  lufttrycket  
i  lungorna  omvandlas  till  mmHg  genom  multiplikation  med  13.6.  
  

●   Redogöra  för  surfactants  roll  för  lungfunktionen.  (S2)      
  
Surfaktant  produceras  av  lungorna  för  att  överkomma  den  ytspänning  som  bildas  av  
vattenmolekyler  i  luftvägarna.  Ytspänning  är  en  sorts  hydrofob  effekt  som  gör  att  vätskeytor  
ogärna  separeras  av  luft.  Luftvägarnas  väggar  täcks  av  en  tunn  vätskefilm  som  ständigt  
utövar  en  sammandragande  kraft.  I  de  övre  luftvägarna  finns  brosk  som  förhindrar  
sammandragning  men  i  de  nedre  luftvägarna  hotar  ytspänningen  att  kollapsa  t..ex  
alveolerna.    
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Surfaktant  minskar  ytspänningen  genom  att  introducera  hydrofoba  element  i  form  av  
fosfolipidderivat  till  den  vätskefilm  som  täcker  lungorna.    Det  arbete  som  går  krävs  för  att  
andas  ökar  mångfaldigt  utan  fungerande  surfaktant  vilket  visas  i  nedanstående  diagram.  
  

  
  

●   Redogöra  för  de  övre  luftvägarnas  (näsa,  munhåla)  funktion  i  respirationen  
(S2)      

  
De  övre  luftvägarna  värmer  luften  till  fysiologisk  temperatur  för  att  underlätta  gasflöde  över  
kapillärväggen  i  alveolerna.  Gas  löser  sig  lättare  i  varmt  blod  än  kallt  och  ifall  luften  vore  kall  
skulle  kapillärerna  kylas  ned.  
  
Fuktning  av  luften  sker  också  för  att  inte  torka  ut  alveolerna.    
  
Viss  filtration  av  skadliga  partiklar  sker  även  av  vibrissae  och  kinocilier  i  epitelet.  
  

●   Redogöra  och  ange  normalvärden  för  statiska  och  dynamiska  lungvolymer  
samt  hur  man  mäter  dessa.  (S2)      

  
Lungvärden  delas  in  i  lungvolymer  och  lungkapaciteter.  Kapaciteter  är  en  samling  volymer.    
  

Residualvolym  (RV)   Den  volym  luft  som  vi  inte  kan  tömma  
lungorna  på  vid  utandning  eftersom  
bröstkorgen  inte  kan  komprimera  nog.  

Expiratorisk  reservvolym  (ERV)   Den  extra  volym  vi  har  möjlighet  att  trycka  
ur  lungorna  efter  en  vanlig  utandning  

Inspiratorisk  revervvolym  (IRV)   Den  extra  volym  vi  har  möjlighet  att  suga  in  
i  lungorna  efter  en  vanlig  inandning  

Tidalvolym  (TV)   Den  volym  som  omsätts  under  vanlig  
andning  under  vila  

Funktionell  residualkapacitet  (FRC)   Den  volym  som  är  kvar  i  lungorna  efter  
vanlig  utandning.  Utgörs  av  RV  +  ERV.  
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Inspiratorisk  kapacitet  (IC)   Den  volym  som  kan  sugas  in  i  lungorna  
efter  vanlig  utandning.  Utgörs  av  TV  +  IRV.  

Vitalkapacitet  (VC)   Den  maximala  mängden  luft  som  kan  
omsättas  i  lungorna.  Ges  av  IC  +  ERV.  

Total  lungkapacitet  (TLC)   Den  mängd  luft  som  ryms  i  lungorna.  

  
Nedan  ges  värden  för  de  olika  volymerna  för  en  vuxen  man  respektive  kvinna.  Värdena  inom  
parentes  är  för  kvinna.  
  

  
  
Dynamiska  lungvolymer  är  de  volymer  som  kan  mätas  genom  spirometri  enligt  
nedanstående  figur.  Utöver  dessa  volymer  kan  forced  expiratory  volume  (FEV)  och  forced  
vital  capacity  (FVC)  uppmätas  i  test  där  en  person  utför  en  maximal  inspiration  och  därefter  
med  hög  hastighet  en  maximal  expiration.  FEV  är  den  volym  som  expireras  under  första  
sekundens  utandning  och  FCV  är  det  totala  expirerade  volymen.  Ytterligare  något  som  kan  
mätas  dynamiskt  är  peak  expiratory  flow  (PEF)  vilket  är  ett  mått  på  luftflödet  under  
utandning.  
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TLC,  FRC  och  RV  benämns  som  statiska  lungvolymer  och  kan  mätas  genom  att  se  hur  gas  
som  tillförs  lungorna  diffunderar  och  på  så  sätt  beräkna  hur  stor  volymen  inuti  lungorna  är.    
  

  
  

●   Definiera  alveolär  ventilation  och  ”dead  space”  samt  hur  dessa  bestäms  
liksom  påverkas  av  normalfysiologiska  förändringar.  (S2)      

  
Dead  space  är  den  del  av  tidalvolymen  som  inte  når  de  respiratoriska  luftvägarna  vid  
inandning,  ca  30%.  Anatomisk  dead  space  som  utgörs  av  de  icke-respiratoriska  övre  
luftvägarna.  
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Alveolär  ventilation  är  ett  mått  på  den  mängd  luft  som  når  alveolerna  vid  inspiration.  
Fysiologiskt  dead  space  kan  då  definieras  som  den  mängd  luft  som  inspireras  och  inte  
används  för  alveolär  ventilation.    
  
Dead  space  kan  bestämmas  eftersom  det  är  känt  hur  stor  koncentration  av  gaser  som  finns  i  
inandnings-  och  utandningsluften.  Ifall  mängden  CO2  i  utandad  luft  minskar  samtidigt  som  
mängden  O2  ökar  kan  det  tyda  på  minskad  alveolär  ventilation  och  ökat  fysiologiskt  dead  
space.  Exempel  på  tillstånd  där  fysiologiskt  dead  space  ökar  är  lungödem,  lungemboli  och  
lungemfysem.    
  

●   Redogöra  för  faktorer  som  bestämmer  luftvägsmotstånd  samt  andningsarbete.  
(S2)    

  
Den  energi  som  går  åt  till  att  andas  (andningsarbetet)  beror  dels  på  på  flödesmotståndet  
luften  möter  i  luftvägarna  (alltså  luftmotståndet)  och  dels  på  lungornas  motstånd  mot  att  
expandera  (kallat  lungcompliance).    
  
Luftvägsmotståndet  beror  på  radien  hos  luftvägarna  och  flödestypen  i  luftvägarna.  Faktorer  
som  minskar  luftvägarnas  radie  och  på  så  sätt  ökar  motståndet  är  parasympatisk  aktivering,  
inflammation  (t.ex  vid  astma)  och  blockage.  Flödet  i  lungorna  är  till  största  delen  
transitionellt,  alltså  en  blandning  av  turbulent  och  laminärt.  Ju  mer  turbulent  flöde,  desto  
större  luftvägsmotstånd  och  eftersom  det  turbulenta  flödet  är  störst  i  kärl  med  hög  
flödeshastighet  kommer  motståndet  vara  större  i  det  övre  luftvägarna  jämfört  med  de  nedre.  
  

  
  

Lungcompliance  är  ett  mått  på  hur  stort  interpleuraltryck  som  krävs  för  att  ändra  luftvolymen  
i  lungorna  och  mäts  i  volym  per  tryckenhet.  Compliance  kan  mätas  vid  inspiration  och  
expiration.  Stor  compliance  betyder  att  liten  energi  går  åt  till  att  öka  eller  minska  
lungvolymen.  Faktorer  som  minskar  compliance  är  dålig  funktion  hos  surfaktant  eller  brist  på  
surfaktant,  ärrbildning  eller  skada  på  lungvävnadens  elastiska  vävnad,  luft  mellan  
pleurabladen  (pnemothorax)  samt  att  ligga  på  rygg.  
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Lungcompliancediagrammet  ovan  visar  att  compliance  är  högre  vid  utandning  än  vid  
inandning.  Inspiration  kräver  alltså  mer  energi,  något  som  kallas  hysteres.  Hysteresen  för  
compliance  minskar  påtagligt  utan  inverkan  av  ytspänning  enligt  diagrammet  nedan.  
  

  
  

Compliance  delas  in  i  statisk  (stängt  epiglottis)  och  dynamisk  (vid  vanlig  andning).  
  

●   Förstå  principiella  skillnader  mellan  restriktiva  och  obstruktiva  
ventilationsinskränkningar  samt  mekanismer  för  luftvägsobstruktivitet  (höga,  
centrala  och  perifera  hinder).  (S2)  

  
Restriktiva  lungsjukdomar  minskar  compliance,  exempel  fibros  och  tuberkulos.  Obstruktiva  
sjukdomar  ökar  luftvägsmotståndet,  t.ex  astma  och  KOL.  Beroende  på  ifall  det  obstruktiva  
hindret  sitter  högt  (före  bifurcatio  trachea)  centralt  (i  de  lobulära  eller  segmentella  bronkerna)  
eller  perifert  kommer  svårighetsgraden  hos  symptomen  att  variera.  
  

●   Beskriva  fenomenet  dynamisk  luftvägskompression  och  dess  roll  vid  astma.  
(S2)      
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Dynamisk  luftvägskompression  är  ett  fenomen  som  uppstår  när  interpleuraltrycket  är  större  
än  trycket  inuti  de  icke-broskbeklädda  luftvägarna.  Att  trycket  utanför  luftvägarna  är  större  än  
trycket  innanför  luftvägarna  leder  till  kompression  och  ökat  luftmotstånd  vilket  försvårar  
andningsarbetet.    

  
Vid  vanlig  andning  sjunker  trycket  långsamt  i  luftvägarna  vilket  gör  att  den  punkt  då  
interpleuraltrycket  och  luftvägstrycket  är  lika  (equal  pressure  point,  EPP)  uppstår  i  de  
broskbeklädda  luftvägarna  som  inte  komprimeras.  EPP  kan  också  beskrivas  som  den  punkt  
då  det  transpulmonella  trycket  (TPP,  tryckskillnaden  mellan  intrapleuraltryck  och  
intralveolärtryck)  är  noll.  Vid  forcerad  utandning  ökar  TPP  vilket  gör  att  luften  inte  hinner  ta  
sig  till  de  broskbeklädda  luftvägarna  innan  EPP  inträffar.  Värdena  nedan  anges  i  mmH2O.  
  

  
  

Vid  astma  är  lumen  i  luftvägarna  mindre  pga  svullnad  i  slemhinnan,  ökad  slemproduktion  
och  muskelkontraktion.  Detta  gör  motståndet  i  luftvägarna  och  därmed  tryckförlusten  större  
vilket  bidrar  till  att  EPP  inträffar  tidigt.  Att  lumen  är  mindre  gör  också  att  luftens  hastighet  
ökar  vilket  enligt  bernoullis  princip  betyder  att  det  transmurala  trycket  över  luftvägsväggarna  
minskar  vilket  bidrar  till  kompressionen.  
  
Vid  astma  kan  det  hjälpa  att  andas  genom  ett  sugrör  eller  med  spända  läppar  eftersom  det  
minskar  hastigheten  hos  luftflödet  och  på  så  sätt  motverkar  bernoulliprincipens  inverkan.  
  

●   Förstå  begreppet  compliance  samt  lungelasticitetens  principiella  roll  vid  
emfysem.  (S2)      

  
Emfysem  är  en  skada  på  lungvävnaden  som  bland  annat  innebär  minskad  elasticitet  inom  
lungvävnaden,  t.ex  genom  utsöndring  av  elastas  från  alveolära  makrofager.  Detta  är  en  
vanlig  konsekvens  av  rökning  och  innebär  en  drastiskt  ökad  compliance.  
  
Ökningen  av  compliance  leder  till  minskat  andningsarbete  vid  inandning.  Vid  utandning  
kommer  den  förstörda  lungvävnaden  vara  mycket  mer  känslig  för  dynamisk  
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luftvägskompression  eftersom  den  bindvävsstruktur  som  vanligtvis  håller  luftvägarna  öppna  
är  förstörd.  Detta  leder  till  ökat  expiratorisk  andningsarbete.  
  

●   Beskriva  den  forcerade  expiratoriska  manövern  samt  redogöra  för  den  
information  som  erhålls  vid  bestämning  av  flödes-,  volym-  och  flödes-
tidsrelation.  (S3)      

  
Information  om  en  person  lider  av  en  restriktiv  lungsjukdom  kan  ges  ur  ett  flödesdiagram  
eftersom  VC  då  kommer  vara  minskad.  Obstruktiv  lungsjukdom  visar  sig  som  minskad  PEF  
och  minskad  FEV  under  första  sekundernas  utandning.  
  

●   Redogöra  för  reglering  av  lungans  blodflöde  och  i  synnerhet  mekanismer  för  
hypoxisk  vasokonstriktion.  (S2)      

  
CO  till  lungkretsloppet  är  lika  stort  som  till  det  systemiska  kretsloppet.  Blodtrycket  i  
lungkretsloppet  är  däremot  lågt,  dels  för  att  trycket  endast  behöver  räcka  till  för  att  pumpa  
blod  från  lungas  bas  till  apex  och  dels  för  att  förhindra  att  lungödem  uppstår  av  ökat  
kapillärtryck  enligt  starlings  lag.  Kärlmotståndet  i  lungorna  är  mycket  lågt.  
  
Blodflödet  regleras  av  en  mängd  faktorer.  Motståndet  i  lungkretsloppet  ökar  med  ökad  
lungvolym  och  varierar  därför  under  andningscykeln.  Vid  ökat  lungartärtryck  (t.ex  vid  träning)  
kommer  fler  alveokapillära  blodkärl  att  öppnas  av  trycket  och  på  så  sätt  hålla  motståndet  i  
lungkretsloppet  nere.  
  
Vid  minskat  syrgaspartialtryck  (pO2)  i  alveolärluften  sker  konstriktion  av  kapillärer  i  det  
berörda  området,  vilket  kallas  hypoxisk  vasokonstriktion.  Blodet  går  då  istället  till  de  delar  av  
lungan  där  mer  syre  finns  tillgängligt  vilket  kan  ses  som  evolutionärt  fördelaktigt.  Även  
minskat  pH  och  ökad  pCO2  leder  till  vasokonstriktion  enligt  samma  mönster.  
  
Utöver  ovanstående  funktioner  leder  parasympatisk  aktivering  till  vasodilatation  och  
sympatisk  aktivering  till  motsatsen.  Intressant  är  alltså  att  parasympatisk  aktivering  leder  till  
vasodilatation  och  bronkkonstriktion  samtidigt  som  sympatisk  aktivering  leder  till  
vasokonstriktion  och  bronkdilatation.  
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●   Redogöra  för  vätskeutbyte  över  lungkapillärerna  samt  principiella  mekanismer  
för  uppkomst  av  lungödem.  (S2)      

  
Faktorer  som  leder  till  lungödem  genom  ökad  kapillär  filtration  enligt  starlings  lag  är:  Ökat  
artärtryck  i  lungkretsloppet  t.ex  vid  lungemboli,  inflammation  i  lungvävnaden,  
lungvävnadsskada  och  ökat  motstånd  i  lungkretsloppet  som  leder  till  ökat  tryck  (t.ex  vid  
hypoxisk  vasokonstriktion  vid  höghöjdsvistelse).  Lungornas  kapillärer  har  hög  capillary  
filtration  coefficient  vilket  gör  dem  känsliga  för  förändringar  i  starlingjämvikten.  
  

●   Redogöra  för  syrgastransporten  från  lunga  till  vävnad  inkluderande  att  
definiera  vilka  faktorer  som  påverkar  syrgasinnehåll  respektive  
syrgaskapacitet  i  blod  och  vävnad  samt  redogöra  för  de  kontrollmekanismer  
som  styr  olika  länkar  i  syrgastransportkedjan.  (S2)      

  
Både  syrgasen  och  koldioxiden  rör  sig  mellan  alveol  och  kapillär  via  diffusion  som  drivs  av  
skillnader  i  partialtryck  mellan  luft  och  blod.  Själva  diffusionen  tar  ca  ¼  av  tiden  för  ett  
andetag  vid  respiration  i  vila.  Transporten  från  atmosfären  till  lungorna  sker  genom  
konvektion  enligt  de  flödesmekanismer  som  beskrivs  ovan.  Väl  i  blodet  binds  ca  99  %  av  
syret  till  hemoglobin  och  ca  1  %  löser  sig  i  blodet.    
  
Mättnaden  av  hemoglobin  beror  på  syrgaspartialtrycket  enligt  nedanstående  
dissociationskurva  där  även  temperaturens  inverkan  på  mättnad  visas.  Höjd  temperatur  
kommer  förskjuta  dissociationskurvan  till  höger  i  grafen.  
  
Maximal  syremättnad  för  hemoglobin  uppnås  vid  normala  förhållanden  vid  pO2=100  mmHg  
och  sjunker  sedan  i  takt  med  att  arteriellt  blod  övergår  till  venöst.  I  venöst  blod  är  
syremättnaden  hos  hemoglobin  som  lägst  ca  25%.  
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Andra  faktorer  som  påverkat  hemoglobinets  affinitet  för  syre  är  pH.  Minskat  pH  tyder  på  
ökad  metabolism  och  ökat  syrebehov  i  en  vävnad.  Därför  dissocierar  syre  med  hemoglobin  i  
högre  grad  vid  lägre  pH  och  vice  versa.  Ökat  pH  kommer  förskjuta  dissociationskurvan  till  
vänster  i  grafen.  
  

  
  

Även  koldioxidens  partialtryck  påverkar  hemoglobinets  syreaffinitet  eftersom  CO2  också  kan  
binda  till  hemoglobin.  Vid  ökat  pCO2  (t.ex  i  vävnader  med  hög  metabolism)  kommer  alltså  
hemoglobin  vara  mer  benäget  att  släppa  ifrån  sig  syre,  något  som  kallas  bohreffekten.  Hög  
koncentration  CO2  leder  också  till  minskat  pH  enligt  nedanstående  jämvikt.    
  

  
  

I  och  med  att  deoxyhemoglobin  kan  buffra  vätjoner  kommer  syremättnadsgraden  hos  
hemoglobin  påverka  buffertförmågan  hos  blodet,  något  som  kallas  haldaneeffekten.  Hög  
syremättnad  leder  till  försämrad  buffringsförmåga.    
  
Ökad  pCO2  kommer  förskjuta  dissociationskurvan  till  höger  i  grafen.  
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Utöver  ovanstående  faktorer  minskar  syreaffiniteten  hos  hemoglobin  med  ökad  
koncentration  2,3-BPG,  ett  ämne  som  produceras  av  erytrocyter  vid  t.ex  
sympatikusaktivering  och  katekolaminfrisättning.  
  
När  syremättat  hemoglobin  når  syrekrävande  vävnad  kommer  alltså  en  kombination  av  lågt  
pO2,  hög  temperatur  (t.ex  i  en  arbetande  muskel),  lågt  pH,  högt  pCO2  och  möjligtvis  ökad  
koncentration  2,3-BPG  leda  till  att  syre  avges  och  genom  partialtrycksdifferens  diffunderar  in  
i  vävnadscellernas  mitokondrier.  
  

  
  

●   Redogöra  för  hur  kolmonoxidförgiftning,  cyanidintoxikation,  anemi  och  
höghöjdsvistelse  påverkar  syrgastransporten.  (S2-3)      

  
Kolmonoxid  binder  in  till  hemoglobin  ca  200  ggr  starkare  än  syrgas.  Vid  låga  koncentrationer  
CO  kommer  snabb  inbindning  ske  vilket  leder  till  övergång  från  taut  till  relaxed  state  hos  
hemoglobin  vilket  i  sin  tur  gör  att  affiniteten  för  syre  ökar.  Syrebindningskapaciteten  kommer  
däremot  att  minska  eftersom  hemoglobinet  delvis  är  mättat  med  CO.  Även  cellandningen  
kommer  att  störas  då  CO  inhiberar  vissa  delar  av  andningskedjan.  
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Anemi  leder  till  minskad  total  syrgastransportförmåga  i  blodet  eftersom  mängden  
hemoglobin  minskar.  
  

  
  

Cyanidintoxikation  leder  till  inhibition  av  andningskedjan  eftersom  cyanid  binder  till  
cytokromer  som  krävs  för  att  fullborda  elektronöverföringen  som  omvandlar  syre  till  vatten.  
Att  syre  inte  längre  förbrukas  i  cellerna  leder  till  att  partialtrycksdifferensen  mellan  blodet  och  
vävnaden  minskar,  något  som  även  sker  vid  kolmonoxidförgiftning.  Således  kommer  inte  
syretransport  över  kapillärmembranen  ske  i  någon  större  utsträckning.  
  
Vid  höghöjdsvistelse  kommer  det  intraalveolära  syrepartialtrycket  att  minska  eftersom  det  
totala  gastrycket  minskar.  Detta  gör  att  mindre  syrgas  kommer  diffundera  över  alvolärväggen  
eftersom  partialtrycksdifferensen  minskar  vilket  i  slutändan  leder  till  lägre  
syrgaskoncentrationer  i  blodet.  
  

●   Redogöra  för  transportformerna  för  koldioxid  samt  dessas  relation  till  
syrgastransport  och  syra-basbalans.  (S2)      

  
Vid  diffusion  in  i  alveolkapillärerna  löser  sig  ca  5%  av  koldioxiden  i  blodet.  Ca  5%  av  
koldioxiden  bildar  karbaminoföreningar  med  aminosyror  i  protein,  t.ex  histidingrupper  i  
hemoglobin.  Resterande  del  av  koldioxiden  transporteras  löst  i  blodet  i  form  av  bikarbonat,  
kolsyra  och  karbonatjoner.  I  vilken  form  den  lösta  koldioxiden  befinner  sig  beror  till  stor  del  
på  inverkan  av  pH  på  buffertsystemet  nedan.  Enzymet  karbanhydras  (CA)  katalyserar  
omvandlingen  av  löst  CO2  till  H2CO3  och  finns  i  cytosolen  hos  erytrocyter  och  till  viss  del  fritt  i  
blodet.    
  

  
  

I  det  venösa  blodet  är  ca  10%  av  koldioxiden  löst  direkt  i  blodet,  ca  30%  befinner  sig  i  
karbaminoföreningar  och  70%  löser  sig  i  form  av  bikarbonat,  kolsyra  och  karbonatjoner.  
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För  koldioxidens  inverkan  på  syrgastransport  och  syra-basbalans,  se  ovanstående  
lärandemål.  
  

●   Redogöra  för  andningscentrums  funktionella  organisation  samt  dominerande  
afferenta  och  efferenta  inflytande.  Speciellt  skall  centrala  och  perifera  
kemoreceptorers  karakteristika  kunna  beskrivas,  liksom  nysrefex,  hostreflex  
och  samspel  med  kardiovaskulär  reglering.  (S3)      

  
Andningscentrum  hos  människor  är  fördelat  på  pons  och  medulla  oblongata  och  kan  delas  in  
i  fyra  olika  kärnor,  en  inspiratorisk,  en  expiratorisk,  en  pneumotaxtisk  och  en  apneustisk.    
Tillsammans  utgör  de  inspiratoriska  och  expiratoriska  kärnorna  det  medullära  rytmiska  
centrat  vilket  styr  den  s.k  basrytmen  för  andning.  I  vila  innebär  detta  ca  2  sekunders  
inspiration  och  3  sekunders  expiration  som  avlöser  varandra.    
  
I  pons  finns  de  apneustiska  kärnorna  som  vid  stimulering  förlänger  inandningen  samt  de  
pneumotaxtiska  kärnorna  som  vid  aktivering  leder  till  snabbare  respiration.  
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Efferens  från  andningscentra  går  via  n.vagus,  n.glossopharyngeus,  n.phrenicus  och  via  
ryggraden  till  postsynaptiska  motorneuron  för  andra  andningsmuskler.  Afferens  inkommer  
via  n.vagus  och  n.glossopharyngeus  från  perifera  kemoreceptorer  i  sinus  caroticus  och  
arcus  aortae.  Dessa  kemoreceptorer  sitter  i  glomus,  rikt  vaskulariserade  sensoriska  kroppar  
med  högt  blodflöde.  Från  glomuskropparna  går  afferenta  nerver  som  aktiveras  av  
glomusceller  till  medulla  oblongata.  
  

  
Glomuscellerna  har  receptorer  som  reagerar  på  minskat  pO2  ned  till  ett  partialtryck  på  50  
mmHg  då  de  inaktiveras  och  slutar  skicka  respirationsuppehållande  impulser.  Det  kan  vara  
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värt  att  notera  att  O2  bundet  till  hemoglobin  inte  påverkar  glomuscellerna.  Kemoreceptorerna  
reagerar  även  på  blodets  pH  som  en  direkt  konsekvens  av  ökat  pCO2.  Hög  koncentration  
CO2  (vilket  ger  lågt  pH)  leder  till  ökad  stimulering  av  andningscentrum  och  motsatsen  gäller  
för  högt  pH.  Mekanismerna  bakom  känsligheten  för  pO2  tros  vara  spänningskänsliga  
kalciumkanaler  som  aktiveras.  
  

  
  
I  hjärnan  finns  centrala  kemoreceptorer  som  reagerar  på  förändringar  i  pH  inom  
cerebrospinalvätskan  (CSF)  som  uppkommer  när  CO2  diffunderar  över  blod-hjärn-barriären.  
Dessa  receptorer  är  alltså  endast  känsliga  för  pH  förändringar  som  kommer  sig  av  ökad  
pCO2  och  inte  av  andra  faktorer.  De  centrala  receptorerna  är  känsligare  än  de  perifera  
receptorerna  men  har  till  skillnad  från  de  perifera  en  möjlighet  till  adaption  ifall  pH  förändras  
långsamt  under  längre  tid.  Inverkan  från  de  centrala  kemoreceptorerna  på  andningscentra  
kommer  då  vara  oförändrad.    
  
Ökad  andningsfrekvens  kommer  leda  till  minskat  pCO2  och  ökat  pO2.  En  ökning  med  pCO2  i  
blodet  från  40  mmHg  till  43  mmHg  kan  fördubbla  respirationsvolymen.  
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Hostreflexen  initieras  av  receptorer  i  luftvägarna  och  leder  till  inhibition  av  inspiration  och  
stängning  av  epiglottis  samtidigt  som  expiratorisk  andningsmuskulatur  kontraherar.  När  
epiglottis  sedan  öppnas  släpps  det  pulmonära  övertryck  som  bildats  ut  och  luftflödet  når  
stora  hastigheter  vilket  får  luftvägsirriterande  partiklar  att  lossna.  Nysreflexen  skiljer  sig  från  
hostreflexen  i  det  att  den  initieras  av  receptorer  i  näsan  och  börjar  med  djup  inhalation.  
Receptorerna  tros  vara  desamma  som  initierar  dykreflexen.  

  
Förändringar  i  blodtryck  kommer  att  ha  en  liten  effekt  på  andningen  på  så  sätt  att  ökat  
blodtryck  ger  minskad  respirationsfrekvens  och  vice  versa.  Vid  inspiration  kommer  även  QT-
intervallets  tid  att  minska  samtidigt  som  det  systoliska  trycker  sjunker  något.  Omvänt  sker  vid  
expiration.  Hostning  leder  till  minskat  venöst  återflöde  till  hjärtat  eftersom  trycket  i  throax  
ökar  markant.  
  
➢   Ange  normalvärden  i  blodet  för  hemoglobininnehåll,  samt  syrgas  och  koldioxid  

i  venöst  och  arteriellt  blod.  (S1)      
  
Normalvärde  för  hemoglobin  hos  män  varierar  mellan  135  och  170  g/l  och  mellan  120  och  
155  g/l  hos  kvinnor.  
  

Normalvärden:   Venöst  blod:   Arteriellt  blod:  

pCO2   40-50  mmHg   35-45  mmHg  

[CO2]   520  ml/l   480ml/l  

pO2   30-40  mmHg   70-100  mmHg  

[O2]   150ml/l   200ml/l  
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●   Redogöra  för  regionala  skillnader  i  ventilation,  perfusion  och  
ventilation/perfusionskvot  i  lungan,  hur  dessa  parametrar  påverkar  blodgaser  
samt  hur  de  påverkas  av  kroppsläge  (S3)      

  
Trycket  i  de  basala  delarna  av  lungans  kapillärnät  är  större  jämfört  med  i  de  apikala  delarna  
på  grund  av  gravitationen.  Detta  gör  att  fler  kapillärer  kommer  öppnas  basalt  vilket  möjliggör  
större  perfusion  basalt.    
  
Gravitationens  inverkan  på  lungan  gör  att  de  apikala  alveolerna  kommer  vara  mer  öppna  
och  på  grund  av  bindvävens  elasticitet  ha  mindre  compliance  jämfört  med  de  basala  
alveolerna.  Detta  innebär  att  kapaciteten  att  ta  in  färsk  syresatt  luft  är  mindre  i  de  apikala  
delarna  av  lungorna.  
  

  
Ventilation/perfusionskvoten  (V/Q)  i  lungan  är  ett  omvänt  mått  på  blodets  förmåga  att  
transportera  bort  det  syre  som  tillförs  lungorna.  I  de  basala  delarna  kommer  kvoten  vara  låg  
eftersom  blodtillförseln  är  mycket  stor  i  relation  till  ventilationen.  Därför  kan  lungans  basala  
delar  kallas  överperfunderade.  De  apikala  delarna  kallas  överventilerade  trots  dess  
minskade  compliance.  Detta  eftersom  perfusionen  minskar  mer  i  relation  till  ventilationen  
apikalt.  Därför  är  V/Q  hög  apikalt.  
  
Ventilation/perfusionskvotens  inverkan  på  blodgaserna  består  i  att  blodet  i  de  apikala  
lungvenerna  kommer  ha  lägre  pCO2  och  högre  pH.  Blodet  i  de  basala  lungvenerna  kommer  
ha  något  högre  pCO2  och  lägre  pH  jämfört  med  blandat  arteriellt  blod.  pO2  kommer  vara  
högst  apikalt.  
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I  liggande  position  kommer  de  dorsala  delarna  av  lungorna  på  grund  av  gravitationen  ha  låg  
V/Q  och  de  ventrala  delarna  ha  hög  V/Q.  
  

●   Definiera  följande  tillstånd  och  begrepp:  Normo-  hypo-  och  hyperventilation,  
dyspné,  ortopné,  hypo-  och  hyperpné,  brady-  och  tachypné,  apné,  asfyxi,  
hypoxemi,  samt  känna  till  mekanismer  för  olika  typer  av  vävnadshypoxi.  (S1-2)      

  
Hypoxi  betyder  lågt  pO2  i  kroppen.  Vävnadshypoxi  delas  in  i:  
  

●   Hypoxisk  hypoxi  som  kan  bero  på  dålig  lungventilation,  dålig  lungperfusion  eller  
diffusionshinder,  t.ex  vid  ödem.  

●   Anemisk  hypoxi  på  grund  av  dålig  syrgastransportförmåga  då  
hemoglobinkoncentrationen  är  låg.  

●   Ischemisk  hypoxi  är  lokal  hypoxi  på  grund  av  stagnerat  blodflöde.  
●   Histotoxisk  hypoxi  beror  på  förstörd  syrgaspartialtrycksdifferens  i  de  terminala  

delarna  av  syretransporten,  t.ex  vid  cyanidförgiftning.  
  

normoventialtion   Normalt  pCO2  i  arteriellt  blod  

hypoventilation   Förhöjt  pCO2  i  arteriellt  blod  

hyperventilation   Sänkt  pCO2  i  arteriellt  blod  

dyspné   Subjektiv  upplevelse  av  att  ha  svårt  att  andas  

ortopné   Svårigheter  att  andas  i  liggande  position  

hypopné   Andning  med  låg  volym  eller  respirationsfrekvens  

hyperpné   Andning  med  hög  volym  eller  respirationsfrekvens  

bradypné   Låg  respirationsfrekvens  

tachypné   Hög  respirationsfrekvens  

apné   Andningsuppehåll  

asfyxi   Syrebrist  på  grund  av  andningsuppehåll  

hypoxemi   Låg  syrgaskoncentration  i  kroppen  



  
Love  Strandberg  2018  09  06  

  

190  

  
●   Definiera  hypoxemi,  Definiera  cyanos  samt  skilja  på  mekanismer  som  ger  

central  och  perifer  cyanos.  (S2)      
  
Se  ovanstående  lärandemål.  Cyanos  ges  av  hög  koncentration  deoxyhemoglobin  och  visar  
sig  som  blåaktig  hud.  Central  cyanos  ges  av  dålig  syresättning  av  lungorna  och  perifer  
cyanos  ges  av  dålig  syresättning  av  perifera  vävnader,  t.ex  vid  trombos.  
  

●   Analysera  hur  olika  steg  i  respirationen,  från  inandad  luft,  via  lungans  
ventilation  och  gasutbyte,  blodtransport  och  vävnads  utbyte  kan  påverkas  vid  
olika  sjukdomstillstånd.  (S2-3)      

  
Se  resterande  lärandemål  under  avsnittet.  
  
➢   Känna  till  bestämning  av  diffusionskapacitet  samt  karakteristika  vad  gäller  

diffusionskapacitet  för  syrgas,  kväve,  koldioxid  och  kolmonoxid  över  
alveolokapillära  membranen.  (S1)      

  
Diffusionskapacitet  (D)  är  i  fallet  lungan  ett  ämnes  förmåga  att  korsa  alveolärmembranet.  
Egenskaper  som  påverkar  diffusionskapaciteten  positivt  är  ökad  vattenlöslighet  hos  ett  
ämne,  ökad  alveolär  permeabilitet  och  ökat  blodflöde.  Egenskaper  som  påverkar  
diffusionskapaciteten  negativt  är  ökad  molekylvikt  hos  ett  ämne  samt  ökad  tjocklek  hos  
alveolärmembranet.    
  
Diffusionskapaciteten  minskar  således  vid  ödem  och  inflammation  i  luftvägarna.  
    
➢   Känna  till  primär  och  sekundär  kompensation  vid  vävnadshypoxi  och  arteriell  

hypoxemi.  (S1)      
  
Primära  kompensationsmekanismer  är  de  som  uppträder  tidigt  vid  hypoxi,  exempelvis  
hyperventilation  och  tachycardi  samt  lokal  vasodilatation  i  de  berörda  vävnaderna  som  en  
konsekvens  av  ökad  koncentration  metaboliter.  
  
De  sekundära  kompensationsmekanismerna  uppträder  senare  och  innebär  t.ex  ökad  
bildning  av  erytrocyter  som  en  konsekvens  av  EPO-frisättning  från  njuren,  ökat  blodflöde  till  
lungorna  vilket  ger  ökad  diffusionskapacitet  över  alveolärmembranet  samt  ökad  
vaskularisering  av  vävnader  där  hypoxi  förekommer,  t.ex  arbetande  muskler.  
  
➢   Känna  till  patologiska  andningsmönster.  (S1)      

  

Cheyne-Stokesrespiration   Cykler  med  ökad  och  sedan  minskad  tidalvolym  som  åtskiljs  
av  apné.  Kan  bero  på  hjärtfel.  

Kippande     Korta  inspirationer  följda  av  långa  expirationer.  Kan  bero  på  
hjärnstamsskada.  

Klusterandning   Perioder  med  hög  respirationsfrekvens  följt  av  apné.  Kan  
bero  på  hjärnstamsskada.  
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Ataxisk  andning   Oregelbunden  andning  åtföljd  av  apné.  Kan  bero  på  
hjärnstamsskada.  

  

  
  

●   Redogöra  för  de  faktorer  som  reglerar  andning  vid  akut  uppstigande  till  hög  
höjd  liksom  vid  kronisk  acklimatisering.  (S2)      

  
Anpassning  till  vistelse  på  hög  höjd  sker  genom  ett  antal  kompensatoriska  mekanismer.  De  
första  dagarna  kommer  ventilationen  att  öka  eftersom  de  perifera  kemoreceptorerna  svarar  
på  sänkt  pO2  i  blodet.  Ökad  ventilation  leder  till  ökat  pO2  men  också  till  minskat  pCO2  vilket  
leder  till  höjt  pH.  Detta  kommer  att  minska  respirationsfrekvensökningen  eftersom  pH  
receptorerna  delvis  inaktiveras.    
  
Efter  ungefär  en  vecka  kommer  ventilationen  ha  ökat  ytterligare  eftersom  njuren  
kompenserar  för  förhöjt  pH.  Detta  sker  genom  ökat  återupptag  av  sura  joner  vilket  
återaktiverar  pH  receptorerna  och  ökar  ventilationen.    
  
På  lång  sikt  kommer  mängden  erytrocyter  och  därmed  mängden  hemoglobin  att  öka  
eftersom  njuren  tillverkar  erytropoietin  vid  hypoxi.  Diffusionskapaciteten  över  
alveolärmembranen  ökar  då  lungorna  får  ökat  blodflöde.  DEtta  som  en  konsekvens  av  den  
ökade  CO  som  kommer  sig  av  hypoxi.  Även  viss  angiogenes  sker,  alltså  ökar  
kapillärtätheten  generellt  i  vävnader.  
  
➢   Känna  till  faktorer  som  reglerar  andningen  vid  fysiskt  arbete  (avhandlas  mer  

under  Moment  3).  (S1)      
  
Se  lärandemål  avsnitt  akut  arbete.  
  
➢   Känna  till  hur  gasers  partialtryck  förändras  i  atmosfär,  lunga,  blod  och  vävnad,  

samt  gasernas  volymer  i  kroppen  vid  höga  och  låga  atmosfärstryck.  (S1)    
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Nedan  ses  normalvärden  på  partialtrycket  hos  gaser  i  kroppen.  Vid  vistelse  på  hög  höjd  
minskar  det  totala  trycket  och  därmed  gasernas  partialtryck  i  vävnaden.  Omvänt  sker  vid  
höga  atmosfärtryck.  
  

mmHg   Atmosfärisk  gas   Alveolär  gas   Arteriell  gas   Venös  gas  

O2   160     100   97   40  

CO2   0   40   40   45  

H2O   0   47   47   47  

N2   593   578   578   578  

  
➢   Känna  till  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)      

  
När  pN2  ökar  kommer  gasen  att  lösa  sig  i  fettvävnad  och  cellmembran  i  kroppen.  För  mycket  
löst  kvävgas  i  membranen  minskar  jonkonduktansen  och  därmed  även  nervexcitabiliteten  
vilket  leder  till  narkos.    
  
Vid  uppstigning  från  stora  djup  då  pN2  varit  högt  i  kroppen  kommer  eliminationen  av  kvävgas  
ske  fort  i  vätskor  som  blod  men  långsamt  i  fettrika  vävnader.  Om  partialtrycksgradienten  blir  
för  stor  mellan  vävnad  och  lunga  kommer  kvävet  att  bilda  bubblor  som  kan  hindra  blodflödet  
i  perifera  kapillärer.  Detta  kan  leda  till  ischemi  som  i  hjärnan  kan  leda  till  förlust  av  
medvetandet.  Bubblor  i  leder  kan  också  leda  till  smärta.  Tillståndet  behandlas  genom  
vistelse  i  tryckkammare  för  att  få  bubblorna  att  åter  lösa  sig  och  lämna  kroppen.  
  

●   Tillämpa  andnings-  och  cirkulationsfysiologiska  principer  för  att  förklara  vad  
som  händer  vid  vistelse  vid  låga  och  höga  atmosfärstryck,  samt  vid  vistelse  i  
vatten.  (S3)    

  
Vid  lågt  yttre  tryck  finns  risken  att  drabbas  av  lungödem  på  grund  av  det  ökade  blodtryck  
som  kommer  sig  av  utspridd  hypoxisk  vasokonstriktion.  Dessa  ödem  visar  sig  i  röntgen  som  
fläckvis  utspridda  i  lungorna.  Även  akuta  hjärnödem  kan  inträffa  när  kroppen  försöker  
kompensera  för  hypoxi  med  ökat  blodtryck  vilket  förskjuter  starlingjämvikten.  Lungödem  på  
hög  höjd  benämns  som  high-altitude  pulmonary  edema  (HAPE)  och  hjärnödem  benämns  
som  high-altitude  cerebral  edema  (HAPE).  Tillsammans  utgör  de  två  av  symptomen  på  
höjdsjuka.  Höjdsjukan  kan  i  vissa  fall  av  längre  vistelse  vid  lågt  atmosfärtryck  bli  kronisk  och  
då  leda  till  svaghet  och  nedsatt  hjärnfunktion.  
  
Vid  höga  yttre  tryck  som  dykning  kommer  CVP  att  öka  vilket  leder  till  ökad  preload  och  ökad  
CO.  Detta  leder  i  sin  tur  till  parasympatikuspåslag  och  utsöndring  av  mer  urin  som  ämnar  att  
sänka  blodtrycket.  Kroppens  gasfyllda  håligheter  kommer  även  komprimeras  vilket  kan  leda  
till  smärta.  Komplikationer  som  kan  uppstå  efter  uppstigning  från  stora  djup  är  bildandet  av  
kvävgasbubblor  i  blodet.  



  
Love  Strandberg  2018  09  06  

  

193  

Moment  2  

URINORGANEN  och  KROPPSVÄTSKORNA    

Kroppsvätskor  &  elektrolyter      
●   Redogöra  för  kroppsvattnets  fördelning  på  olika  vätskerum  samt  känna  till  hur  

volymen  av  kroppens  vätskerum  mäts  (S1-2).    
  
Kroppsvattnets  fördelning  i  kroppen  kan  delas  in  i  intracellular  fluid  (ICF)  och  extracellular  
fluid  (ECF).  ECF  delas  i  sin  tur  in  i  interstitial  fluid  (ISF)  och  plasma.  
  

    
  
Den  totala  kroppsvolymen  (TBW)  uppmäts  genom  att  låta  vatten  med  specifika  väteisotoper  
diffundera  i  kroppen  och  sedan  mäta  minskningen  i  koncentration.  För  att  bestämma  ECF  
görs  detsamma  med  ämnen  som  inte  kan  passera  cellmembran,  t.ex  inulin.  För  att  
bestämma  plasmavolymen  injiceras  istället  ämnen  som  inte  kan  passera  kärlväggen  
intravenöst,  t.ex  albumin  med  radioaktiva  isotoper.  De  olika  vätskerummens  volym  kan  även  
beräknas  med  hjälp  av  bioelectrical  impedance  (BIA)  där  kroppens  elektriska  motstånd  
uppmäts  och  ger  upphov  till  en  uppskattning  av  mängden  vatten  fördelat  på  vätskerum.  
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ICF  är  svår  att  mäta  direkt  och  beräknas  som  totalvolym  minus  ECF.  Även  ICF  kan  mätas  
med  BIA.  
    

●   Redogöra  för  innehållet  av  lösta  ämnen  (elektrolyter)  i  de  olika  vätskerummen,  
gärna  i  form  av  stapeldiagram  (Gamblediagram).  Viktiga  skillnader  och  
betydelser  av  dessa.  (S2)      

  
Kroppsvätskornas  totalmängd  lösta  ämnen  efter  justering  för  aktivitetsfaktorer  (se  
nedanstående  lärandemål  för  betydelse)  är  i  princip  lika  stor  i  kroppens  olika  vätskerum.  
Skillnaden  mellan  PV  och  ISF  kommer  till  stor  del  av  att  plasmaproteinen  gör  att  
koncentrationen  lösta  ämnen  är  i  plasma  är  något  högre.  Förutom  denna  skillnad  är  de  två  
vätskerummen  relativt  lika  i  avseende  på  halten  lösta  ämnen.  
  
ICF  skiljer  sig  från  ECF  i  det  att  koncentrationen  kalium  är  större  samtidigt  som  
koncentrationen  natrium  och  kloridjoner  är  avsevärt  mindre.  Koncentrationen  protein  och  
fosfatrika  föreningar  är  också  hög.    
  
Att  ICF  skiljer  sig  från  ECF  gällande  Na⁺ /K⁺ -gradienten  krävs  för  att  membranpotential  ska  
kunna  uppstå  och  aktionspotentialer  ska  kunna  utlösas.  
  

  
  

Några  ungefärliga  värden  att  utgå  från:  
  

Värden  i  mmol/kgH2O   Plasma   ISF   ICF  (skelettmuskel)  

Na⁺    150   140   10  

K⁺    5   4   160  

Ca2+   3   3   0  
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Mg2+   1   1   20  

Cl⁻    110   115   5  

HCO3
-   25   30   10  

Total  summa  lösta  
ämnen  

320   310   340  

  
➢   Känna  till  begreppet  löslighetsprodukt.  (S1)      

  
Löslighetsprodukten  (Ks)  är  ett  mått  på  hur  väl  ämnen  löser  sig  i  vätskor.  Den  beräknas  som  
produkten  av  koncentrationen  av  de  molekyler  ämnet  bildar  i  löst  form.    
  
För  saltet  silverklorid  (AgCl)  beräknas  löslighetsprodukten:  
  

𝐾" = [𝐴𝑔']	  𝑥	  [𝐶𝑙-]  
  

Löslighetsprodukten  antar  olika  värden  för  olika  lösningsämnen  och  vid  olika  temperaturer.  
  

●   Redogöra  för  begreppen  passiv  transport  och  diffusion  samt  beskriva  
betydelsen  av  passiv  transport  för  ämnen  som  syrgas,  koldioxid,  kolsyra,  urea.  
(S2)      

  
Diffusion  hos  partiklar  sker  för  att  utjämna  koncentrationsgradienter  och  på  så  sätt  öka  
entropin  i  ett  system.  Eftersom  diffusion  sker  utan  energitillförsel  till  ett  system  kallas  det  för  
en  form  av  passiv  transport.  
  
Diffusionens  betydelse  för  gasutbyte  i  lungorna  har  tidigare  beskrivits.  Diffusion  driver  även  
den  urea  som  bildas  i  levern  mot  blodomloppet  varvid  det  hamnar  i  njuren  och  kan  utsöndras  
i  urinen.  
  

●   Beskriva  innebörden  av  begreppet  osmos,  varför  osmos  uppstår  samt  
betydelsen  för  transport  av  vatten  över  ett  semipermeabelt  membran.  (S2)      

  
Osmos  är  ett  fenomen  där  två  lösningar  separerat  av  ett  semipermeabelt  material  kommer  
att  utöva  ett  tryck  på  lösningsmedlet  proportionellt  till  de  lösta  ämnenas  koncentration.  
Drivkraften  bakom  trycket  är  att  öka  entropin  i  systemet.  Själva  trycket  uppstår  alltså  i  
interaktionen  mellan  de  lösta  ämnena  och  lösningsämnet.  
  
Det  osmotiska  trycket  kommer  att  suga  vatten  till  den  sida  av  membranet  där  
koncentrationen  lösta  partiklar  är  högst.  Vattenflödet  kommer  upphöra  då  
koncentrationsgradienten  är  utplånad  eller  när  det  hydrostatiska  trycket  (tyngden  hos  den  
vattenpelare  som  bildas)  är  lika  stort  som  det  osmotiska  trycket.  
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Ifall  vätskevolymen  på  sidorna  om  membranet  inte  kan  förändras  (t.ex  ifall  lock  sätts  på  
bägarna  ovan)  kommer  det  osmotiska  trycket  ge  upphov  till  ett  ökat  tryck  (istället  för  ett  
vätskeflöde)  i  det  vätskerum  med  högst  mängd  lösta  partiklar.  
  

●   Redogöra  för  uppkomst  av  osmotiskt  tryck  samt  kunna  beräkna  osmotiskt  
tryck.  (S2)      

  
Beräkning  av  osmotiskt  tryck  (π)  sker  enligt  vanthoffs  lag  där  trycket  är  proportionellt  mot  
temperaturen  och  summan  av  koncentrationen  lösta  ämnena  i  en  lösning.  I  formeln  nedan  
står  R  för  den  ideala  gaskonstanten.  
  

𝜋 = 𝑐×𝑅×𝑇  

  
Formeln  ovan  gäller  för  ideala  lösningar  där  koncentrationen  lösta  ämnen  är  låg.  I  kroppen  
är  koncentrationen  lösta  ämnen  hög.  Detta  gör  att  många  lösta  ämnen  interagerar  med  
varandra  istället  för  vatten  vilket  minskar  det  osmotiska  trycket.  För  att  kunna  anpassa  
vanthoffs  ekvation  till  fysiologiska  förhållanden  introduceras  därför  en  aktivitetsfaktor  (a)  som  
uppmäts  empiriskt.  Denna  faktor  är  ett  mått  på  interaktionen  med  vatten  hos  lösta  ämnen  
och  därmed  ämnens  förmåga  att  bidra  till  osmotiskt  tryck.  Ett  lågt  värde  på  a  ger  liten  
förmåga  att  utöva  osmotiskt  tryck.  a  är  alltså  olika  för  olika  lösningar  vid  olika  förhållanden.  
  

𝜋 = (𝑐×𝑎)×𝑅×𝑇  

  
Att  koncentrationen  lösta  ämnen  i  kroppen  är  hög  gör  också  att  de  utgör  en  icke-obetydlig  
del  av  själva  lösningsvolymen,  t.ex  i  plasma.  Därför  mäts  koncentrationen  lösta  ämnen  ofta  
per  kg  H2O  istället  för  per  liter  vatten.  Detta  mått  kompenserar  för  de  lösta  partiklarnas  
inverkan  på  lösningsvolymen.  
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Koncentrationerna  i  stapeldiagrammet  under  lärandemålet  om  kroppsvätskornas  
elektrolytinnehåll  anges  per  kg  H2O  och  är  korrigerade  för  aktivitetsfaktorn.  De  värden  som  
presenteras  i  tabellen  under  diagrammet  är  inte  korrigerade  för  aktivitetsfaktorn.  
  

●   Redogöra  för  begreppen  kolloidosmotiskt  tryck  och  tonicitet.(S2)      
  
Tonicitet  är  ett  mått  på  det  effektiva  osmotiska  trycket,  alltså  det  tryck  som  kommer  ge  
upphov  till  ett  vattenflöde.  Alla  lösta  partiklar  i  en  lösning  kommer  ge  upphov  till  ett  osmotiskt  
tryck  men  det  är  endast  de  partiklar  som  inte  kan  korsa  ett  semipermeabelt  membran  som  
kommer  ge  upphov  till  tonicitet  och  därmed  ett  vätskeflöde.  Med  andra  ord  kommer  
koncentrationsgradienten  hos  ämnen  som  kan  korsa  membranet  att  jämnas  ut  utan  inverkan  
från  kompensatoriska  vätskeflöden.  
  
Fysiologiskt  innebär  tonicitetsbegreppet  att  ämnen  som  kan  korsa  cellmembranet  inte  
kommer  att  ge  upphov  till  effektiva  osmotiska  tryck  som  leder  till  vätskeflöden.  Urea  är  
fettlösligt  och  kan  korsa  cellmembranet.  Därför  kommer  detta  ämne  inte  ge  upphov  till  någon  
tonicitet  eftersom  dess  koncentrationsgradient  utjämnas  genom  diffusion.  Na⁺   kan  inte  
korsa  cellmembranet  och  kommer  därför  utöva  tonicitet  över  cellmembranet.  Ifall  
koncentrationen  ämnen  som  kan  utöva  ett  effektivt  osmotiskt  tryck  är  större  i  ICF  jämfört  
med  ECF  kommer  vätska  att  strömma  in  i  celler  för  att  utjämna  koncentrationsgradienten.    
  
Tonicitet  beräknas  alltså  efter  den  totala  mängden  ämnen  i  en  lösning  som  kan  utöva  
effektivt  osmotiskt  tryck.  Vid  beräkning  av  tonicitet  tas  inte  ämnen  som  kan  korsa  det  
semipermeabla  membranet  med  i  räkningen.  Observera  också  att  aktivitetsfaktorn  för  
lösningen  måste  vara  medräknad  för  att  ge  ett  korrekt  värde  på  toniciteten.  
  
Lösningar  som  har  en  högre  koncentration  ämnen  som  kan  utöva  effektivt  osmotiskt  tryck  
jämfört  med  ICF  hos  erytrocyter  kallas  för  hypertona  och  kommer  leda  till  att  vätska  flödar  
från  ICF  till  ECF  för  att  utjämna  koncentrationsgradienten.  Motsatt  kommer  hypotona  
lösningar  leda  till  vätskeflöde  från  ECF  till  ICF.  Isotona  vätskor  har  samma  tonicitet  som  ICF  
i  erytrocyter.  
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Förutom  hypertona  och  hypotona  kan  lösningar  även  vara  hyperosmolära  eller  hyposmolära.  
Det  senare  är  alltså  ett  mått  på  den  totala  mängden  lösta  partiklar  per  volymenhet  i  
lösningarna  efter  justering  för  aktivitetsfaktorer.  Måttet  kallas  för  osmolaritet  och  inberäknar  
inte  bara  de  ämnen  som  ger  upphov  till  tonicitet.  Anges  istället  antalet  lösta  partiklar  per  kilo  
vatten  kallas  det  osmolalitet.  Se  nedanstående  lärandemål  för  mer  djupgående  förklaring  
gällande  osmolalitet.  
  
Det  kolloidosmotiska  trycket  är  den  tonicitet  som  utövas  av  plasmaprotein  över  
kapillärväggen.  Eftersom  dessa  protein  inte  kan  ta  sig  till  ISF  kommer  de  utöva  ett  effektivt  
osmotiskt  tryck  som  suger  vätska  in  i  blodbanan.  Se  lärandemål  under  moment  1.  
  
Observera  att  det  häfte  som  rekommenderas  av  kursen  “Syror  och  baser.  Vattenlösningars  
egenskaper,  osmos  och  tonicitet.  Elektrolyter”  bitvis  använder  begreppen  osmos  och  
tonicitet  som  likvärdiga.  Detta  till  skillnad  från  definitionen  som  används  i  denna  
sammanfattning  och  som  kommer  från  anaesthesiaMCQ  och  khan  academy.  Hädanefter  
kommer  begreppen  osmos  och  osmotiskt  tryck  därför  användas  som  likvärdigt  med  tonicitet  
eller  effektivt  osmotiskt  tryck  (alltså  den  kraft  som  ger  upphov  till  ett  vätskeflöde).  Viss  
begreppsförvirring  finns  kring  de  olika  termerna  och  dess  betydelse  kommer  variera  med  
olika  litteratur.  Definitionen  som  används  i  sammanfattningen  är  inte  nödvändigtvis  den  mest  
korrekta.  
  

●   Redogöra  för  olika  principer  för  aktiv  transport  över  cellmembran.  (S2)      
  
För  uniport,  symport,  antiport,  primär  och  sekundär  transport  se  lärandemål  DFM1.  
  
➢   Redogöra  för  hur  skillnader  i  kroppsvätskornas  sammansättning  uppkommer  

som  resultat  av  de  olika  transportprocesserna  (Diffusion,  osmos,  aktiv  
transport)    Känna  till  begreppet  Gibbs  Donnan  jämvikt.  (S1)      

  
Se  lärandemål  om  kroppsvätskornas  sammansättning.  Att  t.ex  koncentrationen  Na⁺   och  K⁺   
skiljer  sig  mellan  ICF  och  ECF  beror  på  aktiv  transport  över  symporten  Na/K-ATPas.  
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Volymfördelningen  mellan  ICF  och  ECF  är  sedan  ett  resultat  av  toniciteten  över  
cellmembranet.    
  
Osmolariteten  skiljer  sig  något  mellan  ICF  och  ECF,  även  efter  det  att  hänsyn  tagits  till  
aktivitetsfaktorer.  Detta  beror  på  att  de  hydrostatiska  krafterna  som  vill  utjämna  
koncentrationsgradienter  balanseras  av  elektrostatiska  krafter  som  vill  uppnå  lika  
nettoladdning  på  bägge  sidor  om  cellmembranet.  Jämvikten  mellan  hydrostatiska  och  
elektrostatiska  krafter  kallas  för  gibbs-donnanjämvikt  och  möjliggör  bland  annat  
membranpotential  eftersom  den  ser  till  att  det  finns  en  nettoskillnad  i  laddning  över  
cellmembranet.  
  
➢   Känna  till  övriga  kolligativa  egenskaper  som  ångtryck,  kokpunkt  och  fryspunkt.  

(S1)      
  
Kolligativa  egenskaper  är  sådana  som  förändras  beroende  på  en  lösnings  sammansättning.  
Vatten  med  NaCl  löst  i  sig  kommer  således  ha  förändrade  kolligativa  egenskaper  jämfört  
med  rent  vatten.  De  kolligativa  egenskaperna  är:  
  
Ångtrycket,  det  partialtryck  som  avdunstade  partiklar  från  lösningen  får  i  ovanstående  gas.  
Detta  partialtryck  stiger  med  temperaturen.  
  
Kokpunk,  när  ångtrycket  är  lika  med  det  omkringliggande  gastrycket.  Lösningsmedlets  
partiklar  övergår  då  till  gasform.  
  
Fryspunkt,  när  ångtrycket  som  åstadkoms  av  ett  ämne  i  vätskeform  är  samma  som  det  som  
åstadkoms  i  solid  form  kommer  det  att  ske  en  fasövergång.  I  vattens  fall  leder  detta  till  
isbildning.    
  
Med  högre  koncentration  lösta  ämnen  i  vatten  kommer  kokpunkten  att  öka  och  fryspunkten  
att  minska.  
  
➢   Känna  till  definition  av  ideal  lösning  samt  konsekvenser  av  avvikelse  från  

idealitet.  (S1)      
  
I  en  ideal  lösning  sker  ingen  interaktion  mellan  de  lösta  partiklarna.  I  kroppen  är  detta  inte  
fallet  och  aktivitetsfaktorer  införs  som  kompensation.  
  
➢   Känna  till  aktivitetsfaktorer  (vid  beräkning  av  osmotiskt  tryck  och  

fryspunktsnedsättning).  (S1)    
  
Beroende  på  hur  stor  fryspunktsnedsättningen  är  i  en  vattenlösning  kan  mängden  lösta  
ämnen  beräknas.  Detta  görs  genom  att  mäta  upp  den  punkt  där  lösningen  fryser  och  sedan  
därifrån  beräkna  osmolariteten.    
  
Det  går  inte  att  använda  ovanstående  metod  för  att  beräkna  den  sanna  osmolariteten,  värdet  
som  ges  kommer  att  inkludera  aktivitetsfaktorer.  
  

●   Redogöra  för  sambandet  mellan  fryspunktsnedsättning  och  osmolaritet.  (S2)      
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Se  ovanstående  lärandemål.  
  

●   Redogöra  för  och  analysera  betydelsen  av  olika  koncentrationsangivelser  
((os)molaritet/(os)molalitet,  ekvivalens/l,  %w/v).  (S2-3)      

  
Osmolaritet  är  ett  mått  på  antalet  lösa  partiklar  per  liter  lösning,  mäts  i  osmol/l.  Skillnaden  på  
osmolaritet  och  molaritet  (vanlig  koncentration)  är  att  t.ex  salter  som  delar  sig  i  två  joner  
kommer  bidra  med  dubbelt  så  hög  osmolaritet  som  molaritet.    
  
Exempel:  1  mol  glukos  som  löser  sig  i  1  liter  vatten  ger  en  molaritet  på  1  mol/liter.  
Detsamma  gäller  för  1  mol  NaCl.  Däremot  ger  1  mol  NaCl  i  en  lösning  på  1  liter  upphov  till  
en  osmolaritet  på  2  osmol/l  eftersom  det  löses  1  mol  Na⁺   och  1  mol  Cl⁻ .  
  
Som  tidigare  nämnts  behöver  inte  de  lösta  ämnena  ge  upphov  till  något  effektivt  osmotiskt  
tryck.  Osmolaritet  och  tonicitet  är  därför  inte  jämställda  begrepp.  Osmolaritet  är  ett  konstant  
begrepp  men  toniciteten  är  relativt  till  vilka  ämnen  som  kan  korsa  ett  visst  semipermeabelt  
membran.    
  
Osmolalitet  är  precis  som  osmolaritet  ett  mått  på  mängden  lösta  partiklar  i  en  lösning.  
Skillnaden  mot  osmolaritet  är  att  osmolalitet  mäts  som  antal  mol  per  kg  H2O.  Detta  ger  en  
mer  rättvisande  bild  av  koncentrationsskillnader  i  lösningar  med  hög  halt  lösta  ämnen.  
  
Ekvivalens  är  ett  mått  på  den  totala  koncentrationen  laddningar  i  en  lösning.  Anges  ofta  som  
milliekvivalenter  per  liter  (mEq/l).  1  millimol  NaCl  kommer  ge  upphov  till  2  mEq  eftersom  
saltet  delar  sig  i  Na⁺   och  Cl⁻   i  lösning.  1  millimol  MgCl2  kommer  däremot  ge  upphov  till  4  
mEq  eftersom  det  i  lösning  ger  upphov  till  2  Cl⁻   och  den  tvåvärda  jonen  Mg²⁺ .  
  
I  nedanstående  gamblegram  ses  ekvivalensen  hos  olika  kroppsvätskor  fördelar  på  katjoner  
och  anjoner.  Lägg  märke  till  att  mängden  positiva  och  negativa  laddningar  är  nästan  lika  i  
alla  vätskerum.  Gibbs-donnanjämvikt  råder.  Ekvivalensen  är  högre  i  ICF,  till  stor  del  på  
grund  av  den  höga  koncentrationen  protein.    
  
Ekvivalensen  är  kliniskt  relevant  för  att  beräkna  det  som  kallas  anjongap.  Ifall  mängden  
katjoner  är  större  än  mängden  anjoner  i  blodet  kan  det  bero  på  pH-rubbningar.  
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Viktvolym  är  ett  mått  på  ämnens  viktandel  i  en  blandning.  Anges  i  %  och  beräknas  utifrån  
respektives  molekylvikt  multiplicerat  med  antalet  mol  i  blandningen  dividerat  med  
blandningens  totalvikt.  

Syra-bas  balans      
●   Redogöra  för  skillnaden  mellan  svaga  och  starka  syror  respektive  baser,  samt  

vad  pKa  och  pKb  beskriver.  (S2)      
  
En  syras  pKa-värde  är  ett  mått  på  dess  tendens  att  avge  protoner  i  en  vattenlösning.  I  en  
lösning  med  samma  pH  som  syrans  pKa-värde  kommer  hälften  av  syrans  molekyler  vara  
protolyserade.  
  
Med  andra  ord  kommer  en  syra  med  lågt  pKa  vara  protolyserat  i  högre  grad  vid  pH  7  jämfört  
med  en  syra  med  högre  pKa.    
  
pKb  är  förmågan  för  en  bas  att  ta  upp  en  proton  och  används  på  liknande  sätt  som  pKa.  
Högt  pKb  ger  hög  förmåga  att  ta  upp  protoner.  
  
pKa  och  pKb  uppmäts  empiriskt  som  den  punkt  då  koncentrationen  korresponderande  syra  
och  bas  är  lika  stor  i  en  lösning.  Med  kännedom  om  dessa  värden  kan  pH  beräknas  för  en  
lösning  med  svag  bas  eller  svag  syra  enligt:  
  

𝑝𝐻 = 𝑝𝐾%×𝑙𝑔
[𝑏𝑎𝑠]
[𝑠𝑦𝑟𝑎]

  

  
  

●   Redogöra  för  hur  en  titrerkurva  uppkommer  och  vad  den  beskriver.  (S2)      
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Vid  tillförsel  av  syra  eller  bas  till  en  buffert  kommer  pH  att  förändras  långsammare  jämfört  
med  om  samma  koncentration  skulle  tillsättas  till  en  ren  vattenlösning.  Detta  eftersom  de  
tillsatta  jonerna  reagerar  med  bufferten  istället  för  med  vattenmolekylerna.  Ifall  förändringen  i  
pH  mäts  i  avseende  på  mängden  tillsatt  bas  eller  syra  och  sedan  sätts  in  i  ett  diagram  
kommer  en  titrerkurva  uppstå.  
  

  
  

I  titrerkurvan  kan  kan  tre  områden  identifieras.  I  början  kommer  pH  inte  att  förändras  
nämnvärt  med  tillförd  bas  eller  syra.  Detta  är  ett  område  då  buffring  sker.  Därefter  nås  en  
inflektionspunkt  där  pH  börjar  förändras  snabbt  och  efter  ytterligare  en  inflektionspunkt  
förändras  pH  återigen  långsammare.  Mellan  de  två  inflektionspunkterna  finns  
jämviktspunkten  där  koncentrationen  tillförd  syra  eller  bas  är  lika  med  koncentrationen  som  
från  början  fanns  i  bufferten.  
  
Vid  vilket  pH  jämviktspunkten  uppstår  beror  till  stor  det  på  vilket  pKa  eller  pKb  buffertens  
komponenter  har.  En  svag  syra  eller  svag  bas  har  bäst  buffringsförmåga  vid  +/-  1.5  pH  från  
sitt  pK-värde.  
  

●   Redogöra  för  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)      

  
Se  ovanstående  lärandemål.  pH  i  en  buffert  beräknas  med  vetskap  om  koncentrationen  syra  
och  bas  enligt  tidigare  angiven  formel.  
  

●   Redogöra  för  allmänna  gaslagen  inkluderande  betydelsen  av  begreppet  
partialtryck,  dels  för  en  gas  i  gasblandning,  dels  för  en  i  vätska  löst  gas.  (S2)      
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Den  allmänna  gaslagen  beskriver  hur  volymen  (V)  av  en  gas  beror  på  dess  temperatur  (T),  
molekylmängd  (n)  och  det  omgivande  trycket  (P).  I  formeln  nedan  är  R  återigen  den  ideala  
gaskonstanten.  
  

𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇  
  

De  egenskaper  hos  gaser  som  beskrivs  av  formeln  kan  härledas  till  hur  gasers  partialtryck  
förändrar  dess  löslighet  och  egenskaper.    
  
För  begreppet  partialtryck,  se  lärandemål  under  avsnitt  om  respiration.  
  
➢   Känna  till  de  vanligaste  syrorna  och  baserna,  samt  de  vanligaste  buffertarna.  

(S1)      
  
Se  nedanstående  mål.  
  

●   Redogöra  för  vilka  buffertar  som  finns  i  de  olika  kroppsvätskorna,  samt  
samspelet  mellan  dessa  vid  metabola  och  respiratoriska  syra-bas  rubbningar.  
(S2)      

  
De  tre  vanligaste  bufferterna  inom  kroppen  är  vätekarbonatbufferten,  fosfatbufferten  och  
kroppens  proteiners  buffrande  förmåga.  Kroppens  pH  mäts  i  arteriellt  blod  och  därför  
kommer  buffertarna  nedan  framförallt  att  diskuteras  utifrån  dess  inverkan  på  blodets  pH.    
  
Vätekarbonatbufferten  finns  både  i  ECV  och  ICV  samt  är  starkt  bunden  till  respirationen  och  
tecknas  nedan.    
  

CO2  +  H2O ⇆ H2CO3 ⇆ HCO3
-  +  H3O+  

  
Ifall  respirationen  ökar  kommer  koldioxid  att  vädras  ut  och  jämvikten  förskjuts  åt  vänster.  
Detta  betyder  att  mängden  oxoniumjoner  kommer  att  minska  och  pH  kommer  därmed  att  
öka.  Omvänt  leder  minskad  andning  till  minskad  pH.  pKa  för  kolsyra  (H2CO3)  är  6.1  vid  
fysiologiska  förhållanden  och  därmed  aningen  lågt  för  att  kunna  buffra  blodet  effektivt.  Ett  
lågt  pKa-värde  kompenseras  av  att  bufferten  effektivt  kan  regleras  genom  respirationen  och  
bufferten  anses  därför  vara  kroppens  viktigaste.  
  
Beräkning  av  pH  för  vätekarbonatbufferten  sker  enligt  bufferjämviktsformeln:  
  

𝑝𝐻 = 𝑝𝐾%(𝐻'𝐶𝑂*)×𝑙𝑔
[𝐻 𝐶𝑂*0]
[𝐻'𝐶𝑂*]

  

  
Koncentrationen  vätekarbonat  i  blodet  står  i  direkt  samband  med  mängden  löst  koldioxid  
som  i  sin  tur  beror  på  koldioxidens  partialtryck.  Det  går  därför  att  beräkna  koncentrationen  
vätekarbonat  i  blodet  utifrån  ett  känt  pH  och  pCO2  i  nedanstående  formel.  Observera  att  
korrigeringsfaktorn  0.23  gäller  för  partialtryck  angivna  i  kPa.  Motsvarande  siffra  för  mmHg  är  
ca  0.03.  
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𝑝𝐻 = 6.1×𝑙𝑔
[𝐻 𝐶𝑂-.]
0.23×	  𝑝𝐶𝑂4

  

  
För  att  beräkna  [HCO3⁻ ]  omskrivs  formeln.  
  

[𝐻𝐶𝑂%&] = 10(,-&..0)×0.23×𝑝𝐶𝑂6  
  
Fosfatbufferten  består  av  alla  fosfatinnehållande  föreningar  i  kroppen  samt  fritt  Pi.  Exempel  
på  föreningar  som  bidrar  till  bufferten  är  alltså  DNA,  RNA,  ATP,  fosfokreatin  osv.  Bufferten  
består  av  tre  steg  där  det  enda  fysiologiskt  intressanta  tecknas  nedan.  
  

H2PO4
-  +  H2O ⇆ HPO4

2-  +  H3O+  
  

pKa  för  divätefosfat  (H2PO4
-)  är  6.8  vid  fysiologiskt  pH.  Bufferten  är  mest  förekommande  i  

ICF  pga  dess  höga  koncentration  fosfatinnehållande  föreningar.  
  
Kroppens  proteiners  buffrande  förmåga  kommer  framförallt  från  aminosyrorna  cystein  (pKa  
ca  10  )  och  histidin  (pKa  ca  6  ).  Proteinbufferten  finns  mestadels  i  ICF  med  också  till  viss  del  
i  plasman.  En  icke-obetydlig  del  av  helblodets  buffrande  förmåga  kommer  från  fria  
histidingrupper  hos  deoxyhemoglobin.  En  titrerkurva  för  protein  kommer  ha  flera  
inflektionspunkter.  
  

  
  
Funktionellt  delas  kroppens  buffertar  in  i  HCO3

-  och  prot⁻ .  Namngivningen  sker  efter  
respektive  baser  i  buffertarna  där  HCO3-  är  vätekarbonatbufferten  och  prot-  är  ett  
samlingsnamn  för  kroppens  resterande  baser  (alltså  inkluderande  fosfat-  och  
proteinbufferten).  Således  tecknas  kroppens  buffertar:  
  

  
Enligt  sambandet  ovan  kan  en  ökning  av  pH  till  följd  av  minskad  respiration  leda  till  minskad  
koncentration  prot⁻ .  
  
För  ytterligare  samspel  mellan  kroppens  buffertar,  se  nedanstående  lärandemål.  
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●   Redogöra  för  samspelet  mellan  buffertarna  och  transport  av  syrgas  och  

koldioxid  till  och  från  perifer  vävnad.  (S2)      
  
Se  lärandemål  avsnitt  andning.  
  

●   Redogöra  för  hemoglobin  som  gastransportör  i  relation  till  dess  funktion  som  
pHbuffert,  inkluderande  hemoglobinets  syremättnadskurva  (Jfr  
respirationsavsnittet).  (S2)      

  
Se  lärandemål  avsnitt  andning.  
  

●   Känna  till  begreppet  kloridjonskiftet  och  dess  innebörd.  (S2)      
  
Kloridjonskifte  är  namnet  på  erytrocyters  förmåga  att  transportera  vätekarbonat  över  
cellmembranet  i  utbyte  mot  kloridjoner.  I  det  venösa  blodet  ökar  pCO2  vilket  leder  till  
diffusion  av  koldioxid  in  i  cellen.  Efter  inverkan  av  karbanhydras  kommer  den  bildade  
kolsyran  sönderfalla  till  H⁺   och  HCO3-.  
  
Den  ökade  intracellulära  vätekarbonatkoncentrationen  kommer  leda  till  att  dessa  joner  
diffunderar  till  plasman  vilket  i  sin  tur  leder  till  en  ökad  positiv  nettoladdning  inom  ICF.  
Nettoladdningen  kompenseras  av  att  kloridjoner  diffunderar  in  i  cellen  enligt  gibbs-
donnanjämvikten.  
  

  
  

Väl  i  lungorna  går  vätekarbonat  tillbaka  in  in  erytrocyterna  och  karbanhydras  katalyserar  
återbildning  av  CO2  som  diffunderar  ut  ur  lungorna.  I  samband  med  detta  återgår  kloriden  till  
blodplasman.  Koncentrationen  Cl⁻   är  således  lägre  i  venöst  blod  jämfört  med  arteriellt.  
  

●   Redogöra  för  betydelsen  av  kontroll  av  kroppsvätskornas  pH,  vad  händer  då  
pH  avviker  från  det  normala.  (S2)      

  
pH-homeostasen  i  kroppsvätskornas  upprätthålls  av  kroppens  buffertar  men  regleras  av  
metabola  och  respiratoriska  förändringar.  Tillstånd  som  kan  förändra  pH  i  blodet  delas  in  i  
acidos  (leder  till  lågt  pH)  och  alkalos  (leder  till  högt  pH).  Detta  skiljs  från  de  rent  kliniska  
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fynden  acidemi  (lågt  pH)  och  alkalemi  (högt  pH).  Orsaken  till  acedemier  och  alkaloser  kan  i  
grunden  vara  respiratorisk  eller  metabol.  
  
För  att  ge  ett  mått  på  hur  blodets  pH  förändras  används  begreppen  buffer  base  (BB)  och  
base  excess  (BE).  Buffer  base  definieras  som  summan  av  [HCO3

-]  och  [prot-],  med  andra  
ord  den  totala  koncentrationen  av  kroppens  buffertar.  Vid  normala  tillstånd  har  BB  empiriskt  
uppmätts  till  ca  48  mmol/l  vilket  benämns  normal  BB  (NBB).  BE  är  ett  mått  på  hur  kroppens  
buffertar  skiljer  sig  från  normaltillståndet  vid  olika  obalanser  och  beräknas  BE=  BB  -  NBB.  
  
Vid  utredning  av  syrabasbalansen  i  kroppen  tas  ett  syrabas-status.  Detta  görs  med  
utgångspunkt  i  uppmätta  värden  på  pCO2  och  pH  i  arteriellt  blod.  Med  hjälp  av  dessa  värden  
kan  [HCO3

-],  BB  och  BE  beräknas  eller  utläsas  i  nedanstående  siggaard-andersen  linjära  
nomogram.  Utifrån  dessa  värden  kan  det  fastställas  ifall  respiratorisk/metabol  acidos/alkalos  
föreligger.  På  tentamen  krävs  angivet  pCO2,  pH  och  BE  för  godkänt  resultat.  
  

  
  

Vid  respiratorisk  acidos  har  kroppens  förmåga  att  göra  sig  av  med  koldioxid  blivit  störd.  
Detta  inträffar  både  vid  obstruktiva  och  restriktiva  lungsjukdomar.  Resultatet  blir  att  den  
koldioxid  som  bildas  vid  cellandningen  ackumuleras  i  blodet  vilket  gör  att  pCO2  ökar  och  
förskjuter  vätekarbonatbufferten  till  höger.  Tillförseln  av  oxoniumjoner  gör  att  prot-bufferten  
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förskjuts  åt  vänster.  pH  sjunker  men  BB  förändras  inte  eftersom  ökningen  av  [HCO3-]  
kompenseras  av  minskad  [prot-].  BE  är  således  oförändrad.  
  

  
  

pCO2   pH   BE  

↑   ↓   -  

    
Vid  respiratorisk  alkalos  vädras  koldioxid  ut  i  för  hög  utsträckning  vilket  rubbar  blodets  pH-
balans.  Detta  sker  bland  annat  vid  hyperventilation.  Resultatet  blir  en  vänsterförskjuten  
HCO3

--jämvikt  vilket  kompenseras  av  högerförskjuten  prot--jämvikt.  pCO2  minskar  och  pH  
ökar  men  BE  förblir  oförändrad.  
  

  

  
pCO2   pH   BE  

↓   ↑   -  

  
Vid  metabol  acidos  har  koncentrationen  syror  i  kroppen  ökat  med  än  vad  bufferterna  kan  
kompensera  för.  Detta  sker  bland  annat  vid  hård  fysisk  ansträngning,  ketoacidos  och  vid  
alkoholförgiftning.  Metabol  acidos  kan  också  bero  på  minskad  buffringsförmåga  som  
kommer  sig  av  basförlust,  t.ex  vid  kräkning  och  diarré.    
  
Tillförseln  av  oxoniumjoner  kommer  att  sänka  pH  och  skjuta  bägge  nedanstående  jämvikter  
åt  vänster  vilket  leder  till  minskad  BE.  Den  ökade  koncentrationen  koldioxid  kommer  leda  till  
ökad  respiration  som  i  sin  tur  sänker  pCO2.  Detta  kallas  en  sekundär  respiratorisk  alkalos.  
  

  
pCO2   pH   BE  

↓   ↓   ↓  
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Vid  metabol  alkalos  har  koncentration  av  basiska  substanser  i  kroppen  ökat  i  relation  till  
syror.  Detta  sker  vid  tillförsel  av  baser  vid  olika  medicinska  behandlingar  eller  njursvikter.  
Resultatet  blir  en  minskad  oxoniumjonkoncentration  och  därmed  ökat  pH  som  driver  
nedanstående  jämvikter  till  höger.  Detta  ger  ökat  BE.  Minskad  koncentration  CO2  leder  till  
minskad  respiration  och  sekundär  respiratorisk  acidos  vilket  ökar  pCO2.  
  

  
pCO2   pH   BE  

↑   ↑   ↑  

  
  

●   Redogöra  för  lungans  betydelse  för  reglering  av  pH.  (S2)      
  
Se  ovanstående  lärandemål.  
  

●   Redogöra  för  njurens  olika  mekanismer  för  reglering  av  pH,  även  i  samspel  
med  levern  (kväveöverskott  utsöndras  som  urea/ammonium).(S2)      

  
Njurens  främsta  roll  i  regleringen  av  kroppens  pH  är  utsöndringen  av  syror  som  inte  kan  
lämna  kroppen  via  lungorna.  De  syror  som  kan  lämna  kroppen  via  lungorna  kallas  för  flyktiga  
syror  eftersom  de  lätt  övergår  i  gasform.  Resterande  syror  kallas  för  icke-flyktiga  och  
utsöndras  med  urinen.  Exempel  på  dessa  är  fosforsyra,  mjölksyra  och  ketonkroppar  samt  
svavelsyra  från  aminosyrakatabolism.  För  att  protonerna  från  dessa  syror  ska  kunna  
utsöndras  i  urinen  krävs  att  de  först  binder  till  baser  i  urinen,  oftast  i  form  av  fosfatbuffert  
eller  ammoniak.  
  
Utöver  utsöndring  av  icke-flyktiga  syror  kan  kroppens  pH  regleras  av  njurarna  i  form  av  
utsöndring  av  vätekarbonat  och  av  ammoniak  bildad  i  levern.  Vid  högt  pH  minskar  
återupptaget  av  vätekarbonat  vilket  sänker  blodets  buffrande  förmåga  och  därmed  sänker  
pH.  Vid  lågt  pH  kan  levern  vid  nedbrytning  av  aminosyror  öka  produktionen  av  
ammoniumjoner  och  minska  produktionen  av  urea.  Vid  produktionen  av  ammonium  bildas  
även  alfa-ketoglutarat  som  i  tubuluscellerna  metaboliseras  till  vätekarbonat  som  frisätts  i  
blodet  och  ökar  dess  buffrande  förmåga.  Den  ammonium  som  bildas  lämnar  kroppen  via  
urinen  och  medför  därför  inte  förändrat  pH.  
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Njuren  kan  alltså  kompensera  för  förändringar  i  pH  i  blodet,  något  som  bland  annat  sker  vid  
respiratorisk  acidos/alkalos.  När  en  respiratorisk  acidos  uppstår  kallas  den  i  första  skedet  
akut.  Det  är  då  endast  kroppens  buffertar  som  kan  hindra  att  pH  stiger.  Efter  ett  antal  timmar  
kommer  njuren  däremot  att  öka  utsöndringen  av  vätjoner  samt  att  öka  produktionen  av  
aminosyraderiverad  vätekarbonat  från  tubulusceller.  För  respiratorisk  alkalos  gäller  att  
njuren  ökar  utsöndringen  av  vätekarbonat  för  att  minska  BE  och  på  så  sätt  minska  pH  i  
blodet.    
  
Före  kompensation  från  njuren  kallas  de  respiratoriska  tillståndet  för  akuta  och  efter  
kompensation  kallas  de  för  kroniska.  Akuta  och  kroniska  acidoser/alkaloser  skiljs  alltså  åt  
beroende  på  i  vilken  grad  pH  och  [HCO3

-]  förändrats.  
  

●   Redogöra  för  hur  metabola  och  respiratoriska  syra-bas  rubbningar  kan  
uppkomma.  (S2)      

  
Se  ovanstående  lärandemål.  
  
Sammanfattningsvis  kan  den  information  som  finns  om  syrabasstatus  användas  tillsammans  
med  siggaard-andersen  kruvnomogram  för  att  snabbt  bedöma  vilken  typ  av  syrabasrubbning  
som  föreligger.  
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➢   Definiera  de  kliniskt  använda  begreppen  buffertbas  (BB),  basöverskott  (BE)  

och  standardbikarbonat.  (S1)      
  
Se  ovanstående  lärandemål.  
  

●   Redogöra  för  hur  koncentrationen  av  K+  och  Ca2+  påverkas  av  syra-bas  
status.  (S2)    

  
Korrekta  kalium-  och  kalciumnivåer  är  viktiga  för  korrekt  muskelfunktion  och  rubbningar  kan  
leda  till  hjärtsvikter  och  kramper  eller  muskelförlamning.  Låg  kaliumkoncentration  i  ECV  
(hypokalemi)  kommer  leda  till  ökad  membranspänning  och  därmed  minskad  
neuronexcitabilitet.  Omvänt  gäller  för  hyperkalemi.  
  
Hyperkalcemi  kommer  leda  till  minskad  natrium-  och  kaliumpermeabilitet  i  cellmembranen  
vilket  leder  till  minskad  excitabilitet,  muskelsvaghet  och  hjärtarytmier.  Omvänt  leder  
hypokalcemi  till  muskelkramper  men  också  till  hjärtarytmier.  
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Vid  metabola  acidoser  kommer  kaliumkapaciteten  att  minska  intracellulärt  och  
kaliumkoncentrationen  öka  i  ECF.  Blodelektrolyternas  koncentration  i  kroppen  anges  i  antal  
mmol  per  liter  serum  och  namnges  därför  S-[elektrolyt].  Lågt  intracellulärt  pH  ger  en  
minskning  av  BB  och  eftersom  baser  oftast  är  negativa  joner  minskar  koncentrationen  
anjoner  intracellulärt  när  buffertarna  binder  upp  vätjoner.  För  att  upprätthålla  gibbs-
donnanjämvikten  kompenserar  cellerna  med  kaliumutflöde  vilket  balanserar  antalet  positiva  
och  negativa  laddningar  intracellulärt.  Minskat  plasma  pH  kommer  också  leda  till  minskad  
kaliumutsöndring  via  urinen  vilket  ytterligare  ökar  S-[K⁺ ].  Vid  respiratoriska  acidoser  
kommer  kloridjonskiftet  (som  kommer  sig  av  ökat  pCO2)  att  balansera  minskningen  av  BB  
och  på  så  sätt  motverka  kaliumflöden.  
  
Kalcium  färdas  normalt  i  blodbanan  bundet  till  plasmaprotein,  något  som  håller  nere  
koncentrationen  fritt  serumkalcium.  Vid  respiratoriska  och  metabola  acidoser  kommer  
minskat  pH  leda  till  att  plasmaproteinen  buffrar  vätjoner  istället  för  att  binda  kalcium.  Detta  
ökar  S-[Ca²⁺ ].  Mängden  kalcium  i  ECF  är  alltså  starkt  bundet  till  prot⁻ -bufferten.    
  
I  motsats  till  ovanstående  exempel  kommer  metabola  alkaloser  att  leda  till  ökad  
kaliumkapacitet  intracellulärt  eftersom  BB  ökar  vilket  då  minskar  S-[K⁺ ].  Kaliumutsöndringen  
i  njuren  ökar  även  vid  högt  pH.  Alkaloser  kommer  också  att  leda  till  minskad  S-[Ca²⁺ ]  
eftersom  kalcium  då  binds  upp  till  plasmaprotein.  Det  sistnämnda  är  anledningen  till  att  
hyperventilation  (som  orsakar  respiratorisk  alkalos)  kan  leda  till  stickningar  i  ansikte  och  
extremiteter  pga  ökad  neuronexcitabilitet.  
  
Sammanfattningsvis  kommer  acidemier  generellt  leda  till  minskad  neuronexcitabilitet,  detta  
trots  dess  tendens  att  leda  till  hyperkalemi.  Omvänt  ger  alkalemier  ökad  neuronexcitabilitet  
likt  exemplet  med  hyperventilation  ovan.  
  

➢   Känna  till  innebörd  av  begreppen  hyperkloremisk  acidos,  
hypokloremisk  alkalos,  hyperkalemisk  acidos,  hypokalemisk  alkalos.  
(S1)    
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Begreppen  hyperkalemisk  acidos  och  hypokalemisk  alkalos  är  tätt  kopplade  till  njurarnas  
förmåga  till  återupptag  av  kalium.  Vätjoner  och  kaliumjoner  konkurrerar  med  varandra  om  
utsöndring  i  distala  tubulus.  Vid  högt  S-[K⁺ ]  kommer  därför  mängden  vätjoner  som  
utsöndras  i  urinen  att  minska  vilket  sänker  pH  i  blodet.  De  metabola  acidoser  som  grundar  
sig  i  högt  S-[K⁺ ]  kallas  för  hyperkalemiska  metabola  acidoser.  Omvänt  kommer  hypokalemi  
kunna  leda  till  hypokalemiska  metabola  alkaloser.  
  
De  metabola  acidoser  som  orsakas  av  förlust  av  baser  (t.ex  vid  diarré)  kallas  
hyperkloremiska  acidoser.  Detta  eftersom  minskad  S-[HCO3-]  leder  till  minskat  
kloridjonskifte,  med  andra  ord  minskar  ICF-[Cl-]  samtidigt  som  S-[Cl⁻ ]  ökar.  Anjongapet  
kommer  i  dessa  fall  vara  i  princip  oförändrat  jämfört  med  normaltillstånd.  Omvänt  kommer  
metabola  alkaloser  leda  till  ökad  ICF-[HCO3

-]  vilket  i  sin  tur  leder  till  minskad  S-[Cl⁻ ],  alltså  
hypokalemi.  
  
Normalkoncentration  för  ett  antal  ämnen  i  blod  och  urin  hittas  nedan:  
  

  

Njure  och  urinvägar    
●   Beskriva  njurens  makroskopiska  struktur  och  kärlförsörjning,  uretärernas  

förlopp  samt  urinblåsans  makroskopiska  struktur.  (S1)      
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Njurarna  sitter  retroperitonealt  nära  kotpelaren  i  höjd  med  TXII-LIII.  Ytterst  omges  njurarna  
av  fascia  renalis,  capsula  adiposa  och  capsula  fibrosa.  Den  sistnämnda  kapseln  separerar  
njurarna  från  binjurarna.    
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Njurens  form  är  karakteristiskt  konvex  lateralt  och  konkav  medialt  där  hilum  renale  sitter.  
Njuren  delas  in  i  cortex  och  medulla.  Via  hilum  går  kärl,  nerver  och  uretärerna  (urinledarna)  
som  mynnar  i  sinus  renalis.  Innanför  sinus  renalis  finns  pelvis  renalis  som  består  av  ca  tre  
calyx  major.  I  varje  calyx  major  mynnar  ca  tre  calyx  minor  som  samlar  upp  det  urin  som  
bildas  från  pyramis  renalis.  Pyramis  utgör  medulla  och  består  i  sin  tur  av  samlingsrör  i  vilka  
urinen  koncentreras  och  dess  nedersta  del  kallas  papilla  renalis.  
  

  
  
Njuren  blodförsörjs  av  a.renalis  som  (efter  att  ha  korsat  hilum)  delar  sig  i  aa.segmenti  som  
övergår  till  a.arcuata  som  löper  mellan  njurcortex  och  medulla..  Från  a.arcuata  avgår  
a.interlobaris  som  efter  att  ha  passerat  njurens  funktionella  enheter  övergår  i  v.interlobaris  
och  sedan  v.arcurata,  v.segmenti  samt  v.renalis.  
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Innervering  sker  via  plexus  viscerale  parasympatiskt  från  n.vagus  och  sympatiskt  från  
ganglia  corenalia  samt  ganglia  renalia.  
  

  
  

På  njuren  sitter  binjuren,  glandula  suprarenalis  som  delas  in  i  kortikosteroidproducerande  
cortex  och  katekolaminproducerande  medulla.  Blodförsörjning  sker  från  aa.suprarenalis  och  
dränering  sker  via  vv.suprarenalis.  
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Från  pelvis  renalis  löper  urinledaren  (utreter)  till  urinblåsan.  Lokalisationen  är  retroperitoneal  
och  det  finns  tre  trånga  passager  i  vilka  njursten  kan  fastna.  Dessa  passager  sitter  vid  hilum  
renalis,  vid  överkorsningen  med  v.iliaca  och  vid  övergången  till  urinblåsan.  Blodförsörjning  
sker  från  a.renalis,  a.gonodales,  a.iliaca  communis  och  a.iliaca  interna.  Dränering  sker  från  
motsvarande  vener.  Sympatisk  innervering  sker  genom  plexus  viscerale  likt  njurarna  och  
parasympatiskt  från  sakrala  nerver.  
  

  
  

Ureter  mynnar  i  urinblåsan  (vesica  urinaria)  genom  ostium  ureteris.  Urinblåsan  delas  in  i  
apex,  corpus,  fundus  och  cervix  vesica.  Vid  cervix  finns  ostium  urethra  interna  där  
urinblåsan  övergår  i  urinröret.  Runt  ostium  urethra  interna  sitter  m.sphincter  urethrae  
internus  som  reglerar  miktionen.  M.detrusor  täcker  urinblåsan  och  faciliterar  miktionen.  
Ostium  ureteris  och  urethra  interna  bildar  tillsammans  ett  slätt  område  i  urinblåsans  vägg  
kallat  trigonum  vesicae.  
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Blodförsörjning  sker  från  a.vesicalis  inferior  och  superior  som  båda  stammar  från  a.iliaca  
interna.  Dränering  sker  från  korresponderande  vener  och  innerveringen  är  desamma  som  för  
ureter.  
  

  
  
Urinröret  (urethra)  går  från  cervix  vesica  till  ostium  urethrae  externum.  Hos  män  delas  den  in  
i  en  pars  prostatica  (där  urethra  passerar  cervix),  pars  membranacea  och  pars  spongiosa  
(passerar  penis  yttre  del).    
  

  
  
Hos  kvinnor  är  urethra  mycket  kortare  och  passerar  direkt  från  vesica  via  diaphragma  
urogenitale  till  ostium  urethrae  externum.  I  bägge  fallen  finns  viljestyrda  m.sphincter  urethrae  
externus  som  kontrollerar  miktion.  
  

●   Beskriva  urinorganens  mikroskopiska  struktur  (njure,  ureter,  urinblåsa,  
urethra).  (S2)    

  



  
Love  Strandberg  2018  09  06  

  

218  

Njurens  funktionella  enhet  kallas  för  nefron  och  består  av  njurkroppar  (glomeruli)  och  tubuli.  
Tubuli  från  nefronen  går  samman  i  samlingsrör  som  tillsammans  bildar  pyramis  och  mynnar  i  
calices.  
  

  
  

I  glomerulus  filtreras  primärurin  som  sedan  koncentreras  till  urin  i  samlingsrören.  Filtreringen  
sker  genom  afferenta  arterioler  om  bildar  slingrande  nätverk  inuti  det  som  kallas  bowmans  
kapsel.  Efter  filtrering  utgår  en  efferent  arteriol  från  kapseln.  Glomerulus  delas  in  i  en  
vaskulär  pol  och  en  urinär  pol.  
  
Glomerulus  består  av  arteriolernas  endotelceller,  skivepitelceller  som  utgör  bowmans  
kapsels  parietala  epitel  samt  podocyter  som  täcker  arteriolernas  yttre  del  och  sägs  utgöra  
bowmans  kapsels  viscerala  epitel.  Podocyterna  faciliterar  filtrationen  genom  dess  utskott  
kallade  fötter.  I  den  vaskulära  polen  finns  även  triangulära  mesangiala  celler  och  glatta  
juxtaglomerulära  muskelceller  som  reglerar  blodtrycket.  
  
Macula  densa  är  en  del  av  tubulus  som  känner  av  saltbalansen  i  njuren.  
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Själva  filtreringen  drivs  av  blodtrycket  i  arteriolerna  i  kombination  med  kärlens  fenestrerade  
epitel.  Podocyterna  bildar  också  med  sina  utskott  filtrationsspalter  igenom  vilka  molekyler  
mindre  än  ca  70  kDa  kan  passera.  
  

  
  

Från  glomerulus  urinära  pol  går  tubulus  i  vilka  urinen  flödar  till  samlingsrören.  Tubulus  delas  
in  i  en  proximal  del  nära  glomerulus  och  en  distal  del  nära  samlingsrören.  Mellan  de  två  
delarna  finns  en  tunnare  del  kallad  henles  slynga  genom  vilken  elektrolyter  och  vatten  
återtas  till  blodet  efter  filtrering  i  glomerulus.  Den  nedåtgående  delen  av  henles  slynga  kallas  
thin  descending  limb  of  loop  of  henle  (TDL).  Den  mest  proximala  delen  av  proximala  tubulus  
och  den  mest  distala  delen  av  distala  tubulus  benämns  bägge  som  pars  convoluta.  
Segmenten  som  angränsar  till  henles  slynga  benämns  som  pars  recta.  Hos  distala  tubulus  
benämns  pars  recta  ibland  thick  ascending  limb  of  loop  of  henle  (TAL)    
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De  nefron  vars  slyngor  går  ned  i  medulla  kallas  för  juxtamedullära  och  de  nefron  vars  
slyngor  mestadels  befinner  sig  i  cortex  kallas  kortikala.  
  

  
  
Proximala  tubulus  har  högt  kubiskt  epitel  med  mikrovilli  vilket  reducerar  storleken  på  lumen.  
Rikligt  med  cytoplasma  finns  vilket  sprider  ut  cellkärnorna  (P  i  bilden  nedan).  Distala  tubulus  
har  lågt  kubiskt  epitel,  saknar  mikrovilli  och  har  sparsamt  med  cytoplasma  (D  i  bilden  
nedan).  Hos  tubulus  finns  basalstriering  vilket  innebär  att  cellerna  är  veckade  basalt.  
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Samlingsrören  har  proximalt  kubiskt  epitel  och  distalt  cylindriskt  epitel.  Cellerna  saknar  
basalstriering  och  har  istället  tydliga  intercellulära  gränser.  Lumen  är  mycket  större  jämfört  
med  tubulus,  se  S  i  bilden  nedan.  
  

  
  

De  celler  som  huvudsakligen  utgör  samlingsrören  kallas  för  huvudceller  och  har  betydelse  
för  reglering  av  vattenbalansen  i  urinen.  Utöver  dessa  celler  finns  alfa-  och  beta-intercalated  
cells  som  reglerar  urinens  pH.  Alfa-cellerna  utsöndrar  vätjoner  och  beta-cellerna  utsöndrar  
vätekarbonat.  Den  del  av  cellmembranen  som  är  lokaliserade  mot  lumen  hos  tubuli  och  
samlingsrör  kallas  för  apikal.  Den  del  som  är  lokaliserat  mot  interstitiet  och  de  peritubulära  
kapillärer  som  löper  längs  med  nefronet  kallas  för  det  basolaterala  membranet.  
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Samlingsrören  mynnar  i  ductus  papillaris  i  njurpapillen  mot  calyx  minor.  Papillen  har  
cylindriskt  epitel,  calyx  har  ytterst  urinvägarnas  övergångsepitel  och  därunder  fettrik  bindväv.  
Ytan  mellan  papill  och  calyx  kallas  för  area  cribrosa.  
  

  
  

I  ett  större  snitt  identifieras  njurbarken  som  en  mörkare  struktur  med  glomerulus  och  tubulus.  
Tubulus  ligger  samlade  parallellt  och  bildar  så  kallade  märgstrålar  som  utmärks  med  pilar  i  
bilden  nedan.  Dessa  märgstrålar  utgör  tillsammans  pyramis.  Strukturerna  som  skiljer  
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märgstrålarna  åt  kallas  för  kortikala  labyrinter  och  består  av  glomerulus  och  tvärgående  
tubuli.  
  
Njurmärgen  är  en  ljusare  struktur  mestadels  bestående  av  tubuli  som  går  ihop  till  
samlingsrör  för  att  bilda  pyramis.  Sistnämnda  strukturer  skiljs  åt  av  njurkolumnen  bestående  
av  barkvävnad.  
  
Märgen  och  barken  skiljs  åt  av  aa./vv.arcuata,  utmärkt  AA  och  AV  i  bilden  nedan.  
  

  
  
Gällande  urinvägarna  kan  sägas  att  de  gemensamt  har  ett  inre  epitellager  med  
övergångsepitel  samt  glatt  muskulatur  nedanför  submucosan.  Den  glatta  muskulaturen  
består  generellt  sett  av  ett  inre  lager  longitudinell  muskulatur  och  ett  yttre  lager  cirkulär  
muskulatur.  Detta  är  det  motsatta  jämfört  med  GI-kanalens  muskellager.  Tunica  adventitia  
finns  också  generellt.    
  
Urether  har  stjärnformad  lumen,  inre  longitudinell  och  yttre  cirkulär  muskulatur  samt  tunica  
adventitia.  I  bilden  nedan  ses  även  övergångsepitelet  i  förstoring.  
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Vesica  urinaria  har  förutom  de  två  tidigare  nämnda  muskellagren  ytterligare  ett  inre  cirkulärt  
muskellager  innanför  det  longitudinella.  I  icke-utsträckt  tillstånd  ses  urinblåsan  som  en  
mycket  veckad  struktur.  I  fundus  och  apex  saknas  tunica  adventitia.  
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Urethra  har  två  muskellager  och  har  i  pars  prostatica/diaphragma  urogenitale  ett  
övergångsepitel.  Hos  män  övergår  epitelet  i  pars  membranacea  till  flerradigt  cylindriskt  
epitel.  Vid  ostium  urethrae  externum  finns  skiktat  skivepitel  hos  både  män  och  kvinnor.  
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●   Redogöra  för  funktionella  karakteristika  i  nefronets  olika  delar.  (S2)      

  
I  proximala  tubulus  finns  rikligt  med  Na/K-ATPas  apikalt  i  cellerna.  Detta  medför  att  natrium  
pumpas  till  interstitiet  vilket  bygger  upp  en  osmotisk  tryckgradient  som  pressar  vatten  mot  de  
peritubulära  kapillärerna.  Effekten  förstärks  av  att  kloridjoner  också  lämnar  tubulus  för  att  
upprätthålla  laddningsfördelningen  enligt  gibbs-donnanjämvikten.  Vatten  passerar  
tubulusepitelet  genom  akvaporin-1  (AQP1).  Det  sker  även  upptag  av  aminosyror,  
elektrolyter,  polypeptider  och  glukos  i  proximala  tubulus.  Aminosyror  och  polypeptider  
absorbers  via  specifika  aminosyra-  och  peptidtransportörer  och  glukos  absorberas  via  
GLUT2,  SGLT1  och  SGLT2.  Sekretion  av  vätjoner  sker  via  en  Na⁺ /H⁺ -antiport  kallad  NHE-
3.  Även  sekretion  av  exogena  ämnen  som  t.ex  penicillin  sker  här.  
  
Resterande  elektrolyter  diffunderar  faciliterat  genom  specifika  kanaler  eller  mellan  cellerna,  
något  som  kallas  paracellulär  resorption.  Paracellulär  resorption  möjliggörs  av  
vattenströmmarna  från  tubulus  mot  interstitiet  i  en  process  som  kallas  solvent  drag.  
  

  
  
I  TDL  sker  återupptag  av  vatten  och  urea  till  interstitiet.  Denna  del  är  mindre  permeabel  för  
natrium  jämfört  med  proximala  tubulus  och  den  osmotiska  tryckgradient  som  får  vatten  att  
lämna  tubulus  kommer  här  istället  från  aktiv  transport  av  urea  via  A2-ureatransportörer  (UT-
A2).  Även  här  finns  AQP1.  
  
I  den  tunna  uppåtgående  delen  av  henles  slynga  sker  resorption  av  Na⁺ ,  Cl⁻   och  K⁺ .  
Dessa  joner  lämnar  tubulus  via  apikala  Na⁺ /K⁺ /2Cl⁻ -kanaler  (NKCC2).  Basolateralt  
pumpar  Na/K-ATPas  Na⁺   till  interstitiet.  K⁺   lämnar  celler  via  faciliterad  diffusion  och  Cl⁻   
följer  med  för  att  upprätthålla  gibbs-donnanjämvikt.  Den  uppåtgående  delen  saknar  AQP  och  
är  impermeabel  för  vatten.    
  
Förhållandena  i  TAL  skiljer  sig  endast  marginellt  från  de  tunna  delarna  av  den  uppåtgående  
slyngan.  Na⁺ ,  Cl⁻   och  K⁺   fortsätter  att  upptas  och  vatten  stannar  kvar  i  tubulus.  
  
I  pars  convoluta  finns  hög  koncentration  Na/K-ATPas  och  Na/Cl-transportörer  kallade  NCC  
vilka  bibehåller  återupptaget  av  Na⁺   och  Cl⁻ .  Här  sker  också  sekretion  av  NH4⁺   och  H⁺   
samt  återupptag  av  HCO3⁻   vilket  bidrar  till  att  surgöra  urinen.  Slutligen  sker  återupptag  av  
vissa  mineraler  som  magnesium  och  kalcium.  
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I  samlingsrören  har  huvudcellerna  möjlighet  att  uttrycka  AQP2  apikalt  vilket  i  kombination  
med  basolaterala  AQP3  och  AQP4  leder  till  resorption  av  vatten.  Det  finns  även  epiteliala  
natriumkanaler  (ENaC)  apikalt  som  drivs  av  elektrostatiska  krafter  som  uppkommer  av  
kaliumutflöden  till  lumen  via  renal  outer  medullary  potassium  (ROMK)-kanaler.  Alfa-
intercalated  cells  secernerar  vätjoner  till  samlingsrörens  lumen  via  H⁺ -ATPas  och  återupptar  
vätekarbonat  till  blodet  via  HCO3⁻ /Cl⁻ -antiportar.  Beta-intercalated  cells  har  motsatt  
funktion  och  tillsammans  bidrar  de  tre  celltyperna  till  att  finjustera  pH  och  vätskebalans  i  
urinen.  
  
Hos  intercalated  cells  finns  även  apikala  H/K-ATPas  som  resorberar  vätejoner  i  utbyte  mot  
kaliumjoner.  Förändringar  i  aktiviteten  hos  dessa  ATPas  kan  leda  till  hyperkalemi  eller  
acidemi  eftersom  de  påverkar  återupptaget  av  kalium  och  utsöndringen  av  vätjoner  i  urinen.  
Därför  kan  hyperkalemi  följa  acidemi  och  vice  versa.  
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Längs  med  hela  tubulus  sker  också  paracellulär  resorption  av  elektrolyter  som  drivs  av  
gibbs-donnankrafter.  Se  hanteringen  av  kloridjoner  i  ovanstående  bild.  
  

●   Redogöra  för  renal  hemodynamik  inkluderande  intrarenal  distribution  av  
blodflödet.  (S2)      

  
I  bilden  nedan  ses  uppdelningen  av  blodkärlen  från  a.renalis  i  njuren.  Värt  att  kommentera  
kan  vara  att  aa.segmenti  delar  sig  i  lob-artärer  som  uppgår  i  a.arcuata  från  vilken  det  sedan  
avgår  interlobulära  artärer.  Det  kan  också  vara  värt  att  nämna  att  de  efferenta  arteriolerna  
övergår  i  peritubulära  kapillärer  vars  delar  som  följer  de  raka  delarna  av  tubulus  kallas  för  
vasa  recta.  
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För  renal  hemodynamik,  se  nedanstående  lärandemål.  
  

●   Redogöra  för  neuronal  och  humoral  kontroll  av  njurens  blodkärl.  (S2)    
  
Kontroll  av  det  intrarenala  blodflödet  sker  framförallt  via  motståndsförändringar  i  de  afferenta  
arteriolerna.  Neuronalt  kan  motståndet  ökas  efter  sympatikuspåslag  som  har  en  
sammandragande  effekt  på  blodkärlen.  Sympatikusaktivering  leder  också  till  frisättning  av  
katekolaminer  som  verkar  på  beta-adrenerga  receptorer  vilket  också  ökar  motståndet  i  
blodkärlen.    
  
Humoralt  kan  blodflödet  regleras  av  hormon,  men  andra  substanser  har  också  inverkan  på  
njurblodflödet.  Nedan  listas  ett  antal  substanser  och  dess  inverkan  på  perfusionen:  
  

Ökat  motstånd   Minskat  motstånd  

Katekolaminer   Prostaglandiner  

Adenosin   Kininer  

Vasopressin   ANP  

Angiotensin  II   NO  
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●   Redogöra  för  begreppet  autoreglering  av  glomerulusfiltrationen  (GFR)  samt  
renala  blodflödet  (RBF).  (S2)      

  
GFR  är  ett  mått  på  mängden  plasma  som  filtreras  genom  glomerulusbarriären  per  tidsenhet.  
Storleken  på  GFR  ges  av  starlingjämvikter  inuti  njurkroppen  samt  av  den  totala  ytan  och  
filtrationsfunktionen  hos  glomerulus.  Ytan  och  filtrationsfunktionen  ges  tillsammans  ett  värde  
kallat  filtrationskonstant  Kf.  GFR  ges  av  filtrationskonstanten  multiplicerad  med  starlingflödet.  
  

GFR  =  Kf  x  [(Pc  -  Pi)  -  (πc  -  πi)]  
  

I  glomerulus  kommer  krafterna  som  vill  trycka  ut  vätska  ur  blodkärlen  vara  större  än  
krafterna  som  vill  återuppta  vätska.  Detta  leder  till  det  som  kallas  ultrafiltration.  Eftersom  
glomerulusbarriären  är  impermeabel  för  protein  är  πi  försumbar  i  sammanhanget  ovan.  
  

  
  
Vid  känd  GFR  kan  även  filtrationsfraktionen  FF  beräknas  som  den  procentandel  av  det  
totala  plasmaflödet  i  njuren  som  filtreras  till  primärurinen.  FF  ges  av  GFR  /  (RBF  -  
hematokriten)  och  ligger  normalt  på  ca  20%.    
  
Förutom  den  neuronala  och  humorala  regleringen  av  blodflödet  sker  även  myogen  och  
tubuloglomerulär  reglering  vilka  utgör  autoregleringen  av  RBF  och  därmed  GFR.  Se  nästa  
lärandemål  för  detaljer.  
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Värt  att  tillägga  kan  vara  att  minskningar  i  plasmavolymen  kommer  innebära  snabbare  
förändringar  i  GFR  jämfört  med  ökningar.  
  

●   Beskriva  mekanismer  för  autoreglering  av  GFR  och  RBF.  (S2)      
  
RBF  justeras  som  tidigare  nämnts  genom  motståndförändring  i  afferenta  arterioler  som  i  sin  
tur  leder  till  förändringar  i  GFR.  Precis  som  i  resistanskärlen  kan  autoreglering  av  
artärdiametern  ske  via  myogen  reglering.  Vid  ökade  arteriella  tryck  kommer  vasokonstriktion  
ske  för  att  upprätthålla  ett  jämnt  blodflöde.  
  
Unikt  för  njurarna  är  den  autoreglering  som  sker  via  tubuloglomerulär  feedback.  De  delar  av  
nefronet  som  är  inblandade  i  regleringen  är  epitelceller  i  macula  densa,  juxtaglomerulära  
muskelceller  och  mesangiala  celler  i  glomerulus.  Dess  celler  bildar  tillsammans  det  som  
kallas  juxtaglomerulära  apparaten.  
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Tubuloglomerulär  feedback  sker  genom  att  epitelceller  i  macula  densa  som  resorberar  NaCl  
via  NKCC2  vid  ökat  saltupptag  kommer  att  frisätta  adenosin.  Denna  substans  verkar  
parakrint  på  de  juxtaglomerulära  muskelcellerna  vilket  leder  till  vasokonstriktion.  Med  andra  
ord  kommer  njurperfusionen  att  regleras  genom  att  ökat  RBF  leder  till  ökad  GFR  vilket  leder  
till  ökat  primärurinflöde  vilket  leder  till  ökat  saltupptag  i  macula  densa  vilket  i  sin  tur  leder  till  
vasokonstriktion  i  de  afferenta  arteriolerna.  
  

●   Redogöra  för  glomerulusfiltrationen  avseende  bestämmande  och  reglerande  
faktorer,  filtrationsbarriärens  egenskaper,  filtratets  sammansättning  och  
produktionshastighet  samt  metoder  för  bestämmande  av  GFR.  (S2)      

  
För  bestämmande  och  reglerande  faktorer  hos  glomerulusfiltrationen,  se  ovanstående  
lärandemål.  

  
  
Gällande  filtrationsbarriären  är  den  uppbyggd  av  tre  lager.  Luminalt  finns  det  fenestrerade  
endotelet  som  vilar  på  ett  extra  tjock  basalmembran  kallat  det  glomerulära  basalmembranet.  
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Längs  med  basalmembranet  löper  podocyternas  utskott  som  utgör  det  tredje  lagret.  Som  
tidigare  nämnts  passerar  molekyler  mindre  än  ca  70  kDa  utan  problem.  Positivt  laddade  
molekyler  har  något  lättare  att  passera  filtrationsbarriären  på  grund  av  stor  koncentration  
anjoner  i  basalmembranet.  

  
GFR  uppmäts  kliniskt  med  hjälp  av  begreppet  njurclearance  som  definieras  som  den  volym  
plasma  som  njuren  kan  rena  från  ett  ämne  under  en  tidsperiod.  Beräkning  av  värdet  på  
njurclearance  sker  utifrån  urinkoncentrationen  av  ett  ämne,  multiplicerat  med  urinflöde,  delat  
med  plasmakoncentrationen.  Ämnen  som  används  för  att  uppmäta  njurclearance  är  sådana  
som  varken  metaboliseras  i  njuren  eller  secerneras  till/återupptas  från  tubulus.  Exempel  på  
dessa  substanser  är  inulin,  dextran  eller  kreatinin.  Således  beräknas  t.ex  inulinclearance  för  
en  patient  enligt  nedanstående  formel  där  U  står  för  urin  och  S  för  serum.  
  

𝐶𝑙#$%&#$ =
[𝑈 − 𝑖𝑛𝑢𝑙𝑖𝑛]	  ×	  𝑢𝑟𝑖𝑛𝑓𝑙ö𝑑𝑒

[𝑆 − 𝑖𝑛𝑢𝑙𝑖𝑛]
  

  
Kliniskt  används  oftast  kreatininclearance  för  att  beräkna  GFR  eftersom  det  är  en  
kroppsegen  produkt  och  således  en  icke-invasiv  metod.  Uträkning  sker  då  enligt  empiriskt  
framställda  formler.  Denna  typ  av  mätning  kan  vara  problematisk  eftersom  kreatininnivåerna  
varierar  mellan  individer.  
  
Normal  GFR  är  ca  180  l/dygn  vilket  vanligtvis  anges  som  125  ml/minut.  
  

●   Definiera  begreppen  tubulär  reabsorption  och  sekretion,  samt  symport  och  
antiport,  med  angivande  av  konkreta  exempel  på  respektive  transportprocess.  
(S2)      

  
Tubulär  resorption  avser  de  processer  i  vilka  ämnen  transporteras  från  tubuluslumen  till  
interstitiet.  Tubulär  sekretion  avser  de  omvända  processerna.  Både  resorption  och  sekretion  
möjliggörs  via  tubuluscellernas  transportörprotein.  Transportprocesserna  drivs  både  via  
primär-  och  sekundär  aktiv  transport  samt  av  faciliterad  diffusion  enligt  nedanstående  
principer.  
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De  uniportar  som  tidigare  nämnts  och  finns  i  tubulus  och  samlingsrör  är  AQP,  GLUT,  ENaC  
och  ROMK.  Aktiv  transport  sker  också  från  H⁺ -ATPas  samt  från  UT-A2  
  
Symporttransport  sker  via  SGLT,  NKCC2  och  NCC.  De  antiportar  som  nämnts  tidigare  är  
NHE-3,  HCO3⁻ /Cl⁻ -kanaler,  H/K-ATPas  och  Na/K-ATPas.  Det  sistnämnda  
transportproteinet  är  av  stor  vikt  för  att  bygga  upp  en  gradient  som  driver  många  av  de  
ovanstående  uniportarna  och  symportarna.  
  

  
  

●   Redogöra  för  betydelsen  av  passiva  respektive  aktiva  transportmekanismer  för  
njurens  utsöndringsfunktion.  (S2)      

  
De  passiva  transportmekanismer  som  finns  i  njuren  drivs  via  koncentrationsgradienter  som  
till  stor  del  byggs  upp  av  aktiva  transportmekanismer.  Ett  exempel  som  tidigare  nämnts  är  
flödet  av  K⁺   via  ROMK  som  drivs  av  den  rubbning  i  gibbs-donnanjämvikten  som  
uppkommer  av  ENaC.    
  
För  att  bygga  upp  osmolalitetsgradienter  i  njuren  som  leder  till  resorption  av  vatten  används  
aktiv  transport  av  urea  till  medulla.  Denna  transport  måste  ständigt  motverka  den  passiva  
diffusionen  som  sker  eftersom  urea  kan  korsa  cellmembran  relativt  obehindrat.    
  

●   Definiera  begreppet  njurclearance  samt  redogöra  för  användningsområden.  
(S2)      

  
Se  ovanstående  lärandemål.  
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●   Redogöra  för  hur  plasmakoncentration,  glomerulär  filtration  och  tubulär  

transport  påverkar  njurclearance  för  olika  ämnen  (t.ex.  glukos,  inulin,  para-
aminohippusyra  (PAH).  (S2)  

  
För  inulin  se  ovanstående  lärandemål.  För  glukos  se  nedanstående  lärandemål.  
  
PAH  är  ytterligare  ett  exempel  på  ett  ämne  som  precis  som  inulin  och  dextran  används  för  
beräkning  av  GFR.    
  

●   Redogöra  för  nefronets  hantering  av  vatten,  Na+,  K+,  HCO3  -  ,  H+  och  urea,  
inkluderande  beskrivning  av  involverade  mekanismer.  (S2)      

  
Se  ovanstående  lärandemål.  
  

  
  

●   Redogöra  för  begreppet  tubuloglomerulär  balans,  samt  involverade  
mekanismer.  (S2)      

  
Se  nedanstående  lärandemål.  
  
➢   Känna  till  begreppet  glomerulotubulär  balans.  (S1)      

  
Begreppet  glomerulotubulär  balans  betyder  att  resorption  av  ämnen  i  tubulus  sker  i  relation  
till  GFR.  För  att  uppnå  denna  balans  krävs  att  t.ex  absorptionen  av  Na⁺   till  blodet  kan  öka  
vid  ökat  primärurinflöde.  En  annan  viktig  komponent  i  upprätthållande  av  glomerulotubulär    
balans  är  autoreglering  av  GFR.  
  
Obalanser  i  den  glomerulotubulär  balansen  uppstår  vid  sjukdomstillstånd  som  t.ex  diabetes  
insipidus.    
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●   Beskriva  njurmärgens  betydelse  för  koncentrering  och  spädning  av  urinen  

samt  redogöra  för  involverade  mekanismer  (motströmsutbyte,  
motströmsmultiplikation).  (S2)      

  
Tillsammans  ser  de  aktiva  och  passiva  transportmekanismerna  till  att  bygga  upp  en  
osmolalitetsgradient  mellan  cortex  och  medulla  som  möjliggör  koncentrering  av  urinen  och  
återupptag  av  elektrolyter.  I  proximala  tubulus  kommer  vatten  strömma  genom  AQP1  till  
interstitiet  vilket  kommer  göra  primärurinen  mest  koncentrerad  när  den  når  henles  slyngas  
uppåtgående  del.  Där  transporteras  Na⁺ ,  Cl⁺   och  urea  till  interstitiet  vilket  sänker  
urinosmolaliteten  igen.  Eftersom  denna  del  av  tubulus  är  impermeabel  för  vatten  kommer  
osmolaliteten  i  medulla  att  stiga.  Detta  upprätthåller  ett  osmotiskt  tryck  som  får  vatten  att  
fortsätta  strömma  ut  till  interstitiet  från  proximala  tubulus  och  den  nedåtgående  delen  av  
henles  slynga.  Den  sistnämnda  processen  kallas  för  motströmsutbyte  och  leder  vid  upprepat  
utförande  till  en  ökad  medullär  osmolalitet  i  det  som  kallas  motströmsmultiplikation.    
  
Sammanlagt  kommer  ovanstående  processer  leda  till  att  osmolaliteten  i  medulla  är  ca  1200  
mosmol/kgH2O  vilket  då  också  är  den  maximala  koncentrationen  hos  färdigt  urin.  
  

  
  

●   Beskriva  effekter  och  verkningsmekanismer  på  urinbildningen  av  hormonerna  
vasopressin,  aldosteron  och  förmaksnatriuretisk  peptid  (ANP).  (S2)      
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Vasopressin  frisätts  från  hypofysens  baklob  vid  stimulering  av  osmoreceptorer  i  
hypothalamus  eller  vid  stimulering  av  baroreceptorer  i  sinus  caroticus  och  arcus  aortae.  De  
faktorer  som  leder  till  frisättning  är  hög  plasmaosmolalitet  eller  lågt  blodtryck  men  
plasmaosmolaliteten  är  den  faktor  som  huvudsakligen  styr  frisättning.  Blodtrycket  behöver  
sjunka  till  nivåer  som  bara  uppnås  vid  skador  och  sjukdomstillstånd  för  att  leda  till  frisättning  
av  vasopressin.  Se  nedanstående  graf  för  betydelsen  av  blodtryck  och  plasmaosmolalitet  för  
vasopressinfrisättning.  
  

  
  
Vasopressin  kan  binda  till  V1-receptorer  i  blodkärlen  och  då  leda  till  kärlkonstriktion  enligt  
tidigare  nämnda  mekanismer.  I  njuren  finns  i  samlingsrörens  huvudceller  V2-receptorer  som  
vid  aktivering  leder  till  frisättning  av  AQP2  till  det  apikala  membranet.  Detta  leder  till  ökad  
resorption  av  vatten  till  de  peritubulära  kapillärerna  via  AQP3/4  i  det  basolaterala  
membranet.  Även  uppreglering  av  aktiviteten  hos  natriumresorberande  ENaC  ökar  via  
aktivering  av  V2-receptorer.  Slutligen  kan  aktiviteten  hos  ureatransportörer  ökas  också  vilket  
leder  till  ökad  interstitiell  osmolalitet  och  vattresorbtion.  Höga  vasopressinnivåer  leder  alltså  
till  låg  urinvolym  men  hög  urinosmolalitet.  Vasopressinfrisättning  leder  även  till  ökad  törst  
genom  effekter  på  strukturer  i  hjärnan.  
  
Aldosteron  frisätts  som  tidigare  nämnts  från  binjurebarken  som  en  del  av  RAAS.  Vid  lågt  
saltupptag  i  macula  densa  frisätts  renin  från  de  juxtaglomerulära  muskelcellerna  vilket  leder  
till  ökade  aldosteronnivåer  i  blodet.  Minskat  saltupptag  kan  bero  på  låg  plasmaosmolalitet,  
lågt  systemiskt  blodtryck  eller  låg  njurperfusion.  Frisättning  av  aldosteron  kan  också  ske  vid  
höga  kaliumnivåer  i  blodet.    
  
Aldosteron  kan  binda  till  receptorer  i  både  distala  tubulus  och  i  samlingsrören.  Aktivering  
leder  till  ökat  natriumupptag  genom  uppreglering  av  Na/K-ATPas,  NCC  och  ENaC.  Ökad  [S-
Na⁺ ]  leder  även  till  ökad  vattenresorption  i  njuren.  Vid  ökat  natriumupptag  kommer  
resorptionen  av  kalium  att  minska  i  samlingsrören  på  grund  av  förskjutningar  i  gibbs-
donnanjämvikten  som  leder  till  att  kalium  lämnar  huvudcellerna  genom  ROMK.  En  annan  
effekt  av  aktivering  av  RAAS  är  ökad  saltaptit  genom  effekter  på  strukturer  i  hjärnan  samt  
minskad  utsöndring  av  Na⁺   via  körtlar  i  GI-kanalen  och  huden.  
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ANP  har  i  stort  sett  motsatt  effekt  jämfört  med  ovanstående  hormon.  Frisättning  sker  vid  
sträckning  av  hjärtats  förmak  och  leder  till  ökad  diures  genom  inhibering  av  vasopressin-  och  
aldosteronfrisättning.  Vasodilatation  sker  även.    
  

  
  

●   Känna  till  effekter  av  parathormon  på  tubulära  transportprocesser.  (S1)      
  
Parathyroideahormon  (PTH)  leder  till  ökad  upptag  av  kalcium  och  minskat  återupptag  av  
fosfat  i  njuren.  Ökade  PTH-koncentrationer  leder  också  till  ökad  aktivering  av  vitamin-D3  via  
karboxylering  i  njuren.    
  

●   Redogöra  för  begreppet  osmotisk  diures.  (S2)      
  
Osmotisk  diures  ger  ökade  urinmängder  genom  en  störning  av  motströmsreaktionerna.  
Detta  sker  ofta  efter  felaktigheter  i  njurfiltrationen  som  leder  till  att  osmotiskt  aktiva  ämnen  
finns  i  urinen  i  högre  grad  än  normalt.  Detta  leder  i  sin  tur  till  minskat  utflöde  av  vatten  från  
nefronet  för  att  kompensera  för  den  ökade  osmolaliteten.    
  
Osmotisk  diures  sker  ofta  när  plasmaglukosnivåerna  överstiger  de  ca  15  mM  som  SGLT  och  
GLUT  har  möjlighet  att  resorbera  från  primärurinen.  Det  är  denna  mekanism  som  leder  till  
ökad  törst  hos  diabetiker.  Det  går  även  att  inducerad  osmotisk  diures  kliniskt  för  att  motverka  
överhydrering,  då  genom  intravenös  tillsats  av  t.ex  mannitol.  
  
➢   Känna  till  principiella  verkningsmekanismer  för  diuretika.  (S1)      

  
Det  finns  flera  principiella  verkningsmekanismer  för  diuretika.  
  
Osmotiskt  aktiv  diuretika  verkar  enligt  ovanstående  exempel  med  mannitol.  
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Loopdiuretika  verkar  genom  inhibition  av  NKCC2  vilket  leder  till  ökat  osmotiskt  tryck  från  
urinen  och  på  så  sätt  ökad  urinmängd.  
  
Tiaziddiuretika  verkar  på  NCC  och  leder  precis  som  loopdiuretika  till  ökade  urinmängder.  
Tiazider  tros  också  kunna  förstärka  effekten  av  PTH  på  kalciumupptaget  i  njuren.  
  
Kaliumsparande  diuretika  inhiberar  ENaC  i  samlingsrören.  Precis  som  i  ovanstående  fall  
leder  detta  till  minskat  natriumupptag  och  ökade  urinmängder.  Namnet  kaliumsparande  
kommer  från  att  inhibitionen  av  ENaC  leder  till  minskad  kaliumsekretion  i  urinen  från  ROMK  
pga  förskjuten  gibbs-donnanjämvikt.  
  

●   Redogöra  för  njurens  roll  som  hormonproducerande  organ.  (S2)      
  
Njuren  står  för  90  %  av  produktionen  av  erytropoietin.  Levern  står  för  resterande  10  %.  Vid  
låg  njurperfusion  och  därmed  låg  syresättning  av  njurkortex  produceras  erytropoietin  av  
kortikala  celler  och  frisätts  i  blodbanan.  
  
Som  tidigare  nämnts  aktiveras  även  vitamin  D  i  njuren  vid  höga  koncentrationer  PTH.  
Vitamin  D  i  sig  påverkar  kalcium-  och  fosfatbalansen  i  kroppen  genom  inverkan  på  njuren,  
tarmar  och  skelettet.  Det  produceras  även  ett  antal  prostaglandiner  med  varierande  
funktioner  i  njuren.  
  
Även  reninfrisättningen  anses  vara  en  del  av  njurens  hormonproducerande  funktioner.  
  

●   Analysera  hur  olika  störningar  i  njurens  funktioner  kan  påverka  blodtryck,  
blodbildning,  vätskefördelning,  skelettet  samt  syra-bas  balans.  (S3)    

  
För  njurens  inverkan  på  blodtryck,  se  dess  roll  i  RAAS.  Värt  att  nämna  kan  också  vara  att  
stort  intag  av  NaCl  kan  leda  till  att  den  glomerulotubulära  balansen  störs  vilket  leder  till  höga  
mängder  osmotiskt  aktivt  NaCl  i  blodbanan  som  i  sin  tur  är  en  riskfaktor  för  hypertoni.  
  
För  inverkan  på  blodbildning,  se  EPO.  
  
För  inverkan  på  kroppens  vätskefördelning,  se  avsnitt  om  vätskebalansreglering.  
  
För  inverkan  på  skelettet,  se  PTH  och  vitamin  D.  
  
För  syra-basbalans  se  föregående  avsnitt.  
  
Utöver  ovanstående  områden  kan  grundläggande  kunskap  om  diabetes  insipidus  vara  
nödvändigt  inför  tentamen.  Vid  diabetes  insipidus  är  urinmängderna  ovanligt  stora  och  
orsaksmekanismerna  kan  skilja  sig  åt.  
  
Polydipsisk  insipidus  beror  på  att  abnormt  högt  vätskeintag  leder  till  störning  av  den  
glomerulotubulära  balansen.  De  höga  vätskeintaget  beror  ofta  på  psykiatriska  störningar.  
  
Graviditetsinsipidus  kommer  sig  av  att  placentan  producerar  vasopresinas  vilket  bryter  ned  
vasopressin  i  blodbanan.  Detta  leder  till  minskad  resorption  av  vatten  i  samlingsrören.  
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Central  insipidus  beror  på  störd  frisättning  av  vasopressin  från  hypofysen  eller  störd  
produktion  hos  hypothalamus,  ofta  efter  hjärnskador.  Behandlingen  består  i  tillförsel  av  
syntetiskt  vasopressin,  kallat  desmopressin.  
  
Nefrogen  insipidus  är  den  mest  svårbehandlade  varianten  eftersom  den  beror  på  minskad  
vasopressinkänslighet  i  njuren.  Ofta  leder  en  mutation  i  V2-receptorerna  hos  huvudcellerna  i  
samlingsrören  till  att  vasopressin  inte  kan  binda  in  eller  förlorar  sin  AQP-frisättande  effekt.  
  
Se  även  resterande  lärandemål  under  avsnittet.  

Vätskebalansreglering  
●   Redogöra  för  normal  omsättning  av  vatten,  natrium  och  kalium.  (S2)      

  
Vattenomsättningen  ligger  på  ca  2.5  l/dygn  där  1.5  l  lämnar  kroppen  via  urinen  och  
resterande  via  svettning  och  feces.  Omsättning  av  natrium  under  ett  dygn  är  ca  120  mmol  
och  för  kalium  är  motsvarande  siffra  ca  100  mmol.  Majoriteten  av  elektrolyterna  lämnar  
kroppen  via  urinen  men  en  del  utsöndras  även  via  feces  och  svettning.  
  

  
  

●   Redogöra  för  effekter  på  de  olika  kroppsvätskornas  volym  och  
sammansättning,  vid  överskott  respektive  brist  på  vatten  respektive  natrium.  
(S2)      

  
Vid  överhydrering  kommer  ICF  och  ECF  att  öka  i  lika  stora  proportioner  men  den  totala  
osmolaliteten  kommer  att  minska.  Motsvarande  ges  en  minskning  av  TBW  men  en  ökning  av  
osmolaliteten  vid  dehydrering.    
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Vid  hypernatremi  kommer  vätska  från  ICF  i  första  skedet  strömma  till  ECF  eftersom  
osmolaliteten  höjs  utanför  cellerna.  Efter  kompensatoriskt  upptag  av  osmotiskt  aktiva  
molekyler  till  ICF  kommer  skillnaden  i  volym  att  minska.  Den  totala  osmolaliteten  kommer  
också  att  höjas.  
  
Omvänt  kommer  hyponatremi  initialt  leda  till  en  minskning  av  ECF  då  vatten  strömmar  till  
ICF.  Cellerna  kompenserar  då  genom  att  minska  osmolaliteten  i  ICF  och  volymskillnaden  
utjämnas.  Den  totala  osmolaliteten  sjunker.  
  

  
  

●   Redogöra  för  kompensationsmekanismer,  samt  deras  relativa  inbördes  
betydelse,  vid  överskott  respektive  brist  på  vatten  respektive  natrium.  (S2)    

  
Vid  överhydrering  kommer  plasmaosmolaliteten  att  minska  vilket  leder  till  minskad  
vasopressinfrisättning  som  i  sin  tur  leder  till  minskad  törst  och  minskat  återupptag  av  vatten  i  
njurarna.  Volymökningen  kommer  även  att  leda  till  frisättning  av  ANP  vilket  minskar  
natriumupptaget  i  njurarna  och  leder  till  ytterligare  diures.  
  
Vid  mindre  allvarligt  dehydrering  kommer  en  ökning  i  plasmaosmolalitet  vara  den  starkast  
bidragande  faktorn  till  vasopressinfrisättning.  Vid  allvarlig  dehydrering  kommer  minskad  
blodvolym  och  därmed  minskat  blodtryck  främst  leda  till  vasopressinfrisättning.  Ökad  
vasopressinfrisättning  leder  till  ökad  törst  och  ökat  återupptag  av  vatten  från  njurarna.  
Minskad  plasmavolym  och  därmed  minskad  njurperfusion  leder  också  till  aktivering  av  RAAS  
vilket  leder  till  ökad  resorption  av  Na⁺ .  Detta  ger  ytterligare  törst  och  vasopressinfrisättning.  
  
Hypernatremi  leder  till  ökad  plasmaosmolalitet  vilket  leder  till  frisättning  av  vasopressin.  I  
samband  med  att  törsten  ökar  och  att  njuren  återupptar  mer  vatten  kommer  plasmavolymen  
att  öka.  Den  ökade  plasmavolymen  leder  i  sin  tur  till  frisättning  av  ANP  och  natriumdiures.  
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Hyponatremi  ger  minskad  plasmaosmolalitet  vilket  aktiverar  RAAS  och  leder  till  ökad  
resorption  av  Na⁺   i  njuren  samt  ökad  saltaptit.    
    

●   Redogöra  för  osmotisk  och  volumetrisk  kontroll  av  vattenintag  och  
vasopressin  (ADH)-insöndring.  (S2)      

  
Se  ovanstående  lärandemål  kring  betydelsen  av  blodtryck  och  osmolalitet  för  
vasopressinfrisättning.  
  

●   Redogöra  för  regleringen  av  Na+-omsättningen  (intag  och  utsöndring).  (S2)      
  

Ökat  Na⁺ -intag  och  Na⁺ -resorption  i  njuren   Minskat  Na⁺ -intag  och  Na⁺ -resorption  i  
njuren  

Aldosteron   ANP  

Sympatikuspåslag   Prostaglandiner  

Vasopressin   Bradykinin  

  
➢   Känna  till  centralnervös  organisation  av  vätskebalanskontrollen.  (S1)      

  
De  osmoreceptorer  som  finns  i  hjärnan  och  kontrollerar  frisättningen  av  vasopressin  och  
därmed  törsten  sitter  i  organum  vasculosum  i  lamina  terminalis  (OVLT)  och  i  det  subfornicala  
organet  (SFO).  Vid  ökad  osmolalitet  och  därmed  minskad  cellvolym  ökar  dessa  celler  sin  
firing  frequency  vilket  leder  till  vasopressinfrisättning.  
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●   Redogöra  för  och  analysera  effekterna  av  störd  törstfunktion  samt  hormonell  
kontroll  av  vätskebalansen  (överskott  respektive  brist  på  vasopressin,  
reninangiotensin-aldosteron,  ANP).  (S2-3)    

  

Hormon   Komplikationer  överskott   Komplikationer  brist  

Vasopressin   Ödem  och  ansamling  av  
slaggprodukter  som  inte  kan  
utsöndras  i  njuren  pga  låg  
urinmängd  

Ökade  urinnivåer  leder  till  
svårigheter  för  njuren  att  återuppta  
elektrolyter  samt  till  risk  för  
dehydrering  

Renin   Ökad  aktivering  av  RAAS   Minskad  aktivering  av  RAAS  

Angiotensin  II   Hypertoni  samt  ökad  törst  och  ökad  
vasopressinfrisättning  

Hypotoni  samt  minskad  törst  och  
minskad  vasopressinfrisättning  

Aldosteron   Hypernateremi,  hypokalemi  och  
alkalemi  

Hyponatremi,  hyperkalemi  och  
acidemi  

ANP   Hyponateremi,  hypotoni  och  miskad  
törst  

Hypernateremi,  hypertoni  och  ökad  
törst  

ENDOKRINA  SYSTEMET    

Allmänna  principer      
➢   Definiera  begreppen  hormon  och  hormonfamiljer.  (S1)      

  
Den  klassiska  definitionen  av  ett  hormon  är  ett  ämne  som  bildas  i  specialiserade  körtlar  eller  
grupper  av  celler.  Det  insöndras  sedan  i  blodbanan  och  verkar  på  specifika  målorgan.  De  
olika  klassiska  indelningarna  av  hormon  är  aminosyraderivat  kallade  aminhormon  (ex.  
thyroideahormon),  proteinkedjor  kallade  peptidhormon  (ex.  oxytocin)  och  fettlösliga  hormon  
kallade  steroider  (ex.  testosteron).  
  

●   Redogöra  för  begreppen  endokrin  -  parakrin  -  autokrin  –  neurokrin  
transmission  och  intracellulär  signaltransduktion.  (S2)      

  
Se  lärandemål  DFM1.  Neurokrin  transmission  är  en  benämning  på  parakrin  signalering  i  
synapser  mellan  neuron.  
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●   Redogöra  för  huvudtyper  av  hormonreceptorer.  (S2)      
  
De  två  huvudtyper  av  hormonreceptorer  som  finns  är  intracellulära  receptorer  i  cytoplasman  
eller  i  nukleus  samt  transmembrana  receptorer.  De  senare  kan  vara  kopplade  till  G-protein,  
tyrosinkinas  eller  olika  jonkanaler.  
  
Se  även  lärandemål  DFM1.  
  

●   Redogöra  för  begreppen  pulsatilitet,  biorytm  och  feed-backsystem.  (S2)    
  
Begreppet  pulsatilitet  beskriver  hur  serumkoncentrationen  hos  ett  viss  hormon  varierar  över  
tid.  Insöndringen  i  blodbanan  av  vissa  hormon  kommer  variera  enligt  en  cirkadiansk  rytm  
(över  dygnet)  eller  beroende  av  andra  faktorer.  Biorytm  är  ett  likställt  begrepp.  Vissa  rytmer  
förekommer  också  i  månads-  eller  årscykler.  Ett  relaterat  begrepp  är  peak,  en  tydlig  och  
plötslig  ökning  av  hormonkoncentrationen  vid  ett  visst  tillfälle.  
  

  
  
De  feedbacksystem  som  förekommer  för  hormon  liknar  de  för  enzym  som  diskuterats  under  
DFM1  och  gäller  oftast  slutproduktinhibition.  I  avseende  på  hormon  diskuteras  också  långa  
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och  korta  feedbackloopar.  Dessa  begrepps  skiljs  åt  av  mängden  steg  mellan  det  organ  som  
startar  frisättning  av  ett  visst  hormon  och  det  organ  som  producerar  den  produkt  som  kan  
inhibera  sagda  hormon.  Det  finns  även  ultrakorta  feedbackloopar  som  inhiberar  
hormonfrisättning  inom  ett  visst  organ.  
  

  
  

●   Beskriva  principer  för  hormonbildning  och  insöndring.  (S2)      
  
Hormonbildning  sker  antingen  genom  aminosyratranskription  i  fallet  peptidhormon,  genom  
aminosyramodifikation  i  fallet  aminhormon  eller  genom  modifiering  av  kolesterol  i  fallet  
steroidhormon.    
  
Insöndring  kan  ske  genom  diffusion  eller  exocytos.  
  

●   Redogöra  för  principiella  mekanismer  för  hormontransport  och  
biotillgänglighet.  (S2)      

  
Hormontransport  sker  i  liten  utsträckning  fritt  i  blodbanan  och  framförallt  bundet  till  
bärarprotein.  Det  är  endast  de  fria  hormonerna  som  kan  binda  till  receptorer  och  mediera  
effekter  i  målorgan.  Begreppet  biotillgänglighet  avser  andelen  av  ett  hormon  som  
transporteras  fritt  i  blodbanan  och  därmed  har  möjlighet  till  receptorinteraktion.    
  
Uppbindning  till  bärarprotein  kan  öka  halveringstiden  för  vissa  hormon  och  fungera  som  en  
depå  där  frisättning  snabbt  kan  ge  systemiska  effekter.  
  
➢   Känna  till  principer  för  immunologiska  mätmetoder,  innefattande:  

antikroppsframställning,  interaktion  mellan  antikropp  och  antigen,  
antigendetektion  samt  RIA  och  ELISA.  (S1)    

  
Se  lärandemål  avsnitt  immunsystemet.  
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Hypothalamus  &  hypofys    
●   Beskriva  hypofysens  och  hypothalamus  histologi,  anatomi  och  relation  till  

omgivande  vävnader.  (S2)      
  
Glandula  pituaria  (på  engelska  pituitary  gland  )  ligger  kaudalt  i  hjärnan  i  en  invagination  i  os  
sphenoidale  som  kallas  sella  turcica.  
  

  
  

Själva  körteln  består  av  av  en  baklob  kallad  neurohypofysen  och  en  framlob  kallad  
adenohypofysen.  Dessa  lober  är  embryologiskt  skilda  vävnader  då  neurohypofysen  kommer  
från  neuroektodermet  och  därmed  är  en  förlängning  av  hjärnans  vävnad  samtidigt  som  
adenohypofysen  kommer  från  munhålans  ektoderm.    
  
Neurohypofysen  består  av  infundibulum  som  förbinder  hypofysen  med  hypothalamus,  den  
hormonsecernerande  pars  nervosa  samt  eminentia  mediana  som  också  utgör  nedre  delen  
av  hypothalamus.  Adenohypofysen  består  av  pars  tuberalis  som  sitter  runt  infundibulum,  
hormonsecernerande  pars  distalis  samt  pars  intermedia.  
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Histologiskt  identifieras  adenohypofysen  genom  en  blandning  av  kromofoba  och  kromofila  
celler.  De  kromofoba  är  tömda  på  granula,  har  sparsamt  med  cytoplasma  och  liten  cellkärna.  
De  kromofila  består  till  80  %  av  acidofila  proteinsecernerande  celler  och  till  20  %  av  basofila  
glykoproteinsecernerande  celler.    
  
Neurohypofysen  identifieras  genom  lägre  celltäthet  och  innehåll  av  gliaceller  kallade  
pituicyter  samt  omyeliniserade  nervändar  kallade  herring  bodies.  De  sistnämnda  cellerna  
lagrar  oxytocin  och  vasopressin  som  produceras  i  hypothalamus  i  väntan  på  signal  för  
frisättning.    
  
Mellan  neuro-  och  adenohypofysen  finns  pars  intermedia  som  innehåller  inlagringar  av  
mukopolysackarider  kallade  kolloid.  Se  område  markerat  7  i  bild  nedan.  Hela  hypofysen  
täcks  av  en  bindvävskapsel.  
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De  kromaffina  cellerna  i  adenohypofysen  delas  in  beroende  på  vilka  hormon  som  de  
producerar.  De  acidofila  celler  som  producerar  growth  hormone  (GH)  kallas  somatotropa  
och  de  som  producerar  prolaktin  (PRL)  kallas  laktotropa.  De  basofila  celler  som  producerar  
adrenokortikotropt  hormon  (ACTH)  kallas  kortikotropa  och  de  som  producerar  
thyroideastimulerande  hormon  (TSH)  kallas  thyreotropa.  De  basofila  celler  som  producerar  
follikelstimulerande  hormon  (FSH)  och  luteiniserande  hormon  (LH)  kallas  för  gonadotropa.  
Det  sker  ingen  hormonproduktion  i  neurohypofysen.  
  
Hypothalamus  anatomi  och  histologi  begränsas  till  det  som  visas  i  bilden  med  hypofysens  
anatomi  och  histologi.  Värt  att  känna  till  är  att  vasopressin  produceras  i  det  som  heter  
paraventrikulära  nukleus  och  oxytocin  produceras  i  supraoptiska  nukleus.  Hypothalamus  
secernerar  även  hormoner  som  modulerar  frisättningen  av  hormon  från  adenohypofysen.  
  



  
Love  Strandberg  2018  09  06  

  

249  

  
  
➢   Känna  till  embryologiskt  ursprung  för  hypofysens  fram-  respektive  baklob.  (S1)      

  
Se  föregående  lärandemål.  
  

●   Redogöra  för  hypofysens  portakretslopp.  (S2)      
  
I  hypofysen  finns  ett  portakretslopp  som  sträcker  sig  från  de  nedre  delarna  upp  via  
infundibulum  till  eminentia  mediana.  Detta  kretslopp  säkerställer  att  de  hormon  som  frisätts  
från  hypothalamus  snabbt  kan  verka  på  hypofysen  och  där  leda  till  aktivering  eller  inhibering  
av  hormonfrisättning.  
  

  
  

●   Redogöra  för  hypothalamushormonernas  effekter  på  adenohypofysens  
hormonfrisättning.      

  
Se  nästkommande  lärandemål.  
  

●   Redogöra  för  struktur  och  biologiska  effekter  av  TSH,  ACTH,  LH,  FSH,  GH,  
PRL,  ADH,  Oxytocin.  (S2)      
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TSH  är  ett  dimeriskt  glykoprotein  med  en  alfa-  och  en  beta-enhet,  ungefär  200  aminosyror  
långt.  Alfa-enheten  delas  med  hormonen  LH  och  FSH.  Hormonet  frisätts  från  
adenohypofysen  efter  inverkan  av  thyrotropin  releasing  hormone  (TRH)  och  leder  då  till  
frisättning  av  thyroideahormon  (TH)  från  thyroideakörteln.  
  
ACTH  är  en  peptid,  ca  40  aminosyror.  Corticoid  releasing  hormone  (CRH)  från  
hypothalamus  leder  till  frisättning  av  hormonet  och  effekten  är  ökad  produktion  av  kortisol  
från  binjuremärgen.  
  
LH  är  ett  dimeriskt  glykoprotein  på  ca  200  aminosyror,  likt  TSH  och  FSH.  Dess  målorgan  är  
gonaderna  där  hormonen  leder  till  aktivering  av  könsceller  och  frisättning  av  könshormon.  
Frisättning  av  FSH  och  LH  från  hypofysen  moduleras  av  gonadotropin  releasing  hormone  
(GnRH)  från  hypothalamus.  
  
GH  är  ca  200  aminosyror  långt  och  frisätts  efter  inverkan  från  growth  hormone  releasing  
hormone  (GHRH)  från  hypothalamus.  Somatostatin  som  också  frisätts  från  hypothalamus  
har  en  inhiberande  effekt  på  frisättning.  Målorgan  för  GH  är  framförallt  levern  men  också  
andra  organ  som  då  producerar  insuline  like  growth  factor  (IGF).  
  
PRL  är  ca  200  aminosyror  långt  och  frisätts  vid  minskade  dopaminnivåer  i  hypofysen.  
Effekten  är  tillväxt  och  aktivering  av  bröstkörtlarna.  Frisättning  kan  också  stimuleras  av  TRH.  
  
Vasopressin  och  oxytocin  är  två  peptider  på  9  aminosyror  som  endast  skiljer  sig  åt  i  två  
aminosyror.  För  effekterna  av  vasopressin  se  tidigare  lärandemål.  Oxytocins  hormonella  
effekt  är  mjölkejektion  och  uteruskontraktion.  
  

●   Redogöra  för  reglering  av  hormonfrisättning  från  hypothalamus-hypofys  med  
beskrivning  av  de  olika  feed-back-systemen.      

  
Det  finns  många  avancerade  feedbacksystem  relaterade  till  de  olika  
hypothalamus/hypofyshormonen  och  dessa  kommer  att  gås  igenom  i  nedanstående  
lärandemål.  Övergripligt  kan  denna  feedback  sammanfattas  i  nedanstående  bild  där  SRIF  
betecknar  somatostatin,  DA  dopamin  och  VIP  vasoactive  intestinal  peptide.  T3/T4  är  
benämningen  på  de  två  sorters  thyroideahormon  som  finns.  
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➢   Känna  till  kliniska  syndrom  med  över-  och  underfunktion  av  de  olika  

hypofyshormonerna  samt  principer  för  hur  man  kan  behandla  dessa  tillstånd.  
(S1)    

  
Behandling  av  nedanstående  tillstånd  kan  ske  genom  hormontillskott  eller  kirurgisk  
korrigering  av  hypothalamus.  
  

Hormon   Underproduktion  ger   Överproduktion  ger  

GH   Tillväxtstörningar,  fetma  samt  atrofi   Under  tillväxtåren  ges  akromegali  
(långvuxenhet)  och  under  vuxen  
ålder  ökad  metabolism  

ACTH   Trötthet,  hypoglykemi  och  ledvärk   Cushings  syndrom,  muskelatrofi,  
fetma  och  osteoporos  

TSH   Viktuppgång,  köldkänslighet  samt  
orklöshet  

Viktnedgång,  ökad  kroppstemperatur  
och  ökad  metabolism  

LH/FSH   Utvecklingsstörningar,  infertilitet   Kan  leda  till  överproduktion  av  
androgener  

  

Eicosanoider  &  steroidhormoner      
●   Redogöra  översiktligt  för  biosyntesvägar  för  prostaglandiner,  tromboxaner  och  

leukotriener  (S2)  
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Biosyntes  av  eikosanoider  sker  med  arakidonsyra  eller  eikosapentaensyra  som  
utgångspunkt.  Beroende  på  vilken  molekyl  syntesen  utgår  från  kan  produkterna  ha  olika  hög  
biologisk  aktivitet.  Frisättning  av  arakidon-  eller  eikosapentaensyra  från  de  fosfolipider  i  
cellmembranet  i  vilka  fettsyrorna  lagras  sker  med  fosfolipas  A2.  
  

  
  

Första  steget  i  prostaglandinsyntes  är  omvandling  till  så  kallade  cykliska  endoperoxider  
genom  tillförsel  av  syre.  Reaktionen  katalyseras  av  enzymen  cyklooxygenas  (COX)-1  eller  2.  
Därefter  sker  omvandling  till  specifika  prostaglandiner  beroende  på  vilka  
prostaglandinsyntaser  som  är  aktiva  i  cytosolen  hos  den  syntetiserande  cellen.  Tromboxan  
är  en  prostaglandin  som  syntetiseras  från  de  cykliska  endoperoxidaserna  mha  
tromboxansyntas.  
  
Prostaglandiner  som  syntetiseras  från  arakidonsyra  har  två  dubbelbindningar  i  strukturen  
och  sägs  därmed  tillhöra  2-serien.  De  kallas  PGD2,  PGE2  osv.  Syntes  från  
eikosapentaensyra  leder  till  prostaglandiner  som  tillhör  3-serien  med  tre  dubbelbindningar.  
Dessa  benämns  då  PGD3,  PGE3  osv.  
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Leukotriener  tillhör  4-serien  eller  5-serien  beroende  på  om  de  syntetiseras  från  arakidonsyra  
eller  eikosapentaensyra.  Syntes  sker  i  leukocyter  genom  omvandling  till  5-
hydroperoxyeikosatetraensyra  (5-HPETE)  vilket  katalyseras  av  5-lipoxygenas  (5-LO).  
Samma  enzym  katalyserar  omvandling  till  LTA  som  sedan  kan  omvandlas  till  antingen  LTB  
eller  LTC  beroende  på  om  leukotrienhydrolas  eller  leukotriensyntas  finns  tillgängligt.  LTC  
kan  sedan  omvandlas  till  LTD  och  LTE.  
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➢   känna  till  grundläggande  eicosanoid-strukturer  (S1).      

  
Arakidonsyra  med  introducerade  hydroxylgrupper,  syremolekyler  och  en  kolring.  
  

  
  

●   Redogöra  för  hur  olika  farmaka  (antiinflammatoriska  steroider,  NSAID-
preparat)  påverkar  biosyntesen  av  prostaglandiner,  tromboxaner  och  
leukotriener.  (S2)      

  
Antiinflammatoriska  steroider  hämmar  syntesen  av  eikosanoider  genom  att  via  
transkriptionella  förändringar  inhibera  funktionen  hos  fosfolipas  A2.  Non-steroid  anti-
inflammatory  drugs  (NSAID)  hämmar  syntesen  antingen  genom  att  inhibera  COX-1  eller  
COX-2.    
  
COX-1  uttrycks  konstitutivt  i  de  flesta  vävnader  och  COX-2  uttrycks  vid  cellstress,  t.ex  vid  
inflammation.  COX-2  uttrycks  inte  i  magslemhinnan.  Läkemedel  som  specifikt  hämmar  COX-
2  och  inte  COX-1  kallas  för  coxiber.  
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●   Redogöra  för  prostaglandiners,  tromboxaners  och  leukotrieners  effekter  i  
samband  med  trombos,  magsår,  partus,  inflammation,  överkänslighet  och  
astma.  (S2)      

  
Trombocytaktivering  som  kan  leda  till  trombos  sker  genom  inverkan  av  tromboxan  (TXA).  
Aktivering  leder  till  intracellulär  produktion  av  TXA  från  PGH  vilket  i  sin  tur  leder  till  ökad  
intracellulär  kalciumkoncentration.  Effekten  blir  ökad  inbindning  till  VWF  och  fibrinogen  hos  
trombocyterna  efter  uttryck  av  bland  annat  glykoprotein  IIb/IIIa.  
  
Coxiber  ger  hämning  av  den  antikoagulanta  PGI  samtidigt  som  syntesen  av  TXA  påverkas  i  
liten  grad.  Detta  ökar  risken  för  trombos.  Aspirin  är  en  NSAID  som  i  låg  dos  ger  större  
hämning  av  COX-1  jämfört  med  COX-2  och  kan  därför  användas  för  att  förebygga  trombos.  
  

  
  
PGE  minskar  saltsyrasekretionen  i  magsäcken  och  kan  på  så  sätt  bidra  till  att  minska  risken  
för  magsår.  Ifall  PGE  inhiberas  mha  COX-hämmare  kommer  risken  för  magsår  att  öka  
eftersom  saltsyrasekretionen  ökar.  Coxiber  ger  inte  denna  effekt  eftersom  de  endast  
blockerar  COX-2  som  inte  finns  i  magslemhinnan.  
  
PGE  och  PGF-alfa  är  av  betydelse  vid  partus,  dels  genom  att  vara  involverade  i  mognad  av  
cervix  och  dels  genom  att  synkronisera  värkarbetet.  Produktion  av  prostaglandiner  leder  till  
nedbrytning  av  bindväv  i  cervix  vilket  ger  barnet  möjlighet  att  passera  förlossningskanalen.  
Synkronisering  av  värkarbete  tros  ske  genom  att  prostaglandinproduktionen  ökar  under  
pågående  värk  pga  ischemi  i  muskulaturen.  De  producerade  prostaglandinerna  sprider  sig  
sedan  i  muskulaturen  och  utlöser  kontraktionen  i  resterande  delar  av  uterus.  
  
Inflammation  uttrycker  sig  som  tidigare  nämnts  i  rubor,  tumor,  calor  och  dolor.  Nedan  listas  
vilka  komponenter  som  är  viktiga  för  de  olika  inflammatoriska  symptomen.  
  

Rubor   Ges  av  ökat  lokalt  blodflöde  via  vasodilatatoriska  mediatorer  som  PGE,  PGI,  
bradykinin,  histamin,  PAF  och  NO.  

Tumor   Ges  av  ökad  vasopermeabilitet  vilket  medieras  av  LTC,  LTD,  LTE,  PGE,  PGI,  
bradykinin,  histamin,  serotonin  och  PAF  
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Calor   Ges  av  samma  mekanismer  som  rubor.  

Dolor   Histamin  och  bradykinin  som  utsöndras  från  immunceller  stimulerar  
smärtkänsliga  nerver.  Denna  effekt  potentieras  i  sin  tur  av  PGE  och  PGI.  

  
Den  inflammatoriska  effekt  som  ges  vid  överkänslighet  mot  t.ex  födoämnen  tros  medieras  av  
att  histamin  (när  det  frisätts  från  mastceller  efter  kontakt  med  antigen)  kommer  att  leda  till  
produktion  av  LTC,  LTD  och  LTE  vilka  i  sin  tur  leder  till  inflammation  enligt  ovanstående  
mekanismer.  Även  astma  tros  uppkomma  enligt  liknande  effekter  från  LTC,  LTD  och  LTE.  
  
➢   Känna  till  de  viktigaste  egenskaperna  för  inblandade  enzymer  (cyklooxygenas  

1/2,  fosfolipas  A2  och  5-lipoxygenas)  i  syntesen  av  eicosanoider.  (S1)      
  
Se  ovanstående  lärandemål.  

  
●   Redogöra  för  grundläggande  nomenklatur  och  biosyntesvägar  för  

steroidhormoner,  samt  signaler  som  styr  deras  bildning  och  var  detta  sker.  
(S2)      

  
Steroider  syntetiseras  med  kolesterol  som  utgångspunkt.  Precis  som  i  fallet  eikosanoider  
kommer  sammansättningen  av  de  enzym  som  är  tillgängliga  för  syntes  i  cytosolen  att  avgöra  
vilka  hormon  som  produceras  i  vilka  celler.  Tillgängligheten  av  kolesterol  kommer  också  att  
styra  vilka  steroidhormon  som  syntetiseras.  Se  bild  nedan  för  repetition  av  
kolesterolsyntesens  regulatoriska  steg  från  DFM1.    
  

  
  
Det  finns  olika  familjer  av  steroidhormon  med  liknande  strukturer  och  effekter.  
Progesteronerna,  mineralkortikoiderna  och  glukokortikoiderna  har  21  kolatomer.  
Könshormonen  delas  in  i  androgener  som  har  19  kolatomer  och  östrogener  som  har  18  
kolatomer.  Steroidogenes  sker  delvis  i  mitokondrien  och  delvis  i  släta  endoplasmatiska  
retiklet.    
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3-betahydroxysteroid  dehydrogenas  (3-beta-HSD)  och  17-alfa  hydroxylas  krävs  för  syntes  
av  alla  steroidhormoner.  21-hydroxylas  finns  i  binjurebarkens  celler  och  möjliggör  
tillsammans  med  11-beta-hydroxylas  produktion  av  glukokortikoider.  Aldosteronsyntas  krävs  
för  produktion  av  mineralkortikoiden  aldosteron  i  det  yttre  lagret  av  barken.  
  
Könshormonsproduktion  sker  dels  i  binjurebarken  men  också  i  könscellerna.  17,20  lyas  och  
17-beta-HSD  krävs  för  produktion  av  androgenerna  dehydroepiandrosteron  (DHEA)  och  
androstendion  i  binjurebarkens  inre  lager.    
  
I  tesikelns  leydigceller  produceras  testosteron  som  omvandlas  till  dihydrotestosteron  (DHT)  
mha  5-alfa-reduktas.  I  kvinnans  ovarium  produceras  androstendion  och  testosteron  i  
thecaceller  vilka  sedan  omvandlas  till  östron  eller  östradiol  i  granulosaceller  mha  aromatas.  
Östron  omvandlas  till  den  aktiva  formen  östradiol  mha  17-beta-HSD.  Aromatas  finns  även  i  
liten  koncentration  i  leydigceller  som  upprätthåller  mannens  östrogennivåer.  
  

●   Redogöra  för  transport  av  steroider,  deras  viktigaste  biologiska  effekter  samt  
principerna  för  hormonernas  verkningsmekanism.  (S2)    
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Progesteroner  som  progesteron  binder  till  progesteronreceptorer  och  är  framförallt  
involverade  i  kvinnlig  reproduktion  där  hormonet  bland  annat  leder  till  uppbyggnad  av  
livmoderslemhinnan  och  fungerar  som  graviditetsupprätthållande  hormon.  
  
Glukokortikoider  som  kortisol  har  katabola  och  antiinflammatoriska  effekter  genom  aktivering  
av  glukokortikoidreceptorer  vilka  verkar  genom  att  ändra  transkriptionen  av  protein  
involverade  i  anabolism  och  inflammation.  
  
Mineralkortikoider  som  aldosteron  verkar  enligt  mekanismer  beskrivna  i  avsnittet  om  njure  
och  urinvägar.  
  
Androgener  som  t.ex  DHEA  eller  DHT  verkar  genom  androgenreceptorer  och  leder  till  
uttryck  av  manliga  könskarakteristika.  DHT  har  hög  affinitet  för  receptorn.  
  
Östrogener  som  östron,  östradiol  och  östriol  binder  till  östrogenreceptor  alfa  eller  beta.  
Beroende  på  vilka  receptorer  som  aktiveras  kommer  olika  svar  att  ges.  Östrogenreceptor  
alfa  uttrycks  bland  annat  i  endometrium  och  hypothalamus.  Beta  finns  i  ovarium  och  
blodkärl.  

Thyroidea      
●   Beskriva  glandula  thyroideas  anatomi  och  histologi.  (S2)      

  
Glandula  thyroidea  delas  anatomiskt  in  i  lobus  dexter,  sinister  och  pyramidalis  som  
sammanbinds  via  isthmus.    
  

  
Histologiskt  identifieras  körteln  genom  dess  kolloidinnehållande  folliklar  omringade  av  
follikel-  och  parafollikelceller.  Kolloiden  består  av  thyroglobulin  som  är  en  lagringsform  för  TH  
och  de  thyroideahormonproducerande  follikelcellerna  runtomkring  är  kubiska.  
Parafollikelcellerna  är  färre  till  antalet,  större,  färgas  in  dåligt  och  frisätter  hormonet  
kalcitonin.  Follikelcellerna  kallas  även  för  huvudceller  (principal  cells)  och  parafollikelcellerna  
för  C-celler.  
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●   Redogöra  för  thyreoideahormonernas  struktur,  syntes  och  frisättning.  (S2)      
  
Thyroideahormonen  syntetiseras  från  tyrosin  genom  addering  av  jodidjoner  vilket  
katalyseras  av  thyroideaperoxidas.  Addering  av  en  jodidjon  till  tyrosin  bildar  monojodtyronin  
(MIT)  och  ytterligare  addering  bildar  dijodtyronin  (DIT).  Sammanfogning  av  MIT  och  DIT  ger  
thyroideahormonet  trijodtyronin  (T3)  och  sammanfogning  av  två  DIT  ger  hormonet  
tetrajodtyronin  (T4).  
  
Syntes  av  thyroideahormonen  T3/T4  sker  via  glykoproteinet  thyroglobulin  bestående  av  ca  
100  tyrosinrester  sammanlänkade.  Detta  protein  utsöndras  efter  syntes  vid  huvudcellernas  
apikala  membran  och  utgör  de  kolloidfolliklar  som  kan  identifieras  histologiskt  i  thyroidea.  
Jod  kommer  sedan  transporteras  från  blodbanan  via  en  Na⁺ /I⁻ -antiport  i  cellens  basala  
membran.  I⁻ /Cl⁻ -antiporten  pendrin  i  det  apikala  membranet  transporterar  sedan  jod  till  
follikeln  där  thyroideaperoxidas  adderar  jod  till  thyroglobulinets  tyrosinrester.  
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Vid  frisättning  av  thyroideahormon  endocyteras  thyroglobulin  via  receptorproteinet  megalin  
och  sönderdelas  i  lysosomer  till  fritt  T3/T4  som  sedan  lämnar  cellens  basala  membran.  Det  
MIT  och  DIT  som  frigörs  i  lysosomen  omvandlas  till  tyrosin  via  dejodinas  och  kan  användas  
för  syntes  av  nytt  thyroglobulin.  Jodjonerna  transporteras  till  kolloiden  för  att  inkorporeras  i  
nytt  thyroglobulin.  
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Uppåt  90  %  av  det  TH  som  frisätts  gör  det  i  form  av  T4.  I  blodbanan  färdas  majoriteten  av  
hormonet  bundet  till  tyroxin  binding  globulin  (TBG).  En  del  binds  även  till  albumin  och  andra  
plasmaproteiner,  endast  en  bråkdels  procent  av  hormonmängden  färdas  fritt  i  blod.  Väl  i  
målorganen  omvandlas  en  del  T4  till  det  mer  potenta  hormonet  T3  mha  dejodinas.  
  

●   Redogöra  för  reglering  av  hormonfrisättningen  från  glandula  thyroidea.  (S2)      
    
Frisättning  av  thyroideahormon  regleras  av  hypofysen  genom  frisättning  av  thyrotropin  
releasing  hormone  (TRH).  Faktorer  som  kyla,  stress  och  träning  kommer  leda  till  frisättning  
av  TRH  som  i  sin  tur  får  hypofysen  att  frisätta  TSH.  När  detta  hormon  når  huvudcellerna  
kommer  det  leda  till  ökat  upptag  av  thyroglobulin  via  megalin  och  på  så  sätt  ökad  frisättning  
av  T3/T4.  
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Frisättningen  regleras  dels  genom  en  kort  feedbackloop  på  hypofysen  och  dels  genom  en  
lång  på  hypothalamus.  Somatostatin  och  kortisol  minskar  även  frisättningen  av  TSH  från  
hypofysen.  
  

●   Redogöra  för  fysiologiska  effekter  av  thyreoideahormon.  (S2)      
  
TH  uppnår  sina  effekter  via  TH-receptorer.  Dessa  kärnreceptorer  uppreglerar  genuttryck  
som  ökar  metabolismen  i  kroppen  och  leder  till  tillväxt.  Exempel  på  dessa  protein  är  Na/K-
ATPas,  glukoneogenetiska  enzym,  andningskedjans  enzym,  myosin  och  beta-adrenerga  
receptorer.  
  
Vad  detta  leder  till  i  förlängningen  är  central  vasodilatation  och  ökad  CO,  ökad  
värmeproduktion,  ökad  effekt  från  katekolaminer,  ökad  termogenes  samt  muskeltillväxt.  
  

●   Redogöra  för  metabolism  och  intracellulära  effekter  av  thyreoideahormon.  (S2)      
  
TH  aktiverar  som  tidigare  nämnts  den  intracellulära  thyroideareceptorn  som  i  sin  tur  binder  
till  thyroid  response  element  (TRE)  i  en  process  som  kräver  vitamin  A.  Detta  leder  till  
förändring  av  fenotypen.  
  
Metabolism  av  TH  sker  till  tyrosin  via  dejodinas.  
  

●   Redogöra  för  thyreoideahormonernas  relation  till  andra  hormonella  system.  
(S2)      

  
Som  tidigare  nämnts  leder  frisättning  av  TRH  till  ökad  frisättning  av  prolaktin  vilket  i  sin  tur  
hämmar  frisättningen  av  GnRH.    
  
Kortisol  inhiberar  frisättningen  av  TH  genom  att  förhindra  frisättning  av  TSH.  
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Viss  forskning  tyder  på  att  TH  potentierar  (förstärker)  verkan  av  tillväxtfaktorer  (som  t.ex  GH)  
i  vissa  vävnader  genom  att  binda  in  till  samma  receptor.  
  

●   Redogöra  för  thyreoideas  roll  i  utvecklingen  (såväl  pre-  som  postnatalt).  (S2)      
  
Under  utvecklingen  är  thyroideahormon  essentiella  för  normal  utveckling  eftersom  dess  
effekter  bland  annat  är  bentillväxt,  hjärnmognad  och  ökad  proteinsyntes.  
  
➢   Känna  till  kliniska  syndrom  med  över-  och  underfunktion  i  thyreoidea,  samt  

principer  för  hur  man  kan  behandla  dessa  tillstånd.  (S1)    
  
Se  lärandemål  om  hypothalamus  &  hypofys.  
  
Behandling  sker  i  fallet  hyperthyreos  med  kirurgisk  resektion  eller  cytostatika  som  specifikt  
verkar  på  thyroidea.  Hypothyreos  behandlas  med  tillförsel  av  TH.  

Binjurarna      
●   Redogöra  för  binjurarnas  anatomi  och  histologi.  (S2)    

  
För  binjurarnas  anatomi,  se  lärandemål  avsnitt  njure  och  urinvägar.  
  
Histologiskt  täcks  organet  av  en  bindvävskapsel  kallad  capsula  fibrosa.  Cortex  delas  in  i  
zona  glomerulosa,  zona  fasciculata  och  zona  reticularis.  I  glomerulosa  produceras  
mineralkortikoider  som  aldosteron  och  cellerna  är  tätt  packade  i  kolumner  samt  infärgas  
starkt.    
  
I  fasciculata  produceras  glukokortikoider  som  kortisol  och  cellerna  ligger  i  tydliga  kolumner  
som  skiljs  åt  av  sinusoider.  Det  finns  även  fettinnehållande  celler  kallade  spongiocyter.  I  
reticularis  produceras  androgener  och  till  viss  del  även  kortisol.  Lagret  identifieras  genom  att  
cellerna  är  mindre  jämfört  med  fasciculata  samt  att  antalet  spongiocyter  är  mindre.    
  
Medulla  är  en  förlängning  av  kroppens  nervsystemet  och  innehåller  rikligt  med  gliaceller.  Det  
finns  även  kromaffina  celler  som  producerar  katekolaminer,  till  största  del  adrenalin  men  
också  noradrenalin.  Dessa  celler  identifieras  genom  rikligt  med  sekretoriska  vesiklar  som  
färgas  brunt  vid  viss  specialfärgning.  
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●   Redogöra  för  syntes,  struktur  och  generella  effekter  av  binjurebarkens  olika  
hormon.  (S2)      

  
Se  lärandemål  avsnitt  eikosanoider  och  steroidhormoner.  
  

●   Redogöra  för  regleringen  av  hormonfrisättningen  från  binjurebarkens  3  lager.  
(S2)      

  
Frisättning  av  binjurebarkshormon  sker  efter  inverkan  från  ACTH  som  frisätts  när  CRH  når  
hypofysen.  ACTH  har  störst  inverkan  på  zona  fasciculata  från  vilken  80  %  av  
binjurebarkshormonen  frisätts.  Kortisol  frisätts  även  efter  sympatikuspåslag  och  har  en  
dygnspulsatilitet  där  koncentrationen  är  högst  på  morgonen.  
  
Reglering  av  frisättningen  sker  genom  negativ  feedback  från  kortisol  som  inhiberar  ACTH-  
och  CRH-frisättning.  Kortisol  kan  även  verka  på  överordnade  strukturer  i  hjärnan  i  en  extra  
lång  feedbackloop.  Dessa  strukturer  verkar  då  på  hypothalamus  för  att  minska  CRH-
frisättning.  
  

  
  

●   Redogöra  för  glukocortikoidernas  fysiologiska  effekter.  (S2)    
  
Kortisol  har  som  tidigare  nämnts  en  katabol  och  anti-inflammatorisk  effekt.  Aktivering  av  
glukokortikoidreceptorn  leder  till  muskelkatabolism,  nedbrytning  av  benvävnad,  lipolys,  
glukoneogenes.  Paradoxalt  nog  ökar  även  glykogensyntesen  men  den  totala  effekten  av  
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kortisolfrisättning  kommer  vara  ökade  blodsockernivåer  samt  uppbyggnad  av  näringsdepåer  
som  snabbt  kan  metaboliseras.  
  

  
  

Kortisol  har  även  en  permissiv  verkan  för  katekolaminer  på  celler  i  fettvävnad  och  i  det  
kardiovaskulära  systemet.  Detta  betyder  att  kortisol  krävs  för  att  katekolaminerna  ska  kunna  
binda  in  till  respektive  receptorer  och  uppnå  måleffekt.  I  fettceller  ges  även  permissiv  effekt  
för  glukagon.  
  
Långvarig  behandling  med  kortison  (det  läkemedel  som  i  kroppen  omvandlas  till  kortisol)  kan  
ge  till  synes  paradoxala  effekter  i  form  av  fettinlagring  runt  buken  och  systemisk  
inflammation.  
  

●   Redogöra  för  binjurebarkandrogenernas  effekter.  (S2)    
  
Det  största  användningsområdet  i  kroppen  för  binjurebarksandrogenerna  är  omvandling  till  
med  potenta  hormon  i  gonaderna.  Binjurebarksandrogenerna  har  svag  inverkan  på  
androgenreceptorn  och  kan  därför  leda  till  utveckling  och  upprätthållande  av  manliga  
könskarakteristika.  Det  är  dock  först  efter  metabolisering  i  testikel  och  ovarium  som  potens  
uppnås  för  hormonen.  DHEA  och  androstendion  produceras  i  zona  reticularis  och  
omvandlas  i  testis  främst  till  testosteron  och  DHT  samt  i  ovarium  främst  till  östradiol.    
    

●   Redogöra  för  mineralokortikoidernas  effekter  (se  under  Urinorganen!).  (S2)      
  
Se  lärandemål  avsnitt  njure  och  urinvägar.  
  
➢   Känna  till  sjukdomar  med  över-  respektive  underfunktion  av  

binjurebarkshormoner,  samt  känna  till  hur  man  kan  behandla  sjukdomar  med  
brist  på  glukokortikoider.  (S1)      

  
Addisons  sjukdom  är  ett  tillstånd  som  karakteriseras  av  binjurebarksinsufficiens.  Detta  leder  i  
sin  tur  till  trötthet,  muskelsmärtor,  hypotension,  aptitlöshet,  viktminskning,  buksmärtor  och  
hyperpigmentering.  Det  sistnämnda  symptomet  kommer  sig  av  att  ATCH  syntetiseras  från  
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samma  peptid  som  MSH  (kallad  POMC,  se  avsnitt  hud).  Låga  kortisolnivåer  kompenseras  
av  överproduktion  av  ACTH  som  i  sin  tur  leder  till  att  MSH  produceras  i  högre  grad.  
Behandling  sker  mha  tillförsel  av  kortison  och  mineralkortikoider.  
  
Cushings  sjukdom  karakteriseras  av  överproduktion  av  kortisol.  Detta  ger  fettinlagring  
lokaliserad  runt  buk  och  nacke  samt  hypertoni,  osteoporos,  diabetes  typ  2,  trombos,  
hjärtsvikt  och  infektionskänslighet.  
  
Conns  sjukdom  är  ett  annat  namn  för  hyperaldosteronism  vilket  leder  till  hypertension  och  
låga  kaliumvärden.  
  

●   Redogöra  för  sympato-adrenala  systemets  anatomi.  (S2)      
  
Autonoma  nervsystemet  består  av  sympatiska  och  parasympatiska  nervfibrer.  De  
sympatiska  fibren  avgår  från  thorakala  och  lumbala  kotor  och  omkopplas  via  interneuron  
tidigt  efter  avgång  från  ryggraden  till  postganglionära  fibrer.  Det  parasympatiska  systemet  
består  av  kranialnerver  och  parasympatiska  fibrer  från  sakrala  kotavgångar.  Dessa  har  långa  
preganglionära  fibrer  och  omkopplas  till  postganglionära  fibrer  vid  målorganet.  
  

  
  
Binjuren  är  ett  organ  som  endast  innerveras  sympatiskt  och  kan  ses  som  en  förlängning  av  
det  sympatiska  nervsystemet.  Tillsammans  kallas  därför  binjuren  och  de  sympatiska  
nervfibren  för  det  sympatoadrenala  systemet.  Preganglionära  sympatiska  fibrer  går  direkt  till  
binjuremärgen  och  vid  frisättning  av  dess  signalsubstans  acetylkolin  kommer  märgens  
kromaffina  celler  att  frisätta  katekolaminer.    
  

●   Redogöra  för  syntes  och  metabolism  av  katekolaminer.  (S2)      
  
Se  nedanstående  bilder  för  repetition  från  DFM1.  
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Värt  att  tillägga  är  att  dopamin-beta-hydroxylas  finns  i  CNS  och  producerar  noradrenalin  
vilket  används  som  transmittorsubstans  i  postganglionära  sympatiska  nervfibrer.  
Fenyletanolamin-N-metyltransferas  (PNMT)  finns  i  vissa  delar  av  hjärnan  men  framförallt  i  
binjuremärgen  vilket  gör  det  till  platsen  för  den  största  delen  av  adrenalinsyntesen.  PNMT-
aktiviteten  ökar  med  ökade  kortisolnivåer.  
  

  
  
Metabolism  av  adrenalin  och  noradrenalin  sker  till  VMA  mha  enzymen  COMT  och  MAO.  
  

  
  

●   Redogöra  för  katekolaminreceptorer.  (S2)      
  
De  adrenerga  receptorerna  (AR)  är  membranbundna  GPCR  i  flera  isoformer.  Det  finns  två  
huvudgrupper.  
  
Alfa-AR-gruppen  leder  vid  inbindning  av  katekolaminer  till  aktivering  av  PLC  och  frisättning  
av  intracellulärt  kalcium.  De  två  isoformerna  som  finns  är  Alfa1  vilken  förekommer  i  glatt  
muskulatur,  hjärtmuskulatur  och  lever.  Aktivering  av  receptorn  leder  till  vasokonstriktion,  
hämning  av  tarmmotilitet  och  digestion,  uteruskontraktion  samt  pupilldilatation.  Alfa2  finns  i  
trombocyter,  endotel,  nerver  och  langerhanska  öar.  Aktivering  ger  trombocytaggregation,  
vasokonstriktion,  insulinfrisättning  samt  hämmar  synaptisk  frisättning  av  noradrenalin  inom  
nervsystemet.  
  
Beta-AR-gruppen  aktiverar  adenylatcyklas  vilket  ger  ökad  intracellulärt  cAMP-koncentration  
och  aktivering  av  PKA.  Beta1  finns  i  hjärtmuskulatur,  har  hög  affinitet  för  katekolaminer  och  
ger  vid  inbindning  ökad  kontraktilitet  hos  muskelcellerna.  Beta2  finns  i  glatt  muskulatur  och  
skelettmuskulatur  och  ger  vid  aktivering  ökat  blodflöde  till  skelettmuskulatur,  minskad  
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digestion  samt  glykogenolys.  Beta3  finns  i  fettväv  och  leder  vid  aktivering  till  lipolys  och  BAT-
termogenes.  Noradrenalin  kan  inte  binda  in  till  beta2-  eller  beta3-receptorerna.  
  

  
  

Typ   Lokalisation   Effekt  

Alfa1   glatt  muskulatur,  hjärtmuskulatur  och  
lever  

vasokonstriktion,  hämning  av  
tarmmotilitet  och  digestion,  
uteruskontraktion  samt  pupilldilatation  

Alfa2   trombocyter,  endotel,  nerver  och  
langerhanska  öar  

trombocytaggregation,  vasokonstriktion,  
insulinfrisättning,  hämmar  synaptisk  
frisättning  av  noradrenalin  inom  
nervsystemet  

Beta1   hjärtmuskulatur   ökad  kontraktilitet  hos  muskelcellerna  

Beta2   glatt  muskulatur  och  skelettmuskulatur     ökat  blodflöde  till  skelettmuskulatur,  
minskad  digestion  samt  glykogenolys  

Beta3   fettväv   BAT-termogenes  

  
●   Beskriva  kardiovaskulära  och  metabola  effekter  av  katekolaminer.  (S2)      

  
Se  föregående  lärandemål  samt  avsnitt  cirkulation.  
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●   Redogöra  för  det  integrerade  svaret  på  stress  och  samband  mellan  binjurebark  
och  -märg  samt  andra  hormonella  system.  (S2-S3)      

  
Vid  långvarig  stress  kommer  frisättningen  av  CRH  att  öka  vilket  i  sin  tur  leder  till  ökade  
mineralkortikoid-  och  glukokortikoid-nivåer.  På  sikt  ökar  alltså  blodtrycket  och  kroppens  
blodsockerhalt/glykogenlager  hålls  höga.  Detta  kan  ses  som  en  förberedelse  för  att  kunna  
prestera  vid  plötslig  fara.  
  
Vid  stimuli  som  ger  plötslig  och  akut  stressreaktion  kommer  katekolaminer  frisätts  från  
binjurebarksmedulla  och  ge  en  ökning  av  CO,  ökad  ventilation  och  ökat  blodflöde  till  
musklerna.  Detta  möjliggör  för  kroppen  att  dra  nytta  av  de  energireserver  som  byggdes  upp  
av  aktivering  av  HPA-axeln.  
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Långvarigt  kan  den  hypertension  som  ges  av  HPA-axeln  i  kombination  med  den  minskade  
frisättningen  av  TSH  vara  skadligt.  
  
➢   Känna  till  sjukdomar  med  överproduktion  av  katekolaminer.  (S1)    

  
Vid  vissa  tumörsjukdomar  eller  andra  tillstånd  som  ger  utvecklingsstörningar  kan  kromaffin  
vävnad  uppstå  utanför  binjuremärgen.  Detta  benämns  feokromocytom  och  leder  till  
hypertoni,  svettningar,  tachykardi  och  huvudvärk.  Behandling  sker  med  operation  eller  
läkemedel  som  inhiberar  adrenerga  receptorer.  

Kalcium  &  fosfat      
●   Redogöra  för  bisköldkörtlarnas  anatomi  och  histologi.  (S2)      

  
Glandula  parathyroidea  sitter  dorsalt  om  glandula  thyroidea  och  är  oftast  fyra  till  antalet.  De  
separeras  med  bindvävskapsel  från  thyroidea  och  denna  kapsel  ger  körtlarna  en  lobulering.  
  

  
  

Parathyroidea  består  till  majoriteten  av  huvudceller  som  producerar  parathyroideahormon  
(PTH).  Dessa  celler  identifieras  genom  ljus  cytoplasma  och  rikligt  med  sekretoriska  granula.  
Körteln  består  även  till  ca  15  %  av  oxyfila  celler  som  saknar  känd  funktion  och  är  
lokaliserade  i  kluster.  Dessa  celler  identifieras  genom  starkt  infärgad  kärna,  acidofil  
cytoplasma  och  avsaknad  av  sekretoriska  vesiklar.  
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●   Redogöra  för  bisköldkörtelhormonets  (parathormon,  PTH)  struktur  och  syntes,  
samt  reglering  av  frisättningen.  (S2)      

  
PTH  är  ett  ca  100  aminosyror  långt  hormon  som  bildasi  huvudcellerna  i  parathyroidea  och  
dess  frisättning  regleras  av  mängden  fritt  kalcium  i  blodet.  Kalciumreceptorer  i  
cellmembranet  hos  huvudcellerna  kommer  vid  ökad  S-[Ca²⁺ ]  aktivera  insläpp  av  kalcium  i  
cellen  vilket  leder  till  aktivering  av  PLC  och  inhibering  av  PTH-vesikelfrisättning.  
  
Låg  S-[Ca²⁺ ]  leder  istället  till  ökad  proteintranskription,  vesikelfrisättning  och  
cellproliferation.  
  

●   Redogöra  för  PTH-effekter  i  njure  och  skelett.  (S2)      
  
PTH  binder  till  osteoblasterna  i  skelettet  och  får  dessa  att  utsöndra  RANK-L  vilket  ökar  
osteoklasternas  mängd  och  aktivitet.  Detta  leder  till  nedbrytning  av  benvävnaden  vilket  frigör  
det  kalcium  och  den  fosfat  som  finns  bunden  i  benet  i  form  av  hydroxyapatit.  
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Effekten  på  njuren  är  tudelad.  För  det  första  ökar  återupptaget  av  kalcium  på  bekostnad  av  
utsöndring  av  fosfat.  Utöver  det  ökar  även  aktiviteten  hos  1-alfa-hydroxylas  som  är  det  
enzym  som  i  njuren  aktiverar  kalcidiol  (25-hydroxyvitamin  D)  från  levern  till  dess  biologiskt  
aktiva  form  kalcitriol  (1,25-dihydroxyvitamin  D).  
  

●   Redogöra  för  D-vitaminets  struktur,  syntes  och  frisättning  samt  dess  effekter  
på  skelett  och  tarm.  (S2)      

  
Vitamin  D  är  ett  samlingsnamn  för  ett  antal  fettlösliga  ämnen  som  bl.a  ökar  upptag  av  
kalcium,  fosfat  och  magnesium  i  tarmen.  Första  steget  i  syntesen  är  bildning  av  vitamin  D,  
något  som  antingen  kan  ske  från  kolesterol  vid  UV-exponering  eller  genom  direkt  upptag  i  
tarmen.  Hydroxylering  sker  sedan  i  levern  till  kalcidiol  (25-hydroxyvitamin  D)  och  ytterligare  
en  gång  i  njuren  till  den  aktiva  formen  kalcitriol  (1,25-dihydroxyvitamin  D).  Det  sista  steget  
sker  bara  ifall  vitamin  D  brist,  kalciumbrist  eller  fosfatbrist  föreligger,  alternativt  efter  inverkan  
från  PTH.  Saknas  brister  eller  PTH-inverkan  omvandlar  njuren  istället  kalcidiol  till  den  
inaktiva  formen  24,25-dihydroxyvitamin  D.  
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Förutom  ökat  mineralupptag  i  tarmen  ger  även  vitamin  D  ökad  osteoklastdifferentiering  enligt  
andra  mekanismer  än  PTH.  Vitamin  D  har  visat  sig  vara  nödvändig  för  mineralisering  av  ben  
i  kalcifikationszonerna  under  tillväxtåren.    
  
Höga  nivåer  vitamin  D  minskar  transkriptionen  av  PTH  samt  minskar  proliferation  av  
huvudceller.  
  

●   Redogöra  för  calcitonins  struktur,  syntes,  frisättning  och  fylogenetiska  roll.  
(S2)      

  
Kalcitonin  är  ett  peptidhormon  på  ca  30  aminosyror  som  produceras  av  thyroideas  C-celler.  
Dess  effekt  är  motsatt  till  PTH  på  så  sätt  att  hormonet  sänker  S-[Ca²⁺ ].  Detta  genom  att  
binda  in  till  kalcitoninreceptorer  på  osteoklaster  och  på  så  sätt  minska  benresorption.  
Hormonet  har  även  viss  inhiberande  effekt  på  upptag  av  kalcium  och  fosfat  i  njure  och  tarm.  
  
Frisättning  sker  vid  högt  S-[Ca²⁺ ].  Fylogenetiskt  (sett  hos  andra  arter)  är  genen  som  kodar  
för  kalcitonin  välpreserverad  men  dess  funktion  är  hos  många  andra  djur  större  än  hos  
människan.  
  

●   Redogöra  för  reglering  av  den  integrerade  kalciumhomeostasen  inklusive  
pooler  och  omsättning.  (S2)    

  
För  reglering  av  kalciumhomeostasen,  se  nedanstående  bild.  Värt  att  tillägga  är  att  det  är  
mängden  fritt  kalcium  i  blodet  som  styr  hormonfrisättning.  Faktorer  som  påverkar  pH  i  blodet  
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och  därmed  kalciums  bindning  till  bärarprotein  kommer  därför  ha  en  inverkan  på  
homeostasen.  
  

  
  
Omsättningen  av  kalcium  består  av  intag  av  ca  1  g  i  kosten  dagligen.  0.8  g  utsöndras  via  
faeces  och  0.2  g  via  urin.  I  skelettet  finns  ca  1000  g  kalcium  uppbundet  och  0.5  g  omsätts  
dagligen.  Kroppsvätskorna  innehåller  totalt  ca  5  g  kalcium.  
  

  
    

●   Redogöra  för  njurens  och  tarmens  reglering  av  kalciumomsättningen.  (S2)      
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Se  ovanstående  lärandemål.  
  

●   Redogöra  för  skelettets  anatomi  och  cellbiologi  samt  de  olika  bentypernas  
uppbyggnad  och  omsättning.  (S2)  (jmfr  Moment  3)      

  
Se  lärandemål  avsnitt  ben  &  muskel.  
  

●   Redogöra  för  hormonell  reglering  av  benomsättningen.  (S2)      
  
Osteoklaster  uttrycker  på  sin  yta  RANK-receptorer.  Dessa  kan  binda  till  RANK-ligand  
(RANK-L)  som  bland  annat  uttrycks  av  osteoblaster  efter  inverkan  från  PTH  och  kalcitriol.  
RANK-L  uttrycks  också  från  stamceller  i  benmärgen.  Pre-osteoklaster  som  har  RANK-L  
bundet  kommer  att  börja  fusera  och  bilda  större  flerkärniga  aktiva  osteoklaster  som  då  kan  
media  benresorption.    
  
Osteoblaster  kan  även  uttrycka  osteoprotegerin  (OPG)  för  att  minska  resorptionen  av  ben.  
Detta  eftersom  OPG  binder  till  RANK-L  och  förhindrar  inbindning  till  RANK.  M-CSF  minskar  
mängden  uttryckt  OPG  samtidigt  som  östrogen  ökar  halten.    
  
Ration  mellan  OPG  och  RANK-L  kommer  alltså  avgöra  i  vilken  utsträckning  benvävnaden  
bryts  ned  eller  byggs  upp.  
  

  
  

●   Känna  till  sjukdomar  med  rubbningar  i  kalcium-fosfat  omsättningen.  (S2)      
  
Hypoparatyreos  är  en  underproduktion  av  PTH  vilket  leder  leder  till  hypokalcemi  vars  
symptom  behandlades  under  avsnitt  njure  och  urinvägar.  
  
D-vitaminbrist  leder  i  vissa  fall  till  hyperparatyreos  vilket  ger  ökad  benresorption  vilket  visar  
sig  i  form  av  försvagad  benvävnad  samt  muskel-  och  benvärk.  
  

●   Känna  till  och  definiera  osteoporos,  samt  dess  orsaker.  (S1-2)  
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Osteoporos  är  ett  tillstånd  med  minskad  skeletthållfasthet  där  bentätheten  minskar.  Orsaken  
är  ofta  en  kombination  av  låga  östrogennivåer  hos  postmenopausala  kvinnor  och  riskfaktorer  
som  rökning,  lågt  BMI  och  hög  ålder.  Behandling  kan  ske  med  RANK-L-inhibitorer.  

Pankreas  &  metabolism    
●   Redogöra  för  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)    

  
Se  bilder  nedan  för  repetition  DFM1.  Glukagon  och  insulin  har  i  många  fall  motsatta  
funktioner  då  insulin  är  ett  anabolt  hormon  och  glukagon  ett  katabolt.  Glukagon  delar  därför  
vissa  effekter  på  frisättningen  av  kroppens  depånäring  med  katekolaminer  och  kortisol.  
  

  
  

Glukagon  

  
    

●   Redogöra  för  endokrina  pankreas  anatomi  samt  cellöarnas  morfologi.  (S2)      
  
För  pankreas  anatomi,  se  lärandemål  DFM1.  
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Endokrina  pankreas  identifieras  histologiskt  genom  riklig  vaskularisering  och  förekomst  av  
langerhanska  öar.  Dessa  kan  identifieras  som  ljusare  fläckar  i  pankreas  stroma.  En  yttre  
bindvävskapsel  finns  också.  
  

  
  

Nedan  listas  de  olika  celltyperna  och  dess  funktion  i  endokrina  pankreas.  
  

  
  

Med  specialfärgning  är  det  möjligt  att  identifiera  hur  de  olika  celltyperna  i  öarna  är  
distribuerade.  Urskiljning  vid  standardinfärgning  är  inte  möjligt.  Hos  människor  finns  inga  
specifika  mönster  för  hur  de  olika  celltyperna  är  lokaliserade  inom  öarna.  Generellt  är  dock  
beta-cellerna  störst  till  antalet  och  något  mer  centralt  lokaliserade  jämfört  med  de  andra  
cellerna.    
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●   Redogöra  för  insulinets  syntes  och  struktur  (Jfr  Termin  1).  (S2)      
  
Insulin  produceras  i  ribosomen  hos  beta-celler  i  form  av  pre-proinsulin.  Därefter  avspjälkas  
signalsekvensen  hos  N-terminalen  i  det  endoplasmatiska  retiklet.  Slutligen  sker  spjälkning  
av  den  s.k  C-peptiden  i  golgiapparaten  vilket  bildar  färdigt  insulin  bestående  av  en  A-  och  en  
B-kedja  sammanlänkade  med  disulfidbryggor.  Det  färdiga  insulinet  är  ca  50  aminosyror  långt  
och  frisättning  sker  i  vesiklar.  
  

  
  

●   Redogöra  för  reglering  av  insulinfrisättningen  inklusive  de  intracellulära  
signaler  som  leder  till  insulinfrisättning.  (S2)    

  
Förbättrat  näringsstatus  i  beta-celler  (t.ex  glukosupptag  i  beta-celler  via  GLUT2)  leder  till  
glykolys  och  ökad  intracellulär  koncentration  ATP  vilket  höjer  ration  ATP/ADP.  Även  
förbränning  av  aminosyror,  fettsyror  och  ketoner  leder  till  samma  effekt.  Den  höjda  
ATP/ADP-ration  blockerar  en  ATP-känslig  kaliumkanal  vilket  leder  minskat  kaliumutflöde  och  
ökat  kalciuminflöde  till  cellen.  Intracellulärt  kalcium  leder  sedan  till  exocytos  av  vesiklar  
innehållandes  insulin.  
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Frisättningen  regleras  även  av  andra  pankreashormon  i  komplex  feedback.  Utsöndring  av  
glukagon  leder  direkt  till  ökad  insulinfrisättning.  Däremot  ökar  även  frisättningen  av  
somatostatin  vilket  i  sin  tur  hämmar  frisättningen  av  insulin.  Även  ghrelin  hämmar  
insulinfrisättning.  
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Beta-adrenerg  stimulering  av  beta-cellerna  leder  till  insulinfrisättning  samtidigt  som  alfa-
adrenerg  stimulering  leder  till  hämning  av  frisättningen.  Även  hormon  som  GLP-1,  GIP,  CCK  
och  GH  stimulerar  insulinfrisättning.  Vissa  prostaglandiner  hämmar  insulinfrisättning.  
  

●   Redogöra  för  insulinets  effekter  i  lever,  muskel  och  fettväv  (Jfr  Termin  1).  (S2)      
  
Se  ovanstående  lärandemål  samt  DFM1.  
  

●   Redogöra  för  glukagonets  struktur  och  reglering  av  glukagonfrisättningen.  (S2)      
  
Glukagon  är  en  peptid  på  ca  30  aminosyror  och  dess  frisättning  från  alfa-cellerna  stimuleras  
av  låga  blodsockerhalter  samt  av  katekolaminer,  aminosyror,  CCK  och  av  acetylkolin.  
Inhibition  av  frisättning  sker  via  somatostatin,  insulin,  ghrelin  och  via  fria  fettsyror  eller  
ketoner  i  blodet.  
  

●   Redogöra  för  glukagonets  effekter.  (S2)      
  
I  levern  leder  aktivering  av  glukagonreceptorn  till  aktivering  av  PKA  som  i  sin  tur  fosforylerar  
och  aktiverar  de  enzym  som  omvandlar  glykogen  till  glukos.  Glukosen  frisätts  sedan  i  
kroppen  vilket  höjer  blodsockernivåerna.  För  övriga  effekter,  se  ovanstående  lärandemål.  
  

●   Redogöra  för  den  integrerade  regleringen  av  glukoshomeostasen.  (S2-S3)      
  
Se  nedanstående  bild  för  repetition  DFM1.  
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➢   Känna  till:  somatostatin,  pancreaspolypeptid,  inkretinhormoner.  (S1)      

  
Somatostatin  är  ett  peptidhormon  som  produceras  i  två  former.  En  pankreatisk  variant  på  14  
aminosyror  och  en  gastrointestinal  på  28  aminosyror.  Bägge  formerna  hindrar  frisättning  av  
hormonen  glukagon,  insulin  och  GnRH  samt  hindrar  frisättning  av  saltsyra  från  parietalceller  
i  ventrikeln.    
  
Pankreaspolypeptid  (PP)  är  ett  peptidhormon  på  36  aminosyror  som  ökar  sekretionen  av  
bikarbonat  från  pankreas.  Frisättning  tros  ske  i  samband  med  sänkt  pH-värde  hos  
ventrikelinnehållet.  
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Inkretinhormoner  som  glucagon-like-peptide-1  (GLP-1)  och  gastric  inhibitory  polypeptide  
(GIP)  är  en  hormongrupp  som  verkar  blodsockersänkande.  Denna  effekt  medieras  bland  
annat  av  fördröjd  ventrikeltömning  och  av  stimulering  av  insulinsekretion.  
  
➢   Känna  till  sjukdomar  med  öcellsdysfunktion,  samt  principer  för  hur  man  kan  

behandla  dessa  tillstånd.  (S1)      
  
Se  lärandemål  om  diabetes  DFM1.  Diabetes  typ  1  ges  av  en  immunsystemsmedierad  
destruktion  av  beta-cellerna  i  pankreas  vilket  leder  till  störd  blodsockerreglering.  
  
Tumörer  bestående  av  beta-celler  eller  alfa-celler  benämns  insulinom  eller  glukagonom  och  
leder  till  konstant  för  låga  eller  konstant  för  höga  blodsockerhalter.  Glukagonom  behandlas  
med  somatostatin  och  kirurgi.  Insulinom  uttrycker  normalt  inte  somatostatinreceptorer  och  
behandlas  därför  med  kirurgi.  
  

●   Redogör  för  de  viktigaste  gastrointestinala  peptidhormonerna  (gastrin,  CCK,  
sekretinfamiljen,  somatostatin)  och  serotonin/5HT  avseende  deras  frisättning  
och  effekter.  (S2)  (DFM1)      

  
Gastrin  och  kolecystokinin  (CCK)  är  snarlika  hormon  och  kan  bägge  verka  på  CCK-
receptorer  för  att  öka  gastrisk  sekretion.  Gastrin  produceras  av  G-celler  och  frisätts  vid  
stimulering  från  vagusnerven  vilket  leder  till  ökad  pepsinogen-  och  saltsyrasekretion.  CCK  
produceras  i  I-celler  och  frisätts  då  näringsämnen  passerar  duodenum.  Frisättningen  leder  
då  till  tömning  av  gallblåsan  och  ökad  enzymsekretion  från  pankreas.    
  
Sekretinfamiljen  består  av  hormon  som  sekretin,  glukagon,  glukos-beroende  insulininotrop  
peptid  och  vasoaktiv  intestinal  peptid  (VIP).  Familjen  är  generellt  peptider  på  ca  30  
aminosyror  och  ökar  pankreassekretionen  och  tarmmotiliteten  samtidigt  som  ventrikelns  
saltsyraproduktion  minskar.  Detta  leder  i  sin  tur  till  ökad  absorption  i  tarmen  vilket  ger  ökat  
sockerupptag,  ökade  blodsockernivåer  och  ökad  insulinfrisättning.  Frisättning  av  sekretiner  
sker  vid  kontakt  med  näringsrikt  tarminnehåll.  
  
För  somatostatin,  se  ovanstående  lärandemål.  
  
Serotonin  utsöndras  från  enterokromaffina  celler  i  GI-kanalen  och  ger  vid  mättnad  en  känsla  
av  välbefinnande  samt  ökad  peristaltik.  
  
➢   Känna  till  övriga  gastrointestinala  peptidhormoner  med  särskild  tonvikt  på  

frisättningsmekanismer  och  huvudsakliga  effekter.  (S1)  (DFM1)      
  

Ghrelin   Utsöndras  från  celler  i  fundus  vid  brist  på  ventrikelinnehåll.  Ger  sekretion  av  
GH,  prolaktin  och  ACTH  samt  ökad  hungerkänsla.  

Motilin   Utsöndras  från  enterokromaffina  M-celler  vid  näringsrikt  innehåll  i  duodenum  
och  ger  då  ökad  tarmmotilitet.  

GLP-1   Utsöndras  av  L-celler  i  distala  ileum  vid  näringsintag  och  har  
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blodsockersänkande  effekter  i  det  att  insulinsekretion  stimuleras  i  
kombination  med  minskat  glukosupptag  i  tarmen  och  minskad  hunger.  

Peptid  YY   Produceras  i  endokrina  pankreas  vid  näringsintag  och  minskar  aptit  och  
tarmmotilitet.  

  
Se  även  lärandemål  under  nästkommande  avsnitt.  
  
➢   Känna  till  några  sjukdomar  med  överproduktion  av  gastrointestinala  hormoner  

(S1)    
  
Cancersjukdomarna  kallade  carcinoider  innebär  okontrollerad  celltillväxt  av  GI-kanalens  
neuroendokrina  celler.  Carcinoiderna  delas  in  beroende  på  vilken  del  av  GI-kanalen  som  
drabbas  och  vilka  celler  som  prolifererar.  Beroende  på  ifall  t.ex  G-celler  i  ventrikeln  eller  L-
celler  i  ileum  prolifererar  och  ökar  sin  sekretion  kommer  de  systemiska  effekterna  bli  vitt  
skilda.  
  
Utöver  ökad  hormonsyntes  kan  dessa  cancerformer  också  leda  till  svåra  mekaniska  
tarmproblem  som  bukvred  och  blödningar.  

Fettvävens  endokrinologi    
●   Redogöra  för  fettvävens  roll  som  endokrint  organ  (S2)      

  
Fettceller  har  endokrin  funktion  och  secernerar  ständigt  hormon  som  påverkar  kroppens  
uppfattning  om  mättnad  och  energitillstånd.  Vid  ökad  mängd  fett  kommer  produktionen  av  
fettvävshormonet  leptin  att  gå  upp  vilket  ökar  lipolysen  och  minskar  aptiten  via  effekter  på  
hypothalamus.  Omvänt  är  minskade  leptinnivåer  en  viktig  indikator  för  kroppen  att  
energireserverna  är  på  väg  att  ta  slut.  Detta  leder  till  sänkt  kroppstemperatur  och  mindre  
lipolys  genom  minskad  sympatikustonus.    
  
Leptin  delar  effekter  på  bland  annat  levern  och  skelettmuskulatur  med  insulin.  En  viktig  
skillnad  mellan  de  två  hormonen  är  dock  att  leptin  inte  stimulerar  liposyntes  i  samma  
utsträckning  som  insulin.    
  
Kroppens  leptinnivåer  är  viktiga  för  reglering  av  bland  annat  blodtryck,  benmassa  och  
immunförsvaret.  Leptin  är  starkt  kopplat  till  kronisk  inflammation  genom  dess  
immunförsvarsaktiverande  funktion.  
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Se  nedanstående  lärandemål  effekterna  av  övriga  fettvävshormon.  
  

●   Redogöra  för  hur  våra  ”klassiska”  hormoner(insulin,  glukagon,  
thyroideahormon,  kortisol,  GH/IGF-1,  adrenalin,  östrogen)  påverkar  fettväven  
(jmfr  DFM1)  (S2-S3)      

  
Insulin  stimulerar  glukosupptag  i  lever  och  i  muskel  samt  stimulerar  glykogensyntes.  
Hormonet  inhiberar  lipolys  vilket  leder  till  fettansamling.  Glukagon  ger  motsatt  effekt  med  
glykogennedbrytning,  ökad  glukoneogenes  och  ökad  lipolys.  
  
Kortisol  är  ett  katabolt  hormon  som  ger  lipolys.  Vid  långvarigt  ökade  kortisolnivåer  kommer  
paradoxal  fettansamling  ske  kring  midja  och  viscerala  organ  eftersom  kroppen  försöker  
kompensera  för  den  ständiga  fettnedbrytning  som  sker.  
  
GH/IGF-1  ger  ökad  lipolys  och  stiger  vid  fasta.  Katekolaminfrisättning  stimuleras  bland  annat  
av  kortisol  och  leder  till  lipolys.  TH  uppreglerar  katekolaminreceptorer  i  fettväv  och  bidrar  på  
så  sätt  till  lipolys.  Östrogen  ger  en  omfördelning  av  fett  till  bröst,  höfter  och  lår.  
  
Se  även  ovanstående  lärandemål  samt  DFM1.  
  
➢   Känna  till  leptin,  adiponektin,  resistin,  TNF,  IL-6,  orexin  och  deras  effekter  (S1)      

  

Adiponektin   Minskar  i  koncentration  med  ökad  fettmassa.  Har  en  viktig  roll  i  sensitisering  
för  insulin  i  muskelvävnad.  Misstänks  även  vara  involverad  i  systemisk  
inflammation.  
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Resistin   Ett  proteinhormon  som  utsöndras  från  fettceller  och  vissa  leukocyter.  Tros  
vara  kopplat  till  en  mängd  processer  som  ökar  risken  för  kardiovaskulär  
sjukdom  hos  obesa  och  hos  diabetiker.  

TNF   Lipolytisk  cytokin  som  utsöndras  från  makrofager  i  fettväv.  Misstänks  vid  
höga  nivåer  kunna  leda  till  kronisk  inflammation  och  insulinresistens.  

IL-6   En  cytokin  som  precis  som  TNF  utsöndras  av  makrofager  och  har  liknande  
effekter.  

Orexin   Neuropeptid  som  inverkar  positivt  på  bland  annat  aptit,  sömn  och  
upphetsning.  Knockout-djurmodeller  saknar  möjligheten  att  bilda  brun  
fettväv  och  har  på  så  sätt  en  minskad  förmåga  att  göra  sig  av  med  
överskottsenergi  via  termogenes.  

  
●   Redogöra  för  CNS  reglering  av  hunger/mättnad  och  dess  samspel  med  

fettvävens  hormoner  (jmf  DFM1)  (S2).    
  

De  hormon  som  är  med  och  reglerar  hunger  är  bland  annat  leptin,  ghrelin  och  insulin.  
Afferens  i  vagusnerven  ger  även  hjärnan  information  om  hur  utsträckt  ventrikeln  är.  Ghrelin  
och  orexin  är  i  princip  de  enda  hormon  som  ökar  aptiten.  I  arcuata  nukleus  i  hypothalamus  
finns  två  specifika  typer  av  neuron.  De  anorexogeniska  (mättnadsskapande)  neuronen  kallas  
POMC/CART  och  de  orexigena  (hungerskapande)  kallas  AGRP/NPY.  I  hjärnan  finns  även  
glukoskänsliga  kärnor  som  vid  låga  blodsockernivåer  stimulerar  näringsintag.  
  
Faktorer  som  liten  ventrikelfyllning  (vilket  ger  vagusafferens  och  ghrelinfrisättning)  och  låga  
leptinnivåer  kommer  leda  till  stimulering  av  AGRP/NPY.  Omvänt  kommer  ventrikelfyllnad  och  
höga  insulinnivåer  leda  till  stimulering  av  POMC/CART.  
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Tillväxt  
●   Redogör  för  tillväxtmönster  under  barn-  och  pubertetsåren.  (S2)      

  
Tillväxthastigheten  varierar  kraftigt  fram  till  vuxen  ålder.  I  livmodern  och  under  första  24  
månaderna  är  den  som  störst  mätt  i  cm/år.  Det  som  driver  tillväxten  i  livmodern  är  framförallt  
näringsstatus  hos  modern  samt  mängden  insulin  och  tillväxtfaktorer  som  IGF  och  humant  
placentalaktogen  (hPL)  hos  fostret.  Efter  födsel  har  barnets  näringsstatus  och  TH  en  stor  
inverkan  på  tillväxthastigheten.  
  
Under  de  efterföljande  prepubertala  åren  avtar  tillväxten  och  fortsätter  drivas  av  IGF-1  och  
TH.  Under  puberteten  leder  könshormonsutsöndring  till  en  tillväxtspurt.  Denna  spurt  inträffar  
något  senare  hos  pojkar  jämfört  med  flickor  men  håller  i  gengäld  en  högre  tillväxttakt.  
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Som  vuxen  sker  ingen  längdtillväxt  efter  det  att  östrogenproduktionen  stängt  epifysernas  
tillväxtzoner.  Tillväxtfaktorer  som  IGF  och  TH  styr  istället  reparation  och  nybildning  av  
vävnader.  
  

  
  
Fram  till  slutet  av  grundskolan  följs  tillväxt  i  form  av  längd  och  vikt  i  diagram  med  
tillväxtkurvor.  Under  första  åren  följs  också  ökningen  av  huvudomfång.  Den  data  som  
insamlas  jämförs  med  ett  genomsnitt  för  samma  ålder.  Den  mittersta  linjen  i  varje  måttkurva  
motsvarar  riksgenomsnittet  och  varje  linje  över  respektive  under  motsvarar  avsteg  från  
snittet  med  en  standardavvikelse.  Avsteg  från  snittet  med  två  standardavvikelser  betecknas  
som  tillväxtstörning.  
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●   Redogöra  för  hormonell  reglering  av  tillväxten.  (S2)      
  
Se  föregående  lärandemål.  
  

●   Redogör  för  reglering  av  tillväxthormon  (GH)  och  tillväxtfaktorn  IGF-I,  samt  för  
hur  nivåerna  av  IGF-I  förändras  under  livscykeln.  (S2)      

  
Insöndring  av  GH  och  IGF-1  sker  via  det  som  kallas  GH/IGF-axeln.  Frisättning  av  
effektorhormonet  IGF-1  börjar  med  frisättning  av  GRHR  från  hypothalamus  vilket  leder  till  
frisättning  av  GH  från  adenohypofysen.  GRHR  är  pulsitatoriskt  frisatt  vilket  gör  att  GH-
nivåerna  varierar  med  tiden.  Faktorer  som  fysisk  aktivitet,  näringsintag  och  stress  ökar  
frisättningen.  Målorganet  för  GH  är  framförallt  levern  där  75  %  av  IGF-1-syntesen  sker.  GH-
receptorer  finns  också  bland  annat  i  njuren,  musklerna,  benvävnad  och  i  endotelet.  Dessa  
vävnader  ansvarar  tillsammans  för  ca  25  %  av  syntesen  av  IGF-1.  
  
IGF-1  inhiberar  sin  egen  frisättning  genom  en  kort  feedbackloop  på  hypofysen  och  genom  
en  längre  feedbackloop  på  hypothalamus.  Frisättning  av  GH  från  hypofysen  inhiberas  av  
somatostatin  samtidigt  som  det  potentieras  av  ghrelin.  IGF-1-frisättning  leder  till  
somatostatinfrisättning.  
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GH-nivåerna  minskar  drastiskt  med  åldern.  Eftersom  GH  har  vissa  starkt  cancerogena  
egenskaper  kan  detta  anses  vara  en  försvarsmekanism  hos  kroppen.    
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●   Redogör  för  struktur  och  biologisk  aktivitet  hos  tillväxtfaktorerna  IGF-I  och  
IGF-II.  (S2)      

  
Både  IGF-I  och  IGF-II  liknar  insulin  till  strukturen.  Hormonernas  effekter  är  i  stort  sett  
desamma  som  för  insulin.  Frisättning  leder  till  celldifferentiering  och  proliferation,  ökad  
anabol  metabolism  och  ökad  antioxidativ  aktivitet.  En  skillnad  är  att  IGF  har  något  större  
effekt  på  ökad  proteinsyntes  samtidigt  som  insulin  i  större  utsträckning  ger  minskade  
blodsockernivåer.  Anledningarna  till  att  hormonen  har  liknande  effekter  är  att  både  IGF  och  
insulin  har  möjlighet  att  binda  till  insulinreceptorn.    
  

  
  

Insulinreceptorn  består  av  en  alfa-  och  en  beta-enhet  och  kan  därför  bildas  i  tre  olika  
kombinationer.  Heterodimerer  kan  även  bildas  med  IGF-1-receptorn  vilket  ytterligare  
förstärker  likheten  i  effekt  mellan  insulin  och  IGF.  En  skillnad  är  dock  att  insulinreceptorer  
finns  i  större  utsträckning  i  muskler  och  fettväv  samtidigt  som  IGF-receptorer  finns  t.ex  i  ben,  
brosk  och  benmärg.  

  

  
  

Skillnaden  mellan  IGF-I  och  IGF-II  tros  sammanfattas  i  att  IGF-II  har  en  viktig  roll  i  
fosterperioden  samtidigt  som  IGF-I  blir  viktigare  i  vuxen  ålder.  
  
➢   Känna  till  IGF:s  bindarproteiner  (IGF-BP)  och  deras  roll  i  dessa  tillväxtfaktorers  

transport  och  reglering.  (S1)      
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IGF  har  ett  antal  olika  bärarprotein  som  minskar  mängden  biologiskt  aktivt  hormon  i  
blodbanan.  Endast  5  %  av  den  totala  mängden  IGF  färdas  obundet  i  blodet.  IGFBP1  och  
IGFBP3  är  de  viktigaste  att  känna  till  men  alla  bärarproteinen  är  till  stor  del  strukturellt  
homologa  och  har  därför  liknande  egenskaper.  IGFBP3  står  för  80%  av  den  totala  mängden  
uppbundet  IGF.  
  
Eftersom  GHRH-nivåerna  har  pulsatilitet  kommer  även  GH  att  frisättas  pulsatilt.  IGFBP  ser  
till  att  IGF-nivåerna  hålls  jämna  i  kroppen  trots  detta.  Höga  insulinnivåer  och  fria  aminosyror  
hämmar  syntesen  av  IGFBP.  Bärarproteinen  har  även  egen  biologisk  aktivitet  i  det  att  de  
höjer  blodglukosnivåerna.  
  
➢   Känna  till  IGF-BPs  potentiella  roll  som  sjukdomsmarkörer.  (S1)      

  
IGFBP  består  av  två  molekyler  varav  en  kallas  acid  labile  subunit  (ALS).  Denna  molekyl  kan  
mätas  i  blodet  för  att  ge  en  uppfattning  om  GH-nivåerna  och  därmed  en  uppfattning  för  om  
hormonstörningar  föreligger.  Höga  nivåer  IGFBP  hos  diabetiker  kan  vara  predisponerande  
för  njurskador  och  osteoporos.  
  
➢   Känna  till  GH:s  terapeutiska  roll  och  IGF-I:s  potentiella  terapeutiska  roll.  (S1)    

  
GH  används  för  att  behandla  sjukdomstillstånd  som  beror  på  brist  av  tillväxthormon.  Andra  
användningsområden  är  behandling  av  turners  syndrom  och  behandling  av  för  tidigt  födda  
barn  (kallade  small  for  gestational  age,  SGA).  
  
IGF-1  kan  potentiellt  används  för  behandling  av  diabetes  pga  dess  blodsockersänkande  
effekt.  

REPRODUKTION    

Morfologi  (Anatomi/Histologi)      
●   Beskriva  bäckenväggens  uppbyggnad  (skillnader  mellan  kvinnliga  och  manliga  

bäcken;;  diafragma  pelvis).  (S2)      
  
Bäckenet  består  av  tre  ben:  os  coxae  (höftbenen),  os  sacrum  (korsbenet)  och  os  coccygis  
(svanskotorna).  Genom  os  sacrum  går  håligheter  som  ventralt  kallas  foramina  sacralia  
pelvina  och  som  dorsalt  kallas  foramina  sacralia  dorsalia.  
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Os  coxae  är  i  sin  del  uppdelat  i  tre  delar  kallade  os  ilium,  os  ischii  och  os  pubis.  Tillsammans  
utgör  benen  ledpannan  för  os  femoris  (lårbenet)  kallad  acetabulum.  Mellersta  delen  av  os  
pubis  kallas  för  corpus  och  den  del  som  ligger  superiort  om  corpus  kallas  för  ramus  superior.  
Den  del  som  ligger  inferiort  om  corpus  kallas  för  ramus  inferior.  Samma  nomenklatur  gäller  
för  os  ischii.  
  

  
  
Os  ischii  har  posteriort  utskott  kallade  tuber  ischiadicum  (sittbensknölarna).  Ventrala  delen  
av  os  sacrum  kallas  promontorium  och  bildar  tillsammans  med  insidan  av  os  coxae  (linea  
terminalis)  det  som  kallas  apertura  pelvis  superior.  Denna  öppning  avgränsar  pelvis  minor  
från  pelvis  major.  Platsen  där  os  pubis  sin/dex  möts  kallas  symphysis  pubis.  Os  pubis  bildar  
även  tillsammans  med  os  ischii  en  öppning  kallad  foramen  obturatum  som  täcks  av  ligament  
kallade  membrana  obturatoria.  
  
Övre  delen  av  os  coxae  kallas  crista  iliaca  (höftbenskammen)  och  slutar  ventralt  i  det  som  
kallas  spina  iliaca  anterior  superior  (SIAS).  Övriga  utskott  på  os  coxae  är  spina  iliaca  anterior  
inferior  (SIAI),  spina  iliaca  posterior  superior  (SIPS)  och  spina  iliaca  posterior  inferior  (SIPI)    
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Den  stora  skillnaden  mellan  kön  gällande  pelvis  är  dess  bredd  då  ett  större  apertura  pelvis  
krävs  för  barnafödande.  Kvinnors  cristae  är  även  något  mer  lateralt  placerade  jämfört  med  
män.  
  

  
  

Mellan  os  coccygis  och  os  coxae  går  ett  antal  ligament.  Lig.sacrospinale  går  mellan  coccygis  
och  ett  utskott  på  os  ischii  kallat  spina  ischiadica.  Lig.sacrotuberale  går  istället  från  coccygis  
till  tuber  ischiadicum.  Tillsammans  bildar  dessa  ligament  två  hålrum  kallade  foramen  
ischiadicum  majus  och  minus  genom  vilka  ett  antal  kärl  och  nerver  går.  
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Ett  annat  viktigt  ligament  att  känna  till  är  lig.inguinale  som  går  från  SIAS  till  os  pubis  ramus  
superior.  Detta  ligament  agerar  muskelfäste  för  viktig  bukmuskulatur  och  är  en  del  av  
kanalen  genom  vilken  spermieledarna  går.  
  

  
  

Det  finns  ett  antal  muskler  i  bäckenet  som  tillsammans  bildar  diaphragma  pelvis  som  håller  
de  inre  könsorganen  och  tarmarna  på  plats.  Diaphragma  bildas  av  m.coccygeus  och  
m.levator  ani.  Den  senare  muskeln  är  i  sin  tur  uppbyggd  av  m.pubococcygeus,  
m.puborectalis  och  m.iliococcygeus.  
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Övriga  muskler  att  känna  till  i  området  är  m.piriformis  och  m.obturatorius  internus  som  bägge  
fäster  i  den  utstickande  delen  av  höftbenet  som  kallas  trochanter  major.  M.piriformis  går  
genom  foramen  ischiadicum  majus  och  fäster  i  os  sacrum.  Eftersom  ischiadicum  då  
avgränsas  bildas  två  nya  håligheter  kallade  foramen  suprapiriforme  och  foramen  
infrapiriforme  genom  vilka  nerver  och  blodkärl  går.  M.obturatorius  internus  fäster  i  os  ischii  
över  foramen  obturatum.  
  

  
  
  

Blodförsörjning  till  området  sker  via  a.iliaca  interna  sin/dex,  a.gonodalis  sin/dex,  a.rectalis  
superior  och  a.sacralis  mediana.  A.iliaca  interna  övergår  sedan  i  a.pudenda  interna  som  i  sin  
tur  blodförsörjer  de  yttre  genitalierna.  Dränage  sker  från  korresponderande  vener.  
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Innervering  till  området  sker  från  sakrala  och  coccygala  nerver.  Från  S2-S4  avgår  
n.pudendus  som  är  nödvändig  för  miktion,  defekation,  erektion,  ejakulation  och  förlossning.  
  
➢   Definiera  stora  bäckenet  och  lilla  bäckenet.  (S1)      

  
Se  föregående  lärandemål.    
  
Pelvis  major  utgör  muskelfäste  samt  stöd  för  tarmar  och  viscerala  organ.  I  pelvis  minor  ligger  
rectum,  vesica  urinaria  och  inre  genitalia.  
  

●   Beskriva  bäckenets  viscera  (bäckenets  organ  hos  kvinnor  respektive  män)  
samt  peritoneums  relationer  till  bäckenorganen.  (S2)      

  
Under  diaphragma  pelvis  ligger  området  kallat  perineum  som  är  gemensamt  för  män  och  
kvinnor.  Detta  delas  in  i  regio  urogenitalis  och  regio  analis  som  avgränsar  ett  område  som  
går  mellan  os  coccygis,  symphysis  och  tuber  ischiadicum.    
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Området  består  av  en  bindvävshinna  kallas  membrana  perinei  och  ett  antal  muskler.  Innerst  
finns  m.perinei  profundus  som  bildar  hiatus  urogenitalis  genom  vilka  genitalier  och  urethra  
går.    
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Mer  ytligt  sitter  m.bulbocavernosus,  m.ischiocavernosus,  och  m.transversus  perinei  
superficialis.  Centrum  tendineum  perinei  sitter  mellan  m.sphincter  ani  externa  och  
genitalierna.  Tillsammans  bildar  m.transversus  perinei  profundus,  m.sphincter  urethrae  och  
m.transversus  perinei  profundus  det  som  kallas  diaphragma  urogenitale.  
  

  
  

Kvinnans  inre  genitalia  består  av  tuba  uterina,  ovarium,  uterus  och  vagina.  
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Uterus  delas  in  i  apex,  fundus,  corpus,  cervix  och  isthmus.  Tuba  uterina  delas  in  i  pars  
uterus,  ampulla,  isthmus  och  infundibulum  som  med  sina  fimbriae  fångar  upp  ägg  från  
ovarierna.  Ovarium,  uterus  och  tuba  uterina  täcks  alla  av  peritoneum  som  då  kallas  lig.latum  
uteri  och  delas  in  i  mesosalpinx,  mesovarium  och  mesometriet.  Uterus  täcks  även  av  
lig.teres  uteri  som  går  från  fundus  till  yttre  genitalia.  Lig.sacrouterina  fäster  uterus  i  os  
sacrum.  
  

  
  

Uterusväggen  delas  in  i  endometrium,  myometrium  och  perimetrium  ytterst.  Vagina  är  
veckad  med  ruggae  och  övergår  vid  portio  vaginalis  cervicis  till  uterus.  Det  vaginala  området  
runt  cervix  kallas  fornix  vaginae.  
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Inre  genitalier  hos  män  listas  nedan  efter  hur  en  spermie  färdas.  Först  genom  testis,  sedan  
epididymis,  ductus  deferens,  glandula  seminalis,  ductus  ejaculatoris  och  slutligen  
passerandes  prostata  samt  glandula  bulbourethralis.    
  

  
  

Ductus  deferens  går  genom  det  som  kallas  funiculus  spermaticus  tills  de  når  vesica  
seminalis.  Där  går  den  del  av  ductus  som  kallas  ampulla  samman  med  utförsgångar  från  
vesica  seminalis  för  att  bilda  ductus  ejaculatorius  som  sedan  mynnar  i  urethra.  M.cremaster  
går  runt  funiculus  och  kan  därför  dra  testis  mot  kroppen  vid  behov.  
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Blodförsörjning  till  området  går  via  de  kärl  som  kallas  aa.gonodales.  För  kvinna  är  dessa  
a.ovarica  och  r.ovaricus  från  a.uterina.  V.ovarica  dexter  tömmer  i  v.cava  inferior  och  
v.ovarica  sinister  tömmer  i  v.renalis  sinister.  Motsvarande  kärl  hos  mannen  heter  testicularis.  
  

●   Beskriva  yttre  genitalia  hos  man  respektive  kvinna.  (S2)    
  
Kvinnans  yttre  genitalia  består  av  mons  pubis  (venusberget).  Clitoris  yttre  del  (glans  
clitoridis)  täcks  av  preputium  clitoridis.  Innanför  labia  minora  pudeni  mynnar  ostium  urethrae  
externum  och  vestibulum  vaginae.  Inferiort  om  vestibulum  mynnar  gl.vestibularis  major  som  
motsvarar  gl.bulbourethralis  hos  mannen.  Gl.vestibularis  minor  motsvarar  mannens  prostata  
och  mynnar  i  ostium  urethrae  hos  kvinnan.  Mellan  anus  och  vestibulum  finns  raphe  perinei.  
  

  
  

Clitoris  har  även  svällkroppar  motsvarande  mannens  kallade  bulbus  vestibuli  och  corpus  
cavernosus  clitoridis.  
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Mannens  yttre  genitalia  består  av  radix  penis  som  fäster  i  os  pubis,  corpus  penis,  glans  
penis  samt  preputium.    
  

  
  
Ventralt  finns  också  frenulum,  raphe  penis  och  raphe  scroti.  
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Själva  penis  består  av  tre  svällkroppar,  två  corpus  cavernosus  dorsalt  och  en  corpus  
spongiosum  ventralt.  Trycket  vid  erektion  blir  något  lägre  i  spongiosum  för  att  inte  blockera  
urethra  vid  erektion.    
  

  
  

●   Redogöra  för  förlossningskanalens  uppbyggnad,  samt  normal  
förlossningsprogression.  (S2)      

  
Förlossningskanalen  utgörs  av  apertura  pelvis  superior  där  avståndet  mellan  symphysis  och  
promontorium  är  avgörande  för  barnets  möjlighet  till  säker  förlossning.  Cervix  behöver  också  
vara  mogen  och  dilaterad  för  att  barnet  ska  kunna  passera  från  uterus  till  vagina.  Detta  sker  
genom  frisättning  av  metalloproteaser  som  bryter  ned  bindväven  i  området.  
  
Normal  förlossningsprogression  har  tre  stadier.  Öppningsfasen  består  av  en  latensfas  fram  
tills  cervix  är  4  cm  dilaterad  och  därefter  av  en  aktiv  fas  då  cervix  öppnas  upp  till  10  cm.  
Därefter  sker  utdrivningsfasen  då  kraftiga  uteruskontraktioner  driver  ut  barnet  genom  vagina.  
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Slutligen  består  efterbördsfasen  i  att  placentan  lämnar  kroppen  genom  förlossningskanalen,  
något  som  kan  dröja  ett  antal  timmar.  
  

●   Betydelsen  av  bäckenbotten  för  bibehållande  av  kontinens,  ffa  i  relation  till  
förlossning.  (S2)    

  
Vid  för  snabba  förlossningar  där  muskulaturen  inte  hinner  anpassa  sig  och  relaxera  för  
barnet  finns  risk  för  skador  på  några  av  de  ringmuskler  som  finns  i  perineumområdet.  Ifall  
det  uppstår  skador  på  t.ex  centrum  tendineum  perinei  eller  m.sphincter  ani  externa  kan  anal  
inkontinens  uppstå.  
  
Det  finns  även  risk  för  uttänjning  av  de  inre  kontinensmusklerna,  t.ex  m.levator  ani.  Detta  
avhjälps  genom  träning  av  den  inre  bäckenbottenmuskulaturen.  
  

●   Beskriva  urogenitalorganens  embryologi.  (S2)  
  
Urogenitalorganen  bildas  från  mittersta  mesodermet  och  i  samband  med  att  tidiga  strukturer  
och  njurar  och  urinorgan  tillbakabildas  utvecklas  istället  genitalorganens  strukturer.  Se  
lärandemål  om  könsdifferentiering.  
  

  
  
  

●   Beskriva  manliga  könsorganens  mikroskopiska  struktur  (testis,  epididymis,  
vesicula  seminalis,  prostata,  penis).  (S2)    

  
Testis  består  av  rikligt  med  gångsystem  där  spermatogenesen  sker  och  täcks  ytterst  av  
tunica  albuginea  vilken  ger  en  septalindelning.  När  testis  vandrar  ned  från  buken  i  samband  
med  första  levnadsåren  tar  den  även  med  sig  en  del  av  peritoneum  som  lägger  sig  utanför  
tunica  albuginea  och  kallas  tunica  vaginalis.  Ovanpå  testis  sitter  epididymis  där  spermierna  
lagras  och  uppnår  motilitet  inför  ejakulation.  
  
Spermier  bildas  i  det  som  kallas  tubuli  seminiferi  (seminiferous  tubule)  och  färdas  sedan  
genom  tubuli  recti  (straight  tubules)  till  rete  testis  som  ligger  i  det  område  som  kallas  
mediastinum  närmast  epididymis.  Spermier  färdas  sedan  i  ductus  efferens  till  ductus  
epididymis  som  övergår  i  ductus  deferens.  Därefter  övergår  deferens  till  ductus  ejaculatorius  
som  sedan  mynnar  i  urethra.  Epididymis  delas  även  in  i  caput,  corpus  och  cauda.  
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Tubulus  seminiferi  identifieras  genom  en  lumen  omgiven  av  stödjeceller  kallade  sertoliceller.  
Dessa  celler  vilar  i  sin  tur  på  ett  basalmembran  omgivet  av  3-5  lager  myeloida  celler  (glatt  
muskulatur).  Sertolicellerna  fäster  i  varandra  och  mellan  cellerna  finns  de  spermatogena  
cellerna.  Dessa  befinner  sig  i  olika  utvecklingsfaser  som  förklaras  i  lärandemål  avsnitt  manlig  
reproduktion.  Mellan  tubulus  finns  stora  lipidinnehållande  leydigceller  som  producerar  
testosteron.     
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Tubulus  recti  har  gångsystem  som  liknar  seminiferi,  skillnaden  är  dock  avsaknad  av  de  
spermiebildande  cellerna.  Rete  testis  har  enkelt  lågt  kubiskt/cylindriskt  epitel  med  cilier.  
  

  
  
Ductus  efferens  har  flerradigt  cylindriskt  epitel  och  korta  mikrovililförsedda  celler  samt  
enskilda  längre  cilierade  celler.  Ductus  epididymis  har  flerradigt  cylindriskt  epitel  vars  celler  
är  stereociliebeklädda  och  längre  jämfört  med  efferens.  Det  finns  även  mindre  stamceller  
kallade  basalceller  belägna  längs  basalmembranet.  Gångsystemen  hos  både  efferens  och  
epididymis  täcks  av  glatt  muskulatur  och  bindväv.  
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Ductus  deferens  har  likt  ductus  epididymis  flerradigt  epitel  luminalt.  Lumen  är  dock  större  
och  blir  i  snitt  ofta  stjärnformad.  Det  glatta  muskellagret  som  omgärdar  basalmembranet  är  
tjockt  och  är  indelat  i  ett  inre  longitudinellt-,  medialt  cirkulärt-  och  ett  yttre  longitudinellt  lager.  
  

  
  
Vesica  seminalis  påminner  om  resten  av  gångsystemet  och  identifieras  genom  ett  tunnare  
muskellager  och  en  komplicerad  veckning.  
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Prostata  identifieras  genom  ett  varierat  epitel  bestående  av  skivepiteliala-,  kubiska-  och  
cylindriska  celler.  Strukturen  innehåller  alveoler  som  ibland  är  fyllda  med  
prostatakomplement,  en  restprodukt  från  sekretoriska  celler.  Se  områden  märkta  C  i  bilden  
nedan.    
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De  bulbourethrala  körtlarna  som  sitter  vid  basen  av  penis  identifieras  genom  enkelt  
cylindriskt  epitel  och  mukösa  körtlar.  
  



  
Love  Strandberg  2018  09  06  

  

311  

  
  

Penis  identifieras  genom  dess  tre  svällkroppar  omgärdade  av  en  tjock  tunica  albuginea.  I  
mitten  av  corpus  spongiosum  går  urethra.  I  bildruta  6  nedan  ses  invaginationer  i  urethra  
kallade  morgagnis  lakuner.  Dessa  löper  längs  med  pars  spongiosum  och  agerar  
utförsgångar  för  de  basiskt  secernerande  littrés  körtlar.  
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●   Beskriva  kvinnliga  könsorganens  mikroskopiska  struktur  (ovarium,  tuba  
uterina,  uterus,  vagina)  samt  placenta.  (S2)      

  
Ovarium  har  ytterst  flerradigt  epitel  kallat  groddepitel  bestående  av  kubiska/skivformade  
celler.  Därunder  ligger  tunica  albuginea  med  tät  bindväv.  Cortex  består  av  folliklar  som  
innehåller  de  oocyter  som  utgör  kvinnans  könsceller.  Medulla  består  av  lucker  bindväv  med  
blodkärl,  lymfkärl  och  nerver.  
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Under  menstruationscykeln  mognar  folliklarna  i  olika  faser.  Närmast  tunica  albuginea  vid  
basalmembranet  ligger  vilande  primordialfolliklar.  Dessa  består  av  stora  oocytceller  omgivna  
av  skivepitelliknande  follikelceller.  Runt  follikelcellerna  finns  stödjeceller  och  bindväv.  
  

  
  
Vid  start  av  en  ny  menstruationscykel  kommer  ett  antal  primordialfolliklar  att  börja  mogna  till  
primärfolliklar.  Dessa  folliklar  har  kuboidala  follikelceller  som  skiljs  från  oocyten  av  ett  
förstadie  till  zona  pellucida.  
  



  
Love  Strandberg  2018  09  06  

  

314  

  
  

Därefter  utvecklas  follikeln  till  en  sen  primärfollikel  där  follikelcellerna  bildar  flera  cellager.  
Dessa  celler  kallas  därefter  granulosaceller.  Bindvävscellerna  som  omgärdar  follikeln  
strukturerar  sig  även  och  kallas  därefter  thecaceller.  Både  theca-  och  granulosacellerna  
producerar  könshormon.  
  

  
  

Sedan  bildas  en  sekundärfollikel  där  både  granulosa-  och  thecacelllagret  prolifererar.  Ett  
vätskefyllt  hålrum  kallat  antrum  bildas  även  i  follikeln.  
  

  
  

Därefter  bildas  en  teritärfollikel,  även  kallad  graafs  follikel.  I  denna  follikel  upptar  antrum  
nästan  hela  volymen.  Närmast  oocyten  bildas  ett  lager  granulosaceller  kallat  corona  radiata.  
De  granulosaceller  som  förbinder  oocyten  till  follikeln  kallas  gemensamt  cumulus  oophorus.  
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Vid  ägglossning  slungas  oocyten  ut  i  bukhålan  och  fångas  upp  av  tuba  uterina.  En  blödning  
uppstår  i  den  tomma  follikeln  som  då  benämns  corpus  hemorrhagicum.  Denna  kropp  
övergår  sedan  till  corpus  luteum  vilken  identifieras  genom  relativt  stora  granulosaceller  
centralt  och  mörkare/mindre  thecaceller  perifert.  Cellerna  kallas  då  granulosa-luteinceller  
(GLC  i  bild  nedan)  samt  theca-luteinceller  (TLC  i  bild  nedan).  
  
Efter  menstruationscykeln  tillbakabildas  corpus  luteum  och  bildar  permanenta  bindvävsärr  i  
ovarium  kallade  corpus  albicans.  
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Tuba  uterina  identifieras  genom  ett  enkelt  cylindriskt  cilierat  epitel  innehållandes  icke-
ciliebeklädda  sekretoriska  celler  kallade  pegs  celler.  Under  basalmembranet  finns  tjock  
muskulatur  bestående  av  ett  inre  cirkulärt  och  ett  yttre  longitudinellt  lager  myocyter.  
Muskulaturen  är  inte  lika  tjock  som  den  kring  ductus  deferens  varvid  vävnaderna  kan  
särskiljas.  
  

  
  
Uterus  består  ytterst  av  peritoneums  bindväv  och  detta  lager  kallas  perimetrium.  Mer  
luminalt  finns  tjock  glatt  muskulatur  kallad  myometrium  indelad  i  ett  inre  och  ett  yttre  lager  
longitudinell  muskulatur  samt  ett  mittersta  lager  med  cirkulär  muskulatur.  Detta  mittersta  
lager  kallas  stratum  vasculare  eftersom  det  är  rikligt  vaskulariserat.  Mest  luminalt  finns  den  
körtelrika  mukosan  kallad  endometrium.  Epitelet  är  ciliebeklätt  och  cylindriskt  samt  innehåller  
sekretoriska  celler.      
  
Endometriet  är  uppdelat  i  två  lager,  stratum  basale  och  stratum  functionale.  Vid  
menstruation  stängs  blodflödet  till  functionale  och  denna  del  av  slemhinnan  bortstöts  för  att  
sedan  återigen  tillväxa.  
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Under  menstruationscykeln  kommer  endometriet  att  förändras  i  utseende.  I  den  första  
proliferativa  fasen  tillväxer  stratum  functionale.  De  körtelgångar  som  finns  i  endometriet  har  
då  ett  rakt  eller  vågigt  utseende.  I  den  senare  sekretoriska  fasen  blir  körtelcellerna  muköst  
sekretoriska.  Cellerna  ökar  i  storlek  och  körtlarna  får  ett  korkskruvsliknande  utseende.  I  
själva  menstruationsfasen  bortstöts  functionale  (vävnaden  ovan  den  streckade  linjen  i  bilden  
nedan).  
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Cervix  identifieras  genom  dess  transformationszon  där  uterus  enkla  cylindriska  epitel  
övergår  till  hudens  skiktade  skivepitel.  Denna  övergång  skiljer  sig  från  t.ex  rectum  i  det  att  
den  sker  plötsligt.  Det  finns  även  mukösa  cervixkörtlar  i  lamina  propria.  
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Placentan  identifieras  genom  kraftigt  veckade  och  vaskulariserade  s.k  tertiärt  korionvilli  (CV  i  
bilden  nedan).  Inifrån  placentan  sett  i  bild  a  utgör  dessa  en  lucker  struktur  och  sett  utifrån  i  
bild  b  uppträder  de  som  ett  täckande  nät.  Moderns  endometrium  täcker  placentan  och  kallas  
då  decidua  basalis  som  utgörs  av  deciduaceller,  se  nedersta  hörnet  i  bild  b.    
  

  
  
Vagina  består  av  skiktat  skivepitel  och  rikligt  med  bindvävspapiller.  Under  mukosan  finns  
rikligt  vaskulariserad  bindväv  och  ett  inre  lager  cirkulär  muskulatur  samt  ett  yttre  lager  
longitudinell  muskulatur.    
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De  yttre  genitalierna  hos  kvinnan  identifieras  genom  skiktat  skivepitel  och  rikligt  med  
hudkörtlar.  Rikligt  med  hårväxt  finns  i  mons  pubis  och  fettinlagringar  är  vanliga  i  hela  
området.  Området  är  även  rikligt  innerverat.  
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Könsdifferentiering      
➢   Känna  till  vanliga  missbildningar  i  genitalorganen.  (S1)      

  
Missbildningar  är  vanligare  hos  pojkar  och  kan  då  vara  t.ex  hypospadi  (då  urethra  mynnar  
nedanför  glans  penis)  eller  retentio  testis  (en  eller  båda  testiklarna  vandrar  inte  det  till  
scrotum).  Exempel  på  missbildning  hos  flickor  är  müllersk  aplasi  då  de  inre  genitalierna  
saknas  men  nedre  delen  av  vagina  och  yttre  genitalierna  är  normala.  
  

●   Redogöra  för  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)    

  
Könsutveckling  för  bägge  könen  sker  genom  anläggning  av  müllerska-  och  wolfferska  
gångar  ca  vecka  6.  Dessa  är  förstadier  till  de  inre  genitalierna.  De  yttre  genitalierna  
utvecklas  från  mesenkymala  celler  i  gonadåsen.  
  
Hos  kvinnan  aktiveras  gener  som  RSPO1  och  WNT4  som  leder  till  tillbakabildande  av  de  
wolffska  gångarna  och  vidareutveckling  av  de  de  müllerska  gångarna  som  då  bildar  uterus,  
ovarier  och  tuba  uterina.  Hos  mannen  leder  aktivering  av  gener  som  SOX9  och  FGF9  inom  
Y-kromosomens  sex-determining  region  Y  (SRY)  till  utveckling  av  sertoliceller  och  
leydigceller.  
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Stödjecellerna  i  den  primitiva  testikeln  kommer  att  utsöndra  anti  mullerian  hormone  (AMH)  
som  leder  till  tillbakabildandet  av  de  müllerska  gångarna.  Detta  leder  till  utveckling  av  de  
wolffska  gångarna  som  blir  till  testis,  epididymis  och  ductus  deferens.  Det  DHT  som  
utsöndras  från  leydigcellerna  leder  även  till  utveckling  av  yttre  manliga  genitalier.  
  

  
  

Utvecklingen  av  de  yttre  genitalierna  sker  från  de  urogenitala  vecken  efter  inverkan  av  
antingen  östrogen  eller  DHT.  
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➢   Känna  till  den  kliniska  bilden  vid  de  vanligaste  könskromosomrubbningarna.  

(S1)      
  
Downs  syndrom  orsakas  av  trisomi  i  kromosompar  21  och  leder  till  varierande  
funktionsnedsättningar.  Incidensen  är  ca  1/650  i  sverige.  
  
Klinefelters  syndrom  orsakas  av  aneuploidi  i  könskromosomerna  och  uppstår  när  det  finns  
mer  än  en  X-kromosom  tillsammans  med  Y-kromosomen.  Leder  till  feminina  drag  hos  män  
och  fertilitetsproblem.  Incidensen  är  ca  1/500.  
  
Turners  syndrom  orsakas  av  nullisomi  hos  en  könskromosom  hos  kvinnor  och  leder  till  
kortvuxenhet  och  infertilitet.  Incidensen  är  ca  1/2500.  
  
➢   Känna  till  mekanismen  bakom  bristande  maskulinisering  av  manliga  foster  och  

virilisering  av  kvinnliga  foster.  (S1)    
  
Bristande  maskulinisering  beror  ofta  på  felaktigheter  i  (eller  avsaknad  av)  alfa-5-reduktas  
vilket  gör  att  testosteron  inte  omvandlas  till  DHT.  Detta  leder  till  bristande  utveckling  av  
manlig  könskarakteristika.  
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Virilisering  av  kvinnliga  foster  kan  vanligen  bero  på  kongenital  adrenal  hyperplasi  (CAH)  
vilket  leder  till  ökad  produktion  av  binjurebarksandrogener.  De  inre  genitalierna  blir  normalt  
utvecklade  eftersom  AMH  inte  produceras.  Andra  könskarakteristika  kan  dock  bli  påverkade.  

Kvinnlig  reproduktion      
●   Känna  till  huvuddragen  i  biosyntes  av  könshormoner  och  deras  reglering.  (S1)    

  
Biosyntes  av  östrogen  sker  hos  kvinnor  i  theca-  och  granulosacellerna.  Antingen  bildas  
androstendion  från  kolesterol  i  thecaceller  eller  så  transporteras  det  från  binjurens  zona  
reticularis.  För  att  produktion  ska  kunna  ske  i  thecaceller  krävs  höga  nivåer  LH.  Därefter  
diffunderar  androstendion  till  granulosacellerna  där  det  omvandlas  till  östradiol  av  aromatas  i  
en  process  som  endast  sker  under  inverkan  av  FSH.  Progesteron  tillverkas  både  av  theca-  
och  granulosaceller  som  ett  delsteg  i  syntesen  av  östradiol.  
  

  
  

Även  testosteron  kan  bildas  i  kvinnans  könsceller.  Regleringen  av  produktionen  beror  på  hur  
nivåerna  FSH  och  LH  varierar  under  menstruationscykeln  och  graviditeten.  
  

●   Redogöra  för  den  hormonella  regleringen  av  ovariets  funktion.  (S2)      
  
Ovariets  hormonsyntes  och  follikeltillväxt  regleras  av  en  mängd  feedbackloopar  som  ändras  
under  menstruationscykelns  gång.  I  början  av  en  ny  menstruationscykel  sker  tillväxt  av  en  
kohort  (en  grupp)  folliklar.  Denna  process  drivs  på  av  ökade  nivåer  FSH  vilket  leder  till  ökad  
östrogenproduktion  hos  granulosacellerna.  Under  denna  period  kommer  östrogen  ha  en  lång  
negativ  feedbackloop  på  hypothalamus.    
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Den  follikel  som  visar  sig  ha  störst  känslighet  för  FSH  kommer  att  tillväxa  samtidigt  som  de  
resterande  folliklarna  atrofierar.  Vid  tiden  för  ägglossning  kommer  de  höga  östrogennivåerna  
som  produceras  av  växande  folliklar  leda  till  positiv  feedback  på  hypothalamus  frisättning  av  
GnRH.  Denna  positiva  feedback  ökar  FSH-produktionen  och  ökar  kraftigt  LH-produktionen.  
Detta  sker  ca  48  timmar  före  ovulation  och  leder  (i  kombination  med  de  höga  
östrogennivåerna)  till  ägglossning.    
  

  
  
Efter  ägglossningen  bildas  corpus  luteum  som  framförallt  producerar  progesteron  och  inhibin  
vilket  upprätthåller  LH-nivåerna  och  håller  nere  FSH-nivåerna.  Ifall  befruktning  sker  kommer  
humant  koriongonadotropin  (hCG)  som  produceras  från  syncytiotrofoblasten  att  upprätthålla  
LH-nivåerna.  Ifall  befruktning  inte  sker  minskar  LH-nivåerna  och  detta  får  gulkroppen  att  
tillbakabildas.  Frånvaron  av  gulkropp  minskar  bland  annat  nivåerna  inhibin  och  får  FSH  att  
öka  igen.  Detta  leder  till  tillväxt  av  en  ny  kohort  folliklar.  Minskningen  av  progesteronnivåerna  
i  samband  med  tillbakabildandet  av  gulkroppen  leder  till  menstruationsblödningen.  
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Det  kan  vara  värt  att  tillägga  att  en  menstruationscykel  anses  starta  med  menstruation  och  
varierar  i  normalfallet  mellan  25  och  35  dagar.  Det  tar  i  genomsnitt  tar  tre  cyklar  för  en  follikel  
att  mogna.  Den  kohort  som  efter  inverkan  av  FSH  börjar  mogna  i  början  av  en  
menstruationscykeln  kommer  alltså  inte  att  vara  färdig  för  ovulation  förens  ca  tre  månader  
senare.  
  

  
  

●   Redogöra  för  hormonförändringarna  under  menstruationscykeln.  (S2)      
  
Föregående  lärandemål  kan  sammanfattas  i  nedanstående  bild.  FSH-  och  LH-nivåerna  är  
relativt  stabila  fram  tills  östrogenproduktionen  i  granulosacellerna  ökar  ca  dag  7.  Detta  leder  
till  positiv  feedback  på  hypothalamus  vilket  leder  till  en  liten  ökning  av  FSH-nivåerna  och  en  
kraftig  peak  i  LH-nivåerna.    
  
Bildandet  av  corpus  luteum  gör  att  östrogenproduktionen  minskar  i  samband  med  
ägglossning  samtidigt  som  progesteronnivåerna  stiger.  I  uterus  leder  de  stigande  
progesteronnivåerna  till  att  den  proliferativa  fasen  inleds  i  endometriet.  Den  sekretoriska  
fasen  pågår  så  länge  gulkroppen  fortsätter  att  producera  progesteron.  Sker  inte  befruktning  
kommer  de  sjunkande  LH-nivåerna  att  leda  till  tillbakabildande  av  gulkroppen  vilket  i  sin  tur  
leder  till  atrofi  i  endometriets  stratum  functionale  samt  till  menstruation.    
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Menstruationen  kopplas  samman  med  inledandet  av  en  ny  follikelfas  eftersom  de  minskade  
östrogennivåerna  leder  till  minskad  negativ  feedback  på  hypothalamus.  Detta  ger  i  sin  tur  
ökade  FSH-nivåer  vilket  leder  till  follikeltillväxt.  
  

  
  

●   Redogöra  för  ovariesteroidernas  effekt  på  kvinnliga  genitalia.  (S2)      
  
Östrogener  ger  förutom  tidigare  nämnda  effekter  på  menstruationscykeln  även  tillväxt  av  
genitalia,  tillväxt  av  bröstkörtlar,  förändrad  fettdistribution  och  breddning  av  bäckenet.    
  
Progesteron  är  viktigt  för  att  underlätta  implantation,  öka  kroppstemperaturen  i  samband  
med  ägglossning,  stimulera  bröstkörteltillväxt  under  pubertet  och  graviditet  samt  för  att  
hämma  kontraktioner  i  myometrium  så  att  graviditet  kan  upprätthållas.  
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●   Redogöra  för  förändringar  i  ovariefunktion  under  fosterstadium,  barndom,  
pubertet,  fertil  ålder  och  efter  menopausen.  (S2)    

  
Ca  vecka  5  under  embryoperioden  börjar  gonadernas  celler  (oogonierna)  att  bildas  i  det  som  
kallas  oogenesen.  Dessa  celler  delar  sig  genom  mitos  och  genomgår  sedan  en  första  
meiotisk  delning  innan  de  sätts  i  vila  inför  kommande  ägglossningar.  Vid  befruktningen  
slutförs  den  sista  meiotiska  delningen.  
  
Ca  vecka  12  börjar  oogonierna  att  omges  av  mesenkymala  granulosaceller  för  att  bilda  
folliklar.  Denna  bildning  fortsätter  fram  till  födelsen,  dock  börjar  ett  antal  folliklar  gå  i  atresi  
redan  under  andra  trimestern.  Minskningen  av  antalet  folliklar  fortsätter  fram  till  puberteten  
då  den  första  kohorten  folliklar  börjar  mogna.  När  antalet  folliklar  är  som  störst  uppgår  det  till  
ca  5  miljoner.  Vid  pubertet  anses  antalet  folliklar  som  har  möjlighet  att  bli  befruktade  ligga  
runt  400  000.  
  
Efter  menopaus  går  de  kvarvarande  folliklarna  i  atresi  och  ovriekortex  består  då  till  största  
del  av  corpus  albicans.  
  

  
  

●   Redogöra  för  den  hormonella  situationen  vid  befruktning  och  implantation  
samt  tidig  graviditet.  (S2)    
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Efter  befruktning  börjar  hCG  att  utsöndras  vilket  får  gulkroppen  att  fortsätta  sin  
hormonproduktion.  Detta  leder  till  att  östrogen-  och  progesteronnivåerna  stiger.    
  

  
  
I  slutet  av  första  trimestern  övertar  placentan  funktionen  som  graviditetsuppehållande  och  
hormonproducerande  organ.  Östratriol  börjar  då  produceras  för  att  driva  på  utvecklingen  av  
fostret  samtidigt  som  hCG-nivåerna  sjunker.  Hormonen  produceras  genom  ett  samspel  
mellan  fostret,  placentan  och  mamman  enligt  nedanstående  bild.    
  

  
  

Även  humant  placentalaktogen  (hPL)  bildas  i  placenta  för  att  säkerställa  gott  nutritionsstatus  
för  fostret.  Prolaktin  stiger  successivt  under  graviditeten  och  förbereder  modern  för  amning.  
TRH-  och  CRH-nivåerna  ökar  också  under  graviditeten.  
  
➢   Känna  till  de  hormonella  förändringar  som  orsakar  klimakteriet  och  

behandlingsprinciper  för  övergångsbesvär.  (S1)      
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Klimakteriet  orsakas  av  en  nedgång  i  produktionen  av  östrogen  hos  kvinnor.  Detta  leder  till  
högre  nivåer  av  LH  och  FSH  pga  minskad  negativ  feedback.  Hos  kvinnor  med  låga  
östrogennivåer  föreligger  ökad  risk  för  osteoporos  och  depression.  
  
Behandling  sker  oftast  med  kombinationspreparat  innehållandes  både  östrogen  och  
progesteron.  
  
➢   Känna  till  principerna  för  p-pillers  funktion.  (S1)      

  
De  kombinerade  p-pillren  innehåller  syntetiska  progesteroner  (kallade  gestagener)  och  
syntetiskt  eller  naturligt  östrogen.  Gestagenerna  verkar  till  att  göra  det  sekret  som  utsöndras  
från  cervix  tjockt  för  att  på  så  sätt  förhindra  befruktning.  Att  pillren  innehåller  
östrogenkomponenter  i  höga  nivåer  innebär  negativ  feedback  på  hypothalamus  vilket  i  sin  
tur  minskar  nivåerna  av  LH  och  FSH.    Låga  FSH-nivåer  gör  att  folliklar  inte  tillväxer  och  
hindrar  därmed  ovulation.  Uppbyggnaden  av  endometriets  stratum  functionale  samt  den  
efterföljande  menstruationsblödningen  upphör  också  pga  den  uteblivna  pulsaliteten  mellan  
östrogen  och  progesteron.  
  
Minipiller  innehåller  gestagen  i  låga  doser  vilket  ger  det  tjocka  cervixsekretet  samt  störd  
uppbyggnad  av  endometriet.  Ovulation  och  menstruation  påverkas  i  viss  grad  av  
hormontillförseln  men  blir  sällan  helt  inhiberad.  
  
➢   Känna  till  hormonförändringar  under  graviditet  samt  förlossning.  (S1)    

  
I  samband  med  förlossning  sker  en  rubbning  i  balansen  mellan  östrogen  och  progesteron  
hos  mamman.  Detta  tros  bero  på  en  stressreaktion  hos  barnet  som  rubbar  
progesteronproduktionen.  Vad  som  orsakar  själva  reaktionen  är  osäkert  men  höga  nivåer  
oxytocin  och  prostaglandiner  kan  leda  till  påbörjad  förlossning.  

Manlig  reproduktion      
●   Redogöra  för  spermatogenesens  olika  stadier  (Jfr  Termin  2)  i  mognadsordning  

från  och  med  den  mest  omogna  formen.  (S2)      
  
Spermatogenesen  börjar  med  differentiering  från  groddceller  i  tubulus  seminiferis  
basalmembran  till  spermatigoniumceller.  Alla  celler  som  härstammar  från  samma  groddcell  
är  fästa  i  varandra  med  cytoplasmabryggor  tills  de  bildat  färdiga  spermier.    
  
Spermatogoniumcellerna  genomgår  sedan  mitos  och  bildar  primära  spermatocyter  som  
genom  en  meiotisk  delning  övergår  i  sekundära  spermatocyter.  Efter  ytterligare  en  meiotisk  
delning  har  tidiga  spermatider  bildats.  Dessa  mognar  genom  att  golgiapparaten  bildar  en  
akrosom  (spermiens  huvud  som  innehåller  proteolytiska  enzym  för  att  kunna  bryta  igenom  
äggets  zona  pellucida).  Flaggellen  växer  även  fram.    
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När  denna  process  är  färdig  har  spermatiden  mognat  till  en  sen  spermatid.  Under  hela  
mognadsprocessen  har  den  blivande  spermien  flyttats  närmare  lumen  och  ligger  nu  med  
svansen  in  mot  mitten  av  tubulus.  Själva  spermien  (akrosom  +  flagell)  avknoppas  från  
spermatiden  och  bildar  en  mogen  spermie  med  det  som  kallas  residualkropp.  
Residualkroppen  är  den  del  av  spermatiden  som  fortfarande  är  fäst  i  de  kringliggande  
cellerna.    
  
De  nya  spermierna  är  immotila  och  pumpas  av  den  glatta  muskulaturen  i  testis  mot  
epididymis.  Där  sker  först  och  främst  utveckling  av  spermiernas  motilitet  genom  förändringar  
i  intracellulär  cAMP-  och  Ca²⁺ -nivå.  Därefter  sker  lagring  i  väntan  på  ejakulation.  
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●   Beskriva  hypothalamus/hypofysens  kontroll  av  testikelfunktionen  -  inklusive  
feed  back-system.  (S2)      

  
Mannens  hypothalamus-hypofys-gonadaxel  (HPG-axel)  liknar  kvinnans  i  det  att  könscellerna  
tillverkar  hormon  som  har  feedbackeffekter  på  både  hypothalamus  och  hypofysen.  Mannens  
HPG-axeln  är  dock  enklare  eftersom  den  enda  typen  av  feedback  som  sker  är  negativ.  
Sertoliceller  utsöndrar  (likt  granulosaceller)  hormonet  inhibin  som  verkar  negativt  på  
hypofysens  frisättning  av  LH  och  FSH.  Samma  effekt  ges  av  leydigcellernas  androgener,  
skillnaden  är  att  dessa  även  kan  inhibera  frisättningen  av  GnRH.  
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●   Redogöra  för  blod-testis-barriären,  inkluderande  dess  uppbyggnad  och  
sannolika  funktion  (Jfr  Termin  2).  (S2)      

  
Blod-testis-barriären  utgörs  av  endotelet  i  tesikelns  kärlväggar  tillsammans  med  
myoepiteliala  celler  i  tubulusväggen  och  av  sertolicellerna.  Funktionen  är  sannolikt  att  
förhindra  immunologiska  reaktioner  mot  spermierna.  
  



  
Love  Strandberg  2018  09  06  

  

334  

  
  

●   Redogöra  för  faktorer  som  avgör  sädescellens  befruktningsförmåga.  (S2)      
  
Den  enskilda  sädescellens  förmåga  till  befruktning  påverkas  dels  av  dess  motilitet  och  dels  
av  dess  förmåga  att  penetrera  zona  pellucida.  Befruktning  förutsätter  alltså  att  spermien  har  
en  hög  koncentration  mitokondrier  och  en  funktionell  akrosom.  
  

●   Redogöra  för  hur  sädescellens  befruktningsförmåga  påverkas  under  passagen  
genom  bitestikeln  och  hur  denna  påverkas  av  de  accessoriska  könskörtlarnas  
sekretionsprodukter.  (S2)      

  
I  bitestikeln  uppnås  som  tidigare  nämnts  sädescellens  motilitet.  Cellernas  membran  förstärks  
också.  De  två  yttre  faktorer  som  påverkar  spermiens  möjlighet  till  befruktning  är  framförallt  
de  bulbourethrala  körtlarnas  rensning  av  urethra  samt  prostatans  basiska  sekret  som  
neutraliserar  vaginas  sura  miljö.  
  
Det  sekret  som  vesica  seminalis  utsöndrar  kan  anses  vara  mindre  viktigt  för  befruktning  
eftersom  det  primärt  är  de  spermier  som  ejakuleras  i  prostatasekretet  som  når  ägget.  
Sekretet  från  vesica  seminalis  är  dock  rikt  på  fruktos  som  antas  fungera  som  näring  för  
spermierna.  Sekretet  innehåller  också  andra  näringsämnen  samt  immunsuppressiva  
prostaglandiner.  
  

●   Beskriva  de  anatomiska  och  fysiologiska  ”barriärer”  den  befruktande  
sädescellen  måste  passera  innan  den  når  äggcellens  membran.  (S2)      



  
Love  Strandberg  2018  09  06  

  

335  

  
För  att  ta  sig  till  ägget  måste  sädescellen  överleva  surheten  i  vagina,  ta  sig  igenom  cervix  
vars  sekret  är  svårgenomträngligt  förutom  under  ovulationsperioden,  undvika  kvinnans  
immunförsvar  samt  röra  sig  upp  genom  tuba  uterina  för  att  sedan  stanna  där  i  väntan  på  
ovulation.  För  att  underlätta  befruktning  finns  kryptor  i  tuba  uterinas  epitel  i  där  spermierna  
kan  befinna  sig  till  ovulationen.  
  
Av  de  ca  500  miljoner  spermier  som  ett  ejakulat  innehåller  når  endast  ca  10-100  spermier  de  
yttersta  delarna  av  tuba  uterina.  
  

●   Redogöra  för  vilka  nerver  och  vilka  transmittorer  som  är  direkt  engagerade  i  
sekretion,  emission  och  ejakulation  och  erektion  samt  erektionens  
hemodynamik.  (S2)    

  
Erektion  uppnås  genom  relaxation  i  muskelsfinktrar  som  hämmar  blodflödet  till  penis  
svällkroppar.  Detta  sker  genom  parasympatisk  aktivering  mha  acetylkolin  vilket  frisätter  
kvävgas  i  endotelet.  Denna  kvävgas  aktiverar  guanylatcyklas  i  muskelcellerna  vilket  leder  till  
minskat  kalciuminflöde  i  muskulaturen  och  till  därmed  relaxation.  
  
Enzymet  fosfodiesteras  5  (PDE5)  bryter  ner  cGMP  till  GMP  och  hämmar  därmed  erektion.  
PDE5-hämmare  används  därför  som  erektionsmedel.  
  

  
  

Emissionen  från  epididymis  sker  via  peristaltisk  aktivering  av  glatt  muskulatur,  oftast  i  
samband  med  orgasm.  Ejakulationen  liknar  emissionen  i  det  att  den  också  drivs  av  
peristaltik  från  musklerna  runt  ductus  deferens.  Både  emissionen,  ejakulationen  och  
sekretionen  från  de  accessoriska  könskörtlarna  (vesica  seminalis,  prostata,  glandula  
bulbourethralis)  drivs  av  sympatisk  innervering  mha  noradrenalin.  
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Perinatalfysiologi      
●   Kunna  redogöra  för  den  prenatala  cirkulationen  och  de  kardiopulmonella  

omställningarna  vid  födelsen.  (S2)    
  
Skillnaden  mellan  den  vuxnes  och  barnets  cirkulation  består  huvudsakligen  av  de  olika  
anastomoser  som  parallellkopplar  barnets  kärlsystem.  Exempel  på  dessa  är  ductus  
arteriosus,  foramen  ovale,  ductus  venosus  och  de  placentala  artärerna.  
  

  
  

Barnet  har  även  högre  möjlighet  att  tillgodogöra  sig  syre  pga  det  fetala  hemoglobinet  som  
har  högre  syreaffinitet.  Hemoglobinkoncentrationen  är  även  högre  hos  barnet  vilket  
ytterligare  förstärker  möjligheterna  att  tillgodogöra  sig  syre  från  moderns  blodförsörjning.  
Strax  efter  födseln  ökar  produktionen  av  det  adulta  hemoglobinet  med  alfa-  och  beta-
enheter.  
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Vid  födseln  ökar  barnets  adrenalinnivåer  som  följd  av  stressreaktionen.  Detta  leder  till  perifer  
vasokonstriktion  och  ökad  blodsockerfrisättning  från  levern.  Absorptionen  av  vätska  i  
lungorna  ökar  också  för  att  förbereda  det  första  andetaget.  
  
Vid  första  andetaget  dilateras  blodkärlen  i  lungorna  vilket  ger  minskat  vaskulärt  motstånd  i  
lungkretsloppet.  Det  minskade  motståndet  i  lungkretsloppet  leder  till  minskad  blodtryck  vilket  
stänger  foramen  ovale.  Ductus  arteriosus  stängs  av  att  ökat  pO2  leder  till  minskad  PGE-
syntes.  
  
Navelsträngens  artärer  stängs  av  en  kombination  av  ökat  pO2  och  av  vävnadssträckning.  

Moment  3  

Akut  arbete  
●   Definiera  aerobt  och  anaerobt  arbete,  intervallträning  samt  styrketräning  (S2-

S3)  
  
Aerobt  arbete  definieras  som  arbete  vars  intensitet  kan  upprätthållas  i  mer  än  två  minuter.  
Detta  anses  vara  en  gräns  för  när  den  aeroba  metabolismen  i  musklerna  överstiger  den  
anaeroba.  Arbeten  som  maximalt  kan  upprätthållas  i  mindre  än  två  minuter  anses  ha  
dominerande  anaerob  metabolism.  
  
Intervallträning  innebär  att  varva  perioder  av  arbete  med  perioder  av  vila.  Tanken  är  att  
denna  typ  av  träning  ska  möjliggöra  en  längre  total  duration  på  arbete  med  hög  intensitet  
eftersom  vila  läggs  in  mellan  ansträngningarna.  
  
Styrketräning  är  arbete  som  inte  primärt  ger  ökad  aerob  förmåga  utan  istället  tjänar  till  att  
öka  enskilda  musklers  möjlighet  till  kraftutveckling.  
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●   Vid  övergång  från  vila  till  arbete,  kunna  förklara  skeenden  och  underliggande  
reglermekanismer  bakom:  (S2-S3)      

  
Den  ökning  av  CO  och  andningsfrekvens  som  sker  vid  akut  arbete  kommer  sig  av  en  
kombination  av  faktorer  som  påverkar  cirkulationssystemet  och  som  har  avhandlats  i  tidigare  
avsnitt.  
  

○   Ventilation:  betydelse  av  centralnervösa  faktorer  samt  av  metabola  och  
andra  förändringar  i  blod  och  muskel    Ventilationens  storlek  under  olika  
typer  av  arbete  hos  tränad  och  otränad.    

  
I  samband  med  att  musklerna  i  kroppen  använder  sig  av  anaerob  metabolism  och  bildar  
laktat  sjunker  pH  samtidigt  som  en  mängd  metaboliter  produceras  lokalt  i  musklerna.  Att  pH  i  
blodet  sjunker  kommer  skjuta  vätekarbonatbufferten  mot  att  öka  pCO2.  Som  tidigare  nämnts  
påverkar  blodets  pCO2  andningscentrum  i  medulla  oblongata  och  pons  vilket  ger  en  ökad  
andningsfrekvens.  De  nervändar  som  finns  i  skelettmuskulaturen  kan  även  till  viss  del  
detektera  bl.a  lågt  pH  och  ökad  temperatur  i  arbetande  muskler.  De  kan  då  signalera  till  
andningscentrum  att  öka  respirationsfrekvensen.  Före  dessa  fysiologiska  förändringar  sker  
kan  respirationsfrekvensen  öka  anticipativt,  alltså  i  förberedelse  för  arbete.  Detta  är  en  
psykologiskt  utlöst  process.  
  
Syrgaskonsumtionen  kan  öka  från  250  ml  per  minut  vid  lågintensivt  arbete  till  över  7000  ml  
per  minut  vid  intensivt  arbete.  I  samband  med  detta  ökar  koldioxidutvädringen  från  ca  200  ml  
till  8000  ml  per  minut.  Detta  sker  i  första  hand  genom  en  ökning  av  tidalvolymen  och  i  andra  
hand  av  en  ökning  av  respirationsfrekvensen.  Vältränade  individer  har  större  möjlighet  att  
tillgodogöra  sig  syre  från  inandningsluften  och  kommer  därför  inte  behöva  öka  sin  respiration  
i  samma  utsträckning  som  otränade  för  att  utföra  submaximalt  arbete.  Tränade  individer  har  
även  större  förmåga  till  anticipativ  respirationsökning  för  att  säkra  syretillförseln  till  
musklerna.  
  
Nedan  visas  hus  andningsvolymen  förändras  i  samband  med  fysisk  aktivitet.  
  

  
  

○   Cirkulation:    omställningen  av  den  centrala  cirkulationen    fördelningen  
av  hjärtminutvolymen  fördelas  blodflödesfördelningen  till  olika  organ  
och  skillnader  mellan  tränade  och  otränade      

  
Som  nämnts  i  avsnittet  om  cirkulation  kommer  ökade  mängder  metaboliter  i  muskulaturen  
att  leda  till  ökad  muskelperfusion  genom  lokal  reglering  av  blodflödet.  Andelen  av  blodflödet  
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som  går  skelettmuskulatur  kan  öka  från  20%  till  80%  av  CO.  Att  en  större  del  av  
blodvolymen  omfördelas  till  skelettmuskulaturen  leder  i  sin  tur  till  minskad  CVP  vilket  
kompenseras  genom  ökad  slagvolym  och  puls.  När  blodtrycket  sedan  kompensatoriskt  ökats  
kommer  ökad  preload  enligt  frank-starling  att  leda  till  ytterligare  ökad  CO.    
  

  
  
I  samband  med  fysisk  aktivitet  frisätts  även  adrenalin,  kortisol  och  GH.  När  adrenalinet  
binder  till  beta2-receptorer  i  skelettmuskulaturens,  levern  och  binjuremärgens  kärl  kommer  
ytterligare  dilatation  att  ske.  I  samband  med  detta  minskar  blodflödet  till  GI-kanalen  och  
njuren.  Adrenalinet  kommer  även  genom  inotropa  och  kronotropa  mekanismer  på  
hjärtmuskelcellernas  beta1-receptorer  att  öka  CO.  Denna  verkan  förstärks  ytterligare  av  ökad  
temperatur  i  hjärtat.  
  
Vid  vila  är  normal  hjärtfrekvens  ca  60-80  slag  per  minut.  Detta  kan  öka  upp  till  230  slag  per  
minut  vid  intensivt  arbete.  CO  kan  gå  från  4-5  liter  per  minut  till  40  liter  per  minut  vid  arbete.  
Vältränade  har  en  större  möjlighet  att  öka  sin  CO  jämfört  med  otränade,  dels  genom  att  
hjärtmuskulaturen  tillväxer  så  att  slagvolymen  ökar  och  dels  genom  att  kamrarna  fylls  
snabbare  i  den  diastoliska  fasen.  Koronargenomblödningen  kan  öka  med  upp  till  8  ggr  vid  
intensivt  arbete.  
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●   Redogöra  för    central  och  perifer  reglering  av  blodtryck  under  muskelarbete  
samt  effekten  på  blodtrycket  av  arbete  i  olika  kroppslägen,  med  olika  stor  
muskelmassa    eller  med  varierande  grad  av  syretillgänglighet  i  muskulaturen  
(S2-S3)  

  
Se  ovanstående  lärandemål  samt  lärandemål  under  avsnitt  cirkulation.  
  
Värt  att  tillägga  kan  vara  att  ökad  muskelmassa  ger  större  förändringar  i  fördelningen  av  
blodvolymen  under  akut  arbete  eftersom  volymen  arbetande  muskelfibrer  som  måste  
genomblödas  är  större.  Mindre  syretillgänglighet  i  muskler  kommer  leda  till  lägre  pH  
eftersom  andelen  anaerob  metabolism  ökar.  Detta  leder  i  sin  tur  till  ytterligare  vasodilatation  i  
närliggande  kärl  enligt  lokal  reglering  av  blodflödet.  
  

●   Förklara  de  faktorer  som  medverkar  till  (och  kan  vara  begränsande  för)  ökad  
syretransport  mellan  lunga  och  mitokondrier  vid  arbete    (S2-S3)  

  
Det  finns  ett  antal  faktorer  som  begränsar  musklernas  förmåga  att  tillgodogöra  sig  syre  från  
luften,  något  som  benämns  som  kroppens  maximala  syreupptagningsförmåga.  Dessa  
begränsande  faktorer  kan  delas  in  i  syragsupptaget  i  lungorna,  syrgastransporten  i  det  
kardiovaskulära  och  musklernas  förmåga  att  uppta  syrgas  från  artärerna.  
  
Syrgasupptaget  i  lungorna  kan  anses  begränsas  av  faktorer  som  ventilation  av  alveolerna,  
lungperfusionen,  diffusionshastigheten  av  alveolärmembranet  osv.  Det  har  dock  visat  sig  att  
endast  en  liten  del  extremt  vältränade  individer  får  ofullständig  saturering  av  det  arteriella  
blod  som  lämnar  lungorna.  Att  öka  sin  förmåga  att  tillgodogöra  sig  syre  från  inandningsluften  
anses  därför  inte  vara  en  träningseffekt.  
  
Gällande  syrgastransporten  i  blodet  har  det  tidigare  diskuterats  att  CO  ökar  hos  vältränade  
individer.  Detta  är  den  enskilt  största  positiva  effekten  av  träning  på  musklernas  förmåga  att  
tillgodogöra  sig  syre  från  luften.  Förutom  ökad  CO  ökar  även  vaskulariseringen  av  
muskulaturen.  Den  ökade  mängden  kapillärer  ger  ytterligare  perfusion  av  musklerna.  
  
Musklernas  förmåga  att  uppta  syrgas  från  artärerna,  det  som  kallas  muscle  extraction  är  ett  
mått  på  hur  lätt  syrgas  diffunderar  från  kapillärerna  till  muskelcellernas  mitokondrier.  De  
faktorer  som  begränsar  diffusionen  är  i  princip  desamma  som  begränsar  diffusion  i  lungorna.  
Vid  träning  ökar  muscle  extraction  och  effekten  anses  ges  av  två  faktorer,  ökad  
vaskularisering  av  musklerna  vilket  ger  minskat  diffusionsavstånd  samt  ökad  koncentration  
mitokondrier  som  ger  en  större  diffusionsgradient  då  syrgasen  i  musklerna  omvandlas  till  
vatten.    
  
Vid  intensivt  arbete  kan  pO2  i  musklerna  nå  0  pga  hög  mitokondriell  extraktion  och  faktorer  
som  påverkar  hemoglobinets  dissociationskonstant,  alltså  hög  temperatur,  lågt  pH  och  högt  
pCO2.    
  
Sammanfattningsvis  kan  de  faktorer  som  begränsar  musklernas  förmåga  att  tillgodogöra  sig  
syre  kan  kvantifieras  i  nedanstående  formel:  
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●   Redogöra  för  begreppet  fysisk  prestationsförmåga  och  dess  begränsande  
faktorer    (S2-S3)  

  
Fysisk  prestationsförmåga  är  ett  mått  på  vad  en  person  klarar  av  att  utföra  med  sin  kropp.  
T.ex  hur  snabbt  du  springer  eller  högt  du  hoppar.  Generellt  sägs  arbeten  som  varar  i  ca  5-15  
minuter  begränsas  av  den  maximala  syreupptagningsförmågan  enligt  de  principer  som  
diskuterades  i  föregående  lärandemål.  Pågår  ett  arbete  under  längre  tid  begränsar  de  
enskilda  skelettmusklerna  i  större  utsträckning  prestationsförmågan.  Musklernas  förmåga  att  
göra  sig  av  med  laktat  och  bibehålla  ett  acceptabelt  pH-värde  är  det  som  då  inverkar  på  
prestationen.  
  
Vid  arbeten  som  pågår  i  30-60  minuter  är  musklernas  förmåga  att  lagra  och  utnyttja  
glykogen  som  energikälla  begränsande  för  prestationsförmågan.  Utöver  de  rent  metabola  
begränsande  faktorerna  finns  ett  antal  psykiska  faktorer  som  motivation  och  stress.  Även  
andra  yttre  faktorer  spelar  in  som  lufttemperatur  och  syrehalt  i  luften.    
  

●   Beskriva  syreupptagning,  koldioxidproduktion  och  arteriovenös  skillnad  i  
blodets  syrgasinnehåll  påverkas  vid  olika  arbetsintensitet.    (S2-S3)  

  
I  starten  av  en  fysiskt  krävande  aktivitet  kommer  pCO2  att  sjunka  på  grund  av  anticipativa  
förändringar  hos  respirationen.  Denna  effekt  är  större  hos  vältränade.  När  arbetet  väl  
kommer  igång  höjs  sedan  pCO2  successivt.  Mängden  koldioxid  som  produceras  av  
musklerna  är  i  stor  utsträckning  beroende  på  vilken  typ  av  metabolism  musklerna  använder  
sig  av  och  produktionen  kommer  vara  som  högst  vid  rent  glykolytisk  metabolism.  Se  
lärandemål  om  respiratorisk  kvot  för  mer  information.  
  
Syrgaskoncentrationsgradienten  mellan  det  arteriella  blodet  och  musklerna  varierar  stort  
med  det  akuta  arbetets  intensitet.  Som  tidigare  nämnts  kan  pO2  bli  så  lågt  som  0  mmHg  i  
musklernas  vener  vid  intensivt  arbete.  Detta  skiljer  sig  stort  från  det  partialtryck  på  ca  40  
mmHg  som  är  normalt  i  vila.  I  rena  volymer  kan  alltså  den  normala  vilosyrehalten  på  200  ml/l  
sjunka  till  nära  0  ml/l.    
  

●   Definiera  maximal  syreupptagningsförmåga  och  teorin  för  dess  bestämning  
inklusive  indirekt  bestämning  vid  submaximala  tester  samt  kunna  redogöra  för  
felkällor  vid  dessa  tester    (S2-S3)  

  
Maximal  syreupptagningsförmåga,  VO2  max  ,definieras  som  den  mängd  syre  musklerna  kan  
ta  till  sig  under  en  viss  tidsenhet.  Denna  bestäms  teoretiskt  enligt  nedanstående  formel,  
kallad  ficks  princip:  
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Bestämning  av  VO2  max  sker  vanligtvis  vid  prestationstester  där  försökspersonen  anstränger  
sig  maximalt  samtidigt  som  mängden  syre  och  koldioxid  i  inandnings-  och  utandningsluften  
mäts.  Med  hjälp  av  dessa  värden  beräknas  den  totala  syrekonsumtionen  hos  kroppens  
muskler.  De  kriterier  som  måste  uppfyllas  för  att  ansträngningen  ska  anses  motsvara  VO2  max    
är  en  oförmåga  att  vidmakthålla  tempot  vid  den  givna  belastningen,  att  VO2  inte  stiger  mer  
trots  ökande  ansträngningsgrad  samt  att  kvoten  VCO2/VO2  är  större  än  1,15  i  
utandningsluften.  
  

  
  
VO2  max  kan  även  uppmätas  submaximalt,  alltså  vid  ansträngning  som  inte  motsvarar  
maximal  prestation.  Detta  görs  genom  att  mäta  gassammansättning  i  andningsluften  vid  en  
viss  ansträngningsgrad  för  att  sedan  beräkna  den  förväntade  VO2  max  utifrån  kända  formler  
och  mallar.  
  

●   Beskriva  begreppet  relativ  arbetsbelastning    (S2-S3)  
  
Den  relativa  arbetsbelastningen  är  ett  uttryck  för  hur  en  och  samma  fysiska  prestation  kan  
påverka  olika  individer  olika  mycket.  Hos  en  mycket  vältränad  individ  kan  t.ex  100-meters  
löpning  ge  en  mycket  mindre  ökning  av  ventilation  och  CO  jämfört  med  en  otränad  individ.    
  
Träning  kan  med  andra  ord  ske  i  absoluta  mått  (spring  x-antal  meter)  eller  i  relativa  måtta  
(spring  till  du  t.ex  uppnår  en  viss  puls).  
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●   Redogöra  för  hur  den  maximala  syreupptagningsförmågan  påverkas  av  
förändringar  i  hjärtats  kapacitet,  i  blodets  syrgastransporterande  förmåga  och  i  
muskulaturens  syrgasutnyttjande    (S2-S3)  

  
Faktorer  som  kommer  begränsa  VO2  max  är  faktorer  som  minskar  CO,  minskar  perfusionen  
av  skelettmusklernas  eller  minskar  syrgasdiffusionen  från  musklernas  kapillärer  till  
muskelcellernas  mitokondrier.  Se  ovanstående  lärandemål  för  detaljer.  
  

●   Redogöra  för  kapacitet  och  effekt  hos  de  olika  energisystemen  samt  beskriva  
hur  aerob  och  anaerob  energiomsättning  aktiveras  under  olika  typer  av  arbete.    
(S2-S3)  

  
Se  lärandemål  avsnitt  muskler.  
  

●   Redogöra  för  hur  skelettmuskulaturens  metabolism  (speciellt  kolhydrat  och  
fettomsättning  samt  laktatmetabolism  under  och  efter  arbete)  förändras  av:  
arbetsintensitet,  arbetets  duration,  diet,  syretillgänglighet,  kroppstemperatur  
och  träningsgrad  (S2-S3)  

  
Hur  stor  metabolismen  är  står  i  direkt  proportion  till  arbetets  intensitet.  Normalt  står  beta-
oxidation  för  ca  60%  av  musklerna  energibehov  under  vila.  Detta  skiljer  endast  lite  från  
långvarigt  lågintensivt  arbete  eftersom  ration  mellan  glykolys  och  beta-oxidation  då  är  ca  1:1.  
Vältränade  individer  använder  dock  större  andel  fett  som  energikälla,  förmodligen  för  att  
kroppen  vill  spara  glykogenlagren.  Beta-oxidationen  är  som  störst  vid  ca  50%  av  VO2  max.  Vid  
mer  intensivt  långvarigt  arbete  är  musklernas  metabolism  i  stort  sett  uteslutande  glykolytisk.  
Ifall  musklernas  glykogendepåer  töms  kommer  beta-oxidationen  att  öka.  
  
Vid  kortvarig  intensiv  aktivitet  står  anaerob  metabolism,  lakaktat  och  cori-cykeln  för  
majoriteten  av  den  energi  som  utvinns  i  skelettmuskulaturen.  Vältränade  individer  kommer  
upp  i  högre  ansträngningsgrader  (närmre  sitt  VO2  max)  innan  lakatatproduktionen  startar  och  
tolererar  samtidigt  generellt  högre  laktathalter  i  blodet.  Den  högre  lakatattoleransen  ges  av  
mer  effektiva  buffertsystem.  
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Gällande  dietens  inverkan  på  metabolismen  kan  sägas  att  vid  t.ex  kolhydratladdning  
kommer  andelen  glykolytisk  metabolism  att  öka.  Omvänt  kommer  låga  energidepåer,  t.ex  vid  
fasta,  leda  till  större  andel  beta-oxidation.  Vid  temperaturer  utanför  musklernas  optimala  
arbetsintervall,  t.ex  stark  kyla  eller  värme,  kommer  andelen  glykolytisk  metabolism  att  öka.  
Detsamma  gäller  för  träning  som  sker  med  låg  syretillgänglighet,  t.ex  höghöjdsträning.  
  
Under  aerob  fysisk  aktivitet  frigör  den  kombinerade  metabolismen  av  fettsyror,  laktat  och  
glukos  ca  21  kJ  energi  per  liter  konsumerad  syrgas.  
  

●   Förklara  begreppen  respiratorisk  kvot,  syredeficit,  syreskuld  och  laktattröskel    
(S2-S3)  

  
Den  respiratoriska  kvoten  (RQ)  är  ett  mått  på  som  ger  en  fingervisning  om  vilken  typ  av  
metabolism  kroppen  huvudsakligen  använder  sig  av  vid  arbete.  RQ  beräknas  som  mängden  
expirerad  koldioxid  dividerad  med  mängden  inspirerad  syrgas.  Vid  ett  RQ-värde  på  1  anses  
metabolismen  vara  rent  glykolytisk  och  vid  ett  RQ-värde  på  0.7  anses  den  vara  rent  
lipolytisk.  
  
Vid  starten  av  fysiskt  arbete  kommer  metabolismen  att  vara  anaerob  eftersom  det  tar  tid  inna  
den  aeroba  metabolismen  startar.  Under  de  första  minuterna  av  arbetet  byggs  det  som  
kallas  en  syredeficit  upp  då  musklerna  blir  sura  av  lakatatproduktionen.  I  takt  med  att  den  
aeroba  metabolismen  kommer  igång  kompenseras  denna  syredeficit  genom  att  laktaten  tas  
om  hand  i  cori-cykeln  och  att  fullständig  glykolys  sker.  Denna  tidiga  anaeroba  metabolism  
kan  kompensera  för  ca  8  liter  syre  som  annars  hade  gått  åt  till  aerob  metabolism.  
  
Efter  arbetets  avslut  kvarstår  sjunker  syrekonsumtionen  först  fort  och  sedan  långsamt.  
Konsumtionen  fortsätter  dock  vara  förhöjd  fler  timmar  efter  en  intensiv  fysisk  prestation.  
Detta  anses  bero  på  att  kroppen  byggt  upp  en  syreskuld  (excess  post-exercise  oxygen  
consumption,  EPOC)  under  den  fysiska  aktiviteten.  Med  andra  ord  använder  kroppen  större  
mängder  syrgas  även  efter  fysisk  aktivitet  för  att  kompensera  för  den  stress  som  fysisk  
aktivitet  innebär.  
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Laktattröskeln  anses  var  den  punkt  då  coricykelns  kapacitet  till  bortförsel  av  laktat  är  lika  stor  
som  produktionen.  
  

●   Redogöra  för  huvuddragen  i  de  skillnader  som  finns  mellan  de  olika  
muskelfibertyperna  hos  människa  och  vilken  betydelse  dessa  får  för  
arbetsförmåga  och  ämnesomsättning    (S2-S3)  

  
Se  lärandemål  avsnitt  muskel.  
  

●   Beskriva  de  för  ämnesomsättningen  viktigaste  hormonförändringarna  vid  olika  
typer  av  arbete  och  dessas  påverkan  på  lever,  fettväv  och  skelettmuskulatur    
(S2-S3)  

  
Vid  fysisk  aktivitet  ökar  mängden  katekolaminer,  ACTH,  kortisol,  betaendorfin,  GH,  renin,  
testosteron,  TH  och  entero-hormon  i  blodet.  Insulinnivåerna  minskar  också  under  arbete,  
möjligtvis  som  en  konsekvens  av  sympatikuspåslag.  
  
Anledningen  till  att  katekolaminer  frisätts  i  så  höga  grader  vid  träning  tros  vara  att  
glukoskoncentrationerna  i  blodet  sjunker  i  de  initiala  stadierna  av  aktiviteten.  Effekterna  av  
hormonpåslaget  är  ökad  blodtillförsel  till  skelettmuskulaturen  och  frisättning  av  fria  fettsyror  
från  fettväv.  En  annan  effekt  är  att  öka  glykogenolysen  i  muskelcellerna.  Faktorer  som  dåligt  
vätskestatus,  syrebrist  eller  för  hög/för  låg  kroppstemperatur  kommer  leda  till  ökad  
katekolaminfrisättning.  
  
Den  ökade  frisättningen  av  glukos  från  levern  som  sker  under  träning  kommer  mestadels  
från  minskade  insulinnivåer  vilket  tros  göra  levern  känsligare  för  glukagonets  effekter.  Vid  
långvarig  ansträngning  kan  adrenalin  leda  till  viss  glukosfrisättning  från  levern.  Vid  denna  typ  
av  långvariga  ansträning  kommer  kroppens  glykogendepåer  att  brytas  ned  och  
glukoneogenes  krävs  för  att  kunna  säkerställa  energi  till  musklerna.  Kortisol  har  en  viktig  roll  
i  att  uppreglera  de  glukoneogenetiska  enzymen.  
  
I  samband  med  träning  tros  frisättning  av  betaendorfiner  ge  lyckokänsla  och  en  bestående  
blodtryckssänkning.  
  

●   Redogöra  för  vätskebalans  och  temperaturreglering  i  samband  med  arbete  (S2-
S3)  

  
I  samband  med  arbete  kommer  de  merokrina  svettkörtlarna  ha  en  stor  del  i  temperatur-  och  
vätskereglering.  I  samband  med  de  blodvolymfördelningsförändringar  som  sker  vid  akut  
arbete  kommer  blodflödet  att  öka  till  skelettmuskler  och  till  huden.  Ökad  blodflöde  till  huden  
kommer  leda  till  avkylning  enligt  mekanismer  som  diskuterades  under  avsnitt  
temperaturreglering.  Detta  leder  till  ökad  vätskesekretion  från  svettkörtlarna  vilket  leder  till  
ytterligare  avkylning  och  vätskeförlust.  Svett  är  en  hypoton  lösning  vilket  gör  att  långvarig  
ansträngning  kan  leda  till  risk  för  dehydrering  och  hyperosmolalitet  hos  kroppsvätskan.  
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Träning  
●   I  detalj  beskriva  effekter  av  olika  former  av  uthållighets-  och  styrketräning  på  

kroppssammansättning,  hjärta,  kärl,  blodtryck,  immunsystem,  blod,  olika  
hormoner,  ämnesomsättning,  glukostolerans,  CNS,  skelett,  brosk  och  bindväv,  
lungor/gasutbyte  samt    skelettmuskulaturens  struktur  och  funktion  inklusive  
muskelmassa  och  fibertyp  (S2-S3)  

  
Skelettmuskulaturens  träningseffekter  består  i  att  muskelfibren  ökar  sin  tvärsnittsarea  och  
möjlighet  till  kraftutveckling  vid  styrketräning.  Viss  nybildning  av  muskelfibrer  stimuleras  
också.  Vid  uthållighetsträning  kan  vissa  typ  IIx-fibrer  övergå  till  typ  IIa-fibrer  och  på  så  sätt  
öka  muskelns  aeroba  kapacitet.  En  annan  förändring  vid  uthållighetsträning  är  att  
mitokondrietätheten  i  muskelcellerna  kan  flerdubblas  vilket  anses  vara  kopplat  till  högre  
muskeluthållighet  och  fettförbränning.  Vid  både  styrketräning  och  uthållighetsträning  ökar  
vaskulariseringen  av  musklerna  samt  musklernas  förmåga  att  ta  upp  näring.  Det  ökade  
näringsupptaget  medieras  av  ökad  mängd  GLUT-4  i  membranet  samt  ökad  koncentration  
laktat-  och  fetttransporterande  enzym.  Musklernas  näringslager  i  form  av  TAG  och  glykogen  
kan  även  flerdubblas.  
  
Gällande  kroppssammansättningen  har  vältränade  generellt  ett  lägre  BMI  jämfört  med  
otränade.  Den  minskning  av  fettvävsmassa  som  sker  tros  medieras  av  förändringar  som  
liknar  de  i  skelettmuskler  med  ökad  koncentration  GLUT-4  och  fettsyratransportörer.  Även  
nivåerna  HSL  ökar  vilket  ger  en  effektivare  fettförbränning.  Det  har  också  visat  sig  att  
vältränade  har  större  katekolaminsvar  inom  fettvävnaden.  
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Övriga  effekter  på  kroppssammansättningen  innefattar  att  mekanisk  belastning  av  skelettet  
under  tillväxtåren  ger  en  ökad  bentäthet.  Samma  effekt  ges  inte  av  träning  i  vuxen  ålder  då  
mekanisk  belastning  istället  kan  ge  slitskador.  Vid  belastning  ökar  proteinsyntesen  i  
kroppens  senor  och  ligament,  något  som  ger  högre  slitstyrka.  Kroppens  broskvävnad  visar  
sig  påverkas  negativt  både  av  inaktivitet  och  intensiv  fysisk  aktivitet.  Rörlighetsträning  har  
visat  sig  öka  brosket  förmåga  till  återhämtning  efter  deformation.  
  
Träningseffekterna  på  immunförsvaret  är  mer  osäkra.  I  perioder  med  intensiv  träning  har  det  
visat  sig  att  tränade  har  nedsatt  funktion  och  neutrofiler  och  NK-celler.  Vid  mer  normala  
träningsnivåer  visar  tränade  på  ökad  aktivitet  hos  NK-celler  och  lägre  CRP-  och  IL-6-nivåer,  
något  som  anses  vara  en  hälsovinst.  
  
Träningseffekterna  på  CNS  består  i  ökad  koordination,  balans,  reaktions-  och  kognitiv  
förmåga.  I  djurförsök  har  träning  visat  sig  ge  ökade  IGF-1  nivåer  och  ökad  angiogenes  i  
hjärnan.  Styrketräning  har  visat  sig  kunna  ge  större  cellstorlek  hos  perifera  nervceller.  
  
Vad  det  gäller  övriga  effekter  av  träning  kan  sägas  att  genomblödningen  av  huden  ökar  
vilket  ger  en  mer  effektiv  temperaturreglering.  Svettningsförmågan  ökad  också.  Utöver  det  
har  tränade  högre  tömningsfrekvens  av  magsäcken  och  minskat  blodflöde  till  GI-kanalens  
organ  under  akut  arbete.  Leverns  upptag  av  fettsyror  minskar  också  i  samband  med  träning.  
  

●   I  detalj  kunna  redogöra  för  effekter  av  uthållighetsträning  på  puls,  perifer  
resistens,  vilo-  och  arbetsblodtryck,  ventilation  samt  frisättning  av  hormoner  
vid  submaximalt  och  maximalt  arbete  (S2-S3)  

  
Gällande  hjärtat  kommer  uthållighetsträning  som  tidigare  nämnts  leda  till  ökad  CO.  Detta  
sker  genom  tjocklek  i  vänster  kammares  myocardium.  Vid  långvarig  träning  kan  även  
kammarväggarnas  förmåga  till  uttänjning  och  därmed  fyllnad  öka  något.  Andra  
träningseffekter  på  hjärtat  är  ökad  förmåga  till  relaxation  under  diastole  och  ökad  
kontraktilitet  under  systole  vilket  bidrar  till  CO.  Sammanlagt  bidrar  förändringarna  till  ökad  
preload,  ökad  ejektionsfraktion  och  generellt  minskad  puls.  
  
Resterande  delar  av  kärlsystemet  påverkas  bland  annat  genom  sänkt  blodtryck  och  sänkt  
perifer  resistens.  Detta  genom  ökad  elasticitet  och  större  lumen  i  konduktans-  och  
resistanskärlen.  Förändringar  i  kärlväggarna  står  för  både  ökad  uttänjningsförmåga  och  ökad  
lumen.  Även  högre  nivåer  kväveoxid  kan  bidra  till  minskat  motstånd  i  kärlen.  Vid  träning  ökar  
mängden  kolloider  i  blodkärlen  vilket  ger  en  större  plasmavolym  och  därmed  relativt  mindre  
andel  blodkroppar  vilket  har  visat  sig  sänka  blodtrycket.  Forskning  har  även  visat  att  
baroreflexen  blir  känsligare  vilket  kan  tänkas  bidra  till  en  generell  blodtryckssänkning.  
  
Själva  blodet  visar  på  mindre  koagulationstendens  hos  tränade  jämfört  med  otränade,  något  
som  kan  bero  på  minskad  aktivitet  hos  PAI-1.  De  fibrinolytiska  hormonens  aktivitet  ökar  
också  i  samband  med  träning  vilket  leder  till  lägre  nivåer  serum-fibrin  hos  vältränade.  Höga  
NO-nivåer  bidrar  också  till  minskad  trombocytaggregation.  
  
Effekterna  av  träning  på  blodfettinnhåll  är  en  minskning  av  LDL,  framförallt  vid  styrketräning.  
HDL  har  visat  sig  öka  både  vid  styrketräning  och  vid  uthållighetsträning  vilket  i  sin  tur  ger  
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ökade  prostaglandinnivåer  som  bidrar  till  minskad  koagulation.  En  annan  förändring  som  
endast  vistas  sig  åstadkommas  av  uthållighetsträning  är  minskad  partikelstorlek  hos  både  
LDL  och  HDL,  något  som  kopplas  till  hälsovinster.  
  
De  förändringar  som  sker  gällande  andningen  är  ökad  respiratorisk  muskulär  uthållighet  
enligt  liknande  mekanismer  som  övrig  skelettmuskulatur.  Lungperfusionen  ökar  även,  
särskilt  i  de  övre  underperfunderade  delarna  av  lungan.  VO2  max  ökar  med  träning  samtidigt  
som  andningsfrekvens,  tidalvolym  och  andningsminutvolym  generellt  sjunker.    
  
Slutgiltligen  påverkas  kroppens  hormonnivåer  på  en  mängd  sätt  vid  träning.  Som  tidigare  
nämnts  frisätts  ett  antal  hormoner  i  samband  med  akut  arbete.  Hos  vältränade  är  detta  
hormonsvar  mindre  än  hos  otränade.  Vältränade  har  också  en  större  förmåga  till  
adrenalinfrisättning  från  binjuren.  Vid  intensiv  träning  påverkas  HPA-axelns  pulsatilitet  och  
feedbackmekanismer.  Kortisolnivåerna  förändras  dock  inte.  Övriga  bestående  hormonella  
förändringar  som  sker  i  samband  med  träning  är  ökad  adrenalinkänslighet  i  fettväv  vilket  
faciliterar  lipolys,  minskade  angiotensinnivåer  samt  högre  insulinkänslighet  vilket  ger  
minskade  insulinnivåer.  
  

●   Förklara  bakomliggande  fysikaliska,  biokemiska,  fysiologiska  och  molekylära  
mekanismer  som  påverkar  adaptation  till  träning  såsom  stimuli  (hypoxi,  
energibrist,  mekanisk  spänning,  temperatur,  hormoner  och  tillväxtfaktorer  etc),  
transkriptionsfaktorer  och  ko-aktivatorer,  genexpression,  fria  syreradikaler  och  
andra  inflammationsmekanismer,  epigenetik,  proteinmodifikation,  stamceller,  
endotelfunktion,  ans-reglering,  mitokondriell  biogenes,  angiogenes,  
membranbundna  transportproteiner,  buffertsystem  (S2-S3)  

  
Se  två  föregående  lärandemål  och  lärandemål  under  avsnitt  akut  arbete  samt  fysisk  aktivitet  
och  hälsa.  
  

●   Redogöra  principiellt  för  de  genetiska,  epigenetiska  och  miljömässiga  faktorer  
som  bestämmer  hur  en  individ  svarar  på  träning  (S2-S3)  

  
Hur  individer  svarar  på  träning  är  olika  och  det  finns  grupper  med  low-responders  respektive  
high-responders.  Skillnaden  tycks  vara  att  gruppen  med  high-responders  får  en  kraftigare  
anabol  genaktivering  efter  träning.  Det  finns  även  genetiska  skillnader  som  verkar  göra  att  
vissa  individers  kapacitet  för  att  öka  sin  prestationsförmåga  är  högre  jämfört  med  andra.  
  
De  genetiska  mekanismer  som  ligger  bakom  olika  träningssvar  hos  olika  individer  är  dels  
rent  genetiska,  vissa  personer  har  t.ex  mer  gynnsam  kroppssammansättning  för  träning.  
Epigenetik  har  även  visat  sig  ha  stor  betydelse  för  träningssvaret  då  DNA-metyleringen  av  
vissa  gener  förändras  med  träning.  MikroRNA  som  minskar  uttrycket  av  vissa  gener  genom  
att  blockera  dess  mRNA  kan  också  ha  betydelse  för  hur  mycket  träningseffekt  en  individ  får.    
  
De  miljömässiga  faktorer  som  verkar  spela  in  på  träningssvaret  är  variationer  i  
ansträngningsgrad  under  träning,  alkohol-  och  drogkonsumtion,  samt  sömn-  och  
stressmönster.  
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Även  hos  low-responders  tycks  träning  ha  gynnsamma  effekter  även  om  ett  fåtal  individer  
visat  på  bl.a  försämrade  blodfettvärden  efter  träningsstudier.  

Fysisk  aktivitet  och  hälsa  
●   Förklara  de  rekommendationer  och  riktlinjer  som  finns  för  fysisk  aktivitet  (S2-

S3)  
  
Enligt  WHO:s  riktlinjer  bör  vuxna,  för  att  främja  hälsa  och  minska  risk  för  kroniska  sjukdomar  
och  förtida  död,  vara  fysiskt  aktiva  med  måttlig  intensitet  under  minst  150  minuter  per  vecka.  
Detta  kan  bytas  ut  mot  75  minuter  per  vecka  med  hög  intensitet,  men  de  enskilda  passen  
ska  vara  mer  än  10  minuter  långa.  Dubblas  denna  aktivitetsnivå  ses  ytterligare  hälsofördelar.  
Styrketräning  för  stora  muskelgrupper  ska  även  utföras  minst  två  gånger  per  vecka.  
  
Dessa  rekommendationer  minskar  risken  för:  
  

●   Förtida  död    
●   Kardiovaskulära  sjukdomar  som  högt  blodtryck,  kärlkramp,  hjärtinfarkt  och  stroke  
●   Metabola  sjukdomar  som  diabetes  typ  2,  fetma  och  metabola  syndromet  
●   Cancer,  framförallt  i  form  av  tjocktarms-  och  bröstcancer  
●   Fallskador  och  benbrott  
●   Psykisk  ohälsa  

  
Stillasittande  bör  även  undvikas  genom  kortare  “bensträckare”.  
  

●   Redogöra  för  betydelsen  av  fysisk  aktivitet/träning  för  hälsa,  välbefinnande  
och  kognition,  särskilt  vad  gäller  hjärtkärlsjukdom,  metabol  sjukdom,  
neurologiska  sjukdomar,  cancer  samt  åldrandets  sjukdomar  (S2-S3)  

  
Se  föregående  lärandemål  samt  lärandemål  om  träningens  effekter  under  avsnittet  träning.  
  

●   Förklara  de  underliggande  mekanismerna  bakom  de  hälsofrämjande  effekterna  
av  fysisk  aktivitet  på  Blodtryck,  Blodsockerkontroll,  Blodfetter,  
Inflammationsmekanismer  och  Antitromboseffekter  (S2-S3)  

  
Nedan  listas  de  underliggande  mekanismerna  som  bör  kännas  till  utöver  de  som  redan  
nämnts  i  tidigare  lärandemål:  
  
Gällande  skelettmuskulatur  medieras  ökad  tvärsnittsarea  och  nybildning  av  celler  av  ökade  
nivåer  tillväxtfaktorer.  Exempel  på  en  sådan  är  vascular  endothelial  growth  factor  (VEGF)  
som  ger  angiogenes.  Vid  akut  arbete  ökar  fosforyleringsgraden  hos  en  mängd  intracellulära  
protein  vilket  i  sin  tur  leder  till  träningsanpassande  processer,  t.ex  proteinsyntes  av  RyR1.  
Nybildningen  av  mitokondrier  ges  bland  annat  transkriptionskoaktivatorn  PGC-1alfa  som  
aktiverar  gener  som  leder  till  fission  av  mitokondrier  i  samband  med  akut  arbete.  
  
Effekter  på  det  kardiovaskulära  systemet  medieras  bland  annat  av  att  den  ökade  shear  
stress  som  kommer  sig  av  blodtryckshöjning  i  samband  med  akut  arbete  leder  till  frisättning  



  
Love  Strandberg  2018  09  06  

  

350  

av  NO  och  angiogenetiska  faktorer  som  VEGF.  Stamceller  tros  även  rekryteras  från  
benmärgen.  Att  blodtrycket  på  sikt  sjunker  som  en  träningseffekt  tros  vara  kopplat  till  sänkt  
puls  och  minskad  perifer  vaskulär  resistens.  Forskning  tyder  också  på  att  känsligheten  hos  
de  beta-adrenerga  receptorerna  hos  hjärtmuskelcellerna  kan  minska  och  på  så  sätt  minska  
CO  i  vila.  
  
Gällande  effekterna  på  blodfettssammansättningen  kan  sägas  att  en  ökad  apo-A1-syntes  
förmodligen  är  den  bakomliggande  mekanismen  för  ökade  HDL-nivåer.  Tillväxt  i  hjärnan  
medieras  av  ett  antal  tillväxtfaktorer  som  BDNF,  IGF-1,  VEGF,  NGF.  En  del  i  dessa  
tillväxtfaktorers  frisättningsmekanism  kan  vara  lokala  hypoxier  i  hjärnan  som  i  sin  tur  leder  till  
angiogenes.  
  
➢   Känna  till  energikostnad  för  andningsarbete,  arteriell  kapacitet  och  innehåll  av  

syrgas  vid  olika  arbetsintensiteter,  specificitet  i  träningssvaret  samt  
bestämning  av  laktattröskel,    maximal  muskelstyrka    och  anaerob  kapacitet  
(S1)  

  
I  vila  står  energikostnaden  för  andningsarbetet  för  ca  5%  av  den  totala  syrekonsumtionen.  
Den  arteriella  kapaciteten  för  syrgas  är  ca  200  ml/l  blod  och  blodet  anses  då  vara  100%  
saturerat.  Vid  hård  träning  har  det  visats  sig  att  elitidrottares  saturation  kan  nå  så  lågt  som  
85%.  
  
Med  specificitet  i  träningssvaret  menas  att  träningseffekter  endast  ges  för  den  typ  av  arbete  
som  bedrivs.  VO2  max  ökar  inte  t.ex  nödvändigtvis  vid  styrketräning.  
  
Laktattröskeln  anses  var  den  punkt  då  coricykelns  kapacitet  till  bortförsel  av  laktat  är  lika  stor  
som  produktionen.  Bestämning  sker  mha  arbetsprov.  För  bestämning  av  aerob  kapacitet,  se  
VO2  max.  Maximal  muskelstyrka  kan  uppmätas  genom  att  med  hjälp  av  en  dynamometer  följa  
den  kraftutveckling  som  sker  i  en  maximalt  kontraherande  muskel.  

Nervsystemet    
●   Motorneuron  och  motoriska  enheter(S2)      

  
Motorneuronens  morfologi  och  organisation  i  ryggmärgen.  Motorneuronsaxonernas  
perifera  organisation  i  spinalnerver/myotom  och  perifera  nerver.    
  
Motorneuronen  är  precis  som  resterande  neuron  uppbyggda  av  en  nervkropp  kallad  soma,  
ett  utskott  som  skickar  efferens  kallat  axon  och  ett  antal  dendriter  som  tar  emot  afferens  från  
närliggande  celler.  Själva  axonet  är  täckt  av  myelinskidor  skapade  av  schwannceller  som  
förbättrar  nervimpulsers  fortledningshastighet.  Utrymmet  mellan  dessa  nervskidor  kallas  
ranviers  noder.  
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I  ryggmärgen  sitter  neuronens  soma  centralt  lokaliserade  och  utgör  det  som  kallas  grå  
substans.  Runt  den  grå  substansen  finns  vit  substans  bestående  av  de  myeliniserade  
axonen  och  dendriterna.  Den  grå  substansen  delas  in  i  ett  dorsalhorn  och  ett  ventralhorn  
från  vilka  spinalnerver  utgår.  Anteriort  i  ryggmärgen  går  fissura  mediana  anterior.  
  

  
  

Motorneuronen  sitter  lokaliserade  i  kärnor  vertikalt  längs  ryggraden  som  alla  tillsammans  
innerverar  samma  muskel.  De  spinalnerver  som  utgår  från  ryggmärgen  innehåller  nervaxon  
från  ett  visst  segment  av  dessa  muskelkärnor.    
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Spinalnerverna  sägs  innervera  spcifika  sklerotom,  myotom  och  dermatom.  Alltså  delar  av  
ben,  muskler  och  hud  vars  sensoriska  och  motoriska  signalering  går  via  nerven.  
Spinalnerverna  delar  sig  sedan  eller  sammanvävs  i  s.k  plexa  och  övergår  då  i  perifera  
nerver.  De  perifera  nerverna  kan  innehålla  axon  från  olika  muskelkärnor  och  olika  
spinalnerver.  
  
För  mer  detalj  se  lärandemål  om  nervsystemets  uppbyggnad  under  ryggradens  anatomi.  
  
Aktionspotentialen  (AP),  axonal  fortledning  av  AP.      
  
Hur  aktionspotentialen  sätts  igång  och  sprider  sig  i  och  mellan  nervceller  påminner  om  hur  
aktionspotentialer  sprider  sig  inom  och  mellan  hjärtmuskelcellerna.  Precis  som  
hjärtmuskelcellerna  har  neuron  högre  koncentration  K⁺   intracellulärt  och  Na⁺   extracellulärt.  
  

  
  

I  fallet  motorneuron  är  vilopotentialen  ca  -70mV.  En  aktionspotential  startas  av  att  acetylkolin  
som  frisätts  från  celler  inom  CNS  binder  till  dendriterna.  När  motorneuronet  tar  emot  detta  
kemiska  stimuli  kommer  natriumkanaler  att  öppnas  vilket  leder  till  en  minskning  av  
membranpotentialen.  Denna  potentialsförändring  kallas  för  excitatory  postsynaptic  potential  
(ESPS)  och  om  stimulit  är  tillräckligt  stort  överstigs  tröskelpotentialen  på  -55mV  vilket  startar  
en  aktionspotential.    
  
Tröskelpotentialen  kan  uppnås  genom  att  flera  ESPS  summeras  och  leder  till  en  tillräckligt  
stor  depolarisering.  Summationen  kan  vara  antingen  temporal,  d.v.s  ett  en  och  samma  
nervcell  stimulerar  motorneuronet  över  tid  tills  aktionspotential  utlöses,  eller  så  kan  den  vara  
spatial  vilket  betyder  att  flera  nervceller  stimulerar  motorneuronet  samtidigt  så  att  
tröskelpotential  uppnås.  
  
Själva  aktionspotentialen  består  i  att  delar  av  cellmembranet  blir  depolariserat  och  sprider  
sig  likt  den  gör  hos  hjärtmuskelceller.  Efter  den  första  depolariseringen  stängs  
natriumkanalerna  och  kaliumkanaler  öppnas  vilket  återställer  vilopotentialen  tillsammans  
med  NA⁺ /K⁺ -ATPas  i  cellmembranet.  Även  neuronen  har  en  refraktärperiod.  För  mer  detalj  
jämför  med  lärandemål  om  hjärtats  aktionspotentialsfortledning  under  avsnitt  cirkulation.  
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Två  faktorer  som  ska  kännas  till  i  samband  med  aktionspotentialsfortledning  hos  nervceller  
är  längd-  och  tidskonstant.  Längdkonstanten  är  ett  mått  på  hur  fort  en  aktionspotential  
sprider  sig  längs  axonet  och  tidskonstanten  är  ett  mått  på  hur  mycket  stimuli  ett  neuron  
kräver  för  att  en  aktionspotential  ska  utlösas.  Längdkonstanten  är  mycket  större  i  
myeliniserade  neuron  jämfört  med  omyeliniserade  eftersom  aktionspotentialsspridningen  blir  
saltatorisk,  den  hoppar  mellan  olika  ranviernoder.  
  
Motorändplattan,  neuromuskulär  transmission  mEPP,  aktionspotential,  EMG    
  
Motorneuronens  axoner  är  kopplade  till  ett  antal  muskelfibrer  i  det  som  kallas  en  motorisk  
enhet  vilket  avhandlades  under  avsnitt  muskel.  Platsen  där  axonen  fäster  i  muskelcellerna  
kallas  motorändplatta  och  där  sker  en  överföring  av  aktionspotentialen  från  neuron  till  
muskelceller.  Överföringen  sker  genom  frisättning  av  acetylkolin  vilket,  när  det  binder  in  till  
receptorer  i  muskelcellernas  cellmembran,  leder  till  depolarisering.  Hur  stor  denna  
depolarisering  blir  går  att  mäta  och  kallas  end-plate  potential  (EPP).    
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EPP  och  ESPS  fungerar  på  liknande  sätt  men  till  skillnad  från  kopplingen  mellan  
motorneuron  och  andra  nervceller  kan  inte  temporal  summation  ske  i  motorändplattor.  Varje  
aktionspotential  som  når  motorändplattan  via  axon  kommer  starta  en  aktionspotential  hos  
muskelcellen.  Enligt  avsnitt  muskel  kommer  aktionspotentialen  leda  till  frisättning  av  
intracellulärt  kalcium  i  muskelfibret  vilket  leder  till  kontraktion,  det  som  kallas  twitch.  
  
Nedan  visas  en  bild  på  hur  twitch  kan  summeras  för  att  leda  till  större  kontraktionskraft  hos  
muskler.  Värt  att  nämna  är  att  den  temporala  summation  som  sker  inte  avser  EPP.  Temporal  
summation  kan  ske  där  flera  twitch  läggs  till  varandra  för  att  ge  större  kontraktionskraft.  
Däremot  kan  inte  flera  aktionspotentialer  läggas  till  varandra  för  att  öka  EPP  och  på  så  sätt  
utlösa  twitch.  
  

    
  
Den  elektriska  aktiviteten  inom  en  muskel  eller  enskilda  muskelfibrer  kan  mätas  i  det  som  
kallas  elektromyografi  (EMG).  EKG  kan  sägas  vara  ett  specialfall  av  EMG  i  det  att  den  
endast  mäter  den  elektriska  aktiviteten  i  en  muskel,  hjärtat.    
  
EPP  går  att  uppfatta  som  en  tydlig  spike  i  ett  EMG.  Under  tiden  som  en  motorisk  enhet  inte  
är  rekryterad  ses  elektrisk  aktivitetet  orsakad  av  miniature  EPP  (mEPP).  Detta  beror  på  att  
det  ständigt  sker  liten  konstitutiv  frisättning  av  acetylkolinvesiklar  i  motorändplattan.  Dessa  
vesiklar  innehåller  inte  tillräckligt  med  transmittorsubstans  för  att  utlösa  en  twitch.  
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Den  motoriska  enheten;;  Definition:  FF,  FR  och  S  enheter    Reglering  av  muskelkraft:  
Rekrytering  av  motoriska  enheter  och  frekvensreglering    
  
Fast  fatiguable  (FF)  är  en  annan  benämning  på  typ  IIx  fibrer,  fast  fatigue  resistent  (FR)  är  en  
benämning  på  typ  IIa  fibrer  och  slow  (S)  på  typ  I  fibrer.  Som  tidigare  nämnts  består  en  
motorisk  enhet  endast  av  samma  typ  av  muskelfibrer.  De  neuron  som  innerverar  S  fibrer  är  
generellt  sett  mindre  jämfört  med  FF.  Vid  rekrytering  av  motoriska  enheter  för  muskelkraft  
kommer  de  minsta  neuronen  vara  de  som  rekryteras  först,  enligt  det  som  kallas  
storleksprincipen.  
  
Förutom  att  rekrytera  fler  motoriska  enheter  kan  även  firing  frequency  ökas  hos  
motorneuronen  vilket  resulterar  i  större  kontraktil  kraft.  
  

  
  

●   Somatosensorik  (S2)    Primärsensoriska  neuronens  anatomi  och  organisation  i  
ryggmärgen      

  
De  primära  sensoriska  neuronen  skiljer  sig  från  de  motoriska  i  det  att  dess  cellkropp  befinner  
sig  utanför  ryggmärgen.  Cellens  dendriter  tar  emot  afferens  gällande  beröring,  och  
temperatur  m.m.  Impulsen  går  via  cellkroppen  som  är  placerad  i  de  dorsala  spinalnerverna  
för  att  sedan  spridas  till  ett  sekundärt  sensoriskt  neuron  i  ryggmärgen  som  tar  sensoriken  till  
hjärnan.    
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Värt  att  nämna  är  att  afferensen  inte  alltid  består  i  att  en  aktionspotential  utlöses.  Vissa  
sensoriska  neuron  skickar  ständigt  impulser  med  en  viss  frekvens.  Förändringar  i  
omgivningen  kan  gör  att  dessa  ökar  eller  minskar  sin  firing  frequency.  Med  andra  ord  kan  
stimuli  verka  inhibitoriskt,  alltså  leda  till  hyperpolarisering  av  neuronets  cellmembran.  Se  
lärandemål  under  avsnitt  temperaturreglering  för  exempel.  
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För  mer  detalj  se  lärandemål  om  nervsystemets  uppbyggnad  under  ryggradens  anatomi.  
  
Typer  av  sensoriska  nervändslut  i  leder,  senor  och  skelettmuskulatur:  muskelspolar,  
Golgi  senorgan  och  ledreceptorer  (morfologi,  adekvat  stimulus,  submodalitet,  
adaptiva  egenskaper,  receptoriska  fält)    
  
De  sensoriska  neuronen  delas  in  i  de  som  ger  medveten  eller  omedveten  information.  
Exempel  på  neuron  som  ger  medveten  information  är  t.ex  temperatursensoriska  och  
beröringssensoriska  nervändslut  i  huden.  Exempel  på  omedveten  information  är  den  som  
ges  av  neuron  som  registrerar  blodtryck  samt  musklernas  och  ledernas  position.  Den  
sistnämnda  informationen  ges  av  muskelspolar,  golgisenorgan  och  andra  ledreceptorer.  
  
Muskelspolar  utgörs  av  ett  antal  muskelfibrer  som  sammanbinds  med  gap  junctions  och  
omges  av  dendriter  från  sensoriska  neuron.  De  sammanfogade  muskelcellerna  kallas  för  
intrafusala  och  de  omgivande  sensoriska  neuronen  ger  information  om  hur  utsträckta  
muskelfibren  är.    
  

     
  

De  sensoriska  neuronen  i  muskelspolar  delas  in  i  två  typer,  dynamiska  typ  Ia  och  statiska  
typ  II.  Skillnaden  mellan  de  två  fibertyperna  är  att  typ  Ia  ökar  sin  firing  frequency  under  tiden  
muskelspolen  sträcks  ut.  Typ  II  ökar  istället  sin  firing  frequency  i  proportion  till  hur  förlängd  
muskeln  är.  Typ  Ia  upphör  även  att  skicka  impulser  under  förkortning  av  muskeln.  
  

  
  
Till  muskelspolen  går  också  efferent  innervation  via  gamma-motorneuron.  Detta  innebär  att  
de  intrafusala  fibrernas  tonus  kan  påverkas  av  förändringar  i  muskelsträckning  eller  av  hur  
mycket  parasympatikus/sympatikuspåslag  nervsystemet  har.  Gamma-motorneuronen  skiljer  
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sig  från  alfa-motorneuronen  som  innerverar  de  extrafusala  fibren  och  står  för  majoriteten  av  
muskelns  kraftutveckling.    
  
Golgisenorgan  består  av  sensoriska  neuron  vars  dendriter  sammanflätas  med  kollagenfibrer  
i  muskelsenor.  Senorganen  påminner  om  typ  Ia  muskelspolar  i  det  att  de  registrerar  
dynamisk  utsträckning  av  senor.  De  neuron  som  mottar  afferens  om  senornas  dynamiska  
förändringar  kallas  typ  Ib.    
  

  
  

Ledreceptorer  är  ett  samlingsnamn  för  ett  antal  sensoriska  neuron  som  tillsammans  
registrerar  positionen  hos  kroppens  leder.  Exempel  på  dessa  receptorer  är  paciniforma  
känselkroppar,  ruffinikänselkroppar,  golgisenorgan  och  fria  nervändar.  
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●   Spinala  reflexer  (S2)    Sträckreflexen:  receptor,  afferens,  omkoppling,  efferens,  
funktionell  betydelse    Gamma-motorsystemet,  alfa-gamma  samaktivering  
Autogen  hämning:  afferens,  omkoppling,  efferens    

  
En  reflexbåge  består  av  afferenta  neuron  som  sedan  omkopplas  via  interneuron  i  
ryggmärgen  till  efferent  neuron  som  går  till  ett  effektororgan.  I  samband  med  att  en  
spinalreflex  utlöses  går  också  afferens  upp  till  hjärnan  som  registrerar  en  förändring,  detta  
sker  dock  ofta  efter  det  att  efferens  redan  nått  de  berörda  effektororganen.  
  
En  klassisk  spinalreflex  är  sträckreflexen  som  kan  utlösas  t.ex  av  att  slå  med  en  
reflexhammare  på  patellasenan.  Detta  utlöser  i  sin  tur  en  kontraktion  av  muskler  på  lårets  
framsida.  
  

  
  

Vad  som  sker  konkret  är  att  slaget  mot  senan  leder  till  en  dynamisk  sträckning  av  de  
kollagena  fibren.  Svaret  blir  en  ökad  firing  frequency  hos  sensoriska  typ  Ib  neuron  vilket  
omkopplas  i  ryggraden  till  alfa-motorneuron  som  får  senans  muskel  att  förkortas.  Samtidigt  
skickas  inhibitorisk  efferens  till  muskelns  antagonist  (muskel  som  utför  omvänd  rörelse)  för  
att  inte  muskeltonus  ska  förhindra  rörelse.  
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Vid  aktivering  av  alfa-motorneuron  skickas  även  viss  relaxatorisk  efferens  till  den  muskel  
som  kontraheras.  Denna  inhibitoriska  efferens  kallas  för  autogen  hämning  och  tjänar  till  att  
finkalibrera  de  rörelser  vi  utför.  

  
I  samband  med  frivillig  aktivering  av  alfa-motorneuron  (gäller  inte  reflexer)  sker  också  
aktivering  av  gamma-motorneuron  i  något  som  kallas  alfa-gamma  samaktivering.  Hade  inte  
denna  samaktivering  skett  hade  de  intrafusala  fibren  fortsatt  att  vara  utsträckta  samtidigt  
som  de  extrafusala  kontraherats.  Med  andra  ord  krävs  samaktivering  för  att  muskelspolarna  
ska  ge  korrekt  information  om  muskelns  utsträckningsgrad.  
  

●   Flexorreflexen:  receptor,  afferens,  omkoppling,  efferens,  funktionell  betydelse  
Korsad  extensorreflex    

  
Flexorreflexen  utlöses  då  smärtreceptorer  i  huden  skickar  afferens,  t.ex  när  handen  hålls  
över  en  låga.  Detta  får  muskler  i  överarmen  att  kontraheras  vilket  flyttar  handen  från  lågan.  
Principen  för  muskelaktiveringen  är  densamma  som  sträckreflexen.  
  

  
  

Den  korsade  flexorrreflexen  utlöses  t.ex  när  hälen  kommer  mot  en  spik.  Detta  leder  till  att  
flexormuskler  som  lyfter  hälen  över  spiken  aktiveras  samtidigt  som  extensormuskler  som  
låter  kroppstyngden  vila  på  den  icke-skadade  foten  aktiveras.  
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Är  smärtstimulit  tillräckligt  starkt  kan  en  flexorreflex  sprida  sig  från  övre  extremiteter  till  nedre  
extremiteter.  T.ex  kan  en  hand  som  placeras  nära  en  eld  leda  till  att  benets  muskler  spänns  
för  att  förflytta  hela  kroppen  bort  från  lågan.  

  
●   Muskeltonus    

  
Muskeltonus  är  den  grad  av  kontraktion  som  muskelfibren  har  i  vilande  tillstånd.  Kroppens  
muskeltonus  regleras  från  gamma-efferns  i  muskelspolar  och  påverkas  som  tidigare  nämnts  
till  stor  del  av  samspelet  mellan  sympatiska-  och  parasympatiska  impulser.  
  

Anatomi  och  kinesiologi  
●   Kunna  sambandet  mellan  ledanatomi,  rörelser  och  rörelseaxlar    

Muskelfunktion  som  kraftmoment  i  relation  till  kontraktionstyp  samt  
begränsande  och  reglerande  faktorer  samt  ledkompressionskraftens  koppling  
till  muskelkrafter  (S2)  

  
Nedan  ses  de  rörelseplan  som  hänvisas  till  inom  avsnittet.  
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Nedan  ses  exempel  på  de  vanligaste  rörelsebegrepp  som  används  inom  kinesiologin.  
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Ryggraden  
●   Kotpelarens  uppbyggnad:  Kotkropparnas  principiella  byggnad  och  vilka  delar  

som  kan  palperas.  Ryggens  rörlighet  i  relation  till  ledutskottens  orientering;;  
ryggens  längsgående  ligament;;  discus  intervertebralis  -  uppbyggnad  och  
påverkan  av  olika  rörelser;;  atlas  och  axis  ledförbindelser;;  canalis  vertebralis.    
(S2)  

  
Ryggraden  utgörs  av  kotorna  som  med  sina  respektive  corpus  vertebrae  tillsammans  bildar  
columna  vertebralis.  Den  delas  generellt  in  i  7  cervikala,  12  thorakala,  5  lumbala,  5  fuserade  
sakrala  och  3-4  coccygeala  kotor.  Ryggens  konkava  form  gentemot  dorsalsidan  benämns  
som  lordos  och  den  konvexa  formen  benämns  som  kyfos.  Normalt  sägs  ryggen  därför  ha  en  
cervikal  lordos,  en  thorakal  kyfos  och  en  lumbal  lordos.  Stor  böjning  av  ryggens  kurvatur  
vinkelrätt  mot  frontalplanet  anses  vara  patologisk  och  benämns  skolios.  
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Generellt  kan  sägas  att  kotorna  har  en  corpus  vertebrae  ventralt.  Dorsalt  sitter  arcus  
vertebrae  bestående  av  pediculus  och  lamina.  Mest  dorsalt  går  utskott  kallade  processus  
spinosus.  Lateralt  finns  processus  transversus.  Medialt  finns  generellt  sett  fyra  processus  
articularis  som  slutar  i  ledytor,  facies.  Dessa  delas  in  i  superior  och  inferior.  Antalet  
proc.articularis  varierar  i  de  lumbala  och  cervikala  kotorna.  
  
Det  utrymme  som  bildas  vertikalt  av  de  staplade  kotornas  arcus  vertebrae  benämns  canalis  
vertebralis  och  innehåller  ryggmärgen.  
  

  
  
I  sin  mest  distala  del  övergår  ryggraden  i  os  sacrum  bestående  av  de  fem  fuserade  
kotsegment.  Distalt  om  sacrum  finns  de  3-4  coccygala  kotsegmenten.    
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Superiort  har  os  sacrum  två  proc.articularis  superior  samt  canalis  sacralis  som  agerar  
förlängning  på  canalis  vertebralis.  

  

  
  
Proximalt  övergår  os  sacrum  till  de  lumbala  kotorna  som  generellt  har  stora  proc.spinosus  
orienterade  horisontellt.  Ledytan  för  proc.articularis  inferior  är  orienterad  lateralt  och  för  
proc.articularis  superior  är  den  orienterad  medialt.  
  

  
  
De  thorakala  kotorna  har  en  mindre  kotkropp,  kraftiga  proc.transversus  och  en  
proc.spinosus  som  är  orienterad  nedåt  längs  med  ryggraden.  Proc.transversus  slutar  i  fovea  
costalis  mot  vilken  revbenen  ledar  tillsammans  med  facies  costalis  inferior  och  superior.  
Facies  articularis  inferior  vätter  lateralt  mellan  sagittal  -och  frontalplanet  och  superior  vätter  
medialt  mellan  sagittal-  och  frontalplanet.  
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Cervikalt  har  kotorna  inte  lateralt  utstående  proc.transversum.  Istället  uppstår  håligheter  på  
kotornas  laterala  sidor  kallade  foramen  transversarium  genom  vilka  kärl  går.  Proc.spinosus  
är  dorsalt  tudelad  och  facies  articularis  är  orienterade  rakt  vertikalt.  
  

  
  

Kotorna  CI,  CII  och  CVII  skiljer  sig  från  resterande  cervikala  kotor.  CI  som  också  kallas  atlas  
har  två  facies  articularis  superior  som  ledar  mot  cranium  samt  en  posterior  och  anterior  
tuberculum.  Det  finns  även  en  facies  articularis  inferior  samt  fovea  dentis  på  insidan  av  
arcus.  
  

  
  

CII  kallas  även  axis  och  har  förutom  två  facies  articularis  inferior  som  ledar  mot  CIII  även  
facies  articularis  superior  samt  dens  axis.    
  

  
  
CVII  kallas  även  prominens  pga  dess  stora  proc.spinosus  som  kan  palperas  i  nackregionen.  
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De  leder  som  finns  mellan  ryggkotorna  kallas  för  art.zygapophyseale  eller  
art.intervertebrales.  De  är  samverkande  leder  mellan  kotornas  facies  articularis  och  
beroende  på  hur  dessa  är  orienterade  kommer  ledspringorna  ha  olika  lokalisation,  något  
som  påverkar  ledens  rörlighet.    
  

  
  
Se  nedanstående  tabell  för  rörligheten  i  ryggens  olika  kotsegment.  
  

  
  
Caudalt  ledar  ryggraden  i  art.sacroiliaca  mellan  os  sacrum  och  os  coxae.  Kraniellt  ledar  axis  
mot  atlas  i  det  som  kallas  art.atlantoaxialis  mediana  och  art.atlantoaxialis  lateralis.  Mediana  
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utgörs  av  av  dens  axis  och  fovea  dentis  på  atlas.  Lateralis  utgör  av  facies  superior  på  axis  
och  facies  inferior  på  atlas.  
  

  
  

Mot  craniet  ledar  atlas  i  art.atlantooccipitalis  bestående  av  condylus  occipitalis  samt  facies  
superior  på  axis.  
  

  
  

Andra  leder  att  känna  till  art.costovertebralis  mellan  de  thorakala  kotorna  och  revbenen.  
Dessa  är  samverkande  leder  bestående  av  art.costotransversaria  (mellan  kotornas  fovea  
costalis  och  revbenets  tuberculum  costae)  och  art.capitis  costae  (mellan  caput  costae  och  
corpus  vertebrae).  
  

  
  
De  ligament  som  stabiliserar  intervertebrallederna  och  ligger  dict  an  mot  kotkropparna  är  
lig.longitudinale  anterius  ventralt  och  lig.longitudinale  posterior  dorsalt.  Mest  lateralt  går  
lig.intertransversarium  längs  med  proc  transversus.  Ventralt  om  proc.spinosus  går  
lig.supraspinale.  
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Mellan  kotornas  arcus  går  lig.flavum  och  dorsalt  mellan  de  olika  proc.spinosus  går  
lig.interspinalia.  
  

  
  

Caudalt  stabiliseras  art.sacroiliaca  av  lig.sacrospinale  och  lig.sacrotuberale  som  nämnts  
under  moment  2.  Övriga  ligament  att  känna  till  över  leden  är  lig.iliolumbale  som  går  från  
proc.transversum  på  LIV  till  os  coxae.  Det  finns  också  ett  antal  ligg.sacroiliaca  längs  med  
hela  leden  som  stabiliserar.  Dess  kan  vara  ventrala,  interosseala  eller  dorsala.  
  

  
  

Mellan  kotkropparna  går  det  som  kallas  symphysis  intervertebrales  bestående  av  
kotkropparna  och  de  mellanliggande  discus  intervertebralis.  
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De  ligament  som  stabiliserar  atlantooccipitalleden  och  atlantoaxialleden  är  membrana  
atlantooccipitalis  anterior  som  går  ventralt  om  atlas  och  axis  samt  membrana  
atlantooccipitalis  posterior  som  går  ventralt  om  arcus  vertebrae.  Andra  ligament  är  lig.alaria  
som  går  från  dens  axis  till  atlas  ventrala  del  samt  lig.transversum  atlantis  som  löper  dorsalt  
om  dens  och  förankrar  den  i  atlas  ventrala  del.  Lig.apicis  dentis  går  från  dens  till  cranium.  
  
Lig.longitudinale  posterius  heter  i  höjd  med  CI-CII  membrana  tectoria  och  lig.supraspinale  
heter  lig.nuchae.  
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●   Ryggens  muskulatur:  Översiktlig  orientering  om  musculus  erector  spinae  och  

muskler  engagerade  vid  flexion,  extension,  sidoböjning  och  stående.  Fascia  
thoracolumbalis.    (S2)  

  
Mellan  de  thorakala  kotorna  går  djupt  liggande  muskulatur  i  form  av  mm.rotatores  som  går  
mellan  kotornas  proc.transversus  och  proc.spinosus.  Funktion  för  musklerna  är  rotation  av  
kotpelarens  thorakala  del.  Andra  djupa  muskler  är  mm.multifidi  som  också  går  från  
proc.transversus  till  proc.spinosus,  men  då  längs  hela  kotpelaren.  Skillnad  i  funktion  är  att  
multifidus  står  för  extension  av  kotpelaren.  Mm.semispinalis  är  också  sträckarmuskler  som  
likt  mm.multifidi  går  från  transversum  till  spinosum.  Dessa  muskler  går  från  thorakala  kotor  
till  cranium  och  ger  lateralflexion  samt  rotation  över  atlantooccipitalleden  och  
atlantoaxialleden.  
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Ryggens  stora  sträckarmuskulatur,  m.erector  spinae  går  superficiellt  om  tidigare  nämnd  
muskulatur  och  delas  i  sin  tur  upp  i  m.ilicostalis,  mm.longissimus  och  mm.spinalis.  
Ursprunget  för  de  enskilda  musklerna  är  medialt  och  går  i  det  mest  ytliga  lagret  lateralt  för  att  
fästa  på  costae.  Närmare  kunskap  om  ursprung  och  fäste  krävs  inte.  
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Mer  superficiellt  och  cervikalt  går  mm.splenii  som  delas  in  i  m.splenius  capitis  som  går  från  
lig.nuchae  till  os  occipitale  samt  m.splenius  cervicis  som  går  från  proc.spinosus  på  TIII-TIV  
och  fäster  in  på  proc.transversum  på  CI-CII.  Funktion  för  musklerna  är  extension  samt  
rotation  över  intervertrballederna.  
  

  
  

Hela  ryggens  muskulatur  omgärdas  av  fascia  thoracolumbalis  som  i  sin  tur  delas  in  i  ett  
främre,  ett  mittersta  och  ett  bakre  lager  vilket  ger  muskulaturen  olika  compartments.  
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●   Ryggmärg  och  spinalnerver:  Ryggmärgssegmentens  benämning;;  
ryggmärgshinnor  och  rum  de  begränsar;;  samband  och  skillnader  mellan  radix  
ventralis,  radix  dorsalis,  ramus  dorsalis  och  ramus  ventralis;;  foramen  
intervertebralis  avgränsning,  innehåll  och  topografiska  relationer;;  
spinalnervens  första  avsnitt  och  relation  till  autonoma  nerver;;  innervation  av  
kotpelare  och  ryggmuskulatur;;  dermatom/myotom;;  bildningen  av  plexus  
cervicalis,  brachialis,  lumbalis  och  sacralis.  (S2)  

  
Själva  medulla  spinalis  (ryggmärgen)  är  en  del  av  CNS  och  går  från  medulla  oblongata  ner  
till  L  I-L  II.  Runt  märgen  finns  ett  antal  skyddande  hinnor  från  vilka  utskott  går  i  form  av  
nervus  spinalis  (spinalnerver)  genom  foramen  intervertebrale.  Ryggmärgens  tjocklek  är  
något  större  kring  de  cervikala  och  lumbala/sakrala  segmenten  eftersom  spinalavgångar  där  
går  till  armar  och  ben.  Dessa  områden  kallas  intumescentia  cervicalis  och  intumescentia  
lumbosacralis.  Vid  ryggmärgens  slut  går  ett  antal  perifera  nerver  ut  längs  med  de  lumbala  
och  sakrala  kotsegmenten  i  det  som  kallas  cauda  equina.  
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Runt  ryggmärgen  ligger  en  skyddande  bindvävshinna  kallad  pia  mater  spinalis.  Dict  an  mot  
arcus  finns  en  hårdare  hinna  kallad  dura  mater  spinalis.  Mellan  pia  och  dura  mater  finns  
ytterligare  en  tunn  hinna  kallad  arachnoidea  mater  spinalis.  Ryggmärgen  förankras  i  
kotpelaren  med  hjälp  av  lig.denticulatum  som  går  från  pia  mater,  korsar  arachnoidea  och  
fäster  i  dura  mater  som  i  sin  tur  fäster  mot  kotpelaren.  
  
Det  bildas  ett  antal  utrymmen  mellan  hinnorna.  Ytterst  finns  spatium  epidurale  mellan  
kotkroppen  och  dura  mater.  Detta  område  innehåller  fett  och  venplexum.  Innanför  
arachnoidea  finns  spatium  subarachnoideum  som  innehåller  cerebrospinalvätska.  
  



  
Love  Strandberg  2018  09  06  

  

377  

  
  

Efter  att  medulla  slutar  i  höjd  med  L1-L2  fortsätter  dura  mater  ner  till  S3-S4  tillsammans  med  
cauda  equina.  De  olika  ryggmärgsrummen  är  rymligare  kaudalt  eftersom  de  enskilda  
nerverna  tar  mindre  plats  jämfört  med  ryggmärgen.    

  

  
  

Från  ryggmärgen  går  axon  från  de  nervceller  som  sitter  i  den  grå  substansen  tillsammans  för  
att  bilda  två  nervrötter  på  varje  sida  av  kroppen,  kallade  radix  posterior  och  radix  anterior.  
Den  ventrala  roten  har  motoriska  efferenta  fibrer.  På  den  dorsala  roten  finns  ett  ganglion  
sensorium  med  nervceller  vars  axon  tar  emot  sensorisk  afferens,  Fibren  från  dessa  
nervrötter  går  sedan  samman  och  bildar  en  spinalnerv  med  både  motorisk  efferens  och  
sensorisk  afferens.  Själva  spinalnerven  delar  sig  sedan  oftast  i  en  ramus  ventralis  och  en  
ramus  dorsalis.  
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Spinalnerven  går  sedan  ut  genom  foramen  intervertebrale  och  innerverar  ett  visst  segment  
av  kroppen.  Varje  spinalnerv  har  ett  dermatom,  ett  sklerotom  och  ett  dermatom  som  
innerveras.  Alltså  ett  antal  muskler,  ben  och  delar  av  huden  vars  afferens  och  efferens  går  
via  spinalnerven.  Dessa  segment  numreras  efter  vilken  kota  spinalnerven  passerar  över.  
Detta  system  gäller  ner  till  cervikalkota  VII  då  spinalnerven  som  går  över  kotan  benämns  C7  
och  nerven  som  går  under  kotan  benämns  C8.  Därefter  går  T1  under  thorakalkota  I  och  
spinalnerverna  fortsätter  att  namnges  utefter  vilken  kota  de  går  under.  Kotorna  skrivs  med  
romerska  siffror  och  motsvarande  spinalnerver  med  latinska  siffror.  
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Efter  att  ha  passerat  foramen  intervertebrale  fortsätter  vissa  spinalnerver  direkt  till  målorgan  
eller  delar  upp  sig  i  ett  antal  perifera  nerver  utan  att  blanda  sig  med  andra  nerver.  De  
thorakala  intercostalnerverna  är  exempel  på  detta.    
  
Vanligt  är  dock  att  spinalnerverna  blandas  i  plexa  från  vilket  det  avgår  perifera  nerver.  Det  
finns  ett  cervikalt  plexus  in  i  vilket  nerver  går  från  C1  till  C4  och  från  vilket  perifera  nerver  går  
till  övre  thorax.  Det  brachiala  plexat  får  input  från  C5-T1  vilka  övergår  i  perifera  nerver  till  
axillen  och  armen.  Det  lumbala  plexat  får  input  från  T12-L4  och  avger  perifera  nerver  till  
höftregionen  och  benen.  Det  sakrala  plexat  får  nervfibrer  från  L4-S4  och  ger  framförallt  
perifera  nerver  till  benen  och  rumpan.  
  

  
  

De  perifera  nerver  som  utgår  från  olika  plexa  består  alltså  av  nervfibrer  från  olika  
spinalsegment  och  kan  därför  innervera  områden  som  skiljer  sig  från  det  sklerotom,  myotom  
eller  dermatom  som  innveras  av  ett  specifikt  ryggmärgssegment.  I  bilden  nedan  visas  hur  
dermatomen  skiljer  sig  från  de  områden  vars  sensorik  sköts  av  perifera  nerver.    
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Den  ryggmuskulatur  som  tidigare  nämnts  innerveras  direkt  av  spinalnerver  från  L5  till  C1.  
  
Blodförsörjningen  till  kotpelaren  sker  i  form  av  aa.spinales  anterior  och  aa.spinales  posterior.  
Dessa  kommer  i  sin  tur  från  olika  kärl  beroende  på  vilket  ryggradssegment  det  berör.  De  
cervikala  aa.spinales  kommer  från  a.vertebralis  som  passerar  genom  foramen  
transversarium.  De  thorakala  kommer  från  aa.intercostales  och  de  lumbala  från  aa.lumbales.  
Aa.radicularis  försörjer  delvis  de  thorakala  och  lumbal  segmenten.  Ryggmuskulaturen  
försörjs  precis  som  kotpelaren  från  de  segmentella  avgångarna.  
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Aa.spinales  kommer  sedan  perfundera  ryggmärgen.  
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På  vensidan  finns  ett  antal  plexa  både  inom  ryggmärgen  och  inom  själva  kotkroppen.  
  

  
  

●   Känna  till:  Nackrosetten  samt  platsen  för  lumbalpunktion  (S1)  
  
Nackrosetten  är  en  samling  muskler  lokaliserade  dorsalt  i  det  cervikala  segmentet  och  som  
är  ansvariga  för  extension  och  rotation  över  de  övre  intervertebral-,  atalantooccipital-  och  
atlantoaxiallederna.  
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Lumbalpunktion  utförs  ofta  i  höjd  med  L4.  

Bål  och  buk  
●   Skelettdelar,  ledtyper,  leder  och  rörelseaxlar  för  bröstkorgen    (S2)  

  
Bröstkorgens  muskler  och  skelettdelar  avhandlas  under  moment  1.  Värt  att  tillägga  är  att  
broskförbindelserna  mellan  costae  och  sternum  kallas  art.costosternalis.  
  

  
  

Förutom  m.intercostalis  externus  och  internus  finns  även  m.intercostalis  intimus  som  följer  
internus  förlopp.  Se  nedan  bild  nedan  för  musklernas  ursprung  och  fäste.  
  

  
  

●   Muskler  som  utgör  bukväggen,  deras  anatomi  samt  funktion  avseende  rörelser  
i  ryggraden.  (S2)  

  
De    muskler  som  bör  kännas  till  i  samband  med  bukväggen  är  m.obliquus  externus  
abdominis,  m.obliquus  externus  abdominis,  m.transversus  abdominis  och  m.rectus  
abdominis.  
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Mest  superficiellt  sitter  m.abdominis  rectus  som  utgår  från  os  pubis  och  fäster  in  i  costae  V-
VII  samt  proc.xiphoideus.  Funktion  är  flexion  över  de  de  sakrala,  lumbala  och  thorakala  
intervertebrallederna.    
  
M.obliquus  externus  abdominis  sitter  djupt  om  rectus  och  utgår  från  laterala  costae  V-XII  för  
att  sedan  fästa  in  i  det  bindvävsstråk  som  går  från  sternum  till  lig.inguinale  och  kallas  linea  
alba.  Djupt  om  externus  sitter  m.obliquus  internus  abdominis  som  utgår  från  fascia  
thoracolumbalis  och  fäster  in  i  inferiora  costae  X-XII.  Funktion  för  externus  och  internus  vid  
ipsilateral  aktivering  (aktivering  av  de  två  musklerna  på  samma  sida)  är  lateralflexion  och  vid  
kontralateral  aktivering  (aktivering  av  internus  på  ena  sidan  och  externus  på  andra)  ges  
medialrotation.  
  
M.transversus  abdominis  är  den  mest  djupgående  muskeln.  Ursprung  är  cartilago  costalis  i  
höjd  med  costae  VII-XII  och  fäste  är  linea  alba.  Funktion  vid  ensidig  aktivering  är  
lateralrotation  och  funktion  vid  bilateral  aktivering  är  kompression  av  buken.  Denna  
kompression  leder  till  uppbyggnad  av  ett  buktryck  som  avlastar  kotpelaren.  
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●   Diafragmas  anatomi  samt  funktion  avseende  andning  och  buktrycksökning.    
(S2)  

  
Se  föregående  lärandemål  och  lärandemål  moment  1.  
  

●   Innervering  och  kärlförsörjning  av  muskulatur  involverade  i  funktionerna  i  
ovanstående  punkter.    (S2)  

  
Blodförsörjning  till  ovanstående  muskulatur  sker  från  många  av  bukens  artärer,  bland  annat  
från  aortaavgreningarna  aa.subcostales  och  aa.lumbales.  
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Innervation  sker  från  en  mängd  olika  nerver  men  gemensamt  för  bukmuskulaturen  är  
innervation  från  nn.intercostalis  VII-XI.  
  

  
  

●   Beskriva  rörligheten  i  bröstkorgen  och  vilka  leder  som  bidrar    (S2)  
  
Bröstkorgens  rörelse  vid  andning  beskrivs  som  rörelsen  av  en  hinks  handtag  som  lyfts  och  
möjliggörs  av  costovertebrallederna.  
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●   Beskriva  motoriska  bortfallssymptom  vid  skador  på  respektive  ryggmärgsnivå  
samt  enskilda  nerver    (S2)  

  
De  bortfallssymtpom  som  upplevs  beror  på  i  vilken  höjd  skadan  sker.  Sker  en  skada  kommer  
de  muskler  som  innerveras  av  nerver  som  avgrenats  proximalt  om  skadan  vara  opåverkade.  
Alla  muskler  som  innerveras  av  avgreningar  distalt  om  skadan  kommer  däremot  bli  
påverkade.  
  

●   C4-Th12-dermatomens  och  myotomens  utbredning  över  bålen  (S2)  
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Nedre  extremiteten    
●   Skelettdelar,  ledtyp,  rörelseaxlar  och  ledbandsapparaten  för  benets  viktigaste  

ledgångar,  dvs  höft,  knä,  den  övre  och  de  undre  språngbenslederna  samt  
metatarsophalangeallederna.  (S2)  

  
I  översikt  består  de  nedre  extremiteternas  ben  av  os  femur,  os  patella,  os  tibia,  os  fibula  
samt  ett  antal  ben  i  foten.    

  
  

Os  femur  delas  i  sin  tur  in  i  dess  proximala  del  med  collum  och  caput  femoris  som  ledar  mot  
os  coxae.  Områden  mellan  collum  och  benets  metafys  kallas  ventralt  linea  intertrochanterica  
och  dorsalt  crista.  Lateralt  på  metafysen  sitter  trochanter  major  och  medialt  trochanter  minor.  
Dessa  utskott  utgör  muskelfästen.    
  
Distalt  slutar  femur  i  condylus  lateralis  och  medialis  med  medföljande  epicondylus.  Mellan  
dessa  bildas  dorsalt  fossa  intercondylaris  och  ventralt  facies  patellars.  Distala  metafysen  har  
även  tuberculum  adductorium  som  fäste  för  lårens  adduktormuskulatur.  
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Tibia  och  fibula  fäster  i  varandra  i  en  syndesmos  kallad  membrana  interossea.  Tibia  består  
proximalt  av  condylus  lateralis  och  condylus  medialis  som  ledar  mot  femurs  kondyler.  Fibula  
har  proximalt  collum  fibulae  och  caput  fibulae  som  ledar  mot  tibia.  Dorsalt  har  tibia  ett  utskott  
kallat  eminentia  intercondylaris  som  fäster  i  femurs  fossa  intercondylaris.  Ventralt  på  tibita  
finns  tuberositas  tibiae  som  agerar  muskelfäste.  
  
Distalt  slutar  tibia  i  malleolus  medialis  och  fibula  i  malleolus  lateralis  som  båda  utgör  
ledpanna  mot  övre  språngbensleden.  
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Foten  kan  delas  in  i  bakfot,  mellanfot  och  framfot.  Bakfoten  utgörs  till  största  del  av  ossa  
tarsi,  mellanfoten  av  ossa  metatarsi  och  framfoten  av  ossa  digitorum  pedis.  
  
Ossa  tarsi  utgörs  proximalt  av  os  calcaneus  som  slutar  i  tuber  calcanei.  Medialt  sitter  os  
talus  som  delas  in  i  caput  och  collum  samt  corpus  som  utgör  ledhuvud  i  övre  
språngbensleden.  Mer  distalt  finns  os  naviculare  och  os  cuboideum.  Dessa  ledar  mot  os  
cuneiforme  laterale,  intermedium  och  mediale.    
  
Mer  distalt  sitter  ossa  metatarsi  bestående  av  os  metatarsale  I-V.  Varje  metatarsalben  
består  i  sin  tur  av  basis,  corpus  och  caput.  Caput  ledar  i  sin  tur  mot  digitorum  pedis.  Dessa  
ben  består  av  os  phalanx  proximalis  I-V  samt  os  phalanx  distalis  I-V.  Hos  alla  tår  förutom  
stortån  finns  även  os  phalanx  media  II-V.  Falangbenen  har  precis  som  metatarsalbenen  en  
basis,  corpus  och  caput.  
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Nedre  extremiteternas  leder  består  proximalt  av  art.coxae  där  acetabulum  utgör  ledpanna  
och  caput  femoris  utgör  ledhuvud.  Acetabulums  broskbeklädda  insida  kallas  facies  lunata  
och  övergår  i  labrum  acetabuli  som  är  den  del  av  brosket  omgärdar  caput  femoris.  Inne  i  
leden  sitter  det  stabiliserande  lig.transversum  acetabuli.  De  ligament  som  stabiliserar  utsidan  
av  leden  är  lig.iliofemorale,  lig.ischiofemorale  och  lig.pubofemorale  som  alla  vrider  sig  runt  
collum  femoris.  

  
Leden  är  en  kulled  i  vilken  extension/flexion  kan  ske  vinkelrätt  mot  sagittalplanet.  Vinkelrätt  
mot  frontalplanet  kan  abduktion/adduktion  ske  och  vinkelrätt  mot  transversalplanet  tillåts  
pronation/supination.  
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Övergången  mellan  os  femur  och  os  tibia  sker  i  art.genus  där  de  två  condylus  femoris  utgör  
ledhuvud  och  de  två  condylus  tibialis  utgör  ledpanna.  Tibialis  eminentia  intercondylaris  går  
även  in  i  femurs  fossa  intercondylaris.  Art.genus  är  en  gångjärnsleden  som  tillåter  
extension/flexion  vinkelrätt  mot  sagittalplanet  samt  viss  pronation/supination  vinkelrätt  mot  
transversalplanet.  
  
Inne  i  leden  finns  meniscus  medialis  och  meniscus  lateralis  som  ger  extra  ledyta.  
Lig.cruciatum  posterius  och  anterius  går  i  leden  och  förhindrar  lateralrörelse.  På  utsidan  av  
leden  går  lig.collaterale  tibiale  från  facies  medialis  tibiae  (mediala  tibia)  till  femurs  
epicondylus  medialis.  Lig.collaterale  fibulare  går  från  caput  fibulae  till  femurs  epicondylus  
lateralis.  Bägge  ligamenten  förhindrar  lateralrörelse.  På  framsidan  går  även  lig.patellae  som  
fäster  i  tuberositas  tibiae.  Detta  är  en  förlängning  av  fascian  från  m.femoris  rectus  och  
förhindrar  anteroposterior  rörelse.  
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Tibia  ledar  även  mot  fibula  proximalt  i  art.tibiofibularis  samt  distalt  i  syndesmosis  
tibiofibularis.  Däremellan  löper  som  tidigare  nämnts  membrana  interossea  cruris.  
  
Fotleden  delas  in  i  övre  språngbensleden  bestående  av  art.talocruralis  och  undre  
språngbenslederna  bestående  av  art.subtalaris  och  art.talocalcaneonavicularis.  
  
Ledpannan  i  art.talocruralis  utgörs  av  malleolus  lateralis  samt  malleolus  medialis  och  
ledhuvud  utgörs  som  tidigare  nämnts  av  corpus  tali.  Talocruralis  är  en  samverkande  
gångjärnsled  som  möjliggör  plantarflexion  och  dorsalflexion  vinkelrätt  mot  sagittalplanet.  
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Art.subtalaris  utgörs  av  os  talus  och  os  calcaneus.  Art.talocalcaneonavicularis  utgörs  av  os  
talus,  os  calcaneus  samt  os  naviculare.  Inom  engelsk  litteratur  kan  
art.talocalcaneonavicularis  benämnas  som  ett  främre  compartment  i  art.subtalaris.  De  undre  
språngbenslederna  är  planleder  som  möjliggör  pronation/supination  längs  en  rörelseaxel  
mellan  frontal-  och  sagittalplanet.  
  

  
  

Över  fotlederna  löper  lateralt  lig.talofibulare  anterior  och  posterior  samt  lig.calcaneofibulare.  
Alla  ligamenten  fäster  i  laterala  malleolen,  talofibulare  fäster  även  i  os  talus  och  
calcaneofibulare  fäster  i  os  calcaneus.  Medialt  över  fotlederna  löper  lig.deltoideum  från  
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mediala  malleolen  till  os  naviculare.  Gemensamt  förhindrar  ligamenten  framförallt  
pronations/supinationsrörelser  som  riskerar  att  skada  leden.  
  
Längs  med  tårna  går  ett  antal  gångjärnsleder  vars  funktion  är  att  tillåta  extension/flexion  
vinkelrätt  mot  sagittalplanet.  Lederna  mellan  ossa  cuniformi  och  ossa  metatarsi  kallas  
art.talometatarsale  I-V.  Lederna  mellan  os  metatarsale  I-V  och  phalanx  proximalis  I-V  kallas  
art.metatarsophalangeale  I-V  och  förkortas  MIP.  Lederna  mellan  phalanx  proximalis  II-V  och  
phalanx  media  II-V  kallas  art.interphalangea  proximalis  II-V  och  förkortas  PIP.  Lederna  
mellan  phalanx  media  II-V  och  phalanx  distalis  II-V  kallas  art.interphalangea  distalis  II-V  och  
förkortas  DIP.    
  
Hallux  har  distalt  om  art.metatarsophalangeale  I  art.interphalangea  som  går  mellan  os  
phalanx  proximalis  I  och  phalanx  distalis  I.  Leden  förkortas  IP.  
  

  
  

Det  viktigaste  stabiliserande  ligamentet  för  att  hålla  uppe  fotvalvet  är  aponeurosis  plantaris  
som  går  från  tuber  calcanei  och  fäster  in  i  caput  metatarsi  samt  basis  phalanges.  
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●   Muskulaturen  över  respektive  ledgång  och  dess  innervation  och  
kärlförsörjning.  Muskler  kritiska  för  en  rörelse/kraftutveckling.  Redogöra  för  
muskulaturens  bindvävsrum  (loger/compartments)    (S2)  

  
Kring  höftens  framsida  sitter  m.iliopsoas  vars  funktion  är  flexion  över  höftleden  samt  över  ett  
antal  intervertebralleder.  Muskeln  består  av  tre  separata  muskelbukar  kallade  m.psoas  
major,  m.psoas  minor  samt  m.iliacus.  Psoas  minor  har  ursprung  i  kotorna  TXII-LI  och  fäster  
in  anteriort  på  os  pubis.  Psoas  major  utgår  från  TXII-LV  och  fäster  tillsammans  med  
m.iliacus  in  på  femurs  trochanter  minor.  M.iliacus  utgår  från  mediala  delarna  av  os  iliaca.  
Eftersom  psoas  major  och  iliacus  fäster  medialt  på  femur  har  de  även  viss  funktion  som  
adduktorer  i  höftleden.  
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På  höftregionens  baksida  fäster  glutealmuskulaturen  vars  funktion  består  i  extension,  
abduktion  och  viss  lateralrotation  över  höftleden.  Ytligast  utgår  m.gluteus  maximus  från  
crista  iliaca  för  att  fästa  in  på  proximala  tibia  via  dess  laterala  ligamentala  del  kallad  tractus  
iliotibialis.  Djupare  utgår  m.gluteus  medius  inferiort  om  gluteus  maximus  på  os  coxae  och  
fäster  in  på  trochanter  major.  Den  djupast  liggande  glutealmuskeln  m.gluteus  minimus  utgår  
inferiort  om  och  fäster  in  tillsammans  med  m.gluteus  medius.    
  
Ytligt  i  förhållande  till  glutealmuskulaturen  går  m.tensor  latae  från  SIAS  för  att  bli  en  del  av  
tractus  iliotibialis.  Dess  funktion  är  huvudsakligen  flexion  över  höftleden  även  om  viss  
medialrotation  kan  ske.  M.piriformis  utgår  djupt  om  glutealmuskulaturen  från  os  sacrum  och  
fäster  in  i  trochanter  major.  Dess  funktion  är  abduktion  över  höftleden.  
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Den  muskulatur  som  bör  kännas  till  på  lårets  framsida  är  m.quadriceps  femoris  som  i  sin  tur  
delas  upp  i  fyra  separata  muskelbukar.  Gemensamt  för  alla  muskelbukar  är  att  de  fäster  in  i  
tuberositas  tibiae  via  lig.patellae  och  dess  funktion  är  primärt  extension  över  knäleden.  
M.rectus  femoris  är  den  muskelbuk  som  kan  flektera  i  höftled  eftersom  den  utgår  från  SIAI  .  
Djupt  om  rectus  går  m.vastus  lateralis,  intermedius  och  medalis.  Vastus  lateralis  utgår  från  
proximala  femurs  laterala  del  och  vastus  medialis  utgår  från  motsvarande  mediala  del.  
Vastus  intermedius  utgår  från  dorsala  femurs  mediala  del.  Funktionen  hos  dessa  muskler  är  
extension  över  knäleden.    
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Övriga  muskler  att  känna  till  är  m.sartorius  som  utgår  från  SIAS  och  fäster  medialt  om  
tuberositas  tibiae  tillsammans  med  muskler  från  lårets  insida  och  baksida.  Muskeln  går  
superficiellt  om  quadriceps  och  funktion  är  flexion  i  höftled  och  knäled  samt  abduktion  i  
höftled.    
  

  
  

På  lårets  insida  sitter  adduktorerna.  Gemensamt  för  musklerna  är  att  de  utgår  från  os  pubis  
och  adducerar  över  art.coxae.  M.gracilis  fäster  in  med  m.sartorius  medialt  om  tuberositas  
tibiae  och  flekterar  även  över  art.genus.  M.adductor  magnus  fäster  in  längs  med  större  delen  
av  mediala  sidan  av  femur.  Mer  superficiellt  och  proximalt  fäster  m.adductor  longus,  
m.adductor  brevis  och  m.pectineus  in.  
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På  baksidan  av  låret  fäster  ett  antal  muskler  som  ger  extension  i  höftled  samt  flexion  i  
knäled.  Dessa  är  m.biceps  femoris,  m.semimembranosus  och  m.semitendinosus.  
Gemensamt  för  musklerna  är  ursprung  i  tuber  ischiadicum  och  fäste  på  underbenen.  Mest  
superficiellt  sitter  m.semitendinosus  som  delar  ursprung  med  m.biceps  femoris  ena  
muskelbuk  samt  fäster  in  medialt  om  tuberositas  tibiae.  Djupt  om  semitendinosus  sitter  
m.semimembranosus  som  fäster  in  i  condylus  medialis.    
  
Under  semimembranosus  sitter  m.biceps  femoris  vars  ursprung  delas  in  i  caput  longum  som  
utgår  från  tuber  ischiadicum  och  caput  breve  som  utgår  från  dorsala  mediala  femur.  Fäste  
för  bägge  muskelbukar  är  caput  fibulae.  Caput  breve  går  inte  över  höftleden  och  har  därför  
endast  flekterande  funktion  i  knäled.    
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Lårets  muskulatur  delas  in  i  en  anterior,  en  medial  och  en  posterior  compartment.  Runt  
lårets  muskulatur  löper  fascia  latae  som  i  sin  laterala  del  övergår  i  tractus  iliotibialis.  
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På  underbenets  framsida  utgår  m.tibialis  anterior  från  mediala  anteriora  membrana  
interossea  och  fäster  in  i  os  cuneiforme  på  fotens  plantarsida.  Funktion  är  dorsalflexion  samt  
supination  över  fotleden.  Djupt  om  tibialis  sitter  m.extensor  digitorum  longus  och  m.extensor  
hallucis  longus.  Bägge  musklerna  utgår  från  membrana  interossea  något  mer  distalt  om  
ursprunget  för  tibialis  anterior.  Den  yttre  av  musklerna  är  extensor  digitorum  longus  som  
fäster  in  i  phalanx  distalis  II-V  via  aponeurosis  dorsalis.  Funktion  är  dorsalflexion  och  
pronation  eller  supination  över  fotleden  samt  extension  i  MTP  II-V-,  PIP-,  och  DIP-lederna.  
Hallucis  longus  fäster  in  på  phalanx  distalis  I.  Funktion  är  dorsalflexion  och  pronation  eller  
supination  över  fotleden  samt  extension  i  MTP  I-  och  IP-leden.  Ifall  pronation  eller  supination  
sker  vid  kontraktion  av  extensormuskulaturen  beror  på  fotens  position  vid  start  av  
kontraktionen.  
  
De  senor  som  passerar  längs  fotleden  hålls  på  plats  av  bindvävsstråk  kallade  retinaculae	  
extensorum.	  När	  senorna	  passerar	  fotleden	  går	  de	  även	  genom	  senskidor	  kallade	  vaginae	  
synoviales	  pedi	  för	  att	  minska	  risken	  för	  inklämning	  i	  leden.  
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Lateralt  på  underbenet  sitter  fibularismuskulaturen  som  plantarflekterar  och  pronerar  i  
fotleden.  M.fibularis  longus  utgår  distalt  om  caput  fibulae  och  fäster  in  på  fotens  plantarsida  i  
os  cuneiforme  intermedium.  M.fibularis  brevis  utgår  från  distala  hälften  av  laterala  fibula  
samt  fäster  in  på  fotens  plantarsida  i  metatarsalbenen.  
  
De  senor  som  passerar  längs  fotleden  hålls  på  plats  av  retinaculae	  fibularia.  
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Mest  ytligt  på  underbenets  baksida  sitter  m.triceps  surae  bestående  av  m.gastrocnemius  
och  m.soleus.  Gemensamt  för  musklerna  är  fästet  i  tuber  calcanei  via  tendo  calcaneus  
(tendo  achilles)  samt  att  kontraktion  ger  plantarflexion  i  fotled.  M.soleus  utgår  från  caput  
fibulae  och  posteriora  proximala  fibula.  M.gastrocnemius  delas  in  i  caput  mediale  och  caput  
laterale  samt  utgår  från  respektive  epicondylus  på  posteriora  femur.  Gastrocnemius  ger  
förutom  plantarflexion  även  flexion  i  knäleden.    
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Något  djupare  på  underbenet  sitter  m.flexor  digitorum  longus  medialt  och  m.flexor  hallucis  
longus  lateralt.  Flexor  digitorum  longus  utgår  från  proximala  posteriora  tibia  och  fäster  in  i  
plantarsidan  av  phalanx  distalis  II-V.  Funktion  är  plantarflexion  och  supination  över  fotleden  
samt  flexion  i  MTP-II-V-,  PIP-  och  DIP-lederna.  Flexor  hallucis  longus  utgår  från  posteriora  
proximala  fibula  och  fäster  in  i  phalanx  distalis  I.  Funktion  är  plantarflexion  och  supination  
över  fotleden  samt  flexion  i  MTP-I  och  IP-leden.  
  
De  senor  som  passerar  längs  fotleden  hålls  på  plats  av  retinaculae	  flexorum.  
  
I  ett  djupare  compartment  sitter  m.tibialis  posterior  som  utgår  från  proximala  membrana  
interossea  och  fäster  i  plantarsidan  av  mellanfoten.  Funktion  är  plantarflexion  i  fotleden  samt  
viss  supination.  M.popliteus  är  en  liten  muskel  som  går  över  knäleden  och  bidrar  till  flexion  
och  medialrotation.  Utgångspunkt  är  anteriora  sidan  av  epicondylus  lateralis  på  femur  och  
fäste  är  posteriora  proximala  tibia.  
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Underbenets  muskler  delas  in  i  en  anterior,  en  lateral,  en  ytlig  posterior  och  en  djup  posterior  
compartment.  Muskulaturen  omgärdas  av  fascia  cruris.  
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För  musklernas  innervation  och  kärlförsörjning,  se  nedanstående  lärandemål.  
  

●   Artär-  och  vengrupperna  inom  säte,  lår  och  underben.  Fotens  huvudartärer.  
Höftledens  kärlförsörjning.  (S2)  

  
Efter  att  a.iliaca  communis  avgått  från  aortan  delas  den  i  a.iliaca  interna  och  externa.  Från  
a.iliaca  interna  avgår  a.glutea  superior  och  a.glutea  inferior  som  bland  annat  perfunderar  
glutealmuskulaturen.  Andra  avgångar  är  a.obturatoria  som  blodförsörjer  
adduktormuskulaturen  samt  a.pudenda  interna  som  perfunderar  muskulaturen  i  lilla  
bäckenet.  
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A.iliaca  externa  övergår  sedan  i  a.femoralis  som  korsar  inguinalligamentet  i  det  som  kallas  
trigonum  femorale  för  att  sedan  gå  innanför  fascia  lata  i  det  som  kallas  canalis  adductorius.  
Från  a.femoralis  avgår  a.profunda  femoris.  I  höjd  med  art.coxae  avgår  från  a.profunda  
femoris  de  två  artärerna  a.circumflexa  lateralis  samt  a.circumflexa  medialis.  Lateralis  
perfunderar  muskulaturen  på  lårets  framsida  samt  höftleden.  Mer  distalt  avgår  från  profunda  
femoris  ett  antal  aa.perforantes  som  perfunderar  muskulaturen  på  lårets  baksida.  
  

  
  
A.femoralis  går  innanför  adductor  magnus  tills  den  går  ut  genom  fascia  lata  i  hiatus  
adductorius  och  övergår  till  baksidan  av  benet  för  att  då  kallas  a.poplitea.  I  samband  med  
övergång  i  underbenet  delar  sig  a.poplitea  i  a.tibialis  posterior  och  a.tibialis  anterior.  Tibialis  
anterior  blodförsörjer  underbenets  främre  muskulatur.  Från  tibialis  posterior  avgår  a.fibularis  
som  tillsammans  med  a.tibialis  posterior  perfunderar  vadens  muskulatur.    
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Under  fotleden  övergår  tibialis  anterior  i  a.dorsalis  pedis  och  a.tibialis  posterior  övergår  i  
a.plantaris  lateralis  samt  a.plantaris  medialis  som  perfunderar  foten.  
  

  
  
Venernas  namn  följer  artärernas  i  de  flesta  fall.  De  ytliga  vener  som  bör  kännas  till  är  
v.saphena  parva  och  v.saphena  magna.  Parva  löper  längs  med  benet  posteriort  och  övergår  
i  v.poplitea  i  knävecket.  Saphena  magna  löper  anteriort  medialt  längs  med  benet  och  
övergår  i  v.femoralis  genom  att  korsa  fascia  lata  genom  hiatus  saphena  proximalt  om  
tigonium  femorale.  
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●   N  gluteus  sup  &  inf,  n  femoralis,  n.  ischiadicus  (inkl.  n  tibialis  och  fibularis  
communis)  med  avseende  ursprungssegment  i  ryggmärgen,  innervation  och  
förlopp.    (S2)  

  
Benets  innervation  utgår  från  sakrala  och  lumbala  kotsegment.  Från  lumbalplexat  avgår  
n.obturatorius  och  n.femoralis  som  bägge  har  ursprung  i  L2-L4.  N.obturatorius  löper  anteriort  
om  pelvis  och  innerverar  adductormuskulaturen.  N.femoralis  fortsätter  anteriort  längs  benet  
och  innerverar  iliopsoas  samt  muskulaturen  på  lårets  framsida  för  att  sedan  övergå  i  
sensoriska  n.saphenus  distalt  längs  femur.  N.pudendus  utgår  från  S2-S4  och  innerverar  
perineums  muskulatur.  
  
Från  sakralplexat  avgår  i  höjd  med  L4-S1  n.gluteus  superior  som  innerverar  m.gluteus  
medius,  m.gluteus  minimus  och  m.tensor  fasciae  latae.  Från  L5-S2  avgår  n.gluteus  inferior  
som  innerverar  m.gluteus  maximus.  Det  finns  även  en  n.cutaneus  femoris  lateralis  som  
utgår  från  både  lumbal  och  sakralplexat  och  har  sensorisk  funktion  på  lårets  anteriora  och  
laterala  sida.  
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En  annan  nerv  som  avgår  från  sakralplexat  är  n.ischiadicus  som  går  posteriort  längs  benet.  
Denna  nerv  delar  sig  i  höjd  med  knävecket  i  n.tibialis  och  n.fibularis  communis.  N.tibialis  
består  av  fibrer  från  L4-S3  och  innerverar  muskulaturen  på  lårets  baksida  samt  adductor  
magnus.  Fibularis  communis  delar  sig  sedan  i  n.fibularis  superficialis  och  n.fibularis  
profundus.  
  
Underbenets  muskulatur  innerveras  nästan  uteslutande  av  n.tibialis.  Undantag  är  
fibularismuskulaturen  (innerveras  av  fibularis  superficialis)  samt  tibialis  anterior,  extensor  
digitorum  longus  och  extensor  hallucis  longus  (innerveras  av  fibularis  profundus).  Från  
n.tibialis  avgår  även  sensoriska  n.surae.    
  

  
  

Distalt  övergår  n.tibialis  i  n.plantaris  medialis  och  n.plantaris  lateralis  som  innerverar  foten.  
  

●   Fotvalvens  konstruktion  och  funktion.  (S2)      
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Se  ovanstående  lärandemål.  
  

●   L1,  L4-S1-dermatomens  och  myotomens  utbredning  på  benet.  Jämföra  
utbredning  av  en  skada  på  en  perifer  nerv  visavi  spinalnerv/spinalrot  (S2).      

  

  
  
➢   Det  ytliga  vensystemet  och  dess  förbindelser  med  det  djupa..  (S1)    

  



  
Love  Strandberg  2018  09  06  

  

414  

Se  ovanstående  lärandemål.  
  

●   Rörligheten  i  benets  viktigaste  ledgångar,  dvs  höft,  knä,  den  övre  och  de  undre  
språngbenslederna  samt  metatarsophalangeallederna.    (S2)  

  
Se  ovanstående  lärandemål.  
  

●   Gångcykelns  faser.  (S2)  
  

  

Övre  extremiteten    
●   Skelettdelar,  ledtyper,  rörelseaxlar  och  ledbandsapparaten  för  skuldran  &  

armens  viktigaste  ledgångar,  dvs  skulderleder,  axelled,  armbågsled,  
radiulnarlederna,  handleden  och  handrotens  leder  fingrarnas  grundled  samt  
interfalangelleder.  Os  navicularis  kärlförsörjning.    (S2)  
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Översiktligt  består  övre  extremiteternas  skelettdelar  av  clavicula,  scapula,  os  humerus,  os  
radius,  os  ulna  samt  ett  antal  ben  i  handen.  
  

  
  
Scapula  har  ett  antal  landmärken  att  känna  till.  Kanterna  kallas  margo  medialis  och  margo  
lateralis.  Inferiort  begränsas  scapula  av  angulus  inferior  och  superiort  av  angulus  superior.  
Ventrala  bladet  kallas  fossa  subscapularis  och  dorsala  bladet  delas  in  fossa  infraspinata  och  
fossa  supraspinata  av  spina  scapulae.  Superiort  ventralt  lateralt  går  proc.coracoideus  som  
bland  annat  agerar  muskelfäste.  Ett  annat  muskelfäste  är  acromion  som  går  superiort  
dorsalt  lateralt  och  är  en  förlängning  på  spina.  Ledpannan  mot  humerus  utgörs  av  cavitas  
glenoidalis.  
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Humerus  har  proximalt  caput  humeri  om  ledar  mot  scapula.  Lateralt  dorsalt  finns  tuberculum  
majus  och  något  mer  ventralt  tuberculum  minus.  Mellan  tuberklerna  går  sulcus  
intertubercularis.  Collum  delas  in  i  anatomicum  som  gränsar  till  caput  samt  chirgurgicum  
som  gränsar  till  benets  corpus.  Distalt  finns  condylus  och  epicondylus  lateralis  och  medialis  
samt  capitellum  och  trochlea  humeri  som  utgör  ledpannor  mot  radius  och  ulna.  Distalt  
posteriort  finns  även  fossa  olecranon  som  är  en  del  av  armbågsleden.  
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Radius  och  ulna  fäster  i  varandra  med  två  vridleder  kallade  art.radioulnaris  proximalis  och  
distalis.  Mellan  benen  sitter  membrana  interossea  antebrachii.  Ulna  har  proximalt  olecranon  
som  går  in  i  armbågsleden.  Motsvarande  del  på  radius  heter  caput  radii.  Både  radius  och  
ulna  har  tuberositas  proximalt  för  fäste  av  muskulatur.  De  distala  delarna  av  benen  som  
vetter  mot  handens  ben  kallas  proc.styloideus  radii  och  ulnae.  
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Handens  ben  kan  precis  som  fotens  ben  delas  in  i  tre  segment.  I  handens  fall  är  dessa  
carpalbenen,  metacarpalbenen  och  falangerna.  
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De  carpalben  som  ledar  mot  underarmen  är  os  trapezium,  os  scaphoideum,  os  lunatum  och  
os  triquetrum.  På  triquetrum  sitter  även  os  pisiforme.  De  ovriga  distala  carpalbenen  är  os  
trapezoideum,  os  capitatum  och  os  hamatum.  Mer  distalt  finns  os  metacarpi  I-IV  samt  
falangerna.  Dessa  består  precis  som  i  foten  av  phalanx  proximalis  I-V,  phalanx  distalis  I-V  
samt  phalanx  media  II-V.  Os  metacarpi  I  tillsammans  med  phalanx  proximalis  I  och  phalanx  
distalis  I  kallas  pollux.  Motsvarande  namn  för  metacarpale  II  tillsammans  med  phalanx  II  är  
indicis  och  för  phalanx  V  digiti  minimi.  

  

  
  

De  äkta  leder  som  ska  kännas  till  kring  skuldran  är  art.sternoclavicularis  (SC),  
art.acromioclavicularis  (AC)  och  art.glenohumerale  (GH)  som  också  kan  kallas  art.humeri.  
Scapula  kan  också  röra  sig  mot  bröstkorgen  i  det  som  kallas  scapulathorakala  leden,  detta  
är  dock  inte  en  synovialled.    
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Art.sternoclavicularis  är  en  sadelled  som  ledar  mellan  clavicula  och  sternum  och  tillåter  
abduktion/adduktion  av  skuldrorna  i  en  rörelseaxel  vinkelrät  mot  transversalplanet.  
Ledhuvud  utgörs  av  claviculas  caput  och  ledpanna  av  inbuktningar  på  sternum.  Viss  
elevation/depression  tillåts  också  av  skuldrorna  genom  en  rörelseaxel  vinkelrät  mot  
frontalplanet.  

  
  

Art.acromioclavicularis  är  en  planled  mellan  clavicula  och  acromion  som  tillåter  viss  svikt.  De  
stabiliserande  ligament  som  håller  leden  på  plats  är  lig.acromioclavicularis  som  går  från  
clavicula  till  acromion  direkt  över  leden.  Medialt  går  även  ligament  mellan  proc.coracoideus  
och  clavicula  som  kallas  lig.coracoclaviculare.  
  
Art.glenohumerale  har  caput  humeri  som  ledhuvud  och  cavitas  glenoidalis  som  ledpanna.  
Det  är  en  kulled  som  möjliggör  extension/flexion  i  en  rörelseaxel  vinkelrät  mot  sagittalplanet,  
abduktion/adduktion  i  en  rörelseaxel  vinkelrät  mot  frontalplanet  samt  rotation.  Leden  
stabiliseras  av  ett  antal  muskler  som  fäster  intrakapsulärt  och  avhandlas  nedan.  
Lig.acromioclaviculare  går  superiort  om  leden  från  humerus  till  scapula  och  stabiliserar  caput  
i  cavitas.  Det  finns  även  ett  antal  ligg.glenohumeralia  som  går  runt  hela  ledkapseln.  
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Tillsammans  ger  SC-,  AC-  och  GH-lederna  möjlighet  för  scapula  att  glida  längs  med  
bröstkorgen  i  den  scapulathoracala  leden.  De  rörelser  som  då  tillåts  för  scapula  är  
elevation/depression,  protraktion/retraktion,  lateralrotation/medialrotation  samt  tilt  (tipping).  
  

  
  
Armbågsleden  heter  art.cubiti  och  utgörs  av  tre  samverkande  leder.  En  av  dessa  är  
art.radioulnaris  proximalis.  Caput  radii  utgör  också  ledpanna  i  en  planled  mot  capitulum  
humeri.  Ulnas  olecranon  utgör  ledhuvud  i  en  gångjärnsled  med  humerus  trochlea  humeri  
och  fossa  olecrani.  Art.cubiti  möjliggör  extension/flexion  samt  pronation/supination.  
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De  stabiliserande  ligament  som  ska  kännas  till  är  lig.collaterale  radiale  och  lig.collaterale  
ulnare  som  precis  som  knäledens  kollateralligament  hindrar  lateralflexion  över  leden.  
Lig.anulare  radii  går  från  humerus  runt  radius  och  stabiliserar  den  proximala  radioulnarleden.  

  

  
  

Handleden  heter  art.radiocarpea  där  radius  distala  ände  tillsammans  med  proc.styloideus  
utgör  ledpanna.  Ledhuvud  utgörs  som  tidigare  nämnts  av  trapezius,  scaphoideum,  lunatum  
och  triquetrum.  Ulnaris  slutar  något  mer  proximalt  jämfört  med  radius  och  anses  inte  vara  en  
del  av  handleden.  Rörelserna  leden  möjliggör  är  dorsalflexion/palmarflexion  samt  
ulnardeviation  och  radialdeviation.  
  
Lederna  mellan  de  proximala  och  distala  carpalbenen  kallas  för  art.mediocarpalis.  Därefter  
följer  namnet  på  lederna  samma  system  som  i  foten.  Proximalt  mellan  de  distala  
carpalbenen  och  metacarpalbenen  finns  art.carpometacarpalis  I-V  (CMC).  Av  CMC-lederna  
är  det  endast  CMC  I  och  CMC  V  som  kan  anses  tillåta  någon  reell  rörelse.  Dessa  leder  
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tillåter  flexion/extension,  abduktion/adduktion  och  viss  rotation.  Kombineras  flexion,  
abduktion  och  medialrotation  ges  rörelsen  opposition.  
  
Mellan  metacarpalbenen  och  de  proximala  falangerna  finns  finns  art.metacarpophalangealis  
(MCP)  I-V.  MCP-lederna  tillåter  flexion/extension  samt  abduktion/adduktion.  
  
Mellan  phalanx  proximalis  II-V  och  phalanx  media  I-IV  finns  art.interphalangea  proximalis  
(PIP)  I-IV.  Mellan  phalanx  media  I-IV  och  phalanx  distalis  II-V  finns  art.interphalangea  
distalis  (DIP)  I-IV.  Mellan  tummens  phalanx  proximalis  I  och  phalanx  distalis  I  finns  
art.interphalangea  (IP).  Gemensamt  för  ledernas  rörelser  är  att  de  tillåter  flexion/extension.  
  

  
  

De  stabiliserande  ligament  som  bör  kännas  till  kring  hand  och  handleder  är  för  det  första  de  
kollateralligament  som  går  lateralt  och  medialt  längs  med  alla  MCP-,  PIP-,  DIP-  och  IP-leder.    
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Proximalt  i  handen  går  retinaculum  musculorum  flexorum  som  också  kallas  lig.carpi  
transversum.  Detta  retinakel  innesluter  det  som  kallas  karpaltunneln  genom  vilken  
majoriteten  av  de  senor,  nerver  och  kärl  som  ska  till  handen  går.  Muskelsenorna  på  
palmarsidan  av  handen  går  sedan  samman  för  att  bilda  aponeurosis  palmaris.  Motsvarande  
aponeurosis  dorsalis  bildas  på  dorsalsidan.  
  
Senorna  som  fortsätter  ut  ur  fingrarna  efter  aponeurosis  hålls  på  plats  av  ligg.annularia  samt  
ligg.obliqua.  
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●   Muskulaturen  över  respektive  ledgång  och  dess  innervation  och  
kärlförsörjning.  Kunskap  om  muskler  kritiska  för  enskilda  rörelser.    (S2)  

  
Av  de  muskler  som  verkar  över  art.glenohumerale  är  den  första  att  känna  till  m.deltoideus  
med  pars  spinalis,  pars  acromialis  och  pars  clavicularis.  Gemensamt  fäste  för  muskeln  är  
proximala  humerus  laterala  del.  Spinalis  utgår  från  spina,  acromialis  från  acromion  och  
clavicularis  från  laterala  delen  av  clavicula.  Funktion  för  acromialis  är  abduktion  över  GH-
leden  i  en  rörelseaxel  vinkelrät  mot  frontalplanet.  Funktion  för  spinalis  är  extension  samt  
lateralrotation  och  funktion  för  clavicularis  är  flexion  sa   mt  medialrotation.  Efter  att  armen  
abducerats  upp  till  90-grader  hjälper  spinalis  och  clavicularis  även  till  med  den  abducerande  
rörelsen.  
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Djupt  om  deltoideus  fäster  rotatorcuffmuskulaturen  bestående  av  de  fyra  musklerna  m.teres  
minor,  m.infraspinatus,  m.supraspinatus  och  m.subscapularis.  Gemensamt  för  musklerna  är  
att  alla  utgår  från  scapula  och  fäster  in  på  humerus.  Musklerna  hjälper  till  att  stabilisera  GH-
leden.  
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Teres  minor  utgår  från  dorsala  margo  lateralis  och  fäster  in  på  tuberculum  majus  på  
humerus.  Funktion  är  lateralrotation  och  viss  abduktion  över  art.glenohumerale.  
Infraspinatus  utgår  från  fossa  infraspinata  superficiellt  om  teres  minor  och  musklerna  fäster  
in  tillsammans  på  tuberculum  majus.  Muskeln  delar  funktion  med  teres  minor.  
M.supraspinatus  utgår  från  fossa  supraspinata  och  fäster  in  tillsammans  med  tidigare  
nämnda  muskler  på  tuberculum  majus.  Funktion  är  abduktion  och  stabilisering  av  caput  
humeri  i  cavitas  glenoidale.  Subscapularis  utgår  ventralt  från  fossa  subscapularis  och  fäster  
in  på  humerus  tuberculum  minus.  Funktion  är  medialrotation  över  GH-leden.  

  

  
  

Bröstkorgens  ventrala  muskulatur  består  ytligt  av  av  m.pectoralis  major  och  
m.coracobrachialis.    
  

  
  

Pectoralis  major  delas  in  i  pars  sternocostalis,  pars  abdominalis  och  pars  clavicularis.  
Gemensamt  ursprung  för  musklerna  är  ventrala  laterala  humerus.  Clavicularis  fäster  in  i  
mediala  clavicula,  sternocostalis  fäster  in  i  sternum  och  cartilagines  I-VI  och  abdominalis  
fäster  in  i  m.abdominis  rectus.  Funktion  för  muskeln  är  adduktion  och  medialrotation  över  
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GH-leden.  Pars  clavicularis  och  sternocostalis  kan  även  bidra  till  viss  flexion  över  
art.glenohumerale  samt  inspiration.  
  
M.coracobrachialis  utgår  från  proc.coracoideus  och  fäster  in  nära  m.pectoralis  major.  
Funktion  är  flexion,  adduktion  och  rotation  över  GH-leden.  

  

  
  

Den  djupa  ventrala  muskulaturen  består  i  m.pectoralis  minor  och  m.serratus  anterior.  
  

  
  

Pectoralis  minor  utgår  från  Costae  III-V  och  fäster  in  i  proc.coracoideus.  Funktion  är  
depression  och  medialrotation  av  scapula  samt  inspiration.  M.serratus  anterior  utgår  från  
costae  I-IX  och  fäster  in  i  scapulas  margo  medialis.  Funktion  är  protraktion  och  
lateralrotation  av  scapula.  Delvis  aktiverad  verkar  däremot  muskeln  tillsammans  med  dorsal  
scapulamuskulatur  till  att  hålla  scapula  i  en  retrakterad  position.  
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Bröstkorgens  övre  dorsala  ytliga  muskulatur  består  av  m.trapezius  vars  fibrer  delas  in  i  pars  
descendens,  pars  transversa  och  pars  ascendens.  Descendens  utgår  från  os  occipitalis  
samt  proc.spinosus  CI-CVII  och  fäster  in  i  laterala  clavicula.  Transversa  utgår  från  
proc.spinosus  TI-TIV  och  fäster  in  i  acromion.  Ascendens  utgår  från  proc.spinosus  TV-TVII  
och  fäster  in  i  scapulas  spina.  Funktion  för  alla  delar  av  muskeln  är  retraktion  och  
stabilisering  av  scapula.  Descendens  ger  elevation  och  lateralrotation  av  scapula,  transversa  
ger  retraktion  av  scapula  och  ascendens  ger  depression  och  retraktion  av  scapula.  

  

  

  
  

Bröstkorgens  undre  dorsala  ytliga  muskulatur  består  av  m.latissimus  dorsi  som  delas  in  i  
pars  vertebralis,  pars  scapularis,  pars  costalis  och  pars  iliaca.  Gemensamt  fäste  för  muskeln  
är  dorsala  humerus.  Vertebralis  utgår  från  proc.spinosus  TVII-TXII  samt  fascia  
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thoracolumbalis.  Scapularis  utgår  från  scapulas  angulus  inferior,  costalis  utgår  från  costae  
IX-XII  och  iliaca  utgår  från  crista  iliaca.  Funktion  för  muskeln  över  art.glenohumerale  är  
medialrotation,  adduktion  och  extension.  Muskeln  har  även  expiratorisk  verkan  vid  t.ex  
hostning.  
  

  

  
  
Bröstkorgens  övre  dorsala  djupa  muskulatur  består  av  m.levator  scapulae,  m.rhomboideus  
minor  och  m.rhomboideus  major.  Funktionen  för  alla  tre  muskler  är  retraktion  och  elevation  
av  scapula.  
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Levator  scapulae  utgår  från  proc.transversus  CI-CIV  och  fäster  i  angulus  superior  på  
scapula.  M.rhomboideus  minor  utgår  från  proc.spinosus  CVI-CVII  och  fäster  in  i  superiora  
margo  medialis.  M.rhomboideus  major  utgår  från  proc.spinosus  TI-TIV  och  fäster  in  i  
inferiora  margo  medialis.    

  

  
  

Bröstkorgens  undre  dorsala  djupa  muskulatur  består  av  m.teres  major  som  utgår  från  
scapulas  angulus  inferior  och  fäster  in  tillsammans  med  latissimus  dorsi  på  humerus.  
Funktion  över  art.glenohumerale  är  medialrotation,  adduktion  och  extension.  

  

  
  

Överarmens  muskulatur  består  ventralt  av  m.biceps  brachii  vars  två  muskelbukar,  caput  
longum  och  caput  breve  fäster  in  i  tuberositas  radii  via  aponeurosis  musculi  bicipitis  brachii.  
Longum  utgår  från  ovansidan  av  cavitas  glenoidale  för  att  sedan  löpa  genom  sulcus  
intertubercularis  och  breve  utgår  från  pro.coracoideus.  Funktion  för  muskeln  är  flexion  och  
supination  över  art.cubiti  och  flexion,  abduktion  och  medialrotation  över  art.glenohumerale.  
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M.brachialis  ligger  djupt  om  biceps  brachii  och  utgår  från  distala  humerus  för  att  sedan  fästa  
in  i  tuberositas  ulnae.  Funktionen  är  flexion  över  art.cubiti.  
  

  

  
  

Överarmens  muskulatur  består  dorsalt  av  m.triceps  brachii  vars  tre  muskelbukar,  caput  
longum,  caput  mediale  och  caput  laterale  fäster  in  i  olecranon.  Longum  utgår  under  cavitas  
glenoidale,  mediale  utgår  från  dorsala  humerus  och  laterale  utgår  distalt  om  mediale.  
Funktion  för  muskeln  är  extension  över  art.cubiti  och  extension  samt  adduktion  över  GH-
leden.  
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Underarmens  anteriora  ytliga  muskulatur  består  av  m.pronator  teres,  m.flexor  carpi  radialis,  
m.palmaris  longus,  m.flexor  carpi  ulnaris  och  m.flexor  digitorum  superficialis.  Gemensamt  för  
musklerna  är  att  de  utgår  från  humerus  mediala  epikondyl  och  ger  palmarflexion.  
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Mest  ytligt  ligger  m.pronator  teres  som  utgår  från  humerus  mediala  epikondyl  och  caput  
ulnare  för  att  fästa  in  laterala  proximala  radius.  Funktion  är  pronation  och  viss  flexion  över  
art.cubiti.  Djupt  om  pronator  teres  ligger  m.flexor  carpi  radialis  som  delar  ursprung  och  fäster  
in  os  metacarpale  II.  Funktion  är  palmarflexion  och  radialdeviation.  Djupt  om  flexor  carpi  
radialis  ligger  m.palmaris  longus  som  också  utgår  från  humerus  mediala  epikondyl.  Fäste  är  
aponeurosis  palmaris  och  muskeln  saknar  betydande  funktion,  viss  flexion  sker  dock  över  
art.cubiti.  
  
Djupt  och  ulnart  om  palmaris  longus  utgår  m.flexor  carpi  ulnaris  från  mediala  
humerusepikondylen  och  fäster  in  i  de  distala  ulnara  carpalbenen.  Funktion  är  palmarflexion  
och  ulnardeviation  över  handleden.  Mest  djupt  i  den  ytliga  gruppen  utgår  m.flexor  digitorum  
superficialis  från  mediala  humerusepikondylen  samt  proximala  radius  och  ulna  för  att  fästa  in  
phalanges  medialies.  Funktion  är  viss  flexion  i  art.cubiti  men  framförallt  flexion  i  MCP-  och  
PIP-lederna.  
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Underarmens  anteriora  djupa  muskulatur  består  av  m.flexor  digitorum  profundus,  m.flexor  
pollicis  longus  och  m.pronator  quadratus.  
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Flexor  digitorum  profundus  utgår  från  distala  ulna  för  att  fästa  in  i  phalanx  distalis  II-V.  
Funktion  är  palmarflexion  över  art.radiocarpale  samt  flexion  i  CMC  V,  MCP  II-V  samt  PIP  
och  DIP.  Flexor  pollicis  longus  utgår  från  distala  radius  och  fäster  in  i  phalanx  distalis  I.  
Funktion  är  palmarflexion  och  radialdeviation  över  art.radiocarpale  samt  flexion  i  CMC  I,  
MCP  I  och  IP.  
  
M.pronator  quadratus  utgår  från  ulnas  mest  distala  del  och  fäster  in  i  radius  mest  distala  del.  
Funktion  är  pronation  och  stabilisering  av  art.radioulnaris  distalis.  
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Underarmens  radiala  muskulatur  består  av  m.brachioradialis,  m.extensor  carpi  radialis  
longus  samt  m.extensor  carpi  radialis  brevis.  Gemensamt  för  musklerna  är  att  de  utgår  från,  
eller  ovanför,  laterala  humerusepikondylen  och  ger  flexion  i  art.cubiti.  
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Brachioradialis  är  den  muskel  som  utgår  mest  proximalt  på  humerus  och  fäster  in  i  
proc.styloideus  på  radius.  Funktion  är  förutom  flexion  i  art.cubiti  även  viss  pronation.  
Extensor  carpi  radialis  longus  utgår  distalt  om  brachioradialis  och  fäster  in  i  os  metacarpale  
II.  Extensor  carpi  radialis  brevis  utgår  mest  distalt  av  de  tre  musklerna  från  epicondylus  
lateralis  och  fäster  in  i  os  metacarpale  III.  Funktion  för  de  två  extensorerna  är  dorsalflexion  
och  radialdeviation.  
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Underarmens  posteriora  ytliga  muskulatur  består  av  m.extensor  digitorum,  m.extensor  digiti  
minimi  och  m.extensor  carpi  ulnaris.  Gemensamt  för  musklerna  är  att  de  utgår  från  laterala  
humerusepikondylen  samt  ger  extension  över  art.radiocarpale.  
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Extensor  digitorum  och  extensor  digiti  minimi  fäster  bägge  in  aponeurosis  palmaris.  Digiti  
minimi  är  en  djupare  muskel  och  fäster  in  från  en  mer  ulnar  vinkel  och  utövar  därför  mer  
rörelse  över  digiti  minimis  leder.  Funktion  för  musklerna  är  förutom  dorsalflexion  även  
extension  över  MCP  II-V,  PIP  och  DIP.  Viss  abduktion  sker  även  över  MCP  II-V.    
  
Extensor  carpi  ulnaris  har  förutom  ursprung  i  humerus  även  ursprung  i  proximala  ulna.  
Funktion  är  dorsalflexion  och  ulnardeviation  över  art.radiocarpale.  
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Underarmens  posteriora  djupa  muskulatur  består  av  m.supinator,  m.abductor  pollicis  longus,  
m.extensor  pollicis  brevis,  m.extensor  pollicis  longus  och  m.extensor  indicis.  Gemensamt  
ger  musklerna  extension  i  finger-  och  handlederna  samt  supination  och  radialdeviation.  
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Proximalt  utgår  supinator  från  olecranon  och  laterala  humeruskondylen  för  att  sedan  fästa  in  
anteriort  i  tuberositas  radii  tillsammans  med  m.pronator  teres.  Funktion  är  supination.  Mer  
distalt  utgår  abductor  pollicis  longus  från  membrana  interossea  och  fäster  in  i  os  
metacarpale  I.  Funktion  är  radialdeviation  samt  abduktion  i  CMC-I.  
  
Extensor  pollicis  brevis,  pollicis  longus  och  indicis  utgår  sedan  i  ordning  proximalt  till  distalt  
från  membrana  interossea.  Pollicis  brevis  fäster  in  i  phalanx  proximalis  I  och  ger  
dorsalflexion  och  radialdeviation  över  art.radiocarpale  samt  abduktion  och  extension  i  CMC-I  
och  MCP-I.  Pollicis  longus  fäster  in  i  phalanx  distalis  I  och  ger  dorsalflexion  och  
radialdeviation  över  art.radiocarpale  samt  abduktion  och  extension  i  CMC-I,  MCP-I  samt  IP.  
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Indicis  fäster  in  i  phalanx  distalis  II  och  ger  förutom  dorsalflexion  även  extension  över  MCP-
II,  PIP-II  och  DIP-II.  

  

  
  
  

I  handen  delas  muskulaturen  in  i  thernarmuskulatur  (tummens  muskler)  och  
hypothenarmuskulatur  (lillfingrets  muskler).  Thernarmusklerna  är  m.adductor  pollicis,  
m.abductor  pollicis  brevis,  m.flexor  pollicis  brevis  och  m.opponens  pollicis.  
Hypothenarmusklerna  är  m.opponens  digiti  minimi,  m.flexor  digiti  minimi  samt  m.abductor  
digiti  minimi.  Musklernas  bukar  går  på  palmarsidan  av  handen.  
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Av  thenarmusklerna  är  den  mest  ytliga  och  mediala  adductor  pollicis  vars  caput  transversum  
utgår  från  os  metacarpale  III  och  vars  caput  obliquum  utgår  från  os  capitatum.  Gemensamt  
fäste  är  basis  på  phalanx  proximalis  I  tillsammans  med  abductor  pollicis  brevis  och  flexor  
pollicis  brevis.  Funktion  för  adductor  pollicis  är  adduktion  i  CMC-I  och  flexion  i  MCP-I.  
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Ytligt  mer  lateralt  utgår  abductor  pollicis  brevis  från  os  scaphoideum  och  os  trapezium.  
Funktion  är  abduktion  över  CMC-I.  Djupt  om  abductor  brevis  utgår  medialt  flexor  pollicis  
brevis  caput  superficiale  från  retinaculum  flexor  och  caput  profundum  från  os  capitatum  och  
os  trapezium.  Funktion  är  flexion  över  CMC-I.  Mest  djupt  och  lateralt  går  m.opponens  pollicis  
från  os  trapezium  till  radiala  delen  av  os  metacarpale  I.  Funktion  är  flexion,  abduktion  och  
medialrotation  över  CMC-I.  
  
Gällande  hypothenarmuskulaturen  är  den  mest  medialt  djupa  muskeln  opponens  digiti  
minimi  som  går  från  utgår  från  os  hamatum  och  fäster  in  i  laterala  os  metacarpale  V.  
Funktion  är  flexion,  adduktion  och  medialrotation  över  CMC-V.  Lateralt  superficiellt  om  
opponens  går  m.flexor  digiti  minimi  som  också  utgår  från  hamatum  för  att  fästa  in  i  basis  på  
phalanx  proximalis  V.  Funktion  är  flexion  över  CMC-V  och  MCP-V.  Mest  lateralt  och  
superficiellt  går  m.abductor  digiti  minimi  från  os  pisiforme  för  att  fästa  in  tillsammans  med  
flexor  digiti  minimi  på  proximala  falangen.  Funktion  är  flexion  och  abduktion  över  CMC-V  och  
MCP-V.  
  
I  handen  finns  även  m.palmaris  brevis  som  går  inom  aponeurosis  palmaris  och  stabiliserar  
handen.  

  
  
Den  falangmuskulatur  som  ska  kännas  till  är  mm.lumbricales,  mm.interossei  dorsales  och  
mm.interossei  palmares.  Gemensam  funktion  för  musklerna  är  flexion  i  MCP  II-V  och  
extension  i  PIP  och  DIP.  
  



  
Love  Strandberg  2018  09  06  

  

446  

  
  

Lumbricalerna  utgår  från  m.flexor  digitorum  profundus  sena  och  fäster  in  radialt  på  phalanx  
proximalis  II-V.  De  dorsala  interosseerna  utgår  från  metacarpalbenen  och  fäster  in  i  phalanx  
proximalis  II-IV.  De  palmara  interosseerna  utgår  från  os  metacarpale  II-V  och  fäster  in  i  
phalanx  proximalis  II-V.  Förutom  tidigare  nämnd  funktion  ger  de  dorsala  interoseerna  
abduktion  över  CMC-II  samt  CMC  IV-V.  De  palmara  interosserna  ger  omvänt  abduktion  över  
CMC-II  samt  CMC  IV-V.  
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Överarmens  muskulatur  delas  in  i  ett  anteriort  och  ett  posteriort  compartment.  
  

  
  

Underarmens  muskulatur  delas  in  i  ett  anteriort  och  ett  posteriort  compartment.  M.abductor  
pollicis  longus  och  m.extension  pollicis  longus  kan  anses  tillhöra  ett  separat,  djupliggande  
posteriort  compartment.  M.brachioradialis,  m.extensor  carpi  radialis  longus  och  m.extensor  
carpi  radialis  brevis  kan  även  anses  tillhöra  ett  radialt  compartment.  
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För  musklernas  innervation  och  kärlförsörjning,  se  nedanstående  lärandemål.  
  

●   artär-  och  vengrupperna  inom  i  armen.  Förlopp  av  ytliga  vener.  Handens  
arteriella  försörjning.    (S2)  

  
Blodförsörjningen  till  skuldran  och  övre  extremiteten  går  via  a.subclavia  från  vilken  
a.vertebralis  och  a.thoracica  interna  tidigt  grenar  sig.  Tidiga  avgreningar  från  a.subclavia  ger  
a.dorsalis  scapulae  som  perfunderar  m.levator  scapulae  samt  rhomboideerna.  Andra  
avgreningar  ger  a.suprascapularis  som  perfunderar  m.infraspinatus  och  m.supraspinatus.  I  
sista  avgreningen  innan  subclavia  byter  namn  till  a.axillaris  avgår  översta  intercostalartären  
samt  a.cervicalis  profunda.  Den  sistnämnda  artären  perfunderar  övre  delen  av  ryggens  
sträckarmuskulatur.  
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Från  området  avgrenar  sig  också  ventralt  a.thoracoacromialis  som  perfunderar  
pectoralismuskulaturen  samt  a.thoracica  lateralis  som  perfunderar  m.serratus  anterior.  
  

  
  
Från  a.axillaris  avgår  tidigt  dorsala  grenar  som  delar  sig  i  a.circumflexa  scapulae  och  
a.thoracodorsalis.  Circumflexa  perfunderar  teresmuskulaturen  och  thoracodorsalis  
perfunderar  m.latissimus  dorsi  och  pectoralismuskulaturen.  
  
Distalt  mot  humerus  avgrenar  sig  a.circumflexa  humeri  anterior  och  posterior  som  bägge  
perfunderar  deltoideus.  A.axillaris  övergår  sedan  i  a.brachialis.  
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Från  brachialis  avgår  tidigt  dorsalt  a.profunda  brachii  som  perfunderar  m.triceps  brachii.  
Mindre  avgreningar  direkt  från  a.brachialis  perfunderar  m.biceps  brachii,  m.brachialis  och  
m.coracobrachialis.  Vid  cubtialregionen  delar  sig  a.brachialis  i  a.radialis  och  a.ulnaris  för  att  
sedan  fortsätta  ned  i  handen.  

  

  
  

A.radialis  perfunderar  m.abductor  pollicis  brevis,  m.extensor  carpi  radialis  brevis  och  longus,  
m.flexor  pollicis  brevis  samt  m.opponens  pollicis.  A.ulnaris  perfunderar  m.abductor  digiti  
minimi,  m.extensor  carpi  ulnaris,  m.flexor  carpi  radialis,  m.flexor  carpi  ulnaris,  m.flexor  digiti  
brevis,  m.flexor  digitorum  profundus  och  superficialis,  m.opponens  digiti  minimi  samt  
m.palmaris  longus  och  brevis.  
  
Från  a.ulnaris  avgrenas  proximalt  nära  art.cubiti  a.interossea  communis  från  vilken  
a.interossea  posterior  och  anterior  avgrenar  sig.  Dessa  artärer  perfunderar  den  djupa  
underarmsmuskulaturen.  Interossea  anterior  perfunderar  m.flexor  digitorum  profundus,  
m.flexor  pollicis  longus  och  m.pronator  quadratus.  Interossea  posterior  perfunderar  
m.abductor  pollicis  longus,  m.extensor  digitorum,  m.extensor  indicis  samt  m.extensor  pollicis  
brevis  och  longus.  
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Nere  i  själva  handen  övergår  a.radialis  i  ett  dorsalt  artärnätverk  och  a.ulnaris  i  arcus  
palmaris  superficialis  och  profundus.  Från  dessa  nätverk  avgår  artärer  ut  i  fingrarna  kallade  
aa.metacarpales  dorsales/palmares  och  aa.digitales  dorsales/palmares.  
Metacarpalartärerna  perfunderar  interoseerena  och  lumbricalerna  perfunderas  av  arcus  
palmaris  superficialis.  
  
De  ytliga  vener  som  ska  kännas  till  i  armen  är  v.cephalica  som  går  radialt  och  v.basilica  som  
går  ulnart.  I  cubitalregionen  anastomoserar  dessa  via  en  ven  kallad  v.mediana  cubiti.  Bägge  
venerna  går  sedan  in  i  överarmens  fascia  och  tömmer  i  v.axillaris.  Handens  ytliga  vener  
består  av  ett  anastomerande  nätverk  kallat  rete  venosum.  
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●   n  axillaris,  musculocutaneus,  radilais,  medianus  och  ulnaris  med  avseende  på  
ursprungssegment  och  innervation.    (S2)  

  
Nerverna  till  armen  och  till  skuldran  utgår  som  tidigare  nämnts  från  plexus  brachialis  vilket  
utgår  från  C4-T1.  
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In  i  plexat  kommer  rami  direkt  från  kotornas  nn.spinales.  Dessa  blandar  sig  sedan  och  bildar  
truncus  superior,  truncus  medius  och  truncus  inferior.  Från  trunci  korsas  sedan  divisiones  
och  bildar  fasciculus  lateralis,  fasciculus  posterior  och  fasciculus  medialis.  Från  fasciculi  
avgår  sedan  ett  antal  perifera  nerver.  Vissa  perifera  nerver  avgår  även  tidigare  i  plexat.  

  
De  perifera  nerver  från  plexat  som  ska  kännas  till  är  n.thoracicus  longus  som  går  direkt  från  
rami  C4-C7  och  innerverar  m.serratus  anterior.  Den  översta  intercostalnerven  som  avgår  
från  rami  T1  anses  också  tillhöra  plexat  och  innerverar  bland  annat  m.intercostalis  externus  
intimus  och  internus.  
  
Från  truncus  superior  avgår  n.dorsalis  scapulae  som  innerverar  m.levator  scapulae  samt  
rhomboideerna.  N.phrenicus  avgår  även  och  innerverar  diaphragman.  N.suprascapularis  
avgår  och  innerverar  m.infraspinatus  och  m.supraspinatus.    
  
Från  fasciculus  superior  avgår  n.pectoralis  lateralis  som  innerverar  pectoralismuskulaturen.  
Från  fasciculus  posterior  avgår  n.subscapularis  som  innerverar  m.subscapularis  och  m.teres  
major.  Även  n.thoracodorsalis  avgår  och  innerverar  m.latissimus  dorsi.  Från  fasciculus  
medialis  avgår  n.pectoralis  medialis  som  innerverar  pectoralismuskulaturen.  
  
De  perifera  nerver  som  kommer  ur  plexat  och  går  ner  mot  armen  är  n.musculocutaneus,  
n.axillaris,  n.medianus,  n.radialis  och  n.ulnaris.  
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Sensoriska  nerver  att  känna  till  i  samband  med  plexat  är  n.cutaneus  brachii  som  delar  upp  
sig  i  laterala,  mediala  och  posteriora  grenar  i  överarmen  och  cutaneus  antebrachii  som  gör  
detsamma  i  underarmen.  Nn.intercostobrachiales  avgår  från  T2-T3  och  korsar  plexats  
nerver  i  axillen.  
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N.axillaris  avgår  dorsalt  från  plexat  i  höjd  med  axillen  och  innerverar  m.deltoideus  och  
m.teres  minor.  
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N.musculocutaneus  fortsätter  ner  i  överarmen  och  innerverar  m.biceps  brachii,  m.brachialis  
och  m.coracobrachialis  samt  övergår  i  underarmen  till  sensoriska  grenar.  
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N.radialis  avgår  från  plexus  brachialis  och  går  dorsalt  genom  överarmen  för  att  fortsätta  
radialt  i  underarmen  och  sedan  gå  dorsalt  in  i  handen.  Väl  i  handen  avgrenar  sig  en  
sensorisk  r.superficialis.  Distalt  om  art.cubiti  avgrenar  sig  radialis  i  r.profundus  som  
innerverar  handens  och  underarmens  extensormuskulatur.  
  
N.radialis  innerverar  direkt  m.brachialis,  m.triceps  brachii,  m.brachioradialis,  m.extensor  
carpi  radialis  longus  och  brevis.  R.profundus  innerverar  i  sin  tur  m.supinator,  m.extensor  
digitorum,  m.extensor  digiti  minimi,  m.extensor  carpi  ulnaris,  m.extensor  pollicis  brevis  och  
longus,  m.extensor  indicis  och  m.abductor  pollicis  longus.  
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N.medianus  går  medialt  i  överarmen  och  sedan  medialt  ventralt  i  underarmen  för  att  gå  in  i  
handen  genom  karpaltunneln.  De  muskler  som  innerveras  från  från  medianus  tillhör  
handens  och  underarmens  flexor  och  pronatormuskulatur.  Dessa  muskler  inkluderar  
m.pronator  teres,  m.flexor  carpi  radialis,  m.palmaris  longus,  m.flexor  digitorum  superficialis,  
m.pronator  quadratus,  m.flexor  pollicis  longus,  m.flexor  digitorum  profundus,  m.abductor  
pollicis  brevis,  m.flexor  pollicis  brevis,  och  m.opponens  pollicis  samt  radiala  lumbircaderna.  
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N.ulnaris  går  medialt  i  överarmen  och  ulnart  i  underarmen  för  att  sedan  dela  sig  i  r.dorsalis  
och  r.palmaris  som  går  in  i  handen.  R.palmaris  delar  sig  i  sin  tur  i  motoriska  r.profundus  och  
sensoriska  r.superficialis.  
  
De  muskler  som  innerveras  av  huvudnerven  är  m.flexor  carpi  ulnaris  och  m.flexor  digitorum  
profundus.  Väl  i  handen  innerverar  r.profundus  den  ulnara  muskulaturen  bestående  av  
m.palmaris  brevis,  m.abductor  digiti  minimi,  m.flexor  digiti  minimi,  m.opponens  digiti  minimi,  
m.adductor  pollicis,  m.flexor  pollicis  brevis  och  de  ulnara  lumbricaderna  samt  interosseerna.  
  

  
  
  

●   topografiska  relationerna  mellan  kärl,  nerver,  lymfstationer  och  muskulatur  i  
anslutning  till  nyckelben,  armhåla,  humerus,  underarm,  handled/hand  och  
fingrarna.  (S2)  

  
Se  ovanstående  lärandemål.  
  

●   rörligheten  i  skuldran  &  armens  viktigaste  ledgångar,  se  ovan.  (S2)      
  
Se  ovanstående  lärandemål.  
  

●   motoriska  bortfallssymptom  vid  skador  på  övre  respektive  nedre  plexus  
brachialis  resp  olika  nivå  av  armens  nerver  (S2)      

  
De  bortfallssymptom  som  upplevs  beror  på  i  vilken  höjd  skadan  sker.  Sker  en  skada  kommer  
de  muskler  som  innerveras  av  nerver  som  avgrenats  proximalt  om  skadan  vara  opåverkade.  
Alla  muskler  som  innerveras  av  avgreningar  distalt  om  skadan  kommer  däremot  bli  
påverkade.  
  

●   C3-Th1-dermatomens  och  myotomens  utbredning  inom  skuldra  &  arm.  (S2)    
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Se  ovanstående  lärandemål.  

Övriga  integrativa  moment    
●   Mekanismer  som  ger  skelettmuskelhypertrofi.  (M2/S2)    

  
Muskelhypertrofi  innebär  en  ökning  av  tvärsnittsytan  av  muskelfibren.  Detta  sker  dels  genom  
myofibrillsyntes  och  dels  genom  ökad  sarkoplasmavolym.    
  
Myofibrillsyntes  sker  genom  att  vissa  gener  efter  akut  arbete  aktiveras  och  leder  till  ökad  
proteinsyntes  av  aktin  och  myosin.  Detta  leder  i  sin  tur  till  ökad  möjlighet  till  styrkeutveckling  
och  till  viss  del  en  ökning  av  tvärsnittsytan.  Mekanismerna  bakom  
sarkoplasmavolymökningen  är  mer  oklara,  men  det  är  möjligt  att  ökningen  sker  som  en  
konsekvens  av  ökad  proteinsyntes.  
  

  
  
Vid  klassisk  styrketräning  ger  fler  repetitioner  av  en  viss  rörelse  mot  submaximalt  motstånd  
en  ökad  sarkoplasmatisk  hypertrofi.  Detta  skiljer  sig  från  myofibrillsyntesen  som  antas  vara  
som  störst  vid  ett  litet  antal  repetitioner  vid  högt  motstånd.  
  

●   Mekanismer  som  ger  skelettmuskelatrofi.  (M2/S2)  
  
Skelettmuskelatrofi  som  leder  till  förlust  av  muskelmassa,  sarkopeni,  sker  vid  inaktivitet,  
svält,  åldrande  och  vid  vissa  sjukdomstillstånd.  Exempel  på  dessa  sjukdomstillstånd  är  
njursvikt,  hjärtsvikt,  och  sepsis.  
  
Nedan  ses  en  översikt  av  faktorer  som  kan  inverka  på  muskelmassan:  
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Mekanismerna  som  leder  till  skelettmuskelatrofi  är  framförallt  förlust  av  muskelceller,  något  
som  sker  i  kombination  med  minskad  muskelfibertvärsnittsyta.  En  anledning  till  att  
muskelceller  går  i  apoptos  är  förlust  av  de  motorneuron  som  innerverat  motorändplattan,  
utan  elektriskt  stimuli  sker  apoptos.  Hos  äldre  är  detta  den  ledande  anledningen  till  
sarkopeni.  Värt  att  nämna  är  att  muskelcellerna  till  viss  del  ersätts  av  adipocyter  i  musklerna  
hos  äldre.  
  

  
  
Själva  nedbrytningen  av  muskelceller  sker  i  proteasomer  och  lysosomer  som  säkerställer  att  
aminosyrorna  och  andra  cellkomponenter  kan  användas  för  metabolism  i  resterande  celler.  
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