HISTOLOGI

Egentlig bindväv = connective tissue proper

GRUNDSUBSTANS – 3 TYPER AV SUBSTANSER

Glukosaminoglykaner (GAGs)
Polysackarider som består av repeterande enheter
av disackarder. Innehåller negativt laddade
sulfatgrupper. Ex på GAG’s: hyaluronsyra,
kondroitinsulfat, keratansulfat, dermatansulfat,
heparansulfat, heparin. Ser ut som en flaskborste.
Proteoglykaner
Består av GAGs kovalent bundna till
proteinryggrad. Innehåller negativt laddade
sulfatgrupper (pga. GAGs).
Glykoproteiner
Fibronektin är den vanligast förekommande, har
betydelse vid sårläkning och limmar ihop
sårändarna. Andra glykoproteiner: Laminin
(basalmembran); Tenascin (perikondrium/periost); Osteopontin (ben). Förekomst av negativt
laddade sulfatgrupper drar till sig positivt laddade motjoner och vatten, vilket ger vävnaden
dess normala spänst (= turgor).
KUNNA KLARGÖRA BEGREPPET ÖPPNA CELLFÖRBAND (S2).

I bindväv ligger cellerna vanligtvis inte intill varandra utan separeras av mellansubstanser
som utgör den extracellulära matrixen, detta benämns som öppna cellförband.
DEFINIERA BINDVÄV MED AVSEENDE PÅ PACKNINGSGRAD, ORDNING OCH SPECIELLA
EGENSKAPER (S2).

BAKGRUND - BINDVÄV
Bindväv består av öppna cellförband dvs. av glest liggande celler åtskilda av en riklig
intercellularsubstans (som även kan kallas mellansubstans eller extracellulär matrix = ECM).
Intercellularsubstansen består av celler, bindvävstrådar och grundsubstans.
Packningsgraden ger tät respektive lucker bindväv. Ordningen ger oregelbunden och
regelbunden bindväv. Speciella egenskaper ger till sist hårdvävnad, fettvävnad och slemartad
vävnad.

EMBRYONAL BINDVÄV

Mesenkymal bindväv
Förekommer hos foster och ger upphov till olika typer
av bindväv, dock ej blod och hematopoetisk stamcell.
De är mesenkymceller är multipotenta celler som har
sitt ursprung ur mesodermet.
Mesenkymceller är små, ”spindelliknande” celler med
utskott. Viskös grundsubstans. Sparsamt med tunna
kollagena (retikulära) fibrer. Färgas dåligt med htxeosin.

Slemvävnad
Ses i navelsträngen. Primitiv utvecklingsform av
mesenkymvävnad. Trögflytande viskös
mellansubstans, huvudsakligen bestående av
hyaluronsyra. Skyddar och isolerar blodkärlen i
navelsträngen. Slemvävnaden har hög
tryckupptagande förmåga och förhindrar därmed
cirkulationsstopp i navelsträngen. Glest med
celler, huvudsakligen fibroblaster men ex
mesenkymceller kan hittas.

EGENTLIG BINDVÄV (’CONNECTIVE TISSUE PROPER’)

Lucker bindväv
I lucker bindväv finns alla typer av
bindvävsceller dock är fiberoblaster, makrofager
(svåra att utskilja om det inte har fagocyterats)
och mastceller är absolut vanligast.
Mellansubstansen är ganska flytande och
innehåller rikligt med kollagenfibrer (tjockare
mer diffusa) och en del elastiska fibrer (tunna
och starktfärgade).

Tät bindväv – regelbunden och oregelbunden
Regelbunden, tät bindväv – till exempel en sena. Tät, regelbunden,
kollagen bindväv i längdsnitt. Vävnaden utgörs av kraftiga, parallellt
förlöpande buntar av kollagena trådar. Insprängt mellan trådarna syns
de mörkfärgade kärnorna i fibroblasterna.
Oregelbunden tät bindväv (ex
mjölkkörtel) är tät och
oregelbundna kollagena bindväv.
Insprängt mellan trådarna finns
mörkfärgade kärnorna som är
fibroblaster.

SPECIALISERAD BINDVÄV

Det finns flera olika typer av specialiserade bindväv några ex är:
-

Blod
Lymfatisk vävnad
Hematopoetisk vävnad (benmärg)
Fettvävnad (adipose tissue)
Brosk (cartilage)
Ben (OS)

REDOGÖRA FÖR OLIKA TYPER AV EMBRYONAL BINDVÄV (MESENKYMVÄVNAD OCH
SLEMVÄVNAD). KLARGÖRA FÖREKOMST AV ADULT RESPEKTIVE EMBRYONAL
MESENKYMVÄVNAD (S2).
EMBRYONAL MESENKYMVÄVNAD

Embryonal mesenkym består av odifferentierade
celler, generellt förlängda men med många
former, som har stora eukromatiska kärnar och
prominent cellnukleol som indikerar en hög grad
av syntetisk aktivitet.
Mesenkyma celler omges av en extracellulär
matrix som de producerar och består främst av
enkla grundsubstanser som är rika i hyaluronsyra
men väldigt lite kollagen.

EMBRYONAL SLEMVÄVNAD

En sektion av en navelsträng visar stora
fibroblaster omgivna av en stor mängd av
väldigt lös bindväv som främst består av
grundsubstanser som är väldigt rik i hyaluron
med lite kollagen.
Histologiskt mukoid (slemmig) bindväv liknar
embryonalt mesenkym i många aspekter och
finns sällan i vuxna organ.

FÖREKOMST AV ADULT RESPEKTIVE EMBRYONAL MESENKYMVÄVNAD

Tillskillnad från embryonal mesenkymvävnad har vuxna ansamlingar av mesenkymala
stamceller som kan hittas i lucker bindväv (dvs ingen direkt vävnad utan endast ansamling av
celler). Behövs vid sårläkning och i bildandet av nya kärl. Mesenkymala stamceller under
benbildningen ger upphov till osteoprogenitorceller, som differentieras till benbildande
osteoblaster. Mesenkymala stamceller i broskhinnan (perikondrium) ger upphov till
broskbildande kondroblaster.
MIKROSKOPISKT KUNNA IDENTIFIERA OLIKA TYPER AV BINDVÄV (EMBRYONAL,
KOLLAGEN, RETIKULÄR, ELASTISK BINDVÄV) (S1-S2).
EMBRYONAL BINDVÄV

Mesenkymvävnad

Embryonalt: Förekommer hos foster. Ger upphov till olika typer av bindväv i kroppen.
Multipotenta celler. Har sitt ursprung ur mesoderm. Mesenkymceller - små, ”spindelliknande”
celler med utskott. Viskös grundsubstans. Sparsamt med tunna kollagena (retikulära) fibrer.
Färgas dåligt med htx-eosin.

Slemvävnad (’Wharton’s jelly’; ’Mucous connective tissue’)

Ses i navelsträngen. Primitiv utvecklingsform av mesenkymvävnad. Trögflytande viskös
mellansubstans, huvudsakligen bestående av hyaluronsyra. Skyddar och isolerar blodkärlen i
navelsträngen. Slemvävnaden har hög tryckupptagande förmåga och förhindrar därmed
cirkulationsstopp i navelsträngen. Glest med celler, huvudsakligen fibroblaster.
Bindväven har ett embryonalt utseende med stjärnformade fibroblaster glest utströdda i en lucker
intercellularsubstans.

KOLLAGEN BINDVÄV

Kollagena fibrer
Är de vanligaste fibrerna som består av kollagen.
Kollagena fibrer har en hög draghållfasthet men är
mycket dåliga på att tänjas ut.
Består av kollagena fibriller som består av
kollagenmolekyler. Kollagenmolekylen är en
trippelhelix. Bindingar finns mellan molekylerna. Var
tredje aminosyra utgörs av glycin. Glycin, prolin och
hydroxyprolin vanligt i helixarna. C-vitamin är en
kofaktor för prolinhydroxylas, saknas C-vitamin kan
man få skörbjugg (prolinhydroxylas används för
stabilisering av kollagenet).
Kollagenet är randigt på grund av fasförskjutning. Det
finns sjukdomar kopplade till detta, och då lägger sig
inte kollagenet rätt – blir ofta problem med
benskörhet.
Är tjockare och mer diffusa på histologiska snitt.
Färgas ljust antingen gult eller lila beroende på vilken
färg som används.

RETIKULÄR BINDVÄV

Retikulära fibrer

Finns i känslig bindväv hos många organ, framförallt immunsystemet. Retikulära fibrer består
främst av kollagen typ III som formar ett extensivt nätverk eller finmaskigt nät (därav namnet
retikulär) (retikulum) av tunna fibrer (0,5 – 2 µm) som stödjer många olika celler.
Retikulära fibrer är sällan synliga i H&E (hematoxylin och eosin) färgningar men färgas
karaktäristiskt svart efter impregnering av silver salter och kallas således argyrofilisk
(argyros, silver).
I de silverimpregnerade sektionerna av
binjurebarken (a) och en lymfkörtel (b) är nätverk av svarta retikulära fibrer prominenta.
Dessa fibrer fungerar som en stödjande stroma i de flesta lymf- och hematopoetiska organ
samt många endokrina körtlar.

Fibrerna består av typ III kollagen som är högt ”glycosylated” vilket producerar den svarta
argyrofilin. Cellkärnorna är också mörka men cytoplasman är ofärgad. Fibroblaster som är
specialiserade för retikulära fibrer i hematopoetiska och lymforgan kallas ofta retikulära
celler.
Retikulär vävnad

Diagrammet i (a) visar endast fibrerna och de fästa retikulära cellerna. Retikulära fibrer av typ
III kollagen (även bemänt retikulin) är producerad och insluten av de retikulära cellerna vilket
formar ett utvecklat nätverk var institiell vätska eller lymfa och vandrade celler från blod
passerar kontinuerligt.
I (b) visas ett silverfärgat preparat av en lymfnod var retikulära fibrer ses som irreguljära
svarta linjer. Retikulära celler är också mörka i färgen.

ELASTISK BINDVÄV

Elastiska fibrer är likt retikulära fibrer tunnare än kollagen typ I och formar glesa nätverk
inflätade med kollagenbuntar i många organ, framförallt de som utsätts för regelbunden
stretchning eller böjning. Som namnet antyder har elastiska fibrer gummiliknande egenskaper
som tillåter vävnad som innehåller dessa fibrer att stretchas och sedan återgå till dess
originella form. Elastiska fibrer kan vara svåra att urskilja i H&E färgade preparat men elastin
har en distinkt, mörkare färg med andra färgningsmetoder.

Bilderna ovan visar elastiska fibrer i mesenteriet (a), dermis (b) samt mellan glatt muskulatur
(c).
REDOGÖRA FÖR BINDVÄVENS CELLER (MESENKYMCELLER, FIBROBLASTER,
MAKROFAGER, MASTCELLER, PLASMACELLER, FETTCELLER OCH ENDOTELCELLER).
MESENKYMCELLER

Odifferentierade celler som ger upphov till all bindväv i kroppen förutom blod och
hemapoeitiska stamceller.
FIBROBLASTER

Fibroblaster är den mest vanliga cellen i bindväv och producerar och underhåller de flesta av
vävnadens extracellulära komponenter. Fibroblaster syntetiserar och utsöndrar kollagen,
elastin samt GAGs, proteoglykaner och de ”multiadhesive” glykoproteinerna som utgör
grundsubstanserna.
(a) fibroblaster har vanligtvis en stor aktiv cellkärna och eosinofilisk cytoplasma som smalnar
av i båda ändarna i cellkärnas riktning, något som morfologiskt brukar kallas ”spindleshaped”. Cellkärnor (pilar) är tydliga men den eosinofila cytoplasman liknar kollagenbuntar
(C) som fyller ECM och är svåra att särskilja i H&E färgade sektioner. (b) både aktiva och
passiva fibroblaster kan ibland särskiljas som i denna sektion av dermis. Aktiva fibroblaster
har stora eukromatiska cellkärnor och basofilisk cytoplasma medan inaktiva fibroblaster (eller
fibrocyter) är mindre med mer heterokromatiska cellkärnor (pilar). De runda väldigt
basofiliska cellerna är leukocyter.

MAKROFAGER

Makrofager är fagocytoriska celler som slukar upp
och bryter ned mikrober, cellulära spillror och
främmande substanser. Monocyter utvecklas i
benmärgen, cirkulerar i blodet och migrerar sedan
till bindväv där de differentierar sig till makrofager.

MASTCELLER

Mastceller friger molekyler som utvidgar blodkärl och rekryterar mer immunceller till platsen
av mastcellsaktivering. Likt makrofager utvecklas progenitor mastceller i benmärg för att
sedan cirkulera i blodet innan de migrerar till bindväv där de differentierar till mogna
mastceller.
PLASMACELLER

Plasmaceller är mogna B lymfocyter som producerar en stor mängd antikroppar. De finns i
rikliga mängder där antigen ofta kan ta sig in i kroppen som t.ex. luftvägar och
matsmältningskanalen.

FETTCELLER

Bindväv där fettceller/adipocyter dominerar kallas för fettvävnad. Dessa stora celler är typiskt
funna isolerade eller i små grupper inom lös/kompakt oregelbunden bindvävnad men sker i
stora aggregat i fettvävnad (”fett”) i många organ och kroppsregioner.
VITA ADIPOCYTER

I (a) kan man se stora vita adipocyter (A) i bindväven associerad med små blodkärl.
Fettcellerna är tomma eftersom lipiderna har lösts bort under preparering av preparatet.
Cellkärnorna vid cellmembranet är synliga hos vissa fettceller.
(b) stora (tomma) adipocyter predominerar i denna typiska fettvävnad som endast visar en
liten del av mikro- vaskulaturen. Många av cellkärnorna hos de större adipocyterna är inte
inkluderade i denna histologiska sektion.
(c) vävnaden här var fixerad med osmium tetroxide vilket preservar lipiderna (L) och färgar
det svart. Många adipocyter i detta preparat har behållet åtminstone en del av deras stora
lipiddroppar.
(d) I detta preparat från ett ungt däggdjur kan man se att de mindre fettcellerna märkta med en
asterix (*) inte är unilokulära utan har droppar av olika storlekar. Dessa celler i vit fettvävnad
representerar de som inte har avslutat deras differentiering samt en liten subpopulation av
beige celler med brun fettformningspotential. Cellkärnorna av de unilokulära cellerna är
indikerade med pilar.

BRUNA ADIPOCYTER

(a) brun fettvävnad visas här runt ett litet blodkärl (BV) och omgiven av vit fettvävnad högst
upp i bilden. Bruna adipocyter är något mindre och har flera små lipiddroppar och en centralt
sfärisk cellkärna. Om lipiddropparna har lösts upp som i bilden ovan är det möjligt att se de
många mitokondrierna som finns mellan lipidutrymmena. (b) ett diagram som visar en brun
fettcell. En nervcell kan ses i övre hörnet som utsöndrar noradrenalin för att stimulera
produktion av värme i cellen.
ENDOTELCELLER

Lager av celler som täcker blodkärlens insida, dvs gränsskikt mellan blod och resterande
blodkärlsvägg.

BROSK

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 av:
•

Celler:
där kondroblast är omogna celler medan kondrocyter är mogna celler.
Kondroblaster är de celler som först utvecklas från kondrogenitorceller (mesenkymceller).
Kondroblasterna börjar utsöndra matrix och då de är helt omgivna av det, kallas de för kondrocyter.

-

Fibrer:
Kollagen I – trådbrosk
Kollagen II – hyalint och elastiskt brosk
Elastin – elastiskt brosk
Grundsubstans:
Proteoglykanaggregat
Hyaluronsyra
Kondroitinsulfat
Keratansulfat

-

Gemensamma egenskaper:
Brosk saknar i allmänhet:
-

Blodkärl (näring via diffusion)
Lymfkärl

-

Nerver (undantag: ledbrosk)

Brosk har i allmänhet:
-

Anaerob metabolism
God transplanterbarhet (pga. avsaknad av kärl)
Perikondrium (broskhinna) på ytan (undantag: trådbrosk)

I perikondriet ska mesenkymceller finnas som differentieras till kondroblaster som sedan
görs om till kondrocyter. Man kan tänka sig två sätt för hur brosk växer till via appositionell
och interstitiell tillväxt.

MIKROSKOPISKT KUNNA IDENTIFIERA OLIKA TYPER AV BROSK (HYALINT/ELASTISKT
BROSK, TRÅDBROSK) (S1-S2).

HYALINT BROSK

Hyalint brosk är den mest vanliga av de tre typerna. I vuxna är hyalint brosk lokaliserad inom
ledgångar, väggarna i de större luftvägarna (näsa, larynx, trachea och bronchi), ventrala
ändarna i revben där de förenar med sternum och i epifysplattorna hos de långa rörbenen (Os
longum). I embryot formar hyalint brosk det temporära skelettet som sedan graduellt ersätts
med ben. Hyalint brosk består av ca 40% kollagen (främst typ II) inbäddad i en fast hydrerad
gel av proteoglykaner och strukturella glykoprotein.

I (a) kan man se perikondrium (P) i den övre delen av bilden som är en kompakt bindväv som
till största del består av typ I kollagen. Bland de fibroblastiska cellerna i perikondrium finns
oskiljbara mesenkyma stamceller. Det sker en graduell skiftning och differentiering mellan
perikondrium till brosket, med vissa förlängda fibroblaster som blir större och rundare som
kondroblaster och kondrocyter (C). Dessa är funna inom lakuner (matrix kaviteter där
chondrocyter befinner sig och utsöndrar alla ECM komponenter) som omges av matrix (M)
som cellerna utsöndrar.
I (b) kan en tunn region av hyalint brosk ses som omges av perikondrium på båda sidorna (P).
Större lakuner som innehåller kondrocyter (C) inom matrix (M) där grupper av två, fyra eller
fler celler produceras av mitos. Cellerna kommer sedan separera in i egna individuella lakuner
när de väl börjar utsöndra matrix. Matrix närmst kondrocyterna är mer basofilisk än det längre
ifrån dem.
ELASTISKT BROSK

Elastiskt brosk är essentiellt
likt hyalint brosk förutom att
det innehåller ett rikligt
nätverk av elastiska fibrer
utöver nätverket av kollagen
typ II fibrillerna, vilket ger
färskt elastiskt brosk en mer
gulaktig färg. Med bra
färgning kan de elastiska
fibrerna ses som mörka
buntar som distribuerats
ojämnt inom matrix. Mer
flexibelt än hyalint brosk gör
att elastiskt brosk finns i
öronens aurikel,
hörselgångarna,
örontrumpeten, epiglottis och de övre luftvägarna. Elastiskt brosk i dessa platser har ett
perikondrium likt det hos det mesta av det hyalinta brosket, cellerna liknar även de både
fysiologiskt och strukturellt.
I bilderna ovan kan man se att kondrocyterna (C) och organisationen av elastiskt brosk liknar
det av hyalint brosk men matrix (M) innehåller också elastiska fibrer som kan ses som
mörkare komponenter med rätt färgning. Den rikliga mängden av elastiska fibrer förser
brosket med bättre flexibilitet. Sektionen i (b) innehåller även perikondrium (P) som är likt
det hos hyalint brosk.

FIBER/TRÅDBROSK

trådbrosk tar diverse former i olika
strukturer men är essentiellt en
kombination av hyalint brosk och
kompakt bindväv. De finns i
mellankotsskivorna, fästa till vissa
ligament och i symfysis pubicum, där
den agerar som ett tufft men dämpande
stöd för ben.
kondrocyter i trådbrosk förekommer
ensamma (dvs inte som i hyalint brosk
och elastiskt brosk där de kan ses ihop
klumpade) och ofta koordinerade i
samma riktning där de producerar typ
II kollagen och andra ECM
komponenter, dock inte i lika hög grad
som i hyalint brosk. Områden med
kondrocyter och hyalin matrix
separeras av andra regioner med
fibroblaster (pilar) och kompakta
buntar av typ I kollagen.
Det finns igen distinkt omgivande
perikondrium i fiberbrosk.
REDOGÖRA FÖR BROSKETS HISTOGENES (DIFFERENTIERINGSSTADIER). KLARGÖRA
BEGREPPET ISOGENA GRUPPER (= KONDRON) (S2).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mesenkymcell – stjärnformad.
Differentieras till blastem, då sväller cellerna upp och lägger sig bredvid varandra.
I Nästa steg rundar de upp ännu mer – då bildas kondroblaster (omoget brosk), i detta skede sker
proliferation, celldelningar.
Sedan lägger sig vissa celler två och två i isogena grupper kallade kondron, alla lyckas inte med det.
Bildar då moget brosk som bildar matrixkomponenter med trådar och grundsubstans.
Kondrocyterna kan få problem med näringstillförseln och kan hypertrofiera (öka i storlek) på grund av
otillräcklig näringstillförsel.
I nästa steg kommer cellerna att dö, det blir en förkalkning (det försvinner vätska och kommer mer
kalk) av matrix. Här hittas en cell – kondroklast som bryter ned den förkalkade vävnaden.

REDOGÖRA FÖR INTERSTITIELL OCH APPOSITIONELL TILLVÄXT AV BROSK (S2).
INTERSTITIELL TILLVÄXT

Process som formar nytt brosk inom en redan existerande broskmassa. Denna form av tillväxt
dominerar i fostertiden i epifysplattan och ledbrosket. Detta sker inifrån brosket genom
proliferation (mitoser) av kondrocyter inom lakunerna (de hålrum i vilka cellerna secenerar
matrix och rymmer en isogen grupp). Dessa bildar nytt brosk så att det blir större.
APPOSITIONELL TILLVÄXT

Process som formar nytt brosk på ytan av redan existerande broskmassa. Detta är en tillväxt
av brosket från ytan vilket dominerar hos vuxna. Mesenkymceller i perikondriet prolifererar
och differentieras till kondroblaster som sedan blir kondrocyter som bildar matrix. Då de även
bildar brosk ut mot perikondriet hamnar de i efterhand längre in i brosket. I brosk finns
således perikondrium följt av omoget brosk med moget brosk i centrum.
REDOGÖRA FÖR KARAKTERISTIKA HOS HYALINT, ELASTISKT OCH TRÅDBROSK. KLARGÖRA
BEGREPPEN ANULUS FIBROSUS OCH NUCLEUS PULPOSUS (S2).

Hyalint brosk är den vanligaste brosktypen. Finns i rörben, trachealringar, huvuddelen av
större delen i larynx brosk, revben och nässeptum. Är pärlemorglänsande och innehåller
kollagen II. Cellerna ligger i isogena grupper i hyalint brosk, ganska få celler.

Färgning med Weigert, som ger svarta elastiska fibrer. Fett typiskt för elastiskt brosk. Har
många fler och tätare celler än hyalint brosk. Det elastiska brosket är mycket böjligt. Är
makroskopiskt gul i färgtonen. Isogena grupper ej så uttalade. Består av Elastin och kollagen
Förekommer i ytteröra, yttre hörselgång, örontrumpeten, epiglottis (= struplocket) och vissa
mindre larynxbrosk.

Mycket mindre celler i antal. Innehåller mest trådar. Blir inte så hård, utan mer mjuk.
Övergångsform mellan tät bindväv och hyalint brosk. Består av kollagen I. Förekommer i
Intervertebralskivor, vissa ledbrosk: käkled (= articulatio temperomandibularis) och
nyckelbensleder, menisker och blygdbensfogen (= symfysen; symphysis pubis).

I intervertebralskivan finns ett yttre hårdare lager som heter anulus fibrosus och en inre mer
gelatinös kärna som heter nucleus pulposus. Diskbråck – ruptur i annulus fibrosus med
Nucleus pulposus som läcker ut.
KÄNNA TILL OCH BESKRIVA FUNKTIONEN FÖR GLYKOPROTEINET KONDRONEKTIN (S1S2).

Kondronektin är ett glykoprotein som produceras för att mediera fästningen av kondrocyter
till typ II kollagen.

BEN & BENBILDNING
REDOGÖRA FÖR BENVÄVNADENS FUNKTIONER (S2).
1.
2.
3.

Mekanisk funktion för att skydda kroppen (hjärna, lungor hjärta) och kunna gå.
Blodbildning
Viktig mineraldepå.

REDOGÖRA FÖR SKILLNADEN MELLAN SPONGIÖST OCH KOMPAKT BENVÄVNAD.
KLARGÖRA LOKALISATION AV EPIFYS, METAFYS OCH DIAFYS (S2).

KOMPAKT BENVÄVNAD

Kompakt benvävnad formar det yttre lagret av alla ben och förser det med styrka och skydd.
Kompakt benvävnad består av enheter som kallas för osteoner eller haverska system som är
cylindriska strukturer vilket innehåller en mineralmatrix och levande osteocyter som kopplas
samman av canaliculi som transporterar blod. De är arrangerade parallellt efter den långa
axeln hos benet. Varje osteon består av lamellae vilket utgörs av lager kompakt matrix som
omger en central kanal som kallas för den haverska kanalen. De haverska kanalerna innehåller
benets blodkärl och nerver.
SPONGIÖS BENVÄVNAD

Spongiös benvävnad utgör benets innersta
lager och innehåller trabeculae istället för
osteoner. Trabeculae är lamellae som är
arrangerade som stavar eller plattor.
Benmärg finns mellan trabeculae och
blodkärl inom vävnaden förser näringsämnen
till osteocyter och tar med sig
avfallsprodukter.
Spongiös benvävnad minskar densiteten hos
ben och tillåter de att komprimera under
stress.

Mittenområdet är diafysen. Längst ut epifysen. Mellan
dessa finns metafysen.
Epifyslinje – det som en gång var epifysplattan under
tillväxten, den sluts när man växt klart.

REDOGÖRA I DETALJ FÖR DIREKT (= BINDVÄVSPREFORMERAD ELLER DESMAL)
BENBILDNING OCH VAR DEN FÖREKOMMER.
REDOGÖRA FÖR SKILLNADER MELLAN OSTEOBLASTER OCH OSTEOCYTER.
OSTEOPROGENITORCELL. OSTEOID. MINERALISERING.
KLARGÖRA HUR OSTEOCYTER LIVNÄR SIG OCH KOMMUNICERAR MED VARANDRA
(CANALICULI OCH GAP JUNCTIONS).
REDOGÖRA FÖR OSTEOKLASTERNAS UPPKOMST OCH FUNKTION.

Kallas även desmal, bindvävspreformerad, intramembranös eller endostal. Utgår EJ från en
broskmodell. Förekommer under fosterutvecklingen i skallens platta ben, ansiktsben,
underkäke och nyckelben.
1.

Här utgår vi återigen från mesenkymcell. En mesenkymcell som ska differentiera sig till en osteoblast
heter osteoprogenitorcell.

2.

De differentieras till osteoblaster. Osteoblasten genererar osteoid, ett matrix som består av kollagen
typ I

3.

Osteoiden förkalkas, blir då ben.

4.

Osteoblasterna (vissa) hamnar inne i sin eget matrix och omvandlas till osteocyter med utskott.
Canaliculi – i dessa kanaler går osteocyternas utskott. Osteocyterna har kontakt med varandra med
gap junctions (connexin) mellan ena osteocytens utskott och den andra osteocytens utskott. Detta ger
möjligheter för osteocyterna att livnära sig från blodet i den Haverska kanalen.

5.

Osteoklasten ligger och gnager på benet, dvs Osteoklaster bryter ned och resorberar ben, varvid det
frigörs kalcium och fosfat. När det bryts ned uppstår en sådan liten vik som på bilden kallas det
howships lacun.Styrs av kalcitonin och parathyrodieahormon.

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-, FÖRKALKNINGS- OCH FÖRBENINGSZON.
KONDROKLASTER. PRIMÄRA OCH SEKUNDÄRA OSSIFIKATIONSCENTRA. MÄRGHÅLOR.

Kallas även broskpreformerad eller endokondral. Ses i långa rörben, som anläggs som
broskmodeller av hyalint brosk. Brosket kommer med tiden förkalkas och därefter falla
sönder. Samtidigt tränger det in kärlrik mesenkymvävnad, som bryter ned det förkalkade
brosket och ersätter det med ben. Brosket trängs efter hand undan och blir till slut bara kvar
som ledbrosk på benändarna. Tillväxten och den indirekta benbildningen sker i
epifysplattorna, som indelas i olika zoner (där 1 representerar längst ut och 6 längst in mot
märghålan):

1. Vilozon(kondroblaster). Hyalintbrosk.
2. Proliferationszon(kondrocyter). Celldelningar; Mitoser. Celleri”myntrullar.
3. Hypertrofizon.Kondrocyterökaristorlek
4.

Förkalkningszon(ickeviabelvävnad)(kondrocytersomgenomgårapoptos).

5. Resorptionszon–erosionslinje(kondroklasterfagocyterarförkalkatbrosk).
6. Förbeningszon(kärl,osteoblaster,osteocyter,osteoklaster).

Själva utvecklingen, allts om är ljusblått är hyalint brosk.
Lila – förkalkat brosk (3). När det förkalkats kommer det in kärl (4). Det finns nu en
epifysplatta ovan och nedantill. Och så har vi först en primär ossifikationscenter som sedan
görs om till sekundärt ossifikationscenter upptill först, sedan bildas ett sekundärt

ossifikationsceller längst ned (Björn säger inte vad ett ossifikationscenter är för något.
Wikipedia säger att det är själva området där ossifikationen, benbildningen börjar).
Enbart en tillväxtplatta ålder kring puberteten. Får man kvinnligt könshormon försluts
plattorna fortare. Påverkas även av kortison, barn som får kortison kan påverka sin tillväxt.
HYDROXYAPATIT.

Hydroxyapatit är kristaller, mineraliserad extracellulärmatrix som består av framförallt
kalciumfosfat. Det är en viktig mineraldepå som kalcium tas från- Kalcium används bland
annat för muskelkontraktion, signalering för exocytos (frisättning, man kan framförallt tänka
på neurotransmittorer).
REDOGÖRA FÖR HAVERSKA SYSTEM; HAVERSKA OCH VOLKMANNS KANALER (S2).

Kompakt ben har lite av ett lökskalsutseende i det finns de haverska kanalerna. De
är blodkärl som ger näring till osteocyterna och de har kontakt medvarandra med volkmans
kanaler. På de histologiska preparaten markeras haversk kanal med näringen i mitten som HC
och haverska systemet som O. Alla utskott (L) går in mot kärlet, osteocyterna kan skicka
energi till varandra via gap junctions.

MIKROSKOPISKT KUNNA IDENTIFIERA DIREKT OCH INDIREKT BENBILDNING (S2).
DIREKT BENBILDNING

Utgår ej från broskmodellen utan från mesenkymceller. Förekommer under
fosterutvecklingen i skallens platta ben, ansiktsben, underkäke och nyckelben.

INDIREKT BENBILDNING

Utgår från broskmodellen, brosket kommer med tiden förkalkas och därefter falla sönder.
Samtidigt tränger det in kärlrik mesenkymvävnad, som bryter ned det förkalkade brosket och
ersätter det med ben.

ANATOMI OCH KINESIOLOGI
Grundläggande kinesiologi
Kunna (S2)

SAMBANDET MELLAN LEDANATOMI (KONSTRUKTION OCH STABILISERANDE ELEMENT I
LED OCH UTANFÖR LED), RÖRELSER OCH RÖRELSEAXLAR
RÖRELSEPLAN OCH -AXLAR

För att förklara ledernas rörelser används ofta rörelseplan och -axlar, det finns tre typer av
plan och axlar.
RÖRELSEPLAN

Rörelseplanen är där de faktiska rörelserna äger rum och finns i tre riktningar som befinner
sig vinkelrätt mot varandra. Dessa plan är:
§

§

§

Det sagittala planet är vertikalt och löper framåt-bakåt. Sagittalplanet delar kroppen i en höger och
vänster del. Dessa delar behöver inte vara lika stora, till skillnad mot när man pratar om medianplan
vilken delar kroppen i exakt lika stor höger- och vänsterhalva. I detta plan sker rörelserna flexion och
extension.
Frontalplanet är vertikalt och löper sida till sida. Det kallas även för koronalplan eller lateralplan.
Planet delar kroppen i en främre och en bakre del. I detta plan sker rörelserna abduktion och
adduktion.
Horisontalplanet (transversalplan) löper horisontellt och delar kroppen i en övre och en nedre del. I
detta plan sker rotationsrörelser.

RÖRELSEAXLAR

Rörelseaxlar används för att förklara de linjer vilka rörelser sker runt. Det finns tre axlar, och
dessa befinner sig vinkelrätt mot varandra.
§
§

Den sagittala axeln löper framåt-bakåt. Runt denna axel sker rörelserna abduktion och adduktion, i
ett frontalplan.
Den frontala axeln löper sida till sida. Runt denna axel sker rörelserna flexion och extension, i
sagittalplanet.

§

Den longitudinella, eller vertikala, axeln löper vertikalt i kraniell-kaudal riktning, uppifrån och nedåt.
Runt denna axel sker rotationsrörelser i columna samt horisontaladduktion samt -abduktion i
axelleden, i det horisontella planet.

RÖRELSETYPER EXTREMITETER

ÄNDRING AV VINKEL MELLAN TVÅ KROPPSDELAR
FLEXION

Ventral rörelse i sagittalplanet. ”Dra ihop sig” rörelse där en böjning minskar vinkeln mellan
två kroppsdelar.
EXTENSION

Dorsal rörelse i sagittalplanet. ”Sträcka ut sig” rörelse där en sträckning ökar vinkeln mellan
två kroppsdelar.

ÄNDRING AV POSITION I RELATION TILL KROPPENS MITTLINJE
ABDUKTION

En rörelse bort från kroppens eller extremitetens centrala axel. En rörelse som för isär
kroppsdelar.
ADDUKTION

En rörelse in mot kroppens eller extremitetens centrala axel. En rörelse som för ihop
kroppsdelar.
ROTATION AV KROPPSDELAR
INÅTROTATION ELLER MEDIALROTATION

Vridning kring en longitudinell axel in mot kroppens mittlinje. En rörelse som för armbågen
eller knät in mot kroppens mittlinje.
UTÅTROTATION OCH LATERALROTATION

Vridning kring en longitudinell axel bort från kroppens mittlinje. En rörelse som för
armbågen eller knät bort från kroppens mittlinje.
ROTATION AV UNDERARMEN
PRONATION

Inåtrotation av underarmen. En rörelse där strålbenet vrids kring armbågsbenet och
handflatan vrids neråt.
SUPINATION

Utåtrotation av underarmen. En rörelse där handflatan vrids uppåt.
ROTATION I FOTLEDEN
DORSALFLEXION

”uppåt rotation” av foten. Vridning som för fotspetsen uppåt.
PLANTARFLEXION

”Nedåtrotation” av foten. Vridning som för tåspetsen nedåt.

EVERSION

Utåtrotation av fotleden. En rörelse där fotsulan vrids utåt, bort från medianplanet.
INVERSION

Inåtrotation av fotleden. En rörelse där fotsulan vrids inåt.

RÖRELSETYPER BÅL

FLEXION

Böja sig framåt.
EXTENSION

Böja sig bakåt.
LATERAL BÖJNING

Böja sig i sidan.
ROTATION

Rotera åt sidan.
LEDANATOMI

Leder brukar delas in i äkta (synovialleder) och oäkta (övriga) leder. Oäkta leder innefattar
skelettdelar som är förbundna av stödjevävnad medan äkta leder innebär att det även finns en
eller fler ledhålor. Leder av olika typ är ofta sammanbundna och arbetar tillsammans i
kroppsdelens rörelser. Kroppens största leder är äkta leder.
SYNOVIALLEDER (ÄKTA LEDER)

Äkta leder (synovialleder) innehåller ett antal olika strukturer. De har en ledhåla mellan två
ledytor som är beklädda med ledbrosk. Dessa avgränsas från omgivningen av ett
synovialmembran. I en äkta led kan rörelseomfånget vara mycket stort, det beror även på
vilken led det gäller. Hur leden ser ut bestämmer dess rörelseaxlar.
LEDBROSK

Ledbrosket, cartilago articularis, utgörs i regel av hyalin broskvävnad. Det finns dock vissa
undantag. Ledbroskets yta är slät, glänsande och har en blåvit färg.
Ledbroskets tjocklek varierar beroende på vilken led det gäller. Ledbrosket kommer vara
tjockare och kraftigare i de leder där trycket och belastningen är större (ex. nedre
extremiteten). Dessutom är ledbrosket olika tjock i olika delar en led, av samma anledning
som ovan. I en kulled till exempel är brosket som tjockast i mitten av ledhuvudet och tunnare
längs kanterna. I en kulleds ledpanna är brosket tjockare ytterst, och tunnare centralt.
Det är ledbrosket som gör att ledändarna kan glida mot varandra med mycket liten friktion.
Brosket skapar även en skyddande yta mot skelettvävnaden. Med åldern blir ledbrosket
tunnare, vilket kan leda till degeneration som ökar friktionen och skapar artros.
LEDKAPSEL

Ledkapseln, capsula articularis, är en fibrös manschett vars storlek kan variera stort. De ytliga
fibrerna i ledkapseln löper oftast i benens längsriktning, medan de djupare fiberstråken binder
samman de ytliga fibrerna. Ledkapselns fiberriktning, tjocklek och styrka varierar från led till
led och en ledkapsel kan delas upp i ett inre, cellrikt lager (synovialmembranet) och ett yttre,
tjockare fiberrikt lager (den fibrösa kapseln).
Synovialmembranet, membrana synovialis, klär hela ledhålans väggar förutom ledbrosket.
Dess inre yta är ofta slät och glänsande men har även områden i fram för allt plica synoviales
som är klädda med fina veck. Dessa veck (villi synoviales) är viktiga vid bildningen av
ledvätska (synovia)
Den fibrösa kapseln, membrana fibrosa, fäster ofta intill ledens broskgräns eller ett visst
avstånd från den. En kapsel som fäster nära broskgränsen gör att den är stram och rörligheten
i leden begränsad, medan en kapsel som fäster ett visst (större) avstånd från broskgränsen är
slapp och rörligheten i leden stor.

LEDHÅLA

Ledhålan, cavitas articularis, är ett smalt mellanrum mellan de två ledytorna. Den smala
springan som finns mellan ledytorna kallas för ledspringan. I ledhålan finns det ledvätska,
vilket är en klar och seg vätska. De största lederna innehåller små mängder ledvätska, men
ändå tillräckligt för att täcka ledytorna med en fin film som gör dem blanka och glatta. Det är
tack vara ledvätskan som lederna kan arbeta nästan helt friktionsfritt.
Ledvätskan bildas som sagt i membrana synovialis. Vätskan utgörs av plasma och har en
mycket hög halt av hyaluronsyra. Hyaluronsyran är det som ger ledvätskan sin viskositet, men
det är tillsammans med vissa andra proteiner som ledvätskan får sin smörjningsförmåga.
Ledvätskan är beroende av temperaturen och blir stelare vid nedkylning och kan då inte
smörja lika bra. Ledvätskan blir mer viskös vid långsamma rörelser och mindre viskös vid
snabba rörelser. Detta gör att en lagom separation av de glidande ytorna säkras under alla
förhållanden.
MENISKER

C-formade broskskivor i knät, i varje knä finns en lateral (yttre) och en medial (inre).
Fungerar som stötdämpare.
BURSOR

Vätskefyllda blåsor/slemsäckar som skyddar vävnad på utsatta ställen. Dess glidyta minskar
friktion mellan t.ex. senor och muskler mot ben.
LIGAMENT

Bindvävsstrukturer som syftar till att skydda och stabilisera leden. Strama ligament medför
god stabilitet men inskränker på rörligheten.
OLIKA TYPER AV LEDER

MUSKELFUNKTION SOM KRAFTMOMENT I RELATION TILL KONTRAKTIONSTYP SAMT
BEGRÄNSANDE OCH REGLERANDE FAKTORER.

Kraftmoment definition: M = F · d
M: kraftmoment [Nm, newtonmeter]
F: kraft [N, newton]
d: momentarm [m]: det vinkelräta avståndet mellan kraftens verkningslinje och
momentpunkten (oftast rörelse-axeln i dessa sammanhang).
Muskelmoment med avseende på rörelseaxel kan begränsas/regleras av:
• Krafter på ursprungs- och fästes-ben.
• Kraftmoment på ursprungs- och fästes-ben.
• Momentarmensförändring med ledvinkel.
Muskelmomentetsriktning kan begränsas/regleras av:
• Ändras under rörelse, för vissa muskler
• Breda musklers delar kan ha olika funktion
Kontraktionstyper
Kontraktion = förkortningsförsök. Muskeln utvecklar dragkraft och försöker förkorta sig.
Förkortning à
Koncentrisk kontraktion
Förlängning à
Excentrisk kontraktion
Ingen längdförändring à Isometrisk kontraktion

Netto-moment: Ofta arbetar flera muskler samtidigt och då kan man summera deras
kraftmoment till ett Muskulärt nettomoment (Msum; SM).
SM = M1+ M2 + M3 + M4 + M5 + ... +Mn
Riktning kan beskrivas som + vilket betyder att muskeln flekterar eller – vilket betyder att
muskeln extenderar
Posturala muskler: Aktiva för att balansera när gravitationen utverkar moment på ledernas
rörelseaxlar.
LEDKOMPRESSIONSKRAFTENS KOPPLING TILL MUSKELKRAFTER

Om man stärker upp muskler kring lederna så kan det bli en omfördelning av kraften på lederna
till musklerna. (notering: ytterst oklart vad som efterfrågas och vad som gäller.)
RYGGRADEN
Kunna (S2)
KOTPELARENS UPPBYGGNAD (S2): 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.

Ryggraden, columna vertebralis, består av olika kotor som kan delas upp i 5 olika segment.
De röda är vertebrae cervicales och är 7 stycken kotor (C1-C7). De blå är vertebrae thoracicae
och är 12 stycken kotor (T1-T12). De gula är vertebrae lumbales och är 5 kotor (L1-L5). De
gröna är os sacrum och består av 5 kotor som växer samman i 20-25 års åldern. De lila är os
coccygis och är 4-5 kotor som växer samman i 30-35 års åldern. En bra minnesregel för att
minnas dessa är frukost vid 7, lunch vid 12, middag vid 5.
Kotpelaren är svängd, den framåtriktad konvex i cervikala och lumbala
delarna detta kallas lordosis. I de thorakala och sakrala delarna finns en
bakåtriktad konvexitet, det kallas kyfos.

Kotorna består av corpus vertebrae och arcus vertebrae. Arcus vertebrae kan sedan delas in i
mindre delar, dvs dess utskott.

Corpus vertebrae: Har kortikalt ben utanpå och trabekler med hårdare ben tvärs igenom. Gör
att den blir mer stark, styv. Har god förmåga att stå emot krafter uppifrån och på sidan. Rätt
flat ovan och underifrån. Det är inte så mycket muskler som fäster på den.
Arcus vertebrae: Den dorsala delen av kotkroppen består av ett antal utskott (processus),
som utgår från arcus. Totalt sju stycken utskott;
-

Processus spinosus; Det utskottet som går rakt
bakåt heter processus spinosus (kallas
taggutskott och spinalutskott ibland). Processus
spinosus är det som känns utanpå på ryggen,
knölarna i mitten, längs med hela ryggraden. När
man känner på ett spinalutskott i thorakalryggen
lutar det nedåt, så att det
spinalutskottet man känner på är inte beläget i
samma kotas område.

-

Processus transversus; Transversalutskott går ut
på vardera sida. I ländryggen är de fästen för
muskler. I thorakalryggen (bröstryggen) bildar de
en led mot revbenen.

-

Processus articularis superior/inferior; Utskotten
är ledutskott. Kotorna ligger an mot varandra här
och bildar led tillsammans. Två stycken inferiora
och två superiora

-

Laminae; Bakifrån med spinalutskott och transversalutkott. Den
del med svart pil kallas laminae och liksom täcker
ryggkanalen/ryggmärgskanalen. Här finns små mellanrum som
inte är skyddade. Vid lumbalpunktion har man stuckit in nålen i
en sådan här håla. Man får trycka långt tills det kommer vätska.

-

Pediculus vertebrae; är området där kotbågen fäster in i
kotkroppen. Är ofta robust och tjock del av kotbågen. Där kan
man sätta skruvar om man behöver göra en stabiliserande
operation.

De cervikala kotorna – Vertebrae cervicales

Kotorna är mindre än de andra kotorna och hålrummet, foramen vertebrae, är relativt stor. I
början på arcusen finns foramen transversarium (de små hålrummen). a.
vertebralis går i hålet går sedan in i hjärnan via foramen magnum. Skador på a.
vertebralis kan ge infarkter och andra allvarliga effekter. a. vertebralis går in i skallen
och går ihop med a. basillaris. Otroligt viktigt att ha koll på denna när man opererar.
Cervikal kotorna har delade spinalutskott, det är en stor variation på hur de är delade. C7 är
mindre delad än de flesta andra kotor.

De cervikala kotorna har typiska och atypiska kotor, de som nämnts ovan gäller för de typiska
kotorna som är kota C3-C6. De atypiska kotorna är kota C1, C2 och C7. C1 kallas även atlas
kotan efter sägen att jätten Atlas bar upp himlavalvet, skallen (skallbasen) ”vilar” på
atlas. Atlas har ingen riktig kotkropp, mer som en båge. Ledar alltså mot skallens undersida
och kota 2 (C2), Axis.

Atlas och axis utgör ett komplex. Axis har dens axis, som ligger och ledar emot atlas främre
båge. Det finns ett ligament, lig. transversum atlantis, som omger dens axis och håller dens
axis på plats.

Kota C7, vertebrae prominens är den kota som har längst prosssesus spinosum vilket gör att
den är lätt att palpera. Den står ut i nacken, man kan testa om de är rätt kota genom att sätta
fingret på den och kotan ovanför och sedan böja nacken bakåt, C7 kommer inte åka inåt
medan de andra kommer göra det.

Vertebrae thoracicae; har leytor mot revbenen på corpus och
tvärutskotten. De har även ledytor frontalt. Deras taggutskott är
långa och riktade snett nedåt.
Vertebrae Lumbales: har en stor kotkropp och sagitala
ledytor på sina ledutskott. processus spinosum är mer räta ut
från kotan.

Vertebrae thoracicae

Canalis vertebralis: Foramen vertebrale är hålrum som bildas av corpus och arcus vertebrae
och blir utrymmet för ryggmärgen, medulla spinalis. Själva kanalen som bildas av alla
kotorna kallas canalis vertebralis.

Medulla spinalis löper till L1/L2 på en vuxen och mynnar ut i cauda equina som är ett knippe
fritt hängande nervändar. Omkring medulla spinalis finns cavum subarachonidale där spinal

vätskan finns. Hålrummet avgränsas av pia mater som sitter kring medulla spinalis och
arachnoidea mater. Utanför arachnoidea mater finns dura mater och utanför det finns fett och
vener, ska cavum epidurale. Vid epiduralbedövning lägger man bedövning i fettet/venområdet
dvs cavum epidurale. Vid spinalbedövning går man in längre till cavum subarachonidale.
Mot arcus vertebrae hittar man lig. Flavum som är mycket tjock i de lumbala regionerna. Mot
corpus vertebrae hittar man lig. Longituinale posterior.

I ryggen finns 6 längsgående ligament intill kotpelaren, de är;
• lig. flavum – gulaktigt, elastiskt ligament som är dynamiskt anpassningsbart och spänner
mellan kotbågarna (arcus)
• lig. longitudinale anterius – förbinder framsidorna av kotkropparna till varandram är ett
brett fibröst band fån occipitus på skallen ända ned till sacrum. Binder anteriort och lateralt på
kotkropparna. Motverkar hypertextension.
• lig. longitudinale posterius – ligger på baksidan av corpus och förbinder diskerna till
varandra, är ett tunnare fibröst band som går från sacrum till C2, vid C1 och in i skallen byter
den namn till membrana tectoria. Motverkar hyperflexion.
• lig. interspinale – ett brett ligament mellan tvärutskotten, Blir som en forts. på lig. Nuchae
som sitter i nackregionen. Det är ett tjockt lig. Blir sedan lig. supraspinale.
• lig. intertransversarium – mellan kotornas processus transversum, förhindrar lateralflexion
av ryggraden, kopplas till m. intertransversarii
• lig. supraspinale – ett ligament/ bindvävsstråk som ligger mellan tvärutskottens spetsar
Typisk tentafråga – du ska göra en lumbalpunktion,
vilka lig. kommer du passera?
Lig. Supraspinale, lig. Interspinale och lig. flavum
Discus intervebralis:
Disken stötdämpar mellan varje kota. Blir i en viss mån som en rörlighetsfaktor, kan tryckas
ihop och flexar tillbaka igen..

Består av:
- Anulus fibrosus (fibrös utsida). Anulus är strukturerad av ringar av fibrösa band.
Bindvävstrådiga strukturer som går lite i vinkel, korsar varandra som ett nät, hjälper till att
strukturen blir tålig. Lager av lameller, cirka 10-12 stycken.

- Nucleus pulposus – relativt geleartad massa, väldigt flexibel och kan ändra sin form
som en geleklump. När trycket ökar trycks den utåt så att den blir plattare, när trycket minskar
återtar den sin form. Hos relativt unga är nucleus pulposus välfylld, men vid stigande ålder
dehydreras den.

Diskbråck är när anulus fibrosus rupterar och nucleus pulposus läcker ut. Det sker oftast i
lumbala delarna av ryggraden då de tar mycket vikt, det är vanligt att ruptionen sker när man
lyfter något tungt samtidigt som man utför ett vridmoment. Det sker då man vid
framåtböjning trycker samman disken anteriort och vid vridning kommer hälften av fibrerna
vara spända och hälften (de som går åt motsatt håll) vara avslappnade vilket gör det lättare för
dem att ruptera. Oftast läcker det ut posteriolateralt, det beror på att trycket blir störst
posteriort men mitt för ligger lig. Longitudinale posterior och därav kommer de snarare ut lite
mer lateralt. De finns olika typer av diskbråck se bild nedan.

För att veta vart man är på ryggen kan man utgå ifrån några olika landmärken på kroppen som
ger en ungefär vilken kota man är på.
Cervikalt - Kota C7 vertebrae prominens står ut i nacken och är lätt att palpera.
Thorakalt – Spina scapula (på övre delen av skuldran) löper ungefär i samma höjd som T3.
Underdelen av skulderbladet, angulus inferior, löper i höjd med T7. Sista revbenet löper i
höjd med T12.
Lumbalt – Crista iliaca, höftbenskammen, om man trycker ned på denna med handflatan så
är ens tummar i höjd med ungefär L3.

RYGGENS MUSKULATUR (S2): ÖVERSIKTLIG ORIENTERING OM MUSCULUS ERECTOR
SPINAE OCH MUSKLER ENGAGERADE VID FLEXION, EXTENSION, SIDOBÖJNING OCH
STÅENDE. FASCIA THORACOLUMBALIS.
M. ERECTOR SPINAE

Ska kunna: m. Iliocostalis | m. Longissimus | m. Spinalis
M. ERECTOR SPINAE (SOM GRUPP)

Innervering: N. spinalis (C1-S3).
Ursprung: Os sacrum, crista iliaca och processus spinosi från de nedre ländkotorna.
Fäste: Revbenen, os occipitale, processus spinosus och transversus.
Funktion: Extension och säkring av columnas upprätta ställning och balans. Lateralflexion
och rotation av columna.
Övrigt: M. erector spinae är en postural muskel och väldigt viktig för hållningen.

M. TRANSVERSOSPINALIS

Ska kunna: m. Semispinalis | m. Multifidus | m. Rotatores
M. TRANSVERSOSPINALIS (SOM GRUPP)

Innervation: Rr dorsales, nn. spinalium.
Ursprung: Processus transvesus T1-L5.
Fäste: Processus spinosus C2-T4.
Funktion: Extension, rotation och lateralflexion av columna.

FASCIA THORACOLUMBALIS

Fascia thoracolumbalis är en fascia som täcker de djupa ryggmusklernas på ryggradens
baksida. Fascian täcker m. erector spinae med ett ventralt och ett dorsalt blad (blått i bilden

ovan) och en uppgift är att hålla ryggradens muskler på plats då ryggraden sätts i rörelse.
Tillsammans med ryggens (dorsum) ligament stabiliserar den därmed ryggraden.
Fascian har sitt mediala fäste i ryggkotornas (vertebrae) taggutskott (processus spinosi) och i
korsbenets (os sacrum) mediala kam (crista sacralis mediana). Det laterala fästet löper från
korsbenets sidor ut på bäckenets (pelvis) övre benkam (tarmbenskammen, crista iliaca).
Ska även kunna:
M. SPLENIUS CAPITIS OCH M. SPLENIUS CERVICIS

Innervering: Posterior ramus av spinalnerver C3 and C4
Ursprung: Cervicis: processus spinosus T3-T5. Capitis:
processus spinosus C4-T3.
Fäste: Cervicis: processus transversus C1-C2. Capitis:
laterala hälften av linea nuchae superior och processus
mastoideus.
Funktion: Rotation och extension av huvud och hals.

Figure 1m. splenius capitis

Figure 2 m. splenius cervicis

FLEXIONSRÖRELSER

Flexionsrörelser sköts av bukmuskler och tas upp i senare lärandemål.

RYGGMÄRG OCH SPINALNERVER (S2): 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.

Det finns 7 st vertebrae cervicales, från dem löper 8 stycken nerver som utgår från dem.
Det finns 12 stycken vertebrae thoracicae, från dem löper 12 stycken nervavgreningar som
utgår från dem.
Det finns 5 st vertebrae lumbales, från dem löper 5 st nervavgreningar.
Det finns 4-5 st os sacrum, här löper 3 st nervavgreningar.
Ryggmärgen är olika tjock på olika ställen för att den innehåller mer nervceller i
cervikalryggen och ländryggen jämfört med thorakalryggen (mer nerver ska gå ut
cervikalt/lumbalt). Förtjockningarna kallas intumescentia. Intumscentia cervicalis är
förtjockningen där armens nerver utgår från ryggmärgen. Intumscentia lumbalis är
förtjockningen där benets nerver utgår från ryggmärgen. I thorakala delen är det inte lika

muskler som innerveras. Conus medullaris innehåller nerver till de sacrala delarna, som allra
längst ned övergår i ett ligament, filum terminale.
Ryggmärgen avslutas i cauda equina, hästsvansen, som är en samling fria nervrötter. I början
av cauda är det en väldig ansamling av nervrötter. Här slutar ryggmärgen. De nerverna under
är viktiga för benen. Cauda equinasyndrom – diskbråck som trycker åt nerverna i det här
området – kan ge svår smärta, svaghet i benen och blåsrubbningar.

Rötter som kommer ut ur respektive ryggmärgssegment. En mängd små trådar från
ryggmärgen går ihop (kallas då ventralrot eller dorsalrot). När de sedan ska förgrenas från att
ha gått ihop i spinalnervsrot kallas de ramus.

Magendies lag – känseltrådar (sensorik) till ryggmärgen går genom bakroten (dorsalroten),
motoriska nervtrådar lämnar ryggmärgen via framroten (ventralroten). Detta är
grundläggande kunskap som vi ska kunna. (Motorik framtill, sensorik på baktill). Ramus
dorsalis – viktig vid ryggsmärta. Tar emot sensorik från bakre delarna och skickar ut
motoriska signaler till bakre musklerna. Ramus ventralis (alltså främre) grenar i
thorakalryggen. Dessa går längs med revbenen tillsammans med artär och ven (ven, artär och
nerv följer ofta varandra i kroppen).
Vi har ett stort cervikalt, brachialt, lumbalt och sakralt nervplexus. När
ramuskommer ut från ryggmärgen kommer de att kombinera sig med
andra ramus på olika sätt och bildar stora nervfasciklar. Exempel på
dessa är, plexus cervicales, plexus brachiales, plexus lumbales och
plexus sacrales.

Myotom (till vänster) är de muskler som innerveras av vilka grenar från ryggmärgen. Medan
dermatom (till höger) är de hudytor som innerveras av vilka grenar från ryggmärgen.

Om man går från corpus vertebrae mot den posteriora arcus vertebrae, finner man först lig.
longitudinale posterius sedan kommer lite fett, dura mater, hålrummet cavum arachnoidea.
Sedan kommer arachnoidea mater, hålrummet cavum subarachonidale och pia mater precis
intill medulla spinalis. Sedan går man ut från pia mater till, cavum subarachonidale,
arachnoidea mater, cavum arachnoidea, dura mater och cavum epidurale och sist lig. Flavum
innan arcus vertebrae.

foramen intervertebrale är hålet mellan facettleder och diskleder. Disken är en främre
begränsning, pediculus och ligament är också begränsningar. Om en disk buktar blir foramen
intervertebrale mindre. I foramen intervertebrale går spinalnerver och segmentella kärl.

Känna till (S1)
NACKROSETTEN
MM. SUBOCCIPITALES

Består av flera muskler:
§
§
§
§

M. rectus capitis posterior major.
M. rectus capitis posterior minor.
M. obliquus capitis superior.
M. obliquus capitis inferior.

Innervation: N. suboccipitalis.
Ursprung (som grupp): Processus spinosus C2, processus transversus C1.
Fäste (som grupp): Linea nuchae superior/inferior, processus transversus C1.
Funktion (som grupp): Rotation, lateralflexion och extension av huvud.
PLATSEN FÖR LUMBALPUNKTION

Viktigt för lumbalpunktion är att man inte sätter punktionen för högt. Ett enkelt trick är att
använda höftkammen som slutar på L3-4 då är man på säker höjd för att inte träffa
ryggmärgen (Obs ibland kan höftkammarna vara riktigt högt upp hos patienter med mycket
kotkompressioner, då finns risk att man sätter nålen för högt upp om man enbart tittar mot
cristakanten).

BÅL OCH BUK
Kunna (S2)
SKELETTDELAR, LEDTYPER, LEDER OCH RÖRELSEAXLAR FÖR BRÖSTKORGEN
CAVEA THORACIS

Består av: Sternum | Costa I-XII | Vertebrae thoracicae
STERNUM

Sternum, bröstbenet, är ett ben som ligger i bröstkorgens framvägg. Det är ett platt ben som
har olika delar, manubrium sterni, corpus sterni och processus xiphoideus. Dessa delar är
förbundna av broskvävnad.
COSTA I-XII

Människan har normalt sett 24 stycken revben, costae, 12 stycken på varje sida. Revbenen har
som främsta uppgift att skydda de inre organen i bröstkorgen.
Revbensparen 1-7 (costae verae) fäster direkt till bröstbenet, sternum, genom små äkta leder.
Dessa leder benämns artt. sternocostalis. Revbenspar 8-10 (costae spuriae) fäster inte direkt
till sternum utan istället till ovanliggande revbenspar. Revbenspar 11-12 (costae fluctuantes)
ligger fritt i mellan bukmusklerna. Revbenen utgörs av själva revbenet, men även
revbensbrosket (cartilago costalis).
De tio översta revbensparen fäster på andra sidan bröstkorgen till processus transversus T1-

T10 och bildar här artt. costovertebrales. Revbenspar 11-12 fäster direkt till kotkropparna på
T11-T12.

LEDER
ART. STERNOCOSTALIS

Art. sternocostalis är små äkta leder som ligger ventralt om bröstkorgen. Dessa leder finns
mellan sternum och costa 1-7 medan costa 8-10 ledar mot ovanliggande revbensbrosk. Det
första revbenet är ett undantag dock då det är, via revbensbrosket, fast bundet till sternum
utan ledhåla.
ARTT. COSTOVERTEBRALES

Revbenen, costae, ledar med både sternum och columna vertebralis (ryggraden). Leden med
sternum kallas artt. sternocostalis och leden med ryggraden kallas artt. costovertebrales. Artt.
costovertebrales innefattar två leder: art. capitis costae och art. costotransversaria.
Art. capitis costae ligger mellan revbenet och foveae costales superior et inferior på två
intilliggande kotkroppar och discus intervertebralis.
Art. costotransversaria ligger mellan revbenet och processus transversus. Denna led
stabiliseras av lig. costotransversarium.
Dessa leder finns dock inte till alla revben. Costae 1,6 och 12 ledar endast med corpus
vertebrae. Costae 6 och 12 saknar äkta kostotransversalleder.

MUSKLER SOM UTGÖR BUKVÄGGEN, DERAS ANATOMI SAMT FUNKTION AVSEENDE
RÖRELSER I RYGGRADEN.

Anteriora och laterala bukväggen:
-

M. Obliquus externus abdominis
Innerveras av: nn. Intercostales T7-T12
Funktion: böjer bålen ipsilateralt och roterar kontralateral
Ursprung: Utsidan av revben 5-12
Fäste: Linea alba (övergår till aponeuros i linje med
SIAS/mamilla) och crista iliaca (höftbenskammen).
m. obliquus externus abdominis fäster via
bindvävsstruktur i linea alba (strängen som går rakt
mittpå).

-

M. Obliquus internus abdominis
Innerveras av: nn. Intercostales T7-T12
Ursprung: Fascia thoracolumbalis, crista iliaca och SIAS
Fäste: Undersidan av costa 10-12, linea alba (övergår till
aponeuros i linje med SIAS/mamilla)
Funktion: böjer bålen ipsilateralt och roterar ipsilateralt
Innanför m. obliquus externus abdominis ligger internus.
Fiberriktningen är tvärtom. Den böjer och roterar åt samma håll (ipsilateralt).

-

M. Transversus abdominis
Innerveras av: nn. Intercostales T7-T12
Ursprung: Insidan av revben 7-12, fascia
thoracoliumbalis, höftbenskammen
Fäste: Linea alba (övergår till aponeuros vid linea
semilunaris)
Funktion: rosterar ipsilateralt och komprimerar buken

-

Rectus abdominis – magrutorna
Innerveras av: nn. Intercostales T5-T12
Ursprung: Utsidan på revbensbrosket för costa 5-7,
proc. xiphoideus
Fäste: Crista pubica (bilat. om symfysen)
Funktion: flekterar buken och komprimerar buken.
Det är svårare att få nedtill synliga magrutor nedtill, för att det är fler lager som ligger framför rectus
abdominis buk, med linea acuata överst.

-

M. rectus abdominis
Innerveras av: nn. Intercostales
M. rectus abdominis är inbäddad i aponeuroserna från de andra tre bukmusklerna. Ovanför linea
arcuata går transversus aponeuros dorsalt och externus ventralt. Internus aponeuros delar sig och går
halva framför, halva bakom. Nedanför linea arcuata går alla tre aponeuroser ventralt om

rectusmuskeln.

Posteriora bukväggen:
-

M. psoas major
innervering: Plexus lumbalis
Ursprung: Ventrala delen: ambitus eminentes, disci intervertebrales T12L5. Dorsala delen: 5 stråk ifrån processus transverus L1-L5. (Dvs från kotkropparna)
Fäste: Trochanter minor.
Funktion: Kan lateralflektera (vid extenderad höft) i ländryggen, men också flektera
i höften.
m. Psoas major och m. iliacus och m. Psoas minor tillsammans: m. iliopsoas.

-

M. psoas minor
innervering: Plexus lumbalis
Ursprung: Kotkropparnai höjd med T12. (likt M. psoas major)
Fäste: Os Pubis
Funktion: böjer och utåtroterar höftleden, samt böjer ryggraden.
m. Psoas major och m. iliacus och m. Psoas minor tillsammans: m. iliopsoas.

-

M. Iliacus
innervering: N. femoralis
Ursprung: Fossa iliaca.
Fäste: Throchanter minor
Funktion: Flexion och lite utåtroation i art. coxae. Flexion
av columna lumbalis.
m. Psoas major och m. iliacus och m. Psoas minor tillsammans: m.
iliopsoas.

-

M. quadratus lumborum
innervering: N. femoralis
Ursprung: Cristae iliaca
Fäste: processus transversus L1-L5, Costae 12
Funktion: Sänker revbenen, lateralflexion av columna.

DIAFRAGMAS ANATOMI SAMT FUNKTION AVSEENDE ANDNING OCH BUKTRYCKSÖKNING.
ANATOMI

Innervation: n. phrenicus (C3-C5).
Ursprung: Processus xiphoideus, insidan av costa 6-12, anteriort på corpus vertebrae L1-L4
och ligg. arcuata mediale et laterale.
Fäste: Centrum tendineum.
Funktion: Primär andningsmuskel. Ökar brösthålans diameter och lyfter de nedre revbenen.
RÖRELSE VID IN OCH UTANDNING

INNERVERING OCH KÄRLFÖRSÖRJNING AV MUSKULATUR INVOLVERADE I
FUNKTIONERNA I OVANSTÅENDE PUNKTER.

Diafragman innerverar motoriskt av n. phrenicus
(C3-C5), detta sker från den abdominala sidan
efter att de har penetrerat diafragman. Den
sensoriska innerveringen sköts i den centrala
tendinous delen av n. phrenicus medan de perifiera
delarna innerveras av n. intercostalis 6 till 11.

Blodförsörjningen sker även den på den
abdominala sidan av a. phrenicae inferiores.

BESKRIVA RÖRLIGHETEN I BRÖSTKORGEN OCH VILKA LEDER SOM BIDRAR

Bröstkorgen kan röra sig främst för att ge plats åt expanderande lungor, sternums nedre kant
vinklas utåt samt att revbenens laterala kanter vinklas utåt. Denna rörelse kan beskrivas som
ett pump handtag för sternum och som ett hinkhandtag för costae.

De leder som påverkas i detta är artt. Costovertebrales (mot ryggkotorna), art. Seternocostalis
(som är mot sternum) samt art. Costochondralis (som är leden vid brosk och costae).

BESKRIVA MOTORISKA BORTFALLSSYMPTOM VID SKADOR PÅ RESPEKTIVE
RYGGMÄRGSNIVÅ SAMT ENSKILDA NERVER

Enstaka framrot, spinalnerv: Svaghet i flera muskler.
Plexus: Påverkan (svaghet, förlamning) motsvarande flera perifera nerver.
Nerv: Förlamning (behöver inte vara total vid klämskada) i de muskler som försörjs av
nerven. Kan vara en mindre andel av musklerna om det är en lång nerv med flera grenar.
C4-TH12-DERMATOMENS OCH MYOTOMENS UTBREDNING ÖVER BÅLEN

Dermatom

Myotom
C3, C4, C5: Diafragma
C5: Axelmuskler, muskler för flexion i armbågsleden
C6: Flexion av vrist
C7: Extension av armbågsleden
C8: Flexion av fingrar
T1: Extension av fingrar
T1-T12: Bröstkorgsväggen och bukmuskulatur

Färdigheter
Kunna utföra själv (M2)
PÅ SKELETTPREPARAT OCH RÖNTGENBILD IDENTIFIERA STERNUM OCH REVBEN
STERNUM

REVBEN (COSTAE)

ÖVRE EXTREMITETEN
Kunna (S2)
SKELETTDELAR, LEDTYPER, RÖRELSEAXLAR OCH LEDBANDSAPPARATEN FÖR SKULDRAN
& ARMENS VIKTIGASTE LEDGÅNGAR, DVS SKULDERLEDER, AXELLED, ARMBÅGSLED,
RADI-, ULNARLEDERNA, HANDLEDEN OCH HANDROTENS LEDER FINGRARNAS GRUNDLED
SAMT INTERFALANGELLEDER. OS NAVICULARIS KÄRLFÖRSÖRJNING.
SKELETTDELAR
CLAVICULA

SCAPULA

Ska kunna: Margo medialis | Margo lateralis | Angulus inferior | Spina scapulae | Fossa
supraspinatus | Fossa infraspinatus | Processus coracoideus | Acromion

HUMERUS

Ska kunna: Caput humeri | Collum anatomicum et chirurgicum | Tuberculum majus |
Tuberculum minus | Sulcus intertubercularis | Corpus Humeri

RADIUS OCH ULNA

Ska kunna: Capit radi | Processus styloideus radii | Processus styloideus ulnae

CARPEA

Ska kunna: Os scaphoideum | Os lunatum | Os triquetrum | Os pisiforme | Os trapezium | Os
trapezoideum | Os capitatum | Os hamatum | Ossa metacarpale I-V | Phalanx proximales I-V |
Phalanx intermedius II-V | Phalanx distalis I-V | Lig. Scapholunatum dorsalis/palmaris

LEDER
ART. STERNOCLAVICULARIS (SC)

Art. sternoclavicularis (SC-leden) är en äkta glidled. Vi har två stycken som ligger mellan
nyckelbenet (clavicula) och bröstbenet (sternum). På sternum ledar nyckelbenet mot
manubrium sterni. Nyckelbenet är även bundet till det första revbenet via ett ligament.
Leden fungerar främst som en stark förbindelse mellan sternum och clavicula samt som en
stötdämpare i nyckelbenets längsriktning. Leden innehåller dessutom en tjock disk: discus
articularis.
ART. ACROMIOCLAVICULARIS (AC)
Articulatio acromioclavicularis (AC-leden) är en liten, äkta
glidled. Som namnet antyder ligger leden mellan acromion
och clavicula, med en tunn discus emellan. Leden har ett
starkt ligament, lig. acromioclaviculare som ligger invävt i
ledkapselns ovansida. Ligamentet har som syfte att hålla
ihop de två ledändarna. Lig. coracoacromiale är ett annat
ligament som försärker leden, och ligamentet består
egentligen av två stycken andra ligament: lig.
trapezoideum och lig. conoideum. Detta ligament sträcker
sig mellan nyckelbenets undersida och processus
coracoideus.

ART. HUMERI

Typ av led: Synovial, enkel led, kulled
Ligament: Lig. glenohumeralia inferius,
medius och superius, lig. coracohumerale
Rörelser (vid fritt skulderblad): Flexion
(180˚), extension (70˚), abduktion (180˚),
adduktion (75˚), inåtrotation (90˚) och
utåtrotation (70˚)
Art. humeri, axelleden, är den stora leden i
skuldergördeln. Det är en av kroppens
rörligaste leder, detta främst på grund av
ledens utformning. Det är en kulled som
ligger mellan ledhuvudet caput
humeri och ledpannan cavitas glenoidalis.
Kombinationen av en grund ledpanna och
relativt platt ledhuvud gör att den stora
rörligheten tillåts. Även den slappa
ledkapseln bidrar till detta. Som följd av
den stora rörligheten är leden relativt
instabil. Leden stabiliseras av ett flertal
ligament och även många muskler hjälper till att stabilisera, bland annat musklerna i
rotatorcuffen.
ART. CUBITI

Typ av led: Synovial, sammansatt led, gångjärnsled och
vridled
Ligament: Lig. collaterale ulnare, lig. collaterale radiale, lig.
anulare radii
Rörelser: Flexion (150˚), extension (0˚), supination (80˚) och
pronation (80˚)
Art. cubiti, armbågsleden, är egentligen sammansatt av tre
leder:
§
§
§

Art. humero-radialis
Art. humero-ulnaris
Art. radioulnaris proximalis

I art. cubiti kan det, om man ser till alla leder, ske rörelserna
extension-flexion (0-150˚) och supination-pronation (0-160˚).
Det sker alltså rörelser i flera olika riktningar, och det finns
därför även olika typer av leder. Mellan humerus och ulna samt
radius har vi en gångjärnsled där det sker flexion och
extension, art. humero-ulnaris och art. humero-radialis. Art.
humero-radialis är egentligen en liten kulled. Mellan radius och
ulna, art. radioulnaris proximalis, finns vridleden där det sker
en supination och pronation.

ART. RADIOULNARE PROXIMALE ET DISTALE

Art. radio-ulnaris har två stycken delar, en proximal och en distal del. Leden bildas
mellan radius och ulna. Den proximala delen ingår i armbågsleden och den distala delen ingår
i handleden. Det är en vridled och leden gör det möjligt att pronera och supinera underarmen.
Detta är väldigt viktigt då denna rörelse ofta används i vardagen, t.ex. då vi ska vrida en
nyckel eller hälla ut vatten ur ett glas.
I art. radio-ulnaris proximalis kommer ledhuvudet som ligger på radius glida mot incisura
radialis ulnae på ulna. Radius hålls på plats av lig. anulare radii.
Art. radio-ulnaris distalis är väldigt lik den proximala delen med skillnaden att ledhuvudet
(circumferentia articularis) ligger på ulna och ledar med ledpannan (incisura ulnaris radii)
på radius.
EPICONDYLUS ET CONDYLUS LATERALIS & MEDIALIS HUMERI

ART. RADIOCARPEA, MEDIOCARPEA & CARPOMETACARPEAE (CMC)

ART. RADIOCARPEA

Typ av led: Synovial (äkta) led, äggled/ellipsoidled
Ligament: Lig. radiocarpeum palmare och lig. radiocarpeum dorsale
Rörelser: Palmarflexion (80˚), dorsalflexion (80˚), ulnardeviation/adduktion/ulnarflexion
(40˚), radialdeviation/abduktion/radialflexion (20˚)

ART. INTERPHALANGEA

Art. digitorum interphalangeae,
interfalanglederna, är lederna mellan
fingrarnas falanger. Det är enkla, äkta
gångjärnsleder där det sker flexion och
extension. I de fyra ulnara fingrarna finns
två interfalangleder, medan det i tummens
(pollex) endast finns en. Lederna har relativt
slappa ledkapslar, men har kollateralligament
som stabiliserar fingrarna.
Art. interphalangeae proximalis –
mellanlederna – PIP
I de proximala interfalanglederna medges en

flexion på ca 100˚ och en extension på 0˚. Denna led ligger mellan phalanx proximalis
och media.
Art. interphalangeae distalis – ytterlederna – DIP
I de distala interfalanglederna medges en flexion på ca 80˚ och extension på 0˚. Denna led
ligger mellan phalanx media och distalis.
Art. interphalangeae pollicis (IP)
Tummens har som sagt bara en interfalangled. Detta är också en gångjärnsled och det kan ske
flexion på ca 80˚ samt extension på ca 20˚. Ofta finns det en hyperextension, vilket brukar
kallas att det finns en skomakartumme. Denna led ligger mellan phalanx proximalis
och distalis.
MUSKULATUREN ÖVER RESPEKTIVE LEDGÅNG OCH DESS INNERVATION OCH
KÄRLFÖRSÖRJNING. KUNSKAP OM MUSKLER KRITISKA FÖR ENSKILDA RÖRELSER.
SKULDERLEDEN/AXELLEDEN

Skapula ledar mot humerus (art. Humeri) och clavikeln (art. Acromioclavicularis), där är de
synovialleder. Sedan finns en funktionell led, thorax mot scapula (art scapulothoracica).
Clavikeln ledar även mot sternum (art. Sternoclaviculus).

a. subclavia försöjer stora delar av skulderleden. A. subclavia byter namn när den passerar m.
pectoralis minor byter den namn till a. axillaris, då är den a. axillaris några cm till, tills den
passerar m. teres major, då byter den namn till a. brachialis.
Bakre del av skulderleden försörjs av a- suprascapularis, a dorsalis scapulae och a.
thoracodorsalis.
Art. Humeri (se bild ovan) kallas också art. glenohumerale.
Stabiliseras av rotatorkuffen. Minnesregel för rotatorkuffen är TISS.
m. teres minor
Funktion: Utåtrotation
Innervering: n. axillaris (C5-C6)
Ursprung: margo laterialis
Fäste: tuberculum majus humeri
m. Infraspinatus
Funktion: utåtrotation
Innervering: n. suprascpularis (C5-C6)
Ursprung: fossa infraspinatus
Fäste: tuberculum majus humeri
m. suprascapularis
funktion: initierar abduktion (lite rotation utåt)
Innervering: n. suprascapularis (C4-C6)
Ursprung: fossa supraspinate
Fäste: tuberculum majus humeri

m. Subscapularis.
Funktion: internrotation (inåtrotation)
Innervering: n. subscapularis inf. Et sup. (C5-C7)
Ursprung: mediala fossa supraspinate
Fäste: tuberculum minus humeri

ARMBÅGSLEDEN

Art. cubiti, armbågsleden, är egentligen sammansatt av tre leder:
§
§
§

Art. humero-radialis
Art. humero-ulnaris
Art. radioulnaris proximalis

Kärlförsörjning av art. cubiti:
Proximalt: a. ulnaris collateralis, a. radialis collateralis, a. medinus collateralis
Distalt: a. recurrens radialis och a. recurrens ulnaris
Innervering:
Både m. biceps brachii och m. brachialis innerveras av n. musculocutaneous.
m. brachioradialis, m. supinator och m. triceps brachii innerveras av n. radialis.
m. pronatoe teres och m. pronator quadratus av n. medianus.
Funktion:
Flexion – m.biceps brachii, m. brachialis och m. brachioradialis
Extension - m. triceps brachii
Supination – m. supinator vid extention och m. biceps brachii via flexion
Pronation – m. pronator teres och m. pronatoe quadratus.

RADI- OCH ULNARLEDERNA

Art. radio-ulnaris har två stycken delar, en proximal och en distal del. I den proximala delen
är en del av armbågsleden. Den nedre är en del av handleden. Läs på dessa angående dessa.
I övrigt väljer jag här att skriv a om underarmen.
Rörelser: flexion, extension, abduktion och adduktion.
Flexation – m. flexor carpi radialis, m. flexor carpi ulnaris (n. ulnaris), m flexor diditorum
superficialis, m. palmaris longus, m. lumbracales, m. flexor pollicis longus och m. flexor
digitorium profundus (delvis försörjd av n. ulnaris.) resterande försörjada av n. medianus

Extension – m. externa carpi ulnaris, m. extensor digitorum, m. abduktor pollicis longus, m.
exerna pollicis brevis et longus, m. externa xarpi radialis longus et brevis, m. brachioradialis.
Alla försörjs av n. radialis.

Försörjs av: a. interossea ant. Och n. interosseus ant. A. interossea posterior, a. radialis, a.
ulnaris, a. mediana.
HANDLEDEN
Betraktas här som en funktionell enhet bestående av
1. art. radiocarpale
2. art. mediocarpea
3. art. radio-ulnares (prox. & dist.)
I art. radiocarpale och art. mediocarpea finns två rörelse axlar:
1) frontalt / dorsalt (volarflexion / dorsalextension)
2) adduction / abduction
(ulnardeviation / radialdeviation).
I art. radioulnares sker pronation och supination.
Handledens flexorer:
1. flexor carpi radialis
2. palmaris longus
3. flexor carpi ulnaris
Handledens extensorer:
1. extensor carpi radialis longus
2. extensor carpi radialis brevis
3. extensor carpi ulnaris
Försörjs av a/n/v ulnaris.

HANDROTENS LEDER, FINGRARNAS GRUNDLED OCH INTERFALANGELLEDER

Handen har 27 ben, 19 inre muskler och ca 19 senor som aktiveras av muskler på underarmen.

Tummen har fler muskeltyper. De dorsala är;
-

M. abductor pollicis longus; fäster på os metacarpale I.
M. extensor pollicis brevis; fäster på tummens grundphalang.
M. extensor pollicis longus; fäster på tummens ändphalang.

Samtliga försörjs av r. profundus n. radialis
Tummen har även Thenarmusklerna:
-

M. abductor pollicis brevis; ytligast; fäster på tummens grundphalang; abduction & opposition
(n. medianus).
M. opponens pollicis; fäster på tummens metacarpalben; opposition (n. medianus).
M. flexor pollicis brevis; fäster på tummens grundphalang; böjer i grundleden (n. medianus &
ulnaris).
M. adductor pollicis; fäster på grundphalangen & sesamben; adduction (n.ulnaris)

Fingrarna har olika leder, MP lederna kan flexera 85 grader och har lig. Inermetarcarplae, Ip
lederna kan flexera 116 grader i PIP och flexera 80 grader i DIP båda har collateral ligament
som bidrar till stabilitet.

Mellan metacarpalbenen på dorsalsidan sitter mm. Inerossei dorsales. De ger abduktion från
långfingret, n/a/v. ulnaris försörker denna. Gör att finger rörselsen blir mindre beroende av
handleden.
mm. Interossi palmares som sitter i palmarsifan vid mp leden ger adduktion i långfingret,
samma försörjning som mm. Inerossei dorsales.

Lumbricalerna (lumbrical musklerna, flex. Dig. Prof.) är med och stabiliserar MP i flexation
och PIP och DIP i extension.
Ext. Digitorum kan sträcka MP, PIP och DIP.
Främst styrs fingrarna av handledernas och underarmarnas muskler som fäster in med sina
senor på fingrarna.

ARTÄR- OCH VENGRUPPERNA INOM I ARMEN. FÖRLOPP AV YTLIGA VENER. HANDENS
ARTERIELLA FÖRSÖRJNING.
ARTÄRER

Ska kunna:

§
§
§
§
§
§
§
§

A. circumflexa scapulae
A. circumflexa humeri (ant. & post.)
A. thoracodorsalis
A. axillaris
A. thoracica lateralis
A. thoracoacromialis
A. brachialis
A. brachii profunda

VENER

Ska kunna:
v. circumflexa scapulae | v. circumflexa humeri (ant. & post.) | v. thoracodorsalis | v. axillaris
| v. thoracica lateralis |v. thoracoacromialis |v. brachialis |v. brachii profunda | v. Cephalica |
v. Basilica | v. Mediana cubiti

RETE VENOSUM

Nätverk av ytliga vener i den superficiella fascian som formas av venae metacarpales
dorsales.

N. AXILLARIS, N. MUSCULOCUTANEUS, N. RADILAIS, N. MEDIANUS OCH N. ULNARIS
MED AVSEENDE PÅ URSPRUNGSSEGMENT OCH INNERVATION.
N. AXILLARIS

Ursprung: avgår från ryggradens spinalnerver 5 och 6 (C5-6) via plexus brachialis och
fasiculus posterior.
Innerverar:

Den anteriora grenen innerverar m. deltoideus.

Den posteriora grenen innerverar m. teres minor, m. triceps brachii collum lateralis samt
delar av huden kring axeln (mer exakt posteriora delen av huden kring m. deltoideus).
Den auriculara grenen innerverar som namnet anger art. Humeri (art. Glenohumeralis).
Övrigt: Är en ”bland nerv” vilket betyder att den både har motoriska och sensoriska fibrer
som innerverar muskler och delar av huden i axelregionen samt art. Humeri (art.
Glenohumeralis). Delar upp sig i 3 grenar; anteriora, posteriora och auricular.
Funktion: m. deltoideus à fungerar som abduktor, flexor och extensor av skulderbladsleden.
m. teres minor à lateral rotation av art. Humeri

N. MUSCULOCUTANEUS

Ursprung: Ryggmärgssemgmet C5-C7 vilket mynnar ut i det fasiculus laterlis av plexus
brachialis.
Innervering:

innerverar m. coracobrachialis

En superficiell gren innerverar m. brachialis

En profund gren innerverar m. biceps brachi
Innerverar även anterolateral huden på underarmen.
Funktion:
Flexering av armbågen sker genom innervering av n. musculocutaneous.
Övrigt:
Ordet musculocutaneous kan avslöja vad den gör; musculo implicerar att den påverkar en
motorisk del (muskel) och cutaneous betyder hud vilket tyder på en sensorisk del med.

Under dissektioner kan man enklast hitta nerven genom att identifiera m. coracobrachialis och
leta efter nerven som går in i den.

N. RADILAIS

Ursprung: ryggradensspinalnerver C5-6 via plexus
brachialis och fasiculus posterior.
Innervering:
Är en mycket viktig del av armens innervering och
innerverar i stort sätt hela den posteriora delen av
armarna.
Överarm & armbåge:
-

M. triceps brachii collum lateralis
M. triceps brachii collum medialis
M. brachioradialis
M. anconeus

I nivå med armbågen delar n. radialis upp sig i ramus
profundus nervi radialis (djupa grenen) och ramus
superfacialis nervi radialis (den superficiella grenen).
Ramus profundus nervi radialis:
Går längst med den posteriora underarmen och
innerverar alla handleds extensorerna. Dessa är;
-

Extensor carpi radialus longus
Extensor carpi radialus brevis

-

Extensor carpi ulnaris
Extensor digitorum
Extensor indicis
Extensor digiti minimi.

Ramus profundus n. radialis innerverar också de långa tummusklerna;
-

Extensor pollicis longus
Extensor pollicis brevis
Abductor pollicis longus.

Ramus superfacialis nervi radialis:
Avger de sensoriska grenarna och ger känsel till;
-

På överarmen innerverar det laterala området ovan armbågen.
Hela den posteriora delen av överarmen
Den centrala posterior delen av underarmen
Tenar eminence (musklerna vid tummen i den palmara delen) samt dorsala delen av de 3 och ½
fingrarna (tumme, pek-, lång- och halva ringfingret) (markerat i rött på bilden)

Övrigt:
Är en mycket stor nerv. Den kan identifieras lätt om man hittar a. axillaries.

N. MEDIANUS

Ursprung: Utgår från C6 – T1 i ryggmärgen, n. medianus är en sammansmältning av
fasiculus medialis och lateralis, den är den centrala biten av den M formade delen av plexus
brachialis.
Innervering: n. medianus innerverar musklerna på framsidan av underarmen och stora delar
av thenar eminence och palmar regionen vid de 3 och ½ första fingrarna.
Flexorer på underarmen delas i superficiell, intermediär och profunda grupper.
Superficiella gruppen:
-

Pronator teres
Palmaris longus
Flexor carpi radialis

Intermediära gruppen:
-

M. Flexor digitorum superficialis

Profunda gruppen:
-

M. Flexor digitorum profundus (bara den laterala delen)
M. Flexor pollicis longus
M. Pronator quadratus

Nerven löper under retinaculum och delar sig i två nervi digitales palmares communes
medianus, den ena försörjer musculi lumbricales manus mellan pek- och långfinger. Den
andra grenen försörjer musculi lumbricales manus mellan ring- och långfinger.
(Limbriciade=daggmask (earthworm)).
Den andra grenen ger även sensoriska signaler från de radial 3 och ½ fingrarna på deras
palmara felar och nagelbäddarna.

N. ULNARIS

Ursprung: Avgår från nervrötter C8-T1 (ibland C7) och går via plexus brachialis och
fasiculus medialis ned medialt i armen.
Innervering: I underarmen så innerverar den m. flexor carpi ulnaris och och en del av m
flexor digitorum profunfus. Resten av musklerna i underarmen innerveras av n. medinus.
Vid handleden (där den går genom en superficiell del av flexor retinaculum) avger den en
sensorisk gren som ger känsel i baksidan av den 1 och ½ ulnara fingrarna
Mitt i handen delar sig n. ulnaris till en superficiell och en profund gren.
n. ulnaris ramus profundus:
innerverar större delen av de intrinsic (inre) musklerna i handen:
-

M. adductor pollicis
M. flexor pollicis brevis (djupa huvudet)
M. palmar interossei
M. dorsal interossei
Tredje och fjärde m. lumbricales manus
eminentia hypothenaris:
- m. opponens digiti minimi
- m. abductor digiti minimi
- flexor digiti minimi brevis

n. ulnaris ramus supeficialis:
-

m. palmaris brevis
sensoriskt anteriort (handflata) lill- och halva ringfingret.
Sensoriskt dorsalt mediala halvan av ring- och lilfinger

Övrigt:
N. ulnaris beskrivs som handens nerv eftersom den försörjer handens intrisic muskler till stora
delar.

TOPOGRAFISKA RELATIONERNA MELLAN KÄRL, NERVER, LYMFSTATIONER OCH
MUSKULATUR I ANSLUTNING TILL NYCKELBEN, ARMHÅLA, HUMERUS, UNDERARM,
HANDLED/HAND OCH FINGRARNA.

Bilderna visar på vad man kan se först när man börjar skala bort lager. T.ex. att man kan se
ytliga vener innan artärer osv.

Kunna beskriva(S1-S2)
RÖRLIGHETEN I SKULDRAN & ARMENS VIKTIGASTE LEDGÅNGAR, SE OVAN. (S2)

Rörelser i scapulae (Art. Sternoclavicularis och Art. acromioclavicularis) och exempel på
muskler som inverkar:
-

Retraktion – M. trapezius, mm. rhomboideii, m. latissimus dorsi
Protraktion – M. serratus ant, mm. pectoralis major et minus
Elevation – M. trapezius, m. levator scapulae
Depression – Mm. pectoralis maj et min, m. latissimus dorsi, m. trapezius
Utåtrotation – M. trapezius, m. serratus ant
Inåtrotation – M. levator scapulae, mm. pectoralis maj et min, m. latissimus dorsi, mm. rhomboideii

Art. Glenohumerale är den rörligaste leden i hela kroppen. Kan röra sig med tre rörelseaxlar
och utföra flexion/extension (bilateral), abduktion/adduktion (anterioposterior), rotation av
humerus (medial och lateral) samt circumduction (en sekvens av flexion, abduktion, extension
och adduktion).
Exempel på muskler som inverkar:
-

Flexion – Mm. pectoralis maj, m. deltoideus (pars ant), m. coracobrachialis
Extension – M. deltoideus (pars post), m. latissimus dorsi, m. teres maj
Abduktion – M. deltoideus, m. supraspinatus
Adduktion – M. pectoralis maj, m. teres maj, m. latissimus dorsi
Inåtrotation – M. teres maj, m. latissimus dorsi, m. deltoideus (pars ant), m. pectoralis maj
Utåtrotation – M. infraspinatus, m. teres min, m. deltoideus (pars post)

Art. cubiti, armbågsleden, rörelser i ambågsleden är flexion, 140-150˚, och (hyper)extension
10-15˚.
Art. radioulnaris proximalis är en vridled
Art. radioulnaris distalis är också en vridled.
Handleden, art. radiocarpalis, rörelser är flexion/extension, abduktion/adduktion (kallas
radial deviation/ulnar deviation) och circumduction. Rörelser i art. radiocarpalis och art.
mediocarpalis: Palmarflexion (80-90˚), dorsalflexion (70˚), radialflexion (20˚) och
ulnarflexion (60˚).
MOTORISKA BORTFALLSSYMPTOM VID SKADOR PÅ ÖVRE RESPEKTIVE NEDRE PLEXUS
BRACHIALIS RESP OLIKA NIVÅ AV ARMENS NERVER (S2)

Enstaka framrot, spinalnerv: Svaghet i flera muskler.
Plexus: Påverkan (svaghet, förlamning) motsvarande flera perifera nerver.
Nerv: Förlamning (behöver inte vara total vid klämskada) i de muskler som försörjs av
nerven. Kan vara en mindre andel av musklerna om det är en lång nerv med flera grenar.
C3-TH1-DERMATOMENS OCH MYOTOMENS UTBREDNING INOM SKULDRA & ARM. (S2)

Dermatom:

Myotom :
C3, C4: Axelmuskler
C5: Axelmuskler, muskler för flexion i
armbågsleden
C6: Flexion av vrist
C7: Extension av armbågsleden
C8: Flexion av fingrar
T1: Extension av fingrar

Färdigheter
Kunna utföra själv (M2)
IDENTIFIERA PÅ SKELETTPREPARAT & RÖNTGENBILD: DETALJER PÅ SCAPULA, CLAVICULA
OCH PROXIMALA HUMERUS, ULNA, RADIUS, HANDLED OCH HANDROT OCH FINGRARNAS
BEN. (M2)
SCAPULA

CLAVICULA

PROXIMALA HUMERUS

ULNA OCH RADIUS

HANDLED, HANDROT OCH FINGRARNAS BREV

PALPATION AV VIKTIGA OSTEOLOGISKA DETALJER PÅ SCAPULA, HUMERUS,RADIUS OCH
ULNA, OS SCAPOIDEUM, TUMMEN OCH FINGRARNAS LEDER. RÖRLIGHET I
LEDGÅNGARNA SAMT TEST PÅ MUSKELFUNKTION FÖR VAR OCH EN AV ARMENS
PERIFERA NERVER.(M1-M2)

De rödmarkerade områdena är där det går att palpera.

LÄMPLIGA STÄLLEN ATT PALPERA A BRACHIALIS, A RADIALIS OCH A ULNARIS

Arteria brachialis kan palperas högre upp på armen mot lillfingersidan av armvecket.
Ateria radialis kan palperas på tum sidan av handleden.
Ateria unlnaris kan palperas på lillfingersidan av handleden.

LÄMPLIGA STÄLLEN FÖR PUNKTION AV YTLIGA VENER

NEDRE EXTREMITETEN

Kunna (S2)
SKELETTDELAR, LEDTYP, RÖRELSEAXLAR OCH LEDBANDSAPPARATEN FÖR BENETS
VIKTIGASTE LEDGÅNGAR, DVS HÖFT, KNÄ, DEN ÖVRE OCH DE UNDRE
SPRÅNGBENSLEDERNA SAMT METATARSOPHALANGEALLEDERNA. HÖFTLEDENS
KÄRLFÖRSÖRJNING.

Höft, art. coxae
Höftleden är där caput femoris ledar mot bäckenets acetabulum. Labrum acetabuli är en s k
ledläpp, en ring av fibröst brosk som fyller ut benkanten på acetabulum.

Ligament som stärker leden är lig. iliofemorale, lig. pubofemorale, lig. ischiofemorale och lig.
capitis femoris, som alla syns i bilden.
Collumvinkel
Collum femoris kan vara olika vinklad. Coxa vara
är en deformering av benhalsen där vinkeln
mellan caput femoris och corpus femoris är
mindre än 120 grader. Det gör att benen blir
kortare och att man haltar. Kan orsakas av
trauma, t ex en fraktur, eller om benet i collum är
för mjukt och böjer sig under kroppsvikten. Coxa
valga är tvärtom då vinkeln mellan caput och
corpus femoris är för stor, d v s över 135 grader.

Höftledens kärlförsörjning
• A. circumflexa femoris medialis et lateralis, kommer från a. femoralis eller a. profunda
femoris och leder till inerosseösa artärer som försörjer ledhuvudet
• V. circumflexa femoris medialis et lateralis, kommer från v. Femoris
Knä, art. genu
Knäleden är en glidled som byggs upp av femur, tibia och patella samt fyra ligament. I
knäleden finns en bilateral rörelseaxel genom epicondylerna med flexion/extension, en
kombination av glidning och rullning med patellas glidning på femur samt en longitudinell
rörelseaxel genom underbenet, en viljemässig rotation av flekterat knä. Patellas funktion är att
öka momentarmen för quadriceps, vilket ger ett större kraftmoment och att skydda leden.
Patella är friktionstålig. Det är bättre med brosk som glider mot brosk, än sena.

Ligamenten som stabiliserar knäleden är;
• Lig. cruciatum anterius: Förhindrar tibias förskjutning framåt i förhållande till femur, mest
spänd vid flekterat knä

• Lig. cruciatum posterius: Förhindrar tibias förskjutning bakåt i förhållande till femur, mest
spänd vid flekterat knä
• Lig. collaterale tibiale: Förhindrar valgusfelställning av underbenet i förhållande till femur,
mest spänd vid extenderat knä
• Lig. collaterale fibulare: Förhindrar varusfelställning av underbenet i förhållande till femur,
mest spänd vid extenderat knä
Korsbanden stoppar translationsrörelse mellan femur och tibia och styr och stabiliserar
därmed flexion/extension-rörelser. De motverkar även inåtrotation. Collateralligamenten
förhindrar sidovackling och begränsar rotationsförmågan när knäleden är extenderad.
Övre och undre språngbensleder
Övre språngbensleden, art. talocruralis, har en bilateral röresleaxel med
plantarflexion/dorsalflexion. Leden finns mellan talus, tibia och fibula. Ligament som
stabiliserar leden är lig. collaterale mediale (lig. deltoideum), som är den inre fotknölens
ledband, samt lig. collaterale laterale, den yttre fotknölens ledband bestående av tre
komponenter; lig. talofibulare anterius et posterius och lig. calcaneofibulare.
Undre språngbensleden är två samverkande leder; art. subtalaris (bakre del) och art.
talocalcaneonavicularis (främre del). Calcaneus och talus ingår i båda dessa leder.
Rörelseaxeln är sned anterioposterior och rörelser som kan utföras är supination/pronation.
Båda delarna har en egen ledkapsel. Ligament i art. subtalaris: lig. talocalcaneum laterale,
mediale et posterior. Ligament i art. talocalcaneonavicularis: lig. calcaneonaviculare plantare.
Runt språngbenslederna har underbensmusklerna övergått i slanka senor som passerar
språngbenslederna och fäster på olika platser på eller under fotens ben. För att senorna inte
ska flytta på sig vid muskelkontraktion så hålls de på plats av ett retinaculum.

Art. tarsometatarsales Leder mellan vrist- och mellanfotsben.
Art. intermetatarsales Leder mellan metatarsalbenens baser.
Art. metatarsophalangeae I-V Lederna mellan metatarsalbenens huvuden och tårnas
grundfalanger. Rörelser är flexion/extension och adduktion/abduktion. Till lederna hör lig.
collateralia, sidoställda ledband, ligg. Plantaria, bindvävsförstärkningar i ledkapslarna, och
lig. metatarsale transversum profundum, tvärgående band som som förbinder
mellanfotsbenens huvuden med varandra.
Art. interphalangeae I-V Kulleder mellan de mediala och distala falangerna. Röresler är
flexion/extension. Lig. collateralia och ligg. Plantaria stabiliserar.

MUSKULATUR MED FUNKTIONÖVER RESPEKTIVE LEDGÅNG OCH DESS INNERVATION
OCH KÄRLFÖRSÖRJNING. MUSKLER KRITISKA FÖR EN RÖRELSE/KRAFTUTVECKLING.
REDOGÖRA FÖR MUSKULATURENS BINDVÄVSRUM (LOGER/COMPARTMENTS)
GLUTEALMUSKLERNA + FLER MUSKLER INVOLVERADE I HÖFTEN

MUSKLERNA OCH DESS INNERVERING
M. GLUTEUS MAXIMUS

Ursprung: Crista iliaca, os sacrum och os coccygis.
Fäste: Distala fibrer: tuberositas glutea. Proximala fibrer: tractus iliotibialis.
Funktion: Extension, utåtrotation, abduktion och adduktion i art. coxae. Kontroll av
bäckenställningen.
Innervation: N. gluteus inferior (L5-S2).
M. GLUTEUS MEDIUS

Ursprung: Crista iliaca (mellan linea glutea anterior och posterior).
Fäste: Lateralt och superiort på trochanter major.
Funktion: Abduktion, utåt- och inåtrotation i art. coxae. Kontroll av bäckenlutningen.
Innervation: N. gluteus superior (L4-S1).
M. GLUTEUS MINIMUS

Ursprung: Facies glutea (mellan linea glutea inferior och superior).
Fäste: Trochanter majors främre kant.
Funktion: Abduktion och inåtrotation i art. coxae.
Innervation: N. gluteus superior (L4-S1).

M. PIRIFORMIS

Ursprung: Framtill och lateralt på os sacrum.
Fäste: Superiort på trochanter major.
Funktion: Utåtrotation i art. coxae.
Innervation: Plexus sacralis (S1-S2).
M. ILIOPSOAS

Ursprung: Fossa iliaca, corpus vertebrae och processus transversus T12-L5.
Fäste: Trochanter minor.
Funktion: Flexion och lite utåtrotation i art. coxae. Flexion av columna lumbalis.
Innervation: N. femoralis (L1-L3).
Övrigt: Består av m. iliacus och m. psoas major.
M. TENSOR FASCIA LATA

Ursprung: Spina iliaca anterior superior (SIAS).
Fäste: Tractus iliotibialis till condylus lateralis tibiae.
Funktion: Flexion och inåtrotation i art. coxae. Kontroll av
bäckenställningen.
Innervation: N. gluteus superior (L4-S1)

RÖRELSER I HÖFTEN

LÅR COMPARTMENTS

Anterior
m. sartorius
m. vastus medialis
m. Rectus femoris
m. vastus lateralis
m. vastus intermedius
Medial
m. gracilis
m. adductor magnus
m. adductor longus
Posterior
m. semimembranosus
m. semitendinosus
m. biceps femoris
ANTERIOR COMPARTMENT | M. QUADRICEPS FEMORIS + M. SARTORIUS

Innerveras av: n. femoralis
Består av:

M. RECTUS FEMORALIS

Ursprung: Spina iliaca anterior inferior (SIAI).
Fäste: Tuberositas tibiae via patellarsenan.
Funktion: Flexion i art. coxae, extension i art. genus.
M. VASTUS LATERALIS

Ursprung: Trochanter major, labrum laterale linea aspera.
Fäste: Tuberositas tibiae via lig. patellae.
Funktion: Extension i art. genus.
M. VASTUS MEDIALIS

Ursprung: Distalt på linea intertrochanterica, labrum mediale linea aspera.
Fäste: Tuberositas tibiae via lig. patellae.
Funktion: Extension i art. genus.
M. VASTUS INTERMEDIUS

Ursprung: Fram- och lateralsidan av femur.
Fäste: Tuberositas tibiae via lig. patellae.
Funktion: Extension i art. genus.
M. SARTORIUS

Ursprung: Spina iliaca anterior superior (SIAS).
Fäste: Pes anserinus.
Funktion: Flexion och utåtrotation i art. coxae. Flexion och inåtrotation i art. genus.
POSTERIOR COMPARTMENT | MM. ISCHIOCRURALES

Innerveras av: n. tibialis från n. ischiadicus
Består av:
M. BICEPS FEMORIS

Ursprung: Caput longum: tuber ischiadicum. Caput breve: labrum lateralis, linea aspera och
septum intermusculare laterale.
Fäste: Caput fibulae.
Funktion: Extension i art. coxae. Flexion och utåtrotation i art. genus.
Innervation: N. tibialis (L5-S2).
M. SEMITENDINOSUS

Ursprung: Tuber ischiadicum.
Fäste: Pes anserinus, distalt om m. gracilis.
Funktion: Extension, inåtrotation och adduktion i art. coxae. Flexion och inåtrotation i art.
genus.
Innervation: N. tibialis (L5-S2).

M. SEMIMEMBRANOSUS

Ursprung: Tuber ischiadicum.
Fäste: CRUS HORISONTALE: medialsidan av condylus medialis tibiae. CRUS
VERTICALE, CRUS OBLIQUUM: bakre delen av ledkapseln.
Funktion: Extension och adduktion i art. coxae. Flexion och inåtrotation i art. genus.
Innervation: N. tibialis (L5-S2).
MEDIAL COMPARTMENT

Innerveras av: n. obturatorius
Består av:
M. PECTINEUS

Ursprung: Pecten ossis pubis.
Fäste: Linea pectinea.

Funktion: Adduktion och flexion i art. coxae.
Innervation: N. femoralis et n. obturatorius (L2-L4).
M. ADDUCTOR LONGUS

Ursprung: Ventralt av os pubis under tuberculum pubicum.
Fäste: Mediala läppen av linea aspera.
Funktion: Adduktion och flexion i art. coxae.
Innervation: N. obturatorius (L2-L4).
M. ADDUCTOR BREVIS

Ursprung: Ramus inferior ossis pubis.
Fäste: Mediala läppen av linea aspera.
Funktion: Adduktion och flexion i art. coxae.
Innervation: N. obturatorius (L2-L4).
M. ADDUCTOR MAGNUS

Ursprung: Från ramus ossis pubis till tuber ischiadicum.
Fäste: Adduktordelen: mediala läppen av linea aspera. Extensordelen: tuberculum
adductorium.
Funktion: Adduktion och extension i art. coxae.
Innervation: N. obturatorius et tibialis (L2-L5).
M. GRACILIS

Ursprung: Ramus inferior ossis pubis.
Fäste: Pes anserinus.
Funktion: Primärt adduktion och flexion i art. coxae.
Innervation: N. obturatorius (L2-L3).
RÖRELSER FÖR VARJE COMPARTMENT I LÅRET

COMPARTMENTS I NEDRE BENET

ANTERIOR COMPARTMENT
M. TIBIALIS ANTERIOR

Ursprung: Tibias lateralsida, membrana interossea, fascia cruris.
Fäste: Medialt på os cuneiforme mediale och basis ossis metatarsalis 1.
Funktion: Dorsalflexion och inversion av foten.
Innervation: N. peroneus profundus (L4-S1).
M. EXTENSOR HALLUCIS LONGUS

Ursprung: Membrana interossea och fibulas mediala sida.
Fäste: Dorsalt på stortåns ytterfalang, phalanx distalis 1.
Funktion: Dorsalflexion av foten och stortån.
Innervation: N. peroneus profundus (L5-S1).
M. EXTENSOR DIGITORUM LONGUS

Ursprung: Condylis lateralis tibiae, membrana interossea och proximalt på fibulas mediala
sida.
Fäste: Extensoraponeuroserna till 2:a-5:e tån.
Funktion: Dorsalflexion och eversion av foten. Extension av tårna.
Innervation: N. peroneus profundus (L5-S1).

LATERALA COMPARTMENT
M. FIBULARIS/PERONEUS LONGUS

Ursprung: Caput fibulae, fibulas lateralsida, fascia
cruris.
Fäste: Plantart på os cuboideum till tuberositas
ossis metatarsalis 1 och os cuneiforme mediale.
Funktion: Eversion och plantarflexion av foten.
Innervation: N. peroneus superficialis (L5-S2).
M. FIBULARIS/PERONEUS BREVIS

Ursprung: Distala 2/3 av fibulas lateralasida, septa
intermuscularia.
Fäste: Tuberositas ossis metatarsalis 5.
Funktion: Eversion och plantarflexion av foten.
Innervation: N. peroneus superficialis (L5-S2).
DEEP POSTERIOR COMPARTMENT
M. TIBIALIS POSTERIOR

Ursprung: Baksidan av membrana interossea och
angränsande fibula.
Fäste: Tuberositas ossis navicularis, radierande fibrer till planta.
Funktion: Plantarflexion och inversion av foten.
Innervation: N. tibialis (S1-S2).
M. FLEXOR DIGITORUM LONGUS

Ursprung: Tibias baksida distalt om linea m. solei.
Fäste: Phalanx distalis 2-5.
Funktion: Plantarflexion och inversion i art. talocruralis och art. subtalaris. Flexion av tårna.
Innervation: N. tibialis (S1-S2).
M. FLEXOR HALLUCIS LONGUS

Ursprung: Fibulas baksida.
Fäste: Plantarsidan av basis phalanx distalis 1.
Funktion: Plantarflexion och inversion i fotleden. Stöd för fotvalvet och flexion i stortån. Är
en avstampsmuskel.
Innervation: N. tibialis (S1-S2).
M. POPLITEUS

Ursprung: Under epicondylus lateralis femoris.
Fäste: Facies posterior tibiae, över linea m. solei.
Funktion: Inåtrotation av underbenet.
Innervation: N. tibialis (L4-S2).

POSTERIOR COMPARTMENT | TRICEPS SURAE

M GASTROCNEMIUS MED & LAT

Ursprung: Mediala och laterala condylerna på femur.
Fäste: Via achillessenan till tuber calcanei.
Funktion: Plantarflexion i fotled och flexion i knäled.
Innervation: N. tibialis (S1-S2)
Övrigt: Del i m. triceps surae.
M. SOLEUS

Ursprung: Proximala 1/3 av fibulas baksida, linea m. solei och tibias baksida.
Fäste: Hälsenan på tuber calcanei.
Funktion: Plantarflexion och inversion av foten.
Innervation: N. tibialis (S1-S2).

RÖRELSER

BLODFÖRSÖRJNING

ARTÄR- OCH VENGRUPPERNA INOM SÄTE, LÅR OCH UNDERBEN. FOTENS
HUVUDARTÄRER.

Se ovan.
N GLUTEUS SUP & INF, N FEMORALIS, N. ISCHIADICUS (INKL. N TIBIALIS OCH FIBULARIS
COMMUNIS) MED AVSEENDE URSPRUNGSSEGMENT I RYGGMÄRGEN, INNERVATION OCH
FÖRLOPP.
N. GLUTEUS SUP (L4, L5 & S1) & INF (L5, S1 & S2)

N. FEMORALIS

N. ISCHIADICUS

N. TIBIALIS

N. FIBULARIS

FOTVALVENS KONSTRUKTION OCH FUNKTION. (S2)

Arcus pedis transversus: pollux (stortån) dras
mot digiti minimi. Fotvalvet hålls upp
framförallt med hjälp av lig. metartarsale och
med m. adductor hallucis.

Arcus pedis longitudinalis: Aponeurosis
plantaris ska hålla upp vår vikt, från tårna till
häl. Gerstötdämpning, och lite fjädring.
(Zakarayah tror att det ger 17 % energivinst).
Förutom aponeurosen bidrar lig.
calcaneonaviculare plantare och flexorsenorna
på bilden.
Men det viktigaste att kunna är: arcus pedis
longitudinalis och aponeurosis plantaris.

Detta är ett podogram – man trampar liksom i vatten och visar
hur ens fotvalv ser ut. Detta är ”normalt”. Metartarsales 1 och 5
tar största belastningen.

punkterna som ska ta mest belastning.

L1, L4-S1-DERMATOMENS OCH MYOTOMENS UTBREDNING PÅ BENET. JÄMFÖRA
UTBREDNING AV EN SKADA PÅ EN PERIFER NERV VISAVI SPINALNERV/SPINALROT (S2).
DERMATOM

MYOTOM

DET YTLIGA VENSYSTEMET OCH DESS FÖRBINDELSER MED DET DJUPA. (S1)

Det finns ytliga vener finns i den subkutana vävnaden och djupa i den djupa fascian. De djupa
venerna är ackompanjerade av artärer som de oftast är parade till. De finns två ytliga vener,
vena saphena magna och vena saphena parva.
Vena saphena magna är sammankopplade med djupa vener men även vena saphena parva.
Distalt om knät får vena saphena magna blod från parva. De finns 6 förbindelser med de
djupa venerna:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vena saphena magna accessoria anterior – tar blod från posteromediala området av låret.
Vena femoralis cutaneous anterior – tar blod från distala låret.
V. epigastric superficialis – tar blod från inferiora bukväggen.
V. circumflexa iliaca superficialis – tar även denna blod från inferiora bukväggen.
V. pudenda externa superficialis – tar blod från scrotum och labia.
V. pudenda externa profunda

Kunna beskriva (S2)
RÖRLIGHETEN I BENETS VIKTIGASTE LEDGÅNGAR, DVS HÖFT, KNÄ, DEN ÖVRE OCH DE
UNDRE SPRÅNGBENSLEDERNA SAMT METATARSOPHALANGEALLEDERNA.

GÅNGCYKELNS FASER; FOTEN SOM UNDERSTÖDSORGAN.

Färdigheter
Kunna utföra själv (M2)
PÅ RÖNTGENBILDER IDENTIFIERA ACETABULUM, FEMUR, TIBIA, FIBULA, PATELLA,
CALCANEUS, TALUS, OS NAVICULARE SAMT ARTICULATIO METATARSOPHALANGEALE IV.

ACETABULUM

FEMUR

FIBULA

PATELLA

CALCANEUS

TALUS

OS NAVICULARE

ARTICULATIO METATARSOPHALANGEALE I-V

PALPATION AV OSTEOLOGISKA DETALJER PÅ BÄCKENBENET, FEMUR, TIBIA OCH FIBULA,
OS TALUS OCH CALCANEUS.

LÄMPLIGA STÄLLEN ATT PALPERA A. FEMORLIS, (POPLITEA), A. DORSALIS PEDIS OCH A.
TIBILAIS POST.

I ljumskvecket kan arteria femoralis palperas.
I knävecket (om man böjer den och inte patienten) kan poplitea palperas.
Arteria dorsalis pedis kan palperas på fotryggen.
På fotens insida bakom den inre fotknölen kan arteria tibialis posterior palperas.
LÄMPLIGA STÄLLEN FÖR PUNKTION AV YTLIGA VENER

Note: punktion sker främst i de övre extremiteterna om möjligt.

ÖVRIGA INTEGRATIVA MOMENT

Kunna (M2/S2)
MEKANISMER SOM GER SKELETTMUSKELHYPERTROFI.

Skelettmuskelhypertrofi är tillväxt av muskler, det finns olika
anledningar till att det sker antingen kan det bero på belastningen
ökar antingen och sjukdom eller annat. Exempelvis hjärtat, vid
sjukdom som ateroskleros eller hypertoni, kan hjärtat förstoras då
minskar utrymmet i kammarna eller så ökar storleken pg av träning,
då ökar tjockleken på väggarna också men inte utrymmet i kamrarna.
Sarkoplastisk hypertrofi, är när cellerna ökar i storlek pg av mer
sarkoplasmatisk vätska i muskelcellerna.
Myofibril hypertrofi, är när cellerna ökar i storlek och på så sätt ökar
muskelstorleken.
MEKANISMER SOM GER SKELETTMUSKELATROFI.
§
§
§
§
§
§
§

Orörlighet
Kakeksi (utmärgling)
Sarkopeni (förlust av muskelmassa och muskelfunktion associerat med åldrande)
Sjukdom (t.ex. ALS och muskeldystrofi)
Nervskador
Vissa sjukdomar i det endokrina systemet som t.ex. hypothyroidism
Vissa mediciner

