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MIKROANATOMI	  
	  
Epitel	  (inkl	  sekretion)	  
(1p)	  Vad	  menas	  med	  holokrin	  sekretion?	  Var	  i	  kroppen	  och	  i	  vilka	  körtlar	  förekommer	  
denna	  typ	  av	  sekretion?	  

Hela	  (gr.	  holo	  =	  hel)	  cellen	  fylls	  med	  sekret,	  cellen	  dör	  och	  sekret	  utsöndras.	  Förekommer	  i	  
hudens	  talgkörtlar	  som	  ligger	  i	  anslutning	  till	  hårfolliklar.	  

	  
(1p)	  Kunskap	  om	  basalmembranets	  struktur	  och	  skick	  är	  av	  stor	  betydelse	  för	  bedömning	  
av	  tumörers	  farlighetsgrad	  och	  därmed	  för	  patientens	  prognos.	  Ett	  intakt	  basalmembran	  
begränsar	  tumörcellernas	  spridning,	  medan	  ett	  skadat	  och	  eroderat	  basalmembran	  ökar	  
risken	  för	  spridning	  av	  tumörceller	  till	  underliggande	  vävnad	  och	  lymfkärl.	  Vad	  kallas	  de	  två	  
lager	  som	  påträffas	  närmast	  under	  epitelcellerna	  och	  vilka	  substanser	  finns	  i	  hög	  halt	  inom	  
respektive	  lager?	  

Lamina	  lucida	  (glykoproteinet	  laminin)	  och	  lamina	  basalis	  (proteinet	  kollagen	  IV).	  
	  
(1p)	  Ange	  specifikt	  var	  i	  matsmältningskanalen	  det	  återfinns	  många	  celler	  med	  mikrovilli?	  
Vilken	  huvudfunktion	  har	  mikrovilli?	  

Rikligt	  med	  mikrovilli	  finns	  i	  mag-‐tarmkanalens	  enkla	  cylinderepitel	  från	  cardia	  till	  anus	  
(inkl.	  gallblåsa).	  Funktionen	  är	  ytförstorande.	  

	  
(2p)	  Metaplasi	  är	  en	  fysiologisk	  process	  varvid	  en	  celltyp	  övergår	  till	  en	  annan	  celltyp,	  vilket	  
sker	  som	  ett	  svar	  på	  någon	  form	  av	  yttre	  stimuli,	  exempelvis	  rökning.	  Att	  celler	  genomgått	  
metaplasi	  behöver	  inte	  i	  sig	  vara	  alarmerande,	  men	  kan	  innebära	  att	  vävnaden	  senare	  
kommer	  att	  genomgå	  dysplasi,	  som	  i	  sin	  tur	  är	  ett	  förstadium	  innan	  cellerna	  omvandlas	  till	  
cancerceller	  (neoplasi).	  Nio	  av	  tio	  som	  utvecklar	  lungcancer	  är	  rökare.	  Hos	  rökare	  ses	  ofta	  
metaplasi	  i	  bronkerna	  varvid	  epitelet	  övergår	  från	  en	  epiteltyp	  till	  en	  annan.	  �I	  färgbilagan	  
illustreras	  olika	  epitel.	  Namnge	  för	  varje	  bild	  (AD),	  
vilket	  epitel	  som	  ses.	  Varje	  korrekt	  svar	  ger	  0,5	  poäng.	  

A	  =	  flerradigt	  epitel	  med	  kinocilier	  (respirationsvägsepitel)	  (larynx),	  	  
B	  =	  förhornat	  skiktat	  skivepitel	  (hud),	  	  
C	  =	  övergångsepitel	  (ureter),	  	  
D	  =	  enkelt	  cylinderepitel	  (ventrikel).	  

	  
(2p)	  Namnge	  vilken	  typ	  av	  epitel	  som	  återfinns	  i:	  1.	  Kolon,	  2.	  Trachea,	  3.�	  Uretären	  och	  4.	  
Ductus	  deferens.	  Namnge	  de	  speciella	  ytstrukturer	  som	  �finns	  på	  epitelcellerna	  i	  varje	  
epitel	  och/eller	  karakteristika	  för	  de	  �celler	  som	  ligger	  närmast	  lumen.	  	  

1.	  Enkelt	  cylindriskt	  epitel	  med	  mikrovilli.	  	  
2.	  Flerradigt�	  (‘pseudostratified’;	  3-‐5-‐radigt	  epitel)	  med	  kinocilier.	  	  
3.	  �Övergångsepitel	  med	  paraplyceller	  och	  krusta.	  	  
4.	  Flerradigt	  epitel�	  (2-‐radigt)	  med	  stereocilier.	  
	  

(1p)	  Väggen	  i	  magtarmkanalen,	  inklusive	  kolon,	  består	  av	  olika	  vägglager.	  Räkna	  upp	  
samtliga	  fyra	  lager	  med	  början	  från	  tarmlumen.	  Det	  första	  lagret	  består	  av	  tre	  delar	  -‐	  vilka?	  

1.	  Tunica	  mucosa	  (slemhinnan),	  	  
2.	  Tunica	  (tela)	  submucosa,	  	  
3.	  Tunica	  muscularis	  externa,	  och	  	  
4.	  Tunica	  adventitia	  (serosa	  el.	  fibrosa).	  	  
	  
Tunica	  mucosa	  (slemhinnan)	  består	  av:	  	  
a.	  lamina	  epitelialis,	  	  
b.	  lamina	  propria,	  och	  	  
c.	  lamina	  muscularis	  mucosae.	  



	   2	  

	  
(3p)	  Kunskap	  om	  de	  olika	  epiteltyperna	  är	  viktig	  för	  att	  kunna	  identifiera	  olika	  vävnader	  
och	  organ	  i	  mikroskopet.	  I	  bifogad	  bildsida	  (i	  färg)	  återfinns	  sex	  bilder	  (A-‐F),	  som	  illustrerar	  
olika	  epiteltyper.	  Namnge	  för	  varje	  bild	  epitelet	  med	  fullständig	  nomenklatur.	  Ange	  
ytstrukturer	  på	  epitelcellerna	  i	  förekommande	  fall.	  

A	  =	  flerradigt	  epitel	  (3-‐5	  radigt;	  “respirationsvägsepitel”)	  med	  kinocilier	  (trachea).	  	  
B	  =	  enkelt	  kubiskt	  epitel	  (thyroidea).	  	  
C	  =	  förhornat	  skiktat	  skivepitel	  (hud).	  	  
D	  =	  enkelt	  cylindriskt	  epitel	  (ventrikel).	  	  
E	  =	  oförhornat	  skiktat	  skivepitel	  (esophagus).	  	  
F	  =	  enkelt	  cylinderepitel	  med	  kinocilier	  (tuba	  uterina).	  	  
Varje	  korrekt	  svar	  ger	  0,5	  poäng.	  

	  
	  
	  
(3p)	  Beskriv	  översiktligt	  cellens	  förankring	  till	  basalmembranet.	  Beskriv	  även	  hur	  en	  cell	  
kan	  vandra	  vidare	  i	  en	  vävnad	  -‐	  ge	  en	  översiktlig	  beskrivning	  för	  hur	  en	  cell	  kan	  förflytta	  sig	  
i	  cellmatrix	  i	  sin	  näromgivning.	  

Cellen	  sitter	  förankrad	  med	  i	  huvudsak	  två	  junctions	  i	  basalmembranet.	  	  
	  
Fokal	  kontakt	  är	  associerad	  med	  aktinfilament	  och	  adhesionsproteinet	  är	  integrin.	  	  
	  
Hemidesmosom	  är	  associerad	  med	  intermediära	  filament	  och	  adhesionsproteinet	  är	  också	  
integrin.	  	  
	  
Under	  förflyttning	  är	  inte	  hemidesmosomen	  aktiverad,	  och	  inte	  heller	  övriga	  cell-‐cell	  
junctions.	  	  
	  
Fokala	  kontakten	  släpper	  resp.	  tar	  ny	  kontakt	  mot	  underlaget	  vid	  behov	  samtidigt	  som	  
cellens	  aktincytoskelett	  sträcker	  sig	  i	  rörelseriktningen	  via	  t.ex.	  lamellopodier.	  	  
	  
Cellens	  bakdel	  pressas	  framåt	  via	  kontraktion	  med	  stressfibrer.	  
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(2p)	  Celler	  i	  ytepitel	  utgör	  den	  yttersta	  delen	  av	  vävnader	  och	  ersätts	  därför	  vid	  olika	  
sårskador.	  Detta	  gäller	  skadade	  epitelceller	  i	  huden	  vid	  skärskador,	  men	  också	  i	  magsäcken	  
vid	  magsår	  eller	  i	  matstrupen	  efter	  intag	  av	  till	  exempel	  lut.	  I	  färgbilagan	  följer	  bilder	  på	  fyra	  
olika	  ytepitel	  (A-‐D)	  som	  skall	  namnges	  (fullständigt).	  I	  de	  fall	  det	  finns	  speciella	  ytstrukturer	  
på	  epitelcellerna	  skall	  dessa	  anges.	  Varje	  komplett	  rätt	  svar	  ger	  0,5	  poäng.	  

A	  =	  Skiktat	  oförhornat	  skivepitel	  (esophagus),	  	  
B	  =	  Enkelt	  cylinderepitel	  med	  bägarceller	  och	  mikrovilli	  (duodenum),	  	  
C	  =	  Flerradigt	  (3-‐5-‐radigt;	  ”pseudostratified”)	  respirationsvägsepitel	  med	  kinocilier	  (trachea)	  
och	  	  
D	  =	  Enkelt	  kubiskt	  epitel	  (njurtubuli).	  
	  

(1p)	  Vad	  menas	  med	  holokrin	  sekretion?	  Var	  i	  kroppen	  och	  i	  vilka	  körtlar	  förekommer	  
denna	  typ	  av	  sekretion?	  

Hela	  (gr.	  holo	  =	  hel)	  cellen	  fylls	  med	  sekret,	  cellen	  dör	  och	  sekret	  utsöndras.	  Förekommer	  i	  
hudens	  talgkörtlar	  som	  ligger	  i	  anslutning	  till	  hårfolliklar.	  
	  

(2p)	  Under	  transporten	  genom	  canalis	  analis	  och	  ut	  ur	  kroppen	  kommer	  fekalierna	  att	  
passera	  förbi	  olika	  epiteltyper.	  Beskriv	  detaljerat	  hur	  epitelet	  ser	  ut	  i	  analkanalen	  (i	  distal	  
riktning)	  och	  vidare	  ut	  mot	  anus.	  

Det	  enkla	  cylinderepitelet	  med	  bägarceller	  och	  Lieberkühns	  kryptor	  övergår	  (i	  höjd	  med	  
valvulae	  anales)	  till	  ett	  skiktat	  cylindriskt/kubiskt	  epitel,	  därefter	  till	  ett	  skiktat	  skivepitel	  
som	  är	  oförhornat	  och	  sedan	  blir	  förhornat	  vid	  anus.	  

	  
	  

(1p)	  Själva	  fertiliseringen	  sker	  oftast	  i	  äggledaren.	  I	  äggledaren	  (tuba	  uterina)	  finns	  ett	  
enkelt	  cylinderepitel	  med	  kinocilier,	  vars	  funktion	  är	  att	  transportera	  äggcellen	  mot	  
livmodern.	  Beskriv	  kort	  med	  text	  och	  figur	  hur	  en	  kinocilie	  är	  
uppbyggd.	  

Kinocilier	  är	  uppbyggda	  av	  mikrotubuli	  i	  strukturen	  nio	  
dubbletter	  perifert	  	  
(en	  perifer	  dubblett	  består	  av	  en	  komplett	  ring	  med	  13	  st.	  
tubulinmolekyler	  och	  en	  inkomplett	  ring	  med	  10	  st.	  
tubulinmolekyler)	  	  
	  
och	  två	  kompletta	  ringar	  centralt.	  	  
	  
Mellan	  de	  perifera	  dubbletterna	  förekommer	  dyneinarmar.	  
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Fettvävnad	  
(2p)	  Redogör	  (gärna	  med	  en	  teckning)	  för	  hur	  den	  bruna	  fettcellen	  ser	  ut	  i	  jämförelse	  med	  
den	  vita	  fettcellen.	  Vad	  karakteriserar	  den	  bruna	  fettcellen	  och	  varför	  har	  den	  en	  brun	  färg?	  	  

I	  den	  bruna	  fettcellens	  cytoplasma	  ligger	  lipiddropparna	  på	  flera	  olika	  ställen	  (multilokulärt),	  
	  
medan	  den	  vita	  fettcellen	  har	  en	  stor	  lipiddroppe	  som	  
ligger	  på	  ett	  enda	  ställe	  (unilokulärt)	  och	  tränger	  
undan	  cellkärnan	  till	  periferin.	  	  
	  
Den	  bruna	  fettcellen	  innehåller	  ett	  mycket	  stort	  antal	  
mitokondrier	  som	  innehåller	  järninnehållande	  
enzymer	  (av	  cytokromtyp),	  vilket	  tillsammans	  med	  
den	  bruna	  fettvävnadens	  rika	  vaskularisering	  ger	  
vävnaden	  dess	  rostbruna	  färg.	  

	  
	  
(1p)	  Vad	  heter	  det	  protein	  som	  är	  unikt	  för	  bruna	  fettceller	  och	  hur	  fungerar	  det?	  

”Uncoupling	  protein-‐1”	  (UCP-‐1)	  finns	  i	  den	  bruna	  fettcellens	  mitokondrier	  och	  frikopplar	  
oxidationen	  av	  fettsyror	  från	  produktionen	  av	  ATP.	  	  
	  
Det	  bildas	  därmed	  inte	  något	  ATP	  i	  denna	  process,	  utan	  den	  kemiska	  energin	  omvandlas	  i	  
stället	  till	  värme.	  

	  
(1p)	  Vad	  är	  den	  utseendemässiga	  skillnaden	  mellan	  en	  vit	  och	  en	  brun	  fettcell?	  

I	  den	  vita	  fettcellen	  ligger	  lipiderna	  unilokulärt	  (på	  ett	  ställe)	  och	  i	  den	  bruna	  fettcellen	  ligger	  
lipiderna	  multilokulärt	  (på	  flera	  ställen).	  
	  

(2p)	  Klargör	  med	  text	  och	  figur	  hur	  en	  brun	  fettcell	  ser	  ut	  i	  mikroskopet	  och	  hur	  cellen	  
skiljer	  sig	  utseendemässigt	  från	  en	  vit	  fettcell.	  Vilken	  organell	  finns	  i	  mycket	  stort	  antal	  i	  en	  
brun	  fettcell?	  Förklara	  varför	  brun	  fettvävnad	  har	  en	  brun	  färg.	  

Den	  bruna	  fettcellen	  är	  mindre	  än	  den	  vita	  fettcellen.	  	  
Cellkärnan	  är	  excentriskt	  lokaliserad	  och	  inte	  lika	  tillplattad.	  	  
	  
I	  cytoplasman	  finns	  många	  små	  lipiddroppar	  i	  stället	  för	  en	  stor.	  	  
	  
I	  den	  bruna	  fettcellen	  ligger	  lipiderna	  multilokulärt,	  medan	  i	  den	  vita	  fettcellen	  ligger	  
lipiderna	  unilokulärt.	  	  
	  
Bruna	  fettceller	  innehåller	  rikligt	  med	  mitokondrier.	  Den	  bruna	  färgen	  hos	  brun	  fettvävnad	  
beror	  på	  riklig	  förekomst	  av	  blodkärl	  samt	  mitokondrier	  med	  järninnehållande	  enzymer	  av	  
cytokrom	  typ.	  
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Glatt	  muskulatur	  
	  
(2p)	  Beskriv	  den	  glatta	  muskelcellens	  utseende	  och	  ange	  celltypens	  speciella	  egenskaper	  
(rita	  gärna).	  Ange	  också	  vad	  som	  är	  typiskt	  för	  cellkärnans	  utseende	  i	  histologiska	  
rutinpreparationer.	  

Glatta	  muskelceller	  är	  ofta	  elongerade	  fusiforma	  (spolformade)	  celler	  som	  innehåller	  en	  
kontraktil	  apparat.	  	  
	  
Den	  består	  av	  tunna	  och	  tjocka	  filament	  samt	  ett	  cytoskelett	  av	  de	  intermediära	  filamenten	  
desmin	  och	  vimentin.	  	  
	  
De	  tunna	  filamenten	  i	  den	  kontraktila	  apparaten	  tillsammans	  med	  desminfilamenten	  
förbinder	  de	  elektrontäta	  kropparna	  (dense	  bodies;	  innehåller	  alfa-‐aktinin	  och	  motsvarar	  
skelettmuskulaturens	  Z-‐linjer),	  vilka	  förankras	  i	  cellernas	  sarkolemma	  (plasmamembran),	  
varför	  den	  glatta	  muskulaturen	  saknar	  tvärstrimmighet.	  	  
	  
Det	  förekommer	  inga	  myofibriller,	  d.v.s.	  inga	  A-‐	  eller	  I-‐band	  kan	  ses.	  	  
	  
Kärnan	  (en	  per	  cell)	  i	  en	  kontraherad	  cell	  har	  
ett	  ”korkskruvsutseende”	  och	  den	  är	  centralt	  
belägen.	  	  
	  
Mitokondrier,	  Golgi,	  granulerat	  ER,	  fria	  
ribosomer	  och	  glykogenkorn	  kan	  urskiljas.	  
	  
[En	  ökad	  intracellulär	  koncentration	  av	  
kalcium	  stimulerar	  ”myosin	  light	  chain	  kinase”,	  
som	  i	  sin	  tur	  fosforylerar	  en	  av	  de	  två	  lätta	  
kedjorna	  i	  myosin.	  Reaktionen	  regleras	  av	  
kalciumkalmodulinkomplexet.	  När	  den	  lätta	  
kedjan	  av	  myosin	  är	  fosforylerad	  binds	  
myosinhuvudet	  till	  aktin	  och	  ger	  kontraktion.	  
Defosforylering	  av	  den	  lätta	  kedjan	  i	  myosin	  
leder	  till	  relaxation.	  I	  glatta	  muskelceller	  verkar	  
kalcium	  således	  via	  ”myosin	  light	  chain	  kinase”,	  
och	  inte	  via	  ett	  troponin-‐tropomyosinkomplex	  
som	  i	  skelettmuskulatur.]	  
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Kärl	  
	  
Nerver	  
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Matsmältningsorgan	  
	  
Spottkörtlarna	  
	  
(2p)	  Nedbrytning	  av	  kolhydrater	  startar	  redan	  i	  munnen	  vid	  intag	  av	  föda.	  De	  
salivproducerande	  körtlarna	  producerar	  enzym,	  slem	  och	  salter	  och	  hjälper	  till	  att	  spjälka	  
bland	  annat	  stärkelse	  i	  munhålan.	  Vilka	  körtlar	  utsöndrar	  saliv	  till	  munhålan	  och	  hur	  skiljer	  
man	  på	  dessa	  mikroskopiskt?	  
	  

1.	  Glandula	  parotis:	  100%	  serösa	  körteländstycken;	  inga	  mukösa	  körteländstycken.	  Ofta	  
innehåll	  av	  vita	  fettceller	  i	  körtelvävnaden.	  
2.	  Glandula	  submandibularis:	  Cirka	  80	  %	  serösa	  körteländstycken;	  cirka	  20	  %	  mukösa	  
körteländstycken.	  
3.	  Glandula	  sublingualis:	  Cirka	  50	  %	  serösa	  körteländstycken;	  cirka	  50	  %	  mukösa	  
körteländstycken.	  
	  
Serösa	  körtelceller:	  
Cellerna	  i	  de	  serösa	  körteländstyckena	  karakteriseras	  av	  god	  färgbarhet	  med	  
hematoxylineosin	  (htx-‐eosin),	  innehåll	  av	  sekretoriska	  vesikler/granula	  apikalt	  och	  runda	  
relativt	  centralt	  lokaliserade	  cellkärnor.	  Sekret	  är	  vattnigt	  och	  innehåller	  proteiner.	  
	  
Mukösa	  körtelceller:	  
Cellerna	  i	  de	  mukösa	  körteländstyckena	  karakteriseras	  av	  dålig	  färgbarhet	  med	  
hematoxylineosin	  (htx-‐eosin),	  god	  färgbarhet	  med	  PAS	  (periodic	  acid-‐Schiff;	  färgar	  bland	  
annat	  mukopolysackarider),	  innehåll	  av	  vakuoler	  (i	  stället	  för	  sekretoriska	  vesikler)	  apikalt	  
och	  tillplattade	  basalt	  förskjutna	  cellkärnor.	  Sekret	  är	  visköst	  och	  innehåller	  glykoproteiner.	  
	  

(3p)	  Ange	  de	  latinska	  namnen	  på	  de	  tre	  stora	  spottkörtlarna	  och	  beskriv	  hur	  och	  var	  
respektive	  körtel	  tömmer	  sitt	  sekret	  i	  munhålan.	  
	  

Glandula	  parotidea;	  tömmer	  sig	  via	  ductus	  parotideus	  som	  löper	  framåt	  ytligt	  om	  m.	  masseter	  
och	  mynnar	  mittemot	  andra	  överkäksmolaren.	  
	  
Glandula	  submandibularis;	  tömmer	  sig	  via	  ductus	  submandibularis	  som	  löper	  under	  tungan	  
och	  mynnar	  under	  främre	  delen	  av	  tungan	  (på	  caruncula	  sublingualis).	  
	  
Glandula	  sublingualis;	  tömmer	  sig	  fr.a.	  via	  många	  (c:a	  40)	  små	  ductus	  sublinguales	  minores	  
med	  mynningar	  i	  munbotten	  under	  tungan	  (utefter	  plica	  sublingualis)	  (samt	  via	  ductus	  
sublingualis	  major	  som	  mynnar	  på	  caruncula	  sublingualis).	  

	  
	  
Ventrikeln	  
1p)	  Utöver	  mikrovilli	  som	  finns	  på	  epitelet	  så	  finns	  det	  andra	  ytförstorande	  
strukturer	  i	  ventrikeln.	  Namnge	  en	  av	  dessa.	  

1. Rugae	  (plicae	  gastrica).	  Längsgående	  veck	  som	  omfattar	  mukosa	  och	  submukosa.	  
	  

2.	  Area	  gastrica.	  Mindre	  (1-‐6	  mm)	  olikformade	  utbuktningar	  av	  mukosan.	  
	  
3.	  Foveolae	  gastricae	  (gastric	  pits)	  är	  fåror	  i	  mukosan,	  i	  vilkas	  botten	  magsäckens	  
slemhinnekörtlar	  mynnar.	  
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Tunntarm	  
(2p)	  Namnge	  med	  hjälp	  av	  bifogade	  bildsida	  olika	  vägglager	  (A-‐D)	  i	  tunntarmens	  
(ileum)	  slemhinna.	  
	  

	  
	  
A	  =	  lamina	  propria	  	  
(utgör	  mukosan	  tillsammans	  med	  lamina	  epitelialis	  och	  lamina	  
muscularis	  mucosae;	  innehåller	  huvudsakligen	  bindväv,	  men	  också	  
blod-‐	  och	  lymfkärl	  samt	  körtlar	  och	  immunceller);	  	  
	  
B	  =	  lamina	  submucosa	  	  
(innehåller	  bindväv,	  blod-‐	  och	  lymfkärl	  samt	  körtlar;	  här	  finns	  
Meissners	  plexus);	  	  
	  
C	  =	  lamina	  muscularis	  externa	  	  
(inre	  cirkulärt	  och	  yttre	  longitudinellt	  muskellager);	  	  
	  
D	  =	  lamina	  serosa	  	  
(seröst	  membran	  med	  enkelt	  skivepitel	  (mesotel)	  och	  bindväv;	  om	  
tarmvägen	  är	  fäst	  till	  omgivande	  vävnad,	  t.ex.	  bukväggen	  eller	  
retroperitoneala	  organ,	  kallas	  detta	  lager	  för	  adventitia	  och	  innehåller	  
enbart	  bindväv).	  
	  

	  
(1p)	  Från	  vilket	  organ	  som	  deltar	  i	  matsmältningen	  är	  bifogade	  bilder	  (A-‐D)	  hämtade	  (se	  
färgbilagan)?	  Vad	  kallas	  den	  struktur	  markerad	  med	  pil	  och	  frågetecken	  i	  bilden	  D?	  

Tunntarmens	  ileum.	  Peyers	  plaque.	  
	  
Kolon	  
(1p)	  Vad	  kallas	  de	  två	  nervplexa	  som	  återfinns	  i	  kolon	  och	  var	  i	  tarmväggen	  hittar	  man	  
dessa?	  

Meissners	  nervplexus	  (=	  plexus	  submucosus)	  –	  i	  submucosan.	  Auerbachs	  plexus	  (=	  plexus	  
myentericus)	  –	  mellan	  inre	  och	  yttre	  muskellagret	  i	  tunica	  muscularis.	  
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Gallblåsan	  
(2p)	  Gallblåsan	  fungerar	  som	  en	  lagringsplats	  för	  galla.	  I	  gallblåsan	  kan	  sjukdomar	  som	  
gallsten,	  cholecystit	  (inflammation)	  och	  gallblåsecancer	  förekomma.	  Vilka	  histologiska	  
karakteristika	  har	  gallblåsan?	  Ange	  epiteltyp	  och	  ytstrukturer	  på	  epitelcellerna	  samt	  ange	  
samtliga	  lager	  som	  påträffas	  i	  gallblåseväggen.	  Vad	  kallas	  de	  speciella	  hålrum	  (sinus)	  som	  
påträffas	  i	  gallblåseväggen?	  

Enkelt	  cylinderepitel	  med	  mikrovilli.	  	  
Lager:	  1.	  Lamina	  epitelialis,	  	  
2.	  lamina	  propria,	  	  
3.	  lamina	  muscularis	  externa	  och	  	  
4.	  lamina	  adventitia	  (lamina	  serosa	  i	  den	  delen	  av	  gallblåsan	  som	  inte	  är	  förankrad	  till	  
levern).	  	  
	  
Gallblåseväggen	  saknar	  karakteristiskt	  lamina	  muscularis	  mucosae	  och	  lamina	  submucosa.	  
Rokitansky-‐Aschoff	  sinus.	  

	  
(3p)	  I	  bifogad	  bildsida,	  som	  illustrerar	  leverns	  (A)	  och	  gallblåsans	  (B)	  mikroskopiska	  
anatomi	  (histologi),	  skall	  du	  identifiera	  strukturer	  markerade	  med	  pilar	  (1-‐3)	  samt	  lager	  
(tunica)	  markerade	  med	  streck	  (4-‐6).	  

1	  =	  centralven,	  	  
2	  =	  kärl	  -‐	  artär	  (a.	  hepatica),	  	  
3	  =	  gallgång,	  	  
4	  =	  tunica	  adventitia	  (tunica	  serosa	  om	  bindväven/gallblåsan	  inte	  är	  förankrad	  till	  levern),	  5	  
=	  tunica	  muscularis	  externa,	  	  
6	  =	  tunica	  mucosa	  (lamina	  epitelialis	  +	  lamina	  propria).	  	  
(Observera	  att	  gallblåsan	  saknar	  lamina	  muscularis	  mucosae	  och	  tela	  submucosa.)	  
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Lever	  
(3p)	  Rita	  en	  leverlobulus	  och	  redovisa	  de	  olika	  celler	  som	  finns	  där	  och	  redogör	  för	  hur	  
cirkulationen	  av	  olika	  vätskor	  är	  organiserad.	  Kärlstrukturer	  av	  vikt	  skall	  också	  ritas	  in.	  

Se	  till	  exempel	  bild	  i	  Boron	  &	  Boulpaep	  eller	  Ganong.	  	  
	  
Sexsidig	  struktur	  med	  triader	  av	  kärl	  i	  hörnen.	  Triaden:	  gallkärl,	  arteriol	  och	  portakärl.	  	  
	  
Blodet	  från	  porta	  blandas	  med	  arteriellt	  blod	  och	  strömmar	  i	  sinusoider	  till	  centralvenen.	  	  
	  
Sinusoiden:	  omgiven	  av	  endotel	  med	  Kupfferceller	  .	  	  
	  
Utanför	  ligger	  hepatocyter	  och	  Itoceller.	  Mellan	  endotel	  och	  hepatocyter	  finns	  Disses	  spatium	  
(innehåller	  lymfa).	  Galla	  som	  strömmar	  mot	  triaderna	  i	  gallkapillärer	  produceras	  av	  
hepatocyterna.	  

	  

	  
	  
	  
(2p)	  Beskriv	  principerna	  för	  hur	  levern	  anatomiskt	  är	  indelad	  i	  8	  separata	  
funktionella	  enheter.	  Hur	  benämns	  dessa	  funktionella	  enheter?	  

Levern	  kan	  funktionellt	  delas	  in	  i	  8	  separata	  enheter,	  s.k.	  segment	  (I-‐VIII).	  De	  enskilda	  
segmenten	  har	  egen	  försörjning	  av	  blod	  via	  egna	  grenar	  från	  v.	  portae	  hepatis	  respektive	  a.	  
hepatica	  propria,	  liksom	  separat	  gallavflöde	  via	  egna	  gallgångar	  som	  töms	  i	  ductus	  hepaticus	  
dexter	  eller	  sinister.	  
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Blandat	  
2p)	  I	  bifogad	  bildsida	  med	  bilderna	  A-‐D	  illustreras	  olika	  vävnader,	  organ	  eller	  celler.	  
Ange	  för	  varje	  bild	  (A-‐D;	  se	  nedan)	  vad	  som	  illustreras.	  
A:	  Vilken	  del	  av	  matsmältningskanalen?	  (0,5p)	  
B:	  Vilket	  organ?	  (0,5p)	  
C:	  Namnge	  epitelet	  (endast	  fullständig	  nomenklatur	  ger	  poäng).	  (0,5p)	  
D:	  Namnge	  cellerna.	  (0,5p)	  

A:	  Colon	  (avsaknad	  av	  villi;	  förekomst	  av	  Lieberkühns	  kryptor	  och	  många	  bägarceller).	  
B:	  Pancreas	  (i	  mitten	  syns	  en	  Langerhansk	  cellö).	  
C:	  Oförhornat	  skiktat	  skivepitel	  (bilden	  är	  från	  esofagus).	  
D:	  Glatta	  muskelceller	  (kärna	  med	  "korkskruvsutseende";	  bilden	  är	  från	  tunica	  muscularis	  
externa	  i	  tarmen).	  
	  

(4p)	  Bifogad	  bildsida	  visar	  olika	  mikroskopiska/schematiska	  bilder	  från	  munhålan.	  
Bild	  A:	  Vad	  pekar	  pilen	  markerad	  med	  frågetecken	  på?	  
Bild	  B:	  Vilket	  är	  epitelet?	  (endast	  fullständig	  nomenklatur	  ger	  poäng)	  
Bild	  C:	  Vilken	  sekretionsmekanism	  illustreras?	  
Bild	  D:	  Vilken	  struktur	  (med	  lumen)	  illustreras?	  Ange	  även	  subtyp.	  
Bild	  E:	  Vilken	  tungpapill	  illustreras?	  
Bild	  F:	  Vilken	  tungpapill	  illustreras?	  
Bild	  G:	  Vilken	  spottkörtel	  illustreras?	  
Bild	  H:	  Vilken	  spottkörtel	  illustreras?	  

A:	  Dentin.	  	  
B:	  Oförhornat	  skiktat	  skivepitel.	  	  
C:	  Merokrin	  sekretion.	  Exocytos	  av	  sekretionsvesikler.	  	  
D:	  Kärl	  –	  ven.	  	  
E:	  Papillae	  filiforme.	  	  
F:	  Papilla	  circumvalata.	  	  
G:	  Glandula	  sublingualis.	  	  
H:	  Glandula	  parotis.	  

	  
28	  (2p)	  Bifogad	  bildsida	  visar	  fyra	  mikroskopiska	  bilder	  (A-‐D)	  från	  matsmältningskanalen	  
och/eller	  organ	  som	  deltar	  i	  matsmältningen.	  Ange	  för	  varje	  bild	  i	  vilken	  del	  av	  
matsmältningskanalen	  och/eller	  i	  vilket	  organ	  vi	  befinner	  oss.	  
	  

A	  =	  esofagus	  
	  (oförhornat	  skiktat	  skivepitel;	  lamina	  epitelialis,	  lamina	  propria,	  lamina	  muscularis	  mucosae,	  
submucosa,	  lamina	  muscularis	  externa,	  adventitia	  (syns	  ej	  på	  bilden));	  	  
	  
B	  =	  ventrikel	  
	  (fundus;	  enkelt	  cylinderepitel;	  parietalceller	  ("stekta	  ägg")	  ses	  i	  högförstoring);	  	  
	  
C	  =	  kolon	  	  
(enkelt	  cylinderepitel	  med	  många	  bägarceller;	  Lieberkühns	  kryptor);	  	  
	  
D	  =	  gallblåsa	  
(enkelt	  cylinderepitel	  utan	  bägarceller;	  lamina	  epitelialis,	  lamina	  propria,	  lamina	  muscularis	  
externa,	  adventitia/serosa;	  typiskt	  är	  avsaknad	  av	  lamina	  muscularis	  mucosae	  +	  submucosa).	  
En	  bit	  lever	  ses	  i	  nedre	  delen	  av	  bilden.	  
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17	  (2p)	  Namnge	  för	  varje	  bild	  (A-‐D)	  vilken	  del	  av	  matsmältningskanalen	  som	  
illustreras.	  
Om	  Du	  anser	  att	  bilden	  är	  tagen	  från	  tunntarmen	  eller	  ventrikeln,	  måste	  rätt	  del	  
anges.	  
Obs	  det	  fanns	  inget	  svar	  här.	  

	  
	  
	  
	  


