
DFM3 Moment 1 - Sammanfattning 
 
I den här sammanfattningen har jag utgått från kursens föreläsningar, kurslitteratur samt 
anatomistrukturlistan där i stort sett alla termerna nämns eller åtminstone finns med på bilderna. 
Jag har även gått igenom alla gamla tentor och kompletterat sammanfattningen utefter 
tentafrågorna. 
 
Innehållsförteckning: 
Hals & Huvud sid. 2 
Thorax  sid. 60  
Buken sid. 84 
Bäcken sid. 118 
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Halsen & Huvud 

 
 
Översikt på halsen anteriort och lateralt.  
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Det bildas två trianglar i halsen, en främre och en lateral. Trigonum colli laterale samt trigonum 
colli anterius.  

● Trigonum colli anterius begränsas av manubrium sternum, sternocleidomastoideus samt 
basen av mandibula. Här finns de supra- och infrahyoidala musklerna. Nerver som 
försörjer musklerna är N. mylohyoideus och N. facialis.  

● Trigonum colli laterale begränsas av m. sternocleidomastoideus, m. trapezius samt 
clavicula. Här går N. Accessorius ( CN XI), grenar från plexus cervicalis, rötter och 
stammar av plexus brachialis samt N. phrenicus (C3, 4,5). Scalenismusklerna, a. 
subclavia och lymfnoder.  
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Bindvävshinnor i nacken 
Bindvävshinnan(fascia cervicalis) delas in i följande: 

● Fascia investiens/Lamina superficialis (gul i bilden) är ett tunt muskulärt lager och är det 
ytligaste. Täcker hela halsen men delar upp sig för att omsluta m. 
sternocleidomastoideus samt trapezius. Innehåller cutaneus nerver, ytliga vener samt 
ytliga lymfsystem.  

● Lamina pretrachealis som delas upp i ett ytligt och ett djupt lager;  
- Lamina muscularis som täcker m. infrahyoidei(består av 4 muskler). 
- Lamina visceralis som omsluter gl. thyroidea, larynx, trachea, pharynx samt esofagus.  
● Lamina prevertebralis: Muskulärt lager som omsluter columna vertebralis cervicalis och 

den djupa muskulaturen i nacken.  
● Vagina carotica: Omsluter a.carotis, v. jugularis interna samt n. Vagus och djupa 

lymfknutor.  
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Muskler i nacken 
Det finns tre ytliga muskler i nacken, dessa är platysma, m.sternocleidomastoideus samt m. 
trapezius. 
 

Muskel Ursprung Fäste Innervation Funktion 

Platysma Undredelen av 
nacken och 
laterala thorax 

Mandibula Gren av N. 
facialis (CN VII) 

Drar ner och 
skrynklar huden 
i nedre delen av 
ansiktet och 
munnen, 
spänner huden 
av nacken  

M. 
sternocleidomas
toideus 

2 ursprung; 
Manubrium 
sterni och 
clavicula 

Os 
temporale(proc. 
mastoideus) och 
os 
occipitale(linea 
nuchalis 
superior) 

Motor: N. 
accesorius (CN 
XI)  
 
Smärta: Plexus 
cervicalis (C2, 
C3) 

Unilateral: Lutar 
huvudet åt 
samma sida, 
roterar huvudet 
åt motsatt 
Bilateralt: 
Sträcker 
huvudet, 
accesorisk 
andningsmuskul
atur 

Trapezius( pars 
descendens) 

Os ossipitale, 
proc. spinosum 
of C1-C7 

Clavicula Samma som M. 
sternocleidomas
toideus 

Drar scapula 
snett upp 
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● Platysma är en tunn muskel i underhuden av nacken.  
● M. sternocleidomastoideus delar upp halsen i en anterior och lateral-region 
● Trapezius hittar man på bakre laterala delen av halsen/nacken.  

 
 
Suprahyoidamuskler - muskler ovanför os hyoideum 
 

Muskel Ursprung Fäste Innervation Funktion 

M. digastricus Venter anterior: 
Mandibula 
(fossa 
digastrica) 
Venter posterior: 
Os temporale 
(incisura 
mastoidea) 

Os hyoideum Ant: N. 
mylohyoideus 
(från CN V3)  
Pos: N. Facialis 
(CN VII) 

Höjer os 
hyoideum vid 
sväljning, hjälper 
att öppna 
mandibula 

M. stylohyoideus Os temporale Os hyoideum  N. facialis (CN Samma som 
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(proc. 
styloideus) 

VII) digastricus 

M. mylohyoideus  Mandibula (linea 
mylohyoidea 

Os hyoideum  N. 
mylohyoideus 
(från CN V3)  

Hjälper till i 
tuggrörelser 

M. 
geniohyoideus  

Mandibula Os hyoideum R. centralis av 
C1 (genom CN 
XII) 

Drar os 
hyoideum fram 
vid sväljning och 
hjälper att öppna 
mandibula 

 

 
Infrahyoidala muskler - muskler under os hyoideum, den vi behöver kunna är M. omohyoideus 
enligt Kaj.  
 

Muskel Ursprung Fäste Innervation Funktion 

M. omohyoideus  Scapula (margo 
superior) 

Os hyoideum Ansa cervicalis 
of plexus 
cervicalis 
(C1-C3) 

Drar larynx och 
hyoid ner för 
fonation och 
slutfas i 
sväljning.  

M. 
sternohyoideus 

Manubrium 
sterni och art. 
sternoclaviculari
s 

Os hyoideum Samma som 
ovan. 

Samma som 
ovan.  

M. 
sternothyroideus 

Manibrium 
sterni(bakre 

Cartilago 
thyroidea (linea 

Ansa cervicalis 
(C2-C3) 

Samma som 
ovan. 
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delen) obliqua) 

M. 
thyrohyoideus 

Cartilago 
thyroidea (linea 
obliqua) 

Os hyoideum C1 via N. 
hypoglossus 
(CN XII) 

Sänker/fixerar 
hyoideum och 
höjer larynx vid 
sväljning.  

 
 
 
Djup muskulatur - Scalenus musklerna utgår från transversalutskotten och är accessoriska 
inandningsmuskler 
 

Muskel Ursprung Fäste Innervation Funktion 

M. scalenus 
anterior 

C III - C VI proc. 
transversus 

Costa 1  Direkta grenar 
från plexus 
cervicalis och 
plexus brachialis 
(C3-C8) 

Höjer övre 
revbenen vid 
forcerad 
inandning  
 
Med fixerade 
revben 
Unilateralt: böjer 
ryggraden till 
samma sida. 
Bilateralt: böjer 
nacken 
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M. scalenus 
medius 

C I - C VII (proc. 
transversus)  

Costa 1 Samma som 
ovan 

Samma som 
ovan 

M. scalenus 
posterior 

C V - C VII 
(proc. 
transversus 

Costa II (yttre 
delen) 

Samma som 
ovan 

Samma som 
ovan 

 
  
Främre scalenusluckan: Mellan m. scalenus ant. och clavicula, här går bl.a v. subclavia 
Bakre scalenusluckan är mellan m. scalenus ant. et medius och här går bl.a a. subclavia och 
plexus brachialis.  
 
 
Kärlförsörjning i både huvud och nacke  
Artärer 
Från aorta avgår truncus brachiocephalica som bakom höger clavicula delar upp sig i a. 
subclavia dx. och a. carotis communis dx. A. subclavia tar sig in i nacken där den passerar 
lateralt mellan främre och mediala scalenusmusklerna. Vid anteriora scalenusmuskeln kommer 
a. subclavia att ge ifrån sig två grenar, a.vertebralis samt truncus thyrocervicalis som försörjer 
strukturer i huvudet och halsen.  

● A. vertebralis rör sig upp posteriort på nacken genom foramen transversus på C1-C6 och 
tar sig in i skallen genom foramen magnum.  Försörjer hjärnstammen och bakre delen av 
hjärnan. Finns en på vardera sida som kommer gå ihop tillslut.  

9 



Firathan Koca DFM3 Moment 1 Sammanfattning 

● Truncus thyrocervicalis delar upp sig i fyra olika artärer;  den som vi ska känna till och 
som är den största är a. thyroidea inferior, denna försörjer larynx, trachea, esofagus 
samt thyroidea/bisköldkörteln.  

 
 
Carotis communis är en annan gren där det både finns dx. samt sin. Carotis communis kommer 
delas upp i carotis interna samt externa, denna uppdelning sker vid C4.  A. carotis externa 
försörjer större delarna av ansiktet och huvudet förutom hjärnan. Den ger ifrån sig 6 grenar 
innan den tar sig förbi mandibula på baksidan och slutar där i två terminala grenar, a. maxillaris 
samt a. temporalis superficialis 
De 4 av 6 grenarna som vi ska kunna är; (De avgår även i samma ordning) Minnesregel för att 
komma ihåg ordningen: TeLeFOn 

● A. thyroidea superior: Försörjer thyroidea 
● A. lingualis: Försörjer tungan 
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● A. facialis: Passerar gl. submandibularis som den försörjer och fortsätter under 
mandibula för att komma fram på framsidan av ansiktet. Fortsätter upp lateralt om 
munnen och slutar medialt om ögonen.  

● A. occipitalis: Försörjer baksidan av skalpen 

 
Arteria Carotis interna är fortsättningen på communis och ger ifrån sig; 

● A. opthalmica som försörjer ögat.  
 
 
 
 
 
 
 

11 



Firathan Koca DFM3 Moment 1 Sammanfattning 

Vener 
Djupa och ytliga vener i både skallen och halsen dräneras framförallt i v. jugularis interna et 
externa.  
De vener vi ska känna till är; 

- V. retromandibularis som dränerar v. jugularis externa.  
- V. jugularis interna bildas vid skallbasen och tömmer sig i v. subclavia.  
- V. jugularis anterior dräneras av superficiala vener vid os hyoideum.  
- V. jugularis externa tömmer sig också i v. subclavia 
- Arcus venosus jugularis sammanbinder höger och vänster v. jugularis anterior.  

 

 
 

 
Lymfsystemet 
Ytliga lymfnoder i huvud och hals dräneras in i alltmer djupa noder. Dessa finns djupt om 
sternocleidomastoideus och går längs v. jugularis interna. Platser som man kan hitta lymfnoder 
är längs halsen, i fossa clavicularis samt under mandibula. På högersida tömmer sig lymfan i 
högra venvinkeln mellan jugularis och v.subclavia medan det på vänster sida töms i ductus 
thoracicus som i sin tur tömmer i vänstra venvinkeln.  
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Nerver i halsregionen  
Det finns även en del nerver i detta område, de grupper av nerver som är värda att nämna är; 

● Spinalnerver från C1-C4 som innerverar huvud/hals. 
● Cervikala plexat med främre grenarna av C1-C4 
● Spinalnerver från C5-T1 som utgör brachialplexat 
● Kranialnerver (CN I- CN XII) med ursprung i hjärnan 
● Autonoma nervsystemet, 4 parasympatiska nerver som associeras med kranialnerverna 

(CN III, VII, XI och X). Sympatiska nervgrenar kommer från truncus sympaticus.  
 
I den laterala triangeln har vi en knippe nerver som kallas för punctum nervosum (pn). Från pn 
kommer nervgrenar att löpa ut sedan likt propeller. Denna är belägen ytligt bakom 
m.sternocleidomastoideus. De nervgrenar som löper ut från pn är de fyra superficiala grenarna 
från plexus cervicalis. Genom att bedöva knippen kommer man få stora områden bedövade. 
Punctum nervosum är belägen mellan den mellersta och övre tredjedelen av 
m.sternocleidomastoideus.  

 
 
En annan intressant nerv är kranialnerv XI, N. Accessorius som är belägen i den laterala 
triangeln och är ytlig till skillnad från andra kranialnerver. Nerven har två ‘’ursprung’’, ett i hjärnan 
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och ett annat i ryggmärgen. Så den tar sig från halsen in i skallen genom foramen magnum där 
den sedan går ihop med det andra ursprunget och bildar den egentliga N.accesorius.  Nerven 
lämnar skallen sedan genom foramen jugulare tillsammans med n. glossopharyngeus och n. 
Vagus.  Längs sin väg kommer den penetrera m. sternocleidomastoideus som den även 
innerverar samt skicka motoriska grenar till m. trapezius.  Vid en skada på denna nerv och 
beroende på vart skadan är kommer man få problem med antingen båda musklerna eller bara 
trapezius. M. trapezius kommer påverkas genom att det blir svårt att lyfta armen.  

 
 
Även N.phrenicus (C3-C5) löper förbi här som kommer ifrån C4 men har även grenar från C5 
och C3. N. Phrenicus innerverar diafragman motoriskt och sensoriskt. Nerven löper framför m. 
scalenus anterior och sedan posteriort om v. subclavia. 
 
N. Vagus (CN X) tillhör vagina carotica och passerar mellan a. carotis externa och interna  och 
syns även den på bilden ovan.  
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Glandula Thyroidea 

 
Thyroidea är svår att palpera då den täcks vanligtvis av många muskler. Thyroidean anläggs 
högre upp och vandrar ner sedan till platsen. Den vägen thyroidean tar kallas för ductus 
thyroglossus.  
 
Kärlförsörjningen sker genom A. thyroidea superior( gren av a. carotis externa) samt A. 
thyroidea inferior (gren av truncus thyrocervicalis). Det finns även en tredje artär som finns på ca 
6% av alla individer och denna kallas för A. thyroidea ima( från truncus brachiocephalica) och 
den löper medialt upp förbi trachea och till isthmus.  Det venösa dränaget sker genom ett venöst 
plexum som dränerar en större ven som i sin tur tömmer sig i v. jugularis interna. 
Nervförsörjningen sker genom cervikala sympatiska ganglion.  
 
På thyroidean har vi även fyra glandula parathyroidea. Dessa får sin arteriella kärlförsörjning av 
a. thyroidea inferior. När man måste ta bort hela eller delar av thyroidea är det viktigt att 
parathyroidea bevaras, om parathyroidean tas bort helt kan man få kramper och tetany pga låga 
kalciumnivåer.  
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Larynx 
Larynx är viktig för att producera ljud. Den förbinder med pharynx superiort och inferiort så har 
den förbindelser med trachea. Larynx ligger anteriort om C3-C6.  
 
Larynx består av följande delar; 

● Cartilago thyroidea(sköldbrosket): Hyalint  brosk och har två horn, cornu superius binder 
till os hyoideum medan cornu inferius ledar mot cartilago cricoidea. 

● Cartilago cricoidea(ringbrosket): Bildar en komplett ring, superiort ledar den mot cartilago 
thyroidea och fäster inferiort till första trachealringen. Smal anteriort och tjockare 
posteriort 

● Epiglottis: Fäster inferiort till cartilago thyroidea och anteriort till os hyoideum.  
● Cartilago arytenoidea: I par och ledar mot övre delen av cricoid lamina. Binder till 

cartilago thyroidea genom lig. vocale.  
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Membran/ligament i larynx (se bilder ovan) 

● Membrana thyrohyoidea 
● Lig. cricotracheale 
● Lig. vestibulare: När det täcks av mukosa kallas det för plica vestibularis (falska 

stämband. 
● Lig. cricothyroidea medianum: Mellan car. thyroidea och car. cricoidea 
● Lig. vocale: Bildar tillsammans med m. vocalis det som kallas för plica vocalis.  

 
Vi behöver ej kunna de ingående musklerna men det som kan vara bra att veta, enligt Kaj, är att 
alla muskler förutom en kommer adducera stämbanden, d.v.s föra dom närmare medan det 
finns bara en muskel som abducerar. Stämbanden sträcker sig posteriort från cartilago 
arytenoidea till anteriort cartilago thyroidea. Området ovanför stämbanden kallas för vestibulum. 
Området mellan de äkta och falska stämbanden för glottis samt området under stämbanden 
kallas för cavum infraglottis.  

● De som adducerar: M. cricothyroideus(spänner stämbanden), M. vocalis(spänner 
stämbanden, M. thyroarytenoideus, M. arytenoideus transversus och M. 
cricoarytenoideus lateralis 

● Den som abducerar: M.cricoarytenoideus posterior 
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Rima glottidis är öppningen mellan de två stämbanden. Ljudet uppstår när luften strömmar 
igenom hålrummet i larynx mellan de båda stämbanden. Ljudvariationer förekommer när 
stämbanden ändrar spänning, form eller längd. Vid inspiration kommer rima glottis vara öppen 
medan den vid fonation är stängd.  
 
Innervation av larynx  
Innerveringen av larynx kommer ifrån grenar av N. vagus (CN X). Dessa två grenar är;  

● N. Laryngeus superior grenar sig från N.vagus i ett tidigt skede. Den innerverar m. 
cricothyroideus som spänner stämbanden. Har även sensoriska grenar till slemhinnan i 
larynx.  

● N.vagus ger ifrån sig en gren under larynx som kommer vända förbi a.subclavia och upp 
mot larynx igen, denna kallas N. laryngeus recurrens(inferior). Innerverar i princip alla 
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grenar och är därför viktigare, skador på denna nerv försämrar talet genom att man 
antingen får en svag röst eller förlust av talförmågan även problem med luftvägarna kan 
ses.  
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Två ingrepp som kan vara bra att känna till i samband med detta avsnitt är, koniotomi samt 
tracheatomi; 

● Koniotomi: Ett akut kirurgiskt snitt genom huden och lig. cricothyroideum medianium ner 
till luftstrupen med syftet att skapa en fri luftväg. Det är en sista livräddande åtgärd när 
alla andra sätt att skapa en fri luftväg har misslyckats och det är inte möjligt att vänta den 
extra tid det tar att genomföra en trakeotomi. Man kan riskera att skada v. jugularis 
anterior 

● Trakeotomi: Ett kirurgiskt ingrepp där en öppning in till luftstrupen görs mellan två 
trachealringar. I öppningen placeras ett rör, en trakealkanyl som patienten därefter andas 
igenom. Ingreppet sker under narkos. Det man ska akta sig för vid en trakeotomi är bl.a 
v. thyroidea inferior samt en ev. a. thyroidea ima.  
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Huvud/Skalle 

 
Huvudet är vårt kontroll och kommunikationscenter. Det är platsen för medvetenhet, ideér, 
kreativitet, fantasi, beslutsfattning samt minne. Vi har även våra sinnesorgan här. Huvudet 
består av hjärnan, öronen samt ansiktet.  
 
Skallen, även kallad cranium, är skelettet av huvudet. Craniumet i sin tur delas upp i två delar, 
neurokranium samt viscerocranium.  

● Neurokranium: Omger hjärnan och innehåller även proximala delar av kranialnerver samt 
kärlförsörjningen av hjärnan. Formas av åtta olika ben, fyra centrala ben i medellinjen: 
(frontal, ethmoidal, sphenoidal samt occipital) och två delar som finns i dubbel 
uppsättning på vardera sida: (temporal och parietal). Härstammar från neurallisten.  

● Viscerocranium: Utgör anteriora delen av huvudet och består av ben som omger 
munnen, näsan och ögonen. Består av 15 oregelbundna ben där 3 av dom är i 
singeluppsättning (mandibula, ethmoid och vomer). Sedan har vi 6 ben som är i 
dubbeluppsättning (maxilla, concha nasalis inferior, os zygomaticum, os palatinum, os 
nasale och os lacrimale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 



Firathan Koca DFM3 Moment 1 Sammanfattning 
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Skallens olika hål; 
- Foramen magnum: Här passerar förlängda märgen, n. Accesorius (CN XI), a. vertebralis, 

a. spinalis ant. et pos.  
- Canalis condylaris: Här går emissarie vener som förbinder sig till ett venöst system.  
- Foramen jugulare: CN IX, X och XI tar sig förbi hålet tillsammans med v. jugularis 

interna.  
- Foramen stylomastoideum: Utgör slutet av canalis facialis så här löper N. facialis ut. 
- Canalis caroticus: A. carotis interna tar sig in i skallen. 
- Foramen spinosum: Här går a. och v. meningea media samt meningeala nervgrenen från 

n. mandibularis.  
- Foramen ovale: Här går n. mandibularis, motorroten av n. trigeminus, n. petrosus minor.  
- Foramen supraorbitale: Här löper N. supraorbitale som är en gren av N. opthalmicus (CN 

V1) 
- Foramen infraoribtale: A. infraorbitale och n. infraorbitale som är en gren av n. maxillaris 

(CN V2) 
- Meatus acusticus externus: Hålet till öronkanalen som löper från ytterörat till mellanörat. 
- Meatus acusticus internus: N. facialis går in i öppningen, tar sig genom canalis facialis 

och tar sig sedan ut ur foramen stylomastoideum. Andra strukturer som går här är n. 
vestibuloochlearis (CN VIII) 

 
 
Lite kortfattat om varje ben i skallen.  

● Neurokranium  
- Os frontale: Utgör främre delen av skallen och benet ovanför ögonen.  
- Os parietale: Ett platt ben som finns på båda sidorna av ovansidan.  
- Os occipitale: Utgör bakre delen av skallen. Os occipitale är med och begränsar tre hål, 

dessa är foramen magnum, foramen jugulare samt canalis condylaris.  
- Os temporale: Ben på sidan av huvudet, finns på båda sidorna.  
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- Os sphenoidale: Utgör bakre delen av ögonhålan. Sella turcica är en del av os 
sphenoidale.  

 
 

- Os ethmoidale: En del av främre skallen, mediala delen av orbit samt en del av septum 
nasi och de laterala delen av näsväggen.  

 
 
 
 
 
 
 

● Viscerokranium 
- Maxilla: Övre käken, golvet i orbit och del av näsan. Här finns foramen infraorbitale.  
- Mandibula: Underkäken. Leder mot os temporale. Här finns foramen mentale.  
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- Os nasale: Två ben som bildar ett par och näsbryggan.  
- Os lacrimale: Utgör främre mediala väggen av orbit. Parvis. 
- Os zygomaticum/Okbensbågen: Utgör utbuktningen vid övre delen av kinden samt 

laterala väggen av orbit. Parvis. 
- Os palatinum: Bildar bakre delen av munhålan samt. Parvis.  
- Vomer: Nedre och bakre delen av septum nasi.  
- Concha nasalis inferior: Utgör den inferiora delen av näshålan. Parvis.  

 
 
Suturer i skallen - benen växer ihop i fibrösa leder som kallas för suturer. De stora suturerna 
är; 

● Sutura sagitalis: Kan ses som ett sagitalsnitt på toppen av skallen mellan höger och 
vänster os parietale.  

● Sutura coronalis: Liknar ett frontalsnitt mellan os frontale samt os parietale 
● Sutura lamboidea: På baksidan av skallen mellan os occipitale samt os parietale.  
● Sutura squamosa: På sidan av skallen mellan os parietale och os temporale.  

Sen finns det ett antal små suturer också.  
 
I samband med dessa suturer bildas det ett par överkorsningar av suturer som fått namnen 
Bregma, Lambda och Pterion. Dessa syns på bilderna nedan.  
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Calvaria är taket av neurocranium och de ben som bildar calvaria är de platta benen os frontale, 
os parietale och os occipitale. Skallbenet här består av ett yttre och inre kompaktbenslager och 
ett mellanliggande diploe. Diploe är spongiöst ben innehållande diploe vener. Dessa dränerar 
blod till durala sinus(t.ex sinus sagittalis superior) som i sin tur dräneras i emissarievener. Detta 
parallella system är kliniskt relevant och fungerar som  reservgångar för det venösa blodet om 
venöst blod skulle ansamlas i hjärnan p.g.a t.ex förträngning i v. jugularis interna. Däremot kan 
dessa vener också vara en väg för ytliga infektioner att ta sig in i skallen och därmed riskera t.ex 
hjärnhinneinflammation med symptom såsom illamående, ljuskänslighet, nackstelhet. I detta 
läge är det viktigt att ge antibiotika fort.  

 
 

28 



Firathan Koca DFM3 Moment 1 Sammanfattning 

 
Skalpen består av hårbeklätt hud( i förekommande fall) och subkutan vävnad som täcker 
neurokranium. Skalpen består av fem lager varav de tre första lagren rör sig ihop t.ex när man 
rynkar pannan. SCALP kan användas som regel för att komma ihåg dessa lager. Under detta så 
har vi sedan spongiöst ben med diploe-vener (se ovan).  

1. Skin: Tunt och innehåller svett- och talgkörtlar samt hårfolliklar. Rikligt kärlförsörjd.  
2. Connective tissue: Formar det tjocka, täta rikligt vaskulariserade subkutanösa lagret med 

många löpande nerver.  
3. Aponeurosis: Stark senskida som skyddar calvaria och fungerar som fästningsplats för 

muskler i området. Tillsammans bildar musklerna det som kallas för musculo aponeurotic 
epicranius. Alla muskler i detta område innerveras av N. facialis.  

4. Loose areolar tissue: Lös bindväv. 
5. Periost.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blodförsörjning till skallen 
Arteriellt 
En del av blodförsörjningen har tagits upp på halsavsnittet. Ansiktet är rikligt vaskulariserad av 
superficiala artärer och externa vener och både dessa anastomoserar fritt med fördelen att en 
artär kan kompensera för en annan vid ett ev. stopp nånstans.  
 

● A. facialis försörjer större delen av ansiktet och den tar sig upp framför m.masseter och 
ligger superficialt där. Därefter fortsätter den upp på det sättet som beskrivits i 
halsavsnittet.  

● A. temporalis superficialis som också togs upp i halsavsnittet är en av de terminala 
grenarna från a. carotis externa och denna löper framför örat och delas upp i grenar till 
parietale och frontale.  

● Den andra terminala grenen av a. carotis externa är A. maxillaris som går in under 
mandibula och grenar sig med grenar till yttre hörselgången och trumhinnan. En gren 
från a.maxillaris går till underkäken samt underkäkständerna och kallas för a. alveolaris 
inferior. Den gren som går till överkäken kallas för a. alveolaris superior.  
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● A. meningea media är en viktig gren från a.maxillaris som kommer löpa i fossa 
infratemporale och tar sig in i foramen spinosum för att försörja dura mater. En blödning 
på denna artär kan orsaka en epiduralblödning.  

 

 
 
Venöst 
Det venösa dränaget är rikligt anastomoserat och i ansiktet har vi v. facialis som dränerar det 
mesta för att sedan ansluta till v. jugularis interna.  För att förenkla det venösa dränaget i 
ansiktet kan man se det som sådan: 
 

● v. supratrochlearis, v. supraorbitalis och v. opthalmica superior dränerar v. angularis. 
● v. angularis dränerar i sin tur v. facialis.  
● v. facialis dränerar v. jugularis interna 

30 



Firathan Koca DFM3 Moment 1 Sammanfattning 

 
v. retromandibulars dränerar både v. jugularis externa och v. jugularis interna.  

 
 
 

Blodet från V. opthalmica har inte alltid en tydlig riktning p.g.a avsaknad av klaffar så den kan ta 
med sig venöst blod till sinus cavernosus vilket är en spridningsväg för infektioner. Man pratar 
om ansiktets farliga triangel där infektioner i området runt omkring munnen, näsan och ögonen 
kan spridas till intrakraniella områden genom sinus cavernosus.  
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Lymfatisk dränage 
Det finns inga lymfnoder i skalpen och de lymfnoder som finns i ansiktet hittar man vid kinderna 
samt underkäken. Alla lymfatiska kärl i ansiktet och halsen kommer dränera direkt eller indirekt 
djupa cervikala lymfnoder. Dessa noder finns vid v. jugularis interna. Från dessa djupa noder 
kommer dessa till truncus jugularis.  
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Nervförsörjning 
Jag kan börja med att gå igenom alla kranialnerver.  
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I texterna nedan nämns viscerala nerver, dessa tillhör det autonoma nervsystemet och är inte 
viljestyrda.  
En ramsa för att kunna skilja på om en nerv är motorisk(M) eller sensorisk(S) eller både och(B): 
Some Say Marry Money But My Brother Says Bigger Biceps Matter More 
CN I, N. olfactorius: Har speciella sensoriska fibrer till näsan som känner av dofter.  
 
CN II, opticus: En kollektion av speciella sensoriska nervfibrer till ögat.  
 
CN III, oculomotorius: Har somatiska och viscerala komponenter.  De somatiska delarna 
innerverar M. levator palpebrae superior, m. rectus medius et superior et inferior och m. obliquus 
inferior. De viscerala fibrerna innerverar M. sphincter pupillae (pressar pupillen) samt m. ciliaris 
(ändrar formen på linsen i ögat).  
 
CN IV, trochlearis: Har somatiska motor fibrer som innerverar m. obliquus superior vars 
funktion är att dra ögat uppåt och utåt.  
 
CN V, trigeminus: Utgår från fossa crani media.  Trillingnerven då den har tre grenar. 
Innerverar ansiktet sensoriskt samt tuggmuskulaturen motoriskt.  Ganglion trigeminale är 
strukturen som de tre olika grenarna löper ut ifrån. Ganglion trigeminale finns vid os temporale. 
De tre nervgrenarna; 

● N. opthalmicus ( CN V1):Utgår från fissura orbitalis superior för att ta sig in i ögonhålan. 
Tar sig ut ur skallen genom foramen supraorbitale och byter namn då till n. supraorbitale. 
Innehåller endast somatiska sensoriska fibrer. Innerverar ögonhålan, hornhinnan, samt 
huden på näsan, skalpen samt pannan. Ansvarar för hornhinnereflexen.  

 
● N. maxillaris (CN V2): Innehåller endast somatisk sensoriska fibrer. Tar sig förbi foramen 

rotundum och tar sig till fossa pterygopalatinum. Innerverar mellersta delen av ansiktet 
mellan ögats nedre ögonlock till överläppen samt strukturer inom maxillan såsom 
näshålan och överkäkständerna.  
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● N. mandibularis (CN V3): Innehåller både sensoriska och motoriska funktioner. Passerar 
foramen ovale för att ta sig till foramen infratemporalis. Distribuerar motoriska nerver till 
gl. submandibularis et sublingualis via nervus lingualis. Distribuerar viscerala motor fibrer 
av N. glossopharyngeus (CN IX) till glandula parotis. Har sensoriska fibrer som går till 
mandibula och laterala ansiktet. Har motoriska fibrer till muskler som är involverade i 
tuggrörelser.  

 
 
Ett kliniskt relevant fall är trigeminusneuralgi, då det är fel på den sensoriska roten i trigeminus. 
Den grenen som påverkas mest av detta vanligtvis är N. maxillaris (CN V2). Sjukdomen yttrar sig 
som outhärdliga smärtor i nervens utberedningsområde vilka varar i sekunder upp till minuter. 
Problemen kan komma genom att man nuddar s.k ‘’trigger points’’ då man t.ex äter, borstar 
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tänderna eller rakar sig. En trolig orsak till åkomman är att myelinet på nervroten försvinner efter 
tryck från ett onormalt intilliggande blodkärl.  
 
CN VI, N. Abducens: Har somatiska motorfibrer till m. rectus lateralis i ögongloben som har 
som funktion att abducera ögat.  
 
CN VII, N. facialis är den primära motornerven i ansiktet men den har även sensoriska och 
viscerala komponenter. Utgår mellan processus styloideus och processus mastoideus.  Den har 
en motorisk rot som innerverar muskler som styr ansiktsuttryck, en intermediär nerv som bär på 
speciella sensoriska fibrer (för smakupplevelse) och viscerala motor fibrer (parasympatisk) och 
somatisk sensoriska fibrer.  Både motor roten och den intermediära nerven passerar genom 
meatus acusticus internus för att ta sig in i en gång som kallas för canalis facialis i os temporale 
där den delas upp i tre grenar; nervus petrosus major, nervus stapedius och chorda tympani.  
 

 
● Motorroten: Lämnar skallen genom foramen stylomastoideum och har motoriska grenar 

till m.styloideus, m. stapedius och m. digastricus(venter posterior) och så bildar den 
plexus parotis i gl. parotis som kommer avge olika nervgrenar som sköter motoriken i 
ansiktets mimikmuskler. Den går alltså igenom Gl. parotis utan att innervera den.  
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● Intermediära nerven: Innehåller n. petrosus major och n. petrosus profundus (sympatisk). 
Innehåller även parasympatiska grenar som bildar en synaps i ganglion 
pterygopalatinum och har grenar som går till slemhinnan i näsan, tårkanalen(glandula 
lacrimalis) och gommen.  

● Chorda tympani: Går ut ur foramen stylomastoideum och löper tillsammans med n. 
lingualis (från CN V3). Det bär på viscerala motorfibrer som bildar ett ganglion,  ganglion 
submandiblaris vilka har grenar som försörjer gl. sublingualis et submandibularis. Den 
har även sensoriska fibrer som känner av smak i främre delen av tungan och gommen.  

 

 
 
N. facialis kommer delas upp i följande grenar efter utträdet ur foramen stylomastoideum; n. 
auricularis posterior, rr. temporalis, Rr. zygomatici, N. bucalis, r. marginalis mandibularis och r. 
colli 
 
Klinikrelaterat: Bland alla kranialnerver är N. facialis den mest vanliga nerven som blir 
paralyserad. En skada på nerven kan orsaka paralys av ansiktsmuskler men bibehållen 
smaksensorik samt normala tår- och salivkörtlar men de kan även vara försämrade i funktionen. 
Då det finns en nerv på vardera sida är det bara ena sidan som påverkas. Bell’s pares är en 
skada på N. facialis. Symptomen är hängande mungipa, ögonbryn och nedre ögonlock. Det är 
även omöjligt att le, vissla, blinka eller stänga ögonen.  
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CN VIII, N. Vestibuloochlearis är en sensorisk nerv som sköter hörseln och balansen. Tar sig 
in i os temporale tillsammans med N. facialis igenom meatus acusticus internus. Består av två 
rötter; 

● N. cochlearis: Försörjer öronmusslan  
● N. vesitbularis: Försörjer utriculus, sacculus samt canalis 

semicircularis(balansorganet/båggångarna).  
 
CN IX, Glossopharyngeus lämnar skallen genom foramen jugulare och innehåller 
smaksensoriska, visceralt sensoriska, somatiskt motoriska och viscerala motoriska 
komponenter.  

● Somatisk motoriska: Innerverar en muskel, m. stylopharyngeus.  
● Visceralt motorisk: N. glossopharyngeus ger ifrån sig N.tympanicus som löper i cavum 

tympani där den bildar plexus tympani. Från detta plexa utgår det sedan nerver till gl. 
parotis.  

● Special sensoriska fibrer som går till tungans bakre tredjedel och innerverar smaklökar.  
● Visceralt sensorisk: Viktig för blodtrycksreglering samt innerverar kemoreceptorer i 

glomus caroticum. Har även grenar till tonsiller, mjuka gommen och bakre tredjedelen av 
tungan. Glossopharyngeus är ansvarig för ‘’gag’’-reflexen om man kommer åt den 
posteriora tredjedelen.  

 
CN X, N. vagus lämnar skallen genom foramen jugulare och ansvarar för följande; 

● Motorfibrer innerverar muskler i mjuka gommen, pharynx(förutom stylopharyngeus), 
larynx samt m. palatoglossus i tungan.  

● Viscerala motorfibrer till glattmuskulatur i GI-kanalen. 
● Sensorik till ytteröra och yttre hörselgång.  
● Visceral sensorik till slemhinnor i bl.a larynx, lungor och hjärta. Kemoreceptorer och 

Barorecepeptorer i aorta bågen. 
● Smaklökar vid epiglottis.  

 
CN, XI, N. accesorius togs upp i halsavsnittet.  
 
CN, XII, N. hypoglossus innehåller enbart somatisk motoriska fibrer. Nerven lämnar skallen 
genom canalis hypoglossus och går till angulus mandibula för att där ta sig in i munhålan och 
innerverar där alla tungmuskler förutom m. palatoglossus.  
 
Vid en skada på denna nerv på ena sidan kommer tungan, när man räcker ut den, att peka mot 
det skadade området för att kraften från den fullt fungerande sidan blir för ‘’stark’’.  
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Salivkörtlar 
 

● Glandula parotis: Våran största salivkörtel som ligger anteriort om örat, lateralt på 
ansiktet. En del av körteln ligger anteriort om m. masseter.  Körteln innerveras av N. 
glossopharyngeus (CN IX). Ductus paroticus löper över m.masseter och penetrerar m. 
buccinator för att sedan tömmas i höjd med andra molaren på överkäken genom papillae 
parotidea. Strukturer som löper över eller igenom körteln är;  

- Plexus parotideus från N. facialis. 
- V. retromandibularis. 
- A. carotis externa och dess terminala grenar a. temporalis superficialis och a. maxillaris.  
- Lymfnoder.  

 

 
 

Glandula submandibularis: Har en ytlig del i nacken och en djup del i munbotten som 
separeras av M. mylohyoideus då gl. submandibularis är dubbelvikt runt muskelns bakre rand. 
Ductus mandibularis går från körteln och ut genom caruncula sublingualis(OBS: lägg märke till 
att det heter sublingualis och inte submandibularis) i basen av frenulum lingua(tungbasen). 
Innerveras av chorda tympani som är en gren från N. facialis (CN VII).  När man gör kliniska 
ingrepp på gl. submandibularis är det viktigt att man aktar sig från att skada n. mandibularis eller 
om man ska avlägsna en spottsten i ductus submandibularis är det viktigt att akta sig från att 
skada n. lingualis.  
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Glandula sublingualis: Ligger djupt om mukosan i munbotten och utsöndrar saliv från flera 
små papiller som kallas för plica sublingualis. Innervationen sker även den via chorda tympani 
från N. Facialis (CN VII).  
 

 
 
Mimisk muskulatur det är viktigt att förstå att N. facialis sköter den motoriska innervationen 
samt att mimisk muskulatur kontrollerar ansiktsuttryck och därför är inte t.ex m. temporalis/m. 
masseter mimiska muskler, utan de räknas som tuggmuskler. De två(tre med platysma) mimiska 
musklerna vi ska kunna är;  

● M. orbicularis oris: Stänger munnen och skrynklar läppen när den kontraherar. 
● M. orbicularis oculi: Viktig för att vi ska kunna blinka och sluta ögat.  
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Tuggmusklerna: Det är 4 muskler som vi ska känna till och alla innerveras av N. mandibularis 
som är en gren av N. facialis. 

Muskel Ursprung Fäste Innervation Funktion 

M. masseter Pars 
superficialis: 
Arcus 
zygosmaticus(an
terior) 
Pars profundus: 
Arcus 
zygomaticus(pos
terior) 

Angulus 
mandibulae 

N. mandibularis 
(CN V3) 

Skjuter fram och 
höjer 
mandibula(addu
ktion) 

M. temporalis Linea temporalis Proc. 
coronoideus 
mandibula.  

N. mandibularis 
(CN V3) 

Vertikala fibrer: 
Höjer 
mandibula.  
Horisontella: 
Retraktion 
Unilateral: 
Malande rörelser 
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Muskel Ursprung Fäste Innervation Funktion 

M. pterygoideus 
lateralis 

Pars superior: 
Crista 
infratemporalis 
ossis 
sphenoidalis 
Pars inferior: 
Lamina lateralis 
av proc. 
pterygoideus 

Pars superior: 
Articulatio 
temporomandibu
laris (discus 
articularis) 
Pars inferior: 
Mandibula(proc. 
condylaris) 

N. mandibularis 
(CN V3) 

Bilateral: Skjuter 
fram käken 
(Öppnar käken). 
Unilateral: 
Malande rörelser 

M. pterygoideus 
medialis 

Pars 
superficialis: 
Tuber maxillae 
Pars profunda: 
Mediala ytan av 
lamina lateralis 
av proc. 
pterygoideus 

Tuberositas 
pterygoidea 
medialt på 
angulus 
mandibula  

N. mandibularis 
(CN V3) 

Höjer mandibula 
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Käkleden - Articulatio temperomandibularis ser till att mandibula är fäst till skallen genom att os 
temporale och os mandibula bildar en led. Finns även en disk som kallas för discus articularis. 
Det finns ligament som stabiliserar men vi behöver ej kunna namn på dessa.  
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Munhålan, Cavum oris är belägen inferiort om näshålan och anteriort om pharynx. Begränsas 
superiort av palatum durum/molle, inferiort av lingua, anteriort av labia oris(läpparna), posteriort 
av uvula palatina och lateralt av kinderna.  
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Tungans inre och yttre muskler innerveras av N. hypoglossus (XII) förutom m. palatoglossus 
som får sin innervation från grenar av N. vagus (X).  
M. styloglossus: Drar tungan bakåt 
M. genioglossus: Drar tungan fram 
M. hyoglossus: Drar tungan lite ner och lite bak.  
M. palatoglossus: Lyfter bakre delen av tungan.  
 
 
En vanlig tandläkarbedövning är att bedöva n. alveolaris inferior och då får man akta sig från att 
bedöva n. lingualis för att ha kvar känseln i tungan.  
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Näshålan - Cavitas Nasi 
 
Näshålan är belägen mellan ögonhålan och sinus maxillaris samt ovanför munhålan. Näsan har 
en yttre del samt två näshålor som separeras av ett nässeptum.  
Den yttre delen av näsan består av; 

● Anteriort så har vi cartilagines alares minores et major samt cartilagines nasi lateralis 
som omger näsborrarna och apex. 

● Posteriort så har vi os frontale, os nasale samt os maxillare som bildar roten eller 
näsbryggan.  

 
Nåshålan är pyramidformad och kommunicerar med luften anteriort genom näsborrarna och 
posteriort med nasopharynx genom choanae. De laterala väggarna i näshålan bildas av 
chonchae nasalis superior, media et inferior av os ethmoidale samt maxilla, os palatinum, os 
lacrimale och os nasale. Choncha nasalis är benutskott som går i virvlar.  Den mediala väggen 
består av septum nasi och består av vomer, os ethmoidale (lamina perpendicularis) och 
cartilago septi nasi.  Maxillan separerar på munhålan och näshålan.  
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Kort om kärlförsörjningen i området är att det är rikligt med både artärer och vener och det kan 
blöda kraftigt. Vi behöver dock inte kunna namnen på några artärer men ett bra område som 
kan vara bra att känna till är Kiesselbachs plexus som är ett nätverk av anastomotiska blodkärl 
där ca 90% av alla näsblödningar utgår från.  
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Bihålorna är hålfyllda rum inom skallen som har förbindelser med nåshålan. Bihålorna blir lätt 
inflammerade då de har förbindelser direkt med näshålan vilket ger en svullnad i mukosan i 
bihålan.  Vi har 4 olika bihålor; 

● Sinus frontalis: Är vanligtvis assymetrisk och ligger ovanför näsroten och har en passage 
till meatus nasi medius genom ductus frontonasalis.  

● Sinus sphenoidalis: Ett hålrum inom os sphenoidale som ligger mellan höger och vänster 
sinus cavernosus. Dränerar in i recessus sphenoethmoidalis som ligger superiort om 
chocnhae nasalis superior.  

● Sinus ethmoidales: Är små invaginationer av det mukösa membranet av meatus nasi 
media et superior in i os ethmoidale mellan näshålan och ögonhålan.  

● Sinus maxillaris: Den största av alla bihålor, belägen på varsin sida av näsan, inferiort 
om ögonhålan och dränerar meatus nasi media. Utvecklas redan under de första 
levnadsåren. Inflammation här är vanligast eftersom öppningen är liten och är belägen 
apikalt och bakterier ansamlas lätt där. Då sinus maxillaris är belägen väldigt nära de tre 
övre molarerna kan en inflammation där orsaka tandsmärta i molarerna då de även 
försörjs av samma nervgren, n. alveolaris superior(gren av n. maxillaris).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finns även en gång som kallas ductus nasolacrimalis(röd pil) som dräneras i meatus nasi 
inferior. Härifrån dräneras tårar från ögat.  
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Örat 
Örat delas upp i tre delar; yttre-, mellan- och innerörat.  
 
Ytterörat samlar och transporterar ljud. Delas upp i; 

● Aurikeln, den yttre synliga delen av ytterörat som består av brosk beklätt med hud. Enligt 
Kaj kommer han inte examinera oss på dess delar.  

 

 
● Meatus acusticus externus är den yttre hörselgången och är gången mellan aurikeln och 

trumhinnan, ca 2-3cm. Den yttre tredjedelen är broskförsedd medan de inre ⅔ är 
skelettben från os temporale, pars tympanica. Finns glandula sebaceae och 
ceruminosae som utsöndrar öronvax. Örongången är inte helt rak utan är lite S-formad.  
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● Membrana tympanica är en tunn genomskinlig hinna som delar upp ytterörat och 
mellanörat.  Utåt sett finns det hud som skyddar trumhinnan medan det på insidan finns 
en slemhinna. När man tittar i otoskop kommer man se en konkav liten inåtbuktning som 
kallas för umbo. En slapp, superior del, pars flaccida skiljer sig från resten av den 
spända delen, pars tensa. Trumhinnan delas upp i fyra kvadranter. Runt trumhinnan har 
vi ett epitel som innerveras av N. vagus. När ljudvågorna når trumhinnan kommer denna 
att röra sig. Om man skulle behöva skära igenom membrana tympanica är det viktigt att 
inte skära precis vid toppen av trumhinnan eftersom chorda tympani går precis bakom 
och riskerar att skadas där. Man ska även undvika att skära i nedre delen eftersom a. 
carotis interna och v. jugularis interna finns i området.  

 
 
Kärlförsörjningen sker från grenar av a. temporalis superficialis som kommer försörja ytterörat, 
dessa kallas för a. auriculares anterior et posterior.  
 
Innerveringen sker enligt följande; 

● N. auricularis magnus från plexus cervicalis. 
● N. auriculotemporalis från CN V3 försörjer aurikeln samt yttre delen av membrana 

tympanica.  
● N. Vagus (CN X) sköter sensorik av yttre delen på trumhinnan.  
● N. glossopharyngeus sköter sensorik av inre delen på trumhinnan.  
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Mellanörat även känd som cavitas tympani är en luftfylld kammare belägen i inom pars petrosa 
i os temporale. Mellanörats begränsningar är; 

● Anteriort så har vi tuba auditiva som mynnar ut nasopharynx och hjälper till att 
tryckutjämna i mellanörat.  

● Posteriort har vi aditus ad antrum mastoideum som är en hålighet i proccesus 
mastoideum 

● Superiort har vi ett tak som bildas av tegmen tympani som separerar cavitas tympani 
från fossa cranii media.  

● Den mediala väggen som delar på mellanörat och innerörat är promontorium.  

 
 
Därefter har vi tre små ben som ledar mot varandra genom synovialleder. Dessa ben är 
mallelus(hammaren), incus(städet) och stapes(stigbygeln) och bildar en kedja från membrana 
tympanica till innerörat.  
 
Det finns två muskler i detta område som kan vara bra att känna till och är viktiga för att dämpa 
vibrationerna för att ljuden inte ska uppfattas som alltför starka.  

● M. tensor tympani innerveras av en gren från N. mandibularis (CN V3) och dämpar de 
höga ljuden genom att spänna membrana tympanica.  

● M. stapedius innerveras av en gren från N. facialis (CN VII) dämpar vibrationerna från 
stapes på det ovala fönstret till innerörat.  
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Kärlförsörjningen sker genom a. pharyngea ascendens, a. maxillaris och grenar från a. carotis 
externa och interna.  
 
Nerver i området är chorda tympani (gren av N. facialis CN VII) som löper mellan malleus och 
incus, dock har den inga grenar. N. glossopharyngeus (CN IX) överför sensorik till hörselgången 
och tuba auditiva.  
 
Innerörat består av vestibular apparatus(balansorganet) och auditory apparatus(hörselorganet). 
Auditory apparatus är inkapslad i pars petrosa av os temporale.  
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Ögats anatomi inkluderar ögonhålan med ögonglob(bulbus oculi), ögonlock, tårkörtel samt sex 
extraokulära muskler. Ögonhålan ligger superiort om näshålan och sinus maxillaris men inferiort 
om fossa cranii anterior. Ögonhålan liknar en fyrkantig pyramid som består av sju olika ben. Os 
frontale formar taket och os maxillare formar golvet. Den mediala väggen består av os lacrimale, 
os nasale och os ethmoidale medan den laterala väggen består av os zygomaticum och os 
sphenoidale. Ögat tar plats i ögonhålan tillsammans med kärl, extraokulära muskler samt fem 
kranialnerver( n. opticus, occulomotorius, trochlearis, trigeminus och abducens).  
 

 

 
 
Ögonlocken är rörliga veck av hud som har som uppgift att skydda ögat mot skador, irritation 
samt ljus. En muskel som styr ögonlocken är m. levator palpebra superioris som innerveras av 
N. occulomotorius (CN III) och ‘’öppnar ögat’’ genom att dra upp det övre ögonlocket.  
 
Tårkörteln, glandula lacrimalis, producerar tårar som rengör och smörjer yttre delen av ögat. 
Glandula lacrimalis finns supralateralt om ögat och innerveras av parasympatiska fibrer från n. 
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Facialis (CN VII). Genom att ögat blinkar förs tårarna mer medialt och kommer ta sig in i 
canaliculi lacrimalis superior et inferior och saccus lacrimalis som är den utvidgade superiora 
delen på ductus nasolacrimales, som i sin tur dränerar tårarna i meatus nasi inferior.  
 
Extraokulära muskler, vi har fyra rectusmuskler som alla härstammar från en sena vid apex i 
orbita samt två oblique muskler. M. obliquus superiors sena kommer passera trochlea, vilket är 
en dragkroksliknande struktur i ögat. M. obliquus inferior kommer från den mediala sidan av 
ögonhålan.  
 

Muskel Ursprung Fäste Innervation Funktion 

M. rectus superior Anulus tendineus 
communis 

Sclera N. oculomotorius (CN 
III) 

Elevation 

M. rectus medialis Anulus tendineus 
communis 

Sclera N. oculomotorius(CN 
III) 

Adduktion  

M. rectus inferior Anulus tendineus 
communis 

Sclera N. oculomotorius(CN 
III) 

Depression 

M. rectus lateralis Anulus tendineus 
communis 

Sclera N. abducens (CN VI) Abduktion 

M. obliquus superior Os sphenoidale Sclera N. trochlearis (CN IV) Depression och 
abduktion 

M. obliquus inferior Margo orbitalis 
medialis 

Sclera N. oculomotorius (CN 
III) 

Elevation och 
abduktion 

 

55 



Firathan Koca DFM3 Moment 1 Sammanfattning 

 

 
De tre nerverna som innerverar de extraokulära musklerna är n. occulomotorius (CN III), N. 
trochlearis (CN IV) och N. abducens (CN VI).  
 
Vidare har vi; 

●  N. opticus (CN II) som förmedlar synintryck från retina. 
● N. opthalmicus (CN V1) bär på sensoriska fibrer från strukturer i orbit och distribuerar 

postganglionära autonoma fibrer till ansiktet och orbit. 
● N. facialis (CN VII) innerverar gl. lacrimalis parasympatiskt.  
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Tonsiller är lymfatisk vävnad i pharynx som tillsammans bildar en inkomplett ring som kallas för 
Waldeyers ring(anulus lymphoideus pharyngis) som man hittar i den superiora delen av 
pharynx. De tonsiller som ingår är; 

● Tonsilla pharyngea (adenoids) som finns vid slemhinnan på taket och posteriort i 
pharynx. Precis bakom uvula.  Vid förstorade tonsilla pharyngea kan man få problem 
med andningen då tonsillerna blockerar luftens passage från näsan till pharynx.  

● Tonsilla tubaria precis i anslutning till öppningen av tuba auditiva.  
● Tonsilla palatina i gropen mellan arcus palatoglossus och arcus palatopharyngeus.  
● Tonsilla lingualis som ma hittar i den bakre tredjedelen på tungan.  

 
Tonsillerna kommer dränera lymfan i nll. jugolodigastricus vid angulus mandibula som i sin tur 
dränerar lymfan i djupa cervikala noder.  
 
Kärlförsörjningen sker genom direkta och indirekta grenar från a. carotis externa såsom; a. 
facialis, a. lingualis, a. palatina ascendens och a. palatina descends. Venösa blodet dräneras i v. 
jugularis interna.  
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Översikt lymfnoder 
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Thorax - Anatomi  
 

Thorax delas in i två laterala compartmens, ett område där vi har lungorna och pleura samt ett 
annat centralt område, mediastinum, där vi har hjärtat, perikardiet, trachea, bronker, esofagus, 
tymus samt nerver. Vi har en öppen ingång på ovansidan, apertura thoracis superior medan den 
nedre, apertura thoracis inferior, täcks av diaphragma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det thorakala skelettet skyddar thoraxorganen och blir en fästningsplats för de övre 
extremiteterna. Thoraxskelettet består av sternum, 12 par revben samt 12 ryggkotor. 
Bröstbenet, sternum är ett platt och långt ben på bröstet som delas upp i tre delar;  

● Manubrium ledar mot cartilagines costales för costa 1 och 2. Incisura jugularis är en 
ingröpning som skiljer på vänster och höger incisiura clavicularis där clavicula binder till 
sternum genom art. sternoclavicularis. 

● Corpus sterni ledar mot cartilagines costales på nr 2-7.  
● Processus xiphoideus  

 
Angulus sterni är ett viktigt ‘’landmärke’’ för att kunna orientera sig i thorax. Det är palperbart och 
markerar övergången från manubrium sterni till corpus sterni. Här binder revben nr 2 in samt 
delar man in mediastinum i en superior och inferior del. Även arcus aorta börjar och slutar här 
samt trachea bifurkationen. Även ductus thoracicus kommer korsa från höger till vänster i denna 
region.  
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Revbenen är 12 till antalet och utgår från ryggkotorna och går runt bröstkorgen nedåtlutande. 
Deras anteriora ände är ca 2-5 kotnivåer lägre än den posteriora änden, detta just p.g.a att 
revbenen lutas neråt. Revbenen delas upp i; 

● Costa verae I-VII som fäster i incisura costales på sternum 
● Costa spuria VII-X som fäster i revbenen över 
● Costa fluctuantes/libre  XI-XII som slutar fritt. 

 
De flesta revbenen bildar tre leder; 

1. En led mellan costa I-X och cartilago costa  
2. Art. sternocostales mellan sternum och cartilago costales I-VII.  
3. Art. costovertrebrales mellan revbenen och kotpelaren som kan innehålla fler leder.  
●  Tuberculum costae på varje revben binder in till fovea costalis på proc. transversum.  
● Caput costae på revben II-X binder in till kotpelaren med samma nummer OCH 

kotpelaren ovan. Costa I, XI och XII binder bara in till sin egna kotpelare.  
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Ha översiktlig koll på dermatom, t.ex är 
bröstvårtan belägen på T4 och naveln T10 
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Mamma - Bröstet är uppbyggd av glandula mammaria samt fettväv som skyddar och fibrös 
vävnad. Bröstet är inkapslad i ett subkutanöst lager av skinn men ligger ovanför fascia pectoralis 
samt pectoralis minor et major och m. serratus anterior.  
 
Bröstvårtan, papilla mammaria, är lokaliserad centralt inom vårtgården, areola mammae. Det 
finns cirkulärt glattmuskulatur som kan få bröstvårtan att styvna vid kyla eller beröring. Hos både 
män och kvinnor är bröstvårtan belägen i linje med T4. Vårtgården, areola mammae är den 
pigmenterade huden runt papilla mammae och innehåller talgkörtlar som kallas för glandula 
mammaria.  
 
Glandula mammaria består av två delar; 

● Parenkymet, den mjölkproducerande delen som utgörs av lobuli glandula mammariae 
som består i sin tur av små alveoler med sekretoriska celler.  

● Ductus lactiferus dränerar varje lobuli och har en öppning vid papilla mammaria. Djupt till 
areola så har varje ductus en utvidgning som kallas för sinus lactiferi där mjölken lagras 
hos ammande kvinnor. Det finns stroma som skiljer på loberna och skyddar dom, och 
detta stroma fäster även på dermis genom ligg. suspensoria mammaria.  
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Muskler vid revbenen som täcker thorax är bl.a dessa tre som har sin huvudfunktion i rörelser 
med den övre extremiteten men dessa är även accesoriska inandningsmuskler.  

● M. pectoralis major 
● M. pectoralis minor 
● M. serratus anterior 

 
En annan muskelgrupp är scalenusmusklerna som togs upp i halsavsnittet, även dessa ses som 
accesoriska inandningsmuskler som aktiveras vid forcerad andning.  
 
 
Intercostalmusklerna ockuperar spatium intercostale. Dessa går från undersidan av ett revben 
till ovansidan på det underliggande revbenet. De rör revbenen främst vid forcerad respiration, 
vid vanlig tyst andning jobbar de främst med att stabilisera bröstkorgen. De intercostala 
musklerna är; 

● M. intercostales externus som fäster på det underliggande revbenet och drar det uppåt 
för att vidga bröstkorgen.  

● M. intercostales internus och intimus som går från undersidan på ett revben till 
undersidan av det underliggande revbenet och har som uppgift att göra bröstkorgen 
mindre vid forcerad utandning.  

 
M. subcostalis är mest framträdande vid den nedre delen av bröstkorgen där den går från ett 
revben och hoppar över en annan innan den fäster in på ett revben 2-3 revben under. Höjer 
revbenen vid andning.  
 
M. transversus thoracis har ursprung i sternum och proccesus xiphoideus på insidan och fäster i 
revbenen.  
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Diafragman är en muskel som skiljer på thorax och buken och är den generella muskeln vid 
andning. Diafragman utgör golvet i thorax, taket i buken samt en del av den bakre bukväggen. 
Muskeln har ursprung längs revbensgränserna, kotkropparna av L1-L3 och proccessus 
xiphoideus och fäster in i centrum tendineum. Crus dx och sin. är en förlängning av diafragmans 
posteriora del som fäster in i lumbala kotkroppar. Innerveras av N. phrenicus (C3-C5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det finns tre hål i diafragman som kan vara bra att känna till där strukturer passerar från thorax 
ner till buken.  

● Foramen venae cava där v. cava passerar vid kotkroppsnivå T8. Vid inandning kommer 
öppningen att bli större och även v. cava inferior dilaterar vilket ökar återflödet. 

● Hiatus esophageus är en öppning vid T10 där esofagus passerar tillsammans med a. et 
v. gastrica. Crus dx et sin bildar som en muskel-sfinkter kring hiatus esophageus så vid 
en kontraktion av diafragma kommer hålet att spännas åt.  

● Hiatus aorticus är en passage för aorta vid T12 men även ductus thoracicus samt v. 
azygos och v. hemiazygos som också passerar här. En kontraktion av diaphragman 
kommer inte påverka blodflödet i aorta eftersom det inte penetrerar det utan åker mellan 
crus dx. et sin. och bakom lig. arcuatum mediale.  

 
En sammanfattning över in- och utandningsmuskler. Utandningen är vanligtvis passiv.  
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Thorax expanderar sin volym genom pumphandtagsrörelsen och hinkhandtagsrörelsen. Hos 
vuxna individer innebär dessa rörelser att thoraxvolymen ökar både på bredden och på djupet.  

● Pumphandtagsrörelsen innebär att revbenet rör sig kring ledaxel i costovertebralleden 
varvid främre änden förflyttar sternum uppåt-nedåt. 

● Hinkhandtagsrörelsen innebär att revbenet rör sig kring ledaxlar i vardera änden, d.v.s 
sternocostalleden resp costovertebralleder. Denna rörelse medför att thorax vidgas på 
bredden vid inandning.  

 
 
 

Lungorna 
 
Pleura är ett fibröst membran som omsluter varje lunga. Pleuran består av två lager;  

● Pleura parietalis går runt bröstkorgsväggen, ovanpå diafragman samt mediastinum. 
Dess namn är indelade efter de delar den omger; pars cervicalis, pars costalis, pars 
mediastinalis och pars diaphragmatica.  

● Pleura viscerale täcker ytan på lungorna och fortsätter även inom fissurerna.  
 
Pleura parietalis och visceralis går ihop vid hilum pulmones. Mellan pleurabladen, cavitas 
pleuralis finns det pleuravätska och det finns ett potentiellt område som kallas för recessus 
costodiaphragmaticus. Detta område innehåller bara pleuravätska under expiration. 
Pneumothorax är ett tillstånd där luft kommer in i cavitas pleuralis efter t.ex en stickskada vilket 
får lungan att kollapsa.  
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Trachea består av hyalint brosk och trachealringar, cartilagines tracheales som separeras av 
ligament som kallas för ligg. anularia. På baksidan av trachea har vi en muskel som kallas för m. 
trachealis. Trachea kommer dela sig vid bifurcatio trachea och vid denna uppdelning finns en ås 
som kan ses och kallas för carina tracheae. Trachean delas upp i två huvudbronker, bronchus 
principalis som i sin tur delar sig till bronker som går till respektive lob, bronchus lobaris och 
därefter till varje segment, bronchus segmentalis. Höger bronk är mer brant än den vänstra och 
därför finns det större risk att saker och ting hamnar i höger bronker.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lungorna har en rot som kopplar lungorna till mediastinum och här går artärer och vener, 
nerver och bronker. Roten tar sig in i lungorna genom hilum pulmonis. Det finns fissurer som 
delar in lungorna i tre lober på högersida och två på vänster. Det finns även bindvävssepta som 
är kontinuerlig med pleura viscerale som delar upp loberna ytterligare i segment, dessa segment 
kallas för segmenta bronchopulmonalia. 
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Dränage i linea axillaris media kan göras med fördel då den är inom säkerhetstriangeln som 
begränsas av 4:e revbenet och linea axillaris anterior. Här finns det inte så många strukturer 
som man kan riskera skada. Dränaget används om man vill bli av med luft, blod, vätska som har 
kommit in i cavitas pleuralis. Man gör då en inskärning inom triangeln och man sätter in 
dränaget precis ovanför ett revben för att undvika att passera nerver eller kärl som går vanligtvis 
under ett revben.  
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Lymfdränaget i kroppen töms antingen i höger eller vänster venvinkel, angulus venosus. Höger 
arm och högra delen av ansiktet/halsen töms i höger venvinkel medan resten av kroppen töms i 
vänstra vinkeln genom att lymfan samlas i ductus thoracicus som går upp på höger sida, 
därefter korsar den arcus aorta och går över till vänstra sidan där den utvidgas lite och kallas då 
för ductus lymfaticus sn och tömmer sig i angulus venosus sin. På högra sidan samlas lymfan i 
ductus lymfaticus dx och töms i angulus venosus dx.  
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Mediastinum är området mellan höger och vänster lunga. Vidare begränsas den anteriort av 
sternum och revben 1-7 samt kotpelaren posteriort. Mediastinum innehåller hjärtat, stora kärl, 
pericardium, esofagus, trachea, thymus samt nerver.  
 

 
 

Mediastinum delas in i en superior och en inferior del vid T4-T5. Den superiora delen begränsas 
uppåt av apertura thoracis superior medan mediastinum inferior begränsas av diaphragman.  
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Den superiora delen innehåller thymus, v. brachiocephalica, v. cava superior,aorta ascendens, 
arcus aorta och dess avgreningar. Även n. Phrenicus och n. Vagus passerar här. N. vagus dx 
ger ifrån sig N. laryngeus recurrens dx. som går runt a. subclavia dx och går upp igen för att 
innervera larynx.  N. vagus sin. ger ifrån sig N. laryngeus recurrens sin. som kommer gå under 
arcus aortae för att därefter runda arcus aorta och återigen gå uppåt.  

 
 
 
Mediastinum inferior kan ytterligare delas in i; 

● Mediastinum anterior: Ett smalt område mellan sternum och perikardiet.  Här finns 
lymfkärl, grenar från a. thoracica interna samt nedre delen av tymus. 

● Mediastinum medium: Största området som innehåller pericardium, hjärtat, aorta 
ascendens, v. cava superior, truncus pulmonalis och N. phrenicus 

● Mediastinum posterius: Området mellan perikardiet och ryggkota 5-12. Här går aorta 
descendens, ductus thoracicus, v. azygos, hemiazygos, esophagus och N. vagus.  
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Pericardium är ett dubbelt fibröst membran som bildar en ‘’säck’’ som omger hjärtat och dess 
stora kärl. Pericardiet består av två lager, ett yttre fibröst lager och ett inre seröst lager. 

● Pericardium fibrosum består av elastiskt bindväv och är sammanbunden med diafragma 
inferiort genom att pericardium fibrosum fäster in till centrum tendineum på diaphragman 
genom lig. pericardiophrenica. Superiort så går pericardium fibrosum ihop med de stora 
kärlen. 

● Pericardium serosum består av en parietal del och en visceral del.  
- Lamina parietalis  
- Lamina visceralis ligger dikt an mot hjärtats yttre yta och bildar då epicardiet. Går ihop 

med lamina parietalis vid roten av de stora kärlen.  
 
Cavum pericardii är ett potentiellt hålrum mellan lamina viscerale och lamina parietale av 
pericardium serosum. Hålrummet innehåller en vätska som möjliggör att hjärtat kan röra sig och 
slå friktionsfritt. Där de två lagrerna går ihop igen bildas det två fördjupningar.  

● Sinus transversus pericardii är en passage mellan hjärtats tillförandekärl och frånförande 
kärl.  

● Sinus obliquus pericardii är en fördjupning av cavum pericardii bakom hjärtat mellan vv. 
pulmonalis dx och sin.  
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Hjärtat - Cor (Kommer inte gå in så djupt på funktion eller alla delar då mycket av detta är 
repetition från tidigare kurser). 
 
Hjärtat är konformad och har både basis cordis och apex cordis( hittas i nivå med femte 
interkostalrummet). Vidare så delas hjärtat upp i två förmak(atrium) och två kamrar(ventriculus). 
På de båda förmaken kan man se ett bihang och dessa kallas för auriculus dx och sn.  
 
Det finns tre fåror på utsidan som kan användas för att lokalisera de olika hjärtrummen.  

● Sulcus coronarius är en vertikal fåra som går mellan ventrikel och förmak. 
● Sulcus interventricularis anterior är en fåra vid septum interventriculare 
● Sulcus interventricularis posterior är en fåra vid septum interventriculare på baksidan mot 

diafragman.  
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Hjärtväggen består av tre lager; 
● Epicardium är ett tunt lager som byggs upp av lamina viscerale av pericardium serosum.  
● Myokardium det tjockaste lagret i hjärtväggen, består av hjärtmuskler.  
● Endokardium är ett tunt innerlager  

 
Atrium  
Vi har två atrium, dx et sin. Dessa skiljs åt genom en skiljevägg som kallas för septum 
interatriale.  Det finns en ingröpning i atrium dx som kallas för fossa ovalis, det är en kvarleva av 
foramen ovale där blod gick i en shunt från höger till vänster förmak. Vänster förmak är mindre 
men har en större vägg än höger förmak.  
 
Ventriculus  
Ventriklarna är kända för sin tjocka vägg, framförallt på vänstersida. Väggarna är markerade 
med massa trabekler som kallas för trabeculae carneae.  
 
 
Klaffarna 
 Finns två typer av klaffar: 

● Valca atrioventricular ( 2st),  separerar atrium från ventriculus. 
- Valva atrioventricular sinistra = valva mitralis 
- Valva atrioventricularis dextra = valva tricuspidalis  
● Sedan har vi två andra klaffar 
- Valva trunci pulmonalis: Blod åker från ventriculus dexter till lungorna. 
- Valva aortae: Blod åker från ventriculus sinister 
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Hjärtljuden kan höras vid en punkt som kallas för punctum maximum, dessa hittas enligt 
följande. De olika punkterna bildar ett upp och nedvänt ‘’L’’ vilket kan vara till hjälp att komma 
ihåg positionerna.  
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Blodförsörjning  
 
Koronarkärlen, a. coronaria dx et sin. är de första kärlen som löper ut från aorta ascendens. 
Blodtillförseln här ä som störst vid diastole eftersom myokardiet kommer pressa ihop 
kranskärlen vid systole.  

● A. coronaria dx. går ner längs sulcus coronarius och ger ifrån sig en gren som kallas r. 
marginalis dx som försörjer apex och en del av vänstra ventrikeln. A. coronaria dx 
fortsätter sedan på baksidan av hjärtat och ger ifrån sig en gren som kallas a. 
interventricularis posterior som försörjer de båda ventriklarna.  

● A. coronaria sn. är lite större och delas upp ganska fort i två större grenar;  
- r. interventricularis anterior (LAD) som fortsätter ner längs sulcus interventricularis 

anterior. Försörjer de båda ventriklarna 
- r. circumflexus som går runt vänstra sidan av hjärtat i sulcus coronarius. Försörjer 

vänster förmak och med en förgrening försörjer den vänstra ventrikeln.  

 
 

Koronarvenerna  
 
Sinus coronarius är det största kärlet som tömmer sig i ostium sinus coronarius i höger förmak. 
Kärlet löper i sulcus coronarius på baksidan mellan vänster förmak och kammare. Andra vener 
som kan vara bra att känna till är; 

● V. cordis media(v. interventricularis posterior) finns i sulcus interventricularis posterior 
och där löper den bredvid a. interventricularis posterior. Dränerar bakre delen av septum 
interventriculare 
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●  V. corids parva följer a. coronaria dx i sulcus atrioventricularis. Dränerar höger förmak 
och höger ventrikel. 

● V. cordis magna löper med a. interventricularis anterior och dränerar vänsterförmak och 
båda kamrarna.  
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Aortan kommer efter att den gett ifrån sig a. coronaria dx et sin att bilda en båge som kallas 
arcus aorta. Därifrån kommer tre avgreningar att ges. 

● Truncus brachiocephalica som kommer upp bakom den högra sternoclavicular-leden där 
den delas upp i a. subclavia dx och a. carotis communis dx. 

● Carotis communis sn som går bakom den vänstra art. sternoclavicularis.  
● A. subclavia sin. passerar i bakre scalenusluckan.  

 
A. subclavia kommer i sin tur att ge ifrån sig bl.a a. vertebralis uppåt och a. thoracica 

interna neråt.  
 

 
 
  
 

A. thoracica interna kommer fortsätta strax lateralt om sternum och ge ifrån sig grenar som 
kommer gå under revbenen, dessa kallas för aa. intercostales anteriores medan a. 
intercostales posteriores kommer direkt från aortan. Dessa två anastomoserar och därför 
kommer man ej få ischemi i området om a. thoracica interna tas bort för att användas vid 
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operationer.  A. thoracica interna byter sedan namn till a. epigastrica superior som går 
ner till magen.  

 
När aortan fortsätter ner i thorax och magen som aorta descendens passerar den posteriort om 
lungroten men anteriort och till vänster om kotkropparna. Aorta descendens kommer sen ge 
ifrån sig små grenar till bronkerna som kallas för rr. bronchiales och små grenar till esophageus 
som kallas för rr. oesophageales.  
 

 
 

Venösa dränaget  
V. cava superior tömmer sig i hjärtats högra förmak och går bakom samt till höger om aorta. V. 
cava superior dräneras av v. brachiocephalica dx och sin.  som i sin tur dräneras av v. jugularis 
interna och v. subclavia.  Den vinkeln mellan v. jugularis interna och v. subclavia kallas för 
angulus venosus och det är där lymfan töms.  
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Azygos systemet dränerar vener i thoraxområdet samt anterolaterala abdominalväggen.  

● V. Azygos löper upp på höger sida av kotpelaren och dränerar vv. intercostales posterior 
på högra sidan och tömmer sig i v. cava superior.  

● V. hemiazygos dränerar nedre delen av thorax medan v. hemiazygos accesorius 
dränerar övre delen av thorax. Dessa går sedan ihop strax innan de tömmer sig i v. 
azygos.  
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V. cava inferior dränerar venöst blod från nedre delen av kroppen t.ex magen, bäckenet och de 
nedre extremiteterna.  
 
Lymfatisk dränage  

● Ductus thoracicus är det största lymfkärlet som dränerar magen, bäckenet, nedre 
extremiteterna samt den vänstra sidan av thorax, huvudet och vänstra armen. Ductus 
thoracicus tömmer sig i angulus venosus sinister.  

● Ductus lymphaticus dx dränerar högra sidan av thorax, huvudet, halsen samt den 
vänstra armen. Tömmer sig i angulus venosus dx.  

● Trunchus bronchomediastinalis dränerar stora delar av thorax för att sedan antingen 
tömma sig i ductus thoracicus eller ductus lymphaticus dx. Men den kan även tömma sig 
direkt i v. subclavia i nacken.  

 
 

 
 
Nerver i thoraxregionen 

● Nn. intercostales löper längs intercostallummen vid T1-T11 där den håller sig strax under 
revbenen i ett område som kallas för sulcus costae där nerven löper mellan m. 
intercostalis internus och m. intercostalis intimus.  Nerven innerverar musklerna i 
området samt huden vid bröstkorgsväggen och bröstet.  

● N. phrenicus kommer från C3-C5 och löper ner i thorax. På höger sida kommer den löpa 
längs med v. cava superior medans den på vänster sida korsar arcus aortae lateralt. 
Båda nerverna löper sedan anteriort om hilum pulmonis för att därefter ta sig mellan 
pericardiet och pleuran till diaphragman. Nerven innerverar perikardiet, mediala delen av 
pleuran samt diaphragma. 

● Truncus sympaticus löper på varsin sida av kotpelaren, sympatiska ganglion 
kommunicerar med spinalnerver på varje kotnivå. Splanchnic nerver från sympatiska 
truncus sympaticus passerar medialt för att bistå den autonoma innervationen. Två 
viktiga nerver från truncus sympaticus som kan vara bra att känna till är; 

- N. splanchnicus major som kommer från T5- T9/T10  
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- N. splanchnicus minor som kommer från T10-T11.  
● N. vagus (CN X) går ner från halsen för att ta sig till thorax. N. Vagus på högra sidan 

kommer att löpa bakom v. brachiocephalica dx och v. cava superior medialt till bågen av 
v. azygos medan den på vänstra sidan är lateral om arcus aortae. Båda nerverna 
passerar sedan bakom hilum pulmonis för att därefter ta sig till esophagus. Bidrar med 
parasympatiska fibrer till hjärtat, lungorna och esofagus. N. Vagus ger ifrån sig en del 
grenar, bl.a; 

- N. laryngeus recurrens på vänster sida kommer att passera under arcus aorta posteriort 
till lig. arteriosum för att sedan vända upp igen i fåran mellan esofagus och trachea 
medan n. laryngeus recurrens på höger sida bara rundar av a. subclavia dx  och är 
således inte en del av thorax egentligen.  
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Buken 
Buken är delen av bålen mellan thorax och bäckenet. Buken begränsas av diafragma superiort, 
‘’musculo-aponeutrotic walls’’ anteriolateralt och bäckenmuskulatur inferiort. Man brukar dela in 
buken i 9  regioner som uppkommer genom att man drar två 2 sagitala linjer samt 2 
transversala. De sagitala linjerna utgörs av de båda linea medioclavicularis på respektive sida 
medan de transversala bildas från subcostallinjen samt en annan transversallinje vid L5. 

 
Bukväggen är kontinuerlig och består av muskler med aponeuros anteriolateralt men inte 
posteriort. Anterolaterala bukväggen begränsas superiort av revben 7-10 och processus 
xiphoideus och inferiort av lig. inguinale samt delar av bäckenet. Anterolaterala bukväggen 
består av hud och subkutan vävnad(fascia superficialis) som består mestadels av fett, muskler 
och deras aponeuros samt djup fascia, extraperitonela fett och peritoneum parietale 
 
Fascia superficialis ligger djupt om huden men superficialt om musklerna. Fascian kan delas 
upp i två olika delar; 

● Campers fascia som är ytlig och fettrik  
● Scarpas fascia som är djup och membranös.  

 
Under fascian så har vi tre platta muskler som utgör den mesta delen av anteriolaterala 
bukväggens muskellager. Dessa muskler är m. obliquus externus abdominis, m. obliquus 
internus abdominis samt m. transversus abdominis. Deras stora aponeuros(senskida) utgör den 
största delen av anteriora bukväggen. Aponeurosen går från midclavicularlinjen till mittenlinjen 
där den bildar linea alba. Den tjocka nedre delen av aponeurosen från m. obliquus externus 
kommer bilda lig. inguinale som går från SIAS till tuberculum pubicum. Under de tre platta 
musklerna har vi två vertikala muskler, den viktiga är m. rectus abdominis.  På bilderna nedan 
kan man se lager efter lager.  
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Mellan musklerna så har vi ännu en bindvävshinna, fascia transversalis. Och under denna så 
har vi peritoneum.  
 
Rectusskidan  bildas från aponeuroserna av de tre platta muskler som tidigare tagits upp. 
Innanför rectusskidan så har vi m. rectus abdominis. Vid den övre fjärdedelen kommer 
musklernas aponeuros att dela sig på detta sätt; 

● M. obliquus externus abdominis aponeuros går framför m. rectus abdominis 
● M. obliquus internus abdominis aponeuros delar upp sig i en del som går framför och en 

annan del går bakom. 
● M. transversus abdominis aponeuros kommer gå bakom.  

 
 
Men vid en speciell nivå kommer alla aponeurosen istället gå anteriort om de raka bukmusklerna 
och denna linje är känd som linea arcuata. Detta är även förklaringen till att de nedre 
‘’magrutorna’’ är svårare att få fram jämfört med de övre även om det har mycket med mängden 
bukfett att göra också.  

 
 
 
 
Den posteriora bukväggen byggs av 5 muskler; m. psoas major, m. psoas minor, m. quadratus 
lumborum, m. iliacus och diapgragman. Fascia endoabdominalis är en djup bindvävshinna som 
finns på insidan av bukväggens muskler och ligger på utsidan av peritoneum. Mellan peritoneum 
och fascia endoabdominalis brukar det finnas fettvävnad som kallas för preperitoneal fett. 
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Bukväggens blodförsörjning sker genom följande artärer; 

● A. epigastrica superior är en direkt fortsättning av a. thoracica interna och kommer gå 
bakom m. rectus abdominis för att anastomosera med a. epigastrica inferior i höjd med 
naveln 

● A. epigastrica inferior kommer från a. iliaca externa precis över lig. inguinale och det 
löper uppåt i fascia transversalis för att komma upp i rectusskidan under linea arcuata. 
Anastomoserar med a. epigastrica superior som sagt.  

● A. epigastrica superficialis kommer från a. femoralis och rör sig i subkutanös vävnad mot 
naveln.  

● A. circumflexa iliaca profundus kommer från a. iliaca externa 
● A. circumflexa iliaca superficialis kommer från a. femoralis 
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Inguinalregionen är vid ljumsken och är en viktig anatomisk och klinisk region. Anatomiskt för 
att strukturer tar sig in och lämnar buken här samt kliniskt p.g.a ljumskbråck. De manliga 
gonaderna kommer anläggas i buken men hittas sedan postnatalt i perineum, den väg som 
testis tar kallas för canalis inguinalis och är ca 4cm lång. Viktiga struktur i canalis inguinalis är 
funiculus spermaticus(män), lig. teres uteri(kvinna) och n. ilioinguinalis. Inguinalkanalen 
begränsas av ett par strukturer, den anteriora väggen utgörs av aponeurosen från m. obliquus 
externus abdominis, posteriora väggen av fascia transversalis, golvet av lig. inguinale och taket 
av aponeurosen från m. obliquus internus abdominis och m. transversus abdominis.  
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Ingången till canalis inguinalis är anulus inguinalis profundus som ligger superiort om den 
mellersta inguinal ligamentet och lateralt om a. epigastrica inferior. Utgången är anulus 
inguinalis superficialis där man kan se funiculus spermaticus hos män och lig. teres uteri hos 
kvinnor.  
 
Sädessträngen, även känd som funiculus spermaticus börjar vid anulus inguinalis profundus, 
genomskär canalis inguinalis och tar sig ut genom anulus inguinalis superficialis för att ta sig in i 
pungen till posteriora delen av testis. Strukturer som återfinns i sädessträngen är bl.a ductus 
deferens, a. testicularis, plexus pampiniformis som dränerar till v. testicularis, n. genitofemoralis, 
lymfkärl och autonoma nerver. De strukturer som bildar olika lager i bukväggen följer med i 
sädessträngen men byter bara namn enligt bilden nedan. 
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Bukhinnan, peritoneum är ett transparent seröst membran som klär buken/bäcken. 
Peritoneum består av två lager, peritoneum parietale som klär insidan av bukväggen samt 
peritoneum viscerale som klär organ såsom gaster och tarmarna. De båda lagrena består av 
mesotelium. Mellan lagrena bildas cavitas peritoneum som innehåller en serös vätska. Lite mer 
om de båda lagrena; 

● Peritoneum parietale innerveras och får sin kärlförsörjning från samma kärl som förser 
huden ovanför peritoneum parietale. Den är känslig för tryck, smärta, värme och kyla 
precis som huden ovanpå.  

● Peritoneum viscerale får sin kärlförsörjning från samma organ som de täcker. Den är inte 
känslig för känsel, värme eller kyla men känner av smärta, däremot är den svår att 
lokalisera.  

 
Strukturerna i buken/bäcken definieras beroende på deras relation till peritoneum.  

● Intraperitoneala organ är nästan helt inneslutna i peritoneum viscerale, är upphängd i 
bukhålan genom mesenteriet, ett dubbelt lager av peritoneum som fäster in i bukväggen. 
T.ex magsäcken och stora delar av tunntarmen 

● Extraperitoneala strukturer ligger posteriort eller inferiort om cavitas peritoneum.  
● Primärt retroperitoneala strukturer ligger bakom cavitas peritoneum, är inte upphängd via 

mesenteriet och brukar endast vara täckt av peritoneum på sin anteriora del.  T.ex njurar 
och aorta 

● Sekundärt retroperitoneala strukturer har en gång i tiden varit intraperitoneala men vars 
mesenterium förlorats då det gick ihop med peritoneum på posteriora väggen. T.ex colon 
ascendens + descendens 
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Mesenteriet, tarmkäxet, är ett dubbellager av peritoneum som fäster intraperitoneala organ till 
den posteriora bukväggen genom radix mesenterii. Det finns tre stora mesenterium i buken; 

● Mesenteriet av tunntarmen som hänger upp jejunum och ilieum i bukväggen 
● Transverse mescolon som hänger upp den transversala delen av colon i bukväggen. 
● Sigmoid mescolon som hänger upp colon sigmoideum i bukväggen.  

 
Omentum är en annan struktur som består av ett dubbellager av peritoneum men som istället 
fäster gaster och duodenum till ett annat organ. Det finns omentum majus och minus; 

● Omentum majus är en ‘’four-layered’’ struktur av peritoneala veck från curvatura major i 
gaster och proximala duodenum som rör sig ner som ett draperi över tunntarmen och 
fäster in till anteriora delen av colon transversum och dess menterium genom lig. 
gastrocolicum. Får sin blodförsörjning från a. gastromentalis sn. och dx då omentum 
majus utgår från curvatura major.  

● Omentus minus är mycket mindre och ett dubbellager av peritoneala veck som går från 
curvatura minor av gaster och proximala duodenum till levern. Detta görs m.h.a ett par 
ligament såsom lig. hepatogastricum mellan gaster och levern samt lig. hepatoduodenale 
som fäster levern och duodenum.  
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Bursa omentalis är en säckliknande struktur som ligger posteriort om gaster, omentum minus 
och närliggande strukturer. Bursa omentalis har en övre fördjupning som superiort begränsas av 
diafragma och posteriora lager av ligament från levern samt en nedre fördjupning mellan de 
superiora delarna av omentum majus. Bursa omentalis tillåter fri rörelse av gaster posteriort och 
inferiort. Foramen omentale är ingången till bursa omentalis vilket kan hittas om man stoppar ett 
finger längs gallblåsan igenom den fria kanten av omentum minus, posteriort om lig. 
hepatoduodenale. (se bild nedan). Omentum minus utgör dess ventrala begränsning.  
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 Bursa omentalis begränsas anteriort av lig. hepatoduodenale tillsammans med portatriaden 
som består av v. portae hepatis, a. hepatica propria samt gallgångar.  Inferiort av duodenum 
(pars superior). Posteriort av v. cava inferior och diaphragma (crus dx) samt superiort av hepar 
(lobus quadratus).  
 
Esofagus är ett retroperitonealt organ ca 25cm långt som sticker 1,5 cm ner i buken. Har ingen 
egentlig sfinkter men diafragman kring hiatus esofageus fungerar som en fysiologisk sfinkter. 
Försörjs av a. gastrica sinistra (se nedan). Ytanatomiskt bakom 7:e vänstra revbensbrosket.  
 
Gaster (ventriculus) är ett intraperitonealt organ kommunicerar med esofagus proximalt och 
duodenum distalt. Gasters uppgift är att lagra, knåda och påbörja nedbrytningen av födan 
genom enzymatisk nedbrytning. Är vanligtvis J-formad och belägen i vänstra fjärde kvadranten, 
men dess form kan variera beroende på innehållet. Består av fyra delar; 

● Cardia som omger öppningen från esofagus. 
● Fundus gastricus, övre delen av gaster 
● Corpus gastricum 
● Pylorus som är delen närmast duodenum och består av antrum pyloricum, canalis 

pyloricus samt m. sphincter pylorus som är en sfinkter mellan duodenum och gaster.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anteriort så är gaster i kontakt med bukväggen, diafragman samt den vänstra loben av lungan. 
Posteriort så bildar den främre väggen av bursa omentalis. När vi står upp vilar gaster på 
pankreas, mjälten, vänstra njuren samt colon transversum och dess mesenterium.  
 
Gaster får sin blodförsörjning från grenar av truncus coeliacus. Curvatura minor får sin 
blodförsörjning genom a. gastrica sn. och dx. som anastomoserar. 
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●  A. gastrica dx. kommer ifrån truncus coeliacus som blir till a. hepatica communis och 
tillslut a. gastrica dx.  

● A. gastrica sn. kommer från truncus coeliacus.  
 
Curvatura major får sin blodförsörjning genom a. gastromentalis dx. och a. gastromentalis sn. 
som anastomoserar. 

● A. gastromentalis dx. kommer från truncus coeliacus → a. hepatica communis → a. 
gastroduodenalis → a. gastromentalis dx.  

● A. gastromentalis sn. kommer från a. splenica/a. lienalis som i sin tur kommer från 
truncus coeliacus.  

 
 
Venerna följer artärerna och kommer sedan att tömma sig i v. portae hepatis. Nervförsörjningen 
sker genom Plexus coeliacus där sympatiska fibrer leder till vasokonstriktion och en inhibering 
av peristaltiken medan parasympatisk stimulering leder till magsyrasekretion. 
 
Tunntarmen går från pylorus till valva ileocaecalis (ingången i caecum). Indelas i duodenum, 
jejunum och ileum. Ca 3-6m (stor skillnad i perfunderad, levande och död). Ytanatomiskt ligger 
jejunum ffa i övre vänstra kvadranten, ileum ffa i nedre högra kvadranten. 
 
Duodenum kallas för tolvfingertarmen och är ca 25cm. Endast första två centimetrarna har 
mesenterium, därför är duodenum mestadels retroperitonealt. Duodenum bildar en C-formad 
kurva runt pankreas och har fyra delar; 
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● Första delen, pars superior duodeni är i linje med L1-kotan. Den proximala 2cm delen är 
upphängd i mesenteriet och kallas för  bulbus duodeni.  

● Andra delen, pars descendens fortsätter till höger om L1-L3 kotkropparna. Det är här 
man skiljer mellan foregut och midgut. Det är även i denna del som pankreas har sin 
mynning, mer om det längre fram.  

● Den tredje, pars horisontalis går framför v. cava inferior och kotkropp L3 längs 
undersidan av pankreas. 

● Den fjärde, pars ascendens, går upp på den vänstra sidan av aorta och håller sig längs 
underkanten av pankreas för att sedan övergå till jejunum.  

 
Duodenum får sin blodförsörjning på detta vis; 

● Duodenum superior och descendens får sin blodförsörjning ifrån a. gastroduodenale som 
kommer från a. hepatica communis som är en gren av truncus coeliacus 

● Duodenum horisontalis och ascendens kommer istället få blodet från a. mesenterica 
superior som har en gren som kallas för a. pancreaticoduodenale inferior.  
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Jejunum utgör ⅖ av den intraperitoneala delen av tunntarmen och är upphängd i mesenteriet 
samt hittas ytanatomiskt i den vänstra övre kvadranten. Dess vägg är tjockare samt har en 
större diameter än ileum. Långa och många plicae circulares som är inte veckningar av tarmen. 
Det finns breda och långa arkader med artärer som sedan ger upphov till vasa recta.  
 
Ileum som utgör ⅗ av den intraperitoneala delen av tunntarmen är också upphängd av 
mesenteriet. Ilieum går från slutet av jejunum till caecum genom en muskelsfinkter som kallas 
för valva ileocaecalis. Ilieum hittas ytanatomiskt i den vänstra nedre kvadranten. Tillskillnad från 
jejunum har den färre och lägre plicae circulares och ileum består av mer fett, tätare arkader 
men kortare vasa recta i sitt mesenterium tillskillnad från jejunum.  
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Kärl- och nervförsörjningen är i regel samma för de som härstammar från mid-gut. Jejunum och 
ilieum får kärlförsörjning från grenar av a. mesenterica superior som kallas för a. 
pancreaticoduodenale inferior, aa. ileales och aa. jejunales. Venerna har samma namn och 
kommer att tömmas i v. portae hepatis 

 
Nervförsörjningen sker av plexus coeliacus framtills mid-gut då plexus mesentericus superior tar 
över innerveringen. Sympatiskt aktivitet inhiberar motilitet, dilatation och sekretion medan 
parasympatisk aktivitet upprätthåller normal digestionsaktivitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97 



Firathan Koca DFM3 Moment 1 Sammanfattning 

Colon, tjocktarmen går från caecum till analkanalen och konverterar lös avföring till fast och 
stabil avföring genom absortion av vatten, elektrolyter och salter. Består av olika delar; 

● Caecum är som en säck som är proximalt kopplad till ileum genom ostium 
ileocaecale/ostium ileale och fortsätter därefter som colon ascendens. Det saknar 
mesenterie men är omgiven av peritoneum så den är inte så rörlig. Caecum har ett litet 
bihang, appendix vermiformis som sticker ut under ostium ileocaecale i den 
posteriomediala delen. Dess plats kan dock variera. 

 
● Colon ascendens går från caecum upp strax under levern.  
● Colon transversus går från höger till vänstersida av buken. 
● Colon descendens tar sig till nedre vänstra kvadranten.  
● Colon sigmoideum korsar fossa iliaca för att övergå till rectum i bäckenet.  
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Appendix, colon transversum och colon sigmoideum är intraperitoneala och är upphängda 
genom ett mesenterium som kallas för mesencolon. Colon ascendens och colon descendens är 
sekundärt retroperitoneala och saknar därför mesenterium.  
 
Colon kan skiljas ifrån tunntarmen genom yttre strukturer, dessa är; 

● Teniae coli består av tre longitudinella band formade av det yttre muskellagret. 
● Haustra coli - säckliknande strukturer mellan teniae coli. 
● Appendices epiploicae är små säckar av fett längs teniae coli.  

 
Kärl- och nervförsörjningen följer det embryologiska ursprunget.  

● Caecum, colon ascendens och ⅔ av colon transversum får sin arteriella blodförsörjning 
av grenar från a. mesenterica superior. Dessa grenar är a. colica dx et media samt a. 
ileocolica.  

● Sista tredjedelen av colon transversum, colon descendens och colon sigmoideum får 
istället det arteriella blodet från a. mesenterica inferior. Detta genom a. colica sinister 
samt aa. sigmoideae.  

● A. marginalis coli följer längs mesenterie-gränsen vid colon och ‘’kopplar ihop’’ grenar 
från a. mesenterica superior och a. mesenterica inferior så det bildas anastomoser.  

 
Venerna följer artärerna och tömmer sig sedan i v. portae hepatis.  
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Nervförörjningen av colon kommer från plexus mesentericus superior et inferior.  
 
 

Appendicit är inflammation i appendix vermiformis, aka blindtarmsinflammation. Tidiga 
symptom är allmän sjukdomskänsla, feber, illamående, kräkning, tarmtömning. Ofta diffus värk 
kring naveln. När inflammationen engagerar peritoneum parietale sker en ‘’smärtvandring’’ till 

höger fossa. Diagnosen ställs med klinisk undersökning, oftast flera stycken. Sjukhistoria enligt 
ovan och status talande för appendicit är operationsindikation. Ofta tas även laboratorieprover 
som visar på allmän inflammation. Hur blindtarmen avlägsnas förklaras fint enligt bilden nedan:  
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Rectum är fortsättningen på colon sigmoideum och fungerar som en temporär lagringsplats för 
feces. Den övre tredjedelen är intraperitoneal medan de nedre två tredjedelarna är 
retroperitoneal. Ligger anteriort om os sacrum. Rectum väggen består av transversala veck som 
kallas för plicae transversae recti. Ampulla recti är den mest distala delen av rectum och här 
lagras feces innan defekationen. Rectum övergår till canalis analis i en övergång som kallas för 
junctio anorectalis 

 
Rectums blodförsörjning sker genom  

● A. mesenterica inferior som har en gren som kallas för a. rectalis superior och försörjer 
övre delen av rectum. 

● A. iliaca interna har två grenar, a. rectalis media dx et sin. som försörjer nedre delen av 
rectum samt a. rectalis inferior.  

 
Venösa blodet samlas antingen i portasystemet eller till v. cava inferior.  V. rectalis superior 
tömmer sig i kärl som går till v. portae hepatis medan de mediala och inferiora grenarna av a. 
rectalis tömmer sig i v. iliaca interna för att sedan tömmas i v. cava inferior.  
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Innerveringen sker genom; 

● Sympatisk innervering sker genom lumbala splanchnic nerver till plexus hypogastricus 
samt nerver från plexus mesentericus inferior.  

● Parasympatisk innervation härstammar från splanchnic nerver som även bär på viscerala 
afferenta fibrer.  

Vena portae är en del av ett parallellt kretslopp som kallas för portasystemet där venöst blod 
från GI, gallblåsan, pankreas och mjälten innehållande nutrienter och toxiner tar sig till levern 
innan det når hjärtat. Syftet med detta är att det dels förser levern med nutrienter men även att 
levern kan rena blodet från gifter innan det når resten av cirkulationen. Blodet lämnar sedan 
levern via v. hepaticae. De kärl som tillsammans dränerar v. portae är;  

● v. mesenterica superior 
● v. splenica 
● v. mesenterica inferior 
● v. gastrica 
● v. cystica 
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Översiktligt om GI-kanalens venösa avflöde och lymfkärl i buken, lägg märke till att vissa organ 
kan både dränera systemkretsloppet samt GI-kanalen 

Levern hittar man i den fjärde övre kvadranten strax under diafragman. Leverns uppgifter är bl.a 
att rena blodet från gifter, sköta en del av protein, kolhydrat och fettmetabolismen samt lagra 
vitamin och mineraler. Levern delas upp genom fissurer och ligament i fyra anatomiska delar 
och dess superiora del som ligger mot diafragman saknar peritoneum och ligger dikt an mot 
diafragman och kallas därför för area nuda.  
 
De fyra olika loberna är lobus hepatis dx, lobus hepatis sin, lobus quadratus och lobus 
qaudatus. Leverns inferiora del har tre tydliga fissurer 
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● Left sagittal fissure: 
- Lig. teres hepatis mellan lobus sn och lobus quadratus.  
- Lig. venosum mellan lobus sn och lobus qaudatus.  
● Right sagittal fissure:  
- Gallblåsan(Vesica bilaris) anteriort mellan lobus dx och lobus quadratus.  
- V. cava inferior löper mellan lobus dx och lobus qaudatus.  
● Fissura transversa 
- ‘’Hilum’’ av levern där portatriaden går in/ut i levern här.  

 
Levern är intraperitoneal förutom i area nuda, fossa vesica bilaris samt porta hepatis.  Lig. 
falciforme hepatis är ett dubbellager av peritoneum som fäster levern till den anteriora 
bukväggen.  
 

 

 
 
Levern är kroppens största körtel och väger ca 1,5kg,  delas upp i åtta fysiologiska segment 
genom att man följer enskilda kärl, detta möjliggör att man kan ta bort skadade segment av 
levern utan att de friska segmenten ‘’störs’’. Leverns blodförsörjning kommer från; 

● V. portae hepatis som innehåller näringsrik blod från GI utgör 75-80% av blodvolymen till 
levern. 

● a. hepatica propria kommer från a. hepatica communis som i sin tur är en gren av 
truncus coeliacus och bidrar med 20-25% av blodtillförseln.  
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Portatriaden består av v. portae, a. hepatica propria och ductus choledochus som löper i lig. 
hepatoduodenale. Grenar från dessa tre kommer sedan bibehållas genom hela levern och bilda 
ett portasystem. Ductus choledochus går mest lateralt medan a. hepatica propria går anteriort 
om v. portae hepatis.  
 
Vid t.ex levercirros kommer levervävnaden progressivt bli allt mer fibrös vilket i sin tur kommer 
öka resistansen för blodflödet och detta leder till ett ökat blodtryck. Den normala tryckgradienten 
rubbas och blodet kommer istället ta en annan väg genom andra vener med lägre tryck till 
systemkretsloppet, dessa mindre vener kommer helt plötsligt få mycket mer blod än vanligt och 
börja dilatera samt bli sköra vilket senare leder till åderbråck, även kallad varicier. Varicierna kan 
bl.a uppkomma i esofagus, naveln, rektum( i form av hemorroider). De platser som det sker 
backflöde vid kan ses i bilden nedan; 
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Gallblåsan, vesica biliaris är päronformad och ligger vid levern. Gallblåsan transporterar galla 
från levern och gallblåsan till duodenum. Gallgångarna består av; 

● Ductus hepaticus dx. och sin. går ihop i en gång som kallas för ductus hepaticus 
communis.  

● Ductus cysticus är en gren från ductus hepaticus communis som går till gallblåsan där 
galla kan lagras.  

● Ductus choledochus bildas när ductus cysticus och ductus hepaticus communis går ihop. 
En tumör i ductus choledochus kan ge ikterus eftersom galla ansamlas, som innehåller 
bilirubin och en ansamling av den kommer ge ikterus, gulsot.  

● Ductus choledochus penetrerar pancreas där den kommer gå ihop med ductus 
pancreaticus som tömmer sig mha m. sphincter ductus pancreatici. När de går ihop 
bildas ampulla hepatopancreatica som är en liten utvidgning. Även ductus choledochus 
har en sphinkter som heter m. sphincter ductus choledochi.  

● Den gemensamma gången kommer därefter tömma sig i papilla duodeni major där 
mynningen regleras av m. sphincter ampulla hepatopancreaticae.  

 
Blodförsörjningen kommer från a. cystica som är en gren av a. hepatica communis medan 
venöst blod dräneras i v. hepaticae som tömmer sig i v. cava inferior. Gallblåsan innerveras av 
plexus hepaticus där sympatisk aktivitet inhiberar utsöndring medan parasympatisk stimulerar 
kontraktion av gallblåsan.  
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Pankreas är sekundärt retroperitonealt och ligger mot bakre väggen av bursa omentalis. 
Pankreas huvud ligger mot duodenum medan dess svans är vid mjälten. Pankreas består av 
fyra delar; caput, collum, corpus och cauda. Som jag tidigare varit inne på har den en exokrin 
del med en körtelgång som kallas för ductus pancreaticus som ansluter till ductus choledochus. 
Vid förekommande fall så finns det även en ductus pancreaticus accesorius som mynnar även 
den i duodeunum, ca 2 cm proximalt om papilla duodeni major. Platsen som ductus 
pancreaticus accesorius mynnar i kallas för papilla duodeni minor (se bilden ovan).  
 

 
P.g.a dess centrala placering i övre buken så ligger den nära många viktiga strukturer.  

● Corpus pancreatis ligger anteriort om aa. renalis sin samt v. renalis dx. och v. cava 
inferior 

● Collum och corpus pancreatis korsar framför aorta abdominis, a. och v. mesenterica 
superior samt v. portae hepatis. Truncus coeliacus utgår strax ovanför pancreas.  

● Cauda pancreatis passerar anteriort om vänstra njuren och når fram ända till hilum 
splenalis. A. splenica kommer gå superiort om den medan v. splenica går posteriort om 
cauda pancreatis.  
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Grenar från truncus coeliacus och a. mesenterica superior kommer kärlförsörja pancreas; 

● Caput försörjs av grenar från a. pancreaticoduodenale som kommer från a. 
gastroduodenale som i sin tur är från truncus coeliacus. Caput får även blod från grenar 
av a. mesenterica superior. 

● Resten av pancreas får blod från grenar av a. splenica.  

 
Venöst blod dräneras i v. splenica och v. mesenterica superior vilka går ihop och bildar en del av 
v. portae hepatis. Innerveringen kommer från plexus coeliacus samt plexus mesentericus 
superior.  
 
Mjälten är ett intraperitonealt organ i den vänstra övre kvadranten. Begränsas anteriort av 
gaster, posteriort av diafragma, inferiort av colon och medialt av vänster njure.  Mjälten är 
ihopkopplad med gaster genom lig. gastrosplenicum. Arteriell blodförsörjning kommer från 
truncus coeliacus genom a. splenica medans det venösa går igenom v. splenica som ansluter till 
v. mesenterica superior och v. portae hepatis. Innerveringen sköts av plexus splenicus som 
kommer från plexus coeliacus. 
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Njurarna, renes 
Njuren ligger mellan thorakala kotan nr 12 till den lumbala kotan nr 3. Den högra är något lägre 
än den vänstra. Väger ca 130-150gram. Njurarna ligger bakom bukhinnan, peritoneum, det är 
alltså ett retroperitonealt organ.  Det finns även tre olika bindvävskapslar som omger njuren: 

- Fascia renalis: det yttersta som omsluter njure, binjure och capsula adiposa 
- Capsula adiposa: omsluter njure och binjure 
- Capsula fibrosa: omsluter njure 
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Den arteriella kärlförsörjningen går till på så sätt att; 

● A. renalis från aorta abdominalis går till varsin njure vid L2. Den högra är längre än den 
vänstra och går posteriort om v. cava inferior. Innan hilum renalis kommer artären att 
dela upp sig i flera grenar för att försörja olika delar av njuren.  

 
Det venösa; 

● V. renalis från varje njura dränerar v. cava inferior. Båda venerna får en varsin gren från 
ureter medan den vänstra dränerar även v. suprarenalis sin, v. testicularis/v. ovarica sn. 
På höger sida kommer dessa vener istället att direkt dränera v. cava inferior.  

● V. renalis sin är längre än dexter och passerar anteriort om aorta precis inferiort om a. 
mesenterica superiors mynning. Den långa venen på vänster sida gör att vänster njure 
doneras bort i högre utsträckning.  
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Glandula suprarenalis, binjurarna får sin arteriella kärlförsörjning från; 

● A. suprarenalis superiores (a. phrenica inferior) 
● A. suprarenalis media (aorta) 
● A. suprarenalis inferior (a. renalis) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lymfatiska dränaget i lite mer detalj 
Lymfkärlen i buken följer oftast artärerna förlopp för att därefter tömma sig i cisterna chyli eller 
ductus thoracicus om det är möjligt. Cisterna chyli samlar ihop lymfa från truncus lumbalis och 
trunci intestinales. Olika grupper av lymfnoder dränerar nästan hela buken; 

● Preaortic nodes: Ligger anteriort om aorta, dränerar GI-kanalen fram till midrectum. 
● Lateral aortic nodes: Ligger längs m. psoas samt längs v. cava inferior och dränerar 

bukväggen samt bäckenområdet.  
● Retroartic nodes: Ligger bakom aorta och ses som perifera noder till de laterala aortic 

nodes.  

112 



Firathan Koca DFM3 Moment 1 Sammanfattning 

● Common iliac nodes dränerar bäckenorganen och nedre extremiteterna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neurovaskulatur i buken 

● Lägre intercostalnerver (T7-T11) samt n. subcostalis (T12) fortsätter ner från deras 
position för att innervera muskler samt hud i den anterolaterala bukväggen.  

● Plexus lumbalis är ett nervplexus som bildats ur de anteriora grenarna från T12-L4 som 
kommer upp vid m. psoas major i den bakre bukväggen. De olika grenarna i plexus 
lumbalis är; 

- N. iliohypogastricus (L1) - hud ovan symfysen och inguinalt. 
- N. ilioinguinalis (L1): som ovan 
- N. genitofemoralis (L1,2): scrotum, m. cremaster och labia 
- N. cutaneus femoris lateralis (L2,3): huden lateralt låret 
- N. femoralis (L2,3,4): quadriceps (knästräck), hud centralt låret.  
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- N. obturatorius (L2,3,4): adducerar i höften, hud medialt låret. 
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Ett sätt att komma ihåg dessa nervgrenar är; 

 
 
 
 
 

  
● Det lumbala truncus sympaticus är en fortsättning från thorax som går ner vänster om de 

lumbala kotkropparna och ger ifrån sig 3-4 lumbala splanchnicnerver som är en del av de 
autonoma plexusen i buken. Autonoma plexus bildas längs aorta och följer artärerna för 
att innervera bukorganen. Plexusarna innehåller; 

- Preganglionära sympatiska nerver synapsar i ganglion associerade med plexusarna. De 
preganglionära nerverna härstammar från thorakala splanchnic nerver(T5-T12) samt 
lumbala splanchnic nerver(T11-L2) 

- Preganglionära parasympatiska grenar som passerar plexusen och synapsar i ganglion i 
närheten av de organ som de innerverar. Dessa härstammar från N. vagus (CN X) som 
tar sig in i buken genom anteriora och posteriora vagala trunks från plexus oesophageus. 
De innerverar majoriteten av GI-kanalen och buken bortsett från colon descendens till 
canalis analis.  De parasympatiska grenarna kommer även från n. splanchnici pelvici 
(S2-S4) och går upp från bäckenet för att innervera colon descendens och colon 
sigmoideum. De innerverar även bäckenorganen.  
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Bäcken - Anatomi  
 
Bäckenet är området mellan buken samt de nedre extremiteterna. Bäckenet består av 
bäckenhålan samt perineum som är ‘’golvet’’ i bäckenet.  
 
Bäckenet består av os sacrum(korsben), os coccygis(svansben), och os coxae(höftben) på 
vardera sida. 

 
 
Bäckenet delas upp i pelvis major et minor där major är området ovanför linea terminalis och 
promontorium medans pelvis minor är området nedom linea terminalis och promontorium.  
 
Os coxae består av tre olika ben som har gått ihop; os ilium, os ischii samt os pubis.  

● Os ilium(tarmbenet) består av Ala ossis ilium och corpus ossis ilium. Här finns även 
crista iliaca som anteriort slutar i spina iliaca anterior superior medan det i posteriora 
änden slutar i spina iliaca posterior superior. Vi har även spina iliaca anterior inferior 
samt spina iliaca posterior inferior. 

● Os ischii som består av corpus ossis ischii samt ramus ossis ischii 
● Os pubis består av ramus superior ossis pubis samt ramus inferior ossis pubis. Dessa 

två går ihop och utgör en del av begränsningarna av foramen obturatum.  
 
Två strukturer som kan vara bra att ta upp inom os coxae är; 

● Acetabulum som bildas av de tre ingående benen och är ledpanna för caput femoris.  
● Foramen obturatum som täcks av membrana obturatoria. Det finns dock ett litet hål i 

membranet som då kallas för canalis obturatoria där n. obturatorius samt a. et v. 
obturatoria passerar. 
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Os Sacrum, även känd som korsbenet bildas av 5 sammanvuxna kotor (Vertebrae sacrales 
(I-V). Har en övre del vid S1 som skjuter in i bäckenringen och kallas för promontorium. Canalis 
sacralis är en fortsättning på ryggmärgskanalen. Har en öppning för ryggmärgskanalen, hiatus 
sacralis och har hål som heter olika beroende på om man kollar inifrån eller utifrån; 

● Foramina sacralia pelvina/foramina sacralia anterior som är främre öppningar där nn. 
Sacrales träder ut. 

● Foramina sacralia posteriora som är bakre öppningen och där nn. Sacrales också träder 
ut.  

 
Os coggygis bildas av 3-5 sammanvuxna kotor och är en evolutionär ‘’rest’’, däremot är det ett 
viktigt muskel- och ledfäste.  

 
 

Leder och ligament  
 
Symphysis pubica är ett orörligt broskförsedd led som sammanfogar de båda os pubis med 
varandra och består av en fibrös broskskiva som kallas för discus interpubicus. Förstärks av två 
ligament; 

● Lig. pubicum superius (går ända till tuberculum pubicum) 
● Lig. pubicum inferius (arcuatum pubicum) 

 
Art. sacroiliaca är en synovialled mellan os ilium och os sacrum. Tre viktiga ligament som 
skyddar och stärker denna är;  

● Lig. sacroiliaca ant. et pos. et interossea 
● Lig. sacrospinale från os sacrum till spina ischiadica 
● Lig. sacrotuberale från os sacrum till tuber ischiadicum 
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Genom lig. sacrospinale och lig. sacrotuberale kommer det bildas två olika hål, foramen 
ischiadicum majus et minus.  

● Foramen ischiadicum majus bildas av incisura ischiadica majus, lig. sacrospinale och lig. 
sacrotuberale. Här går m. piriformis ut. Med piriformis genom hålet kommer det bildas 
två ‘’nya’’ hål, ett över piriformis, foramen suprapiriforme samt ett under, foramen 
infrapiriforme; 

● Foramen suprapiriforme utgör utträde för; 
- a. och v. glutea superior 
- n. gluteus superior (innerverar mm. gluteus minimus, medius et tensor fascia latae) 
● Foramen infrapiriforme utgör utträde för; 
- a. och v. glutea inferior 
- n. gluteus inferior (m. gluteus maximus) 
- a. och v. pudenda interna 
- n. ischiadicus 
- n. cutaneus femoris posterior (hud i peritoneum och bak på låret) 
- n. pudendus 
● Foramen ischiadicum minus bildas av incisura ischiadica minus, lig. sacrospinale och lig. 

sacrotuberale. Utgör utträde för m. obturatorius internus samt inträde för a. och v. 
pudenda interna samt n. pudendus 
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Muskler i bäckenet  
 
Väggarna i bäckenet utgörs av M. piriformis samt m. obturator internus. 

- M. piriformis är päronformad och går från sacrums främre yta för att fästa in i trochanter 
major femoris vilket betyder att den kommer utåtrotera samt abducera i art. coxae. Den 
innerveras även av plexus sacralis (S1, S2).  

- M. obturator internus går från membrana obturatorias inre yta samt benet kring foramen 
obturatum och fäster i trochanter major så att det utåtroterar i art. coxae. Innerveras av 
plexus sacralis (L5-S2).  

 
 
Golvet i bäckenet, även kallad diaphragma pelvis består av m. coccygeus samt m. levator ani. 
som i sin tur delas upp i 3 muskler.  

● M. levator ani är den största och viktigaste delen av diaphragma pelvis och innerveras av 
plexus sacralis (S2-S5) och n. pudendus. De tre delarna är; 

- M. pubococcygeus som går från os pubis till os coccygeus) 
- M. puborectalis som går som en slinga runt rectum. 
- M. iliococcygeus från fascia obturatoria till coccygeus.  
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● M. coccygeus är belägen posteriort med samma förlopp som lig. sacrospinale, d.v.s från 
spina ischiadica till os coccygis/sacrum. Innerveras av plexus sacralis och stabiliserar 
samt höjer bäckenbotten.  

 
 
Bäckenets nerver 
 
N. pudendus (S2-S4) lämnar bäckenet genom foramen ischiadicum majus tillsammans a. 
pudenda interna men istället för att fortsätta så kommer n. pudendus att ‘’hooka’’ sig runt spina 
ischiadica samt lig. sacrospinale och ta sig in i bäckenet igen genom foramen ischiadicum minus 
för att ta sig till perineum. N. pudendus är både sensorisk och motorisk men har även 
postganglionära sympatiska fibrer till perineum. Ger ifrån sig tre grenar;  

- N. rectalis inferior som innerverar yttre analsfinktern. 
- N. perinealis som innerverar scrotum och blygdläppar samt djupa och superficiala 

muskler i perineum. 
- N. dorsalis penis/clitoris den primära sensoriska nerven till penis och klitoris.  
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Bäckenet innerveras i huvudsak av:  
● sakrala och coccygala spinalnerver. 
● Autonoma nervsystemet 

 
M. piriformis och m. coccygeus fungerar som en bädd för det sakrala och coccygala nervplexat.  
 
Plexus sacralis går längs posteriora bäckenväggen och får anteriora grenar från L4-S4. 
Bortsett från nervgrenar till perineum så kommer nervgrenarna ta sig ut ur bäckenet genom 
foramen ischiadicum majus där dom innerverar strukturer i perineum, glutealområdet samt 
nedre extremiteten.  

 
Nervgrenarna från plexus sacralis är; 

● N. ischiadicus (L4-S3) 
● N. gluteus superior (L4-S1) 
● N. gluteus inferior (L5-S2) 
● N. cutaneus femoralis posterior (S2-S3) 
● N. pudendus (S2-S4) 

 
 
 
 
 
 
 

124 



Firathan Koca DFM3 Moment 1 Sammanfattning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plexus coccygeus består av ett mindre antal nervfibrer som bildas av S4-S5 och n. coccygeus 
som är det nedersta spinalparet. Går längs ytan på m. coccygeus som den även innerverar och 
har även grenar till delar av m. levator ani samt hudområdet över os coccygeus.  
 
Bäckenets autonoma nerver  

● Truncus sympathicus (sakrala del) är fortsättningen på lumbala delens truncus 
sympathicus. Sakrala truncuset från var sin sida går ner på bäckenytan av sacrum 
medialt om foramina sacralia anterior för att gå ihop vid os coccygis.  

- skickar nervtrådar till bl.a plexus hypogastricus 
- sympatisk innervation till nedre extremiteten 

 
● Periarteriella plexus 
- Sympatiska fibrer med framförallt vasomotorisk funktion av kärl som a. rectalis superior, 

a. ovarica samt a. iliaca interna.  
 

● Plexus hypogastricus superior & inferior 
- Sympatisk innervering av bäckenvisceran samt parasympatisk innervering.  
- Plexus hypogastricus superior tar sig in i pelvis och delar sig upp grenar som går till 

vänster och höger, dessa går ner på anteriora ytan av sacrum.  
- Plexus hypogastricus inferior innehåller både sympatiska och parasympatiska grenar 

samt viscerala afferenta fibrer.  
 

● Pelvici splanchnici när parasympatiska trådar från S2-S4 till plexus hypogastricus och till 
bäckenviscera.  
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Bäckenets kärlförsörjning 

 
Artärer  
Bäckenet är rikligt vaskulariserat har en god kollateral cirkulation tack vare många anastomoser. 
De olika kärlen är; 

● A. iliaca communis dx et sin. kommer fortsätta ner och dela sig i a. iliaca interna et 
externa i nivå med kotkropparna L5-S1.  

● A. iliaca externa fortsätter längs bäckenkanten lateralt om den motsvarande venen och 
fortsätter till de nedre extremiteterna UTAN att ge ifrån sig grenar till bäckenet. 

● A. iliaca interna fortsätter in i pelvis minor för att där dela upp sig i två grenar 
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- Den främre stammen kommer försörja majoriteten av bäckenorganen, strukturer i 
perineum samt vissa muskler i gluteal- samt lårregionen. Här finns bl.a a. vaginalis, a. 
uterina (kvinnor), a. vesicalis inferior (män: prostata, urethra) och a. rectalis media 

- Den posteriora stammen kommer ha grenar som försörjer den posteriora bukväggen, 
ländryggen och glutealregionen. Bl.a a. glutealis superior, a. iliolumbalis (muskler) samt 
a. sacralis lateralis.  

● A. pudenda interna kommer från a. iliaca interna och försörjer flest strukturer i perineum. 
Tar sig ut ur bäckenet genom foramen ischiadicum majus och passerar sedan in genom 
foramen ischiadicum minus för att komma till perineum där den löper i den laterala 
väggen av analtriangeln. Den har flera grenar men den vi behöver kunna är a. rectalis 
inferior 

- A. rectalis inferior försörjer yttre analsfinktern samt huden runtomkring anus.  
● A. pudenda externa kommer från a. femoralis och försörjer superficial vävnad i perineum.  
● A. ovarica hos kvinnor kommer direkt från aorta vid L2 och går ner längs den posteriora 

bukväggen och tar sig in i bäckenet genom lig. suspensorium ovarii. A. ovarica kommer 
försörja ovariet och tuba uterina och anastomoserar med a. uterina.  

● A. testicularis passerar genom inguinalkanalen som en del av sädessträngen och 
försörjer testis och räknas p.g.a det inte till kärlen i bäckenet.  

● A. rectalis superior är en gren från a. mesenterica superior och försörjer övre delen av 
rectum och analkanalen och anastomoserar med a. rectalis media et inferior.  

● A. umbilicalis kommer från a. iliaca interna 
● A. obturatoria kommer från a. iliaca interna och löper den laterala väggen på fascia 

obturatorius och tar sig ut i canalis obturatorius.  
● A. glutea inferior kommer lämna bäckenet genom foramen infrapiriforme.  
● A. sacralia mediana kommer direkt från aorta och fortsätter till sacrum, coccygis samt 

rectum.  
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Vener 
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Kvinnliga genitalia  

 
 
Vagina är belägen posteriort om urinblåsan och urethra medan det är anteriort om rektum. 
Fornix vaginae är som valv med anteriora, laterala och posteriora delar  precis innan 
övergången till uterus. Posterior är den djupaste delen och sträcker sig till fossa 
Douglasi/excavatio rectouterina..  
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Uterus är ett päronformat och muskulärt organ beläget centralt i bäckenet, anteriort om rektum 
och posteriort om urinblåsan.  Uterus delas in i två delar; 

● Corpus uteri som är de övre ⅔ av uterus och består av följande; 
- Fundus uteri, superiora delen precis där tuba uterinae börjar.  
- Isthmus uteri är ett smalare segment i den inferiora delen som sedan kommer övergå till 

cervix.  
● Cervix uteri är den nedersta ⅓ och är minst rörlig. Dess delar är; 
- Portio supravaginalis cervicis  
- Portio vaginalis cervicis 

 

 
Uterus kan antingen vara anteflekterad eller retroflekterad. Peritoneum kommer täcka uterus 
anteriort och superiort förutom cervix uteri.  
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Man pratar om två olika ligament när det kommer till corpus uterus, lig. teres uteri (‘’round 
ligament’’) samt lig. latum uteri (‘’broad ligament’’. 

● Lig. latum uteri är en dubbelvikning av peritoneum som går lateralt om uterus på varje 
sida till de laterala väggarna av bäckenet. Delas in i tre delar; 

- Mesoalpinx som täcker tuba uterinae. 
- Mesovarium går posteriort om ovarierna och hänger upp dessa.  
- Mesometrium hänger upp corpus uteri som ett mesenterium.  
● Lig. teres uteri är parvis och kommer utgå från närheten av fundus uteri för att ta sig in i 

inguinalkanalen och därifrån gå till perineum och bli en del av blygdläpparna.  

 
 
Det finns även ligament som kommer utgå från cervix uteri, dessa är; 

● Lig. cardinale fäster uterus cervix med den laterala bäckenväggen.  
● Lig. sacrouterina som går från cervix till sacrum.  
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Uterus har även tre vägglager som påminner om hjärtats tre lager. 

 
 
Tuba uterina är parvisa muskulära gångar som utgår från uterus för att fånga upp ägg från 
ovariet. Löper i mesoalpinx övre del.  Tuba uterina har fyra delar; 

● Pars uterina är delen som går igenom uterus. 
● isthmus tubae uterina är den smalaste platsen. 
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● ampulla tubae uterinae är den bredaste och längsta delen där även fertilisationen 
vanligtvis sker 

● infundibulum tubae uterinae är den sista delen som är öppen i cavitas peritoneum med 
fingerutskott som kallas för fimbriae tubae uterinae.  

 
 
Ovariumet, äggstockarna är inte peritonealbeklädd och vid ovulation slungas ägget ut i fri 
bukhåla. Fäster genom ligament till den supralaterala delen av uterus.  Två ligament som finns 
på de övre bilderna;  

● Lig. suspensorium ovarii är en vikning av peritoneum som innehåller a. och v. ovarica 
och fäster på pelvis laterala vägg.  

● Lig. ovarii proprium fäster ovariumet till den supralaterala delen av uterus. Innehåller 
ramus ovaricus från a. uterina.  

 
Kärlförsörjningen sker genom; 

● a. ovarica (gren från aorta) 
● ramus ovaricus (gren från a. uterina) 

 
Dräneras av plexus pampiniformus som bildar v. ovarica 

- v. ovarica dx - v. cava inferior 
- v. ovarica sin. - v. renalis 
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Mannens inre genitalia  
 
Prostata - blåshalskörteln är stor som en valnöt och består av ett antal lober. Nära relation till 
rectum och kan därför palperas per rectum. Ductus ejuculatorius och urethra går ihop här. Får 
sin kärlförsörjning från grenar av a. iliaca interna; 

● A. vesicalis inferior (rami prostatici) 
● A. rectalis media 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vesicula seminalis är en långsträckt struktur (ca 5cm) som ligger mellan fundus vesicae och 
rectum. Parvis och är subperitonealt. Förenar sig med ductus deferens och ger då upphov till 
ductus ejaculatorius som går in i prostata.  
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Vesicula seminalis får kärlförsörjning från a. rectalis media samt a. vesicalis inferior precis som 
prostatan. Venerna har samma namn.  
 
Glandula bulbourethralis är ärtstora och omsluts av m. sphincter urethrae. Består av 30-40 
körtelutgångar som tömmer sig i urethra pars spongiosa men ligger själva i pars membranacea. 
Muköst sekret som utsöndras vid sexuell upphetsning.  
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M. cremaster är en muskel som täcker både testis samt funiculus spermaticus. Det är en 
fortsättning på m. obliquus internus abdominis.  

 
 
Ureter kommer gå ner längs kanten på pelvis vid delningen av a. iliaca communis och går ner 
längs laterala väggen nära spina ischiadica. Den löper anteriort och går in i vesica urinaria 
posterolateralt. Kärlförsörjningen hos kvinnor är från a. uterina och för männen är det a. vesicalis 
inferior. Venerna har samma namn.  
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Vesica urinaria vilar mot symfysen och bäckenbotten och rymmer ca 300-500ml. Trängningar 
vid 200-300ml. En fylld blåsa stiger ovan symfysen (mellan fascia transversalis och peritoneum).  

 
 
Det finns två muskler i vesica urinaria, m. detrusor och m. sphinkter vesica (m. sphinkter urethra 
interna) 

● M. detrusor utgörs av tre lager glatt muskulatur som man hittar i väggen på vesica 
urinaria. Det är i ett ospänt läge när urinblåsan fylls på men kommer att kontrahera vid 
miktion.  

● m. sphinkter urethra interna är belägen i cervix vesica och består av två slyngor av 
längsgående glatt muskulatur, som kommer från främre resp. bakre blåsväggen.  

 
Blåsfyllning: Slyngor dras åt varsitt håll, slutning av ostium urethra interna 
Kontraktion av m. detrusor leder till att slyngorna slappas och ostium urethra interna öppnas.  
 
 
Urethra 
 
Urethra Masculina består av tre delar; 

● Pars prostatica: igenom prostata 
● Pars membranacea: igenom spatium pernei profunda och omges av m. sphincter 

urethrae externa 
● Pars spongiosa: passerar bulbus- , corpus spongiosum samt glans penis. Proximalt 

mynnar gl. Boulbourethrales.  
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Urethra feminina är 4cm och ligger anteriort om vagina till vilken urethra är fast förankrad. Löper 
igenom diaphragma urogenitale där den omges av m. sphincter urethrae.  
 
 
Perineum är området nedom bäckenbotten och delas upp i två delar, en urogenitaltriangel samt 
en analtriangel. Urogenitaltriangeln innehåller yttre genitalier för både män och kvinnor och 
analtriangeln innehåller anus samt analkanalen.  

 

 
 
Perineum begränsas av; 

● Undersidan av bäckenet. 
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● Nedre delen av m. obturatorius internus och dess fascia obturatoria som begränsar den 
laterala väggen. 

● Undre delen av diaphragma pelvis som bildar taket. 
● Huden vid perineum som bildar golvet.  

 
Urogenitale samt analtriangeln bildas genom en linje som man drar mellan de båda sittknölarna, 
tuber ischiadicum. Membrana perinei är ett fibröst membran som täcker urogenitaltriangeln och 
delar in triangeln i en djup och en superficial del. Den superficiala delen är ovanför denna 
medan den djupa är under membranet. 

● Superficiala delen innehåller hos båda könen m. ischocavernosus, m. bulbospongiosus 
samt m. transversus perinei superficialis. Här går även n. pudendus. Hos män utgår 
penisroten härifrån samt urethras pars spongiosa medan det hos kvinnor innehåller 
följande strukturer; clitoris med dess muskler, bulbus vestibularis samt glandula 
vestibularis major.  

● Djupa delen är under membranet men ovanför diaphragma pelvis. Hos båda könen 
innehåller denna del en del av urethra samt inferiora delen av m. sphinkter urethra 
externa samt neurovaskulatur till penis/klitoris. Hos mannen ingår pars membranacea av 
urethra, glandula bulbourethrales och m. transversus perinei profundus. Hos kvinnor 
hittar man m. sphincter urethrae samt urethra.  

 
Centrum tendineum perinei är en kraftig muskel & senknuta centralt i perineum, mellan de två 
trianglarna. Flera muskler konvergerar och fäster, dessa är;  

● M. levator ani 
● M. sphinkter analis externa 
● M. transversus perinei profunda 
● M. transversus perinei superficialis 
● M. bulbospongiousus 
● M. ischiocavernosus (Har samma innervering och kärlförsörjning).  
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Grenar från a. pudenda interna försörjer dessa muskler och det venösa blodet dränerar i v. 
pudenda interna samt v. iliaca interna. N. pudendus (S2-S4) sköter innerveringen av 
muskulaturen. 
 
Analtriangeln består av analkanalen samt fossa ischiorectalis.  
 

 
● Analkanalen är sista delen av GI-kanalen och består av två sfinktrar, m. sphinkter analis 

internus samt m. sphinkter analis externus som är viljestyrd.  
● Fossa ichiorectalis är kilformade rum på varsin sida av analkanalen som begränsas 

superiort av diaphragma pelvis samt inferiort av huden vid analregionen. Innehåller fett 
och lös bindväv som förstärks med starka fibrösa ‘’band’’. Lateralt i fossa ischiorectalis 
finns en kanal som kallas för alcocks kanal eller canalis pudendalis som bildas då 
fascian av m. obturatorius internus delar på sig. Strukturer som man hittar här är; 

- A. och v. pudenda interna + n. pudendus 
- A. v. och n. rectalis inferior som avgår i kanalen.  
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Två relevanta kliniska ingrepp är episiotomi samt pudendusblockad. 

● Epsiotomi: Vid en förlossning riskerar det stora trycket på perineum att slita av 
perineummusklerna. Därför gör man ett litet snitt i huden genom m. bulbospongiousus 
och m. transversus perinei superficialis för att förstora hålet och minska risken för skada. 
Vid ett sådant ingrepp bedövar man med en s.k pudendusblockad.  

 
● Pudendusblockad sker genom den posteriora väggen av vagina där man riktar nålen mot 

spina ischiadica och runt lig. sacrospinale. Bedövningen kan även ske direkt via huden, 
och då är det medialt om tuber ischiadicum. Bedövar perineum, vulva, klitoris, 
blygdläpparna samt perirectalt men superiora delen av vagina samt cervix bedövas ej 
och vid en förlossning känner kvinnan fortfarande av uteruskontraktionerna.  
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Kvinnans yttre genitalia  

 
 
 
Kvinnans yttre genitalia benämns med ett samlingsnamn som vulva eller pudendum femininum. 
Några olika strukturer; 

● Mons pubis är ett ytligt fettvävnad som är en fortsättning på fettlagret i buken och är 
kontinuerlig med labium majus pudendi, de yttre blygdläpparna.  

● Clitoris är ett känsligt och erektilt organ och hittas i anteriort där de båda labium majus 
pudendi går ihop. Består av två erektila kroppar, corpus cavernosus clitoridis som bildar 
crus clitoridis och går ihop och bildar corpus clitoridis. Glans clitoridis är dess känsligaste 
område.  

● Vestibulum vaginae är området innanför labium minus pudendi.  
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● Bulbus vestibuli består av erektil vävnad djupt om labium minus pudendi och täcks av m. 
bulbusspongiosus.  

● Glandula vestibularis major (Bartholins körtlar) är körtlar belägna under bulbus vestibuli 
och ‘’smörjer’’ vestibulum vaginae vid sexuell upphetsning när den mynnar i fossa 
vestibulum vaginae.  

 
 

Kärlförsörjningen sker genom att a. pudenda externa förser området runtomkring vulvan med 
arteriellt blod medan a. pudenda interna förser själva vulvan med arteriellt blod genom flera 
grenar. N. pudendus är den primära nerven.  
 
 
 

Mannens yttre genitalia  

 
Penisen delas upp i tre delar; 

● Radix penis fäster in i membrana perinei och är täckt av muskler. Består av crus på båda 
sidorna samt bulbus penis som fäster till membrana perineii och täcks av m. 
bulbospongiousus.  
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● Corpus penis som består av två corpora cavernosa penis som är en fortsättning på crus 

och är beläget dorsalt. Består även av corpus spongiosum penis som är en fortsättning 
av bulbus penis och ligger därför ventralt och omsluter även urethrae.  

● Glans penis som är toppen.  

 
Kärlförsörjning 

● A. pudenda externa försörjer huden samt subkutanös vävnad i penis 
● A. pudenda interna försörjer de djupa strukturerna med flera grenar, bl.a a. dorsalis penis 
● N.pudenda ger ifrån sig en gren som kallas för n. dorsalis penis som innerverar penis. 

Även plexus hypogastricus  
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