
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammanfattning av patologin 
Eller den delen som Lukas inte orkade göra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förlåt för stavfel och liknande, men skrev den på några dagar och mitt Word är 
nedladdat och har inte autocorrect... Vissa delar är snodda direkt från den gamla 
patologisammanfattningen (Tackarrrr) och vissa från Wikipedia, men det mesta 
är dock snott från Robbins Basic Pathology. Eftersom denna är skriven innan 
föreläsningarna har varit så innehåller den alla lärandemål, så den är inte 
skriven utifrån vad föreläsarna fokuserar på. Mycket nöje! 

Evig kärlek /Emil Walheim 



Cirkulationsrubbningar  
 
Kunna: Hyperemi, stas, ödem, blödningstillstånd (inkl. koagulationsdefekter, 
trombocytdefekter och mikroangiopatier), trombos, embolism, atheroskleros, ischemi, 
infarkt, chock  
Känna till: Vätske och elektrolytbalans, hemostas, koagulation, fibrinolys, transsudat, 
exudat.  
 

Hyperemi innebär ökat blodflöde och kan antingen ske aktivt eller passivt. 
Aktivt är exempelvis när vi tränar så kommer blodflödet till den kroppsdelen att 
öka p.g.a. det ökade metabola behovet eller vid inflammation som också ökar 
blodflödet. Passiv hyperemi sker vid exempelvis venstas och gör att blodet blir 
kvar på platsen längre då man ej kan ta det därifrån.  

Stas är något som gör att blodet stannar upp eller blir kvar på samma plats, sker 
vid exempelvis högerhjärtsvikt då vi får en venstas till levern då höger hjärta ej 
orkar med att pumpa bort allt blod som vill in till hjärtat. Detta leder till en 
venstas som går till levern och kan orsaka att levern får ett muskotnöts utseende 
då hepatocyterna närmst centralvenen skadas.  

Ödem innebär att en ansamling av antingen transudat eller exsudat hamnar i 
interstitiet och stannar där. Det kommer makroskopiskt att ses som en svullnad. 
Det kan ske genom lite olika processer. Det kan vara inflammatoriskt, bero på ett 
minskat kolloid osmotiskt tryck eller ökat hydrostatiskt tryck samt bildas vid 
lymfatisk obstruktion. Det finns något som kallas anasarca och är ett stort 
generellt ödem som drabbar hela kroppen. Pittingödem är sådana som drabbar 
benen och beror på en venös obstruktion. Dessa kan man kontrollera genom att 
trycka på benet hårt och sedan släppa, försvinner märkena fort så är det en 
arteriell stas, men blir märkena kvar så är det en venstas som kan bero på en 
högersidig hjärtsvikt.  

Koagulationsdefekter har vi Hemofili A och B som beror på en brist på faktor 
VIII respektive IX. Vi har även von Willebrands sjukdom som är en brist på vWf. 
Trombocytdefekter har vi trombotisk trombocytopen purpura samt idiopatisk 
trombocytopen purpura. TTP beror på att vi bildar trombor i småkärl och 
minskar på så sätt mängden fria koagulationsfaktorer - ger då trombocytopeni. 
ITP beror istället på en autoimmun sjukdom som bryter ner våra trombocyter 
och på detta sätt leder till trombocytbrist. HUS - hemolytiskt uremiskt syndrom 
beror av Shigatoxin producerande E-coli som man kan få då man äter för dåligt 
tillagad mat. Leder till små trombosbildningar i kroppen, men inte som ger stopp 
utan som förstör passerande erytrocyter. Leder till anemi och kan leda till 
njursvikt. Disseminated intravascular coagulation (DIC) är en patologisk 
aktivering av koagulationssystemet. Beror av andra sjukdomstillstånd som 
sepsis, chock, hypoxi, trauma, etc. Vid sepsis så kommer TF att aktiveras i 
endotelet på spridda platser, detta leder till koagulationsprocesser i hela 
kroppen. Detta leder i sin tur till brist på koagulationsfaktorer vilket kommer 
leda till små blödningar i hela kroppen. Detta är en stor indikator på att död är 
nära.  

 



Trombos är den patologiska bildningen av en "koagulationsklump" som kan 
leda till stopp i blodcirkulationen. Det är en gelatinös massa som är formad av 
fibrin och cellulära blodkomponenter. De bildas antingen vid endotelskada, 
onormalt blodflöde eller hyperkoagulativa tillstånd (Leida som är en faktor V 
mutation). Endotelskadorna ger tromber i hjärtats kammare efter hjärtinfarkt, 
vid ulcerösa sklerotiska plack eller vaskulit. Turbulens är när vi inte har ett 
normalt laminärt flöde och detta leder till en endotelaktivering och förekommer 
vid aneurysm, stenoser och förmaksflimmer. Trombosrisken är dock störst i 
aorta vid dess bifurkationer samt vid de venösa klaffarna. Tromber kan möta 
olika öden. Den kan lossnar och bli en emboli någonstans, den kan lösas upp eller 
så organiserar  och rekanaliseras den (tar upp nya produkter).  

När en tromb lossnar och tar sig till en annan plats kallas den för emboli. Emboli 
behöver dock ej uppstå av tromber utan kan även vara fett (vid trauma mot ben), 
fostervatten (vid graviditet), luft (vid stora operationer) eller arteroskleros. 
Venösa tromboser uppstår gärna i benen och kallas då djupa ventromboser. 
Uppstår då precis vid venklaffarna. Tar sig gärna upp till lungan och skapar 
embolier där men ger sällan skada. Kan dock leda till död vid så kallas 
sadelemboli (blockerar hela truncus pulmonalis) eller om det finns ett öppet 
foramen ovale kan det ge hjärnblödningar eller stroke. Arteriella tromboser 
bildas främst i hjärtat vid arytmier, hjärtinfarkter, endokarditer och 
klaffproteser (därför behandlas de med klaffproteser med Waran). Bildas även 
vid platser med stor turbulens exempelvis aorta.  

Blödning innebär en extravasering av blod. Det kan bero på trauma, försvagade 
artärer (artheroskleros), vitamin C brist eller varicer i rektum och esofagus. Det 
finns lite olika blödningar: Petekier är små blödningar som syns på huden inte 
större än nålhuvuden. Eckymos är vanliga blåmärken som ändrar färg beroende 
på hemoglobinnedbrytningen. Purpura är lite större märken än petekier och är 
ungefär 3-5mm. Hematom är en blödning till en mjukvävnad, exempelvis till 
muskler eller hjärna.  

Atheroskleros innebär en åderförfettning (åderförkalkning) som kan leda till 
stenos eller andra otrevligheter. Sker genom att LDL fastnar på skadat endotel i 
kärlet. Detta kommer leda till att dessa träffar på ROS och blir oxiderade. Dessa 
oxiderade produkter kommer att ätas upp av makrofager som kommer plocka 
upp LDL:et med scavangerreceptorer. De kommer aldrig känna sig mätta vilket 
leder till att makrofagerna spricker och bildar skumceller. Makrofagerna frisätter 
även cytokiner som lockar in muscularislagret till intiman. Detta kommer göra 
att vi får en ökad epitelisering i kärlet och ett minskat lumen. Sprickor på denna 
kan leda till att hela placket lossnar och fastnar, men bara en liten spricka kan 
göra att  koagulationsfaktorer fastnar och bildar tromber som sedan släpper och 
blir embolier.  

Ischemi innebär syrebrist. Denna syrebrist kan vara olika länge i olika organ 
innan de ger bestående skada. Ischemi till hjärnan och hjärtat är inte så 
välkommet då dessa ej kan regenerera sig likt levern, vilket gör att de snabbare 
kommer få en bestående skada. Skadans allvarlighet beror på kärlets kaliber, om 
det finns kollaterala blodkärl, hur känslig vävnaden är för syrebrist, hastigheten 
på ischemin och syretrycket i blodet (vid anemi blir det allvarligare). En infarkt 



är den skadan som syrebrist till vävnaden ger. Exempelvis ger en ischemi till 
hjärtat en bestående skada som kallas för hjärtinfarkt. Skadan uppstår då vi får 
syrebrist vilket leder till acidos. Detta ger ändrad cellpermeabilitet, 
mitokondriedysfunktion och slutligen nekros, inflammation och fibrinutfällning. 
Reperfusion av blodet kan också skada då vi byggt upp massor av ROS som bryts 
ner när blodet återkommer vilket leder till ännu mer skada. Infarkter kan vara 
vita eller röda. De tidigare uppstår i exempelvis hjärtat p.g.a. att om vi får en 
obstruktion i ett blodkärl (a coronaria dx etc) så kommer delen av hjärtat som 
den försörjer att gå i nekros efter en viss tid. Eftersom den inte får något blod alls 
kommer infarkten att få ett vitt utseende. Vit infarkt är alltså något som drabbar 
vävnaden vid en ändartär. Röd infark sker i hjärnan och tarmarna där vi har 
dubbel blodförsörjning och rikligt med anastomoser. Då kommer blod komma 
till vävnaden fast från andra platser och därför "läcka" ut i den skadade 
vävnaden och ge upphov till en röd infarkt. Röd infarkt kan även uppkomma vid 
venstas samt vid reperfusion. Infarkterna ser olika ut beroende på vart de sker. 
Vid hjärnan sker exempelvis förvätskningsnekros (hjärnans celler innehåller 
mycket lysosym som när de släpps ut bryter ner omkringliggande vävnad) och i 
hjärtat koagulationsnekros. Så beroende på vävnadens sammansättning kommer 
infarkten att få olika utseende. Stoppas blodflödet under en längre tid hotar 
gangrän (kallbrand).  

Chock finns i lite olika former men innebär kort att kroppen ej får tillräckligt 
med blod dit den vill. Kan vara kardiogenchock (vid hjärtinfarkt, hjärttamponad 
eller lungemboli), hypovolymetrisk chock (blodförlust, för lite blod finns för 
hjärtat att jobba med), septisk chock (LPS på gramnegativa bakterier ger kraftig 
vasodilatation i hela kroppen, leder till ett kraftigt blodtrycksfall) samt neurogen 
chock (hjärnan kan ej längre styra kontraktion och relaxation av kärl). Kliniska 
fynd är Tachycardi, vit och kall hud, oliguri (minskad mängd urin bildas) och 
metabol acidos. Chocken har även olika stadier: 

1. Icke progressiv fas då neurohumerala mekanismer fortfarande kan korrigera 
blodflödet m.h.a. tachycardi, perifer vasokonstriktion och anuri (ingen 
urinbildning).  

2. Progressiv fas som ger vävnadshypoxi och acidos samt vävnadsskada.  

3. Irreversibel fas som visar nedsatt kontraktilitet, bakterieinträde från GI, DIC 
samt multiorgan svikt (MODS).   

Chock kan leda till död och vid septisk chock så kommer många 
trombocytfaktorer gå åt - detta gör att vi får små mikroblödningar i hela kroppen 
som syns som petekier på huden. Detta kallas för DIC (disseminated 
intravascular coagulation).  

Vätske och elektrolytbalans är viktig att hålla i kroppen. En vuxen man på 70kg 
bör innehålla ungefär 60% vatten, Detta görs vid ADH som frisläpps från 
hypofysen med bildas i hypothalamus samt via njuren och RAAS. Även ANP från 
hjärtat kan hjälpa till så att vi ej får för mycket blod i kroppen och vi drabbas av 
hypertoni.  

 



Hemostas är blodstillningen som sker och viktiga faktorer där är trombocyter, 
kärlendotelet (endotelin leder till en kärlespasm som kontraherar kärlet, i 
vanliga fall frisätter de PGI2 och NO vilket är kärlekdilaterande och 
koagulationshämmande, men vid skada sker det tidigare), faktor XII, XI, IX, X, TF, 
VII, Trombin, Fibrinogen, XII, Plasmin, m.m. 

Transsudat och exsudat är det som filtreras ut ur kärlen. Transsudat är det 
vanligtvis och innehåller en låg proteinmängd och inte alls mycket 
inflammatoriska celler. Denna tar sig oftast via lymfatiska systemet tillbaka till 
blodet vid ductus thoracicus i angulus venosus. Exsudat är det som läcker ut vid 
inflammation. Denna vätska är rik på proteiner och inflammatoriska 
komponenter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kärlsjukdomar  
 
Kunna: Ateroskleros (epidemiologi, riskfaktorer, patofysiologi, morfologi och 
kliniska konsekvenser) 
Aneurysm: kongenitala (”berry”) aneurysm, artherosklerotiska aneurysm, 
dissekerande aortaaneurysm  
Inflammatoriska processer: Polyarteritis nodosa, temporalisarterit 
Arteriell hypertoni (hypertension): Essentiell hypertoni, benign hypertoni, malign  
hypertoni, sekundär hypertoni vid njursjukdomar (renal hypertoni). 
Arterioloskleros  
Varicer, lymfödem och lymfangit 
Tumörer: Hemangiom, lymfgangiom. Kaposi sarkom  
Känna till: Degenerativa processer: Diabetesmikroangiopati, , arteriovenösa 
aneurysm, thrombangitis obliterans (Buergers sjukdom).  
Inflammatoriska processer: Wegeners granulomatos 
Vaskulär hyperreaktivitet: Raynauds fenomen, Raynauds sjukdom  
Pulmonell hypertoni: Pulmonell hypertoni vid fibroserande lungsjukdomar, 
emfysem, mitralisstenos, vänsterkammarisinsufficiens. kongenitala vitier 
Vaskulära interventioner: endovaskulär stenting, bypass kirurgi  
 
 
Kärl består av en intima (endotel, basalmembran och lite ECM), en media 
(glattmuskulatur och ECM i varierande grad) samt en adventitia (små kärl, 
nerver och lucker ECM). Vener har smalare media men större adventitia och det 
är så man kan skilja på dem i kroppen. Kärlen är antingen elastiska, medelstora, 
små (resistanskärl), arterioli, kapillärer, venoler eller vener. Lymfkärlen har ett 
eget system. Det finns dock något som heter arteriovenösa fistlar då blodet 
kopplas direkt från artär till ven utan att ta sig förbi en kapillärbädd. Detta kan 
leda till hjärtsvikt.  

Ateroskleros kan man se förklarat på tidigare frågor, men risker för att drabbas 
av detta är rökning, fetma, diabetes, hypertoni, inflammation, m.m. Så den bästa 
behandlingen för att minska risken för detta är att äta rätt och motionera. 

Aneurysm är en medfödd eller förvärvad dilatation av blodkärl eller hjärtat. 
Aterosklerotiska aneurysm är vanliga och beror på att aterskolerosen försvagar 
kärlväggen vilket leder till en dilatation när kärlet ej längre har kvar sin 
elasticitet. Bukaorta är vanligaste platsen och storleken på aneurysmen avgör 
hur stor risken är för ruptur (>6cm ger en 25% årlig rupturrisk). Aneurysmen 
kan också obstruera och ger på så sätt skador på andra organ. Njurartären kan 
exempelvis få ett mindre blodflöde vilket leder till njursvikt om obehandlad. 
Spricker ett aortaaneurysm så är risken hög för död (ungefär 75-95% mortalitet) 
och man måste i princip vara på sjukhuset för att kunna stoppa den.  

Berryaneurysm är något som sker i hjärnan, främst vid Willisis cirkel. Där 
kommer blodkärlen att vidgas och bilda små bollar som ser ut som blåbär (därav 
berry). Anledningen till vidgningen är en medfödd defekt i elastiska och 
muskulära lagren i kärlekväggen. Ruptur ger hjärnblödning, 
subarachnoidalblödning och WHOL (worst headache of life).  

Dissekerande aneurysm är något som hittas vanligast i arcus aorta och är 
associerat med hypertoni, trauma och genetiska sjukdomar (Marfans sjukdom). 



Detta innebär att blodet tar sig in i media och delar upp lagren i kärlet och detta 
ger ett större kärl eftersom det fylls med blod. Kliniskt får man en enorm smärta 
mot ryggen och blodet kan även dissekera ut i pericardiet, pleuran eller 
peritoneum. Eftersom kärlet sväller drabbas kärlavgångar från aortan likt 
aneurysm som bildas p.g.a. ateroskleros. Kan ge retrograd påverkan av 
coronalkärl och ju mer proximal dissektionen är desto sämre prognos. Ruptur av 
det dissekerande aneurysmet kan ge blödningar som leder till död (exempelvis 
en hjärttamponad).  

Vaskuliter är en inflammation som drabbar kärlväggen. Ger inflammation, 
nekros och trombbildning. Patienter som drabbas av detta visar inte bara lokala 
symptom utan även generella sjukdomssymptom så som feber, trötthet och 
muskelvärk. Vaskuliten kan vara immunkomplexmedierad (vid 
läkemedelshypersensitivitet) eller så kan den vara sekundär till en infektion 
(Hepatit B).  

Temporalisarterit är en vanlig vaskulit. Drabbar temporalisartären i huvudet 
och ledet till granulomatös inflammation som ger en smärta i tinningen, 
pulsbortfall samt kan leda till blindhet om obehandlad. Behandlas med 
glukokortikoider. 

Polyarteritis nodosa är en annan vaskulit som ger fibrinoid nekros i kärlen och 
drabbar njurarna, hjärtat, lever, GI, m.m. Denna är framförallt vanlig hos yngre 
människor.  

Wegeners granulomatos innebär en inflammatorisk process i små kärl som ger 
granulombildning där och stopp. Leder ofta till njursvikt trots behandling.  

Reynauds fenomen är en överdriven vasokonstriktion som sker i fingrar och 
tår. Detta uppkommer vid kyla eller stress och är ofarligt i sig, men kan även vara 
sekundärt till SLE, Sklerodermi, Buergers syndrom och bör därför alltid kollas 
upp. Drabbar främst unga kvinnor.  

Buergers sjukdom vet man egentligen inte vad den beror på. Det som sker är 
att vi får en total destruktion av kärl i extremiteter vilket leder till gangrän. 
Drabbar nästan enbart rökare, men är ej reversibel trots rökstopp.  

Åderbråck är enormt dilaterade vener på grund av kroniskt ökat tryck. Drabbar 
benens ytliga vener främst och ses där som stora blåa stråk. Övervikt och 
graviditet är två stora riskfaktorer. Kan även drabba rectalt, esofagalt och 
scrotum (varicer). 

Lymfangit innebär en inflammation i lymfkärl. Kan leda till lymfstas och ödem.  

Vena cava syndrom innebär någon typ av stopp på vena cava. Kan vara övre 
eller nedre. Övre leder till Stokeskrage då huvud och hals sväller på grund av 
stoppat återflöde härifrån. Nedre leder till venstas till levern och vi kan få så 
kallas muskotnötlever. Ofta beror stoppet av en tumör som antingen växer i 
venerna eller utifrån och trycker ihop venen.  

Det finns lite olika kärltumörer. Vi har hemangiom som är en benign tumör som 
drabbar blodkärl, lymfangiom som drabbar lymfkärl och är benign samt Kaposi 



sarkom som är lokalt aggressiv tumör. Kaposi sarkom drabbar ofta 
immunsupprimerande patienter då den uppkommer i samband med infektion 
från HHV-8. Maligna är ovanliga i kärlek men ett exempel är angiosarkom. Alla 
kärltumörer uppkommer från endotel eller kärlets stödjeceller.  

Bypass operation görs av hjärtats kranskärl för att man ska få blod förbi 
förträngningar och göra så att hjärtat ej förstörs. 

Hypertoni betyder högt blodtryck. Detta kan vara skadligt då det ökar risken för 
hjärtsvikt, stroke, aortadissektion, njursvikt och ateroskleros. Hypertoni delas in 
i lite olika kategorier:  

Primär hypertoni - Ungefär 90-95% av fallen med högt blodtryck kategoriseras 
som "primär eller essentiell hypertoni", vilket innebär högt blodtryck utan någon 
tydlig medicinsk orsak. Blodtrycksvariationerna kan bestämmas dels genom 
arvsanlagen eller genom omgivningsfaktorer som övervikt, stress, matvanor 
(högt saltintag) och hög alkoholkonsumtion. 

Sekundär hypertoni - Vid de resterande 5-10% av fallen (sekundär hypertoni) 
finns en behandlingsbar orsak. Den här formen av hypertoni är ett symtom som 
visar att något inte står rätt till i kroppen, exempelvis på grund av njursjukdom 
eller hormonella störningar (t.ex i sköldkörteln). Vissa läkemedel, till exempel p-
piller, kan också orsaka sekundär hypertoni. 

Malign hypertoni - uppstår runt 30års ålder och är en snabbt utvecklande 
hypertoni. Ger retinopati (papillödem), hjärnödem, njursvikt och leder, om 
obehandlad, till död.  

Arterioloskleros är en sklerotisk degeneration av arterioli som leder till 
njurskada och njursvikt (oftast).  

Diabetes mikroangiopati innebär att de små kärlen bryts ner vilket oftast ses 
vid diabetes. Anledningen till att diabetiker är utsatta för mikroangiopatier, som 
kan sitta på många ställen i kroppen inkluderande bland andra retina, hjärtat och 
benen, är att endotelceler inte kan reglera sitt sockerupptag vid hyperglykemier, 
varför de blir hyperglykemiska och sockerförgiftade. Detta leder till gangrän i tår 
och fötter. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hjärtsjukdomar  
 
Kunna: Hjärthypertrofi och hjärtinsufficiens: Hjärthypertrofi vid hypertoni och VOC 
(Vitium Organicum Cordis - sjukdomar i hjärtat), hjärtinsufficiens, vänstersidig 
hjärtinsufficiens, högersidig hjärtinsufficiens, cor pulmonale. 
Kongenitala hjärtsjukdomar: Förmakseptumdefekt, ventrikelseptumdefekt, ductus 
arteriosus persistens, coarctatio aortae.  
Cirkulationsrubbningar: Ischemisk hjärtsjuktom: Angina pectoris, akut ischemisk 
hjärtsjukdom (hjärtinfarkt), hjärttamponad. 
Arrytmier, plötslig död och hypertensiv hjärtsjukdom, 
Klaffsjukdomar: (Vitium organicum cordis; VOC): Postendokarditiska vitier, 
mitralisstenos, mitralisinsufficiens, aortastenos, aortainsufficiens.  
Känna till: Hjärthypertrofi och hjärtinsufficiens: Kardiomyopati (genetik och 
molekylära mekanismer) 
Kongenitala hjärtsjukdomar: Fallots tetrad, pulmonalisstenos, , transposition av de 
stora artärerna.  
Cirkulationsrubbningar: Kronisk ischemisk hjärtsjukdom (kardioskleros), 
inflammatoriska förändringar: endokardit, myokardit vid akuta infektionssjukdomar, 
bakteriell endokardit, reumatisk endokardit, perikardit.  
  

Hypertoni eller högt blodtryck är ett sjukdomstillstånd som innebär att 
kroppens blodtryck är för högt. Hypertoni innebär i sig inga problem för den 
drabbade, men kan i längden leda till följdsjukdomar som arteroskleros, 
hjärtsvikt och njurskador. Kan efter en tid leda till hjärthypertrofi. 
Hjärthypertrofi betyder att hjärtats celler (myocyterna) växer till sig i storlek. 
Detta kan ske patologiskt när hjärtat måste jobba hårdare för att pumpa ut 
blodet till kroppen, exempelvis vid aortastenos. Kan även vara ett fysiologiskt 
svar på exempelvis träning, men i detta fall så växer hjärtats kapillärnät i 
harmoni med hjärtmuskulaturen vilket gör att hjärtat inte får lättare att drabbas 
av ischemi som vid hypertrofi som är patologisk. 

Hjärtsvikt, eller hjärtinsufficiens, innebär att hjärtat inte förmår pumpa 
tillräckligt med blod ut i kroppen för att ge syre och näring till cellerna. När 
cellerna inte får tillräckligt med syre blir man trött, pulsen kan öka, du kan få 
andnöd och benen kan svullna. Hjärtsvikt kan ha flera orsaker. Vanligast är 
kranskärlssjukdom (kärlkramp eller tidigare hjärtinfarkter) eller att hjärtat 
tröttats ut av en längre tids högt blodtryck. Detta är ett av skälen till att det är 
viktigt att behandla högt blodtryck och att inte röka. Rökning är nämligen en av 
de viktigaste bakomliggande orsakerna till kranskärlssjukdom. Sjukdomar i 
själva hjärtmuskeln, i hjärtklaffarna eller vissa hjärtrytmrubbningar kan också 
vara orsaker till hjärtsvikt. Likaså kan hög alkoholkonsumtion leda till hjärtsvikt. 

Vänstersidig hjärtsvikt ger för lite blod till systemkretsloppet som ger trötthet 
och dyspné. Kan även ge förmaksflimmer. Svikten uppstår vid hypertoni (leder 
till hypertrofi och sedan hjärtsvikt), aorta eller mitralis vitier eller primära 
hjärtmuskelsjukdomar. Det kan även ge en venstas till lungorna som inte kan 
jobba som de brukar göra då vi får en ödembildning här. Vätskan läcker ut i 
lungorna och detta gör att högerhjärtat får jobba mot högre tryck, vi drabbas då 
av högersidig hjärtsvikt också. Detta leder i sin tur till ascites, anasarca, 
leverskador och njurhypoxi. Cor pulmonale är när vi har ödem i lungorna som 



leder till att högerhjärtat får för högt tryck att jobba mot och börjar svikta helt 
enkelt.  

Förmaksseptumdefekt och ventrikelseptumdefekt kan både leda till stora 
problem om man låter dem kvarstå eller så kan de bli helt asymptomatiska, allt 
beror på deras storlek och levnadssätt. Dessa kan vid födseln ge left-to-right 
syndrome även kallat cyanosis tardiva. Detta gör att blodet inte kommer till 
kroppen som de ska utan pumpas över till högerhjärtat. Ger ej stora effekter 
direkt men kommer leda till en högersidig hypertrofi efter ett tag vilket ger en 
switch till right-to-left syndrome vilket ger syrefattigt blod i systemkretsloppet 
och vi får cyanos. En direkt right-to-left syndrome kallas även för blue baby 
syndrome. Detta ger cyanos direkt och leder till död om inget sker. Beror ofta av 
Fallots tetrad som innebär fyra samtidiga defekter: pulmonalisstenos, 
ventrikelseptumdefekt, högerförskjutning av aorta och högerkammarhypertrofi, 
som leder till otillräcklig syresättning. 

Öppen ductus arteriosus leder till en shuntning av blod där med och kan göra att 
venöst blod kommer till systemkretsloppet istället för att ta sig till lungorna.  

Coarctatio aortae är en förträngning i arcus aorta eller descenderande delen av 
aorta. Detta ger kraftiga störningar så som cyanos i nedre kroppen på små barn. 
Som vuxen får du hög puls på övre extremiteter men låg puls på nedre. Ger även 
en ökad risk för hjärnblödningar och man drabbas ofta av näsblod och liknande 
pga det höga blodtrycket.  

Ischemisk hjärtsjukdom (IHD) beror till över 90% på grund av stenoserande 
plack i koronalkärlen. Kan även bero på ökat metabolt behov, minskad 
blodvolym, anemi etc. Detta kan ge angina pectoris, akut myokardinfarkt, 
hjärtsbikt eller mors subita (plötslig hjärtdöd).  

Angina pectoris betyder kärlkramp och är det som sker i hjärtat vid 
ateroskleros i kranskärlen. Gör att vi har ett tillräckligt stor blodflöde i vila, men 
vid stress, ansträngning, kyla, m.m. så räcker ej blodförsörjningen till och vi får 
en smärta som strålar mot vänster arm och nacken som dock avtar när man vilar. 
Kan leda till total obstruktion och då får vi en hjärtsvikt.  

Akut koronärt syndrom är en term som används på sjukhus och dit räknas 
instabil angina, akut myokardinfarkt och plötslig hjärtdöd (mors subita). Dessa 
orsakas ofta av plackrupturer.  

Hjärtinfarkt är den skada som drabbar vävnaden efter exempelvis en hypoxi. 
Infarkterna kan ge lite olika komplikationer som kan vara akuta vilket leder till 
död, de kan vara subakuta (kardiogen chock, myokardruptur, pericardit eller 
murala tromber) eller så kan de vara kroniska (hjärtsvikt och aneurysm).  

Hjärttamponad innebär att blod eller annan vätska har hamnat i cavum 
pericardium. Detta gör att hjärtat får svårare att slappna av och vi får ej samma 
möjlighet till kontraktion och tömning av det. Kan bli ärrbildning mellan bladen 
och leder då till ett sammanväxt pericardium vilket inte är bra.   

Arytmier eller hjärtrytmrubbningar är samlingsnamnet på en mängd tillstånd 
som alla har det gemensamt att hjärtats rytm inte är sinusrytm. Rytmrubbningar 



kan vara alltifrån normala och ofarliga, till livshotande symptom på allvarlig 
hjärtsjukdom. Orsaken är elektriskt kaos i hjärtat. Arytmier kan klassificeras på 
flera olika sätt varför det inte finns en enda självklar indelning. Faktorer som kan 
användas är: 

* Hjärtfrekvens (bradykardi - takykardi) 

* Orsak (till exempel störning i impulsbildning, annan sjukdom, läkemedel) 

* Ursprung/mekanism (kammare, förmak, AV-knuta, återkoppling) 

Arytmierna kan bero av medfödda faktorer, hjärtinfarkter, inflammationer, 
cirkulatoriska rubbningar eller helt enkelt bero på ålder. Ett retledningsfel som 
kan leda till arytmier är Brugada syndromet. Detta ger ofta plöstliga dödsfall som 
man ej kan förklara varför.  

Plötslig död, mors subita, definieras som ett dödsfall till följd av tidigare känd 
eller okänd hjärtsjukdom, som inträffar inom en timme efter det att de akuta 
symtomen uppträder eller, om dödsfallet är obevittnat, inom 24 timmar efter det 
att personen senast sågs vid god hälsa. Orsakas främst av arytmier utan påvisad 
hjärtinfarkt. Vissa drabbar unga idrottsutövare och är exempelvis hypertrofisk 
kardiomyopati.  

Kardiomyopatier (KMP) är hjärtmuskelsjukdomar som antingen är primära 
eller sekundära. Primära drabbar endast hjärtmuskeln och sekundär 
manifesterar sig i hjärtmuskeln av systemisk sjukdom. KMP kan delas in i tre 
olika typer: Hypertrofisk, dilaterande och restriktiv. Dilaterande beror av 
systolisk dysfunktion och är den vanligaste indikationen på hjärttransplantation. 
Den hypertrofa ger stor hypertrofi av hjärtmuskeln och en diastolisk 
dysfunktion. Den beror ofta på gendefekter som kodar för protein i sarkomeren 
vilket då ger en felaktig kontraktion. Restriktiva är på grund av en nedsatt 
elasticitet i kammarväggen. Detta ger en diastolisk dysfunktion. Kan kopplas till 
amyloidos, sarkoidos, fibroelastos, inlagringssjukdomar, m.m.  

Mitralis- och aortastenos är en förträngning av klaffarna som gör att blodet ej 
kan ta sig ut i systemkretsloppet som det ska. Degenerativa klaffsjukdomar är 
exempelvis kalcifikation, myoxid degeneration, förkalkad aortaklaff, m.m. Dessa 
kan leda till hypertrofi av vänsterhjärtat vilket ökar risken för hjärtsvikt m.m. 
Bikuspid aortaklaff är ett fel man kan födas med och ger ökad risk för stenos då 
man bara har två klaffar istället för tre. Insufficiens innebär istället en oförmåga 
att skjuta blodet åt rätt håll då man läcker tillbaka blod till förmaken respektive 
kammaren i systole respektive diastole. Kan även det ge skador på hjärtat som 
kan leda till hjärtsvikt. Reumatisk feber kan också ge skador på hjärtklaffarna 
och drabbar vanligtvis barn. Beror på en infektion av Beta-hemolytiska 
streptokocker som är lika kroppsegna proteiner vid hjärtklaffarna - leder till 
molekylär mimikry och klaffarna degenereras.  

Endocarditer drabbar hjärtklaffarna och ger skador på dessa. Kan antingen vara 
bakteriell eller uppstå från yttre faktorer (sprutnarkomani). Riskfaktorer är 
medfödda eller förvärvade klaffel, klaffprotes samt om man har varit 
sprutnarkoman. De två första drabbar främst vänsterhjärtats valv men den sista 



påverkar högerhjärtat då man sprutar in det i venösa blodet som tar sig tillbaka 
via högerhjärtat först. Delas in i akut och subakut endokardit. Den akuta beror av 
högvirulenta bakterier och ger ett snabbt förlopp med stor risk för 
klaffdestruktion (Staf. aureus). Den subakuta beror av mindre virulenta 
bakterier (strep. viridus) som kan leda till klaffskada men tar flera dagar eller 
veckor innan det sker. Det finns även aseptisk endocardit. Exempel på detta är 
Marantisk endokardit som är små tromber som bildas på hjärtklaffarna och ger 
hyperkoagulativitet - leder ofta till embolism.  

Myokardit är kan ske på många olika sätt. Hjärtsvikt, virulent (coxsackievirus), 
icke virala (Chagas sjukdom som beror av kissing bugs) eller icke infektiösa 
(hypersensitivitetsreaktion eller sarkoidos). Ger arytmier och dilaterande 
kardiomyopati som tillslut leder till hjärtsvikt.  

Pericardiet kan fyllas upp av olika vätskor, exempelvis vid anasarca kan vätska 
tränga in i pericardiet och leda till hydropericardium och vid trauma kan vi få 
hemopericardium. Båda dessa tillstånd leder till ett ökat tryck på hjärtat som då 
får svårare att jobba.  

Pericarditer är inflammationer i hjärtsäcken. Fibrinoid pericardit beror av virus 
och hjärtinfarkt. Detta leder till firbinutsläpp och pericardiet stelnar och 
försvårar pumpningsarbetet. Purulent pericardit innebär var, pus, i hjärtsäcken. 
Detta beror ofta på bakterier eller svampar. Denna leder ofta till ärrbildning på 
hjärtsäcken och vi får en konstant konstriktion av den.  

Tumörer i hjärtat är ovanliga och större delen av dem är benigna. Dock kan 
deras storlek självklart leda till skada om de växer ut i ventriklarna eller 
förmaken. I benign väg har vi myxom eller rhabdomyom. Maligna är ovanligare 
och där har vi bl.a. rhabdomyosarkom. Trots att hjärtat ej bildar primära 
tumörer så finns det ofta metastaser som sätter sig här vid avancerad 
tumörsjukdom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Respirationsorganens Patologi 
 
Icke-neoplastiska tillstånd i broncher-lunga-pleura  
Inflammatoriska tillstånd, ospecifika: Bronkit, bronkopneumoni, Lobulär pneumoni, 
Interstitiell pneumoni (virus-pneumoni, primär atypisk pneumoni), Asthma bronchiale; 
Pleurit, pleuraempyem. Pneumokonios.  
Granulomatösa (”specifika”): Tuberkulos, Sarkoidos 
Lungsjukdomar av blandad genes: Hyalina membraner (”Respiratory distress  
syndrome, RDS”), bronchiectasi, emfysem. 
Cirkulationsrubbningar: Lungstas, Lungödem, Lungemboli, Lunginfarkt. 
Lungsjukdomar av blandad genes: Atelektas, Pneumothorax, 
Cirkulationsrubbningar: Hydrothorax, Hemothorax, Effusion – pleura  
Tumörer och tumörlika tillstånd i larynx, broncher-lunga-pleura  
Papilloma i larynx, Skivepitelcancer, Storcellig cancer, Adenocarcinom med subtypen 
bronkiolo alveolarcellscarcinom. Typisk och atypisk carcinoid. Småcellig cancer.  
Paraneoplastiska syndrom. Pleuracarcinos. 
Mesoteliom. Lungmetastaser. Symtomatologi av perifer respektive central lungtumör  
 

Bronkit är en inflammation som sitter djupt ner i luftrören (bronkerna), och 
som leder till att stora mängder slem bildas, och måste hostas upp. En vanlig 
orsak till bronkit är rökning (rökhosta). Delas in i akut och kronisk. Akut bronkit 
(luftrörskatarr) är ett vanligt sjukdomstillstånd. Den ger hosta och hör vanligen 
ihop med en förkylning. Vid akut bronkit har luftrören och bronkerna plötsligt 
blivit inflammerade. Detta orsakas oftast av virus och ibland av bakterier. I 
sällsynta fall av damm, luftföroreningar med mera. Kronisk bronkit 
(luftrörsinflammation) hör till gruppen kroniskt obstruktiva lungsjukdomar. 
Kriterier för kronisk bronkit är produktiv hosta i minst tre månader under två år 
följande på varandra. Återkommande luftvägsinfektioner och ökad mängd slem i 
luftvägarna är typiskt. Vid kronisk bronkit kan också framför allt luftflödet i 
luftvägarna vara nedsatt. Rökning är starkt kopplat till kronisk bronkit, och 
rökare uppmanas sluta röka. Luftvägsinfektioner behandlas vanligen inte med 
antibiotika då de oftast är orsakade av virus och inte bakterier. 

Vid bronkopneumoni är det oftast andra sjukdomar som gjort att opportunister 
kan ta sig in och infektera bronkerna hela vägen ut till bronchiolerna. Drabbar 
alltså inte en specifik del av lungan utan hela det bronkträdet. Kallas för old 
mans friend då den ofta drabbar de äldre (immunosupprimerade). Lobulär 
pneumoni är snällare och drabbar en hel lob. Kan drabba vem som helst men 
mest barn. Går att behandla med antibiotika. Interstitiell pneumoni är en form 
av lungsjukdom som ger progressiv ärrbildning av båda lungorna. Ärrbildningen 
(fibrosen) involverar interstitiet i lungan och därav namnet. Kallas även för 
idiopatisk pulmonell fibros och är en restriktiv sjukdom.  

Astma är en hyperkänslighetsreaktion typ 1. Den beror av att man frisätter stora 
mänger histamin och liknande vid bindning av ett egentligen ofarligt allergen 
(allergenet leder till IG E bildning som binder in till mastcellerna -> Ger 
frisläppning av histamin). Ger bronkkonstriktion, ökad slembildning och ökad 
vasopermeabilitet i bronkerna. Detta leder till en obstruktion och en försvårad 
andning. Kan bli en kronisk sjukdom efter ett tag. Delas också in i två faser: först 
den akuta när allergenet kommer in och vi får en snabb bronkkonstriktion och 



sedan en senare som beror av att prostaglandiner och leukotriener lockats hit 
och leder till en ökad svullnad och vasopermeabilitet.  

Pleurit är en lungsäcksinflammation och den kan ha flera olika orsaker. Den 
vanligaste anledningen till att yngre personer får sjukdomen är virusinfektioner. 
Då brukar inflammationen gå över inom två veckor utan någon behandling. De 
två vanligaste symtomen vid lungsäcksinflammation är att det gör ont när man 
andas och att man lätt blir andfådd. 

Pleuraempyem innebär en ansamling av var i pleuran. Beror oftast av anaeroba 
bakterier som kan jobba mellan det viscerala och parietala bladet. Detta kan leda 
till fibros och sammanfogning av pleuran. Detta gör att lungans rörlighet och 
funktion blir enormt begränsad.  

Pneumoconios innebär att något främmande föremål andas in i lungorna och 
leder till skada. Stora föremål kommer ta stopp innan de kommer ner till 
alveolerna, men de små med raklång form kan ofta ta sig hela vägen ner och ut 
genom alveolerna till makrofagerna som finns där och aktivera dessa. Leder ofta 
till fibros och drabbar likt sarkoidos främst de övre loberna. Kisel (silicos - 
drabbar folk i gruvdrift), asbest (asbestos - ökar risken för malignt mesoteliom), 
kol (antrakos - små svarta fläckar på lungorna, kallas ibland storstadslunga) och 
talk är varianter på pneumoconios.  

Tuberkulos är en sjukdom som inte är lika vanlig längre p.g.a. förbättrad hygien 
och levnadsstandard, dock vanlig i U-länder. Ger granulombildning i lungorna 
som består av ostig nekros och langerhanska jätteceller. Det är mycobacterium 
tuberculosis som orsakar denna. Är man en normalfrisk individ så klarar men 
ofta infektionen, men är man immunosupprimerad så kommer det att leda till 
hematogen spridning och eventuellt död. Den primära infektionen klarar man 
ofta, men tuberkulosbakterien kan gömma sig i makrofager och när individen är 
svag kommer ett nytt utbrott. Räknas därför som en kronisk bakteriell infektion.  

Sarkoidos är en restriktiv lungsjukdom som har en oklar genes. Det ger icke 
nekrotiserande granulom och kan involvera enbart lungan men även hjärtat, 
lever, njure, mjälte, m.fl. kan drabbas. Kan antingen läka spontant eller bilda 
fibros vilket ger dess restriktiva potential. Går i regress i ungefär 60% av fallen 
och 5% leder till död.  

Hypersensitivitetspneumoni innebär att man inhalerar ett främmande antigen 
som leder till en immunkomplex och cellmedierad reaktion som kan ge akut, 
subakut eller kronisk presentation. Ger inflammation, granulom och varierande 
grad av fibros. Man bör undvika allergenet för att slippa detta. Räknas som en 
restriktiv lungsjukdom.   

Hyalina membraner är en benämning på de strukturlösa membraner som vid 
vissa allvarliga sjukdomstillstånd klär insidan av de minsta luftrörskapillärerna 
(terminala bronkioli) samt väggarna i lungblåsorna och deras gångar (alveoler 
och alveolgångar). Detta försvårar luftutbyte samt andning.  

Acute respiratory distress syndrome (ARDS, chocklunga) är en diffus grupp av 
skador på lungorna som är livshotande och saknar direkt uppenbar förklaring. 



Sjukdomsbilden vid ARDS kännetecknas av att det blir tyngre att andas, ödem i 
lungorna, atelektas och andnöd (hypoxemi). Ofta är tillståndet även associerat 
till en kronisk inflammation som förvärrar tillståndet genom att förstöra det fina 
kapillärnät som omsluter alveolerna. ARDS kan orsakas av - Olika former av 
trauma på lungorna eller i bröstkorgen, misstag vid kirurgiskt ingrepp, sepsis, 
gastrisk reflux till luftstrupen, toxiska och irriterande gaser (till exempel 
cigarettrök), hjärtoperation, hypotermi, etc.  

ARDS är en högst allvarlig sjukdom och har en dödlighet på 30-40%, mycket 
beroende på grundsjukdomen. Det existerar ingen botande behandling. 
Respirator blir ofta en nödvändig åtgärd. 

Bronchiectasi är en obstruktiv sjukdom som innebär en irreversibel dilatation 
av bronkerna. Detta beror av en skada på det muskulära och elastiska lagret 
vilket gör bronkerna stora och slappa. Beror oftast av en bakteriell infektion av 
staffylococcus, men kan även bero av medfödda fel som Kartageners syndrom 
som påverkar motiliteten av cilierna i lungan eller cystisk fibros som ger enormt 
trögt slem p.g.a. defekt på CFTR (inget Cl fraktas). 

KOL är en sjukdom som klassificeras genom att en person lider av kronisk 
bronkit, bronkiolit samt emfysem. Detta ger en obstruktiv sjukdom som gör det 
svårt för personen att andas. 

Emfysem är förstorade luftrum distalt om terminala bronkioli samt destruktion 
av alveolarväggar. Rökning är en stor riskfaktor och beror av att makrofager 
aktiveras och frisätter cytokiner som lockar till sig neutrofiler som skadar 
alveolerna. Icke rökare kan också drabbas och då sker det oftast på grund av en 
destruktion av elastinet. Emfysem delas in i tre olika typer: Centriacinärt (bryter 
ner parenkymet runt bronkioli - rökning), Panacinärt (drabbar hela 
lungparenkymet och beror av a1-antitrypsinbrist) samt bullöst (drabbar perifera 
delar av parenkymet - rökning).  

Atelektas betyder lungkollaps. Detta kan antingen bero på en tryckkollaps eller 
en absorptionskollaps. Tryckkollaps uppstår vid ökat yttre tryck som vid 
hemothorax eller pneumothorax. Absorptionskollaps beror av att något fastnar i 
luftvägarna (slemplugg eller bronkcancer) vilket ger ett minskat tryck i lungan 
och den komprimeras.  

Pneumothorax innebär luft i pleurarummet. Detta kan ge atelektas. Beror 
antingen av trauma, spontan kollaps, emfysem, cystisk fibros, m.m. Ibland bildas 
en så kallad övertryckspneumothorax när luft kommer in vid inandning men ej 
kommer ut vid utandning. Pleuran bilder helt enkelt som en liten cykelventil och 
trycket blir enormt högt.  

Pleural effusion innebär att en vätska ackumuleras mellan pleurabladen och 
försvårar andningen genom att begränsa lungornas ventilation. Finns några olika 
varianter på detta: 

Hydrothorax innebär att en vätska fyller upp pleurarummet. Detta kan antingen 
vara ett transsudat eller ett exsudat där den tidigare sker vid hjärtsvikt och den 
senare vid pneumoni eller malignitet.  



Hemthorax innebär en fyllnad av blod i pleurarummet. Detta kan ske vid trauma 
eller vid malignitet det med.  

Chylothorax innebär att fett eller lymfvätska hämnar i pleurarummet. Sker vid 
trauma.  

Medfödda fel på lungorna finns också. Vi har exempelvis tracheobronchial 
fistulering som leder till en inkomplett separation av trachea och esofagus. Vi har 
även pulmonell hypoplasi som ger stenos på pulmonalisklaffen och syns på 
bebisen som inga andningsrörelse.  

Lungcancer är inte den vanligaste cancern, men den mest dödliga. De flesta 
fallen orsakas av rökning och drabbar framförallt äldre. Rökningen ger 
skivepitelsmetaplasi i lungorna då detta epitel klarar röken bättre än 
körtelepitelet som finns där innan. Leder dock till en ökad risk för dysplasi och 
cancer. Luftföroreningar, joniserande strålning (radon), virus (HPV -> 
skivepitelscarcinom), diet (vitamin A brist ger skivepitelsmetaplasi) och asbest 
(främst malignt mesoteliom) är andra faktorer som ökar risken för lungcancer. 
Lungcancer upptäcks ofta sent då det är symptomen som gör att man hittar det, 
men ser ej så mycket förändringar utifrån. Kan leda till obstruktion av luftvägar, 
ulceration av luftvägar samt abnorm slembildning. Pancoast syndrom är 
sammanställning av faktorer som tyder på lungcancer: smärta mot revben, 
plexus brachialis trycks ihop vilket ger atrofi i armen samt att truncus 
sympaticus cervikala del skadas vilket ger horners syndrom. Andra biverkningar 
kan vara på N. laryngeus recurrens (heshet), N. phrenicus (diafragma paralys), V 
cava sup. (stokes krage) eller ihoptryckt esofagus som ger dysfagi. Lungcancer 
sprider sig gärna via lymfkärl och blodkärl till andra delar av kroppen.  

Undersökningsmetoder för lungcancer är bronkoskopi där man går ner med ett 
bronkoskop och tar biopsi som man sedan kan analysera. Man kan även be 
patienten inhalerar saltvattenlösning och hosta upp denna och på så sätt få med 
tumörpartiklar upp.  

Den vanligaste lungtumören är adenocarcinom. De andra två vanliga är 
småcellig lungcancer och skivepitelscancer. Adenocarcinom är en 
körtelepitelstumör som uppstår perifert om terminala bronkioli (claraceller och 
pnuemocyt typ 2 tros vara förstadium) och är den dominerande formen hos 
unge ickerökande personer. Ger ofta ärrbildning samt indragen pleura. 
Utvecklingen är     hyperplasi -> dysplasi -> cancer in situ -> invasiv cancer. 

Skivepitelscarcinom (cancer) är oftast centralt belägen och basalceller är 
tänkbara prekursorer. Denna metastaserar relativt sent och metaplasi p.g.a. 
rökning eller andra irritanter ökar risken för dysplasi och carcinom. Går:   
Hyperplasi -> Metaplasi -> dysplasi -> carcinoma in situ -> invasiv cancer. 

Småcellig lungcancer är en neuroendokrin högmalign tumör som uppstår 
centralt. Den har en enormt snabb tillväxt och metastaserar tidigt. Leder till död 
inom 3 månader om behandling ej sker. Associeras med rökning. 

Storcellig lungcancer är ej lika som de andra tre ovan och är enormt högmalign 
men rätt ovanlig. 



Man delar in cancern i olika stadier: Prognostiskt värde (överlevnadschans), 
Prediktivt värde (val av behandling styrs av detta), TNM (tumör, lymfknutor och 
metastas).  

Behandlingen sker lite olika: Kirurgi sker vi cancer i lågt stadium. Aggressiv 
behandling ses istället på små cellig lungcancer (strålning och kemo). Palliativ 
radiokemoterapi kan användas vid icke små cellig lungcancer. Man jobbar nu 
väldigt mycket med target therapies där man slår ut specifikt cancern, men detta 
kräver en total analys av cancerns mutationer och detta tar tid att göra och 
eftersom cancer ofta är heterogent så byter den skepnad väldigt lätt.  

Carcinoider är en annan typ av tumörer. Dessa är lågmaligna neuroendokrina 
tumörer, därav namnet carcinoid som betyder mindre carcinom. Är inte 
associerade med rökning alls och uppstår av en normalt förekommande 
neuroendokrin cell. Har metastaspotential och växer ofta centralt. Ger ibland 
upphov till olika symptom i hela kroppen. Dessa är symptom som ej har med 
cancerns placering i sig att göra utan vad cancern uppkom ifrån för cell. Vid 
carcinoider frisätt exempelvis serotonin som ger flush, diarré, vasodilatation, 
näsblod m.m. Ger en effekt på hela kroppen. Insulinom kan ge hypoglykemi 
medans ett pheokromocytom kan ge vasokonstriktion i hela kroppen och 
konstant ett påslag av sympatikus.  

Paraneoplastiskt syndrom är när en tumörsjukdom (cancer) ger symptom som 
inte kan förklaras med tumörens utbredning i vävnaden. En malign tumör, i 
synnerhet olika carcinom, ger ofta upphov till generella symtom av allvarlig 
natur, där det mest kända är en extrem avmagring. Dessa fenomen beror på att 
tumörcellspopulationen producerar aktiva substanser vilka påverkar 
ämnesomsättningen och saltbalansen i kroppen. Vidare dör ofta de centralt 
belägna delarna i tumören och toxiska substanser frisätts till cirkulation. Ett 
annat exempel är att lungcancer ibland ger upphov till hyperkalcemi, det vill 
säga ökad mängd kalcium i blodet. Hyperkalcemi är ett paraneoplastiskt 
syndrom som beror på att de cancerdrabbade områdena i lungan ger ifrån sig ett 
hormon som lurar kroppen till att höja blodets kalciumnivå. 

Papillom kan antingen vara solitära eller recurrenta. De solitära hittas i bronker 
och trachea främst hos äldre män. Dessa beror på en infektion av HPV 16/18 
samt rökning ökar risken. Recurrenta(Recurrent respiratory papillomatos) 
involverar larynx och kan sprida sig till trachea och bronker (ungefär 5% gör 
det). Drabbar ofta unga och HPV 6/11 ökar risken för det. Blir sällan maligna 
men kan självklart orsaka problem i form av obstruktion om de blir stora.   

Lungan är den näst vanligaste platsen för metastaser och beror av ett högt 
blodflöde hit. Även lungcancer kan metastasera sig i lungan (per continuatum). 
Metastaserna sätter sig ofta bilateralt och i underloberna där perfusionen är som 
störst. Metastaserna går att skilja från primära tumörer då de sitter i blodkärlen 
och lymfkärlen och växer där till sig till runda bollar. Är ofta flera inom ett litet 
område och är man osäker kan man alltid använda immunohistologisk färgning 
för att ta fram vartifrån de kommer.  

Pleural carcinos innebär carcinom i pleuran. Detta har en dålig prognos och 
associeras ofta med vätska mellan pleurabladen. 



Malignt mesoteliom är något som drabbar pleuran (men även peritoneum, 
pericardium och tunica vaginalis) hos främst äldre män och den är starkt 
korrelerad till asbest. "In-situ" förändringar ses parietalt som små druvklasar 
och vid progress får vi plackbildning, förenade tumörer och en genomblödning 
av pleurabladen. Denna är svårupptäckt och har en extremt dålig prognos där 
större delen av patienterna dör inom 2år trots kirurgi och kemoterapi.  

Perifera tumörer (adenocarcinom) är bättre prognostiskt sätt då de gör 
snabba och tydliga symptom som smärta i bröstet eller tryckande mot nerver. De 
centrala tumörerna däremot kan gro i tysthet. Detta göra att de hinner utvecklas 
och börjar metastasera innan man ens hittar dem. Detta ger en sämre prognos 
och mindre chans för överlevnad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gastro-intestinalkanalens patologi 
  
Icke-neoplastiska tillstånd i munhåla  
Kunna: Inflammation etc.: Aftösa sår, blåsdermatoser, oral lichenoid reaktion. 
Spottkörtlar: Sialadeniter.  
Neoplastiska och preneoplastiska tillstånd i munhåla  
Kunna: Läppar, munhåla, svalg, esofagus: Leukoplaki, Skivepitelcancer. 
Spottkörtlar: Pleomorft adenom  
Benpatologi  
Kunna: Odontogena cystor och tumörer.  
Icke-neoplastiska tillstånd i mage-tarm  
Kunna: Missbildningar: Meckels divertikel, Kongenital megacolon (Hirschsprung’s 
sjukdom)  
Inflammation, konkrement etc.: Aftös stomatit, Refluxesofagit, Barret’s esofagus, 
Akut/erosiv gastrit, Atrofisk gastrit, gastrit associerad till Helicobacter, intestinal 
metaplasi, Appendicit, Crohns sjukdom, Ulcerös kolit,  
Cirkulationsrubbningar: Esofagus-varicer, tarminfarkt 
Känna till: Missbildningar: Esofagusatresi, stenos, Diafragmabråck, Kongenital 
pylorusstenos  
Inflammation, konkrement etc.: Infektiös enterit, Celiaki, Ileus, Invagination, 
Angiodysplasi, Peritonit  
Cirkulationsrubbningar. Hemorrhoider 
Cystor, divertiklar: Esofagusdivertiklar, Tunntarmsdivertiklar, Colondivertiklar,  
Diverticulos  
Tumörsjukdomar i mage-tarm  
Kunna: Esofagus: Skivepitelcancer, Adenocarcinom. Ventrikel: Ventrikelpolyper, 
Adenocarcinom Tunntarm: Adenocarcinom  
Colon, rectum: Colonpolyper (adenom, hyperplastisk polyp, inflammatorisk polyp), 
Adenocarcinom, Appendixcarcinoid.  
 
 
Afte eller aftös stomatit är blåsor i munnen som ser ut som vita eller vitgula 
små gropar i slemhinnan och är mycket ömma, vilket kan vara till besvär vid 
tandborstning och även vid förtäring. Blåsorna växer sakta och brister sedan för 
att utvecklas till sår, ofta mycket smärtsamma. Den omgivande slemhinnan är 
inflammerad och ofta ilsket röd. Finns egentligen ingen klar etiologi men den 
associeras ofta med systemsjukdomar och stress. Finns i minor och major. Minor 
är små sår och är den vanligaste som kan uppstå på hela munslemhinnan. Major 
är större sår som uppstår i gommen eller på läpparna, ger även ärr.  

Blåsdermatoser är autoimmuna sjukdommar som drabbar epitelet. 
Slemhinnepemfigoid och pemfigus vulgaris ger liknande symptom. Tryck mot 
huden ger en blåsbildning nästan omedelbart och detta kallas för Nicholskys 
tecken. Vid slemhinnepemfigoid (SP) kan man hitta höga halter av Ig M, G, A och 
komplementfaktorer. SP kan gå i spontan regress men behandlas ofta med 
glukokortikoider. Vid Pemfigus vulgaris finns det antikroppar mot keratinocyter 
vilket gör att epitelet går sönder. Den är även mer svårbehandlad men man ger 
glukokortikoider även här. Även lichen planus kan ge blåsor. 

Oral lichen planus uppstår vid stress och associeras med reumatoid artrit. 
Drabbar främst medelålders kvinnor och den ger vita beläggningar i munnen 
som man ofta finner en svampinfektion i. Det är mellan epitelet och bindväven 



som denna inflammation sker och det är ett cytotoxiskt t-cells svar som ger 
apoptos i epitelcellslagret. Ser ut som spindelväv i slemhinnan och uppstår 
bilateralt. Inflammationen är som värst där det är vitt då det är en ökad 
keratiniseringsgrad. Kan även ge blåsdermatoser.  

Sialodenit är en inflammation i spottkörteln där spottsten (sialolithiasis) är den 
vanligaste orsaken. Denna ger avstängning och infektion och behandlas med 
antibiotika. Kan även orsakas av paramyxovirus vid epidemisk parotit, CMV vid 
immunbristtillstånd samt coxsackievirus. Sarkoidos kan orsaka epiteloidcellig 
sialoadenit, men detta är relativt ovanligt; då förekommer även uveit, feber och 
perifer facialispares.  

Leukoplaki definieras som en vit fläck som inte kan skrapas av från slemhinnan 
och som inte kan diagnostiseras som någon annan sjukdom eller lesion. 
Prevalensen i Sverige av leukoplaki är 3.6 %, den är vanligare hos män (6.1%) än 
hos kvinnor (1.2%). Leukoplakier är den vanligaste orala precancerösa lesionen. 
Inom 10-20 år uppvisar cirka 4% av leukoplakierna en cancerös förändring. 
Leukoplakin uppstår på grund av en ökad keratinisering. Vid svampinfektioner 
ses en liknande vit hinna men denna går att skrapa av och är alltså inte samma 
sak som en leukoplaki.  

Skivepitelscancer börjar ofta i munnhålan som en leukoplaki som sedan visar 
en kraftig atypi och dysplasi. Vid skivepitelscancer i munnen kan man ha sår som 
ej läker på över två veckor och indurationer med hårda vallartade kanter 

Odontogena cystor uppstår vid en infektion i en tand eller ur en tand som ej 
vuxit upp ännu (bildar en follikulär cysta som tas bort med kirurgi). Vid 
angulus/ramus området på mandibulen har vi tumörer som utvecklas ur de 
vävnader som utvecklar tänder, vi får alltså bl.a. ameloblastom, odontom och 
cementoblastom. 

Pleomorft adenom är den vanligaste tumören i glandula parotis. Det är en 
benign, kapselförsedd tumör som är välavgränsad, fritt förskjutbar och känns 
påtagligt hård. Den tillväxer långsamt och har en viss maligniseringspotential, 
dock väldigt liten.  

Meckels divertikel är en rest av gången mellan navelsträngen och ileum 
lokaliserad ungefär 15cm från valva ileocaecalis. Denna kan ha drabbats av 
inflammation och får då liknande symptom som vid appendicit och det beror på 
att den kan ha ventrikelmucosa i sig vilket gör att den kan bilda syra. Denna 
syraproduktion ger en ulceration och till slut perfusion.  

Hirschprung´s sjuksom ger ett icke innerverat segment i tjocktarmen. Drabbar 
ungefär 1/5000 och beror på en avsaknad av ganglionceller till segmentet. Ger 
en obstruktion i den delen av colon vilket gör att feaces ansamlas här och vi får 
en dilatation av colon. Kan leda till död om det ej behandlas. Detta gör man 
genom att man tar bort det felaktiga segmentet och sätter ihop colon utan det. 
Faeces kan då ta sig igenom colon och ut mot rectum.  

 

 



Refluxesofagit är en inflammation som drabbar esofagus. Detta beror på att 
magsyra åker åt fel håll och kommer upp i matstrupen. Detta ska inte hända, 
utan kan beror på ett fel i lower esofagus sphincter. Övervikt, diagfragmabråck, 
rökning och alkohol ökar risken. Vanlig symptom är smärta, halsbränna och sura 
uppstötningar. Har man detta under en längre tid kan man drabbas av Barrets 
esofagus. Barretts esofagus är en sjukdom då celler i nedre delen av matstrupen 
omvandlas till en annan mer syratålig sort (skivepitel blir cylinderepitel 
(körtelepitelsmetaplasi)), genom så kallad metaplasi. Detta sker då magsyra ofta 
och länge felaktigt befunnit sig i matstrupen. 10 % av de individer som söker 
vård för uppstötningar har Barretts esofagus, och det drabbar mest överviktiga 
män. Barrets esofagus höjer risken för matstrupscancer då körtelepitelet 
drabbas av lätt dysplasi som blir svår dysplasi som sedan kan leda till ett 
adenocarcinom. Detta drabbar alltså den nedre delen av esofagus. Det är en dålig 
prognos för adenocarcinom i esofagus dock ger tidigare fynd en större chans för 
överlevnad.  

Vi har även skivepitelscarcinom i esofagus. Denna är dock ej associerad med 
Barrets esofagus utan med rökning, alkohol, nutrition, m.m. Ses mest i den 
mediana delen av esofagus.  

Diafragmabråck, vilket också brukar kallas för hiatusbråck eller glidbråck, 
betyder att det hål i diafragma där esofagus passerar är så stort att nedersta 
delen av matstrupen och en del av ventrikeln kan pressas upp igenom det. 
Bråcket i sig är ofarligt och ger ibland inga besvär och då behöver man inte göra 
något åt det. I allmänhet finns en ärftlig faktor för diafragmabråck och det är inte 
orsakat av stress eller annan ohälsa. Om man får besvär beror på om den övre 
magmunnen kan hålla tätt eller inte. I samband med diafragmabråck är det inte 
ovanligt att det blir en försämrad funktion i övre magmunnen. Det är alltså inte 
fråga om ett bråck på själva magmunnen. Ger esofagusreflux. 

Esofagus kan också drabbas av varicer vid portal hypertension (levercirrhos). 
Det sker då blodet försöker ta en annan väg tillbaka till hjärtat då levern ej kan ta 
allt, leder till överbelastning av venerna i esofagus som kan spricka och då leder 
till död.  

Zenker´s diverticulum är en påsbildning i esofagusväggen i närheten av 
pharynx. Kan bli fylld av mat och ger då dysfagi, ont i nacken, halitosis, hosta och 
uppstötningar. Är helt enkelt en divertikel där det kan råka fastna saker som ger 
symptom.  

Esofagusatresi är en medfödd missbildning som innebär att förbindelsen mellan 
matstrupen och magsäcken är avbruten. Esofagus betyder matstrupe och atresi 
att det saknas en naturlig kanal eller öppning. För det mesta finns också en 
trakeoesofageal fistel, en förbindelse mellan matstrupen och luftstrupen 
(trachea). 

Akut/erosiv gastrit är ett som är ett svar på kemisk skada som droger 
(exempelvis NSAID:s) och alkohol, ibland även av infektiös natur. Den kemiska 
substansen ger en skada på mucosan som då gör att syran kan skada under den 
och vi får smärtor. Syns som en erusion, ödembildning, blödning och ulceration i 
magslemhinnan.  



Kronisk gastrit beror av Helicobacter pylori, autoimmuna sjukdomar eller 
kemisk skada. HP är en gramnegativ bakterie som lever på mucosan i magen och 
ger inflammation där (drabbar mest antrum). Det blir fibros, metaplasi och 
atrofi. Detta ger även ulcerösa sår, duodenala sår samt ökar risken för gastrisk 
cancer (adenocarcinom och MALT lymfom). Autoimmun gastrit (atrofisk) kan 
angripa parietalceller och intrinsic factor vilket ger kronisk inflammation av 
corpus, fibros och metaplasi. Kan ses som makrocytär anemi. Detta ökar även 
risken för carcinoider i magen och gastriska adenocarcinom. Reflux (kemisk) 
gastrit beror på en reflux av galla och duodenaljuice upp i ventrikeln som 
orsakar skada på mucosan här. Även NSAID ger upphov till kemisk gastrit. Detta 
ger iallafall erosiva ulcerationer i ventrikeln.    

Peptisk ulcerös sjukdom ger sår i ventrikelns mucosa p.g.a. en syra eller 
pepsinattack. Mucuset och epitelet ska skydda oss men när det är borta av någon 
anledning så kan syran attackera och ge sår i magsäcken. Detta kan initieras av 
galla, Helicobacter pylori, NSAID, ischemi och rökning. En akut variant av detta 
utvecklas som en del i akut gastrit och är ett stressvar på: allvarliga brännskador, 
CNS-skador eller extrem hypersyrism (Zollinger-Ellison syndromet). Ger 
koagulationnekros i mucosan och granulationsvävnad i ulcerösa botten.  

Alla typer av gastriska ulcerationer kan ge massiva blödningar. Dessa massiva 
blödningar ger i sin tur anemi. Du kan skilja en blödning från tidigt och sent i 
tarmen genom att kolla på faeces. Är det svart är det en tidig blödning då blodet 
hunnit koagulera. Är det istället rött beror det på en sen blödning då blodet 
fortfarande är färskt. 

Gastrisk cancer består av adenocarcinom och ventrikelpolyper. 
Adenocarcinom uppstår på grund av diet (fiberfattig kost med mycket fett och 
raffinerat socker), Helicobacter pylori, gallreflux, m.m. Dessa ger alla 
ulcerationer i ventrikeln och därför ska alla ulcerationer betraktas som maligna 
fram tills att motsatsen bevisats. Adenocarcinomet utvecklas på lite olika ställen 
i magen beroende på olika faktorer. I övre delen av ventrikeln beror det oftast på 
grund av reflux och inte Helicobacter pylori. De som associeras med antrum och 
corpus är oftast HP samt dieten. Carcinomet kan också vara av två typer; diffust 
och intestinalt. Diffust drabbar hela magens vägg, det har en dålig prognos, 
drabbar främst yngre, är mer familial (ärftlig) och ser ut som signetringsceller 
histologiskt. Den intestinala växer och blir som en stor bulle, den är associerad 
med HP, den har en bättre prognos och drabbar främst äldre patienter. Det 
gastriska adenocarcinomet metastaserar gärna i ovariet och heter då 
Krukenbergs tumör. Ventrikelpolyperna är snällare än adenocarcinomen och är 
benigna hyperplastiska inbuktningar. Dessa kan dock vara adenomatösa och 
därför ska man alltid ta en biopsi och skicka till patolog.  

Pylorus stenos är en annan sjukdom som innebär en förträngning av 
pylorussphinktern i magensäcken. Detta beror av en hypertrofi av denna som 
gör att mat ej kan ta sig vidare ner i tunntarmen. Märks tidigt på små barn på 
grund av avmagring och projektilspyor (tänk en dålig film).  

Intestinal metaplasi innebär en förändring av epitelet i mage eller esofagus till 
en typ som liknar tarmsepitel. Detta sker vid exempelvis Barrets esofagus (se 
ovan). Kronisk inflammation av HP i magen eller gastric esophagus reflux 



diseases (GERD:s) är de primära initiatorerna av detta. I början av denna 
metaplasi påminner cellerna om tunntarmsepitel men ju längre tiden går ju mer 
liknar det Colon.  

Infektiös enterit är en inflammation i tunntarmen. Denna kan vara bakteriell 
(matförgiftning, shigella, salmonella, E. coli) eller viral (Rotavirus, Tuberculos 
eller Norwalkvirus). 

Glutenintolerans, eller Celiaki, innebär en hypersensitivitet mot gluten. Detta 
gör att när person som lider av detta äter gluten så startas en epitelial T-
lymfocytmedierad attack mot enterocyterna vilket leder till en nedbrytning av 
villi. När antalet villi minskar så minskar upptagsområdet i tunntarmen och 
personen kan ta upp mindre näring och drabbas av malabsorption. Symptom är 
dirré, magsmärtor, viktminskning och anemi. Det ökar även risken för lymfom 
(T-cells) och adenocarcinom i tunntarmen (ökat slitage ger mer regeneration av 
epitelet och en ökad risk för mutationer).  

Det kan även ske obstruktioner i tarmen, ileus - tarmvred. Dessa sker på lite 
olika sätt: adhesion (sker ofta postoperativt som en slags ärrbildning mellan två 
segment), bråck (peritoneum bilder ett litet veck som tarm kan fastna i), 
stenoserande tumör, invagination (ett segment som ligger längre fram skjuts 
bakåt in i ett kaudalt segment), förträngning, volvulus (vridning av tarmen).  

Appendicit eller blindtarmsinflammation beror på att blindtarmsbihanget blivit 
inflammerat. Orsaken är oftast okänd. Inflammationen gör att man får ont i 
magen, och det är viktigt att få snabb behandling. I sällsynta fall brister 
blindtarmen, vilket är allvarligt och kan ge blödningar in i peritoneum. Appendix 
kan också ge upphov till tumörer, appendixcarcinoider. Dessa är neuroendokrina 
tumörer som kan ge serotonin och ge upphov till serotonin syndrom. De är oftast 
benigna men kan ibland vara maligna och de metastasera. Dock sker det sällan.  

Akut interstitiell ischemi kan bero av en venös ocklusion, arteriell ocklusion 
eller en något icke ocklusivt. Venösa kan uppstå vid invaginationer av en 
bråcksäck, av trombos i portavenen, av hyperkoagulativa tillstånd eller vid 
inflammation. Den arteriella kan vara en trombos eller en embolisering som ger 
en vit infarkt. Storleken på kärlek avgör nekrosens storlek. Icke ocklusiv beror 
exempelvis på minskat cardiac output vid chock eller sepsis.  

Kronisk interstitiell ischemi beror på förträngningar, men ej stopp, i viscerala 
artäerer. Beror ofta på ateroskleros. När detta sker kan vi drabbad av magangina 
(intag av mat ger smärta) och en ischemisk förträngning. Detta drabbar dock 
oftare tjocktarmen än tunntarmen.  

Angiodysplasi är en liten kärldeformation i tarmen. Det är en vanlig anledning 
till oförklarliga blödningar i GI kanalen och anemi. Lesionerna är oftaflera och 
ofta involverade i ceacum eller ascenderande colon, men de kan förekomma på 
andra platser. Behandlingen sker ofta medicinering eller operation.   

Endast 5% av GI neoplasierna drabbar tunntarmen. Anledningen tror man är att 
vi har ett snabbt flöde igenom här, det är stora vätskevolymer som snabbt får 
bort skadliga stimuli, vi har mycket bakterieflora samt ett aktivt immunsystem. 



Benigna tumörer här är dock adenom (som uppstår i samband med polyposis 
syndrome), hamartom (Polyper) och lipom. Malignt har vi adenocarcinom (som 
beror av idiopatisk inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)), NET:s, GIST:s 
(Gastrointestinala stromala tumörer) och malign lymfom (vid glutenintolerans). 
De olika NET utvecklas från endokrina celler i mucosan och står för 20% av 
tunntarmsneoplasierna. Exempelvis bildas det carcinoider i jejenum och ileum 
som ger serotonin (kan ge serotonin syndrom) samt gastrinproducerande 
neuroendokrina tumörer i duodenum (Zollinger-Ellison syndromet). Dessa små 
cancerformer kan metastasera och gör det främst till levern eller till lymfknutor. 
GIST:s är ovanliga och utvecklas från cajalceller som ger tarmen en 
pacemakerliknande funktion i plexus myentericus. Dessa kan vara benigna eller 
maligna men är oftast stora och välavskiljda från resten av tarmen.  

I tjocktarmen kan vi drabbas av infektiös colit. Denna sker ofta på grund av 
bakterier (E. coli) men finns även i en specialform som heter pseudomembranös 
colitis. Denna specialform är antibiotika krävande då man efter en antibiotikakur 
har en mindre tarmflora och då kan Clostridium difficiles toxiner skada mucosan 
som den inte gör i vanliga fall. Neonatal nekrotiserande enterocolit är något som 
drabbar förtidigt födda barn, det associeras med ischemi men man vet inte 
varför det uppstår.  

Idiopatisk inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) ger kroniska diarréer, 
magsmärtor, rektalblödningar och viktnedgång. Den delas upp i två 
huvudformer: ulcerös colit och Crohn´s sjukdom. Ulcerös colit drabbar rectum 
samt distala colon och växer kontinuerligt nedifrån och upp. Crohn drabbar 
istället spridda segment från munhåla till anus och är ej kontinuerlig. Crohn är 
transmural och ger även upphov till granulom i tarmen, ulcerös colit håller sig 
enbart till mucosan. Fördelen med Crohn är att den endast ger en liten förhöjd 
risk för cancer samtidigt som ulcerös colit höjer risken enormt.  

Divertiklar kan uppkomma i tarmen och är en bråckbildning av mucosan in 
eller igenom tarmväggen. De bildas på grund av ett intraluminärt tryck som 
ökats på grund av en lågfiber diet. Mucosan pressas då ut genom "hål" i 
tarmväggen mellan de longitudinella taenia. Dessa divertiklar kan ge kramper, 
svullen mage samt divertikelit vid faecesinpackning. Detta kan leda till 
perforation, blödning och abscess (varbildning) i divertikeln. Det finns även 
sanna och falska divertiklar. De sanna tar med sig hela tarmväggen ut (även 
adventitian) medans de falska enbart far med mucosan och submucosan. 

Det man ska veta är att polyper är samma sak som en tumör på/nära ytan av ett 
organ. Dessa kan vara både benigna och maligna. De benigna är inte invasiva 
utan växer istället på höjden in i lumen. De kan vara hyperplastiska, 
inflammatoriska, lymfoida, lipom eller hamartom. De maligna går istället in och 
förstör mucosan och är ulcerativa, exempelvis NEC:s, lymfom eller GIST. 
Adenomen som bildas i tjocktarmen växer som sagt ut i lumen och drar med sig 
lamina muscularis ut. Adenomen är alltså kvar i mucosan och är därför benigna. 
De kan dock bli stora och orsaka obstruktioner, invaginationer samt förändras 
till malign typ. Utvecklas enligt:                                                                                 
Normalt epitel -> låggradig dysplasi -> höggradig dysplasi -> invasivt 
adenocarcinom. Adenocarcinom i sin tur växer ej utåt. Dessa börjar med en 



invasiv tillväxt och respekterar inte längre basalmembranet. De ger ulcerationer 
och vill ta sig in till submucosan för att där utnyttja blodkärlen och lymfkärlen 
som finns där för att kunna sprida sig till övriga kroppen. Symptom på 
adenocarcinom är märklig fekal blödning, rektalblödning, järnbristanemi, stopp i 
tarmen och håll på tarmväggen. De flesta adenocarcinomen drabbar rectum och 
colon (50%), caecum (30%) och colon transversus och descendens (20%). Dessa 
ger ofta metastaser i levern och i lymfknutor, men kan även drabba peritoneum. 
Benigna tumörer i tjocktarmen, förutom adenom, kan vara hyperplastiska 
polyper (har förlängda kryptor och sågliknande epitel), hamartoma polyper 
(består av normala vävnadselement men som växer på varandra på ett felaktigt 
sätt, växer ej snabbare än vanlig vävnad, dock sätts den ihop fel), 
inflammatoriska polyper (som är en ickeneoplastisk förtjockning av mucosan 
som beror av inflammatoriska cellers infilitration och är ofta associerad med 
fibros och kryptdistortion) samt benigna lymfoida polyper (som är en 
ickeneoplastisk förtjockning som beror av lymfoida folliklar).  

Bukhinneinflammation eller peritonit är en inflammation i bukhinnan, 
peritoneum. Inflammationen uppstår vanligast då ett organ inuti peritoneum 
brister. Exempelvis kan en inflammerad tarm brista (ex. appendix) och därmed 
infektera bukhinnan. Bukhinneinflammation kan även uppstå hos bland annat 
patienter som behandlas med peritonealdialys mot kronisk njursvikt. 
Anledningen är då att patienten vidrört kopplingar som används vid dialysen 
eller kommit åt med kläderna. Symptom vid bukhinneinflammation är mycket 
individuella men buksmärtor, kräkningar och feber är vanligt förekommande. 
Tillståndet kan vara livshotande om ingen behandling sätts in. Behandling sker 
med antibiotika. 

Hemorrhioder uppstår i rectum vid portal hypertension. Man kan kalla det fär 
åderbråck i anus. Det ser ut som druvklasar när venplexat blir överfyllt av blod 
och det kan antingen växa i anus eller precis utanför vilket gör de synliga. Ger 
färskt blod i avföringen och kan ge trombosbildning.  

Anal atresi är en medfödd defekt, med en komplex genetisk bakgrund, som ger 
en ickeexisterande analkanal och ett rectum som slutar i blindo. 
Atresisjukdomarna förekommer ofta inte ensamma utan har en person någon 
form av atresi så är risken hög för att den lider av ännu en exempel 
esofagusatresi eller gallgångsatresi.  

Analen kan också drabbad av cancer. Här finns både adenocarcinom som 
utvecklas i den proximala delen och skivepitelscarcinom som utvecklas i den 
distala biten närmast solen (kan ge ulcerösa lesioner, blödningar och smärta - 
associeras ofta med HPV). Basaloida carcinom utvecklas i transitionzonen mellan 
de två epiteltyperna.  

 

 

 

  



Lever och gallvägar  
 
Kunna: Ikteruspatogenes: Ikterus; prehepatisk, hepatisk, posthepatisk  
Inflammatoriska tillstånd: Virushepatit (HepA, B, C), kronisk hepatit, autoimmun 
hepatit, Cholecystit 
Cirrhos: Klassifikation baserad på etiologi 
Fettlever: etiologi, alkoholinducerad leversjukdom, steatohepatit Biliär cirrhos: primär 
(PSC, PBC) – sekundär 
Hemokromatos: hereditär, sekundär 
Neonatal hepatit: etiologi, histologisk bild 
Hepatocellulär cancer, Cholangiocellulär cancer, Levermetastaser  
Levertransplantation: rejektion, komplikationer, patologi, indikationer  
Akut pankreatit, Kronisk pankreatit, Pankreascancer  
Känna till: Hepatitklassifikation (histologiskt), 
Cirkulationsrubbningar: Budd-Chiari syndrom, Veno-ocklusiv syndrom 
Missbildningar: gallvägsatresi (extrahepatisk, intrahepatisk) 
Cystisk fibros 
Benigna tumörer i lever 
Gallsten 
Gallblåsecancer  
 

Ikterus är gulsot som beror på en ansamling av bilirubin i kroppen. Den kan 
antingen uppstå prehepatiskt, hepatiskt eller posthepatiskt. Prehepatiskt beror 
den p.g.a. för stor nedbrytning av erytrocyter. Detta kommer göra att vi får en 
enormt mängd bilirubin som ej hinner tas om hand om och vi får en ansamling 
av okunjugerat bilirubin i kroppen. Hepatiskt beror exempelvis på levercirrhos 
som då gör att levercellerna inte kan ta hand om bilirubinet i normal mängd och 
hinner inte konjugera det. Leder till en ansamling av konjugerat och okonjugerat 
bilirubin i kroppen. Posthepatiskt beror på stopp i gallgången av exempelvis 
gallstenar eller tumörer. Detta kommer att leda till att bilirubin, som är 
konjugerat, inte kommer kunna ta sig ut med gallan och bli urobilinogen (för att 
sen bli sterkobilin och urobilin) och sedan lämna kroppen. Det sker alltså en 
ansamling av konjugerat bilirubin i kroppen. Man kan alltså mäta vad för typ av 
bilirubin det är som ansamlats vid gulsoten och detta kommer göra det enklare 
att veta vad som lett till symptomet.  

Gallstenar är kristalliserade stenar som görs av gallkomponenter. De formas i 
gallblåsan och kan ta sig ut i gallgångarna och eventuellt ut till tunntarmen. 
Stopp i rören kan ge gallgångsstopp eller pancreasstopp. Det senare är mer 
allvarligt då det kan leda till akut pancreatit. Därför avlägsnar man gärna 
gallblåsor med stenar i då risken för akut pancreatit är hög (kan leda till död). 
Stenen i gallblåsan kan också ge akut cholecystit, empyem och perforation. Akut 
cholecystit ger enorma smärtor och man tar även bort gallblåsan här om det 
behövs. När stenarna rör sig och fastnar i gallgången kan du som sagt få akut 
pancreatit eller cholangit (gallgångsinflammation). Cholangiten kan sedan stiga 
upp ur gallgångarna och in i levern och där ge skador.  

Gallblåsecancer är ofta associerat med gallsten och är främst ett 
adenocarcinom. Detta carcinom ger sent symptom vilket innebär att det är en 
högre risk att den hunnit metastasera och prognosen ser ofta inte bra ut.  



Hepatit, leverinflammation, kan orsakas av hepatit virus (A,B,C,D,E), autoimmun 
hepatit eller kronisk hepatit (som beror av Wilsons sjukdom, Hemokromatos 
eller alkoholkonsumption).  

Hepatit A smittar via fekal-oral kontakt och är vad man kallar för 
turisthepatiten. smittar ofta vid dålig hygien och det räcker med att man äter 
eller dricker något dåligt för att bli infekterad. Leder till en akut hepatit som 
alltid läker ut och inte ger en ökad cancerrisk i levern. Går även att vaccinera sig 
mot. Inkubationstiden är mellan 15-40 dagar. 

Hepatit B smittar via blod, vertikalt från moder och slemhinnor. Finns över hela 
världen och drabbar främst missbrukare i Sverige. Kan antingen vara akut, 
fulminant (superakut) eller kroniskt. Har en lång inkubationstid (2-6månader) 
och går även den att vaccinera sig mot.  

Hepatit D kräver en samtidig hepatit B infektion för att kunna angripa, kommer 
annars ej kunna infektera. Sprids via blod till blod och om man väl drabbad finns 
en stor risk för att kronicitet utvecklas och ger en snabb cirrhos. Går ej att 
vaccinera sig emot (går indirekt om man vaccinerar Hep B). 

Hepatit C är idag den vanligaste anledningen till kronisk hepatit, cirrhos och 
hepatocellulär cancer i världen. Går ej att vaccinera sig mot. Sprider sig likte 
hepatit B och har en inkubationstid på 40-90 dagar. Är nästan alltid kronisk och 
aldrig fulminant. Ger långsam cirrhos som ökar risken för cancerutveckling. 
Hepatit C får en sämre prognos vid alkoholism, hemokromatos och a1-
antitrypsinbrist (precis samma som ger panacinära emfysem i lungorna). Både 
Hepatit B och C kan ge extrahepatiska manifestationer som angriper exempelvis 
ögat och leder till blindhet.  

Vid hepatit virus så ser man höga ALAT värden, bilirubinstegring, feber, 
illamående, trötthet, ikterus, m.m. Det finns dessvärre ingen specifik behandling 
av virus hepatit så man får i värsta fall vid fulminant förlopp göra en 
levertransplantation.  

Autoimmun hepatit är av okänt ursprung och är associerad med cirkulerande 
autoantikroppar och högt Ig G i blodet. Drabbar främst kvinnor och är ibland 
fulminant. Kan behandlas med azathioprine (blir 6-MP i kroppen) men har 
enormt mycket negativa biverkningar.  

Kronisk hepatit kan vara persisterande eller aktiv. Hepatit B/C, autoimmun 
kronisk hepatit, läkemedel och alkohol (de två senare mer sällan) är det som 
orsakar det. Vid persisterande så är histologin i levern bevarade medans i den 
aktiva är leverparenkymet förstört. Den aktiva leder även till cirrhos av levern.  

Vad är då cirrhos? Det är en ökning av bindväven till bildning av noduli, utan 
centralven, som åtskiljs av bindvävsstråk. Levernekros och regeneration är det 
som leder till cirrhosen. Kan vara mikro eller makronodulär vilket innebär att 
noduli har olika storlek. Mikro associeras med alkoholcirrhos och makro med 
kronisk aktiv hepatit. Mikron övergår dessvärre nästan alltid till makron om 
cirrhosen fortgår. Alkohol, hepatit B och C är de vanligaste anledningarna till 
cirrhos. Den kan dock även vara biliär (ex stopp i gallgången som gör att galla 



åker tillbaka till levern och förstör) eller pigmentell (hemokromatos som är 
ansamling av järn eller Wilsons sjukdom som är ansamling av koppar).  

Cirrhosen kan i sin tur leda till ascites, splenomegali och porta hypertension. Den 
sista gör att blodet blir tvunget att ta en annan väg tillbaka till vena cava inferior. 
Det kommer då att ge esofagus varicer och rektala varicer som kan spricka och 
ge enorma blödningar (den tidigare dödliga).  

Leversvikt är en oförmåga hos levern att upprätthålla sin normala proteinsyntes 
och metabola funktion som en del av den normala fysiologin. Sjukdomen brukar 
klassificeras enligt två former: Akut leversvikt är utvecklandet av hepatisk 
encephalopati (konfusion, stupor och koma) och minskad produktion av 
proteiner (så som albumin och koagulationsfaktorer) inom fyra veckor efter de 
första symptomen (så som gulsot) på leverproblem.  

Kronisk leversvikt vanligen i samband med levercirros, som i sig självt kan ha 
många orsaker, exempelvis alkoholism, hepatit B, hepatit C, autoimmuna, ärftliga 
eller metabola orsaker. 

Leversvikt har en hög mortalitet på över 50% och detta beror på att alla de 
funktionen levern har (serumproteinbildande, glykogenlagrande, 
glukoneogenes, m.m.) slås ut och kroppen kan då inte fungera normalt.  

Alkohol är direkt hepatotoxiskt och leverskada och alkoholism går ofta hand i 
hand. Ungefär 15% av alkoholisterna drabbas av cirrhos och skadan kan även 
manifestera sig som fettlever eller alkoholhepatit.  Fettlever i sig är inte farligt. 
Den beror på en ansamling av lipiddoppar i hepatocyterna och gör levern 
förstorad, gul och slemmig. Kan även uppstå på grund av diabetes, övervikt, 
läkemedel eller droger. Om man dock får en inflammation samtidigt i levern så 
drabbas man av steatohepatit. Denna kan antingen vara på grund av alkohol eller 
NASH (ickealkoholisk steatohepatit).  

Reye´s syndrom drabbar barn som ätit aspirin (acetylsalicylsyra) och leder till 
fettlever. Kan även leda till leversvikt och död. 

Fettlever kan man även få när man är gravid. Man vet ej exakt varför det 
händer men den återvänder till normal storlek efter graviditeten.  

Biliär cirrhos är antingen primär (PBC - primär biliär cirrhos eller PSC - primär 
skleroserande kolangit) eller sekundär (är ofta extrahepatisk och beror av något 
obstruktivt. Den sekundära kan antingen bero av en gallsten i gallgångarna, 
cancer i pancreas eller gallgångsatresi hos barn. Vid sekundär cirrhos får levern 
en grön färgning, vi har gallgångsproliferation och galltromber bildas.  

PBC gör att gallgången bryts ner och är en kronisk sjukdom som drabbar mer 
kvinnor än män. Den är troligtvis autoimmun och associeras med reumatoid 
artrit och SLE. Vi får en T-cellsaktivering mot gallgångsepitelet som leder till dess 
degeneration. Histologiskt kan vi antingen kan ha kronisk destruktivitet, 
segmentell skada, granulom, kolestas och cirrhos. Leder till levercirrhos inom 5-
15år och det finns tyvärr ingen behandling utan levertransplantation är det man 
får använda i värsta fall.  



PSC gör att gallgångsflödet försvinner p.g.a. obstruktion. Är nära besläktad med 
PBC men leder istället till en inflammation och fibros av gallgången som leder till 
stopp. Drabbar mest män som även lider av ulcerös kolit. Det finns ej något 
botemedel mot denna heller och den leder till cirrhos inom 5-6år. 
Levertransplantation kan genomföras och det leder till friskhet.  

Cholecystit är en inflammation av gallblåsan som i sitt akuta tillstånd oftast 
medför en operation (cholecystektomi). Behandling med antibiotika kan vara 
aktuellt vissa fall. Beror till 90% av fallen på grund av gallstenstopp som gör att 
gallan ej kan lämna gallblåsan. Även bakterier kan orsaka det, men detta är 
väldigt ovanligt. Symptom talande för akut cholecystit är skarp kolikliknande 
smärta under höger revbensbåge, ofta strålandes bak mot ryggen och upp mot 
höger skulderblad, yrsel/kräkningar samt feber. Akut cholecystit brukar 
behandlas med operation vilken i de flesta fall kan utföras med laparoskopisk 
teknik. Om det gått mer än fyra till fem dygn sedan insjuknandet så ges patienten 
en antibiotikakur i ungefär tio dagar och sedan får det gå tre till sex månader 
innan en cholecystektomi utförs. Patienten ges även smärtstillande för att 
hantera eventuella anfall under väntetiden. Att operera i akutskedet efter mer än 
fyra till fem dagars sjukdom medför en högre risk för komplikationer. 

Hemokromatos delas in i en primär och en sekundär. Den primära innebär ett 
ökat upptag av järn i duodenum som sedan lagras som ferritin i levern, pancreas, 
hud och i vissa fall myocard och hypofys. Är en autosomal recessiv sjukdom som 
leder till att män drabbas oftare än kvinnor. Denna inlagring leder till 
levercellsnekros och till slut cirrhos om det ej behandlas. Ger en ökad risk för 
cancer och på klinik kan man hitta ferritin i blodet, ALAT höjning och på en 
leverbiopsi ser man järninlagring i hepatocyterna. Sekundär hemokromatos ger 
en järnoverload i kroppen som leder till att det lagras i hepatocyterna. Beror ofta 
av alkoholism.  

Gallvägsatresi innebär att gallgångarna ej anläggs i fosterstadiet. Finns en 
extrahepatisk och en intrahepatisk. Den extrahepatiska leder till sekundär biliär 
cirrhos i levern snabbt och levertransplantation krävs för att överleva. Den 
intrahepatiska innebär en avsaknad av inre gallgångar i lever och leder till 
cirrhos. Dock är gallvägsatresi ovanligt. 

Cystisk fibros beror på en defekt i CFTR. Detta leder till att transporten av Cl ej 
kan ske. Detta leder till ett extremt segt sekret i halsen, i många fall infertilitet, 
problem i tarmen samt att pancreas exokrina funktion ej fungerar. Personer som 
överlever med cystisk fibros i mer än 25år drabbas ofta av cirrhos.  

Neonatal hepatit är dåligt definierad och är mer utav ett samlingsnamn för olika 
sjukdomar. Det är hepatit som drabbar barn som just fötts och beror av antingen 
a1-antitrypsin brist, hepatit B (vertikalt från moder), annan infektion och i 
hälften av fallen vet man ej varför barnet har hepatit. Leder till levercellsskada 
och inflammation.  

Hemangiom är den vanligaste benigna tumören som drabbar levern. Uppstår i 
blodkärl och är extremt små. Levercellsadenom är en annan typ av benign tumör 
som främst drabbar kvinnor i reproduktiv ålder. Uppstår främst vid använning 
av p-piller och kan vara enormt stora (40cm) vilket kan ge livshotande 



blödningar. Svårt att skilja denna från ett carcinom men den är ej premalign. I 
gallgången drabbas vi ibland av gallgångshamartom som är benigna 
förändringar.  

I malign väg har vi hepatocellulär cancer. Denna drabbar levercellerna och 
heter hepatom med ett annat namn. Orsakas oftast av hepatit B och C. Dessa är 
väldigt maligna och ibland måste man transplantera för att rädda personen 
ifråga. Cholangiosarkom börjar växa i gallgångens och är väldigt malign. 
Hepatoblastom är stora tumörer som drabbar barn upp till 5 års ålder och ger 
stora tumörer. Metastaser i levern är vanligt, ungefär 5-40ggr så vanligt som 
primärcancern. Kommer ofta från lungorna, colon, pancreas, bröst och hud. 
Svåra att skilja från gallgånscancer och måste därför färgas 
immunohistokemiskt. Man försöker ta bort levercancer med kirurgi i så stor 
utsträckning det går, metastaser behandlas även mer så.   

Budd-Chiaris syndrom (BCS) eller Veno-ocklusiv syndrom är ett 
sjukdomstillstånd som ibland debuterar med ascites, leverförstoring och 
buksmärtor. Symtomen beror på att blod ansamlas i levern på grund av att ett 
hinder, ofta en blodpropp, blockerar det normala blodflödet genom levern. 
Hindret är beläget någonstans på en nivå från de små levervenerna till gränsen 
mellan vena cava inferior och hjärtats högra förmak. 

Vid levertransplantation finns en stor risk för avstötning av organet, en 
såkallad host versus graft disease. Detta sker i ungefär 75% av fallen och sker 
mellan 2dagar till 6månaders tid. Delas in i en akut rejektion och en kronisk 
rejektion. Den akuta går fort och leder till snabb skada då kroppen känner igen 
levern som främmande och bryter ner den. Syns hitologiskt som skadade 
intrahepatiska gångar och endotelialit. Den senare varianten går långsammare 
och leder till en nekros av organet. Här syns skadade intralobulära gallgångar, 
kolestas och försvinnande gallgångar. Komplikationer vid transplantation är 
infektion från exempelvis CMV, HSV, HBV, HCV samt en recidiv från 
grundsjukdomen (tumören eller primär billär cirrhos). De främsta fallen som 
kräver transplantation är cirrhos som ej är orsakad av alkohol och PBC och hos 
barn är det gallgångsatresi (den extrahepatiska).  

Pancreatit är en inflammation i pancreas. Denna kan vara akut eller kronisk. 
Den akuta beror på skada på pancreas som ger förstörelse av cellmembran och 
nekros. Nekrosen gör att flera pancreasceller frisätter sina enzymer vilket leder 
till mer nekros. Det blir som en ond cirkel helt enkelt. Kan även bero på 
gallstenar, droger, tumörer, virus (HIV CMV), SLE, hypotermi m.m. Den kroniska 
varianten ger smärta mot ryggen, diarré, viktminskning, malabsorption och 
diabetes mellitus. Alkohol, rökning, cystisk fibros, m.m. kan orsaka det och 
behandlingen av kronisk pancreatit är att sluta dricka alkohol, ta smärtstillande 
samt pancreasenzymkomplement (insulin).  

Pancreascancer (ductalt adenocarcinom) ger magsmärta och obstruktiv ikterus. 
Utvecklas i pancreas huvud, hals eller svans och riskerna ökar vid rökning, 
alkohol, kronisk pancreatit, kemikalier, m.m. Är extremt dödlig och endast 3,5% 
överlever mer än 5år. Kirurgi är den effektivaste behandlingen och gör att 
medellängden med cancern ökar från 3månader till 10-20månader.  



Mammae  
 
Kunna: Redogöra i stora drag de olika undersökningsmetoderna för att upptäcka och 
utreda bröstens sjukdomar (klinisk undersökning, mammografi, cytologins och 
histopatologins för- och nackdelar).  
De vanligaste maligna brösttumörerna: Duktal, Lobulär, Ductal in situ cancer 
mammae. Maligna tumörernas ungefärliga procentuella fördelning, histologi, 
histologisk gradering och prognos. Kunna skillnaden mellan invasiv och cancer in situ i 
bröstet.  
Morbus Paget ́s disease i bröstöstvårtan. . 
Benigna tumörer: Fibroadenom, Intraduktalt papillom/papillomatos.  
Benigna proliferativa och icke proliferativa förändringar i bröstet: 
Fibroadenomatos, Skleroserande adenos, Radierande ärr, Bröstcystor  
Inflammation: Mastit, Fettvävsnekros 
Rubbningar med okänd eller förmodad hormonell genes: Gynekomasti  
Riskfaktorerna och spridningsvägar av bröstcancer, lokalisationer för lokala och 
fjärrmetastaser  
Känna till: Specialanalyserna (hormonreceptorbestämning ER/PGR, HER2, 
proliferation) 
för att kunna klarlägga tumörens malignitetspotential och lämplighet för onkologisk  
behandling. Betydelsen av hyperplasi (epitelios) i bröstet.  
 

Bröstcancer är den vanligaste tumörformen bland kvinnnor i Sverige och 
ungefär 1 av 10 utvecklar det under sin livstid. Kan även förekomma hos men 
men där är incidensen under 1%. Det är den dödligaste cancerformen bland 
kvinnor efter lungcancer, men med hjälp av mammografi och ökad medvetenhet 
om knölarna i bröstet så har dödssiffran sakta börjat gå neråt.  

De vanligaste symptomen av bröstcancer är en palpabel fast resistens som är 
adherent mot omgivande bröstvävnad som också ofta är svåravgränsad. Det sker 
även en hudindragning vid ytligt belägna tumörer och en mamillretraktion vid 
centralt belägna tumörer. Mer ovanliga fynd, men som ändå förekommer är en 
eksematös inflammatorisk reaktion och klåda utgående från bröstvårtan som 
kallas för Paget´s disease of the nipple (finns även i vulva). Man kan finna en 
bröstasymmetri samt ett diffust ödem som kallas apelsinhud (huden får ett 
knottrigt utseende som påminner om en apelsin). Man kan även finna en eller 
flera fasta resistenser i axillen och i vissa fall även infra- och supraclaviculärt. Vid 
inflammatorisk cancer ser man även rodnad, ödem och värmeökning samt en 
konsistensökning utan en avgränsbar tumör. Detta gör denna svår att 
diagnostisera under graviditet och amningsperioden. Man kan även få en viss 
arvsvullnad om lymfkärlen har fått stopp och i vissa fall (vid ex. papillär cancer) 
ser man blodtillblandad sekretion från bröstvårtan.  

För att utreda en bröstcancer använder man sig av något som kallas 
trippeldiagnostik: palpation, mammografi (eventuellt en 
ultraljudsundersökning om man finner resistensen under en graviditet) och 
finnålspunktion (cytologiskt test). Mammografin eller den eventuella 
ultraljudsundersökningen ska göras före punktionen och man ska vara väl 
medveten om att benigna fynd inte utsluter en dold malignitet. En lobulär cancer 
kan vara extremt svår att diagnostisera både vid mammografi och 



finnålsaspiration. Vid osäkerhet om malignitet förekommer så tar man ofta det 
säkra före det osäkra och gör en diagnostisk resektion.  

Vid utsöndring av seröst eller blodigt sekret från mjölkgångarna (ductus 
lactiferi) så måste man även utreda sekretet. Man börjar precis som vanligt med 
en mammografi, sen gör man en galaktografi (görs genom att man sprutar in en 
kontrastvätska i den aktuella bröstgången varpå man tar vanliga 
mammografibilder) och sedan görs en cytologisk undersökning av sekretet på ett 
utstryk.  

Precis som vanligt så kan ett cytologiprov ej säga hur långt gången en cancer är, 
hur differentierad den är eller hur prognosen ser ut. För detta krävs en PAD. Då 
behöver man ta en biopsi av knölen för att kunna kolla i mikroskop och 
bedömma differentieringsgrad och invasivitet. Dock tar detta mycket längre tid 
och i vissa fall måste en behandling sättas in fort. Därför är både cytologens och 
patologens jobb viktiga beroende på vilken situation patienten befinner sig i (sår 
och stora lymfkörtlar behöver snabb behandling, samtidigt som en knöl kan vara 
en cysta). 

Olika faktorer avgör hur stor risken är att drabbas av bröstcancer. Ärftliga 
faktorer orsakar ungefär bröstcancer i 5-10% av fallen. Då är det ofta kopplat till 
en mutation i generna BRCA1 och BRCA2. Man kan även se en form av 
genetiskt predisposition i en familj när tre eller flera släktingar (av första eller 
andra graden) i minst två generation har fått bröst eller ovariecancer. Med en 
lägre diagnosålder på dessa så ökar sannolikheten att drabbas själv. Även 
hormonella faktorer spelar roll. Man har sett tysliga samband mellan menarche, 
barnlöshet, hög ålder vid första graviditet och sen menopaus. Detta innebär att 
den totala mängden östrogen som brösten utsätts för under en livstid påverkar 
risken att drabbas av cancer. Livsstil är också något som avgör uppkomsten av 
bröstcancer. Övervikt, kost, alkoholkonsumption och andra livsstilmönster är 
alla viktiga faktorer. Detta kan man se då incidensen av bröstcancer är stor i 
Nordeuropa och Amerika, men låg i Japan och Afrika. Dock kommer generationer 
som migrerar till länder med hög risk att få samma incidensgrad som 
urbefolkningen. Detta ger oss att miljön påverkar. Även övervikt avgör och detta 
tror man har att göra med den ökad aromatasmängden i kroppen vid fetma. 
Detta kommer öka östrogentillverkningen och mängden östrogen som brösten 
utsätts för går upp. Sist men inte minst så är joniserande strålning en faktor som 
ska vägas in. Diagnostisk eller terapeutisk strålning mot bröstkörtlarna i yngre 
ålder (under 30år), särskilt i samband med graviditet eller amning, ökar risken 
för att drabbas av bröstcancer.  

Det finns lite olika typer av bröstcancer. Det finns lobulär cancer in situ 
(LCIS), duktal cancer in situ (DCIS), Paget´s sjukdom (bröstvårtan), Duktal 
Cancer, Lobulär cancer, medullär cancer, mucinös cancer, papillär cancer samt 
Phyllodes tumör. De tre första är benigna och de andra är maligna.  

LCIS är en markör för ökad risk att utveckla invasiv bröstcancer i framtiden 
(invasiva lobulära carcinom, men även invasivt duktalt carcinom), inte bara i 
bröstet den drabbar utan även det kontralaterala. Risken att en malign tumör 
ska uppstå till ungefär 20% inom 20år. Upptäckt ibland av en slump i samband 



med en bröstoperation av annan orsak. DCIS gör kalcifikationer i brösten vilket 
ej sker vid LCIS vilket gör det till en svårupptäkt tumör.  

Duktal cancer in situ (DCIS) är ofta associerad med kalcifikationer i bröstet 
som uppstår av nekrotisk vävnad eller kalcifierat sekretoriskt material. 5% av 
den oscreenade befolkningen upptäcker cancern samtidigt som 40% upptäcks 
hos dem som gör det. Detta beror på att man med hjälp av mammografin kan 
hitta kalcifikationer. Dock uppträder den sällan som palperbar massa vilket gör 
den svår att hitta utan mammografi. DCIS har en god prognos där ungefär 97% 
blir friska efter en mastektomi. Kan ibland utvecklas till invasiv cancer och då 
gör den det ofta i samma bröst och kvadrant som där DCIS var. Behandlas genom 
att man försöker ta bort DCIS så fort som möjligt samt behandla med 
antiöstrogen preparat som tamoxifen eller aromatas.  

Paget´s sjukdom (bröstvårtan) innebär ett carcinoma in situ i bröstvårtans 
epidermis. Ofta finns det, i underliggande bröstparenkym, DCIS eller invasiv 
cancer. Man ser ofta erytem och flagning kring bröstvårtan och området kan 
upplevas som irriterande. Står för ungefär 2% av fallen av bröstcancer. 

Invasivt duktalt carcinom kallas alla typer av tumörer som ej kan delas in i 
nedanstående (de som kommer) och 70-80% av cancer hamnar i den här 
gruppen. Den är ofta associerad med DCIS men ibland kan den även uppstå från 
SCID. De flesta carcinomen producerar ett desmoplastiskt (bildning av fibrösväv 
eller bindväv) svar som byter ut den normala fettväven i bröstet och formar en 
hård palperbar massa. Tumörens kanter är ofta oregelbundna och dess 
desmoplastiska beteende ger indragning av bröstet och bröstvårtan.  

Invasivt lobulärt carcinom består av celler identiska till cellerna i LCIS. 
Cellerna invaderar individuellt till stroman och är ofta uppdelade i enkla kedjor. 
Dess tillväxtmönster liknar cancerceller som har tappat E-cadherin som gör att 
de inte längre kan binda till omkringliggande celler.  De kan uppträda som 
palperbara massor men vissa kan ha ett diffus invasivt mönster. Lobulärar 
carcinom har ett speciellt invaderingsmönster bland bröstcancerformerna då de 
oftare sprider sig till CSF, serösa ytor, GI kanalen, uterus och benmärg. De kan 
även invadera båda brösten och dessa tumörer står för färre än 20% av 
brösttumörerna.  

Inflammations carcinom är definierade av ett förstorat, svullet och erytematöst 
bröst utan en palperbar massa. Det underliggande carcinomet är ofta dåligt 
differentierat och infiltrerar bröstet diffust. Denna tumör involverar ofta 
lymfatiska kärl vilket leder till ödembildning på grund av en blockad. En riktig 
inflammation ses väldigt sällan eller aldrig. Dessa tumörer metastaserar gärna 
till platser långt bort och 5års överlevnaden ligger på under 50%.  

Medullärt carcinom står för ungefär 1% av de maligna cancerformerna, 
colloida carcinom för mindre och tubulära carcinom står för 10% av de invasiva 
cancerformerna som är mindre än 1cm. Invasivt ductalt carcinom är alltså den 
vanligaste maligna formen av bröstcancer.  

 



Bröstcancer sprider sig gärna hematogent och lymfatiskt. Yttre och centrala 
lesioner sprider sig först till de axillära lymfkörtlarna. De som ligger mer medialt 
tar sig till lymfknutorna vid de inre bröstartärerna. Metastaserna kan sedan ta 
sig överallt i kroppen men favoriserar gärna lungorna, skelettet, binjurarna, 
hjärnan och levern. Detta gör att metastaserna kan vara svåra och hitta och vissa 
gör sig inte uttryckta förrens långt efter avslutad behandling. Dock ju längre 
tiden går desto större chans är det att man är helt frisk. Tumörerna vid 
bröstcancer delas också upp efter TNM systemer (Tumörstorlek, spridning till 
lymfkörtlar och metastaseringsgrad).  

Fibroadenom är absolut den vanligaste benigna neoplasmen som kan hittas i en 
kvinnas bröst. Den består av fibroblastiskt stroma och epitellinjerade kärtlar, 
men det är enbart de stromala cellerna som kan dela sig och är de neoplastiska. 
Dessa fibroadenom uppstår vanligtvis hos unga kvinnor, främst mellan åldern 
20-30år, och de hittas ofta som ensamma mobila massor. En ökning av östrogen 
tros ge deras uppkomst och de kan förstoras sent i menstruationscykeln eller 
under graviditet för att sedan försvinna eller kalcifieras efter klimakteriet.  

Intraduktalt papillom är en benign neoplastisk förändring som oftast syns hos 
kvinnor innan menopausen. Dessa lesioner är oftast ensamma och hittas i de 
stora ductus lactiferi eller sinusarna. Presenterar sig kliniskt med en serös eller 
blodig modd som kommer ur bröstvårtan. Man kan även se små subareola 
tumörer som har några millimeter i diameter samt i vissa fall en retraktion av 
bröstvårtan.  

Skleroserande adenos är en typ av fibrocystisk förändring som är mindre 
vanlig än cystor och hyperplasi, men den kan härma carcinom kliniskt och 
morfologisk vilket gör den viktig. Dessa lesioner innehåller intralobulär fibros 
och proliferation av små gångar och acini. Den skiljer sig dock från carcinom 
histologiskt genom att dess acini är arrangerade i ett vindlingsmönster och dess 
yttre gräns är väl begränsad.  

En bröstcysta är en sluten, vätskefylld och epitelklädd hålighet eller blåsa i 
bröstet. Bröstcystor kan uppträda som en enstaka, stor cysta i ena bröstet eller 
som spridda cystor, eller i båda brösten, som vid fibrocystisk bröstsjukdom. De 
bildas oftast i dagarna mellan ägglossning och menstruation. Även om det är 
benigna förändringar så är de ofta smärtsamma vid beröring. 

Inflammation i brösten är ovanligt, men när det väl förekommer ger det smärta 
och ömhet på de områden som drabbats. Mastit betyder bröstkörtelinfektion. 
Orsakas oftast av att lite mjölk ligger kvar i bröstet så att E. coli-bakterien får 
fäste, även Staphylococcus aureus kan orsaka det (akut variant) och tar sig in via 
bröstgångarna. Kan även orsakas av att det är småsår i huden så bakterien 
kommer in den vägen. De flesta fallen uppkommer i början av amningen då 
huden på bröstvårtan är skadat. Behandlas med antibiotika.  

Fettvävsnekros är en annan ovanlig sjukdom som kan drabba kvinnor och 
uppstår ofta vad trauma mot brösten. Den bildar en liten massa som ofta är liten 
och mjuk som är vällokaliserad. Histologiskt ser man nekrotiserande fett i mitten 
omgivet av neutrofiler och makrofager. Skadan blir efter ett tag omgärdad av 
fibrös vävnad och mononukleära leukocyter för att tillslut bli utbytt mot en 



ärrvävnad eller cysta fylld av nekrotisk vävnad. Kalcifikation kan uppstå i både 
ett ärr och cystans vägg.  

Gynekomasti är en förstoring av brösten hos en man. Detta kan bero av en 
överstimulering av östrogen och den vanligaste anledning är att man drabbats av 
cirrhos så levern ej kan bryta ner allt östrogen som bildas. Andra sjukdomar som 
ger gynekomastu är Klinefelters sjukdom (XXY), intag av anabola sterioder och 
andra läkemedel. Fysiologisk gynekomasti kan även förekomma runt puberteten 
eller i extremt hög ålder. Vid gynekomasti ses en ökad mängd bindväv och en 
hyperplasi av körtelgångarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kvinnliga genitalia  
 
Icke-neoplastiska tillstånd  
Kunna: Adenomyos, endometrios 
Känna till: Inflammatoriska förändringar: Cervicit, Endometrit, Salpingit  
Cystiska och hyperplastiska, ej neoplastiska tillstånd: Cervixpolyp, Endometriepolyp 
(så kallad ”corpuspolyp”), ektopisk graviditet, Follikelcysta, theca-luteincysta, 
Polycystisk ovarial sjukdom (så kallad ”Stein-Leventhals syndrom”),  
Tumörsjukdomar  
Kunna: Portio-cervix: HPV, Dysplasi (Cervical Intraepitelial Neoplasi, CIN), 
Carcinoma in situ, Skivepitelcancer. Adenocarcinom  
Endometrium: Enkel och komplex hyperplasi, Adenocarcinom  
Myometrium: Leiomyom, Leiomyosarkom  
Ovarier: Begreppet ”Borderline”, Cancerriskfaktorer, Epiteliala – stromala tumörer 
(serös, mucinös, endometrioid); Groddcellstumörer (cystiskt teratom (dermoidcysta), 
omoget teratom), Stromala tumörer.  
Känna till: Vulva, vagina: Condyloma acuminatum, Endometrium: Carcinosarcom 
Choriocarcinom från groddcelltumör gruppen  
 

Adenomyos innebär en tillväxt av basallaget i endometriet ner in myometriet. 
Knippen av endometrial stroma, körtlar, eller båda, finner man djupt ner i 
myometriet intryckt mellan muskelbuntarna som finns där. Närvaron av 
endometrial vävnad inducerar en reaktiv hypertrofi som ger en förstorad uterus 
med förtjockad vägg. Eftersom körtlarna i adenomyosis kommer från stratum 
basale i endometriet så kommer de inte att ge en cyklisk blödning, men  
adenomyosis kan ge menorrhagia (en förlängd och onormalt stor blödning), 
dysmenorrhea (smärta under menstruation) samt bäckensmärta innan 
menstruation. Orsaken till adenomyos är okänd, men sjukdomen försvinner 
typiskt efter klimakteriet. 

Endometrios innebär att endometriala körtlar och vävnader hittas utanför 
endomyometriet. Ungefär 10% av alla kvinnor drabbas under premenopaus 
samtidigt som ungefär hälften av alla infertila kvinnor drabbas. Den drabbar ofta 
flera ställen och involverar ofta bäckenstrukturer som ovarierna, fossa Douglasi, 
uterusligament, tuba uterina, m.m. Mindre vanliga platser är peritoneum hålan, 
periumbikalvävnad, lymfknutor, lungor, hjärt och skelettmuskulatur samt 
skelettet, men det förekommer. Det finns lite olika hypoteser om hur 
endometriosen uppstår. Regurgationsteorin, som just nu är den mest använda, 
innebär att menstrautionen får ett bakflöde genom äggledarna som leder till en 
inplantation av vävnaden på annan plats. Den metaplastiska teorin hävdar att 
det beror av stamcellerna som endometriet uppstår ifrån. Dessa två teorier kan 
dock ej förklara hur mer distala strukturer som lymfknutor och lungor kan 
drabbas. Det finns ännu en teori som kallas för kärl och lymfatiska 
spridningsteorin. Denna menar att den endometriska vävnaden tar sig till distala 
platser via olika typer av kärl. Det finns alltså ingen teori som är rätt eller fel 
utan alla tre kan tillämpas på olika fall och olika individer.  

Senare studier av endometrios har visat på att vävnaden som hamnar på de 
felaktiga platserna även är onormal. Jämför med normal endometrievävnad så 
innehåller den felaktigt placerade vävnaden högre halter av inflammatoriska 



mediatorer, speciellt PGE2, och den har även en ökad östrogenproduktion på 
grund av ökad aktivitet hos aromatas. Dessa ändringar ger en ökad möjlighet till 
överlvnad i distala vävnader och förklarar även varför COX 2 inhibitorer och 
aromatasinhibitorer fungerar som bra läkemedel vid endometrios.  

Jämfört med adenomyos så har man nästan alltid ett fungerade endometrium 
som genomgår cykliska blödningar vid endometrios, men eftersom blodet 
ansamlas i de små hålorna som bildas så kan man se små rödbruna noder eller 
implatat (1-2cm stora) som ligger precis under den drabbade serösa vävnaden. 
När ovarierna är involverade kan skadan ge stora blodfyllda cystor som som blir 
bruna när blodet får ligga kvar (kallas chokladcystor).  

Kliniska manifestationer av endometrios beror vart skadan sker. Ärrbildning på 
ovarierna eller deras gångar ger ofta ömhet i de nedre magkvadranterna och i 
värsta fall sterilitet. Drabbas rectums vägg ses smärta vid "bajsning" samtidigt 
som en involvering av uterus eller vesica urinarias serosa kan ge dyspareunia 
(smärtsamt samlag) och dysuri. Nästan alla fall ger kraftig dysmenorrhea och 
bäckensmärta på grund av inre pelvisblödningar eller periuterina adhesioner.  

Cervicit är en inflammation som drabbar cervix och är extremt vanlig. Vanligt 
ses purulenta flytningar. Den kan vara både infektiös och ickeinfektiös, men det 
är svårt att diagnostisera vilken det är då vaginans normalflora innehåller bl.a. 
Streptococcer, Staphylococcer, Enterococcer och E. coli. De infektiösa agenter 
man ska hålla utkik efter är Chlamydia trachomatis, T. vaginalis, Neisseria 
gonorrhoeae, HSV-2 (herpes simplex virus 2) och vissa typer av HPV. Dessa är 
alla sexuellt överförbara och den som är absolut vanligast är C. trachomatis som 
står för ungefär 40% av samtliga fall. Man bör även ha koll på herpesvirusen då 
dessa kan smitta vertikalt från mor till barn vilket kan ge seriösa, ibland fatala, 
systemiska herpesinfektioner i den nyfödda. Cervicit kan vara kronisk eller akut. 
Den akuta formen drabbar kvinnor som precis har fött barn och orsakas ofta av 
Staphylococcer eller Streptococcer. Kronisk cervicit ger en inflammation och 
epiteliell regeneration och detta gör att cervix epitel kan visa en hyperplasi och 
reaktiva ändringar både i skivepitelet och det kubiska. Detta kan göra att det 
kubiska epitelet tillslut genomgår en skivepitelsmetaplasi.  Cervicit hittas ofta vid 
rutinkoller eller när personer kommer in och har haft en leukorrhea (vit 
flytning). Denna flytning måste tolkas noggrant då vissa bakterier alltid är 
närvarande i slidan och bara identifikationen av den skadliga patogenen kan leda 
till en korrekt behandling.  

En inflammation i endometriet kallas för endometrit. Denna kan vara kronisk 
eller akut och beror av om det är ett lymfatiskt (kronisk) eller neutrofilt (akut) 
immunsvar som dominerar. Den beror ofta på grund av en infektion av N. 
gonorrhoeae eller C. trachomatis. Histologiskt ser man en neutrofil ansamling i 
det ytligaste lagret av endometriet och körtlar som coexisterar med stromal 
lymfoplasmatiskt infiltrat. Tydliga lymfoida folliklar ses oftast vid 
klamydiainfektion. Tuberkulos kan ge granulomatös endometrit och är ofta 
associerad med tuberkulos salpingit och peritonit. Detta ses dock oftast hos 
immunsupprimerande patienter, men bör även beaktas när man undersöker en 
person från ett land där tuberkulos är vanligt förekommande. Endometrit kan 
också bero av en rest efter befruktning, något som blivit kvar efter ett missfall 



eller närvaron av en främmande kropp (exempelvis något från inre uterus). 
Dessa ger ett inflammatoriska svar från vaginans eller tarmens normalflora och 
en borttagning av det skadliga stimulit leder ofta till friskhet. Kliniskt så kan man 
se feber, magsmärtor och menstruationsrubbningar vid alla typer av endometrit. 
Det ger även en ökad risk för intertilitet och ektopisk graviditet som en 
konsekvens av skada och ärrbildning av äggstockarna.  

Salpingit är en infektion och inflammation i äggledarna. Den drabbar främst 
unga och fertila kvinnor och efter klimakteriet är sjukdomen mindre vanlig. 
Orsakas vanligen av sexuellt överförbara infektioner, till exempel klamydia och 
gonorré, och därför är det en förutsättning att vara sexuellt aktiv för att man ska 
kunna få det. Även efter abort och insättande av spiral kan risken för en infektion 
öka. Det finns också en liten risk vid missfall att drabbas av en infektion i 
livmodern (endometrit) som kan sprida sig till äggledarna. Salpingit kan vara 
akut eller kronisk. Akut inflammation ger plötsliga, svåra symtom som smärtor i 
buken, flytningar, feber och besvär från urinröret. Kronisk inflammation ger mer 
otydliga symtom som kommer då och då och är lindrigare så som en lätt 
molande värk i nedre delen av buken eller smärta i korsryggen. Har du haft 
äggledarinflammation bör du undvika samlag under tre till fyra veckor efter att 
infektionen läkt ut. Vid svårare inflammationer kan äggledarens mynning täppas 
till och äggledaren spännas ut av var eller vätska. Vid läkningen bildas ärr i 
äggledaren, vilket ökar risken för en ektopisk graviditet. Ibland kan även en 
varböld bildas i den slutna äggledaren vilket kan göra det svårt att bli gravid. Då 
måste man operera för att kunna tömma varbölden. Vid behandling av salpingit 
ges antibiotika, ibland ges också smärtstillande läkemedel, i början av 
behandlingen för att lindra den värsta värken.  

Cervixpolyp är en benign massa som ses tränga igenom den endocervikala 
mukosan. De kan vara några centimeter stora, är mjuka och palperbara samt har 
en len nästan lysande yta med underliggande cystiskt dilaterade ytor fyllda med 
mucinöst sekret. Cystorna innehåller samma mucosproducerande kubiska celler 
som i den endocervikala kanalen. Stromat är ödematöst och kan innehålla 
spridda mononukleära celler. Kronisk inflammation kan leda till 
skivepitelsmetaplasi av det ovanliggande epitelet samt ulcerationer. Dessa 
lesioner kan blöda och på så sätt väcka oro, men de har på inget sätt malign 
potential.  

Endometriepolyper är ofta hemisfäriska strukturer som är mellan 0.5-3cm i 
diameter. Större polyper kan komma tränga igenom från endometriemukosan in 
i uterushålan. Vid histologisk undersökning så består de av endometrium som 
påminner om basalis och har ofta små muskulära artärer. Vissa av körtlarna har 
normal endometrial struktur, men vanligtvis är de cystiskt dilaterade. 
Stromacellerna är monoklonala och har ofta ett kromosomalt rearragemang vid 
region 6p21, som ger den neoplastiska komponenten i polypen. Även fast 
endometriepolyper kan uppkomma vid vilken ålder som helst så är de vanligast 
att finna runt menopaus. Kliniskt kan man se onormal blödning från uterus och 
en liten ökad risk att drabbas av cancer.  

 

 



Utomkvedshavandeskap, extrauterin graviditet eller ektopisk graviditet är en 
graviditet utanför livmodern men inom moderns kropp. Det sker i ungefär 1% av 
alla graviditeter och i 90% av fallen utvecklas fostret i en av äggledarna, men det 
kan även ske vid bukhinnan, livmodertappen eller äggstockarna. Vid en ektopisk 
graviditet kan man se ett positivt utslag för U-hCG utan en synlig intrauterin 
graviditet,  man får kraftig buksmärta, utebliven mens och oförklarliga 
blödningar, dock uppstår symptomen ofta inte förrens efter ungefär 5 veckor. 
Kronisk salpingitis och andra sjukdomar som ger ärrbildning på äggledarna ökar 
risken att drabbas av detta. Det är ett för kvinnan potentiellt livshotande 
tillstånd som behandlas med medicinsk eller kirurgisk abortering, men beroende 
på var fostret är placerat kan det bäras fram och förlösas med kejsarsnitt. Ibland 
ges även metotraxat i form av en engångsdos (eller i mindre doser tillsammans 
med folsyra dag 2-4-6), men då måste man vara säker på att patienten lider av en 
ektoposik graviditet, man ska även vara cirkulatoriskt opåverkad och det får ej 
förekomma någon intraabdominal blödning.  

De vanligaste cystorna på äggstockarna är så kallade funktionella cystor, som 
är antingen follikelcystor eller gulkroppscystor. Dessa är så vanliga att de 
egentligen borde betraktas som en normal fysiologisk förändring. Vanligtvis 
mognar ägget före ägglossningen i en växande äggblåsa. I samband med 
ägglossningen brister blåsan och ägget glider ut. Det är en känslig process som 
bland annat styrs av hormonet luteiniserande hormon. Idag tror man att detta 
delvis är en inflammatorisk process som påverkas av olika prostaglandiner. Om 
processen blir störd brister inte äggblåsan, utan fortsätter att växa till en cysta, 
en så kallad follikelcysta. Efter en ägglossning så bildas en gulkropp (corpus 
luteum) som producerar progesteron. Om befruktning inte sker ska den 
skrumpna bort, och när progesteronhalten sjunkit tillräckligt inträffar mensen. 
Ibland börjar den istället växa till och blir en så kallad gulkroppscysta. Den här 
sortens cystor brukar försvinna av sig själva på 2-3 månader men om de spricker 
kan det göra väldigt ont och även ge intraperitoneala blödningar. Om cystan inte 
försvinner kan behandling med exempelvis Primolut Nor för att få den att 
krympa ihop.  

Polycystisk ovarial sjukdom (även kallad Stein-Leventhals syndrom) är en 
störning som ger multipla cystiska folliklar i ovariet som producerar stora 
mängder androgener och östrogener. Den gör sig synlig efter menarche hos 
tonårstjejer och ger oligomenorrhea (liten och sällan förekommande 
menstruation), hirsutism (manlig behåring av kvinnan), intfertilitet och ibland 
fetma. Ovarierna är vanligtvis dubbelt så stora som normalt, har en len vitgrå 
hinna som ett yttre cortex och man ser subkortikala cystor mellan 0.5-1.5cm i 
diameter. Histologiskt ser man förre corpura lutea i ovarierna och flera cystiska 
folliklar bredvid granulosacellerna. Hos de flesta patienterna ser man en förhöjd 
produktion av androgener, hög koncentration av luteiniserande hormon och låg 
koncentration av follikelstimulerande hormon. Denna process är dåligt förståd 
men man tror det har att göra med att androgenerna konverteras till östrogener 
i fettväven (aromatas) och detta överskott ger en hämning av FSH i hypofysen.  

 

 



Tumörsjukdomarna som kan drabba det kvinnliga underlivet är många. Vi 
börjar med cervix. Under utvecklingen kommer kubiska epitelet att möta det 
yttre skivepitelet vid cervix. När puberteten kommer så blir det kubiska epitelet 
synligt på exocervix och dessa celler kommer efter att tag ett genomgå 
skivepitelsmetaplasi och detta område kallas för övergångszonen (där två epitel 
coexisterar). De flesta tumörerna i cervix är av epitelialt ursprung och orsakas av 
humant papillomavirus. Detta virus har tropism för omogna skivepitelceller i 
transformationszonen. De flesta av infektionerna är tysta och dör inom loppet av 
någon månad m.h.a. ett akut repektive kroniskt immunförsvar. En liten del av 
infektionen kan bestå och kan ge cervikal intraepitelial neoplasi (CIN) som är ett 
förstadium till det mest invasiva cervikalcarcinomet. HPV upptäcks genom 
molekylära undersökningsmetoder i nästan samtliga fall av CIN och cervikalt 
carcinom. Detta gör att riskfaktorer att utveckla CIN (och eventuellt carcinom) 
beror av: när man blev utsatt för HPV, tidigt första samlag, flera olika 
sexpartners, en manlig partner som har haft flera innan samt om man har en 
ihållande infektion av högrisk stammar av HPV. Även fast HPV söker sig till de 
minst differentierade skivepitelcellerna så sker replikationen i de ovanliggande 
differentierade cellerna. Skivepitelceller av denna mognadsgrad genomgår 
vanligtvis inte replikation, men HPV infekterade celler gör det då HPV viruset 
skickar ut onkogener som kallas E6 oh E7. Dessa hämmar Retinoblastom (Rb) 
samt p53. Detta gör att cellerna förlorar kontrollen över sin egen celldelning och 
risken för mutationer och eventuellt carcinom ökar. Det är HPV 16 och 18 som 
kallas högrisk stammar då de står för ungefär 70% av alla CIN och cervikala 
carcinom. Däremot är lågriskstammar, som HPV 6 och 11, associerade med 
kondylom på könsorganen och integrera då inte med värdens DNA utan består 
som ett viralt DNA. HPV har alltså en stor skuld till att kvinnor världen över 
drabbas av cervixcancer, men den kan inte själv vara helt drivande. Även 
immunstatus, hormonmängder, rökning, HIV, andra könssjukdomar samtidigt 
som HPV, samt mutationer av vissa gener (LKB1 etc.).  

HPV relaterade carcinogenes börjar som sagt med en precancerös epiteländring 
som kallas CIN, som efter många år kan ge cancer. Detta ser man då CIN 
dominerar vid 30års ålder och invasivt carcinom vid 45års ålder. Det börjar ofta 
som en låggradig dysplasi och blir sedan lite mer (CINII) för att sedan ge en 
kraftig dysplasi (CINIII). Ju högre grad av CIN desto större risk att det utvecklas 
till ett carcinom (även fast en CINIII inte alltid behöver göra det). Man finner ofta 
dessa olika förändringar under såkallade pap smears där man tar en bit av 
epitelet i övergångszonen för att leta efter förändringar. Man har även börjat 
med vaccinationer (ex. Gardasil) av unga kvinnor för att minimera HPV:s 
effekter.  

Det vanligaste carcinomet i cervix är skivepitelscarcinom (75%) följt av 
adenocarcinom och blandade adenoskivepitelscarcinom (20%). Det finns även 
små celliga NEC:s men de står för mindre än 5%. Alla dessa orsakas av HPV. 
Skivepitelscarcinomen inträffar ungefär vid 45års ålder, ungefär 10-15år efter 
att man upptäkt CIN och risken ökar att det ska utvecklas om man röker eller 
lider av HIV.  

Invasivt cervix carcinom uppkommer mest hos kvinnor som inte screenar sig. 
Dessa kommer istället in av olika symptom (blödningar eller vita flytningar ur 



vaginan), och då har förloppet redan gått en bit. Behandlas med hjälp av 
histerektomi och borttagande av lymknutor. Dödligheten beror i vilket stadium 
av CIN man befinner sig i och vid NEC:s på celltypen. Patienter med en långt 
gången cancer dör ofta av lokala symptom och inte metastaser. Detta då cancer i 
denna region kan leda till njursvikt på grund av stopp i vesica urinaria eller 
uretärerna.  

Endometrial hyperplasi beror ofta i en inbalans mellan östrogen och progestin. 
Vid ett överskott av östrogen under en tid så kan man drabbas av endometrial 
hyperplasi vilket är en viktig prekursor till endometrialt carcinom. Anledningar 
till överskottet kan bero på misslyckade ägglossningar (ses premenopaus), 
överkonsumption av exogent östrogen och östrogenproducerande lesioner. Även 
fetma kan ge ett överskott på grund av aromatasöverskottet. Hyperplasin kan 
delas upp i enkel eller komplex beroende på arkitekturen i vävnaden och atypi 
ger en ökad risk i båda fallen (ex. ger enbart komplex hyperplasi en 5% risk att 
utveckla ett carcinom, men med en närvarande atypi går incidencen upp till 20-
50%). Hittar man en hyperplasi med en atypi måste den noga övervakas för med 
tiden kan hyperplasin börja utvecklas autonomt, utan närvaron av östrogen, och 
kan då ge upphov till ett carcinom.  

Endometrialt carcinom är i västvärlden en av de vanligaste cancerformerna i 
det kvinnliga organet. Den brukar visa sig mellan 55-65år och är ovanlig innan 
40. Det finns två olika typer av carcinom där det ena är endometriöst carcinom 
som är associerat med hyperplasi och östrogenöverskott och en annan typ som 
kallas seröst carcinom som beror av endometrial atrofi hos kvinnor 
postmenopaus. De endometriösa carcinomen står för 80% av fallen och kallas 
som de gör på grund av att deras histologi påminner om normala endometrie 
körtlar. Riskfaktorer för dessa är fetma, diabetes, hypertension, infertilitet och 
överskott av östrogen. Ofta ses även mutationer i PTEN genen. Den serösa typen 
är mindre vanlig och nästan alla fall har en mutation i TP53 
tumörsuppressorgenen.  

Kliniskt ser man ofta flytningar och oregelbunda blödningar hos kvinnor, som 
varit i klimakteriet, som lider av endometriecarcinom. Vid progression ses en 
uterus förstoring som även kan ge en sammansvettsning till omkringliggande 
strukturer på grund av en invasion av cancern. Dessa tumörer metastaserar 
långsamt, men lämnas de obehandlade tar de sig gärna till omkringliggande 
lymfkörlar och sprider sig därifrån till övriga kroppen. Vid tidig behandling av ett 
lågutvecklat carcinom så ligger 5års överlevnaden på 90%, men den sjunker 
drastiskt vid högre stadier på carcinomet. Serösa carcinomens prognos varierar 
kraftigt och beror på vart man upptäcker cancern (kan vara spritt till peritoneum 
via äggledarna).  

Leiomyom är benigna tumörer som uppstår från den glatta muskulaturen i 
myometriet. På grund av deras fasthet kallas de ofta kliniskt för fibrinoider. Det 
är den vanligaste benigna tumören hos kvinnor och drabbar runt 30-50% i fertil 
ålder, och är mer frekventa hos mörkhyade. Dessa tumörer är ofta associerade 
med kromosomrubbningar, exempelvis ett kromosomalt rearrangemang mellen 
kromosom 6 och 12. Östrogener och möjligtvis p-piller stimulerar växten av 
dessa och de krymper också postmenopaus. Morfologiskt ser de ut som 



välsvarvade gråvita massor och uppträder ofta i grupp inom uterus. Vi är inom 
myometriet (intramurala), andra är direkt under endometriet (submucosala) 
och de kan även ligga direkt under serosan (subserosala). De sistnämda kan även 
växa ut från uterus och fästa på andra organ och på så sätt få blodöförsörjning 
(parasitiska leiomyom). Histologiskt ser man klumpar glatta muskelceller som 
liknar normalt myometrium, och grupper med fibros, kalcifikation och 
degenerativ förmjukning kan ses. Oftast är leiomyom asymptomatiska och hittas 
av en slump under en bäckenundersökning. Annars kan de presentera sig i form 
av menorrhagia. Stora leiomyom kan palperas och ger ibland även upphov till en 
dragande känsla hos kvinnan. Leiomyom utvecklas näst intill aldrig till sarcom 
och antalet lesioner påverkar inte utvecklandet av malignitet.  

Leiomyosarkom uppstår helt de novo från mesenkymalcellerna i myometriet 
och inte från leiomyom. De är ofta solitära och förekommer främst hos kvinnor 
postmenopaus till skillnad från leiomyom som utvecklas under den fertila ålder. 
De tar ofta formen som mjuka, blödande, nekrotiska massor och den histologiska 
bilden varierar kraftigt; ibland ser de ut som leiomyom och andra gånger som 
kraftigt anaplastiska lesioner. Hos de som utseendemässigt ligger emellan 
leiomyom och leiomyosarkom så kan man ej säkert veta om de är benigna eller 
maligna och där för tiden utvisa vilket det är. För att diagnostisera 
leiomyosarcom så krävs det tumörnekros, cytologisk atypi och mitotisk aktivitet. 
Eftersom ökad mitotisk aktivitet ibland syns hos benigna glattamuskeltumörer 
hos unga kvinnor så krävs uppvisning av alla tre. Trots borttagning av tumörerna 
så är en relaps vanlig. Många metastaserar även till bland annat lungor som ger 
en 5års överlevnad på 40% och precis som med alla tumörer så ser prognosen 
mörkare ut med en anaplastisk tumör än med en väldifferentierad.  

I ovariet kan många olika cancerformer uppstå. De flesta kommer dock från 
epitelet som täcker den. Med upprepad ägglossning och ärrbildning så kan det 
formas små epiteliala cystor. Dessa kan bli metaplastiska eller neoplastiska som 
ger upphov till olika epiteliala tumörer. Benigna lesioner är ofta cystadenom och 
har ibland även en stromal komponent och kallas cystadenofibrom. De maligna 
kan vara cystadenocarcinom eller solida (kallas då carcinom). Vissa av de 
epitelia tumörerna i ovariet hamnar i ett mellanting, det är en borderline 
kategori och kallas då för tumörer av låg malign potential. Dessa är bäst sedda 
som låggradiga cancerformer med limiterad invasionspotential och en mycket 
bättre prognos än maligna ovariecarcinom. Riskfaktorer för ovariecancer är 
barnlöshet (ej varit gravid), familjehistorik och mutationer i gameternas 
suppressorgener. Även mutationer i BRCA1 & 2 ökar risken, precis som vid 
bröstcancer.  

Serösa tumörer är de vanligaste ovarieepiteltumörerna där ungefär 60% är 
benigna, 15% lågmaligna och 25% maligna. De benigna påträffas mest hos 
kvinnor i åldrarna 30-40år samtidigt som de maligna hittas hos 45-60åringar. 
Tillsammans utgör borderlinetumörer och maligna serösa tumörer de vanligaste 
maligniteterna i ovariet och står för 60% av alla dessa cancrar. De serösa 
carcinomen finns i låggradig och höggradig form. Den första uppkommer från 
benigna eller borderlinelesioner och utvecklas i ett långsamt tempo till invasiva 
cancerformer. Den senare utvecklas snabbt. De flesta serösa tumörerna är stora 
och kan bli mellan 30-40cm i diameter och sitter ibland bilateralt (benigna 25%). 



Prognosen för patienter med invasivt seröst cystadenocarcinom är dålig, även 
efter operation, strålbehandling och cytostatika, samt beror till stor del på hur 
långt cancern hade gått vid diagnos. En 10års överlevnad är endast 15% om 
tumören har penetrerat ovariets kapsel.  

Mucinösa tumörer är i många anseenden lika serösa tumörer förutom att deras 
neoplastiska epitel består av mucinsekretionsceller. Dessa uppkommer hos 
kvinnor i samma ålder som de serösa men medför en betydligt lägre risk för att 
utveckla malignitet, hela 80% benigna. Vid en snabb morfologisk blick skiljer 
denna sig inte från den serösa förutom att det bildas  en mucinös vätska i 
cystorna, de är mindre ofta bilaterala (går att skilja de från Krukenberg tumörer 
- metastaser från GI som gärna sätter sig bilateralti ovariet) samt att de 
mucinösa ofta är större och multicystiska. Prognosen för mucinösa 
cystadenocarcinom är bättre än dess serösa motsvarighet, men självklart är det 
hur långt gången en cancer har gått som avgör mer än dess histologiska typ.  

Endometrioida tumörer kan vara fasta eller cystiska och utvecklas ibland 
associerat med endometrios. Mikroskopiskt kan man urskilja dem genom deras 
formation av tubulära körtlar, som liknar de i endometriet, i linje med de 
cystiska hålrummen. Även fast benigna och borderline former existerar så är 
dessa tumörer ofta maligna. De är bilaterala i ungefär 30% av fallen och i 15-
30% av fallen förekommer endometriecarcinon.  

Groddcellstumörer står för ungefär 15-20% av ovarietumörerna. De utvecklas 
ofta under en kvinnas första 20år och ju yngre man är desto större är risken att 
den är malign. Som tur är mer än 90% av dessa groddcellstumörer benigna 
mogna cystiska teratom (BMCT). Nästan alla BMCT  uppstår från mogen vävnad 
från endoderm, mesoderm och ektoderm. De hittas ofta av en slump då man ser 
kalcifikation från tänder i en ovarieknöl. Ovanligtvi blir dessa cystiska massor 
större än 10cm i diameter och de är ofta unilaterala (90%). När man skör upp 
dem kan man se hår, tänder, benbildning, brosk och GI epitel, blandningen är 
enorm. I vissa fall ger dessa infertilitet och andra gånger kan de ge upphov till en 
torsion som behöver opereras akut. I ungefär 1% av alla dessa fall ses en 
malignitetsomvandling, oftast till skivepitelscarcinom. 

Maligna omogna teratom (MOT) hittas ofta tidigt i livet, runt ungefär 18års 
ålder. De skiljer sig från de benigna mogna teratomen genom att vara fasta, ha 
områden med nekros och ovanligtvis syns foci av hår och annat som syns vid 
benigna mogna teratom. Histologiskt ser man omogna element av hår, ben, 
muskler, nerver och annan vävnad. Dessa tumörer graderas för att man ska 
kunna förutse deras beteende och utgång någorlunda. En grad I tumör kan oftast 
botas med rätt behandling (strålning, kemo eller operation) medans de med en 
högre gradering medför en sämre prognos.  

Condyloma acuminatum, eller könsvårtor, ärr en könssjukdom, som orsakas av 
humant papillomvirus typ 6 och 11 (HPV). Vårtorna är platta, kupolformade eller 
knottriga (”blomkålsliknande”) och förekommer framför allt på könsorganen och 
på området omkring ändtarmen. Kondylom smittar via direktkontakt, framför 
allt vid sexuell kontakt. Barn kan smittas under förlossningen och vårtor kan 
uppkomma senare när barnen är större. Man kan även vara smittad utan att det 
finns några synliga vårtor. Infektionen kan vara latent (vilande), för att sedan 



åter blossa upp under perioder. Hos män sitter kondylom oftast på corpus penis, 
på utsidan eller innanför förhuden. Könsvårtorna kan också sitta inne i urinröret, 
oftast precis innanför urinrörsöppningen. Hos kvinnor ses kondylom på 
blygdläpparna, i slidan eller på livmodertappen. Ett fåtal kvinnor kan även ha 
kondylom vid urinrörsmynningen. Kondylom kan också ses i och vid ändtarmen, 
hos både män och kvinnor. För detta behöver man inte ha haft analt samlag. 
Kondylom smärtar i allmänhet inte, men kan (framförallt hos kvinnor) orsaka 
klåda och sveda. Kondylom kan behandlas genom att man penslar med cellgiftet 
podophyllotoxin, dock inte vid graviditet. Förutom i lösning, finns denna medicin 
även i krämform. Det finns även en annan sorts kräm, imiquimod, som 
stimulerar immunförsvaret. Denna används i en del fall, men är ett 
andrahandsalternativ då behandlingen är dyr och inte mer effektiv än 
podophyllotoxin. Då ingen behandling finns som tar bort själva viruset kan man 
också välja att avstå från behandling eftersom majoriteten av kondylomfallen 
läker ut av sig själv inom något års tid. 

Choriocarcinom är en malign väldigt aggressiv tumör som uppstår ur 
gestationala chorionepitelet eller, mindre ofta, från totipotenta celler i 
gonaderna (som en groddbladstumör). Dessa tumörer är ovanliga i västvärlden 
och uppstår enbart vid 1/30 000 graviditeter, samtidigt som incidensen i Afrika 
ligger på 1/2000. Dessa uppstår oftast från felaktigt inplanterade ägg och ju 
mindre normal befruktningen varit desto större är risken för att utveckla 
choriocarcinom. Oftast presenterar sig tumören med en brun, blodig flytning, 
samt förhöjda värden av hCG i blodet och urinen utan en förstorad uterus som 
man ser vid en så kallas "mole". När man hittar choriocarcinomen så är de ofta 
spridda till lungor, vaginan, hjärnan och njurarna via blodkärl. Lymfatisk 
invasion är ovanlig. Trots deras enorma aggressivitet så är de extremt känsliga 
för kemoterapi. Nästan alla blir helt friska trots metastaser i lungor och liknande. 
Dock är de tumörer, av denna typ, som uppstår från gonaderna väldigt okänsliga 
för kemobehandling och har därför en sämre prognos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neuropatologi (inkl. Skelettmuskulatur) 
  
Kunna: Utvecklingsstörningar: Spina bifida, anencefali, störning i utveckling av gyri, 
Mb Down.  
Trauma: kontusionsblödningar, epiduralblödning, subduralblödning Vaskulär 
patologi i CNS: Blödning, Infarkt 
Allmänt: Ökat intrakraniellt tryck, intrakraniell herniering och hydrocephalus 
Infektioner: Meningit, encefalit, abscess  
Degenerativa och demyeliniserande sjukdomar: Alzheimers sjukdom, Huntingtons 
sjukdom, Parkinsons sjukdom, Multipel scleros, Amyotrofisk 
lateralskleros,Prionsjukdomar  
Tumörer: Vanliga tumörer hos vuxna och barn: inkl. Meningiom, gliom/glioblastoma 
multiforme, och metastaser hos vuxna och Pilocytisk Astrocytom, Medulloblatom och 
ependymom hos barn.  
Sjukdomar i skelettmuskulaturen: Dystrofi, myosit, neurogen skada  
 
Spina bifida innebär en felaktig slutning av neuralröret som kan ge upphov till 
olika defekter hos fostret. Det kan bero på att vissa ryggkotor som ligger över 
ryggmärgen blir felaktigt formade, eller inte till alls, och det bildas ett hål. Om 
detta hål är stort nog kan en bit av ryggmärgen tränga ut därigenom. Det kan 
förekomma en vätskefylld säck som omger ryggmärgen, men det behöver inte 
vara så. Normalt så omsluts alltså ryggmärgen, dess nervbanor och nervrötterna 
till hela sin längd av ryggkotorna och sker ej detta finns risken att nervrötterna 
kan komma till skada redan under fosterlivet eller i samband med födelsen, så 
kallat ryggmärgsbråck. Vid så kallad dold spina bifida är kotorna kluvna medan 
ryggmärgen med hinnor och nervtrådar ligger på normal plats och fungerar 
normalt. I det senare fallet är regeln att man inte behöver någon behandling om 
man inte har besvär och i det tidigare försöker man operera skadan. En felaktig 
slutning kranialt kan ge upphov till anencefali då delen som kan bli cerebrum 
inte går ihop och leder till att barnet ej utvecklar en fungerande hjärna. Beroende 
på om någon del av storhjärnan utvecklats kan en del av dessa barn födas 
levande, men dör inom de första levnadsdygnen. Risken för ryggmärgsbråck kan 
reduceras om kvinnan äter folsyra innan graviditet, men detta ska ske precis i 
början av graviditeten för att ge effekt vilket gör det svårt då de flesta 
graviditeter är oplanerade. För stor folsyramängd ökar också chansen att få 
tvillingar samt ökar uppkomsten av vissa cancerformer vilket gör att man ej 
tillför det som jod i salt. Man tror även att det finns en genetisk komponent som 
spelar in, men man har ännu ej hittat något bevis för detta.  

Downs syndrom, eller Morbus Down, är ett syndrom som beror på en 
kromosomrubbning. En person med Downs syndrom har tre exemplar av 
kromosom nr 21 istället för det normala två, så kallad Trisomi-21 (alternativt 
delar av den extra kromosomen). Detta leder till en utvecklingsstörning som kan 
variera från mycket lindrig till grav. Föräldrarna till ett barn som föds med 
Downs kan har normal karyotyp, dock påverkar moderns ålder något enormt om 
barnet ska utvecklas syndromet (i 95% av fallen är den extra kromosomen av 
maternellt ursprung). Vanligaste anledningen till trisomi 21 (ungefär 95%) är att 
det finns en extra lös kromosom 21 i samtliga celler. Trisomi 21 uppstår vid 
bildningen av könsceller, vid den sk. reduktionsdelningen som sker vid 
ägglossningen. Hos vissa av patienterna (4%) så är det extra kromosomala 
materialet inte presenterat som en extra kromosom utan som en translokation 



av den långa armen hos kromosom 21 till kromosom 22 eller 14. Dessa fall är 
ofta familjära och då ärver barnet den translokerade kromosomen från en av 
sina föräldrar som ofta är en bärare av Robertsonisk translokation (innebär att 
de långa armarna på två s.k. akrocentriska kromosomer (kromosom 13, 14, 15, 
21 och 22) fogats samman till en kromosom. Antalet kromosomer reduceras 
därmed till 45 men translokaktionsbäraren är fenotypiskt normal, då de korta 
armarna på de akrocentriska kromosomerna är mycket små och inte verkar 
innehålla någon essentiell genetisk information). I ungefär 1% av fallen med 
Downs beror det av mosaikism som ger en blandning av vanliga celler (46 
kromosomer) och celler med kromosomavvikelsen trisomi 21. De sistanämnda 
fallen är ofta mildare beroende på mängden celler med trisomi 21. Kliniskt ser 
man platt ansikte, skrovlig tunga, nedsatt IQ (behövs ej ses hos de med mosaik), 
inåtvridet lillfinger då mellanfallangen är defekt, medfödda hjärtfel såsom 
atriumseptumdefekter eller ventrikelseptumdefekter (ungefär 40% av alla med 
trisomi 21), ökad risk för leukemi, ökad risk för Alzheimersliknande symptom 
efter 40års ålder samt ett onormalt immunförsvar som ökar risken för seriösa 
infektioner - framförallt mot lungorna, men även autoimmuna 
thyroideasjukdomar. Sannolikheten att barnet skall få Downs syndrom ökar som 
sagt mycket kraftigt med tilltagande ålder hos modern. 1 av 25 barn till >45 år 
gamla mödrar får Downs syndrom, medan sannolikheten bara är 1 på 1500 för 
mödrar som är 20-24 år. Äldre mödrar erbjuds numera alltid fosterdiagnostik, 
vilket leder till att foster med sjukdomsanlag ofta aborteras. 

Störningar i den neurala migrationen och differentieringen under fostertiden 
kan leda till onormala gyrationer och att det sexlagriga neocortexets arkitektur 
blir förstört (neuronen hamnar i fel lager och liknande). Orsaken är syrebrist, 
infektion, förgiftning eller fel i arvsmassan, generna. Detta kan störa 
nervcellsvandringen (migrationen) under hjärnbarkens utveckling i 16:e-24:e 
fosterveckan. Nervcellerna kan även hejdas i sin vandring mot barken och bilda 
öar av grå substans under barken (heterotopier). Missbildningen är ofta förenad 
med psykisk utvecklingsstörning. Olika mutationer i gener kan som sagt ge 
upphov till dessa malformationer och här kommer exempel på sjukdomar: 

Lissencepali (agyria) karaktäriseras av en frånvaro av gyri som leder till en len 
yta på hjärnan. Cortexet brukar bli ovanligt tjockt med endast endast fyra lager. 
Här är det generna som kontrollerar neural migration (exempelvis LIS1) som har 
fått spunk.  

Polymikrogyri ger ett ökat antal irreguärt formade gyri som ger hjärnan ett 
knöggligt eller kullerstensliknande utseende. Dessa ändringar kan vara på en 
specifik punkt eller spridda över hela hjärnan. Även den kortikala arkitekturen 
kan vara förändrad på olika sätt och gyris visar ofta en fusion av lamina 
molecularis.  

Holoprosencefali innebär något fel i hjärnans uppdelning. Milda former ger en 
avsaknad av bulbus olfactorius samtidigt som grava former en fuserade hjärna 
utan lober och sfärer. Dessa allvarliga störningar kan också vara associerade 
med faciala mittlinjedefekter som cyclopia. Holoprosencefali och polymikrogyri 
kan vara ett resultat av förvärvade eller genetiska störningar vid normal 



utveckling. Många enkelgen defekter, exempelvis mutationer i Sonic Hedgehog, 
har länkats till holoprosencefali.  

När ett objekt slår mot huvudet så kan en hjärnskada ske vid platsen där slaget 
skedde (coup skada), eller på motsatt sida av hjärnan (contrecoup skada). Båda 
dessa skador är såkallade kontusionsskador. En kontusion orsakas av snabb 
vävnadsändring, stopp av vaskulära kanaler som ger blödning, vävnadskada och 
ödem. Eftersom gyri ligger närmast skallen så är också dessa de mest utsatta vid 
trauma. Även fast man ser en kontusionsskada så kan trauma mot huvudet även 
orsaka axonskada som inte syns men har förödande konsekvenser. Ungefär 50% 
av de som faller i koma efter trauma tros ha skada på hjärnans vita massa och 
axon. Hjärnskakning beskriver reversibla förändringar i medvetandet i 
frånvaron av kontusion.  

Epiduralblödningar är de blödningar som uppstår ovanpå dura mater. Dessa 
utvecklas ofta efter slag mot tinningen som gjort att a. meningea media spricker. 
Detta kan leda till att blodet dissekerar bort duran från skallen (som den 
vanligtvis sitter tight emot) och ge upphov till ett hematom som pressar mot 
hjärnan. Ibland märker man ej detta då det tar ett tag från traumat tills dess att 
symptom uppträder. Ett epiduralt hematom kan växa snabbt och kräver att en 
neurokirurg tömmer blodet och rättar till blödningen innan permanenta skador 
uppstår. 

Subduralblödningar kan uppkomma vid snabba hjärnrörelser under trauma. 
Detta händer genom att bryggvenerna som sträcker sig från de cerebrala 
halvorna genom subarachnoidalrummet och ut till durala sinusarna i 
subduralrummet spricker. I patienter med hjärnatrofi (äldre personer) är 
bryggvenerna redan utsträckta och gör därför att det är lättare att drabbas av en 
subduralblödning. Även nyfödda är känsliga för detta då deras bryggvener har 
mycket tunnare väggar än vad de ska ha. Subduralblödningarna ger symptom 
efter ungefär 48 timmar och kan vara unilaterala eller bilaterala och drabbar 
gärna laterala delen av hjärnan. Symptom kan vara smärta från där det trycker, 
huvudvärk samt förvirring. Dessa blödningar återkommer ofta (vilket ger 
kroniskt subduralhematom) och beror troligtvis av de tunna kärlväggarna i 
granulationsvävnaden. Behandlas kirurgiskt genom att blodet och den skadade 
vävnaden tas bort.  

Hjärnblödning innebär att ett blodkärl i hjärnan brister och betraktas som en 
form av slaganfall (stroke). Blödningarna uppstår av antingen hypertension och 
andra sjukdomar som leder till en kärlväggsskada, strukturella skador som 
arteriovenösa och cavernosus missformationer eller av tumörer. Symptomen är 
inte helt olika de som visar sig vid blodpropp i hjärnan, hjärninfarkt, så 
behandlingen av slaganfall är svår att avgöra primärt. Hjärnblödning innebär 
syreförlust i hjärnan och kan orsaka livshotande skador. Nervcellerna i hjärnan 
klarar sig nämligen endast en liten tid utan syre och eftersom man endast har en 
viss mängd hjärnceller så kan detta få mycket drastiska följder. Spontana 
intraparenkymala blödningar uppstår mest i mitten till slutet av livet (runt 60års 
ålder). De flesta beror av en skada på ett intraparenkymalt kärl och hypertension 
är den främsta orsaken. Hjärnblödningarna kan som sagt vara livsfarliga om de 
drabbar stora delar av hjärnan, men i små områden kan de gå obemärkt förbi. 



Om en person överlever en hjärnblödning så brukar man återfå förmågor man 
förlorat allt eftersom blödningen försvinner, och man kan inte veta vad de 
permanenta skadorna blir förrens efter detta.  

Cerebral amyloid angiopati (CAA) är en sjukdom där amyloida peptider sätter 
sig på väggarna i små och medelstora meningeala och kortikala kärl. Denna 
deposition leder till en försvagning av väggarna och en ökad risk för blödning. 
CAA associerade blödningar sker ofta i cortex olika lober (lobarblödning).  

Den vanligaste icketraumatiska subarachnoidalblödningen som kan uppstå är en 
ruptur av ett berry aneurysm. Dessa rupturer kan ske när som, men är oftast 
associerade i samband med ökat intrakraniellt tryck, vid exempelvis orgasm eller 
när man pressar ut avföring (dålig dag). Blodet kommer pressas ut i 
subarachnoidalrummet och ger så kallad WHOL (worst headache of life) och 
svimning.  

Vaskulära defekter kan också leda till hjärnblödning. De vanligaste är de 
arteriovenösa defekterna (AVM), som drabbar män nästan dubbelt så ofta som 
kvinnor, och visar sig i en ålder mellan 10-30år i form av anfall, intracerebral 
blödning och subarachnoidalblödning. Stora AVM  som drabbar nyfödda kan leda 
till hjärtsvikt då blodet shuntas från artärer till vener. Även risken för blödning 
går upp med AVM och detta gör det till den farligaste av de vaskulära defekterna.  

Hjärninfarkt är en skada i hjärnan orsakad av syrebrist, ofta på grund av en 
blodpropp i hjärnans kärl som ger akut brist i blodtillförseln till hela eller delar 
av hjärnan. Hjärninfarkt kan ske på grund av tre mekanismer: trombotisk 
ocklusion, embolisk ocklusion eller vaskulär ruptur. Stroke är den kliniska 
termen för alla dessa tre när symptomen sker akut. Trombos och embolisk 
ocklusion har samma konsekvens för hjärnan; vi får en förlust av syre och 
metabola substrat som ger en infarkt eller ischemisk skada i de områden som 
försörjs av kärlet. Samma sak sker även vid hypovolymetrisk chock eller stor 
hypoglykemi i kroppen. Blödning följer alltid en ruptur av kärl och leder till 
direkt vävnadsskada samt sekundär ischemisk skada.  

Hjärnan kan få för lite syre på grund av två mekanismer: Funktionell hypoxi 
(man är på hög höjd, lider av allvarlig anemi eller cyanidförgiftning som leder till 
en oförmåga att släppa av syra i vävnaden) eller ischemi som kan vara 
övergående eller permanent. Global cerebral ischemi uppkommer vid 
exempelvis hypovolymetrisk chock och dess kliniska aspekt varierar beroende 
på hur allvarlig och hur länge ischemin sker. Är den mild och kort så ger det ofta 
lite förvirringstillstånd för att sedan återgå tillbaka till normal funktion. Neuron 
klarar som sagt syrebrist sämre än många andra celler och de som tål minst är 
purkinjecellerna i cerebellum och pyramidalcellerna i hippocampus och 
neocortex, och alltså kan dessa drabbas även av en lätt ischemi. I allvarlig global 
cerebral ischemi så sker en stor neural celldöd. Patienter som överlever detta 
kan ha allvarliga neurologiska skador och vissa fastnar i en såkallas grönsaksfas. 
Man är en morot helt enkelt. Vissa blir även helt hjärndöda och måste få hjälp av 
en respirator för att kunna andas. Dessa patienter får såkallad respirationshjärna 
som innebär att hjärnan genomgår autolys under tiden man får mekanisk 
syrehjälp.  



Cerebralartär ocklusion leder till fokal ischemi och sedan infarkt i det utsatta 
området. Storleken, placeringen, formen på infarkten och vävnadsskadan den 
ger beror på det kollaterala blodflödet. Vi har exempelvis Willis cirkel som ger 
kollateralt blödflöde till hjärnan trots att det uppstår ett stopp någonstans. Dock 
är det ett litet kollateralt blodflöde till strukturer som thalamus, basala 
ganglierna och den djupa vita massa som försörjs av djupa penetrerande 
blodkärl. Emboliska infarkter är mer vanliga än infarkter som sker på grund av 
trombosbildning. Murala tromber som bildas i hjärtat ger ofta upphov till emboli, 
det kan även bildas trombor i artärer vid skleroserande plack eller i vissa fall kan 
även ventromber ge upphov till emboli (vid septumdefekter etc). A. cerebralis 
media drabbas oftast av dessa olika emboliska infarkter. 

Infarkter i sig kan delas upp ickeblödande infarkter (vita) och blödande 
infarkter (röda). De tidigare uppstår av en akut kärlocklusion och kan behandlas 
med propplösande medel om den upptäcks snabbt. En stor hjärninfarkt kan 
alltså, om den i tid diagnostiseras i vissa fall behandlas med trombolys, men 
sådan behandling är farlig vid hjärnblödning och säker diagnos är nödvändig. 
Därför bör patienter med misstänkt stroke snabbt komma till sjukhus för 
diagnostik med främst radiologi, men tillgång till en förhistoria med relevanta 
detaljer kan vara vägledande och komplettera diagnostiken. 

Normalt intrakraniellt tryck för en vuxen är 0-1,3 kPa, med en översta gräns 
på 2 kPa. För en femåring är normalt intrakraniellt tryck 0,65 kPa och för en 
nyfödd 0,4 kPa. Definitionen av ökat kraniellt tryck är om det överstiger 2 kPa. 
Detta värde gäller vuxna och en lägre gräns gäller för barn. Vanligtvis mäts 
intrakraniellt tryck genom en lumbalpunktion av en liggande patient. 

Symptom på ökat intrakraniellt tryck är:Huvudvärk på grund av tänjning av dura 
och blodkärl, kräkning på grund av distortion av golvet i fjärde ventrikeln, 
papillödem: ansamling av axioplasma i retina och ovanför N. opticus 

Det som bestämmer det intrakraniella trycket är: CSF-volym, blodvolym i 
hjärnan, hjärnvävnadens volym samt förekomst av patologisk lesioner. 

Arteriellt tryck minus det intrakraniella trycket ger det cerebrala 
perfusionstrycket. Om det intrakraniella trycket överstiger 8 kPa upphör 
perfusionen av hjärnvävnaden. 

Normal CSF-volym är 140 ml. Produktionen är konstant (500ml per dygn) och 
absorptionen ökar med ökat intrakraniellt tryck. 

När volymen på vätska eller vävnad i hjärnan ökar över dess maximala kapacitet 
så ökar det intrakraniella trycket (se hydrocephalus). Vi har två olika duralveck i 
hjärnan som kallas falx cerebri och tentorium cerebelli och här sker ofta 
herniering. Detta innebär att hjärnan vid ökat intrakraniellt tryck inte får plats så 
att vissa delar av hjärnparenkymet flyttar sig över dessa fixerade barriärer. Det 
finns tre huvudtyper av hernieringar: subfalxin innebär att hjärnparenkymet 
flyttar sig under falx cerebri vid en asymetrisk expansion av de cerebrala 
hemisfärerna. Detta kan vara associerat med en kompression av a. cerebri media. 
En transtentorial herniering sker ner den mediala delen av temporalloben 
pressas mot den öppna delen av tentorium. När temporalloben blir felplacerad 



så skadas n. oculomotorius (CNIII) vilket ger pupilldilatation och försvagade 
ögonrörelser mot skadans sida. Även a. cerebri posterior kan komprimeras vilket 
ger ischemi till området den försörjer och primära syncortex tar alltså stryk. 
Tonsillär herniation innebär att de cerebelliska tonsillerna trycks igenom 
foramen magnum. Denna typ av herniering är livshotande då den ger 
hjärnstamskompression vilket påverkar andning och hjärtcentrat i medulla.  

Definitionen för hydrocephalus är en, för åldern onormalt, ökad volym 
likvorvätska. Kan bero på ökad produktion av likvor, nedsatt absorption eller ex 
vacuo (kompensatorisk förstoring av ventriklarna till följd av förlust av 
hjärnvävnad) eller blockering av likvorvägarna. Hos barn är fontaneller och 
suturer ej slutna vilket gör att skallen expanderar vid hydrocephalus, detta är ej 
möjligt hos vuxna. 

Meningit är en hjärnhinneinflammation. Den vanligaste formen av 
hjärnhinneinflammation är den som orsakas av virus. Det kan vara fråga om 
smittämnen som förs över från person till person. Ibland förekommer epidemier. 
Det finns tre huvudtyper av meningiter: akut purulenta, 
kroniska/granulomatösa och virala. 

Vid akut purulenta meningiter hittas var mellan pia och arachnoidea. Vanligaste 
agens för vuxna är Pneumokocker, Meningokocker och Stafylokocker. Vad gäller 
meningokocker finns det 13 grupper av dessa, varav det finns vaccin mot tre. 
Kroniska/ granulomatösa meningiter orsakas främst av tuberculos och leder till 
fibros, hydrocephalus och blodkärlsengagemang. Även arachnoidala villi 
engageras. Virala meningiter är inte särskilt allvarliga och orsakas av enterovirus 
inklusive Echo och Coxackie. Vid en akut purulent går sockret ner, 
proteinmängden ökar och trycket ökar kraftigt. Vid en kronisk/granulomatös så 
går sockermängden antingen lite eller mycket ner, proteinmängden ökar och 
trycket ökar också (men inte lika mycket som vid den purulenta). Vid en viral 
meningit är sockret normalt, proteinet är normalt eller lätt förhöjt och trycket 
normalt eller lätt förhöjt därav är denna den mildaste formen.   

Encefalit är en allmän benämning på inflammation i hjärnan. Ofta drabbas även 
hjärnhinnorna; man talar då om meningoencefalit. Encefalit orsakas oftast av 
virus. Viktiga former är TBE (fästingburen encefalit), som förekommer längs 
delar av den svenska östkusten, encefalit i samband med mässling eller 
vattkoppor och encefalit orsakad av enterovirus (polio-, echo- och 
coxsackievirus). I tropiska områden förekommer ett stort antal virusencefaliter 
som sprids med insekter. En sällsynt men mycket allvarlig encefalitform orsakas 
av herpes simplex-virus. Hos personer med aids är encefalit orsakad av en 
protozo (encellig parasit), Toxopla´sma go´ndii, vanlig. Symtomen vid encefalit 
varierar, men vanliga är feber, huvudvärk, EEG-förändringar samt ibland 
neurologiska bortfallssymtom (talrubbningar, förlamningar). 
Personlighetsförändringar kan förekomma. Diagnos ställs oftast utifrån 
sjukdomsbilden men kan ytterligare säkerställas genom röntgenundersökning 
(herpesvirus, Toxoplasma gondii), isolering av smittämnet eller smittämnets 
nukleinsyra i cerebrospinalvätska (enterovirus resp. herpesvirus) och påvisande 
av antikroppar. Behandlingen varierar beroende på vilket smittämne som 
orsakar infektionen. 



Toxoplasmos är en sjukdom orsakad av den parasitiska protozoarten 
Toxopla´sma go´ndii. Smittan överförs vanligen till människa via rått kött som 
innehåller mikroskopiskt små vävnadscystor, en vilofas i parasitens 
utvecklingscykel. Smitta via oocystor som utsöndras i katters avföring och finns i 
deras närmiljö förekommer också. Symtomen vid toxoplasmos hos människa 
varierar. Flertalet infektioner ger inga specifika symtom. Om en gravid kvinna 
smittas kan infektionen emellertid överföras till fostret och orsaka allvarliga 
fosterskador, t.ex. hydrocefalus (vattenskalle) eller näthinneinflammation; den 
sistnämnda kan ligga latent och flamma upp senare under livet. Encefalit 
(hjärninflammation) orsakad av T. gondii är vanlig hos aidssjuka och andra 
personer med nedsatt immunförsvar. Sjukdomen behandlas med antibiotika. 

Alzheimers sjukdom ger en försämring av minnes- och tankeförmåga och beror 
på att nervceller i hjärnan fungerar sämre och slutligen dör. Nervcellsdöden vid 
Alzheimers sjukdom börjar ofta i delar av tinningloben som är av betydelse för 
vårt närminne, men sprids senare till stora delar av hjärnbarken. Varför cellerna 
dör vet man inte helt, men den hypotes som dominerar i dag anknyter direkt till 
strukturer som Alois Alzheimer beskrev vid mikroskopi av hjärnvävnad från en 
avliden för drygt hundra år sedan, amyloida plack. Dessa plack består av en 
central kärna av proteinet beta-amyloid omgiven av döda eller skadade 
nervceller och nervutskott. En annan typisk förändring i hjärnan vid Alzheimers 
sjukdom är härvor (engelska neurofibrillary tangles) av proteintrådar i cellernas 
cytoplasma. Hippocampus, amygdala, cortex (ej motoriska och sensoriska) och 
locus cerulius är de områden i hjärnan som drabbas. 

Huntingtons Chorea är en ärftlig, degenerativ hjärnsjukdom och kallas ibland 
för danssjukan. Denna autosomalt dominant ärftliga sjukdom drabbar sju 
personer per 100 000. Den har fullständig genomslagskraft, vilket innebär att 
alla anlagsbärare insjuknar och ingen generation sparas. Nya mutationer är 
däremot sällsynta och står för högst 0,1 % av sjukdomsfallen. Symtomen 
uppkommer vanligen i 30–40-årsåldern och utgörs av en fortskridande 
rörelsestörning med ofrivilliga, oregelbundna rörelser och tilltagande demens. 
Sjukdomen leder till döden ca 15 år efter diagnos. Genen för sjukdomen är känd, 
vilket gör att man vid fosterdiagnostik kan fastställa förekomst av anlaget och 
vid genetisk rådgivning ev. föreslå abort. Sjukdomen kan inte botas, och ingen 
effektiv behandling finns. Därför innebär möjligheten att fastställa anlagsbärare, 
som ännu är symtomfria, ofta en svår etisk och psykologisk problematik. 

Vid Parkinsons sjukdom är huvudsymtomen grovvågiga (4–8 Hz) skakningar 
(tremor), som minskar vid rörelse, samt stelhet (rigiditet) och rörelsearmod 
(hypokinesi). Rörelseminskningen märks i form av sparsam mimik 
(maskansikte), minskade blinkningar, entonig röst, förminskad handstil och små 
hasande steg utan spontana rörelser i armarna. 

Störd jämviktskontroll, plötsliga låsningar och svårighet att ändra riktning 
under gången är typiska symtom vid avancerat stadium av sjukdomen. Stelheten 
medför en karakteristisk framåtböjning i ryggen (kyfos). Till sjukdomen hör 
också störd funktion i autonoma nervsystemet, som ger blodtrycksfall när man 
reser sig (ortostatism), ökad talgsekretion, förstoppning, svårighet att kasta 
vatten och impotens. Sjukdomen har ett långsamt förlopp med tilltagande 



symtom. Hos en betydande andel av personer med Parkinsons sjukdom 
utvecklas efter många års sjukdom demens. Grundorsaken till Parkinsons 
sjukdom är i flertalet fall inte känd. Släktundersökningar har emellertid visat att 
arvsanlag kan ha betydelse för sjukdomens uppkomst. Ett antal genmutationer 
som har samband med Parkinsons sjukdom har identifierats.  Symtomen beror 
huvudsakligen på undergång av nervceller i substantia nigra (svarta kärnan) i 
mitthjärnan. Dessa nervceller är dopaminerga, dvs. deras nervterminaler avger 
dopamin som neurotransmittor. Flertalet utskott från de berörda nervcellerna 
går till nervceller i corpus striatum(strimmiga kroppen), ett stort 
nervcellscentrum på djupet av vardera sidan av storhjärnan. Impulser från 
corpus striatum ingår i det extrapyramidala systemet, som åstadkommer 
precision i muskelrörelser samt håller muskelspänningen (muskeltonus) på 
lämplig nivå. Den reducerade dopaminsignaleringen (som bl.a. medför att 
inverkan av acetylkolin förstärks) anses vara orsak till majoriteten av symtomen. 
Vissa andra nervcellsgrupper och nervbanor i hjärnstammen och storhjärnans 
djupare delar visar också nervcellsdöd. Undersökning av hjärnvävnad visar 
förutom den nämnda cellundergången att många av nervcellerna i de berörda 
områdena har abnorma inlagringar, s.k. Lewykroppar. 

Amyotrofisk lateralskleros eller ALS är en grupp motorneuronsjukdomar med 
progredierande skador på övre (centrala) och nedre (perifera) motoriska 
nervceller. Kardinalsymtomen är sakta tilltagande muskelsvaghet och 
muskelförtvining i skelettmuskulatur samt ofta spasticitet. Minst 200 personer 
insjuknar årligen i Sverige. Det finns 3 huvudtyper: 1. Klassisk amyotrofisk 
lateral skleros, ALS: Central och perifer pares koncentrerad initialt till armar, ben 
och/eller bål. 80 % utvecklar senare även bulbär pares. 2. Progressiv bulbär 
pares, PBP: Första symtomet är pareser i mun och/eller svalg. Senare även 
spridning till bål och extremiteter. 3. Progressiv spinal muskelatrofi, PSMA ( = 
PMA typ 4): Tilltagande enbart perifera slappa pareser initialt i armar, bål 
och/eller ben. Munnen och svalget angrips enbart sent i förloppet om 
överhuvudtaget. Medicinsk behandling som kan hejda eller bota sjukdomen 
saknas och median-överlevnadstid är 3-4 år, men ca 10 % lever >10 år. 
Sjukdomens huvudorsak är okänd. 5-10% har familjär disposition (FALS) för 
sjukdomen och det finns minst 10 sjukdomsgener som kan ge ärftlig ALS. Ca 6% 
av FALS-patienter och 2% av patienter med diagnosen sporadisk ALS har 
mutationer i genen för CuZn-superoxid dismutas (= SOD1) på kromosom 21. 
SOD1-mutationer kan nedärvas dominant med hög penetrans, dominant med 
nedsatt penetrans, recessivt eller som de-novo-mutation. Patienter med SOD1-
mutation kan ha fenotyp som klassisk ALS, PBP eller PMA typ 4. Sjutton SOD1-
genmutationer har identifierats hos ALS-patienter i Norden. Övriga hypoteser 
om etiologi är: Virus (spp picorna viridae), felveckning av icke-muterat SOD1 
protein, autoimmunitet (spp autoantikroppar mot SOD1), pesticider (speciellt 
organofosfater), extrem fysisk aktivitet (först visat hos professionella 
fotbollspelare i Italien), såkallade excitotoxiska mekanismer (överfunktion av 
glutamat i synapser) samt att en multifaktoriell genes till sjukdomen ej kan 
uteslutas. 

 

 



Multipel skleros (MS) är en kronisk autoimmun sjukdom som drabbar det 
centrala nervsystemet. Risken att få denna sjukdom regleras i hög grad av 
genetiska faktorer, men miljöfaktorer (t.ex. D-vitaminbrist och rökning) 
misstänks också vara av betydelse. I Sverige insjuknar årligen c:a 400 unga och 
medelålders personer i MS och antalet drabbade i vårt land är c:a 13 000. 
Symtom och förlopp varierar från patient till patient, men genom upprepade 
fokala inflammatoriska lesioner (plack) och mera diffusa processer skadas 
myelin och axon med övergående (skov) eller progredierande 
funktionsnedsättning som följd. Flertalet patienter utvecklar med tiden olika 
grad av handikapp. Plaque är vanligast i N. opticus, periventrikulära områden 
och i de cerebellära pendunklarna. Bildandet av ett plaque vid MS börjar med en 
invasion av lymfocyter, först perivaskulärt. Sedan börjar nedbrytningen av 
myelin. Därefter kommer makrofager och fagocyterar det nedbrytna myelinet, 
varefter oligodendrocyterna dör. En proliferation av astrocyter (glios) följer på 
detta och så småningom bildas ett plaque (grått till färgen) som består av axoner, 
glios och saknar myelin. Förlust av axoner sker över tid. Varje enskilt plaque 
befinner sig i sitt eget utvecklingsstadium. Makroskopiskt ses plaque som grå, 
skrumpna och indurerade områden som saknar myelin. Symptomen vid MS 
inkluderar: dimsyn eller synförlust i ett eller båda ögonen,svaghet/domning i ett 
eller båda benen, stickningar/parestesier i extremiteterna, åtstramande känsla 
på bål eller ben, ostadig gång, tremor, miktionsstörningar, diplopi; vertigo och 
kräkningar samt psykologiska störningar. Det finns idag ingen botande 
behandling mot multipel skleros. Sjukdomen kan dock påverkas av mediciner 
med dämpande inverkan på immunsystemet. Sedan länge är det känt att höga 
doser av kortison kan förkorta MS-skov. Eftersom det finns risk för biverkningar 
av behandlingen och MS-skov som regel är självläkande, brukar man begränsa 
behandling med kortison i höga doser till MS-skov som leder till påtagligt 
handikapp. På senare år har behandling med så kallade interferoner visats 
förbättra antalet skov och skovens längd vid skovvis förlöpande MS. 

Prioner är en grupp mycket små smittämnen som kan orsaka olika typer av 
spongiform encefalopati, infektioner vilka i första hand drabbar hjärnan hos 
människa och djur: hos människa bl.a. Creutzfeldt–Jakobs sjukdom och kuru, hos 
djur t.ex. scrapie (hos får och get) och BSE (hos nötkreatur; den s.k. galna ko-
sjukan). Prioner består endast av protein och saknar arvsmassa; därigenom 
skiljer de sig från andra smittämnen, t.ex. bakterier och virus. De ger inte upphov 
till immunologiska försvarsreaktioner och är anmärkningsvärt 
motståndskraftiga mot vanliga steriliseringsmetoder som värme, alkohol, 
formalin och detergenter (speciella rengöringsmedel). Prionproteinet (PrPsc) är 
en variant av ett i nervceller normalt förekommande protein (PrPc). Det har en 
annan form än den normala motsvarigheten, vilket gör att det inte kan brytas 
ned och omsättas av nervcellen utan ansamlas i hjärnan i form av klumpformiga 
aggregat. Dessutom verkar det som om det har förmåga att framkalla samma 
formförändring hos det normala proteinet så att även detta anhopas. 

 

 

 



Neurofibrom är en benign, långsamt växande tumör på perifera nerver. Dess 
sammansättning består av Schwannceller, perineurallika celler och fibroblaster. 
Neurofibrom kan vara solitära eller multipla och uppstå varsomhelst längs en 
nerv. Både barn och vuxna drabbas och vanligen involveras hud, större 
nervplexan, stora djupa nerver, retroperitoneum och GI. 

Schwannom är en benign, långsamt växande neoplasm som uppstår från 
Schwannceller. Schwannom är vanligen avkapslade och hittas på kranialnerver, 
spinalrötter och perifera nerver. Dessa tumörer ses oftast hos vuxna och 
undergår väldigt sällan malign transformation. Intrakraniella Schwannom står 
för 8 % av alla intrakraniella tumörer. De flesta uppstår från vestibularisdelen av 
kranialnerv VIII. 

Neurofibromatos inkluderar två distinkta autosomalt dominanta sjukdomar 
som karaktäriseras av utvecklandet av multipla neurofibrom. 

Neurofibromatos typ I (NF1) har en prevalens på 1:4000 och karaktäriseras av: 
Vanställande neurofibromatos som uppstår i den sena barndomen, områden 
med mörk pigmentering på huden (Café au lait-fläckar), pigmenterade lesioner 
på iris (Lischnoduli). 

NF1 orsakas av mutationer i 17q11.2. Genprodukten är neurofibrin, ett GTPas-
aktiverande protein som inaktiverar ras. Mutationer leder till ohämmad 
aktivering av ras, vilket antagligen predisponerar neurofibrombildning. De 
kliniska manifestationerna för NF1 är dock väldigt varierande och svåra att 
förklara med endast en mutation. Utöver de karaktäristika givna ovan innefattar 
NF1 även följande kännetecken: Plexiforma neurofibrom. Dessa tumörer finns 
endast inom ramen för NF1 och är stora, infiltrativa tumörer som uppstår på 
perifera nerver och ibland på spinala och intrakraniella nerver. Man ser även 
skelettlesioner, milda mentala störningar samt en ökad risk för leukemi. 

Neurofibromatos typ II (NF2) definieras av bilaterala tumörer på kranialnerv 
VIII, n. vestibulocochlearis, och vanligtvis meningiom och gliom. Prevalensen för 
sjukdomen är 1:40 000. NF2 orsakas av en mutation på 22q2. Genen kodar för 
ett tumör-supressorprotein kallat merlin eller schwannomin.  

Meningiom är huvudsakligen benigna tumörer som utgår från hjärnhinnorna 
och 95% klassas som WHO grad I, 4% som WHO grad II och 1 % som WHO grad 
III. Meningiom utgör ca 20-25 % av alla intrakraniella tumörer, de växer utanför 
hjärnan och ger symtom genom kompression av hjärnvävnaden som kan leda till 
retningsymtom eller bortfall av funktion. 

Gliom/ glioblastom multiforme är det extrema utrycket av anaplasi bland 
gliala neoplasmer och står för 40 % av alla primära intrakraniella tumörer. De 
flesta glioblastoma multiforma uppvisar tydliga astrocytiska egenskaper. De 
uppvisar pleomorfism, frekventa mitoser, nekros och endotelproliferation. 

Många tumörer vill metastasera i hjärnan och de vanligaste maligniteterna att 
metastasera till CNS är malignt melanom, njurcancer, lungcancer, bröstcancer 
och coloncancer. 



Astrocytom är ett gliom komponerat av väldifferentierade astrocyter. 
Pilocytiska astrocytom karaktäriseras av flertalet, hårlika gilautskott. De 
återfinns hos barn och ungdomar. Pilocytiska astrocytom har god prognos. 

Medullablastom är en elakartad tumör i cerebellum. Medulloblastom utgör ca 
7% av hjärntumörer i alla åldrar och 44% av hjärntumörerna hos barn. Tumören 
utgår troligen från omogna celler som är avsedda att utvecklas till nervceller. 
Tumören växer snabbt och sprider sig ofta, varför den är svårbehandlad. 
Medulloblastom karaktäriseras av celler som är hyperkromatiska, med runda till 
ovala kärnor och snål cytoplasma. 

Ependymom uppstår från de celler som bekläder de kaviteter som innehåller 
CSF. Ependymom är vanligast i fjärde ventrikeln där den orsakar obstruktion och 
hydrocephalus. 

Dystrofi är ett annat ord för degeneration, dvs. benämning på en långsamt 
fortskridande undergång av vävnad, vanligen en följd av att vävnadsceller dör. 
Muskeldystrofi är ofta genetisk och kan bero av Duchennes och Dystrofia 
myotonica. 

Duchennes är en allvarlig muskeldystrofi, X-bunden, progressiv sjukdom som 
karaktäriseras av progressiv degeneration av muskler, framförallt runt bäcken 
och axlar. Symptom debuterar före 5 års ålder. Anlagsbärande kvinnor har 
endast lätta förändringar. 1/3 av alla som drabbas har nya mutationer. 

Dystrofia myotonica är en autosomalt dominant sjukdom och är den vanligaste 
ärftliga myopatin. Den sjuka genen vid Dystrofia myotonika typ 1 ligger på 
kromosom 19q13.2-13.3 = DMPK-genen. Genen uttrycks starkast i hjärta, hjärna 
och skelettmuskler. Symptom ses bland annat i ansikte och händer, även 
katarakt och kardiomyopati. 

Myositer är en typ av muskelinflammation och det finns tre olika: polymyositer, 
dermatomyositer och inklusionskroppsmyositer. De är som grupp betraktat 
ovanliga åkommor och incidenssiffrorna ligger på runt 10 fall/miljon invånare. 
Några incidenskarakteristika är: Högre förekomst hos kvinnor, 40 - 60 år är 
vanligaste insjuknandeåldern för vuxna, polymyosit är vanligare hos vuxna, 
dermatomyosit är klart vanligare hos barn och liksom vid flera andra 
reumatiska autoimmuna sjukdomar förekommer det en association mellan 
myositer och klass II-transplantationsantigen (HLA-DR3). 

Mycket talar för att cellulärt medierad immunitet har en central roll för 
uppkomsten av myositsjukdomar. En uttalad lokal infiltration av aktiverade T-
lymfocyter och makrofager föreligger. Man ser en oligoklonal anrikning av vissa 
T-cellskloner talande för en begränsad specificitet i den inflammatoriska 
reaktionen. Flera av dessa T-celler producerar proinflammatoriska cytokiner och 
deltar därmed i förstörelseprocessen.  

Vid dermatomyosit observeras också infiltrerande B-lymfocyter liksom 
komponenter av komplementsystemet, vilka inlagras i blodkärlsväggarna. Hos 
en minoritet av patienter med myositer (dermatomyosit och polymyosit) 
förekommer också systemisk autoantikroppsproduktion. Dessa autoanti-



kroppar är dels myositspecifika, t ex Jo-1, dels ospecifika (ANA och RF). 
Autoantikropparnas roll i patogenesen för myositer är, om någon, sannolikt 
begränsad.  

Myositer utvecklas akut, subakut eller långsamt och leder till uttalad proximal 
muskelsvaghet. Detta yttrar sig ofta i oförmåga att stiga upp från sittande, klättra 
uppför en stege, kamma sig, klä på sig, eller liknande. Muskelengagemang är 
vanligtvis symmetriskt. Myalgier är ovanliga. I status observeras nedsatt 
muskelstyrka och, i de mera uttalade eller långtgångna fallen, tecken på 
proximala muskelatrofier. Vid inklusionskroppsmyosit kan även 
fingerböjsenmuskulatur påverkas.  

Vid både polymyosit och dermatomyosit ses ofta engagemang av andra organ än 
skelettmuskulatur. Vanligast är hudafficiering, men pulmonella, kardiella och 
gastrointestinala symtom kan förekomma vid en icke oväsentlig andel av 
myositerna. Dessutom är, som ovan nämnts, subfebrilitet/feber och trötthet 
mycket vanligt.  

Det mest typiska extramuskulära engagemanget vid dermatomyosit, som 
dessutom är ett diagnoskriterium, är kutana symtom. Detta yttrar sig i form av 
hudutslag och kan ibland debutera före muskelsymtomen. De mest typiska 
utslagen är så kallade Gottrons; papler, erytematösa papler som typiskt återfinns 
på extensorsidorna av ex finger-, armbågs- och knäleder. 

Ett annat hudutslag som är vanligt vid dermatomyosit är s k heliotropa exantem; 
blåröda hudmissfärgningar runt ögonen och på ögonlocken (be patienten blunda 
för att bedöma förekomsten av dessa!). Andra ofta förekommande hudutslag är 
nagelbandserytem och handryggserytem. Hudkalcinos förekommer vid 
dermatomyosit.  

Malignitet förekommer hos ungefär 20-25% av patienter med myosit. Den 
högsta prevalensen har äldre individer (>50 år) med dermatomyosit. 

Diagnostisering av poly/dermatomyosit: Symmetrisk, oftast progressiv, 
muskelsvaghet. Engagerar framför allt proximala muskelgrupper i övre och 
nedre extremiteter, samt nackmuskulatur. Positivt muskelbiopsifynd med 
muskelfibernekroser, degeneration och regeneration av muskelfibrer, förekomst 
av mononukleära cellinfiltrat (främst T-lymfocyter och makrofager) i 
endomysiet, perimysiet, perivaskulärt och interstitiellt. Förhöjda serumnivåer av 
muskelenzymer - kreatinkinas (CK), aldolas, myoglobin, laktatdehydrogenas, 
transaminaser. ANA, specifika antikroppar (t ex anti-Jo-1, anti-Mi-2) kan 
förekomma. Typiska EMG-fynd: låg amplitud, polyfasiska motorenhetpotentialer, 
fibrillationer (även i vila), högfrekventa återkommande "discharges". Typiska 
hudutslag vid dermatomyosit: heliotropt exantem (lilafärgade ögonlock, låt 
patienten blunda), Gottrons papler (erytematösa papulösa hudutslag över 
framför allt fingerleder dorsalt), "mekanikers händer". Diagnostisering av 
inklusionskroppsmyosit innefattar: Långsamt progredierande distal (övre 
extremiteter) och proximal (nedre extremiteter) muskelsvaghet. Påvisande av 
måttlig mononukleär cellinfiltration och förekomst av s k "rimmed vacuoles" vid 
muskelbiopsi. Oftast mycket modest eller utebliven stegring av muskelenzymer i 
serum och nästan enbart äldre personer drabbas. 



Guillain-Barrés syndrom (GBS) är en akut autoimmun polyneuropati som 
kännetecknas av förlamning i armar och ben som tilltar under loppet av några 
dagar eller veckor. Även känselsymtom och symtom från autonoma 
nervsystemet kan vara framträdande. Eftersom sjukdomen i allvarliga fall kan ge 
andningspåverkan och hjärtarytmi behöver patienter med GBS observeras på 
sjukhus. Symtomen kan gå över av sig själv, men i de flesta fall ges behandling 
med immunoglobuliner eller plasmaferes som påskyndar förbättringen. Trots 
behandling får ca 15 procent bestående nervpåverkan. Guillain-Barrés syndrom 
är den vanligaste orsaken till akut polyneuropati i Sverige och drabbar ca 1-2 
personer per 100 000 varje år. Sjukdomen orsakas av att immunsystemet 
angriper det myelinskikt som omger nervfibrerna och ofta inträder den någon 
vecka efter någon form av infektion (varför det är så vet man inte). Prognosen 
för Guillain-Barrés syndrom är förhållandevis god, särskilt om inte själva 
nervfibrerna, utan bara myelinet har drabbats. Efter ett år har cirka 15 % 
bestående nervpåverkan som påverkar vardagen, ytterligare ca 35 % har lätta 
restsymtom medan 50 % är helt återställda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Haematopatologi  
 
Anemier och andra penier  
Kunna: Anemier (röda serien): Järnbristanemi,megaloblastisk anemi, Hemolytiska 
anemier. Vita serien: Granulocytopeni 
Trombocyter: Autoimmun trombocytopen purpura. 
Pancytopeni: Aplastisk anemi, Myelodysplastiska syndrom (MDS).  
Myeloproliferativa sjukdomar  
Kunna: Kronisk myeloisk leukemi (KML), Polycytemia vera (PCV) Essentiell 
trombocytopeni (ET) Primär myelofibros (PMF)  
Känna till: Reaktiv polycytemi, Reaktiv granulocytos/Leukemoid reaktion, Reaktiv 
trombocytos.  
Lymfoproliferativa sjukdomar  
Kunna: Riskfaktorer och patogenitetsmekanismer för lymfomsjukdomar, ffa:  
Kronisk lymfatisk leukemi (KLL), plasmacellstumörer (Myelom,), Non-Hodgkin lymfom: 
(follikulärt lymfom, mantelcellslymfom, diffust storcelligt B-cells lymfom, Burkitt-lymfom, 
MALT-lymfom), Hodgkin-lymfom.  
Känna till: Övriga subgrupper av Non-Hodgkin lymfom (WHO-klassifikation). 
Hårcellsleukemi.  
Akuta leukemier  
Kunna: Akut myeloisk leukemi (AML), Akut lymfatisk leukemi (ALL)  
 

Den vanligaste orsaken till järnbristanemi är blödningar. En blodförlust på 
ungefär 80 ml per månaden är den övre gränsen för vad som kan balanseras med 
normal kost. Denna typ av anemi är vanligast hos kvinnor. Hos män och hos 
kvinnor efter menopaus är GI-blödning den vanligaste orsaken. 

Morfologi: Inget särskilt, däremot ses tömda järndepåer. 

Makrocyt: < 7 μm 

Mikrocyt: > 9 μm 

MCV < 76 fl mikrocytär 

MCV 76 – 96 fl normocytär 

MCV > 96 fl makrocytär 

Laboratoriefynd: Lågt Hb (< 120 g/l), lågt MCV och S-Fe, S-TIBC högt (Serum 
Total Iron Binding Capacity, normalt mättad till 15-55 %). 

Megaloblastisk anemi är en relativt vanlig anemi. Orsaken är en brist på oftast 
B12 men ibland folat. Morfologiskt ses megaloblastisk erytropoes, det vill säga 
förekomst av abnormt stora förstadier till erytrocyter i benmärgen. Även 
leukocyternas och trombocyternas utveckling störs. I blodet ses ”jättestavar” 
som är hypersegmenterade granulocyter. 

Anemi som beror av kronisk sjukdom orsakar ineffektiv användnig av järn 
från makrofaglager i benmärgen vilket orsakar en funktionell järnbrist. Andra 
faktorer är förkortning av erytrocyters livslängd, dåligt EPO-respons i njuren vid 
hypoxi och dåligt respons på erytropoietin i benmärgen. Inflammatosika 
cytokiner kan påverka järnmetabolismen. Exempel på sjukdomar: 



Inflammatoriskt betingad, uremi, hormonella störningar, bruk av alkohol eller 
tumörsjukdom. 

Det finns olika hemolytiska anemier:  

 Immunohemolytisk anemi 

Detta är den vanligaste hemolytiska anemin. Orsaken är en antikroppsreaktion 
mot erytrocyter. Sjukdomen är autoimmun och lymfoproliferativ. 

 Medfödd hemolytisk anemi 

Beror på defekt i erytrocyten. Exempelvis:  

• Membrandefekt såsom vid hereditär sfärocytos. Hereditär sfärocytos är 
en autosomalt dominant sjukdom som ger olika defekter i cytoskelettet. Har 
godartat intermittent förlopp, ger ikterus, ofta gallsten och splenomegali. 

• Enzymdefekt, exepelvis glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist 

• Hemoglobinopati, exempelvis sickelcellanemi 

Förvärvad hemolytisk anemi 

Beror på yttre påverkan av erytrocyten. Exempelvis 

• Immunobetingad, exempelvis immunohemolytisk anemi 

• Ej immunobetingad, exempelvis mikroangiopatisk hemolys, mekanisk, 
toxisk, hypersplenism 

Fynd vid blodutstryk vid hemolytisk anemi är fragmenterade RBC (röda 
blodkroppar) och förekomst av ”kärnförande röda”, det vill säga förstadier till 
erytrocyter i blodet Laboratoriefynd: S-haptoglobin (leversyntetiserat 
plasmaprotein som binder fritt hemoglobin) lågt, S-LD förhöjt, S-Bilirubin 
(okongugerat) och S-retikulocyter mäts också samt DAT (direkt antiglobulintest) 

Termen granulocytopeni används ofta synonymt med neutropeni. 
Infektionsrisken ökar påtagligt när antalet neutrofila granulocyter är mindre än 
1,0 x 109/L, för att sedan stiga närmast exponentiellt med sjunkande antal 
neutrofiler. Neutropeni definieras allmänt som ett absolut antal neutrofiler < 0,5 
x 109/L (eller < 1,0 x 109/L och beräknas vara i sjunkande). 

Idiopatisk (immun) trombocytopen purpura (ITP) är en autoimmun sjukdom 
som karaktäriseras av låga TPK-värden och ökad blödningsbenägenhet. Den 
bakomliggande trombocytdestruktionen anses huvudsakligen vara medierad av 
trombocyt-autoantikroppar. ITP är antingen akut eller kronisk. Den akuta 
varianten drabbar i huvudsak barn, kommer efter en infektion och övergår sällan 
till kronisk ITP. ITP hos vuxna är i de flesta fall kronisk, kommer ofta smygande 
och är 2-3 ggr vanligare hos kvinnor. Kronisk ITP är oftast en godartad sjukdom 
där allvarliga blödningar är sällsynta. Spontant uppkomna, allvarliga blödningar 
ses nästan bara vid TPK-värden < 10 x 109/L. 

 



Aplastisk anemi är ett syndrom som karaktäriseras av: 

• Perifer pancytopeni 

• Cellfattig, fettomvandlad benmärg 

• Avsaknad av märgfibros eller malign infiltration i märgen 

Myelodysplastiska syndrom (MDS) omfattar en grupp neoplastiska 
hematopoetiska stamcellssjukdomar som karakteriseras av mognadsstörningar i 
blodet och benmärgen. MDS drabbar vanligen äldre personer (median 70 år) och 
uppvisar vid debuten varierande symtombild. Vissa patienter har en mild stabil 
anemi medan andra kan ha en uttalad pancytopeni med livshotande symptom. 
Medianöverlevnadstiden är 1-2 år men varierar stort beroende på typen av MDS. 
Generellt föreligger en betydande risk att patienten utvecklar akut myeloisk 
leukemi (AML). MDS orsakas sannolikt av en genetisk transformation på tidig 
stamcellsnivå. Den direkta orsaken är i de flesta fallen okänd, men tidigare 
behandling med cytostatika eller joniserande strålning har betydelse för risken 
att utveckla MDS. 

Kronisk myeloisk leukemi är en malign blodsjukdom av okänd etiologi, men 
joniserande strålning tros vara en bidragande faktor. Ingen ärftlighet tycks 
föreligga för sjukdomen men Philadelphiakromosomen hittas hos tumörcellerna. 
Philadelphiakromosomen innebär en translokation av en viss gen som ger en 
ökad tyrosinkinasaktivitet och därmed en autonom expansion av den leukemiska 
klonen. Överlevnaden för tidiga hematopoetiska celler förlängs genom att 
genetiskt styrd apoptos hämmas. Detta ger en ökad expansion av omogen 
hematopoes och särskilt då inom myelopoesen. KML upptäcks ofta ”en passent” 
vid rutinhälsokontroller. Symptomen är annars långsamt tilltagande trötthet, 
svettningar och avmagring samt ett försämrat blodflöde på grund av leukocytos. 
Hepatosplenomegali. 

Diagnostiska kriterier:   

Blod – leukocytos, basofili, <10 % blaster  

Benmärg – hypercellulär, <10 % blaster, små hyperloberade megakaryocyter 

Cytogenetik – t(9;22) Philadelphia 

I Sverige ses runt 100 fall per år av KML och sjukdomen är något vanligare hos 
män. Medianåldern vid diagnos är cirka 60 år och det är ovanligt med yngre 
patienter. Sjukdomen behandlas med en rad läkemedel (Imatinib, Hydroxyurea, 
Busulfan, Interferon-alfa sam cytostatika + benmärgstransplantation). 
Konventionell terapi ger snabbt symptomfrihet men efter i genomsnitt 3-4 år 
sker en övergång till akut leukemi, den så kallade blastkrisen. 

Polycytemia vera är en sjukdom som innebär en absolut ökning av antalet RBC. 
Grunden är en neoplastisk process utgången från hematopoetisk stamcell. 
Antalet fall årligen ligger på 14-15 stycken per miljon invånare och medelåldern 
är 60 år. Symptomen inkluderar trötthet, yrsel, huvudvärk, dyspepsi, 



giktattacker och hudrodnad. Trombotiska komplikationer ses men även ökad 
blödningsbenägenhet. Även splenomegali är ett vanligt symptom.  

Laboratoriefynd:  

Hb ↑ 

Leukocytos 10 – 20 x 109/l 

Trombocytos 400 – 1000 x 109/l 

LAP (alkalisk fosfatas) ↑ 

Benmärgen är hypercellulär och det finns en förekomst av förstorade 
megakaryocyter. Behandlingen för PCV inkluderar åderlåtning vilket innebär att 
300 – 500 ml venblod tappas varannan dag tills Hb-värdet normaliserats. Även 
benmärgshämmande behandling med cytostatika, hydroxyurea, interferos och 
anagrelid. PCV är förknippat med en hög dödlighet i blödningar och 
tromoemboliska komplikationer. Utveckling av myelofibros med myeloid 
metaplasi samt utveckling av akut leukemi ses också. 

Essentiell trombocytopeni innebär en abnorm ökning av antalet trombocyter. 
Orsaken till sjukdomen är okänd. Symptomen vid ET är ökad 
blödningsbenägenhet (blåmärken, muskelhematom, GI-blödningar) och ökad 
trombosbenägenhet.  

Laboratoriefynd:  

ökat B-TPK > 1000 x 109/l 

Måttlig leukocytos 

I benmärgen ses ett ökat antal megakaryocyter som därtill har förstorade 
kärnor. I ett perifert blodutstryk vid ET ses trombocytsjöar. De flesta patienter 
med höga trombocyttal har inte ET. Trombocytemi ses ibland vid exempelvis 
tumörer, inflammatoriska processer och efter blödningar. ET behandlas med 
peroral busulfan, hydroxyurea, interferon-alfa och anagrelid. Prognosen vid ET 
är mycket gynnsam. Behandlingen individualiseras med ledning av blodvärdena 
vilka kontrolleras tätt. När normala trombocytvärden åstadskommit med hjälp 
av behandling avbryts behandlingen. 

Kronisk idiopatisk myelofibros karaktäriseras av en varierande grad av fibros 
i benmärgen och extramedullär blodbildning (myeloid metaplasi). Orsaken är 
okänd men grunden är abnormitet i megakaryocyter. Sjukdomen är ovanlig med 
en medianålder på 60 år. Sjukdomsförloppet vid denna sjukdom är långsamt och 
ger utveckling av anemisymptom och splenomegali förorsakad av myeloid 
metaplasi. Allmänna symptom är avmagring, svettningar och hypermetabolism. 
Även giktsymptom ses på grund av en förhöjd halt urat i serum. Ökad 
blödningsbenägenhet kan också föreligga. I benmärgen ses märgfibros och 
utvidgade blodsinus samt patologiska megakaryocyter. Myelofibros är ett 
svårbehandlat tillstånd. Transfusioner, anabola steroider, busulfan och 
splenektomi ingår i behandlingen. Medianöverlevnaden ligger på cirka 5 år. Vid 
initial pancytopeni och avsaknad av splenomegali är prognosen synnerligen 



dålig med en medianöverlevnad på mindre än ett år. I 20 % av fallen sker en 
transformation till akut leukemi. 

Reaktiv polycytemi kan vara sekundär polycytemi är insöndringen av 
erytropoetin ökad och erytropoesen därmed överstimulerad. Sker vid: Nedsatt 
arteriell syrgasmättnad vid långvarig vistelse på höga höjder, lungsjukdomar, 
medfödda hjärtsjukdomar, långvarig hypoventilation, försämrad syretransport i 
blodet vid abnormiteter i hemoglobinstrukturen, rökning, kronisk bronkit samt 
maligna och benigna tumörer som stora uterusmyom, hemangiom i lillhjärnan, 
primär lever- och njurcancer, njurcystor. 

Reaktiv granulocytos: Förhöjt antal leukocyter vid infektion. 

Reaktiv trombocytos: Förhöjd mängd trombocyter. 

Ospecifik lymfadenit: Svullna, inflammerade lymfkörtlar. 

Granulomatös inflammation uppstår när neutrofiler misslyckas med att 
eliminera substanser som inducerar akut inflammation. Leder till en ond cirkel 
av fagocytos, misslyckande av nedbrytning, död av neutrofil, utsläpp av 
onedbruten agent och så refagocytos av en ny neutrofil. Bildandet av granulom 
är ett försvar mot kronisk infektion eller främmande material som förhindrar 
spridning och reducerar inflammation, och därmed skyddar värdvävnaden.  

Lymfom är det övergripande namnet för en grupp elakartade tumörsjukdomar 
som utgår från det lymfatiska systemets celler (lymfocyterna). Varje år insjuknar 
2000 personer i Sverige. När ska lymfom då misstänkas? 

• Vid en eller flera oömma förstorade lymfkörtlar ( > 2 cm i diameter) 

• Symtomgivande förstorad tonsill 

• Palpabel mjälte 

• Förhöjt antal lymfocyter i blodet (lymfocytos) 

• Vid oförklarliga nattsvettningar, feber eller viktnedgång 

Fullständig kunskap om varför lymfom uppkommer saknas. Kända riskfaktorer 
är hög ålder, autoimmuna sjukdomar (t ex Sjögrens syndrom), vissa 
virusinfektioner (t ex EBV-virus), framförallt hos immunsupprimerade patienter, 
vissa bakterier (t ex H. pylori), exponering för vissa kemikalier (t ex 
lösningsmedel) utgör en misstänkt riskfaktor och ärftlighet. Det finns släkter där 
flera släktmedlemmar fått lymfom, men det är ovanligt och det finns ingen stark 
ärftlig riskfaktor. 

Lymfocyter finns överallt i kroppen vilket innebär att lymfom kan utgå från 
kroppens alla vävnader. Lymfkörtlarna är den vävnad som har mest lymfocyter. 
Här sker också större delen av den normala tillväxten av lymfocyter. Denna 
vävnad är därför den vanligaste utgångspunkten för lymfom. Vanligaste 
symtom/fynden är en eller flera förstorade, oömma lymfkörtlar eller förstoring 
av annan lymfoid vävnad såsom tonsill eller mjälte. Andra ofta förekommande 
symtom är allmänsymtom: De vanligaste allmänsymtom är feber, trötthet, 



nattsvettningar och viktnedgång. Symtom på grund av sviktande 
benmärgsfunktion då lymfom i benmärgen kan tränga undan den normala 
blodkroppsproduktionen och ge anemi, neutropeni eller trombocytopeni. Anemi 
ger trötthet. Neutropeni ger infektionskänslighet och trombocytopeni ger 
blödningsbenägenhet. Mindre vanliga symtom är trycksymtom i form av smärta, 
andfåddhet och mättnadskänsla: Lymfom paraaortalt kan ge ryggsmärta. 
Lymfom i buken eller thorax kan bli mycket stora innan diagnos och kan ge 
mättnadskänsla respektive andfåddhet. Klåda är ett klassiskt men sällsynt 
symtom. 

 Stadieindelning 

Stadium Engagemang 

I En lymfkörtelregion. 

II Två eller flera lymfkörtelregioner på samma sida om diafragma. 

III Lymfkörtelstationer på båda sidor av diafragma. 

IV Spridd sjukdom i flera extra/lymfatiska organ/vävnader med eller utan 
associerat lymfkörtelengagemang. 

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) utgår från det lymfatiska systemets celler 
och räknas till lymfomsjukdomarna (WHO-klassifikationen 2001). Den 
vanligaste formen är av B-lymfocyt typ (B-KLL). Också leukemi med T-cells 
karakteristika förekommer, främst prolymfocyt-leukemi (T-PLL). Klonala 
lymfocyter ackumuleras i blod och benmärg och ofta även i lymfknutor och 
mjälte. I mycket sällsynta fall saknas leukemibild i blodet (KLL-lymfom). KLL är 
den vanligaste leukemiformen hos vuxna och upptäcks ofta i samband med 
rutinmässig blodprovskontroll. Många patienter har inga sjukdomssymtom och 
förloppet kan vara mycket stillsamt. Hos andra patienter progredierar 
sjukdomen snabbt och är svårbehandlad. Patienter med anemi och/eller 
trombocytopeni har en medianöverlevnadstid på endast 3-4 år trots modern 
cytostatikaterapi.  

Med moderna metoder indelas KLL i undergrupper med sinsemellan olika 
sjukdomsförlopp och prognos. Specifika kromosomrubbningar såsom deletion 
av den korta armen på kromosom 17 (del 17p) eller den långa armen på 
kromosom 11 (del 11q) medför dålig prognos medan patienter med del 13q har 
en förväntad lång överlevnad 

Diagnostiska kriterier: Lymfocytos i blod med lymfocyter >5 x 109/l, 
Morfologiskt övervägande små, mogna lymfocyter (< 55 % prolymfocyter), 
Flödescytometri med följande fenotyp: 

CD5+, CD10-, CD19+, CD23+, FMC7-, CD22 (alt. CD79b) svagt+, Yt immunglobulin 
+ (svagt uttryck), antingen kappa+ eller lambda + (klonal excess) 

Vid plasmacellsdyskrasier prolifererar en B-cellsklon som producerar 
fungerande homogena immunglobuliner (M-komponent) som kan vara riktade 
mot antigen. 



 

 MGUS – momoclonal gammopathy of unknown significance 

• M-komponent – lägre än för myelom 

• Plasmaceller < 10 % 

• Inga skelettdestruktioner 

• Inga myelomsymptom 

• Kan med tiden gå över i myelom 

Myelom är en hematologisk malign sjukdom som uppkommer i det lymfatiska B-
cellssystemet, där myelomcellen utgörs av en malignt omvandlad plasmacell som 
infiltrerar benmärgen. Diagnosen ställs enligt följande kriterier: 

• Plasmaceller > 10 % 

• Plasmacellshärdar i benmärgen 

• Lytiska skelettförändringar 

• M-komponenten: >35 g/l IgG eller >20 g/l IgA eller > 1 g/24 h lätta kedjor 
av Ig i urin 

Symtomen härrör oftast från skelettet beroende på att myelomcellerna 
producerar cytokiner som stimulerar en urkalkning av skelettet, med såväl 
generell osteopeni som fokala osteolytiska destruktioner som följd. Övriga 
symptom är anemi, njurinsufficiens, ökad infektionskänslighet och neurologiska 
manifestationer. I regel är dock sjukdomsprogressen långsam och 
myelomsjukdomen kan vara asymtomatisk i flera år innan symtom tillstöter.  

Immunocytom/ Lymfoplasmacytiskt lymfom/ Morbus Waldenström är en 
sjukdom som innebär en neoplastisk proliferation av små lymfocyter och ett 
varierande antal IgM-utsöndrande plasmaceller av samma klon. En monoklonal 
B-cellspopulation hittas i benmärgen och samma monoklonala IgM återfinnns i 
serum. Vid hög IgM-nivå i serum (> 30 g/l) ses hyperviskositetssymptom. Ofta 
ses autoimmunitet eller kryoglobulinemi. Neuropatier, GI-symptom på grund av 
IgM-deposit i slemhinna och koagulopatier ses också. 

Ursprungscellen för Hodgkinlymfom var länge oklar. Flertalet Hodgkinlymfom 
är B-lymfom med speciell morfologi. Utgångspunkten är en B-cell för vilken 
rearrangeringen av IgH-genen misslyckats. Detta leder till B-celler med defekt 
genuttryck vilka attraherar normala T-celler.  Sjukdomen debuterar i lymfkörtlar 
eller i thymus/mediastinum och eventuellt med splenomegali. Anemi och 
immundefekt på grund av cytokinaktivitet ses. Vid klassiskt Hodgkinlymfom ses 
en blandning av olika celler i varierande histologiska mönster. Detta utgör den 
karaktäristiska morfologiska grundstrukturen. De celler som ses är: 

 

 



• Lymfocyter av olika slag, mest CD4+ T-celler 

• Plasmaceller 

• Neutrofiler (runt nekroser) och eosinofiler 

• Histiocyter, eventuellt epiteloidcellsgranulom 

• Fibroblaster  

Denna cellmix utgör en varierad inflammatorisk bakgrund till de celler som 
faktiskt definierar ett Hodgkinlymfom. Dessa karaktäristiska celler är Reed-
Sternbergceller och mononukleära Hodgkinceller. Klonal proliferation av dessa 
två celltyper är det som karaktäriserar ett klassiskt Hodgkinlymfom.  

Reed-Sternbergcellen är en groteskt förändrad B-lymfocyt. Den har en dubbel 
kärna med tydlig nukleol och har den immunhistokemiska profilen CD45-, 
CD30+, CD15+/-. I knappt 50 procent av fallen kan man hitta tecken på Epstein-
Barr-virus i tumörcellerna. Reed-Sternbergcellerna är aktiva 
cytokinproducenter. Varianter på Reed-Sternbergcellen är: Hodgkincell, 
lakunärcell, mummifierad Reed-Sternbergcell och anaplastisk Reed-
Sternbergcell. Dessa enas av det faktum att de alla uttrycker det 
lymfocytaktiverande antigenet CD30. 

Beroende på den mikroskopiska bilden kan man dela in Hodgkins lymfom i 4 
olika undergrupper:  

1. Nodulär skleros - Vanligaste undergruppen. 

2. Blandad celltyp (mixed cellularity) - Näst vanligast. 

3. Lymfocytrik typ - Ovanlig, men viktig att särskilja eftersom vissa patienter 
i denna undergrupp kan ha nytta av speciellt utformad behandling (rituximab) 
riktad mot CD20-antigenet. 

4. Lymfocytfattig typ - Mycket ovanlig och mycket lätt att förväxla med 
andra lymfom. 

Follikulärt lymfom är en malign tumörsjukdom som utgår från 
immunsystemets B-lymfocyter. Namnet härstammar från att man i mikroskop 
ser att tumörcellerna bildar rundade formationer (folliklar). Follikulära lymfom 
tillhör gruppen "lågmaligna lymfom". Den förväntade överlevnaden vid diagnos 
är lång, trots att lymfomet är svårt att bota. Mer specifikt utfår follikulära lymfom 
från centrocyter och centroblaster i groddcentran. Beror på t(14;18) vilket 
innebär en translokation av BCL2-genen till IgH-genen. BLC2 hämmar apoptos, 
påslaget av IgH-genen. Detta ger en långsam tillväxt av tumörceller med förlängd 
livslängd. Sjukdomen är behandlingsbar med mild terapi men ej botbar. Initialt 
är sjukdomen asymptomatiskt med förstora lymfkörtlar. 10 % / år 
transformerar till aggressivt lymfom.  

Mantelcellslymfom är en malign tumörsjukdom som utgår från en grupp B-
lymfocyter som normalt finns i lymfkörteln. Namnet avspeglar att dessa celler är 
belägna som en mantel runt tillväxtzonerna (germinalcentra). Som regel finns 



lymfkörtelförstoringar vid diagnos. Benmärgsengagemang är mycket vanligt, 
liksom lymfom i magsäckens och tarmens slemhinna. Mjälten är ofta förstorad 
och lymfomceller i blodet (leukemisk bild) kan förekomma. Mantelcellslymfom 
utgår från B-celler och växer oftast diffust. Tumörcellerna är något större än 
normala lymfocyter och har en kromosomförändring: t(11;14). Denna 
förändring leder till ett övertryck av cyklin D1 vilket i sin tur leder till hög 
proliferation, många mitoser. Mantelcellslymfom har även ett aggressivt förlopp. 

Diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL = Diffuse Large B-Cell Lymphoma) är 
en malign tumörsjukdom som utgår från immunssystemets B-lymfocyter. DLBCL 
är en aggressiv form av lymfom ("högmalignt" lymfom) och obehandlad är 
överlevnaden kort. Oftast uppstår DLBCL de novo men ibland är ursprunget ett 
lågmalignt lymfom. Det sistnämnda kallas för transformation och sådana lymfom 
har en mycket sämre prognos. Tumörcellerna i diffust storcelligt B-cellslymfom 
är stora och växer diffust utan att bilda cellförband. Antalet celler i delning är 
relativt högt (30-95%). Immunhistokemiskt färgar tumörcellerna för B-
cellsmarkörerna CD20 och CD19. 1/3 – ½ av dessa lymfom är botbara och bäst 
resultat ses vid lokaliserad sjukdom. ½ har sitt ursprung i groddcentran. 

MALT-lymfom är vanligast i magsäcken. Helicobacter pylori → inflammation → 
T-cellsaktivering → kronisk tillväxtstimulering av B-celler → B-lymfom. 
Behandlingen innebär i första hand H. pylori-eradikering. Mindre vanligt i tarm, 
spottkörtlar, bronker, tårkörtlar och hud.  

Hårcellsleukemi (HCL) är en sällsynt tumörsjukdom som utgår från 
immunsystemets B-lymfocyter och räknas till gruppen lågmaligna lymfom. I 
Sverige insjuknar 25-30 personer varje år, varav de flesta är män (3:1). 
Medianåldern vid diagnos är 60 år. Namnet har uppkommit eftersom 
tumörcellerna har utskott på cellytan som i mikroskop ser ut som hår. 
Tumörcellerna tillväxer långsamt främst i benmärg och mjälte. I benmärgen 
stimulerar tumörcellerna bindväven så att benmärgen blir fibrotisk. Oftast hittas 
endast enstaka tumörceller i blodet, men ibland finns ett stort antal (leukemisk 
blodbild). Förstorade lymfkörtlar är ovanligt och när de förekommer är det i 
buken. Symtomen uppstår när tumörcellerna fyllt upp benmärgen så att dess 
funktion sviktar eller när mjälten blivit förstorad. Ibland upptäcks 
hårcellsleukemi innan sjukdomen förorsakat symtom, t ex vid hälsokontroll. 

Akut myeloisk leukemi (AML) är ett samlingsnamn för sjukdomar med klonal 
expansion av celler som utgör förstadier i bildningen av granulocyter, 
erytrocyter och/eller trombocyter, men ej förstadier till lymfoida celler. 
Definitionen av AML är förekomst av ≥ 20 % myeloiska blaster i benmärg och/ 
eller blod eller förekomst av vissa specifika kromosomavvikelser. AML drabbar 
främst benmärgen, och leder oftast till kraftig hämning av den normala 
blodbildningen. Omogna myeloida celler kan ofta påvisas i blodet. Vid AML ses 
ofta specifika kromosomrubbningar eller andra återkommande genetiska 
förändringar. I sällsynta fall kan tumörer bestående av leukemiska blaster 
förekomma utan leukemibild i blod och benmärg (klorom).  

 

 



 

Klassifikation av AML enligt WHO (2008) har expanderats med ytterligare 
subgrupper, huvudsakligen utifrån genetiska fynd. Tidigare FAB-beteckning 
inom klamrar: 

• AML with recurrent genetic abnormalities 

1. t(8;21)(q22;q22); (AML1/ETO, RUNX1/RUNX1T1) 

2. inv(16)(p13q22) or t(16;16)(p13;q22); (CBFB/MYH11) [AML M4Eos] 

3. Akut promyelocytleukemi, t(15;17)(q22;q12); (PML/RARA)  

4. (9;11)(p22;q23);MLLT3-MLL 

5. t(6;9)(p23;q34); DEK/NUP214 

6. inv(3)(q21q26.2) or t(3;3)(q21;q26.2); RPN1-EVI1 

7. t(1;22)(p13;q13); RBM15/MKL1 (megakaryoblastic) 

8. with gene mutations (FLT3, NPM1, CEBPA, KIT, MLL, WT1, NRAS, KRAS) 

De tre första (togs upp på föreläsningen) har den bästa prognosen av alla AML 
och klassas som AML även om andelen blaster är mindre än 20 %. Vid akut 
promyelocytleukemi sen en speciell translokation involverande Retinoic acid 
receptor alpha, vilket öppnar för specifik behandling. Denna AML är förknippad 
med en hög risk för koagulationsrubbningar. 

Vid AML med myelodysplastiska ändringar ses  ≥ 20 % blaster i benmärg eller 
blod samt dysplasi (> 50 % dysplastiska celler) i två eller fler myeloida linjer, 
vanligen inkluderande megakaryocyter eller MDS-specifika 
kromosomförändringar eller tidigare MDS-diagnos. Dysplasin måste finnas innan 
behandling. Denna typ av AML kan uppkomma de novo eller efter MDS eller 
MDS/MPD. 

• Therapy-related myeloid neoplasms 

o alkylating agent-related 

o topoisomerase type II inhibitor-related (some may be lymphoid) 

o other types 

Terapi-relaterad AML kan uppstå efter cytostatika- eller strålbehandling. 
Prognosen är dålig och sjukdomen svarar dåligt på behandling. 

 

 

 

 



• AML not otherwise categorized (VANLIGAST!) 

o minimal differentiation [AML M0] 

o without maturation [AML M1] 

o with maturation [AML M2] 

o acute myelomonocytic leukaemia [AML M4] 

o acute monoblastic and monocytic leukaemia [AML M5] 

o acute erythroid leukaemia [AML M6] 

o acute megakaryoblastic leukaemia [AML M7] 

o acute basophilic leukaemia 

o acute panmyelosis with myelofibrosis 

o myeloid sarcoma 

Förklaring till de olika genmutationerna i AML: 

• FLT3 (fms-relaterat tyrosinkinas 3) har med cellsignalering att göra 

• CEBPA (CCAAT/enhancer binding protein) – gentranskription 

• MLL (histonmetyltransferas) – reglerar genexpression via epigenetiska 
mekanismer 

• RUNX1 – transkriptionsfaktor 

• NPM1 (nucleophosmin 1) – protein med många funktioner 

• KIT (CD117) – tyrosinkinas, överlevnad, differentiering, proliferation med 
mera 

ALL (Akut Lymfatisk Leukemi) innebär en klonal expansion av celler som 
utgör förstadier (prekursorer) i bildningen av B- eller T-lymfocyter. Specifika 
kromosomrubbningar är vanligt förekommande och av stor klinisk betydelse. 
Sjukdomen uppträder vanligen som en leukemi med benmärgsengagemang och i 
regel leukocytos men kan också manifesteras som ett lymfoblastiskt lymfom 
(tumörer bestående av lymfoblaster, men mindre än 25 % lymfoblaster i 
benmärgen). ALL uppstår till följd av förvärvade genetiska förändringar i 
blodbildande stamceller eller tidiga förstadier inom lymfopoesen. Den påvisade 
DNA-skadan kan vara en enstaka specifik avvikelse, men även kloner med 
multipla DNA-skador förekommer. Det finns dock hållpunkter för att mer än en 
genetisk avvikelse krävs för uppkomst av den kliniska bilden, vilket 
dokumenterats i analyser av enäggstvillingar där den ena drabbats av ALL.  

 

 



Det finns två huvudtyper av ALL, utgågna från förstadier i lymfopoesen: 

• Pre-B-ALL CD19, CD10, Tdt 

• Pre-T-ALL CD3, CD7, CD8/4 

Kliniskt ses benmärgssvikt och förstoring av lymfkörtel/ mjälte/ lever 
förekommer också. I en benmärgbiopsi ses maximal cellhalt och monoton 
infiltration av blaster. ALL är en sällsynt sjukdom, drygt 100 per år i Sverige. 
Samtidigt är ALL den vanligaste tumörsjukdomen hos barn (cirka 25%). Hos 
vuxna är incidensen cirka 7 fall per miljon invånare och år. Sjukdomen är endast 
något vanligare i högre åldrar (till skillnad från AML). Medianålder vid 
insjuknande är 5 år hos barn, 51 år hos vuxna. ALL är något vanligare hos 
män/pojkar än hos kvinnor/flickor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hud  
 
Kunna: Epiteliala tumörlika tillstånd, benigna/premaligna: Atherom, Seborrhoisk 
keratos, Keratoacantom, Aktinisk keratos, Mb Bowen, virusutlösta benigna 
hudförändringar.  
Epiteliala tumörer, maligna: Skivepitelcancer, basalcellscancer. 
Dermala/Kärlrelaterade tumörer : Dermatofibrom (dermalt fibröst histiocytom),  
Teleangiektatiskt granulom (granuloma pyogenicum), Hemangiom, Sarcoma Kaposi.  
Melanocytära/naevocellulära lesioner: Efelid (fräkne), congenitala resp förvärvade 
melanocytnaevus(n), Blått naevus, Halonaevus, Dysplastiskt naevus, Kutana melanom, 
in situ/ invasiva.  
Känna till: Dysplastiskt naevussyndrom.  
 
Molluscum contagiosum är virusorsakade (Pox) hudförändringar som smittar 
via kontakt. De är vanliga hos barn och sexuellt aktiva undomar. Makroskopiskt 
ses multipla kliande, lätt rodnade, upp till 4 mm stora noduli med en central 
”navel”. De återfinns ofta i ansiktet, på bålen eller i anogenitalområdet. 
Mikroskopiskt ses välavgränsad bägarliknande epitelial proliferation. Centralt 
ses en plugg av keratinocyter fyllda med viruspartiklar.  

 

 



 

Verruca vulgaris är vanliga vårtor. De orsakas av virus (HPV 2) och är hårda 
exofytiska papillomatösa palper. De är vanligast hos barn och unga och återfinns 
framförallt på exponerade ställen som fingrar och handryggar. Mikroskopiskt 
uppvisar epidermis akantos (förtjockat epidermis). Vidare ses papillomatos, exo- 
och endofytisk expansion, en ”krage” av retetappar och ett förtjockat 
granularislager. Ibland ses koilocyter.  

 

Verruca plana är plana och inte så papillomatösa som vulgaris. De kan kvarstå i 
åratal och orsakas vanligen av HPV 3 och 10. Mikroskopiskt ses en lätt 
förlängning av retetapparna, hypergranulos och ytlig koilocytformation.  

 



 

Verruca palmoplantaris har samma åldersfördelning som vulgaris. De 
uppträder på fotsulans och är utpräglat hyperkeratotiska, endofytiska och kan 
ömma. Centralt ses ofta svarta punkter som utgörs av trombotiserade kärl. HPV 
1 är ansvarig för denna hudförändring, som ibland även kan uppträda på 
handflatorna.  

 

 

 

Epidermala nevus är lokaliserade proliferationer av melanocyter i epidermis.  

 



Epidermoidcysta, eller Atherom, är en benign cystbildning i huden som 
sannolikt bildas från den infundibulära delen av hårfolliklar. De uppstår oftast i 
skalpen eller i ansiktet. Centralt ses makroskopiskt en mörk punkt/öppning. 
Cystan innehåller keratin och kan bli inflammerad. Behandlingen är att cystan 
opereras bort i sin helhet. 

Seborrhoisk keratos är mjuka, välavgränsade och vårtliknande 
hudförändringar. Beskrivs ofta se ut som om de vore ”påklistrade”. De uppträder 
ofta på bålen och främst då hos äldre och medelålders individer. Etiologin är 
okänd men hos många finns ett överuttryck av FGF-receptor 3. Mikroskopiskt 
ses varierande akantos, pigmentering och hyperkeratos med typiska 
”horncystor”. Seborrhoisk keratos är helt benignt men kan misstas för 
skivepitelcancer och melanom. Vidare kan plötsligt uppdykande av flera 
seborrhoiska keratoser vara ett tecken på interna maligniteter och då främst 
gastriskt adenocarcinom. 

 

 

 

H = horncystor 



Keratoacantom är en krater-lik lesion med uppvikta hudkanter och en central 
hornplugg. Ses framförallt hos äldre individer och uppträder oftast på solbelysta 
områden såsom ansikte och extremiteter. De utvecklas snabbt, under 1-2 
månader, för att sedan gå i spontan regress och försvinna inom 6 månader. 
Mikroskopiskt ses samma form som ovan beskriven. Stora keratinocyter ses men 
utan dramatisk atypi. Mitoser är fåtaliga och ses endast basalt. Vidare ses ingen 
tydlig infiltration av underliggande dermis. 

 

 

 

Aktinisk keratos presenterar sig som förhårdnad, lätt rodnande och fjällande 
hud. De ses framförallt på solexponerade platser som ansikte, överarmar och 
händer. Mikroskopiskt ses hyperparakeratos, skivepiteldysplasi och 
inflammation. Aktinisk keratos kan övergå i invasiv skivepitelcancer. 

 

 

 

 

 

 



Vid Mb Bowen ses makroskopiskt fjällande, rodnad hud. Mb Bowen 
förekommer, till skillnad då från de flesta andra hudförämdringar, även på icke-
solexponerade områden. Etiologin är oklar men troligen är både UV-ljus och HPV 
inblandade. Mikroskopiskt ses grav skivepiteldysplasi i hela epidermis tjocklek. 
Även hyperparakeratos och inflammatoriskt infiltrat i dermis ses.  

 

 

 

Skivepitelcancer i huden är en av de snabbast ökande cancerformerna och 
incidensökningen är cirka 3 % per år. Invasiv skivepitelcancer utgör cirka 6 % av 
alla invasiva cancerformer i Sverige och det är den näst vanligaste maligna 
hudtumören. Den viktigaste etiologiska faktorn är sannolikt hög kumulativ 
kronisk exponering för solljus och i enlighet med detta är 75-85 % av fallen 
lokaliserade till solexponerade ytor såsom huvud, hals och handryggar. Ljushylta 
individer med solkänslig hud löper störst risk att utveckla skivepitelcancer i 
huden och även immunosupprimerade har en klart förhöjd risk. Vidare har 
njurtransplanterade individer en 100 gånger förhöjd risk. 

Primär skivepitelcancer i huden är en malign tumör som uppstår från de 
keratiniserade cellerna i epidermis. Den växer lokalt invasivt och har potential 
att sprida sig till andra organ i kroppen. Kliniskt uppträder skivepitelcancer i 
huden ofta som en exo-/endofytisk tumör med en central ulceration och/eller 
krusta med palpationsfynd i form av en infiltrerad lesion. Diagnosen ställs sedan 
histopatologiskt. 

 

 

 



Högriskfaktorer vid skivepitelcancer i huden är, ur ett kliniskt perspektiv: 
Tumörrecidiv, tumörlokalisation i läpp eller öra, tumörstorlek > 2 cm, snabb 
tumörtillväxt, patient med immundefekt (oavsett etiologi), patient med multipla 
skivepitelcancrar i huden, tumör inom tidigare strålbehandlat område, tumör i 
anslutning till kroniskt sår eller fistel samt en tumör i ärr (framförallt efter 
brännskada). 

Högrriskfaktorer ur ett histopatologiskt perspektiv är istället: Bristande 
radikalitet (i förhållande till rekommenderad klinisk excisionsmarginal avseende 
den infiltrativa tumörkomponenten), tumörväxt i subcutan fettväv och/eller 
andra underliggande strukturer, perineural tumörväxt, intravasal tumörväxt 
samt medelhög till låg differentieringsgrad (vägs in i förhållande till övriga 
kriterier). 

Förstadier till skivepitelcancer i huden bör i möjligaste mån behandlas för att 
förhindra övergång till infiltrativ cancer. För enstaka aktiniska keratoser lämpar 
sig kryoterapi med flytande kväve efter avlägsnande av hyperkeratos. Vid 
multipla förändringar används 5-fluorouracilkräm i kombination med 
Tretinoinkräm. Morbus Bowen och skivepitelcancer in situ bör i första hand tas 
bort kirurgiskt för att uppnå radikalitet. 

Vid invasiv skivepitelcancer syftar behandling till att förhindra recidiv 
respektive metastasering. En enkel excision med tillräcklig marginal är oftast 
tillräcklig. Komplett och histopatologiskt konfirmerad radikalitet skall 
eftersträvas. För högrisktumörer bör man eftersträva en excisionsmarginal på 
åtminståne 6 mm, för övriga tumörer minst 4 mm. Excisionen ska omfatta 
underliggande mjukdelar ner till eller till och med underliggande fascia eller 
galea. 

Risken för metastasering vid skivepitelcancer i huden uppskattas till 2-5 % och 
sker vanligen till regionala lymfkörtlar. Utredning om eventuell regional 
maetastasering bör i första hand innefatta klinisk palpation av regionala 
lymfkörtelstationer. Vid misstanke om metastasering bör finnålspunktion för 
cytologi utföras. Hos patienter med påvisad regional lymfkörtelmetastasering 
bör en terapeutisk lymfkörtelutrymning göras och härefter ställning tas till 
fulldos respektive postoperativ radioterapi mot den regionala 
lymfkörtelstationen samt mot primärtumörområdet. Fjärrmetastasering av 
skivepitelcancer i huden är ovanligt men om sådan föreligger finns palliativ hjälp 
att erbjuda. 

 

 

 

 

 

                        Känns in situ va? 



Basalcellscancer är en lokalt malign, destruktivt växande epitelial tumör som 
utvecklas från stamceller i basalcellslagret, oftast i epidermis men ibland från 
hårfolliklar eller svettkörtelutförsgångar. Basalcellscancer saknar 
prekursorlesion och är för sin tillväxt beroende av sitt specialiserade stroma, 
varför tendensen till metastasering är begränsad. 

Basalcellscancer är den vanligaste maligna hudtumören och huvudelen av fallen 
ses hos individer över 40 år och oftare hos män än hos kvinnor. Merparten av 
tumörerna är lokaliserade till huvud/hals-regionen, företrädesvis på och 
omkring näsan. Exponering för solljus bedöms vara den största riskfaktorn för 
utveckling av basalcellscancer. Ljushylta och solkänsliga individer, samt 
individer med xeroderma pigmentosum och individer med immundefekt löper 
större risk att utveckla basalcellscancer än andra. Om multipla basalcellscancrar 
ses hos unga individer bör möjligheten av basalcellsnaevussyndrom (Gorlins 
syndrom) övervägas. 

Basalcellscancers växtsätt klassificeras enligt Glas på följande sätt: 

Nodulär eller solid/noduloulcerativ, lågaggressiv, GLASTYP IA 

Svarar för 50-55 % av all basalcellscancer. Framförallt lokaliserad till ansiktet 
men även till bålen. 

Superficiell eller ytlig, lågaggressiv, GLASTYP IB 

Svarar för 20-25 %. Framförallt lokaliserad till bålen med förekommer även i 
ansiktet. 

Det finns även Glastyp II och III. 

Störst risk att recidivera har basalcellscancer som är lokaliserad till näsa, 
nasolabialfåror, öron- och ögonregionen. Spridning av basalcellscancer till 
regionala lymfkörtlar är mycket ovanligt och fjärrmetastasering är extremt 
sällsynt. I litteraturen finns beskrivet knappt 250 fall där en generalisering av 
tumören skett. Basalcellscancer behandlas i första hand med excision med PAD. 
Målsättningen bör vara att få tumören radikalt exstirperad med en klinisk 
marginal om minst 2-3 mm för de lågaggressiva nodulära och superficiala 
tumörerna (Glastyp IA och IB) och 5-7 mm för övriga (Glastyp II och III). 
Resektatet bör inkludera subcutan vävnad. 

Övriga behandlingsmetoder inkluderar ytligt destruktiva metoder som 
kryoterapi eller diatermi, med eller utan currettage (en skopa som används för 
att avlägsna), fotodynamisk terapi, imiquimodkräm eller laser. Dessa terapier 
bör utföras på specialklinik. I utvalda fall kan även radioterapi bli aktuell. 

 

 

 

 



Fibroepitelial polyp är en mjuk hudklädd polyp med centralt binvävsstroma. 
Helt benign. 

Dermatofibrom är en brunaktig, fast papel som är mindre än 2 cm. De kan 
utveckla en central grop och genomgår fibrotisk regression. Dermatofibrom är 
mycket vanliga och hittas framförallt hos vuxna och ofta på benen hos kvinnor. 
Kan vara associerat med trauma. Mikroskopiskt ses en tämligen välavgränsad 
spolcellsproliferation i dermis. Epidermis och subcutis är sällan engagerade. 
Karaktäristisk påverkan på ovanliggande dermis ses i form av till exempel 
hyperplasi, hyperkeratos eller pigmentering. Dermatofibrom är helt benigna 
men kan misstas för lokalt aggressivt dermatofibrosarcom protuberans. 

Teleangiektatiskt 
granulom (pyogent) är en 
lokaliserad, persisterande 
och överflödig tillväxt av 
granulationsvävnad. Någon 
primär skada föregående ett 
pyogent granulom kan oftast 
inte hittas, men precis som 
granulationsvävnad som är 
skadeinducerad saknar 
pyogena granolom nerver 
och kan därför tas bort 
kirurgiskt utan bedövning. 
Pyogena granulom är helt enkelt en övergående lesion som liknar 
granulationsvävnad men som beter sig nästan som en benign neoplasm.  

Kavernöst hemangiom orsakas av en blodkärlsmissbildning som gör att de små 
blodkärlen vidgas och formas till små hålrum 
fyllda med blod, därav dess röda färg. De ser ut 
som röda upphöjda födelsemärken på huden men 
kan även finnas på organ inne i kroppen. 
Hemangiom förekommer i regel redan vid födseln 
och kan uppstå var som helst i kroppen. 
Hemangiom är inte elakartade men kan på grund 
av sin storlek trycka på andra organ om de sitter 
på känsliga ställen. De kan också genomgå en rad 
förändringar såsom trombor och fibros, 
cystbildning och intracystiskt hemorrage. 
Kavernösa hemangiom går inte i spontan regress. 
Behandling görs i dag vanligen med laser och 
prognosen är god. Om man inte lyckas ta bort allt 
finns en viss risk för att det kommer tillbaka. 

 

 

 



Sarcoma Kaposi är en malign tumör som utspringer från endotelceller. Denna 
vaskulära neoplasm sågs tidigare mest hos äldre individer i eller ifrån 
Medelhavsregionen och Afrika. Sedan HIV kom är Sarcoma Kaposi dock vanligast 
hos AIDS-patienter. Humant herpesvirus 8 (HHV-8) är etiologiskt agens. 

Alla fall av Sarcoma Kaposi utvecklas genom tre stadier. I det första stadiet bildas 
en ”patch”; en subtil proliferation av oregelbundna vaskulära kanaler klädda 
med ett enkelt lager av lätt atypiska endotelceller. Dessa kanaler strålar ut från 
preexisterande blodkärl och förlängs nästan omärkbart in i det omgivande 
retikulära dermis. Extravaserade röda blodkroppar, hemosiderindeposition och 
ett visst inflammatoriskt infiltrat av lymfocyter och plasmaceller observeras ofta. 

I nästa stadium bildas ett ”plaque” när hela retikulära dermis är involverat. Även 
subcutis är nu involverat och formation av buntar med spindle cells ses. Det sista 
stadiet, ”nodule”-stadiet, kännetecknas av välavgränsade dermala noduli som 
består av anastomoserande fasciklar av spindle cells som omger flertaliga 
skårliknande utrymmen. 

Sarcoma Kaposi går inte att bota, men kan lindras under många år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Efelid är samma sak som fräknar och är små bruna hudfläckar som uppstår på 
solexponerad hud, speciellt hos individer med ljus hud. De uppstår vanligen vid 5 
års ålder. Pigmenteringen i fräknar djupnar med solexponering och avtar när 
solljuset försvinner. Fräknar uppvisar hyperpigmentering i basala keratinocyter, 
utan samtidig ökning av antalet melanocyter. 

Lentigo är en diskret, brun hudfläck som uppstår i alla åldrar och varsomhelst 
på kroppen. Pigmenteringen hos en lentigo beror, till skillnad från fräknar, inte 
på solexponeing. Lentigo uppvisar förlängda retetappar, ökning av 
melaninpigment i både basala keratinocyter och melanocyter samt en ökning i 
antalet melanocyter. Biopsier kan behöva genomföras på större lentigo för att 
utesluta lentigo malinga melanoma. 

Congenital nevus eller medfödda nevus består av proliferation av benigna 
melanocyter i dermis och/eller epidermis.  

Förvärvad nevus drabbar de flesta människor som exponeras för mycket solljus 
under sina första 15 levnadsår. Dessa utvecklar mellan 10 till 50 nevus 
oberoende av hudfärg. Normalt utvecklas inte nevus på platser som inte 
exponeras för solljus, som exempelvis kvinnors bröst. En majoritet av nevus har 
visat sig ha en aktiverande mutation i en gen som kodar för oncogenen B-RAF 
vilken kan leda till tillvääxtstimulering genom MAP-kinas. 

Epidemiologiska studier har visat att melanocytiska nevi är potentiella 
prekursorlesioner för melanom. En person med 100 eller fler nevi som är 2-5 
mm stora löper en tre gånger större risk att utveckla melanom än en person med 
25 sådana nevi. Eftersom nevi dock är vanliga och melanom ovanliga är risken 
att något nevus utvecklas till melanom ändå relativt liten. 

I början av bildningen av nevi ökar melanocyterna i basala epidermis med 
efterföljande hyperpigmentering. Melanocyterna formar så småningom nästen, 
ofta på toppen av retetappar och migrerar sedan till dermis där de formar små 
ansamlingar. När nevi börjar bli upphöjda börjar de dermala nevuscellerna att 
differentiera till något som påminner om Schwannceller, en evolution som till 
slut omfattar hela den dermala komponenten. Nevi kan så småningom plattas ut 
och till och med försvinna helt. 

Blått nevus uppstår hos barn och ungdomar och är mörkblå, grå eller svarta 
fasta, välavgränsade paplar eller noduli. De återfinns oftast på händernas eller 
fötterna baksida men även i ansiktet, på skalpen eller på skinkorna. Det kliniska 
utseendet kan kräva en excisionbiopsi för att utesluta nodulärt melanom. 

Vissa förvärvade nevi följer inte mönstret av tillväxt, differentiering och 
försvinnande som beskrivet ovan under ”Förvärvad nevus”. Sådande lesioner 
kvarstår och är ofta större än 5 mm i diameter. Dessa kallas för dysplastiska 
nevus. Dessa nevi kan uppvisa foci med avvikande melanocyttillväxt och kan bli 
större och mer oregelbundna perifert. Den oregelbundna ytan är platt och 
sträcker sig assymetriskt ut från urspungsnevuset. Vissa dysplastiska nevi är helt 
platta (maculära). 

 



Initialt ser tillväxten av melanocyter i basala epidermis ut såsom vid 
uppkomsten av ett vanligt nevus. Dock ses en skillnad i arkitektur. Ett band av 
eosinofil bindväv ses runt retetapparna och här finns också melanocyter med 
avvikande tillväxt. Dessa avvikande melanocyter kan bilda strömmar av 
melanocyter från retetapp till retetapp (”bridging”). Allteftersom dessa 
arkitektoniska drag blir mer framträdande, kan melanocyter med atypiska 
kärnor dyka upp i områden med arkitektonisk oreda. Denna kombination av 
arkitektonisk oreda och cytologisk atypi utgör ett dysplastiskt nevus. 

Mer än en tredjedel av maligna melanom har ett prekursornevus av vilka de 
flesta uppvisar melanocytisk dysplasi. Dock är de flesta dysplastiska nevi stabila 
och kommer aldrig att utvecklas till melanom. 

 

 

 

Malignt melanom är den farligaste formen av hudcancer och består av cancer i 
pigmentbildande melanocyter. Melanom uppträder som oftast på huden men 
kan också förekomma i andra pigmenterade organ som i ögat, vulva och 
slemhinnor. Den har olika faser beroende på hur länge de har funnits. Dessa är 
radiellt växande fasen eller vertikalt växande fasen.  

Melanom i radiellt växande fas är den vanligaste formen av melanom som också 
kallas ytligt spridande melanom. Mikroskopiskt ses stora epiteloida melanocyter 
spridda i nästen och individuella celler genom hela epidermis tjocklek. Dessa 
melanocyter kan vara begränsade till epidermis (melanoma in situ) eller finnas 
även i papillära dermis. I den radiellt växande fasen växer inga nästen mer än 
andra, så cellerna växer i alla riktningar: uppåt i epidermis, perifert i hela 
epidermis och neråt in i epidermis. Mitoser ses ej hos dermala melanocyter. 
Dessa lesioner växer perifert och därav termen radiellt växande. Melanocyter i 
den radiellt växande fasen är vanligen associerade med ett livligt lymfocytsvar. 
Melanom i den här fasen metastaserar sällan. 



Makroskopiskt ses hos melanom i tidig radiell fas lätt upphöjda och palperbara 
kanter. Pigmenteringen är varierande och ojämn över melanomet. Patienter 
uppger ofta att melanomen sprungit ur ett nevus. ABCD-regeln är en viktig 
minnesregel som ofta lärs ut till patienter (i alla fall i engelskspråkiga länder) för 
att de ska kunna känna igen förändringar i nevi som kräver medicinskt 
beaktande: Asymmetry of shape, Border irregularity, Color variation, Diameter > 
6 mm. Alla tidiga melanom faller dock inte under den här beskrivningen och alla 
nevus som förändras bör utvärderas för biopsi. 

Melanom i vertikalt växande fas sker cirka två till tre år efter att ett radiellt 
växande melanom börjat bildas genom att tillväxtssättet ändras. Melanocyter 
uppvisar mitotisk aktivitet och växer som sfäriska noduli som expanderar 
snabbare än resten av tumören in i det omgivande papillära dermis. 
Nettoriktningen för tillväxten tenderar att vara perpendikulär mot den i den 
radiella fasen och därav termen vertikal. Andra specifika karaktäristika för den 
vertikala fasen: Melanocyterna ser annorlunda ut gentemot de i den radiella 
fasen. Till exempel innehåller de lite eller inget pigment. Det cellulära aggregatet 
som karaktäriserar den vertikala fasen är större än de kluster av melanocyter 
som utgör den intraepidermala och invasiva komponenten i radeillt växande 
melanom. Den dominerande platsen för tillväxt skiftar från epidermis till dermis. 
Tumörer som sträcker sig till nedre halvan av retikulära dermis anses vara i den 
vertikala växtfasen. Värdens immunförsvar kan vara frånvarande vid basen av 
den vertikala växtfasen. Markörer för cellcykelprogression, såsom Ki-67, ökar 
hos celler i den vertikala växtfasen. 

Även när tumörer går in i den vertikala växtfasen kan de sakna förmågan att 
metastasera. Melanom i den vertikala växtfasen som är mer är 3,6 mm tjock och 
med mer är 6 mitoser/ mm2 samt som saknar tumörinflitrerande lymfocyter 
metastaserar ofta.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Metastaserande melanom uppkommer från melanom i den vertikalt växande 
fasen. Initialt involverar metastaser regionala lymfkörtlar, men hematogen 
spridning kan också förekomma.  

Nodulära melanom: Ibland förbigår melanom den stegvisa tumörprogressionen 
beskriven ovan och uppvisar alla sina maligna karaktäristika i den primära 
lesionen. Nodulära melanom är välavgränsade, upphöjda och sfäriska till formen. 
De utvecklas inte genom den radiella växtfasen utan är i den vertikala när de 
upptäcks. Histologiskt består nodulära melanom av ett eller flera noduli av celler 
som växer in i dermis. 

Övriga former av melanom är exempelvis: Malignt lentigomelanom (Hutchinsons 
melanotiska fräkne) eller Acral lentiginous melanoma (Det vanligaste 
melanomet hos mörkhyade). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Urologisk Patologi och manliga genitalia 
  
Kunna: Utvecklingsrubbningar: Kryptorchism, phimosis. Cirkulationsstörning: 
Testistorsion. Avflödeshinder: Njursten, hydronefros.  
Cystor, retentionstillstånd: Hydrocele, Varicocele, spermatocele. Inflammation: 
Orchit, epididymit, prostatit 
Urinvägsinfektioner: Cystit, pyelonefrit. 
Hyperplasi: Prostatahyperplasi  
Tumörer: Njurcancer inkl. Wilms’ tumör, Urotelcellscancer. 
Penis: skivepitelcancer; Testis: seminom, embryonal cancer, teratom;  
Utvecklingsrubbningar: Klinefelter ́s syndrom, hypospadi, epispadi. Prostata: 
prostatacancer, Provtagningsmetoder för morfologisk diagnostik  
Tumörsjukdomar: Penis: skivepitel cancer in situ (erythroplasia Querat, Mb Bowen), 
condyloma accuminatum; Testis: sertolicellstumör, leydigcellstumör  
 

Kryptorchism kallas det när testis ej tar sig ner i scrotum. Normalt åker testis 
ner från abdomen till bäckenet under den tredje månaden i magen för att sedan 
ta sig ner i scrotum via inguinalkanalen under de två sista intrauterina 
månaderna. Diagnosen kryptorchism ställs dock inte förrens efter 1års ålder då 
det kan ta lite extra tid, framförallt hos förtidigt födda barn, för kulorna att ta sig 
ner. Vid ett års ålder har dock 1% av alla pojkar detta problem kvar (som är 
bilateralt i ungefär 10% av fallen). Orsaken till kryptorchism är i de flesta fallen 
okänd, men en bilateral skada kan leda till sterilitet då testis går i atrofi om de ej 
hamnar i scrotum (kan även ske vid unilateral då den kulan som ej trillat ner får 
den andra att gå i atrofi också). Förutom sterilitet så är risken för testikelcancer 
ungefär 3-5gånger så stor som för vanliga descenderande kulor. Kirurgisk 
nedplockning, av testis som fastnat, görs och sedan sys denna fast i scrotum 
(orchiopexi) för att den ska stanna. Görs detta innan puberteten minskar risken 
för sterilitet och cancerrisken går ner, dock elimineras den inte.  

Förhudsförträngning (fimos, fimosis, phimosis) är en förträngning av 
förhuden så att den inte går att dra tillbaka över ollonet. Förhudsförträngning 
åtgärdas genom ett kirurgiskt ingrepp då man antingen helt avlägsnar förhuden 
eller försöker att vidga den. Hos pojkar som inte har kommit in i puberteten är 
det normalt att inte kunna dra tillbaka förhuden och inget som behöver åtgärdas 
om pojken inte har några besvär. I puberteten sker en vidgning av förhuden då 
penis tillväxer och i mitten av puberteten bör pojkar kunna dra tillbaka förhuden 
för att kunna börja hålla rent under förhuden. Om pojken inte kan dra tillbaka 
förhuden trots att han har kommit en bit in i puberteten kan man behöva göra en 
operation, eftersom det annars kan leda till problem med urinering och 
återkommande infektioner under förhuden. En del pojkar, även före puberteten, 
har så trång förhud så att öppningen i förhuden är så liten att det blir svårt att 
urinera, till exempel för att det svider och gör ont. I de fallen behöver man också 
operera. Om man med våld försöker att dra ner förhuden om den är för trång och 
lyckas kan det bli svårt att få tillbaka den över ollonet, så kallad parafimos. 
Behandlingen består ofta i en operation i form av omskärelse, dorsalsnitt (ett 
längsgående snitt över förhuden) eller förhudsplastik. Behandling med 
kortisonkräm förekommer också, särskilt till barn, där det ensamt kan vara en 
effektiv behandling.  



Testistorsion innebär en rotation av testis och spermagången. Detta resulterar 
vanligtvis i ett försämrat venöst återflöde, men ett kvarstående normalt arteriellt 
blodflöde, vilket leder till en hyperemi och venös infarkt om inte torsionen rättas 
till. Det finns två olika typer av testistorsion; en neonatal variant och en vuxen. 
Den neonatala sker antingen in utero eller kort efter födseln. Det finns inga 
associerade anatomiska defekter som ger upphov till denna form. Vuxen torsion 
ger en plöstlig scrotal smärta och till skillnad från neonatala varianten så 
förekommer en bilateral anatomisk defekt som ger testis en ökad mobilitet 
(såkallat klappfenomen). Torsionen behöver ej vara beroende av trauma eller 
liknande och patienten kan till och med vakna av en plötslig smärta. Torsion är 
en av de få akuta urologiska problem som kan uppstå. Om man hinner operera 
och vrida tillbaka testis inom loppet av 6 timmar finns en god chans att den 
återhämtar sig. För att undvika torsion i den andra kulan så syr man även fast 
denna i scrotum och detta kallas för orchiopexi. Hinner man ej och pungkulan 
skadas för kraftigt så opereras den bort. Om operation inte kan ske genast, till 
exempel p.g.a. otillräckliga operationsresurser eller lång väg till sjukhus med 
operationsavdelning, kan läkare försöka att vrida tillbaka testikeln utifrån, men 
detta ska bara göras i absoluta nödfall. 

Njursten är en sjukdom som drabbar ca 10 % av männen och 3 % av kvinnorna i 
Sverige. Förekomsten av olika typer av njursten varierar i olika delar av världen 
och i Europa är stenar med högt kalciuminnehåll vanligast. Stenarna kan vara av 
varierande storlek och om de fastnar så händer det framför allt på tre ställen: Vid 
ingången från njure till uretär, där uretären passerar iliacakärl eller vid ingången 
till urinblåsan. Njursten kan leda till sekundära sjukdomar såsom hydronefros 
samt pyelonefrit. Symtomen beror på typ och storlek av njursten. Oftast har 
personen med njursten kraftig smärta i flankerna. Smärtan kommer plötsligt, 
kan bli mycket stark och utlöser ofta yrsel, kallsvettning och ibland lättare 
kramper, som i värsta fall kan göra det tyngre att andas. När stenen passerar 
urinblåsan, känner patienten ofta huggkänslor. Patienten kan även lida av 
hematuri. Vanligaste metoden för att lösa upp njurstenar är stötvågsbehandling, 
ESVL (extrakorporeal stötvågslitotripsi). Stenarna lokaliseras med röntgen och 
chockvågor alstras som pulvriserar stenen. Kirurgi är idag mycket ovanligt i 
västvärlden. Sitter stenarna för långt ner, kan chockvågsbehandling inte 
användas och istället får man då gå upp genom urinröret och plocka ut stenarna, 
vilket görs polikliniskt under narkos. I allmänhet passerar ca 90 % av alla stenar 
under 7 millimeter av sig själv i samband med toalettbesök. Skulle det dock visa 
sig att stenarna inte avgår av sig själv, så kan man behöva använda sig av 
chockvågsbehandling. 

Hydronefros är en ensidig eller dubbelsidig vidgning av njurbäckenet. Ofta kan 
hydronefros vara hinder för urinflödet och detta kan obehandlat leda till 
progressiv njurskada. Det finns olika orsaker till att hydronefros uppstår, till 
exempel tumör i njuren eller njursten. Symptom yttrar sig som smärta i 
flankerna, både ökad och sänkt urinproduktion förekommer vid hinder och högt 
blodtryck kan ibland ses. Urografi eller ultraljud av njurarna kan göras för att 
bekräfta diagnos och dessutom ska hindret bort. Kateter i njuren insätts också. 
Då urinvägshindret tas bort börjar patienten kissa enorma mängder urin och 
vätska och salt måste ersättas. Om hydronefros har funnits länge kan en av 
njurarna helt ha förlorat sin funktion och ibland tas den defekta njuren bort. 



Hydrocele är den vanligaste anledningen till scrotal förstoring och beror av en 
samling serös vätska inuti tunica vaginalis. Det uppstår oftast hos barn på grund 
av en ofullständig slutning av tunica vaginalis. Hos vuxna kan det uppkomma vid 
trauma, testikel eller bitestikelinfektion och ljumskbråck. Det drabbar främst 
män i medelåldern och uppåt. Små hydrocelen är asymptomatiska, men med 
ökande storlek kan man tå en tyngdkänsla, besvärande storlek (den trycker mot 
exempelvis byxorna när man går) eller problem av kosmetiskt karaktär. Vid små 
hydrocelen görs ingenting. Man kan annars behandla med hjälp av punktion (bör 
ge en klar halmgul vätska, effekten är endast kortvarig), sklerosering (gör i 
samband med punktion där man sprutar in ett skleroerande medel som kan ge 
en smärtsam inflammatorisk reaktion och ska därför ej göras på män i 
barnalstrande ålder, har också en hög recidivrisk) eller operation (man 
avlägsnar helt enkelt hydrocelesäcken genom scrotum).  

Varicocele är en onormal förstoring av plexus pampiniformis i scrotum. Orsakas 
av: lokal venös klaffinsufficiens eller venpåverkan, backflöde (sekundärt till rät 
vinkel vid inmynningen från v. spermatica till v. renalis, drabbar alltså vänster 
testis), obstruktion eller ocklusion av v. spermatica på grund av t.ex. en tumör 
eller så kan den vara sekundär till kompression av testiklarisvenerna i lilla 
bäckenet (lika vanlig på höger som vänster sida). Ger inte alltid symptom och 
förekommer sällan före puberteten. Kan dock ge: infertilitet, testikelatrofi 
ipsilateralt och en tyngdkänsla i scrotum. Kliniska fynd är en mjuk resistens ovan 
testikeln som ökar i storlek vid valsalvamanövern (man kniper ihop näsan med 
handen, stänger munnen och sedan med lungorna försöker trycka ut luft genom 
näsan utan att kinderna sväller upp (ungefär som när man snyter sig)) och 
minskar i liggande ställning. Behandlas genom embolisering/sklerosering av v. 
spermatica interna eller via operation där man tar bort v. spermatica interna.  

Spermatocele är en cysta av tubuli från rete testis eller epididymis huvud som 
är fylld med vätska som innehåller spermatozoa. Det uppstår sekundärt till en 
försvagning av gångarna i bitestikeln eller möjligtvis sekundärt till en partiell 
obstruktion av den epidymala gången. Ofta förekommer flera av dessa cystor 
bredvid varandra. Man tror att spermatocelen kan förvärras av en infektion i 
bitestikeln då avflödet då är försämrat och en dilatation av spermatocelet kan 
ske. Förekomst av spermatocele leder dock inte till någon total avstängning av 
flödet i bitestikelns gångsystem. Förändringens storlek kan variera enormt; 
ibland paleras en liten rundad förändring och andra gånger ses en cystisk 
fjädrande pjäs större än en tum. Är väldigt ofta asymtomatisk, kan ge 
tyngdkänsla i scrotum och i väldigt få fall smärta. Behandling kan ske via 
operation, men då måste det vara stora symtomgivande fall då risken att skada 
bitestikelgången är stor (därför gör man nästan aldrig operationen på fertila 
män). Även punktion görs, men det är oftast enbart för att kunna diagnostisera 
spermatocelen, och recidiven är efter detta ingrepp hög.  

Epididymit orsakas oftast av vanliga urinvägsinfektioner som sprider sig via vas 
deferens och lymfkärl ner i scrotum. Hos unga pojkar och äldre män dominerar 
E. coli som orsaka, samtidigt som sexuellt aktiva män oftast har klamydia (C. 
trachomatis) eller gonorré (N. gonorrheae). Unga män som drabbas skall utredas 
med ultraljud då uppåt 50% har en bakomliggande urogenital defekt. Bakteriell 
infektion i epididymis leder till uttalat ödem i bindväven som sedan sprider sig 



till tubuli. I svåra fall ses abscessbildning eller nekros av epididymis vilket 
komplicerar tillståndet avsevärt. Riktigt svåra fall kan även orsaka 
sepsistillstånd. När inflammationen tillslut läker ut kan fibros i tubuli orsaka 
ocklusion med försämrat utflöde av spermier och infertilitet som följd.  

Orchit innebär en inflammation i testikeln. De vanligaste symtomen är svullnad 
och kraftig smärta som ofta sitter på båda sidorna och ökar succesivt (till 
skillnad från testistorsion då det uppstod en akut smärta). Man kan också känna 
sig ordentligt sjuk och få hög feber. Det är vanligt att man både har testikel- och 
bitestikelinflammation samtidigt. Isolerad testikelinflammation är idag ovanlig 
då denna uppkom tillsammans med parotit (påsjuka) som man nu vaccinerar alla 
barn mot. Bakteriell orkit är ovanlig, men kan som sagt i samband med bakteriell 
epididymit ge tecken av inflammation i testis t.ex. ökad cirkulation vid doppler 
ultraljud. Ofta benämner man det då som epididymo-orkit. I riktigt svåra fall av 
detta kan nekroser och abscesser uppstå. Behandling kan var smärtstillande 
läkemedel (NSAID) och är det en bakteriell infektion så används antibiotika. Om 
testikelinflammationen beror på virus finns ingen särskild behandling, utan man 
brukar rekommenderas att vila tills man blir frisk igen. Suspensoar och isblåsa 
känns ofta skönt och kan ge en viss lindring om pungen tynger och värker. 

Prostatit är en inflammation som drabbar prostatan, har en oklar genes samt är 
den främsta urologiska orsaken till att man under 50år uppsöker läkare. Den 
delas in i fyra olika grupper: Akut prostati, kronisk bakteriell prostatit, kronisk 
prostatit (kronisk bäckenbottensmärta) och asymptomatisk prostatit. Akut ger 
buksmärtor, problem med vattenkastningen och hög feber. Den förekommer 
ibland efter prostatapunktion, men hela tillståndet är väldigt ovanligt och enkelt 
att diagnostisera då patienten har ovanstående symptom samt en ömmande 
prostata. Behandlas med hjälp av antibiotika. Kroniska bakteriell prostatiten ger 
diffusa smärtor i bäckenbotten och rygg samt vattenkastningsbesvär. Även 
smärtor och samlagsproblem förekommer. Kommer i kortare eller längre 
perioder med uppblossande symptom av akut karaktär och utlösande faktorer 
kan vara exempelvis sportaktivitet eller avkylning. Behandlas även den med 
antibiotika när man odlat fram vilken bakterie som orsakar den. Den kroniska 
prostatiten är vanligare än dess bakteriella motsvarighet och ger samma 
symptom. Psykogena pålagringar är ofta en del i sjukdomskomplexet vilket gör 
den svårbehandlad. Ge i vissa fall NSAID för smärtlindring, annars är 
omhändertagandet viktigt då det oftast beror av ett ofarligt spänningstillstånd i 
bäckenmuskulaturen vilket förvärras av stress. Patienten bör även undvika kyla 
då den kan utlösa smärtan. Asymptomatisk prostatit märks inte av utan 
diagnostiseras i samband med en prostatabiopsi eller prostatektomi, behandling 
behövs inte alltid - ge antibiotika så infektionen försvinner.  

Cystit eller urinblåseinflammation kan ta många olika former. De flesta kommer 
dock från akut eller kronisk inflammation av blåsan. Den bakteriella cystiten 
orsakas oftast av Coli bakterier som tar sig upp genom urinröret. Patienter som 
får cytotoxiska antitumördroger, så som cycklofosfoamid, utvecklar ibland 
hemorragisk cystit, även adenovirus kan ge detta. Olika distinkta typer av cystit 
delas in efter deras morfologi eller vad de ger för symptom. Interstitiell cystit är 
en långvarig, smärtsam form av kronisk cystit som uppstår främst hos kvinnor. 
Den karaktiseras av suprapubikal smärta, hematuri och dysuri utan att en 



bakteriell infektion är närvarande. Polypoid cystit är en inflammation som sker 
på grund av en irritation av mucosan. Denna irritation gör att uroepitelet kastas 
in i en bred bulbös polypoid projektion som ett resultat av ett submucöst ödem. 
Detta kan bli ihopblandat med papillärt urotelialt carcinom både kliniskt och 
histologiskt.  

Njurbäckeninflammation eller pyelonefrit uppstår som regel till följd av en 
urinvägsinfektion som försvårats och spritt sig. Vanligtvis är inflammationen inte 
avgränsad specifikt till njurbäckenet utan även andra delar av njuren kan vara 
drabbade. Detta gör att pyelonefrit i praktiken betyder njurinflammation. 
Inflammationen beror på uppåtstigande infektioner i njuren och de övre 
urinvägarna. Bakåtflödande urin och hinder i urinröret ökar risken för 
pyelonefrit och vid pyelonefrit insjuknar den drabbade först i en nedre 
urinvägsinfektion, sedan kommer ryggsmärtor, feber, frossa och ibland 
kräkningar. Man är också uttorkad och beröringsöm över njurarna. Sänka, 
mängden vita blodkroppar och CRP är förhöjda. Antibiotika ges vid misstanke 
om akut pyelonefrit (då den nästan alltid är bakteriell) och drabbade män ska 
utredas vidare för att utesluta andra sjukdomar. En pyelonefrit kan också vara 
kronisk. Kronisk pyelonefrit är en kronisk interstitiell nefrit med koppling till 
urinreflux tidigt i livet och ärr i njuren. Det finns en genetisk komponent i 
sjukdomen. Hinder i urinvägarna är kopplat till sjukdomen. Artärerna i njuren är 
smala och mycket protein i urinen och högt blodtryck kan förekomma. Ofta 
känns inget direkt från njuren. Ökad urineringsfrekvens och ryggsmärtor är 
vanliga. Ibland förekommer svaghet och svimning på grund av saltförluster från 
urinen. Behandling sker med en glukoslösning med insulin och resonium kan 
användas som behandling vid hyperkalemi. Kost med lågt proteininnehåll ges. 
EPO kan även ges för att motverka eventuell anemi. Vid allvarlig sjukdom bör 
njurtransplantation övervägas. Om infektion finns ska den behandlas och ibland 
kan man nödgas ta bort njuren. 

Prostathyperplasi är en extremt vanlig onormalitet. Den syns ofta hos män i 
40års åldern och stiger sedan i incidens upp till 90% hos 80åringar. Benign 
prostata hyperplasi (BPH) kallar man den ofta och den karaktäriseras av en 
proliferation av både stromala och epiteliala element vilket ger en förstoring av 
körteln och i vissa fall en blockad av urethra. BPH uppstår nästan alltid i den inre 
transitionszonen i prostatan. Även fast man inte har någon aning om varför BPH 
uppstår så vet man androgener i höga mänger bidrar till proliferationen, och hos 
pojkar som kastrerats innan puberteten eller hos män med androgendefekter 
uppkommer aldrig BPH. Testosteron blir till dihydrotestosteron (DHT) i 
prostatan med hjälp av 5a reduktas och DHT binder i sin tur till de stromala och 
epiteliala cellerna och ger proliferationen. Testosteron har samma effekt men 
DHT är ungefär 10ggr så potent och utgör därför en större faktor. I form av 
kliniska symptom kan man se nedre urethra obstruktion av prostata 
förstoringen. Detta ger en svårighet att starta vattenkastningen samt avbryta den 
under tiden när man kissar. Detta ger i sin tur symptom som trängande blåsa, 
frekvent kissnödighet och nokturi (man måste gå upp mitt i natten för att kissa) 
som alla är indikationer på blåsirritation. Närvaron av urinrester i blåsan på 
grund av kronisk obstruktion ökar risken för urinvägsinfektioner. Hos vissa män 
leder BPH till total urinvägsobstruktion vilket ger en smärtsam vidgning av 
blåsan och i värsta fall hydronefrit. Behandlingen i början av BPH går ut på att 



använda "targeting therapies" som slår på DHT formationen eller gör så att den 
glatta muskulaturen slappnar av (blockad av alfa adrenerga receptorer). Ibland 
genomförs även kirurgi för att avlägnsa prostatan eller för att ta bort en bit så att 
man kan kissa utan hinder, dock används detta enbart vid allvarliga fall. 

Njurcancer eller njurcellskarcinom (adenocarcinom i njuren) är den i särklass 
vanligaste cancerformen i njuren. En annan tumör som kan drabba njuren är 
Wilms tumör, vilken framför allt drabbar barn. Adenocarcinomet utgår från 
cellerna i proximala tubuli i njuren och är den vanligaste formen av njurcancer 
hos vuxna. Behandlingen är vanligen ett radikalt eller partiellt borttagande av 
njuren, en så kallad nefrektomi. Om tumören är lokaliserad till njurparenkymet 
är femårsöverlevnaden ca 60-70 %, men om den har hunnit sprida sig är 
prognosen betydligt sämre. Ungefär en tredjedel av patienterna med 
symptomgivande njurcancer har redan metastaserad sjukdom vid diagnos (ofta i 
lungor, skelett, lever, hud och hjärna). Tumören är motståndskraftig mot 
strålbehandling och cytostatika, dock kan den i vissa fall svara på immunterapi. 
Den klassiska symtomtriaden är hematuri (blod i urinen), flanksmärtor och 
palpabel resistens i buken. Om man finner dessa symtom är det dock sannolikt 
att cancern är så pass avancerad att den är omöjlig att bota. Triaden har också 
blivit kritiserad för att specificiteten är hög men sensitiviteten låg för dessa 
kriterier – endast ca 15 % av de som lider av njurcancer uppvisar dessa tre 
symtom. Andra ospecifika symptom kan förekomma som: Anemi, förhöjd SR, 
feber, hypertoni, hyperkalcemi, polycytemi, viktminskning, m.m. I takt med nya 
genetiska studier har klassificeringen av njurcancer förändrats. I dagsläget delar 
man upp tumörerna i följande typer: Klarcellscarcinom, papillärt carcinom, 
kromofob cancer och samlingsrörscancer. Sarkomatös njurcancer kan uppträda i 
samtliga av dessa tumörtyper och är inte en egen undergrupp av njurcancer.  
Renalt adenocarcinom drabbar ca 3 av 10 000 invånare per år (USA). Sjukdomen 
är vanligare hos män än hos kvinnor, och drabbar oftast personer över 55 år. 
Orsaken till tumöromvandling av cellerna är okänd. Rökning ökar risken flerfalt. 
Det finns också en genetisk komponent och personer med njurcancer i släkten 
har en högre risk att drabbas än andra. På senare tid har inhalation av diverse 
kemikalier föreslagits som en viktig orsak till njurcancer. Även det faktum att 
fetma är överrepresenterat hos dem som drabbas har påpekats. Personer som är 
drabbade av von Hippel-Lindaus sjukdom, en ärftlig åkomma som också 
påverkar kapillärerna i hjärnan, drabbas ofta av njurcancer, särskilt av typen 
klarcellscarcinom. Njursjukdomar som kräver dialys som behandling ökar också 
risken för att drabbas. Behandlingen håller på att förändras inom detta område 
och de senaste åren har nya målriktade läkemeel mot avancerad njurcancer 
introducerats som visar lovade resultat. Dock behandlas patienter vanligtvis med 
kirurgi eller strålning vid lokal tumör och kirurgi och cytostatika vid 
metastasering. Den senare formen har en dålig prognos. 

Wilms tumör, även kallad nefroblastom, är en elakartad njurtumör som nästan 
uteslutande uppträder under småbarnsåren. Den drabbar ungefär ett barn per 
10 000 födda, vilket motsvarar 10–15 barn i Sverige varje år. En majoritet av 
dessa barn är yngre än sex år vid diagnos och tumören drabbar flickor och 
pojkar lika ofta. I sällsynta fall drabbas även spädbarn och skolbarn. Wilms 
tumör ger sällan uppenbara symptom. Ofta noterar föräldrarna en smärtfri knöl 
eller svullnad på ena sidan av barnets mage och tar kontakt med sjukvården. Ofta 



är tumören därför mycket stor när den upptäcks. Diagnos ställs enklast med en 
ultraljudsundersökning av magen. Ibland behövs en mer detaljerad avbildning 
och då används datoriserad skiktröntgen, så kallad datortomografi. Det är viktigt 
att undersöka båda njurarna, eftersom tumören ibland uppträder på båda 
sidorna. Ungefär vart femte barn har vid tidpunkten för diagnos påvisbara 
metastaser till lungorna, det är därför viktigt att röntga även dessa. Spridning till 
andra organ, som lever och skelett, förekommer, men är sällsynt. Tumören 
förbehandlas nästan alltid med cytostatika under 4–6 veckor i syfte att krympa 
den och göra operationen enklare och mindre riskfylld. Operationen innebär att 
den drabbade njuren avlägsnas tillsammans med tumören. I de fall bägge 
njurarna är drabbade försöker man spara hälften av ena eller båda njurarna för 
bibehållen njurfunktion. Om den kvarvarande njurfunktionen blir otillräcklig får 
man tillgripa dialys och om möjligt njurtransplantation. Även lymfkörtlar i 
anslutning till njuren behöver avlägsnas för analys. Efter operation granskas 
tumören i mikroskop. Det finns en rad olika typer av Wilms tumör och vilken 
variant och vilket stadium avgör hur lång cytostatikabehandlingen blir. 
Behandlingstiden kan variera mellan en och nio månader. I dag behöver endast 
en minoritet av barnen strålbehandlas, i dessa fall ges lokal strålterapi mot det 
område varifrån den tumördrabbade njuren avlägsnats. Efter avslutad 
behandling kontrolleras barnen i flera år för återfall och eventuella sena 
komplikationer. Uppföljningen görs med hjälp av ultraljudsundersökning av 
kvarvarande njure och lungröntgen. Prognosen ser rätt ljus ut då nästan nio av 
tio barn som behandlas mot Wilms tumör friska. Om tumören spridit sig till 
lungorna krävs en tuffare behandling, men prognosen påverkas inte nämnvärt. 
Av barn med Wilms tumör med så kallad låggradig differentiering botas cirka två 
av tre barn.  

Urotelial cancer, det vill säga cancer i njurbäcken, urinledare, urinblåsa och 
urinrör, domineras helt av blåscancer. I Sverige utgör blåscancer 7% av manlig 
och 3% av kvinnlig cancer. Cirka 600 personer dör varje år i sjukdomen. 
Orsakerna till urotelial tumörsjukdom är inte helt klarlagda. Man vet dock att 
hälften av alla blåscancerfall är orsakade av rökning. Under senare år har, i likhet 
med andra rökningsassocierade cancersjukdomar, incidensökningen avstannat 
för män, men inte för kvinnor. Även vissa kemiska ämnen från gummi- och 
färgindustrin samt vissa förbränningsgaser från kol har visat sig öka incidensen 
av blåscancer. Blåscancer (urotelialt carcinom) svarar för 90% av alla 
nydiagnostiserade uroteliala tumörer. Dessa carcinom är vanligare hos män än 
hos kvinnor, vanligare i I-länder än U-länder och vanligare i städer än i byhålor. 
Ungefär 80% av alla som drabbas är mellan 50 till 80år. Symptomen är hematuri, 
flanksmärtor, kännbar exoansivitet i flanken, återkommande urinvägsinfektioner 
och nedsatt allmäntillstånd. Det viktigaste symtomet vid blåscancer är dock tyst 
asymtomatisk makroskopisk hematuri som ses i ca 80% av fallen. En del 
patienter debuterar med cystitliknande besvär och dysuri. Vid ytlig blåstumör är 
resektion av tumörvävnaden den primära terapin dock utvecklar många 
patienter tumörrecidiv redan inom 12 månader efter den initiala behandlingen. 
Ytliga tumörer har en relativt liten risk att växa invasivt, med undantag för 
tumörförändringar av typen carcinoma in situ, där risken för muskelinvasivitet 
inom 5 år är i storleksordningen 50%. Vid täta recidiv kan det bli aktuellt med 
intravesikal kemo- och/ eller immunterapi, t ex med mitomycin eller BCG-vaccin.  



Komplett remission kan uppnås i ca 80% av fallen vid carcinoma in situ och 
behandling ger ofta tumörfrihet hos > 50% av patienter med papillär tumör. 
Patienter med blåstumör ska, efter genomgången TUR-B och eventuell 
intravesikal kemoeller immunterapi, kontrolleras regelbundet med bl a 
cystoskopi. Vid avancerad blåscancer som är muskelinvasiv är 
standardbehandling radikal cystektomi kombinerat med urinavledning. Hos en 
del patienter anses cystektomi inte vara genomförbar exempelvis på grund av 
patientens allmäntillstånd eller höga ålder. Hos dessa patienter kan man pröva 
radikal strålbehandling. 

Penis - skivepitelscancer står för 95% av de neoplasmer som uppstår på penis. 
Skivepitelscarcinom i penis är dock en väldigt ovanlig sjukdom och står endast 
för 0,4% av samtliga cancerformer som drabbar män varje år i USA. De flesta 
fallen drabbar icke omskurna män som är äldre än 40år. Flera faktorer tros spela 
in i utvecklandet av skivepitelscarcinom på penis; dålig hygien, rökning och HPV 
infektioner (16/18) tros alla spela en viktig roll. Skivepitelscarcinom in situ på 
penis (Bowens sjukdom) drabbar icke omskurna män och syns som ett litet vitt 
plack på penisskaftet. Histologiskt ser man maligna celler genom epidermis, men 
som respekterar det underliggande stromat. I 10% av dessa fall utvecklas det till 
invasivt skivepitelscarcinom. Invasivt skivepitelscarcinom uppträder i sin tur 
som en grå, frasig, papillär lesion som främst drabbar glans penis. I många fall 
ger en infiltration av underliggande vävnad en ulceration med oregelbundna 
kanter. Histologiskt ser man ett typ av keratiniserande skivepitelscarcinom. 
Prognosen för denna tumör beror på vilket stadie man finner den i. Med lokala 
lesioner är 5års överlevnaden på 66%, men vi metastaser till inguinala 
lymfkörtlar faller den drastiskt till 27%. Verrucoust carcinom är en form av 
skivepitels carcinom som karaktäriseras av en papillär arkitektur, nästan ingen 
atypi och rundade djupa kanter. Dessa carcinom är lokalt invasiva, men 
metastaserar inte.  

Seminom är en form av germinalcellstumör (utgör 95% av testikeltumörerna 
och alla är maligna) och utgör ungefär 50-55% av dessa. Av de som drabbas av 
detta har 80% en sjukdom begränsad till testikeln. Seminomen är mjuka, gråvita 
tumörer som växer från den drabbade testikeln. Stora tumörer innehåller ofta 
nekros men sällan blödningar. Histologiskt ses ett lymfocytinfiltrat som kan 
överskugga de neoplastiska cellerna. Det kan även förekomma en typ av 
svårdefinierat granulom. Spermatocytiskt seminom är en annan form och skiljer 
sig från den klassiska då den inte har en lymfocytinfiltration, inga granulom och 
metastaserar inte som seminomen. Seminom kan man eventuellt hitta med hjälp 
av att mäta hCG hos patienterna då ungefär 10% får en förhöjning av detta 
(100% av patienterna med choriocarcinom får detta), andra symptom är 
palpabel resistens i testis, ömhet, värk, obehagskänsla och i vissa fall 
gynekomasti. Man vill helst inte ta en biopsi från någon form av 
germinalcellstumör då man riskerar att sprida den till bland annat scrotum. De 
andra germinalcellstumörerna kallas för icke seminoma germinalcellstumörer. 
Skillnaden mellan dessa är att seminomen ofta stannar i testis en längre tid och 
växer till sig innan de hittas. De flesta metastaser hittas i lymfknutor och det tar 
lång tid innan man får en hematogen spridning. De icke seminoma 
germinalcellstumörerna sprider sig gärna via lymfkärl och hematogent tidigare 
än seminomen. Dessa metastaser syns mest i lungor och lever. Behandlingen av 



testikulära germinalcellstumörer är en succésaga. Även fast över 8000 nya fall 
uppstår varje år så dör mindre än 400. Seminom, som är extremt radiosensitiva 
och tenderar att stanna länge i testis, har den bästa prognosen. Mer än 95% av 
de som hittas med en kort gången sjukdom blir friska. Hos de med icke 
seminoma germinalcellstumörer så genomgår 90% komplett remission med 
aggressiv kemoterapi, och de flesta blir friska. Testikulära tumörer som leder till 
relapse, ofta i form av metastaser, sker inom 2år efter avsnlutad behandling. 

Embryonal cancer är svårdefinierade invasiva massor som innehåller foci av 
blödningar och nekroser och tillhör de icke seminoma germinalcellstumörerna. 
De står för enbart 2-3% av alla testikulära germinalcellstumörer. De primära 
lesionerna kan vara små även i patienter med systemiska metastaser. 
Tumörcellerna är stora och primitiva till utseende, med basofil cytoplasma, 
ospecifika cellgränser och stora kärnor med tydlig nukleol.  

Teratom är tumörer där neoplastiska germinalceller differentierar med 
somatiska cellinjer. Dessa tumörer formar hårda massor som vid delning 
innehåller cystor och brosk. De kan uppstå när som helst, från födsel till döden. 
Rena former av teratom är ganska vanliga i nyfödda och barn, men hos vuxna är 
de ovanliga och står enbart för 2-3% av germinalcellstumörerna. Teratom består 
av en enorm blandning vävnader och celler så som neural vävnad, muskelbuntar, 
öar med brosk, skivepitelskluster, thyroideakörtlar, m.m. Allt är inbäddat i en 
fibrös eller myxoid bindväv. De olika elementen den innehåller kan vara mogna 
eller omogna. I prepubertala män är ofta teratomen benigna, men hos 
postpubertala män är de oftast maligna och kan metastasera oavsett om de 
består av mogna eller omogna element. Sällan så uppstår icke germala tumörer 
ur teratom - ett fenomen som kallas teratom med malign formation. Dessa 
tumörer kan antingen vara skivepitelscarcinom, adenocarcinom eller sarcom. 
Det viktigaste att veta med dessa icke germinala maligniteter är att när de 
sprider sig och lämnar testis så kommer det inte att svara på kemoterapi; man 
får helt enkelt förlita sig på kirurgisk borttagning av dessa metastaser.  

Klinefelter´s syndrom (XXY) beror på en kromosomrubbning. I människans 
kropp finns 23 par kromosomer. Kvinnor ärver två X-kromosomer, en från varje 
förälder 46 XX, och män ärver en X-kromosom från sina mödrar och en Y-
kromosom från sina fäder, d.v.s. 46 XY. En del män får dock en extra X-
kromosom i sin kromosomuppsättning, 47 XXY eller bara XXY. Klinefelters har 
sitt ursprung i meiosen, då nondisjunction sker av könskromosomerna. 
Kromosomrubbningen uppträder hos ungefär 1 av 500–800 födda män, vilket 
gör det till en av de vanligaste kromosomavvikelserna. Kromosomrubbningen är 
dock svårdiagnostiserad, vilket är anledningen till att de flesta män aldrig får 
någon diagnos. Beroende på hur allvarligt syndromet är kan symptomen bestå av 
ett eller flera av de nedstående (observera dock att det kan skilja mycket från fall 
till fall, många är "fullt normala" utåt sett): Hypogonadism, vilket kan leda till 
infertilitet, ufullbordad manlig kroppsutveckling, feminin eller päronformad 
kroppsform, minskad sexualdrift eller en lång slank kropp med ökad 
bröstkörtelstorlek. Övriga symptom är benskörhet, märkligt formade tänder, 
ökad risk för cirkulationsrubbningar, motorikproblem, m.m. Vissa symptom kan 
också vara mer psykiska/psykosociala och likna de vid ADHD: 
kommunikationssvårigheter, i synnerhet förmåga att uttrycka sig i tal, 



frustrationsrelaterade utbrott, passivitet, utvecklingsförsening, 
koncentrationsstörningar, utanförskapskänsla, inlärningssvårigheter etc. 

Klinefelters syndrom drabbar endast pojkar. Sjukdomen anses 
underdiagnostiserad och upptäcks ofta inte förrän vid pubertet eller först när en 
vuxen man försöker skaffa barn och en minskad spermieproduktion upptäcks. 
Behandling med injektioner av könshormon kan medföra normaliserad 
pubertetsutveckling och förbättring av eventuella symtom. Infertilitet är ett 
problem för många män med Klinefelters syndrom och någon behandling finns 
inte än så länge. Andra lösningar, som adoption eller spermadonation kan bli en 
lösning på problemet för många. 

Hypospadi är ett medfött tillstånd hos pojkar, som innebär att urinröret mynnar 
på undersidan av penis. I vissa, allvarligare fall kan urinröret ligga helt utanför 
penis och mynna i pungen. Obehandlad hypospadi gör att penis blir krökt och 
det kan göra att det blir svårt för patienten att genomföra samlag i vuxen ålder. 
En på trehundra pojkar föds med hypospadi, och är en av de vanligaste 
missbildningarna. Anledningen till att hypospadi uppstår är på grund av en 
felaktig slutning av urethra under embryogenesen. Etiologin är oklar, men både 
genetiska och miljöfaktorer tros spela in. Även herediteten är hög (65-75%) och 
andra risker är: hög maternell ålder, prematuritet, SGA (small for gestational 
age), IVF-graviditet eller droger och läkemedel under graviditeten. Hypospadi 
behandlas genom plastikkirurgisk operation, under förskoleåldern. 
Behandlingen startar så tidigt som möjligt för att genom s.k. Z-plastik successivt 
förlänga urinröret med mynningen normalt placerad på ollonet. Det man vill lösa 
är miktion, sexuell funktion och kosmetik.  

Epispadi påminner om hypospadi, förutom att urinröret mynnar uppepå penis. 
Det är en ovanlig malformation om man jämför med hypospadi (1/120 000 män 
och 1/500 000 kvinnor) och det kan även drabba kvinnor och uttrycker sig då 
genom att urethra utvecklas på tok för anteriort. Det krävs en stängning av hålet 
strax efter födseln (upp till 7års ålder) och en rekonstruktion av urethra. Jämför 
med hypospadi är det en annan process i embryogenes som går fel, det sker ett 
problem i att sluta penisen ordentligt vilket sker tidigare i utvecklingen. Trots att 
man genomgår en lyckad operation så kommer dessa patienter ha 
långtidsproblem med: inkontinens, depression, psykosociala komplikationer 
samt sexuell dysfunktion. Kvinnor får däremot ej problem med miktionen, 
däremot kan uretha lägga sig vid klitoris så att denna blir tudelad. Detta kan 
försvåra möjligheten att få orgasm, men det är fortfarande fullt möjligt med rätt 
stimulans.  

Prostatacancer är en vanlig cancerform hos män. Adenocarcinom i prostatan 
står för 25% av alla cancrar hos män i USA, dock orsakar den bara 9% av alla 
cancerdödsfall. Dödsiffran har rasat något enormt de senaste åren och man tror 
att de beror på en ökad screeningfrekvens. Prostata carcinom finns i olika former 
där några är aggressiva och snabbt dödliga samtidigt som andra är passiva och 
inte ger några symptom (man hittar exempelvis carcinom ofta under en 
dissektion, vilket innebär att många män dör med prostatacancer - inte av den). 
Det är svårt att veta vilka av tumörerna som kommer vara farliga, då vi ej kan 
identifiera dem med säkerhet.  



Prostatacancer har olika riskfaktorer: Androgener spelar en stor roll då 
carcinom inte utvecklas i prostatan hos män som kastrerats innan puberteten. 
Man hittar även att tumörer som inte svarar på antihormonmediciner på grund 
av att tumören har sina androgenreceptorer på konstant utan yttre stimuli. 
Ärftlighet, miljön och förvärvade mutationer (som inaktiverar 
tumörsuppressorgenen PTEN) är räknas också in till riskfaktorer för att utveckla 
prostatacarcinom. Kliniskt kan man inte så carcinomet rakt av, dock kan mer 
avancerade skador visa sig som gråvita lesioner med dåligt definierade kanter 
som infiltrerar körteln. Histologiskt ser man ofta körtlar som är mindre än vid 
benign sjukdom och ett basalmembran saknas. Kärnorna är ofta stora med 
tydliga nukleoler. Ju mer avancerat carcinomet blir desto mer irregulära körtlar, 
täcken av celler och individuella celler ser man. I ungefär 80% av fallen så har 
carcinomen så kallas höggradig prostata intraepitelial neoplasi (HGPIN).  

De flesta carcinomen hittas av en slump då man tagit en biopsi från BPH. Denna 
biopsi tar man genom att fästa en hållare på fingret där man kan sätta en lång 
nål. Man palperar sedan per rectum och där man hittat knölen man vill komma åt 
så trycker man in nålen och får på så sätt sin biopsi. 70-80% av 
prostatacancerformerna bildas i den perifera delen av körteln och är ibland 
palperbara som hårda noder under en rektalundersökning. Dock så är de flesta 
carcinomen små och inte palperbara utan upptäcks efter man tagit en biopsi. På 
grund av dess placering så leder prostata carcinom sällan till en blockad av 
urethra som vid BPH, dock kan en avancerad cancer invadera glandula 
vesiculosa, urinblåseväggen eller i vissa fall rektum. Benmetastaser syns ofta 
sent i sjukdomsförloppet och ger då benproducerande lesioner (till skillnad från 
vissa bentumörer som leder till osteolys). PSA (prostata specifikt antigen) prov 
används ofta för att diagnostisera prostatacancer, men det kan vara svårt då det 
har sina brister. Det produceras i prostataepitel och sekreteras med sperman. 
Det är ett serinproteas som bryter ner seminalt koagel som formas efter en 
ejakulation. Ett serumvärde på över 4 ng/mL (vissa säger 2.5) är gränsen för vad 
ett normalt värde ska ligga på. Trots att PSA kan hitta en cancer, så är ofta de 
flesta formerna av carcinom långsamt växande och asymptomatiska och en 
behandling kan leda tilll komplikationer som inkontinens och erektionsproblem. 
Ett annat problem med PSA är att den är prostataspecifik och inte cancerspecifik 
vilket gör att BPH, prostatit, prostatainfarkter och ejakulation kommer alla att 
höja mängden PSA i blodet också. Man försöker därför använda PSA värdet i 
korrelation till prostatastorlek och om värdet förändras över tid, då män med 
prostatacancer kommer visar en ökad hastighet på ökningen av PSA än andra. 
Procenten fri PSA är också lägre hos män med prostatacancer än hos män med 
BPH. När cancern dock är diagnostiserad är PSA värden viktigt då en ökning av 
dessa efter behandling kan tyda på exempelvis återfall.  

Den vanligaste behandlingen av prostatacancer är radikal prostatektomi eller 
strålbehandling. Prognosen efter behandling varierar och beror på stadiet 
sjukdomen var i, hur långt den var gången, etc. Avancerade metastaserande 
carcinom behandlas med lutein hormon frisläppande hormon agonister, dock 
kan androgenoberoende kloner av cancern fortsätta utvecklas och kan leda till 
snabb progression och död.   

 



Som sagt tidigare; skivepitelscarcinom in situ på penis (Bowen´s sjukdom) 
drabbar icke omskurna män och syns som ett litet vitt plack på penisskaftet. 
Histologiskt ser man maligna celler genom epidermis, men som respekterar det 
underliggande stromat. I 10% av dessa fall utvecklas det till invasivt 
skivepitelscarcinom. 

Erythroplasia Queyrat är ett 
skivepitelscarcinom in situ som 
drabbar glans penis. Precis som 
Bowen´s sjukdom så är den associerad 
med HPV 16 och är en prekursor till 
invasivt skivepitelscarcinom.  

Condyloma accuminatum, eller 
könsvårtor, är symptom av en smittsam 
sexuellt överförbar sjukdom som 
orsaka av vissa typer av HPV (oftast 6 och 11). Den sprider sig genom hud till 
hud kontakt under oralt, genitalt eller analt sex med en infekterad person. 
Ungefär 90% av de som har HPV utvecklar inte vårtor men är fortfarande bärare 
av viruset och kan föra det vidare. Vårtorna är platta, kupolformade eller 
knottriga (”blomkålsliknande”) och förekommer framför allt på könsorganen och 
på området omkring ändtarmen. För mer information om condyloma 
accuminatum - gå till kvinnliga genitalia.  

Leydigcellstumör är en interstitiell eller stromacellstumör i könskörtlarna, 
bestående uteslutande av leydigceller. De hittas ofta hos män i 5-10års åldern 
eller i 30-60års åldern. Dessa tumörer kan producera ett eller flera 
steroidhormon, så som androgener, östrogener och kortikosteroider, men gör 
detta enbart i ungefär 2/3 av fallen. Till kliniska symtom hör svullna testiklar, 
gynekomasti, sexuell brådmogenhet hos barn, eller virilisering hos kvinnor. 
Behandlas oftast med operation, om tumören dock är malign efterföljer 
kemobehandling operationen. Dock är de flesta tumörer benigna och prognosen 
är då god.  

Sertolicellstumör är en gonadal neoplasm som består enbart av sertoliceller, 
men kan innehålla vissa komponenter av granulosaceller. Vissa 
sertolicellstumörer producerar östrogener eller androgener, men oftast för små 
mänger för att ge feminisering eller maskulinisering (virilism). Trots att 
sertoliceller normalt bara finns i testis så kan denna tumör uppstå även i ovariet. 
Behandlingen av dessa är samma som för leydigcellstumörerna det vill säga 
operation och om tumören är malign efterföljer kemobehandling operationen. 
Dessa tumörer är också oftast benigna och har en god prognos.  

 

 

 

 

 



Medicinska njursjukdomar  
 
Kunna: Funktion: Nefritiskt och nefrotiskt syndrom, kronisk njursvikt (uremi) 
Glomerulära sjukdomar: Minimal change nefropati, fokal segmentell glomeruloscleros,  
membranös nefropati, akut postinfektiös glomerulonefrit, crescentnefrit, IgA nefrit. 
Systemsjukdomar med sekundär glomerulär skada: SLE, vaskulit (Wegener,  
mikroskopisk polyangit), diabetes mellitus, amyloidos. Tubulointerstitiella sjukdomar: 
Akut tubulär nekros, interstitiell nefrit.  
Vaskulära sjukdomar: Benign och malign hypertoni, Trombotisk mikroangiopati, bl.a. 
HUS/TTP .  
Kongenitala/ärftliga tillstånd: Adult polycystisk njursjukdom.  
Känna till: Kongenitala/ärftliga tillstånd: agenesi, dysplasi, hästskonjure, infantil 
polycystisk  
njursjukdom. 
Glomerulära sjukdomar: Henoch-Schönlein purpura, Goodpasteur ́s syndrom. 
Tubulointerstitiella sjukdomar: Nefrocalcinos, nefritis epidemica. 
Vaskulära sjukdomar: Njurartärstenos.  
 

Nefritiskt syndrom uppkommer av glomerulär skada och domineras av dess 
akuta hematuri (röda blodceller i urinen), proteinuri (i mildare grad än vid 
nefrotisk syndrom) azotemi (en höjning av urea och kreatinnivåer i blodet), 
ödem och hypertension; som är den klassiska symptombilden för akut 
poststreptococcal glomerulinefrit. Skadorna som ger nefritiskt syndrom har en 
gemensamhet: en proliferation av cellerna i glomeruli som ofta ackompanjeras 
av ett inflammatoriskt leukocytinfiltrat. Denna inflammationsreaktion skadar 
kapillärväggen allvarligt och möjliggör för blod att passera ut i urinen och 
inducerar hemodynamiska ändringar som leder till ett minskat GFR. Ett 
minskade GFR ger oliguri, vätskeretetion och azotemi. Det akuta nefritiska 
syndromet kan orsakas av SLE eller kan vara sekundär till primär glomerulär 
sjukdom, så som akut postinfektiös (poststreptococcal) glomerulonefrit. 

Nefrotiskt syndrom är ett glomerulärt syndrom som karaktäriseras av en 
kraftig proteinuri (mer än 3,5g/dygn hos vuxna), hypoalbuminemi, allvarliga 
ödem, hyperlipidemi och lipiduri (lipider i kisset). Detta sker på grund av en 
förändring av glomeruli som leder till en ökad permeabilitet för 
plasmaproteiner. Plasmaproteinerna kommer alltså kunna ta sig ut till det 
glomerulära filtratet. Vid lång proteinuri så uppkommer albuminbristen i blodet 
vilket leder till ett minskat kolloidosmotiskt tryck och ödem kan uppstå. Får det 
gå långt kan även globala ödem uppstå, såkallade anasarca. Hos barn uppstår det 
nefrotiska syndromet ofta på grund av en primär skada på njuren, medans hos 
äldre sker det på grund av systemiska problem som sekundärt leder till 
njurskador. Diabetes, amyloidos och SLE är de vanligaste anledningarna till 
denna skada hos vuxna.  

Kronisk njursvikt eller kronisk njurinsufficiens innebär att njurarna 
underfungerar. De vanligaste orsakerna till kronisk njursvikt är diabetes, 
nefroskleros, kronisk glomerulonefrit och cystnjurar. Kronisk njursvikt utvecklas 
successivt, och symptom på uremi (ansamling av giftiga ämnen beroende på 
dålig njurfunktion) uppstår liksom förändringar i personens metabolism och 
vätskebalans. Om en person med uremi når ett tillstånd då halten av urea i 



blodet stiger, kallas detta azotemi. Urea är en metabolit som bildas då proteiner 
och aminosyror bryts ned. Ämnet är i sig själv är inte giftigt, men 
koncentrationen av urea i blodet är en bra indikator på förekomsten av andra 
ämnen som är giftiga. Vanliga symptom i början hos en patient med kronisk 
njursvikt är en ökande trötthet. Personen kissar mindre än vanligt. Efter detta 
börjar många magra och drabbas av illamående och kräkningar. Även klåda är 
vanligt. Vid allvarlig sjukdom kan personen hamna i koma. Huden kan bli 
gulaktig eller anta en färg som liknar café au lait, och den sjuke utsöndrar ofta en 
säregen unken kroppslukt. Urea bildas som sagt framför allt vid nedbrytning av 
protein. Vid försämrad njurfunktion stiger halterna av urea och andra 
nedbrytningsprodukter i kroppen och leder till urinförgiftning (uremi) och en 
metabol acidos kan uppstå. Vid njursvikt fungerar kroppens upptag av kalcium 
och metabolismen av D-vitamin inte som den ska, vilket leder till ökade halter av 
bisköldkörtelhormoner. Detta urkalkar skelettet, och ökar därmed risken för 
benbrott. Halterna av fosfat i blodet stiger också vid njurinsufficiens, vilket gör 
att halterna av kalcium sjunker. Utsöndringen av PTH stimuleras, och sekundär 
hyperparatyreodism har därmed utvecklats. Det kan uppstå anemi, beroende på 
två saker: dels på brist på erytropoietin, och dels att gifterna i kroppen har 
påverkat benmärgen där de röda blodkropparna bildas. Den drabbade får höga 
halter av triglycerider, och ett ökat påslag av insulin. Hyperkalemi är vanligt, 
liksom högt blodtryck på grund av ökad vätskeansamling i kroppen. Vid 
avancerad njursvikt kan perikardit uppstå på grund av inflammation i 
hjärtsäcken. 

Behandlingen sker lite olika beroende på hur långt gången sjukdomen är. Vid 
hyperkalemi kan man exempelvis ge glukoslösning med insulin samt resonium. 
Personen bör äta kost med lågt proteininnehåll, och man kan ge erytropoietin för 
att motverka anemin. Vid allvarligt nedsatt njurfunktion finns behandling med 
dialys eller njurtransplantation. 

Minimal change nefropati är en relativt benign sjukdom som är den främsta 
anledningen till att barn drabbas av nefrotiskt syndrom, men det kan uppstå när 
som helst i livet. Det man ser är att glomeruli har normalt utseende i mikroskop, 
men att man med elektronmikroskop kan se att podocyternas fötter är diffust 
skadade. Patogenes till varför proteinurin uppstår vid minimal change nefropati 
kvarstår att lösa. Vissa studier har visat att proteinurin beror av cirkulerande, 
troligtvis T-cells deriverade, faktorer som ger podocytskada och gör att dessa 
fötter inte kan utföra sin uppgift. Dock har man ej bekräftat detta i den humana 
sjukdomen. Sjukdomen manifesterar sig som sagt i ett plötsligt nefrotiskt 
syndrom hos ett annars friskt barn, men hos de flesta patienterna syns ingen 
hypertension eller permanent renal skada. Den har en god prognos hos barn och 
90% blir friska efter en kort kortikosteroidbehandling. Vuxna svarar också på 
steroidbehandling, men svaret är långsammare och risken för relapse är stor. På 
grund av dess svar på medicin hos barn, så måste minimal change nefropati 
räknas bort från de andra ickemedicinsvarande sjukdomarna som kan ge 
nefrotiskt syndrom.  

 

 



Fokal segmentell glomeruloscleros (FSGS) ses tydligt histologiskt då det ger 
en skleros på små delar (fokala delar) av glomeruli. Den är ofta associerad med 
nefrotiskt syndrom. FSGS kan vara primär (idiopatisk) eller sekundär till 
följande sjukdomar: HIV infektion, heroinmissbruk, som en missadaptation till 
nefronförlust eller i en ärvd eller medfödd form. Den primära idiopatiska står för 
25-30% av alla nefrotiskt syndrom. Det är en ökande anledning till nefrotiskt 
syndrom hos vuxna och fortsätter vara en vanlig anledning hos barn. Man vet ej 
vartifrån FSGS uppstår men vissa tror att det är en utveckling av minimal change 
nefropati. Oavsett vad som orsakar det så är skador på podocyterna en 
initierande faktor till FSGS. De hyalina massorna man kan se i glomeruli 
representerar uppfångsten av plasmaproteiner och lipider i foci av skadan där 
skleros utvecklas. FSGS drabbar som sagt fokalt glomeruli till en början, men kan 
utvecklas och till slut skada alla delar av cortex. Hos barn är det viktigt att kunna 
skilja på FSGS och minimal change nefropati när ett nefrotiskt syndrom uppstår 
för att deras förlopp är olika. Hematuri och hypertension drabbar oftare barn 
med FSGS, proteinurin är oselektiv i FSGS och vid behandling av kortikosteroider 
så svarar det dåligt. Minst 50% av de med FSGS utvecklar allvarlig njursjukdom 
inom 10år och vuxna drabbas oftast värre än barn.  

Membranös nefropati är en långsamt utvecklande sjukdom som är vanligast i 
åldrarna 30-60år. Morfologiskt ser man subepiteliala 
immonglobulininnehållande grupper längst det glomerulära basalmembranet. 
Tidigt i utvecklingen kan allt se normalt ut i mikroskop, men i välutvecklade fall 
ser man en diffus förtjockning av kapillärväggen. I ungefär 85% av fallen så 
beror det av autoantikroppar som reagerar med antigen som uttrycks av 
podocyterna. I resten av fallen (15%) sker den sekundärt på grund av: infektion 
(kroniska hepatit b), maligna tumörer (ex. lungcarcinom), SLE och andra 
autoimmuna sjukdomar, droger eller på grund av exposition för oorganiska 
salter (guld etc). Membranös nefropati är helt enkelt en form av kronisk 
immunkomplex glomerulonefrit som inducers av autoantikroppar som reagerar 
på antigen specifika för podocyterna. En märklig sak är hur dessa 
antikropp/antigenkomplex kan orsaka kapillärskada utan närvaron av 
inflammatoriska celler. Svaret är att komplementfaktorer aktiveras som också 
syns vid lesionerna. De flesta fallen av membranös nefropati presenteras som 
nefrotiskt syndrom, ofta utan föreliggande sjukdom. Proteinurin är ospecifik här 
också, globuliner samt mindre albumin molekyler kissas ut och den svarar oftast 
inte på kortikosteroider. Trots att proteinurin fortsätter hos mer än 60% av alla 
patienter med membranös nefropati så är det enbart 40% med sjukdomen som 
drabbas av njursvikt (mellan 2-20år framåt).  

Akut postinfektiös glomerulonefrit (PGN) är en av de vanligaste 
förekommande glomerulära skadorna och orsakas av en glomerulär samling av 
immunkomplex som ger en proliferation och skada av glomerulära cellena och 
en infiltration av leukocyter, oftast neutrofiler. Antigenet som startar detta kan 
antingen vara endogent eller exogent. Det exogena svaret beror oftast av 
poststreptococcal GN, men kan även orsakas av andra så som pnuemococcer, 
staffylococcer samt viral sjukdomar som hepatit B och C. Endogena antigen, vid 
exempelvis SLE, kan också ge en proliferativ GN men ger oftare en membranös 
nefropati som saknar det neutrofila infiltratet. PGN utvecklas vanligtvis 1-4 
veckor efter en streptocock infektion. Bara vissa typer av streptococcer har en 



möjlighet att ge denna skada och de börjar med en infektion i pharynx eller 
huden. Ofta kommer denna sjukdom snabbt och ger lätt feber, illamående och 
nefritiskt syndrom. I vanliga fall är oligurin, azotemin och hypertensionen milda. 
Det som karaktäriserar denna är en stor hematuri och urinen ser rökigt brun ut 
och inte ljusröd. Serumnivåerna av komplementfaktorer är låg då det är dessa 
som orsakar en vävnadsskada (via den klassiska vägen) och går därför åt. De 
flesta barn som drabbas återhämtar sig, men det finns vissa som drabbas av en 
snabb väldigt aggressiv infektion som leder till ärrvävnad på njurarna som kan 
ge kroniska njurproblem. Hos vuxna utvecklar 15-50% en allvarlig renal 
sjukdom inom några år och ibland kan det ta upp till 30år beroende på den 
histologiska och kliniska omfattningen. Hos barn är incidensen av kroniska 
problem lägre än hos vuxna.   

IgA-nefrit är en typ av inflammation i njurarna och är den vanligaste 
glomerulonefriten. Typiskt för denna typ av njurinflammation är att antikroppen 
IgA ansamlas i njurarnas glomeruli (närmare bestämt i mesangium). Typiskt är 
att de drabbade har blod i urinen vid lättare infektioner. Uppsamlade bevis tyder 
på att sjukdomen beror av en överproduktion av IgA och minskad clearence. Det 
kan antingen vara genetiskt eller bero av en exponering av mikrober eller 
antigen i GI som leder till en ökad produktion av IgA. Sjukdomen är en vanlig 
orsak till njursvikt. Hos vissa individer tar sjukdomen fart snabbt och en 
halvmåneformad bild (s.k. crescent-nefrit) ses i glomeruli vid en njurbiopsi. De 
flesta fall hos barn har en god prognos, men barn med kvarstående proteiner i 
urinen och njurpåverkan bör behandlas. Behandling är ofta med kortison, 
blodtrycksmediciner och omega 3-fetter (antiinflammatoriska). Även cellgift och 
borttagande av halsmandlar kan bli aktuellt. 

För SLE, diabetes mellitus, amyloidos och vaskulit se Lukas eller google it! :) 

Akut tubulär nekros, ATN, orsakas av syrebrist eller ämnen som skadar njuren 
exempel på sådana är gifter avgivna från bakterier samt kemikalier. ATN uppstår 
efter en period då njuren varit utsatt för chock och blodflödet har varit mindre 
än 20% av det normala. Risker för akut tubulär nekros är: Blodtransfusion 
reaktion, skada eller trauma som skadar musklerna, större operation, septisk 
chock eller andra former av chock samt lågt blodtryck (hypotension) som varar 
längre än 30 minuter De tubulära cellerna som är mycket energikrävande skadas 
och dör därför av syrebristen vilket gör att njuren blir funktionsoduglig. 
Symptom kan vara: sänkt medvetande, koma, förvirring, sömnig, slö, svårt att 
väcka, urinminskning eller ingen urinproduktion, allmänna svullnad, 
vätskeansamling, illamående och kräkningar. Lyckligtvis kan oftast de tubulära 
njurcellerna återuppbyggas och njurfunktionen kan återkomma. Vid 
regenerationen kissar man oftast flera liter i några dygn. Om inte skadorna varit 
mycket omfattande återfår då njuren hela sin funktion. I värsta fall kan man 
drabbas av kronisk njursvikt.  

Interstitiell nefrit (IN) är en form av nefrit som påverkar interstitiet omkring 
tubuli i njurarna. Den kan vara akut eller kronisk. Vanliga anledningar till varför 
det uppkommer är infektion eller en reaktion till medicinering (med 
smärtstillande eller antibiotika). En allergisk reaktion till medicinering orsakar 
större delen av fallen (72-92%) och tiden från att man blev utsatt för ämnet tills 



att man utvecklar akut IN kan variera mellan 5 dagar till 5 månader. Den orsakas 
också av andra sjukdomar och toxiner som skadar njuren. Både den akuta och 
kroniska varienten av IN kan bero av en bakteriell infektion i njurarna som kallas 
pyelonefrit.  

Ibland visar denna sjukdom inga symptom, men när de uppträder kan de variera 
kraftigt. När IN orsakats av en allergisk reaktion är symptomen feber, eksem och 
förstorade njurar. Vid kronisk IN kan patienten uppleva symptom som 
illamående, kräkning, trötthet och viktnedgång - man kan även utveckla 
hyperkalcemi, metabol acidos och njursvikt. För att kunna sätta en diagnos så 
brukar dessa patienter ha höga halter av eosinofiler i sitt urin (på grund av den 
allergiska reaktionen), man kan även se en hematuri. Behandling sker oftast 
genom att man tar bort medicinen som orsakar skadan och behandlar med 
vätskeersättning. Njurarna är det enda organet som påverkas av IN och deras 
funktion påverkas negativt. Vid kronisk IN är den allvarligaste långtidseffekten 
njursvikt. Skada på distala tubuli kan ge en oförmåga att koncentrera urinen och 
vi får polyuri. Kronisk IN har inget botemedel och vissa patienter behöver dialys 
och efter ett tag eventuellt en njurtransplanation. Vid den akuta formen av IN så 
återkommer ofta njurens funktion när man tagit bort det skadliga stimulit. Om 
den akuta sjukdomen orsakades av en allergisk reaktion så kan kortikosteroider 
i vissa fall påskynda njurens återhämtning.  

Vaskulära sjukdomar: Benign och malign hypertoni, Trombotisk 
mikroangiopati, bl.a. HUS/TTP  - se Lukas :) 

Benign hypertoni är en föråldrad term som ej använts längre då den är 
missvisande, hypertoni leder alltid till en ökad risk för hjärt och kärlsjukdomar 
och kan alltså inte vara benign.  

Malign hypertoni definieras som ett blodtryck som oftast ligger över 200/120 
mm Hg och är mindre vanlig än den såkallade benigna hypertonin (förekommer 
hos 5% av patienterna som lider av ett ökat blodtryck). Det kan uppstå de novo 
eller så uppstår det i en person som tidigare haft en mild hypertoni. Incidensen 
är, som alla sjukdomar där mat och levnadsvanor spelar in, högre i I-länder än i 
utvecklingsländer. Patogenes för detta är inte alltid klart men man tror att det 
börjar med en vaskulär skada av artärerna till njuren, oftast ett resultat av en 
lång stående hypertoni. Skadan på kärlväggen leder till en ökad permeabilitet för 
fibrinogen, trombocyter och andra plasmaproteiner. Detta leder till en fibrinoid 
nekros i kärlet och vi får en arteriolosklerosbildning. Mindre blod kan då ta sig 
till njuren vilket leder till en ischemi och en reninfrisättning. RAAS aktiveras och 
angiotensin II leder till en vasokonstriktion och aldosteron till ett ökat upptag av 
salt. Detta leder i sin tur till en ökad blodmängd och ett ökat blodtryck. Malign 
hypertoni i sin mest utvecklade form ger papillödem, encefalopati, 
kardiovaskulära opakheter och njursvikt. Oftast relaterar de tidiga symptomen 
till ett ökat intrakraniellt tryck vilket ger huvudvärk, illamående, kräkning eller 
synfel som främst består av skotom (små svarta fläcker i synfältet). När det höga 
blodtrycket sätter in ser man snabbt en proteinuri och hematuri, men ingen 
nedsättning av njurens funktion i övrigt. Efter ett tag utvecklas dock en akut 
njurskada - detta syndrom behöver behandlas enormt snabbt med 
antihypertonimediciner innan irreversibla njurskador uppstår. Runt 50% av 



patienterna överlever minst 5år och man förbättrar vården kontinuerligt. 90% 
av de som dör gör det på grund av uremi och de resterande 10% av cerebrala 
blödningar eller hjärtsvikt.  

Adult polycystisk njursjukdom (APKD) karaktäriseras av multipla cystor som 
påverkar båda njurarna och tillslut förstör det mellanliggande parenkymet. Det 
drabbar ungefär 1/500 och står för 10% av alla kroniska njursjukdomar (endast 
diabetes och högt blodtryck orsakar fler). Små cystor finns redan i barndomen 
och de förstoras då patienten blir äldre. I fullt utvecklad APKD är njurarna 
bilateralt förstorade och kan väga uppemot 4,5kg styck. Den drabbade känner 
ofta inget förrän senare i livet. Denna sjukdom är genetiskt heterogen, ärvs 
dominant autosomalt och den orsakas i 85% av fallen av mutationer i PKD1-
genen (Polycystic Kidney Disease 1). Denna gen kodar för en proteinprodukt 
som kallas för polycystiner. Polycystinernas uppgift är inte känd, men man antar 
att de är involverade i cell-cell-interaktioner, cell-matrix kontakter samt som 
jonkanaler. Symptom som kan uppkomma, förutom förstorade njurar och 
smärta, är hög blodtryck (hypertoni), levercystor (30% av de med APKD) samt 
en ökad risk för berryaneurysm, hjärnblödning och bråck. Även fast sjukdomen 
tillslut är fatal så ser prognosen generellt bättre ut vid APKD än de flesta andra 
kroniska njursjukdomarna, detta då sjukdomen ofta är stabil och utvecklas 
väldigt långsamt. Avancerad njursjukdom uppkommer oftast runt 50års ålder, 
men detta varierar och vissa kan leva hela livet utan problem. De patienter som 
får njursvikt behandlas med en njurtransplantation och död uppstår av uremi 
eller hypertonikomplikationer.  

Infantil polycystisk njursjukdom är en ovanlig recessiv sjukdom som genetiskt 
skiljer sig från dess adulta motsvarighet. Det drabbar ungefär 1/20000 och 
perinatala, neonatala, spädbarn och barnsubversioner har hittats. Alla typer 
uppstår på grund av en mutation i PKHD1 genen, som finns på den korta armen 
på kromosom 6, och kodar för membranreceptorproteinet fibrocystin. 
Fibrocystin finns i de tubulära epitelets cilier, men dess funktion är ej funnen. 
Morfologiskt så ser man flera små cystor i njurens cortex och märg som ger den 
ett svampliknande utseende. Cystorna består av kubiska celler som reflekterar 
deras ursprung från samlingsrören. Sjukdomen är alltid bilateral och i nästan 
alla fall så ser man cystor som spritt sig till levern. De perinatala och neonatala 
formerna är vanligast och de manifesterar sig vid födseln. Oftast har dessa en 
snabb utveckling som leder till njursvikt och leversvikt som i sin tur kan leda till 
död. De som överlever utvecklar levercirrhos (medfödd hepatisk fibros räknas 
den in i).  

Agenesi är en medfödd avsaknad av organ eller kroppsdelar beroende på fel i 
arvsmassan eller tidig skada på organanlaget. 

Vid hästskonjure föreligger en sammansmältning av njurarna kaudalt till en U-
formad oparig njure. De två de nedre ändrarna på njurarna växer samman under 
fosterstadiet och blidar formen av en hästsko. Denna missbildning ger inte 
upphov till några problem utan brukar upptäckas vid operationer för andra 
problem. 

 



Henoch-Schönlein purpura (HSP) är en sjukdom som oftast drabbar pojkar i 3-
10 års åldern, men kan även drabba andra. HSP ger typiska utslag i form av röda 
fläckar i olika storlekar på ben, skinkor, som kan klia och dessa hudblödningar 
ses hos alla som drabbas. HSP kan också ge buksmärtor, blod och proteiner i 
urinen samt svullnader och smärta i de större lederna, men det kan ta flera dagar 
mellan de olika symtomen. Oftast hittas, som vid IgA-nefrit, inlagringar av IgA i 
njurarnas glomeruli. Det är en så kallad vaskulit-sjukdom. Varför sjukdomen 
uppstår vet man inte, men troligtvis finns det allergiska orsaker. Ofta har barnet 
haft en luftvägsinfektion 1-3 veckor tidigare som kan vara en utlösande faktor 
som hos andra autoimmuna sjukdomar (exempelvis Guillain-Barrés syndrom). 
Hos några få procent kvarstår hematurin och proteinurin i flera år. Ett annat, 
mycket ovanligt, förlopp hos barn är en snabbt förvärrad njurpåverkan crescent-
nefrit. Sjukdomen kan även drabba vuxna och då oftast i betydligt allvarligare 
grad. Njurpåverkan och svåra buksmärtor till följd av blödningar i de små kärlen 
förekommer och man måste i regel behandlas akut på sjukhus i den inledande 
fasen. Starka doser av cellgifter och kortison är de vanligaste medicinerna och 
blir ofta en långvarig behandlingsform. HSP är en svår sjukdom på så vis att man 
inte säkert vet hur den uppstår och genom att behandlingsformen- och tiden kan 
bli lång för den drabbade. Det ska dock tilläggas att HSP ytterst sällan drabbar 
vuxna individer. 

Goodpasteur ́s syndrom är en ovanlig autoimmun sjukdom där antikroppar 
attackerar lungorna och njurarna vilket leder till blödning i de förstnämnda och 
en svikt av de senare. De första symptomen kan dock vara vaga i form av 
illamående, trötthet, andningsvårigheter som sedan följs upp med njurproblem 
som hematuri, proteinuri, m.m. Den kan dock snabbt leda till permanenta lung 
och njurskador - vilket ofta leder till död. Behandlas idag av immunosuppressiva 
mediciner som kortikosteroider samt plasmaferes där antikropparna tas bort ur 
blodet. Antikropparna som bildas av sjukdomen är riktade mot antigenet GBM 
som finns i lungorna samt njurarna. Prognosen ser i dagsläget god ut om man 
jämför med för 1970-talet där de flesta fallen ledde till död. Dock måste många 
patienter börja gå på dialys efteråt då njurskadan som uppstår i många fall är 
irreversibel.  

Nefrocalcinos är vad namnet betyder alltså en förkalkning i njurarna. Detta kan 
bero på exempelvis en hyperparathyroidism som gör att stora mängder kalcium 
frisätt som kroppen ej kan hantera. Oftast hittas det av en slump på röntgen vid 
medullär svamp njure och är alltså i de flesta fall asymptomatisk. Dock kan den 
vara så allvarlig att den leder till (orsakas av) renal tubulär acidos och i värsta 
fall njursvikt på grund av att kalciumet stör njurvävnaden.  

Nefritis Epidemica kallas även för sorkfeber och orsakas av Puumalavirus som 
smittar från skogssorkar. Det är en blödarfeber som ger njursymptom, men sett 
till andra virus i släktet Hantavirus så är det en mild variant. Sjukdomsbilden 
varierar och de vanligaste symtomen är hög feber, huvudvärk samt smärtor i 
mage och rygg. Påverkan på njurarna ger i sin tur proteinuri, hematuri och 
oliguri följt av polyuria. I några fall krävs tillfällig behandling med dialys. Trots 
att den som insjuknar kan få ett svårt sjukdomsförlopp så orsakar infektionen 
oftast inga permanenta skador och dödligheten är mindre än 0,5% av 



uppmärksammade sjukdomsfall. Inkubationstiden är 2-4 veckor och efter 
genomgången infektion är man sannolikt immun mot sjukdomen resten av livet.  

Njurartärstenos är en förträngning av blodkärlen som leder blod till njurarna 
och kan orsaka högt blodtryck och försämrad njurfunktion. När njurartärerna 
drabbas så uppkommer såkallade "plack" oftast precis vid avgången från aorta. 
Förträngningen av kärlet kallas njurartärstenos och innebär att njuren 
registrerar detta som ett blodtrycksfall med aktivering av renin-angiotensin-
aldosteron systemet. Detta system framkallar en kärl-sammandragning och 
minskad saltutsöndring via urinen. Detta innebär en blodtrycksstegring i 
kroppen. Förhöjt blodtryck som är obehandlat ökar sedan ytterligare på 
åderförkalkningen i kroppens kärl. Det finns också en annan typ av 
förträningning på njurartärer som inte beror på åderförkalkning. Denna 
förträngning drabbar mestadels yngre personer och företrädesvis kvinnor. 
Denna typ av högt blodtryck beror på tunna membran av bindvävsstråk i 
njurartären och heter FMD (fibromuskulär dysplasi). Även dessa förträngningar 
är viktiga att upptäcka för att kunna förbättre blodtrycket och ibland även bota 
högt blodtryck. Även njurens funktion och storlek påverkas av en förträngning 
av njurartären. Om man inte behandlar njurartärstenos (förträngningen i 
njuren) kan det leda till att njurens cirkulation försämras eller upphör så att 
endast en liten njure (skrumpnjure) återstår. Det kan då även bli aktuellt med 
dialys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skelett  
 
Ben och brosk  
Kunna: Reaktiva och inflammatoriska tillstånd: Osteomyelit. Metabola 
bensjukdomar: Osteoporos, Benförändringar vid  
hyperparathyreoidism 
Benigna tumörlika tillstånd: Osteochondrom (exostos), Jättecellstumör Maligna 
tumörer: Osteosarkom, Ewing sarkom, Chondrosarkom  
Känna till: Tillväxtrubbningar och inflammatoriska tillstånd: Osteogenesis 
imperfecta, Chondrodystrofier 
Bristsjukdomar, tillväxtrubbningar: Pagets bensjukdom.  
Benigna/ tumörlika tillstånd: Bencystor, Aneurysmal bencysta, Enchondrom, Osteom. 
Maligna tumörer: Malignt fibröst histiocytom, Fibrosarkom.  
Ledsjukdomar  
Kunna: Inflammatoriska förändringar: Reumatoid artrit. Degenerativa och 
metaboliska förändringar: Artros, Gikt  
Känna till: Ganglion, Synovit, Ankyloserande spondylit (Mb Bechterew)  
Mjukdelstumörer  
Kunna: Benigna/reaktiva: Lipom, Nodulär fasciit, Rheumatoid nodulus Maligna: 
Liposarkom, Malignt fibröst histiocytom, Gastrointestinal  
stromatumör (GIST) 
Känna till: Benigna: Schwannom, Neurofibrom, Leiomyom, Fibrom, Histiocytom  
Maligna: Leiomyosarkom, Synovialt sarkom, Rhabdomyosarkom, Malign perifer 
nervskidetumör (neurofibrosarkom), Extraskelettalt osteosarkom  
 
Osteomyelit är en inflammation av ben och märg men används ofta synonymt 
med en infektion. Den kan även vara sekundär till systemiska sjukdomar, men 
uppkommer oftast som en primär skada på fokala ställen. Den kan vara akut 
eller kronisk och de vanligaste infektiösa ämnena som orsakar det är pyogena 
bakterier (oftast Staffylococcus aureus) eller Mycobacterium tuberculosis. 
Riskfaktorer för att drabbas av det är trauma, diabetes, hemodialys, dålig 
blodtillförsel och drogmissbruk. Även människor som har genomgått en 
splenektomi löper högre risk. Symptom om uppvisas är ofta skelettsmärta, feber, 
allmänt obehag, oro, eller sjuk-känsla (sjukdomskänsla), lokal svullnad, rodnad 
och värme samt illamående. Behandlingen består av antibiotika för att likvidera 
bakterien som orsakar sjukdomen, men ibland kan även kirurgi behövas för att 
avlägsna död benvävnad som uppstår om man har en aggressiv infektion. När 
behandlingen är slut så är prognosen för akut osteomyelit oftast bra. Utsikten är 
värre för dem med en kronisk sjukdom då man trots kirurgi kan behöva 
amputera, speciellt patienter med diabetes eller dålig blodcirkulation. Den 
tuberkulösa varianten kan även drabba ryggraden vilket leder till allvarliga 
skador på denna (troligtvis var det någon med denna sjukdom som inspirerade 
Victor Hugo att skriva Ringaren i Notre Dame).  

Osteoporos, benskörhet eller urkalkning är en skelett- och endokrin sjukdom. 
Det är en vanlig sjukdom som innebär lägre bentäthet och ökad risk för benbrott. 
Risken för dessa benbrott ökar med ökad ålder, och höftbrott blir även vanligare. 
Minskad benmängd är den huvudsakliga orsaken. Skelettet är som starkast i 20-
25-års ålder och försvagas därefter hela tiden. Äldre kvinnor får svagare skelett i 
och med att de inte längre producerar östrogen. Benmängden regleras av en 
mängd olika faktorer såsom kost, rökning och motion. Osteoporos kan även vara 
ett resultat av en bakomliggande sjukdomsprocess, exempelvis cancer. Även 



njursvikt orsakad av exempelvis en tungmetallförgiftning (t ex kadmium) kan i 
slutändan ge upphov till osteoporos, eftersom minskad njurfunktion stör 
omsättningen av fosfat och kalcium samt D-vitamin-metabolismen. Fysisk 
inaktivitet är en av de största kända orsakerna till benskörhet. Läkemedel såsom 
bisfosfonater, östrogen (ej långverkande tabletter utan istället dagvis intag, kan 
öka risken för cancer i bröst och uterus), kalcium, aktivt eller inaktivt Vitamin D 
eller östrogenreceptormodulerare (SERM) kan användas. Ökad fysisk aktivitet 
och belastning av skelettet, t ex genom dagliga utepromenader, har visat sig vara 
effektivt för att stoppa förloppet av ökad benskörhet. Tillräckligt intag av D-
vitamin genom utevistelse och genom kosten är också en viktig faktor.  

Hyperparathyreos är en endokrin sjukdom som definieras av för höga halter av 
bisköldkörtelhormoner (förkortat PTH) i blodet. Hyperparathyreos uppkommer 
vanligtvis av ett eller fler adenom i någon av de fyra bisköldkörtlarna. Detta 
kommer göra att vi producerar enorma mängder PTH. Detta hormon simulerar 
bland annat osteoblasterna i skelettet att öka antalet osteoklaster vilka bryter 
ner benvävnad och frigör kalcium. Denna nedbrytning av ben kommer att leda 
till osteoporos samt en hyperkalcemi i kroppen (PTH påverkar även njurens och 
magens upptag av kalcium vilket ökar hyperkalcemin).  

Osteokondrom är en relativt vanlig benign benbrosktumör. De utvecklas endast 
från ben av endokondralt ursprung och utgår ofta från metafysen i långa rörben. 
De slutar ofta växa när den normala tillväxten av skelettet är klar. Ibland 
utvecklas de från bäckenbenen, scapula eller revbenen och då är det ofta 
stationära fasta utväxter man ser. Ovanligt är det med osteokondrom i händer 
och fötter, men det förekommer. De är vanligtvis långsamväxande massor som 
kan göra ont om de trycker på en nerv eller om man skadar utväxten. I många fall 
hittas de av en slump och har varit asymptomatiska tills dess. Sällan utvecklas ett 
osteokondrom till osteokondrosarkom, men maligna förändringar förekommer 
oftare vid medfödd multipell osteokondromi. Denna sjukdom är en autosomal 
dominant sjukdom som drabbar mer män än kvinnor (3:1). En inaktivering av 
båda kopiorna av EXT1 och EXT2 generna ses på grund av mutation. Dessa 
tumörsuppressorgener kodar för glykosyltransferas som polymeriserar 
heparinsulfat vilket är en viktig komponent i brosk. Detta ger en multipla 
osteokondrom redan vid en tidig ålder och medför även en ökad risk för att 
malignitet ska uppstå.  

Jättecellstumörer, ostklastom, innehåller stora multinukleära osteoklast 
jätteceller - därav namnet. Det är ofta en benign men lokalt aggressiv tumör som 
uppkommer i åldrarna 20-40år. Trots namnet så har molekylär analyser visat att 
det är de mononokleära cellerna i tumören som är neoplastiska. Dessa celler kan 
vara relaterade till osteoblast prekursorceller, då de uttrycker RANK ligand, 
vilket kan stimulera utvecklingen av omkringliggande ickeneoplastiska 
osteklastliknande celler. Även fast alla ben kan vara involverade så drabbas 
oftast epifysen och involverar metafysen av långa ben runt knät vilket ger 
smärta. Man ser dessa tumörer som benigna men ungefär 2% sprids till 
lungorna. Nekros, blödning och reaktiv benformation är ofta närvarande.  

Osteosarkom är en form av cancer (står för 20% av primära bencancerformer) 
som uppstår genom att benvävnadsceller genomgår en förändring i sin 



utveckling och producerar elakartad benmassa. Det finns andra typer av 
skelettcancer som Ewings sarkom och kondrosarkom, men osteosarkom är den 
vanligaste typen av skelettcancer hos barn och ungdomar. I Sverige drabbas 
någonstans mellan 18 och 27 personer per år, varav 90% är under 30 år. 
Sjukdomen debuterar vanligen vid 10-30-års ålder, och medianåldern vid 
diagnos är 15 år. Sjukdomen är 50% vanligare bland pojkar än flickor. 
Osteosarkom uppträder vanligtvis i de långa rörbenens ändar, med 42 % i 
lårbenet, 19 % i skenbenet och 10 % i överarmsbenet. Omkring 8 % av alla fall 
uppkommer i skallbenet och käken och ytterligare 8 % observeras i bäckenet. 

De flesta patienterna (75-80%) har endast lokal sjukdom vid diagnos. Detta 
innebär att endast 20-25% av patienterna har metastaserad sjukdom vid sin 
första kontakt med vården. Dock antas ett betydligt större antal patienter ha så 
kallade mikrometastaser redan vid diagnos, metastaser som är så små att de inte 
kan upptäckas med dagens teknik. De vanligaste ställena för metastaser vid 
osteosarkom innefattar lungorna och andra ben. Det vanligaste symtomet vid 
osteosarkom är smärta och typiskt är att det gör ont i ett ben eller en led även 
när man vilar. Andra symtom kan vara rodnad, svullnad och stelhet utan att det 
gör ont. Behandlingen av osteosarkom bygger på kirurgi för att operera bort 
tumören följt av cytostatikabehandling, ibland i kombination med 
immunostimulerande behandling. Immunostimulerande behandling är en ny 
behandling och ökar möjligheterna att hindra metastaser i lungorna. Ofta börjar 
man med att ge en intensiv cytostatikabehandling som har som mål att minska 
tumörens storlek inför operationen. Osteosarkom är inte särskilt känsligt för 
strålbehandling som annars är vanligt vid andra former av cancerbehandling. 

Ewing sarkom är en elakartad tumör som kan finnas både i och utanför 
skelettet. Den drabbar oftast unga pojkar i åldern 10-15 år, är efter osteosarkom 
den vanligaste skelettsarkomet hos barn och vanligtvis så uppkommer tumören 
på smalben, lårben samt revben. För att kunna fastställa om patienten lider av 
Ewingsarkom måste man ta prov från tumören och analysera detta i mikroskop. 
På cellnivå känns Ewingsarkom (och andra medlemmar av en tumörfamilj som 
kallas PNETs) igen på närvaron av p30/32 (produkten av mic-2 genen). 
Sjukdomen har också en genetisk abnormalitet, nämligen en translokation av de 
långa armarna hos kromosom 11 och kromosom 22 som skapar en genprodukt 
med hittills okänd funktion. Prognosen är god och 5års överlevnaden vid lokala 
tumörer är 75%. 

Kondrosarkom utvecklas vanligtvis i övre medelåldern och även denna 
cancerform drabbar oftare män än kvinnor. Kondrosarkom utgår oftast från 
höften, men kan uppkomma i alla kroppens broskdelar och utvecklas långsamt 
om man jämför med de andra skelettcancerformerna. Kondrosarkom är den näst 
vanligaste cancerformen efter osteosarkom med 15 diagnostiserade fall per år i 
Sverige. Lik alla andra former av skelettcancer är det vanligaste symtomet värk 
men denna är långsamt tilltagande. Diagnos ställs med vävnadsprover och 
röntgenundersökning och behandlingen utförs vanligtvis kirurgiskt. 

 

Osteogenesis imperfecta (OI) 
är en genetisk sjukdom som 



oftast orsakas av en mutation i något av de gener som styr kodar proteinet 
kollagen 1, COLA1 på kromosom 17 (17q21.31-q22) eller COLA2 på kromosom 7 
(7q22.1). Vissa mutationer (hypomorfa mutationer) leder oftast till att 
kollagenet får en onormal struktur och sämre funktion, vilket oftast ger en 
svårare form av sjukdomen. Förlust av en av generna i dess helhet (nollmutation 
eller amorf mutation) kan leda till att mindre mängd av kollagen med normal 
struktur bildas. Detta ger oftare en lindrigare form av sjukdomen. Sjukdomen är 
ärftlig och innebär framförallt olika grader av benskörhet. Den delas även in i 
fyra grupper beroende på hur allvarlig sjukdomen är:  

Typ I är den lindrigaste och vanligaste formen, med blå ögonvitor (se bild). Vid 
typ I a är tänderna inte påverkade (se nedan), medan påverkan på tänderna finns 
vid typ I b. 

Typ II är den allra svåraste formen och inte förenad med överlevnad efter 
spädbarnstiden. 

Typ III är den näst svåraste formen. Trots att typ III förekommer både med och 
utan tandpåverkan har ingen ytterligare indelning i a respektive b gjorts (som 
vid typ I). 

Typ IV är en mellangrupp med varierande grad av benskörhet och vita ögonvitor. 
Vid typ IV a är tänderna inte påverkade (se under rubriken Symtom), medan 
påverkan på tänderna finns vid typ IV b. 

De som drabbas av de svårare formerna dör i spädbarnsstadiet medan de 
lindrigast drabbade lever ett helt normalt liv, med något fler benbrott än andra. 
Det innebär att inom sjukdomen finns allt från svårt handikappade till fullt 
arbetsföra personer. De flesta besväras dock av någon form av värk oavsett form 
av sjukdomen. Den vanligaste typen är typ I, som står för cirka 70 % av 
sjukdomsfallen. Behandling sker beroende på hur svår variant av sjukdomen 
som patienten har. Det är allt från hjälpmedel, sjukgymnastik, gipsning av 
frakturer, smärtlindring till medicinsk behandling. Sjukdomen kan förutom 
benbrott också leda till instabila leder, tandbesvär, hörselnedsättning, ökad 
benägenhet att få blåmärken, blå ögonvitor och viss risk för hjärtklaffbesvär. 

Chondrodystrofi, står ibland för akondroplasi, och är en medfödd, dvärgväxt 
som innebär att benen i kroppen inte utvecklas som de ska på grund av en 
hämning av tillväxtbrosket i de långa rörbenens ändar. Sjukdomen beror på en 
mutation i genen för en tillväxtfaktorreceptor kallad FGFR3 (fibroblast growth 
factor receptor-3). Mutationen är dominant och autosomalt ärftlig. 80-90% fallen 
orsakas av nymutationer, bl.a. har man sett ett samband med ökad fadersålder 
(>35 år). 2-3 barn per 100,000 födslar föds med akondroplasi. 

Pagets bensjukdom är en kronisk sjukdom där skelettet blir förstorad och 
deformerad. Benen kan bli täta, men sköra, på grund av överdriven nedbrytning 
och deformering av benen. Sjukdomen är den vanligaste som påverkar skelettet, 
efter osteoporos, hos personer över 50 år. Kliniska fynden varierar beroende på 
spridningen av sjukdomen. Pagets sjukdom drabbar enbart ett ben (ofta tibia, 
femur, skallen, ryggraden, m. fl.) i 15% av fallen och i de resterande 85% drabbas 
flera olika. Trots att sjukdomen kan ge skelettala, neuromuskulära och 



kardiovaskulär problem så är de flesta fallen milda och benförändringarna hittas 
av en slump. Ibland kan man dock uppleva smärta, benmissbildningar, 
frakturkänslighet och artrit i det drabbade området. Behandlingen kan vara 
alltifrån sjukgymnastik för att förbättra muskelstyrkan till medicinering för att 
förhindra onormal bennedbrytning eller för att hantera smärtan. Man kan även 
operera för att omstrukturera eller ersätta drabbade ben.  

Bencystor är ofta godartade, avgränsade, lytiska områden i den proximala delen 
av långa ben, med tydliga och tunna endostala kanter. Cystorna är vätskefyllda, 
och deras väggar kan innehålla jätteceller. Bencystor förekommer oftast hos 
pojkar i åldrarna 3-15 år då dessa är unga växande personer där benen ibland 
växer ojämnt. Denna ojämnhet gör att det kan finnas hålrum i benet och i detta 
hålrum finns vätska. De enkla bencystor som finns nära leden försvinner nästan 
alltid med tiden. Enkla bencystor som är stora kan göra att benet blir svagare och 
lättare bryts vid en skada. Små enkla bencystor brukar inte ha någon praktisk 
betydelse och brukar inte leda till någon åtgärd. Aneurysmala bencystor finns 
också men är ovanliga. Dessa förekommer också oftast hos unga personer. 
Aneurysmala bencystor är egentligen ett felaktigt namn, eftersom dessa 
innehåller blodkärl och inte vätska. Men de ser ut som cystor på röntgen. 
Aneurysmala bencystor hos unga och som sitter i kotorna eller i de större benen 
i kroppen brukar opereras bort så att de ej spricker och leder till blödning.  

Enkondrom är en godartad brosktumör som oftast sitter i benmärg eller i de 
mindre benen i fötterna och händerna. Tumören utgörs som sagt av broskvävnad 
och eftersom brosket sitter på benvävnadens plats och gör benet mjukare så har 
man lättare att drabbas av benbrott på platsen. Om enkondromet inte ger några 
symptom sker ej någon form av behandling, dock är regelbunda kontroller bra 
då endokondromet kan utvecklas till endokondrosarkom. Detta är dock väldigt 
ovanligt och därför opererar man inte bort alla enkondrom. Tar man dock bort 
tumören kirurgisk så måste man göra en transplantation av bensubstans från 
bäckenbenet för att ersätta den borttagna tumörens plats.  

Osteom är benigna lesioner som ofta påträffas i huvudet och nacken, även i 
sinusarna, men kan även uppträda i kroppens övriga ben. Osteomen är ofta 
solitära hårda massor som presenterar sig i 50års åldern. Flera lesioner syns vid 
Gardners syndrom som är en medfödd sjukdom. Även fast de kan ge lokala 
problem och kosmetiska defekter så är de inte lokalt aggressiva och genomgår ej 
en malign transformation. En rätt schysst defekt helt enkelt.  

Malignt fibröst histiocytom, eller odifferentierat höggradigt pleomorft sarkom, 
var tidigare den vanligaste formen av sarkom men det har blivit mindre 
användning av diagnosen med nya histopatologiska tekniker (IHC, 
molekylärbiologi). Man tror att de ursprungligen är dedifferentierade 
liposarkom eller leiomyosarkom. Diagnosen reserveras nu för de pleomorfa 
sarkom som ej visar någon bestämd differentiering - "odifferentierat höggradigt 
pleomorfa sarkom" är den nutida benämningen för "malignt fibröst histiocytom". 
Den drabbar en äldre patientgrupp (>40 år, max vid 70 år) och sätter sig ofta 
djupt belägna i nedre extremiteten. Mikroskopiskt ser man väldigt mycket 
mitoser, stökig vävnad och pleomorfism. De flesta av dessa tumörer är extremt 



aggressiva, återkommer trots stor resektion, och metastaserar i 30-50% av 
fallen.  

Fibrosarkom är maligna neoplasmer som består av fibroblaster. De består av 
mjuka okapslade massor som ofta innehåller nekros och blödningar. De 
uppkommer främst hos vuxna, vanligtvis i djupa vävnader i knät, ljumsken eller 
retroperitonealt. De växer långsamt och upptäcks ofta flera år efter uppkomst. 
Som hos de flesta sarkom så återkommer fibrosarkom trots en stor resektion 
(ungefär 50% relapse) och kan metastasera hematogent (i mer än en fjärdedel av 
fallen), och gör det då ofta till lungorna.  

Reumatoid artrit (RA eller ledgångsreumatism) är en systemisk, kronisk 
inflammationssjukdom med kronisk polyartrit (ledvärk). Proximala 
interphalangeallederna, armbågar, knän, anklar och ryggrad är oftast påverkade 
och ofta är de påverkade bilateralt. RA kan uppstå i alla åldrar, men oftast i 30 till 
40-årsåldern, med ökande prevalens upp till 70 år. Precis som alla andra 
reumatiska sjukdomar är prevalensen högst hos kvinnor (3:1). Symtomen kan 
variera från knapp märkbara till svåra med deformerade leder. Ett antal faktorer 
har identifierats som påverkar utvecklandet av artriten:  

- Genetiska faktorer: Gener för HLA-komplex som kan binda RA-
associerade molekyler kan ses i släkter som är drabbade av RA 

- 80 procent av alla med RA är seropositiva för reumatoid faktor (RF). RF 
representerar multipla antikroppar (framförallt IgM) som är riktade direkt mot 
Fc-fragmentet på IgG. Dessa bildar komplex och ackumuleras i leder där de 
påverkar omkringliggande vävnad genom att ge inflammation.  

De tidigaste symtomen på RA är ödem och ackumulering av plasmaceller, 
makrofager och lymfocyter i leden. Därefter ökar vaskulariseringen med 
fibrinutfällning i ledspringan, vilket kan resultera i att små fibrinnoduler, kallade 
riskroppar, flyter runt i ledvätskan. Synoviala epitelceller, vilka normalt bildar 
ett 3 celler tjockt lager, genomgår hyperplasi och bildar lager som är 8-10 celler 
tjocka. Detta ger en yta som ser ut som villi och ormbunksliknande veck som 
fyller ut de perifera delarna av ledspringan. I denna process kryper 
synovialcellerna över ledbrosket och närliggande strukturer. Bland dessa 
synovialceller ses även ofta multinukleära jätteceller och mastceller vilket ger en 
inflammatorisk vävnad som kallas pannus. Denna täcker ledbrosket och avskiljer 
det från synovialvätskan, varefter den eroderar ledbrosket och närliggande ben, 
antagligen genom produktion av kollagenas och blockering av näringstillförsel. 
Nedbrytningen av ben (och ibland även senor och ligament) leder till 
deformationer och instabilitet. Till slut bryts leden ner och genomgår fibrös 
fission, kallat ankylos.  

 

RA är som sagt en systemisk sjukdom och drabbar inte bara leder och ligament. 
En karaktäristisk lesion (kallad reumatoid nodul) kan ses extra-artikulärt. Dessa 
har en central kärna av fibrös nekros omgivet av makrofager, som i sin tur är 
omgivna av en ring av andra leukocyter. Detta liknar ett granulom och ses ofta i 
områden som utsätts för tryck, exempelvis på huden på armbågar och knän. De 



är flyttbara, gummiaktiga och oftast ömma. Dessa kan även ses vid reumatisk 
feber och lupus. RA kan även följas av akut nekrotiserande vaskulit som kan 
påverka alla organ. Klinisk diagnos av RA är inte särskilt precis och baseras på 
ett flertal kriterier. Dessa är bland annat antalet påverkade leder, närvaro av 
reumatoida noduler och närvaro av RF. Påverkade leder kan vara varma och 
svullna och göra ont vilket är tecken på inflammationen. En fjärdedel av alla med 
RA tillfrisknar spontant, medan de flesta får progressivt värre vanställning av 
lederna. Sjukdomen medför även en ökad mortalitet genom exempelvis luxation 
i cervikalryggen vilket kan påverka andningen. Behandlingen består av olika 
antiinflammatoriska preparat samt remissionsinducerande (guldsalt) och 
immunosuppressiva läkemedel.  

Artros eller osteoartrit är en sjukdom som bryter ned en eller flera leders brosk, 
ofta felaktigt kallat "ledförslitning" och innebär en obalans mellan nedbrytning 
och uppbyggnad av ledbrosket som leder till bristande funktion i leden. Den 
drabbar främst äldre, men även överviktiga. Vid belastning och rörelser uppstår 
smärta. Hand-, höft-, knä- och tåleder drabbas oftast. Ledsvullnad och felställning 
är vanligt. Det är inte ovanligt, till och med förväntbart att man slutar med 
många tidigare aktiviteter och att kroppsvikten därmed höjs, 
nedslitningsprocessen kommer därmed att påskyndas vidare. Brosk 
genomströmmas inte av blod utan bibehålls av ledvätska. När brosket 
komprimeras genom belastning för att sedan expandera sugs ledvätska in i 
brosket. Därför är belastning av lederna viktigt för att förebygga och motverka 
artros. Totalt har ungefär 7–800 000 personer i Sverige artros. Man räknar med 
att 5 % av befolkningen mellan 35 och 54 år har artrosförändringar enligt 
röntgen. Sjukdomen blir vanligare med stigande ålder även om den också 
förekommer i yngre åldrar. Män och kvinnor drabbas i lika hög utsträckning. 
Forskning visar att den absolut bästa behandlingen vid lätt till måttlig artros är 
träning. En sjukgymnast kan hjälpa till med anpassad träning. Vid problem med 
artros i fotens leder, ankeln eller knän kan ofta ortopediska fotbäddar och 
fotriktiga skor lindra. Kortisoninjektioner lindrar smärta i flera veckor till 
månader men långvarig användning av kortison minskar skelettets styrka. 
Antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID) i tablettform är också en ofta använd 
symtomlindrare, men är inte heller acceptabel i längden, eftersom det på 
liknande sätt som kortison angriper skelettet. Vid knäledsartros hos överviktiga 
kan smärtan minskas väsentligt, om den drabbade kan reducera sin kroppsvikt. 
Intraartikulär injektion med hyaluronansyra (tuppkamsextrakt) kan prövas, men 
effekten är ännu inte vetenskapligt säkerställd 

Gikt, eller portvinstå, uppkommer när urat (urinsyra) stiger vilket kommer leda 
till att den faller ut i kristaller. Dessa kristaller kommer lägga sig i leder, senor 
och omgivande vävnad och där ge en inflammation i form av värme, svullnad och 
ömhet. Levern tillverkar urinsyra från puriner och speciellt metabolismen av 
fruktos och alkohol ökar syntesen av purin och därmed urinsyra. Gikt kan även 
uppstå efter behandling med vätskedrivande medel, vid njursjukdom, psoriasis 
eller polycytemi. Akut gikt brukar behandlas med indometacin (ett NSAID-
preparat), eller med en kortisol-injektion i leden. Vid långtidsbehandling av gikt 
används allopurinol som är en purinanalog vilket kommer leda till en inhibition 
av xantinoxidas. Hypoxantin kan då ej brytas ner och vi får mindre urinsyra 
vilket leder till mindre gikt.  



Ganglion är en slags senknuta som är en vätskefylld utbuktning som bildas i 
anslutning till en led. Knutan brukar vara stor som en ärta, men kan ibland bli 
upp till några centimeter i diameter. Oftast sitter den på ovansidan av handen 
eller foten. Storleken och hårdheten på knutan beror på hur mycket vätska som 
finns i den. Alla kan få senknutor och oftast beror det på att man har 
överansträngt leden. Senknutor på ovansidan av handen är vanligast hos yngre 
kvinnor som idrottar. Senknutor är ofarliga och brukar försvinna av sig själva 
inom ett par veckor. Om man inte har några besvär behövs ingen behandling, 
men ibland kan dessa göra ont och då kan man punktera knutan med en nål och 
suga ut innehållet. Ibland kan man också få en kortisonspruta. Om senknutan 
kommer tillbaka och fortsätter ge besvär kan den behöva opereras bort. 

Synovit är en ledhinneinflammation (inflammation av synovialmembranet som 
täcker leden) som orsakas av hög ålder, överansträngning, överanvändning eller 
någon, på leden, stressande händelse. Det kan ge ömhet, klumpar, rödhet och 
smärta vid lederna. Man ser synovit hos både män, kvinnor och barn och det är 
bara äldre som är en högriskgrupp. Medicineras med NSAID för att få 
inflammationen att gå ner eller andra typer av smärtstillande.  

Ankyloserande spondylit, också kallad Bechterews sjukdom eller 
pelvospondylit, är en ärftlig, reumatisk, inflammatorisk sjukdom som är kronisk. 
Sjukdomen angriper speciellt ledgångarna mellan korsbenet och höftbenet, i 
ryggradens småleder och ledband och i vävnader nära leder som sen- och 
muskelfästen. Sjukdomen börjar ofta i unga år, vanligen först i lederna mellan 
korsbenet och höftbenet med värk och stelhet. Så småningom angrips de små 
lederna mellan ryggkotornas ledutskott. Karakteristiskt för denna sjukdom är 
förstelningen (ankylos) mellan leder och ligament och sjukdomen behandlas på 
samma sätt som reumatoid artrit (antiinflammatoriska preparat samt 
remissionsinducerande (guldsalt) och immunosuppressiva läkemedel). 
Sjukdomen kan även angripa andra organ och de vanligaste är ögon, hjärta, 
lungor och njurar. Ungefär en fjärdedel av alla personer med Bechterews 
sjukdom får inflammation i ögats iris, så kallad regnbågshinneinflammation, 
även kallad irit. Sjukdomen förekommer hos 0,5 % av Sveriges befolkning, och 
den är 6–7 gånger vanligare hos män än hos kvinnor. 

Lipom är en tumör som uppstår från fettväv. Det är en benign förändring och är 
den vanligaste tumören bland mjukvävnadstumörerna hos vuxna. De är ofta 
solitära förändringar, vid multipla föreligger oftas medfödda sjukdomar. De 
flesta lipom är flyttbara, långsamt växande, smärtfria massor där en resektion 
leder till bot. Konventionella lipom (de vanligaste) är mjuka, gula, välavkapslade 
massor som kan variera i storlek. Vid histologisk undersökning innehåller de 
fettceller utan pleomorfism. 

 

Liposarkom är maligna neoplasmer med adipocytdifferentiering. De utvecklas 
vanligast mellan 50-60år och uppkommer ur djup mjukvävnad eller 
retroperitoneum. Prognosen varierar något enormt beroende på 
differentieringsgraden: en väldifferentierad tumör växer ofta långsamt och är 
associerade med en bättre scenario än de mer aggressiva myxoid/runda cell- och 
pleomorfiska varianter som ofta metastaserar i lungor och återkommer trots 



behandling. En mutation som ger en ökning av MDM2 är ofta associerad med 
liposarkom då detta ger en nedreglering av p53 (the guardian of the genome - 
mäktigt!).    

Nodulär fasciitis är en benign lesion som oftast hittas i superficiala fascior. Den 
är vanligast hos unga vuxna och drabbar främst övre extremiteter, rygg och 
bröstkorg och är ofta associerad med en tidigare skada på platsen. Den har en 
snabb tillväxt och massan som bildas kan ge smärta. Den kan misstas för ett 
sarkom, men det är det inte, och den kommer sällan tillbaka efter en resektion.  

Reumatoid nodulus är en lokal svullnad eller vävnadsklump som nästan enbart 
uppstår i samband med RA. Den utvecklas klassiskt över armbågen eller 
fingerknogarna, mindre vanliga platser är lungorna och andra interna organ. 
Histologiskt består de av ett skal av fibrös vävnad som omger en fibrinoid 
nekros. Att behandla nodulusen är lågprioriterat hos människor med RA. Dock är 
kirurgisk borttagning oftast lyckad trots att nodulus kan växa tillbaka. När det 
gäller RA behandlingen så har ofta metotrexat en negativ effekt på nodulerna och 
dessa blir ofta värre. TNF inhibitorer har dock ingen inverkan.  

GIST (Gastrointestinala stromala tumörer) är en typ av sarkom och utgår 
troligtvis från mag-tarmkanalens cajalceller. Tumören kan uppträda var som 
helst från matstrupe till ändtarm men förekommer oftast i magsäcken (60 
procent) och i tunntarmen (30 procent). GIST är sällsynt före 40 års ålder, 
medelåldern för diagnos är 65 år. Män drabbas lite oftare än kvinnor. GIST beror 
på en skada, mutation, i en gen. Mutationen uppstår sannolikt slumpartat i 
enstaka celler, och leder till aktivering av ett enzym, tyrosinkinaset c-Kit (i 80% 
av fallen). Följden blir att de naturliga stoppsignalerna för celldelning sätts ur 
spel varpå GIST-cellerna börjar dela sig snabbare och så småningom ger upphov 
till en tumör. Behandling sker med resektion och prognosen varierar med 
tumörstorlek, mitotiskt index och lokalisation (de i magen är oftast snällare än 
de som uppstår i tunntarmen). Till de som ej kan genomgå operation ges 
imatinib som är en tyrsinkinashämmare. Tyvärr blir GIST:s efter ett tag immuna 
mot detta och man försöker ta fram andra tyrosinkinashämmare som 
komplement.  

Fibrom är benigna lesioner som uppstår från bindväv och är uppbyggda av 
fibroblaster och trådstrukturer av kollagen. De kan växa i alla organ och uppstår 
från mesenkymal vävnad. Fibromen kan vara hårda eller mjuka och beror av hur 
tight cellerna i dem är packade. Fibromen kan antingen tas bort om de är 
kosmetiskt störande eller så låter man dem vara då de är ofarliga lesioner.  

Synovialt sarkom troddes komma från synovium, men man har bevisat att de 
neoplastiska cellerna ej är synoviocyter. De står för ungefär 10% av alla 
mjukdelstumörer och 60-70% uppstår runt knäet. Histologiskt ser man epiteliala 
celler och spindelceller. Många är dock monoplastiska och består enbart av 
spindelceller och dessa är lätta att blanda ihop med fibrosarkom eller maligna 
perifera nervtumörer. Synovialt sarkom behandlas aggressivt med lemräddande 
kirurgi (ursäkta översättningen) och kemoterapi. Den metastaserar gärna i 
lungor, ben och regionala lymfknutor. 5års överlevnaden ligger på 25-62% och 
10års överlevnaden enbart på 10-30%.  



Rhabdomyosarkom utgår ifrån antingen normala muskelceller eller från 
muskelprogenitorceller. Det är stor skillnad på behandling och prognos 
beroende på om tumören utgår från mogna celler eller från förstadieceller. Ett 
rhabdomyosarkom kan egentligen sitta var som helst på kroppen, men det finns 
ett klart samband mellan var sarkomet sitter och vilken typ det är. Tumörer som 
sitter på skulderblad, underben eller liknande utgår sannolikt från den mogna 
celltypen. Om rhabdomyosarkomet sitter i ögonhålan, näshålan eller i urinblåsan 
så brukar man säga att det är en medellinjetumör, det vill säga att tumören sitter 
mitt i kroppen. I dessa fall handlar det sannolikt om en tumör som utgår från 
förstadier till muskelceller. Behandlingen av rhabdomyosarkom är, oavsett 
vilken typ det är, intensiv cytostatikabehandling oftast följt av operation och 
ibland även lokal strålbehandling. Tumörer som utgår från de omogna 
förstadiecellerna är betydligt mera känsliga för cytostatika än tumörer som utgår 
från mogna muskelceller. Oftast svarar rhabdomyosarkomen mycket bra på 
behandlingen och man kan vanligtvis operera bort det som blir kvar av tumören. 

Neurofibrosarkom är en malign tumör som uppstår ur små hudnerver, är lokalt 
aggressiv och kan bilda metastaser. Typiska histopatologiska kännetecken är 
bland annat atypiska spindelceller med smala, vågiga och spetsiga kärnor som 
förökar sig snabbt, hypocellulära områden och områden med organiserade 
vindlingar av fibroblastisk tillväxt. De vanligaste primära kroppsdelarna är 
armar och ben, retroperitoneum (utrymmet bakom bukhinnan) och bålen. Dessa 
tumörer tycks debutera under barndomen, ofta tillsammans med 
neurofibromatos 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endokrina organ  
 
Hypofys  
Kunna: Hypofysadenom – (ACTH-, Growth hormone- och prolaktin-bildande).  
Binjurebarken  



Kunna: Hyperfunktionstillstånd Cushings syndrom - olika etiologier (=en sjukdoms 
orsak), effekterna av cortisol, histopatologiska diagnoser.  
Conns' syndrom. Olika etiologer. Effekter.  
Hypofunktionstillstånd Addisons sjukdom, Waterhouse-Friderichsens syndrom.  
Känna till: Binjurebarkscancer.  
Binjuremärg och paraganglier  
Känna till: Tumörerna i binjuremärg och paraganglier (Phaeokromocytom och 
paragangliom) samt effekterna av dessa.  
Endokrina pancreas  
Kunna: Diabetes mellitus – de två huvudtyperna. Etiologi, rubbningar i metabolismen, 
symtom. Senkomplikationer i olika organ. 
Andra tillstånd med förhöjda blodglukosnivåer.  
Thyreoidea  
Kunna: De två vanligaste inflammationstillstånden i thyreoidea: - autoimmun thyreoidit 
(kronisk lymfocytär = Hashimotos sjd) - Granulomatös thyreoidit (subakut thyreoidit = 
de Quervains sjd)  
Vanligaste orsaken till underfunktion i thyreoidea samt symtom på thyroxinbrist. 
Effekter av förhöjda thyroxinhalter vid thyreotoxicos. 
Etiologin till Graves' thyreotoxicos = Basedows sjukdom 
Tumör: Follikulära adenom/ follikulär cancer.  
Papillär thyreoidea cancer. Medullär thyreoideacancer. Anaplastisk thyreoideacancer.  
Parathyreoidea  
Kunna: Primär hyperfunktion. Etiologi och de histopatologiska diagnoser som 
förekommer i parathyreoideakörtlarna  
Sekundär hyperfunktion. Etiologi och de histopatologiska diagnoser som förekommer i 
parathyreoideakörtlarna  
Ärftliga sjukdomar i endokrina organ  
Känna till: Multipel endokrin neoplasi typ 1 resp 2.  
 

De endokrina sjukdomarna ger varierande och ibland svårtolkade symtom såväl 
vid över- som underfunktion hos det organ som är drabbat. Detta gör att de 
endokrina sjukdomarna förekommer som differentialdiagnoser (alternativa 
diagnoser) vid ett flertal vanliga utredningar inom sjukvården (t ex för 
hypertoni, yrsel, hjärtklappning, diarre, medvetandestörningar, demens m.m.). 

Hypofysadenom definieras av vilken typ av hormon, eller hormoner, som de 
neoplastiska cellerna producerar. De kan vara funktionella och ge 
hormonöverskott eller ickefunktionella och ger då inga kliniska manifestationer 
som visar att de finns. Adenomen består oftast av en celltyp, men det finns 
kombinationer av två (GH och prolaktin är vanligast) och även flera (väldigt 
ovanligt). De flesta hypofysadenomen uppstår spontant, men i 5% av fallen 
förekommer det en ärftlighetsfaktor. De kallas mikroadenom om de är under 
1cm och makroadenom om de är större än 1cm, de ickefunktionella blir oftare 
makroadenom då man ej hittar dem förrens de vuxit till sig och de ger ofta 
skador på hypofysen som på det sättet leder till endokrina konstigheter.  

Prolaktinom är den vanligaste typen av de funktionella adenomen och den kan 
vara av både mikro och makrotyp. Hyperprolaktemi ger amenorrhea, 
galaktorrhea och infertilitet och eftersom det påverkar kvinnor premenopausalt 
(amenorrhea) mer än män och postmenopausala kvinnor så är diagnosen lättare 
att ställa på dem. Högdosering av östrogen, njursvikt, hypothyroidism och 



graviditet kan också ge hyperprolaktemi, även en skada på hypothalamus kan 
göra att inhibitionen av prolaktin ej sker och samma symptom uppstår.  

Growth hormone adenom och de som är en blandning som innehåller dessa är 
det näst vanligaste funktionella adenomet. Dessa ger ofta små effekter på 
kroppen och GH adenomen kan därför vara rätt stora när de påträffas. GH 
utsöndring kommer att stimulera en frisättning av insulin-like growth factor 1 
från levern som ger många av de kliniska symptomen. Om adenomet uppstår 
innan epifysplattorna har stängt, exempelvis på ett växande barn, så kan man 
drabbas av gigantism. Om det uppstår efter epifysplattorna har stängt så drabbas 
man av akromegali. GH ger också diabetes mellitus, muskelsvaghet, 
hypertension, osteoporos, m.m.  

ACTH adenom är ofta små när man hittar dem då de kan orsaka 
hyperkortisolism, vilket leder till Cushings sjukdom (för att det beror av ett 
ACTH överskott). Detta då ACTH stimulerar binjurebarken att producera kortisol 
som leder till moon face och buffalo hump. Stora, aggressiva ACTH adenom kan 
utvecklas när man opererar bort binjurarna för att behandla Cushings syndrom. 
Detta ger ingen inhibition till hypofysen i form av kortisol och preexisterande 
ACTH adenom får möjlighet att tillväxa. Då ses inte hyperkortisolism, för 
binjurarna inte längre finns, utan en hyperpigmentering som beror av en ökad 
mängd MSH (melanocyt stimulerande hormon).  

Cushings syndrom eller Cushings sjukdom är en endokrin sjukdom som innebär 
en överproduktion av kortisol i binjurebarken (hyperkortisolism). Den 
kännetecknas av fettanhopningar över ansiktet, nacke och bålen, bildning av 
blåröda bristningar i huden, blodtrycksförhöjning och hos kvinnor 
menstruationsrubbningar. Binjurebarksadenom, cancer, hypofystumörer med 
ACTH-produktion eller ACTH-produktion på annat ställe, kan alla vara orsaker. 
Hyperkortisolism kan även utlösas hos patienter med höga kortisondoser och 
förhöjda kortisolvärden kan också ses vid psykiska tillstånd (till exempel 
melankoli, posttraumatiskt stressyndrom). Cushings syndrom kan ofta ses 
tillsammans med en atypisk form av hypotyreos, som uppvisar sänkta värden av 
såväl tyreoideahormoner och TSH. Cushings syndrom kan även orsaka en 
förtvining av hippocampus. Patienten får på grund av de ökade 
glukokortikoiderna, oväntad viktuppgång, där kroppsfettet placerar sig på buken 
(bukfetma), och ansiktet (månansikte), och "buffalo hump", det vill säga en 
fettknöl på nackens nedre del. På grund av de ständigt höga glukosnivåerna i 
blodet utsöndras insulin oftare och i högre halt. Det kan i vissa fall i sin tur leda 
till insulinresistens och typ 2, Diabetes mellitus. De ökade kortisolnivåerna kan 
leda till minskat immunförsvar. Huden blir skör och svårläkt och uppvisar ofta 
blå/röda/lila bristningar (striae) på buken, låren, höfterna. Hos barn kan 
Cushings leda till kortvuxenhet, och hos vuxna till benskörhet. Högt blodtryck är 
vanligt. 

Humöret påverkas med labilitet, irritabilitet, depression, panikattacker, 
paranoia, eller, i mycket ovanliga fall, psykoser. Psykos till följd av Cushings, dvs 
en organisk psykos, påminner ofta om en mani med hallucinationer och ibland 
katatoni. Minnesstörningar är vanliga, till följd av påverkan på hippocampus. 
Den påverkar koncentrationsförmågan, ger tankeflykt, orkeslöshet och minskat 



libido. Kortisolet påverkar också androgenutsöndringen, varför kvinnor med 
Cushings kan få hyperandrogenism och uppleva maskulinisation, 
menstruationsstörningar och hirsutism. 

Conns sjukdom, eller primär hyperaldosteronism, är en ovanlig endokrin 
sjukdom som yttrar sig i att aldosteronnivåerna är förhöjda. Vid Conns sjukdom 
är aldosteronproduktionen för hög, och detta orsakar högt blodtryck och lågt 
kalium. En tumör i binjurebarken är den vanligaste orsaken till Conns sjukdom. 
Även tillväxt av binjurebarken som inte klassificeras som tumörvävnad kan 
orsaka sjukdomen, så kallad adrenal hyperplasi. Aldosteron gör att njurarna inte 
utsöndrar natrium utan istället utsöndrar kalium. Förutom högt blodtryck 
förekommer hjärtarytmier och muskelsvaghet. Högt blodtryck och lågt kalium 
ska föranleda misstankar om primär aldosteronism. Aldosteron i blodet och 
urinen är båda förhöjda. Datortomografiundersökning kan också vara av värde. 
Lågt kalium kan annars vara orsakat av läkemedel (till exempel diuretika) eller 
av mycket lakritsätande (hämmar 11b-hydroxisteroiddehydrogenas som gör att 
kortisol ej kan verka på aldosterons receptor i njuren). Behandling är att man vid 
binjurebarksadenom opererar bort detta och vid tillväxt av binjurebarken ger 
man läkemedlet spironolakton. 

Addisons sjukdom, en form av primär binjurebarksinsufficiens, är en sällsynt 
endokrin sjukdom som innebär att produktionen av kortisol och aldosteron i 
binjurebarken är nedsatt (hypokortisolism). Obehandlad leder sjukdomen till 
döden, men prognosen vid behandling är mycket god. Orsaken till Addisons 
sjukdom är i västlandet nästan alltid autoimmun, vilket innebär att 
immunsystemet istället för att reagera mot kroppsfrämmande virus eller 
bakterier av misstag reagerar med kroppsegna vävnader. I det här fallet mot 
binjurebarken. I utvecklingsländer är tuberkulos inte sällan orsaken. Bland 
ovanligare orsaker finns blödningar i binjuren vid exempelvis 
heparinbehandling eller septisk nekros vid exempelvis meningokocksepsis 
(Waterhouse-Friedrichens syndrom). Hypokortisolism kan även uppstå av andra 
orsaker, till exempel av psykiska tillstånd (till exempel posttraumatiskt 
stressyndrom). Patienter med Addisons sjukdom söker ofta läkare upprepade 
gånger för trötthet, muskelsvaghet och viktnedgång utan att få rätt diagnos. 
Typiska tecken vid Addisons sjukdom är en ofta kraftig gråbrun 
hudpigmentering, vilket gör att patienten ser piggare ut än vanligt, men mår 
fruktansvärt mycket sämre än vanligt. Om sjukdomen står länge tillkommer 
besvär med lågt blodtryck, att det svartnar när man reser sig upp och till slut 
illamående, kräkningar och ett fullt utvecklat chocktillstånd. Vid behandling av 
Addisons sjukdom ersätter man förlusten av kortisol med hydrokortison och 
aldosteron med fludrokortison (Florinef). Vid kräkningar och magsjuka ska 
patienter med Addisons sjukdom uppsöka läkare akut, eftersom man förlorar 
vätska och salt och samtidigt inte kan ta upp medicinen. Behandlingen är då 
intravenös saltlösning och intravenös hydrokortison (Solu-Cortef) i höga doser. 

Waterhouse-Friderichsens syndrom (WFS) definieras som en binjuresvikt på 
grund av att det sker en blödning i binjurarna på grund av en bakterieinfektion 
(ofta Neisseria meningitidis). Infektionen leder oftast till en massiva blödning i 
båda binjurarna och är ofta associerad med organsvikt, shock, DIC 
adrenokortikal insufficiens och död. Även Mycobacterium tuberculosis och 



Staffylococcus aureus kan ge WFS. För att undvika detta så vaccinerar man sig 
ofta mot meningococcer och det behövs framför allt hos de med nedsatt 
mjältfunktion eller de med olika immunsjukdomar. De första symptomen är bara 
feber, kräkningar och huvudvärk. Sen uppkommer ett eksem som snabbt blir 
petekierliknande. En cyanos i extremiteterna kan vara stor och patient kan i 
värsta fall hamna i koma. Behandlingmässigt så krävs en snabb dos av 
antibiotika och i efterhand kan en plastikkirurg behövas för att ta hand om 
vävnadsnekroser som uppstått.  

Binjurebarkscancer är en relativt ovanlig och högmalign tumör som utgår från 
celler i binjurebarken. Den är snabb progredierande och diagnostiseras ofta i 
avancerat stadium. Sjukdomen förekommer i alla åldrar och drabbar både män 
och kvinnor. De ger ofta en överproduktion av binjurebarkshormon 
(steroidhormoner - kortisol och aldosteron) och leder till olika sjukdomar (se 
ovan), men det finns även de som inte producerar hormoner och ändå är 
aggressiva. De invaderar gärna v. suprarenalis, vena cava och lymfkärlen i 
närheten. Metastaser i lymfknutor är vanliga och via den hematogena 
spridningen så kan de sätta sig i lungor och andra tarmdelar. Medianpatienten 
överlever ungefär 2år. Det man ska veta är dock att metastaser är mer 
förekommande i binjuren än primära carcinom.  

Feokromocytom är en tumör som bildas av kromaffina celler och producerar 
adrenalin och noradrenalin och är en såkallad binjuremärgstumör. De är viktiga 
tumörer då de ger hypertension som kan lösas med ett kirurgiskt ingrepp. 10% 
av tumörerna uppstår utanför binjuren. I 10% av binjurefeokromocytomen är 
bilaterala, kan vara 50% om det är ett ärftligt syndrom. 10% av 
binjurefeokromocytomen är maligna, trots att de benigna associeras med 
hypertension som i sig är dödligt nog. 25% av personerna som har 
feokromocytom eller paragangliom har en mutation i minst en av följande sex 
gener: RET, NF1, VHL, SDHB, SDHC och SDHD. De flesta tumörerna producerar 
framför allt adrenalin. Kliniskt ser man främst hypertension. Det går i perioder 
där patienter helt plötsligt får en stegring i blodtryck, tachycardi, huvudvärk, 
svettningar och tremor. Dessa perioder kan även uppstå av tryck mot 
feokromocytomet som då släpper ut mer adrenalin och noradrenalin. Isolerade 
benigna feokromocytom tas bort kirurgiskt, men vid många lesioner behövs ofta 
mediciner ges för att hålla nere hypertensionen då man ej kan operera bort den.  

Paragangliom är en ovanligt neuroendokrin neoplsam som kan utvecklas på 
olika ställen i kroppen (huvudet, nacken, thorax och främst magen). Runt 97% av 
dem är benigna och botas med hjälp av kirurgi, de resterande 3% är maligna då 
de kan producera distala metastaser. Paragangliom uppstår från paraganglia i 
kromaffinnegativa glomusceller som fungerar som en del av den sympatiska 
grenen i autonoma nervsystemet. Dessa celler fungerar vanligtvid som 
kemoreceptorer i blodkärl (bifurkationen i a. carotis) och i arcus aorta. Är nära 
besläktade med feokromocytom som dock är kromaffinpositiva. Tumörerna är 
antingen asymptomatiska eller så presenterar dem sig som en smärtfri knöl. 
Trots att de innehåller neurosekretoriska granula så är det enbart 1-3% som 
utsöndrar tillräckligt med katekolaminer för att vara kliniskt relevant - då liknar 
dem feokromocytom symptommässigt. Paragangliomen definieras ofta efter vart 
ifrån de uppstod: Carotid paraganglioma (carotistumör), glomus tympanicum 



(uppstår i mellanörat och ger tinnitus), vagalt paragangliom (kan ge dysfagi), 
m.m. Behandlas med kirurgi eller kemoterapi. ' 

Diabetes mellitus är en samling av metabola störningar som leder till 
hyperglykemi. Denna hyperglykemi uppstår på grund av felaktig 
insulinsekretion, felaktig funktion hos insulinet eller vanligast: båda. Den 
kroniska hyperglykemin kan skada njurarna, ögonen, nerverna och blodkärlen. 
Därför är det viktigt att patienter med diabetes får vård snabbt då deras 
sekundära skador kan vara allvarliga. Man delar in DM i två olika typer: typ 1 och 
typ 2. Typ 1 innebär att inget insulin produceras och beror av att pancreas 
betaceller bryts ner av autoantikroppar (10% av fallen). Typ 2 är den vanligaste 
DM (80-90%) och beror av en perifer resistans mot insulin samt en oförmåga att 
kompensera för detta i pancreas. De sista procenten görs upp av bland annat 
infektioner, droger, genetiska defekter, graviditetsdiabetes m.m. Det man ska 
förstå är dock att alla leder till samma slutmål vilket är skador på njurar, nerver, 
blodkärl och ögon och kan i värsta fall leda till död. 

Typ 1-diabetes (tidigare kallad insulinkrävande diabetes, juvenil diabetes, 
ungdomsdiabetes, och som även ibland skrivs som typ I-diabetes) uppstår när 
blodets halt av socker stiger på grund av att kroppen saknar eller har nedsatt 
produktion av hormonet insulin. Sjukdomen orsakas av en autoimmun reaktion 
mot de insulinproducerande cellerna (betaceller) i bukspottkörteln (pankreas). 
Som med andra autoimmuna sjukdomar är etiologin oklar. Tvillingstudier har 
visat att ärftlighet existerar, men att den inte är entydig. Vissa typer av MHC-
alleler (genvarianter) tycks ge en ökad känslighet för att utveckla sjukdomen. 
Dock är miljöfaktorer en bidragande orsak. Det finns vissa tecken som tyder på 
att trauma, exempelvis annan sjukdom, kan bidra till att sjukdomen utvecklas. 
Om dessa händelser inträffar när barnet är i en ålder då kroppen utvecklas 
mycket och kan vara känslig för yttre faktorer så kan bukspottkörtelns betaceller 
slås ut av immunsförsvaret. LADA (Latent autoimmune diabetes in adults) är en 
diabetesform som liknar typ 1-diabetes. Den drabbar vuxna och kan ibland 
förväxlas med typ 2-diabetes. Liksom i typ 1 minskar insulinproduktionen, men 
långsammare än i typ 1. Inledningsvis kan LADA ofta behandlas med tabletter 
som sänker blodsockernivån, men efter några år krävs i regel insulininjektioner. 
Även LADA är en autoimmun sjukdom.  

Typ 2-diabetes (tidigare kallad icke-insulinkrävande diabetes och 
åldersdiabetes) är ett tillstånd då kroppens känslighet för insulin är nedsatt. 
Bukspottkörtelns produktion av insulin är normal eller förhöjd men däremot har 
insulinet minskad effekt på vävnaderna i kroppen, och blodsockerhalten förblir 
därför hög. Orsaken är att cellernas insulinreceptorer av okända anledningar 
inte längre svarar på insulin, och därför tar inte cellerna upp glukos från blodet. 
Typ 2-diabetes behandlas därför inte huvudsakligen med insulininjektion, även 
om det numera är ganska vanligt även med insulininjektioner som komplement 
till behandling med tabletter. 

Graviditetsdiabetes är en typ av diabetes som uppkommer under graviditet och 
försvinner efter förlossningen. Dessa patienter löper en ökad risk för att längre 
fram i livet få diabetes Typ-2. Det är viktigt för dem att minska den risken genom 
att undvika övervikt, att motionera och att inte röka. Sekundär diabetes är när 



diabetes orsakas av en annan sjukdom. Den kan uppstå efter en inflammation i 
bukspottkörteln och i samband med vissa medicinska behandlingar, som till 
exempel kortisonbehandling eller akromegali. Sekundär diabetes kan försvinna 
om huvudsjukdomen behandlas. 

Det finns även monogena former av diabetes som är ovanliga och uppkommer på 
grund av en enkel genmutation som leder till en primär betacells dysfunktion (en 
glukokinas mutation) eller leder till en onormal insulin-till-
insulinreceptorsignalering (en insulinreceptormutation).  

Vanliga symptom vid obehandlad diabetes är: Polydipsi (onormalt stor törst), 
polyuri (onormalt stora urinmängder), trötthet, viktminskning, acetonlukt i 
andedräkten och dimsyn (suddigt seende). Ketonsyraförgiftning (ketoacidos) 
inträffar när levern inte får tillräckligt med socker och istället som kompensation 
slår på ketonproduktionen. Oftast sker detta vid typ 1-diabetes. Orsaken är då att 
insulinbristen hindrar glukoset att komma in i levercellerna. Cellerna tolkar 
detta som att sockerbrist råder varpå de kompenserar detta genom 
ketonkroppsbildning, trots att blodsockernivåerna är höga, vilket också leder till 
acetonlukten på andedräkten.  

Sena komplikationer som kan uppstå är perifer vaskulär ateroskleros. Detta kan 
leda till ischemi och gangrän i distala extremiteter så som fötter och tår. Vi kan 
drabbas av perifer neuropati. Vi kan få diabetisk nefropati vilket beror på 
glomerulära lesioner, njurartärlesioner (arterioloskleros) och pyelonefrit. Vi kan 
få diffus mesangial skleros i njuren som ger en basalmembransförtjockning. När 
denna skleros sätter in får patienter nefrotiska syndromet som består av 
proteinuri, hypoalbuminemi och ödem. Ögonen tar också stryk om man går med 
obehandlad diabetes och kan i värsta fall leda till blindhet. Dessa sena 
komplikationer kan man säga uppstår på grund av tre underliggande 
mekanismer: formation av AGE:s, aktivering av PKC och störningar i polyolvägen 
som leder till oxidativ stress. 

AGE:s står för advanced glycation end products. Dessa uppstår av 
ickeenzymatiska reaktioner mellan intracellulära glukosderiverade prekursorer 
(glyoxal, methylglyoxal och 3-deoxyglucoson) och aminosyror på intra och 
extracellulära proteiner. Detta sker i vanliga fall också, men på grund av 
hyperglykemin så sker det mer frekvent. AGE:s kan sedan binda till RAGE 
receptorer som finns på makrofager och t-celler samt på endotel och vaskulär 
glatt muskulatur. AGE-RAGE bindningen leder till inflammatoriska svar, ökad 
koagulabilitet och ökad proliferation av de glatta muskelcellerna i kärlet vilket 
alla ger skador kardiovaskulärt. 

PKC aktiveras vanligtvis av kalcium och DAG. Hyperglykemin ger en de novo 
syntes av DAG som på så sätt aktiverar PKC utan signalering utifrån. PKC leder i 
sin tur till en ökad produktion av bland annat VEGF som ger 
neovaskulariseringen som man ser vid diabetisk retinopati. 

Störningar i polyola vägen, sorbitol-aldosreduktasvägen, beror på att vissa 
vävnader ej behöver insulin för att transportera in glukos. Detta gör att dessa 
vävnader tar upp för mycket glukos vid hyperglykemin och gör om det till 
sorbitol med hjälp av aldosreduktas. Sorbitol blir tillslut fruktos i en reaktion 



som använder NADPH. NADPH behövs när man ska göra glutation (som används 
för att skydda oss mot reaktiva syrespecies, ROS), och om all NADPH går åt till att 
göra fruktos så kommer vi få en brist på glutation. Detta kommer leda till en 
ökad oxidativ stress i kroppen som bland annat kan påverka neuronen och leda 
till en diabetisk neuropati.  

 

Innan vi går in på thyroidean så tar vi upp lite olika symptom på både hypo- och 
hyperthyreos. 

Hypothyreos ger en minskad ämnesomsättning då mängden thyroideahormon 
går ner. Detta kan orsakas av exempelvis Hashimotos thyreoidit (se nedan) och 
patienterna upplever trötthet, köldkänsla, minskad aptit, viktuppgång, 
förstoppning, torr och grov hud, hes röst och tunnare hår. Dessutom kan man se 
att minnet försämras, framför allt hos äldre där detta kan vara det enda 
symptomet.  

Hyperthyreos ger istället ett överskott av thyroideahormon. Eftersom dessa 
hormoner uppreglerar kolhydrat och fettkatabolismen samt stimulerar 
proteinsyntes så ökar vi helt enkelt ämnesomsättningen i kroppen. Patienter 
med hyperthyreos kan uppleva: svettningar, värmekänsla, trötthet, 
menstruationsrubbningar, hjärtklappning, viktnedgång, tremor, diarréer, dålig 
sömn, muskelsvaghet och hudproblem (naglar kan exempelvis släppa från 
nagelbädden och man kan få håravfall). Låter man den gå obehandlad följer ofta 
exophtalmus, det vill säga en utbuktning av ögonen från ögonhålorna.   

Kronisk lymfocytär thyreoidit, Hashimotos thyreoidit, är den vanligaste 
anledningen till hypothyreos i världen. Den ger en thyroideasvikt på grund av en 
autoimmun attack att av körteln. Den är vanligare hos kvinnor än män, mest 
prevalent i åldrarna 45-65år, men kan även uppstå hos unga. Man tror att 
Hashimotos kan uppkomma på grund av en mutation i de immunreglerande 
generna, den mest signifikanta är cytotixisk t-lymfocyt-associerat antigen-4 
genen (CTLA4) vilket kodar för en negativ regulator av T-cells funktioner. 
Hashimotos hittas ofta på grund av en smärtlös förstoring av thyroidea och 
symptom associerade med hypothyreos. Förstoringen är oftast symmetrisk och 
diffus, men kan ibland vara placerad på ett sådant sätt att man kan blanda ihop 
det med en neoplasm. Oftast utvecklas symptomen långsamt, men det kan 
uppstå något som kallas hashitoxicitet där vi får en snabb atack av thyroideas 
folliklar vilket gör att dessa spricker och vi får höga mänger T3 och T4 i kroppen. 
Vi får alltså en hyperthyreos. Dock sjunker nivåerna av T3 och T4 i kroppen och 
mängden TSH ökar för att kunna kompensera, men eftersom thyroidea är skadad 
kommer inte mängden T3 och T4 gå upp och vi drabbas av en hypothyreos. 
Patienter med Hashimotos har ofta andra autoimmuna sjukdomar och en ökad 
en risk för B cells non-Hodgkin lymfom föreligger (vilken ofta utvecklas i 
thyroidea körteln). Behandlas ofta med Levaxin (en T4 analog).  

Subakut granulomatös (de Quervain) thyreoidit är mindre vanlig än 
Hashimotos sjukdom, men förekommer likt Hashimotos mer hos kvinnor än 
män. Det tros bero av en virusinfektion eller en inflammation som utvecklas på 
grund av en virusinfektion. Många patienter har haft en övre luftvägsinfektion 



precis innan symptomen bryter ut. Till skillnad från Hashimotos så är detta inte 
en autoimmun sjukdom och nedbrytningen blir därför limiterad. Histologiskt 
kan man se att kolloiden som läckt ut från follikeln triggar igång bildningen av 
granulom med jätteceller och ibland lite fragment av kolloid. Läkning sker när 
inflammationen går ner och leder ofta till fibros. Sjukdomen uppkommer ofta av 
en akut isättande nacksmärta, feber och förstoring av sköldkörteln. Övergående 
hyperthyreos kan uppkomma då folliklarna tar skada och läcker ut stora 
mängder thyroideahormon i kroppen. När sjukdomen fortgår får man tillslut en 
hypothyreos (som är övergående), men de flesta patienter återgår till ett normalt 
liv inom 6-8veckor.  

Graves sjukdom, eller Basedows sjukdom, är den vanligaste endogena 
hyperthyreosen. Den manifesteras ofta i en triad: thyrotoxicitet (beror av en 
förstorad och överfunktionell thyroidea), exophtalmus (i 40% av fallen) och ett 
infiltrativt eksem (ses i vissa fall). Sällsynta symptom är tyreotoxisk psykos och  
akropati (en subperiosteal bentillväxt). En obehandlad patient kan under stress 
eller annan sjukdom drabbas av en akut livshotande tyreotoxisk kris. 
Symptomen på denna kris kan innefatta hög feber, takykardi, blodtrycksfall, 
kräkningar, motorisk oro, apati, desorientering och koma. Komplikation kräver 
akut vård och sjukhusvistelse där vården består i att försöka minska nivåerna av 
tyroideahormer, med tyreostatika, och i sällsynta fall med jodblockering. 
Symptomen kan behandlas med betablockerare.  

Graves drabbar också fler kvinnor än män och genetiska faktorer spelar in då det 
verkar vara en ökad risk att drabbas om någon annan i släkten har det. Det är en 
autoimmun sjukdom och den är associerad med vissa HLA haplotyper och 
polymorfism i bland annat CTLA-4. Det som sker i sjukdomen är att sköldkörteln 
tillverkar för mycket tyreoideahormon (tyroxin eller T4 och/eller trijodtyronin 
eller T3) då det finns sköldkörtelstimulerande antikroppar i blodet. Dessa 
stimulerar i sin tur thyroidea att tillverka mer thyroideahormon än vad som 
behövs, därav symptomen. Basedows sjukdom behandlas med medicinering, 
som syftar till att slå ut produktionen av sköldkörtelhormon; operation, det vill 
säga kirurgiskt avlägsnande av delar av sköldkörteln; eller radioaktivt jod. Den 
senare behandlingen undviks dock vad gäller kvinnor i fertil ålder, eftersom 
riskerna för senare fostermissbildningar är stor. Patienter som genomgått 
behandling för Basedows sjukdom får ofta för låg produktion av 
sköldkörtelhormon (hypotyreos). En obehandlad sjukdom innebär istället en 
stor påfrestning på kroppen, i synnerhet hjärtat, och kan leda till döden. 

Tumörer i sköldkörteln kan vara follikulära adenom eller carcinom (papillära 
är vanligast (85%), sedan follikulära, anaplastiska och medullära). De godartade 
follikulära adenomen är vanliga. Dock kan man inte innan de är opererade 
avgöra om follikulär tumörer är godartade adenom eller follikulär cancer. De 
måste därför opereras för att diagnos ska kunna fastställas.  

I Sverige drabbas varje år cirka 400 patienter av sköldkörtelcancer, d.v.s. ca 1 % 
av all registrerad cancer. Den vanligaste formen, cirka 85%, är papillärt 
carcinom. Dessutom finns det follikulär, medullär och anaplastisk carcinom. 
Joniserande strålning är en riskfaktor för utveckling av papillär 
sköldkörtelcancer. Därför skyddas sköldkörteln om möjligt vid röntgen av 



halsområdet. Radioaktivt nedfall har också visats orsaka ökad mängd papillär 
cancer, exempelvis i samband med kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986. I Sverige 
sågs dock ingen ökning. Den medullära cancern uppstår från de parafollikulära 
cellerna, C cellerna, i thyroidea och kan sekretera calcitonin vilket lättare leder 
till en diagnos. Ungefär 70% av dessa cancrar uppstår sporadiskt men 
resterande kan ingå i det ärftliga syndromet, multipel endokrin neoplasi typ 2 
(MEN-2). Det follikulära carcinomet är vanligare hos kvinnnor än män och 
uppstår oftare i områden med jodbrist. Dessa tumörer kan metastasera till 
lungorna, benen och levern och till skillnad från papillärt carcinom så uppstår 
sällan lokala lymfknutemetastaser. Anaplastiska carcinomen är odifferentierade 
tumörer i thyroideas follikulära epitel. De är extremt aggressiva och har en 
dödssiffra som närmare sig 100%. Ungefär 25% av de som drabbas av denna 
aggressiva tumör har haft ett tidigare väldifferentierat carcinom, och yttligare 
25% har ett samtidigt väldifferentierat carcinom. Som man ser är 
uppkomstmekanismen för de flesta cancrarna i sköldkörteln tyvärr okända. De 
flesta cancrarna i sköldkörteln upptäcks helt enkelt som en knöl på halsen utan 
andra symtom. Snabbväxande tumörer kan ge tryckkänsla, andningsbesvär och 
röstpåverkan. Dessa symtom är dock ganska ospecifika och kan ses även vid 
godartad knölstruma. Enstaka gånger är det spridning till lymfkörtlar på halsen 
som leder till diagnosen sköldkörtelcancer. Det är alltså viktigt att patienter med 
nytillkommen knöl på halsen söker sjukvård. Sköldkörteltumörer behandlas i 
första hand med kirurgi. De godartade follikulära adenomen avlägsnas med att 
halva sköldkörteln där tumören sitter opereras bort. Skulle tumören visa sig vara 
en follikulär cancer tas resterande del av sköldkörtleln bort i ett senare skede.  
Den vanligast formen, papillär cancer, opereras med avlägsnande av hela 
sköldkörteln och närliggande lymfkörtlar. Liknande operation görs för medullär 
sköldkörtelcancer. Den anaplastiska cancern som betraktas som en allvarligare 
form behandlas oftast med förbehandling innan operation. Den inbegriper daglig 
strålbehandling och lågdoscytostatika (cellgifter). Först då denna förbehandling 
som tar ca 3 veckor är slutförd blir operation aktuell. 

Hyperparathyroidism är en överfunktion i parathyroideakörtlarna vilket leder 
till en överproduktion av PTH. Det finns en primär form och en sekundär. Vid 
primär hyperparatyreos orsakas den höga utsöndringen av hormonet av 
sjukdom i själva bisköldkörteln, medan sekundär hyperparatyreos är när ökad 
PTH-utsöndring uppkommer som kompensation för långvarig låg kalciumhalt. 
Det finns även tertiär hyperparatyreos, men denna är ovanlig. Primär 
hyperparathyreos (PHPT) är den vanligaste av sjukdomarna som oftare 
drabbar kvinnor än män, oftast äldre. Den orsakas oftast av ett eller flera 
adenom i en eller flera av de 4 bisköldkörtlarna och ger en ökad utsöndring av 
PTH (85-95% av fallen). Det kan även bero på en primär hyperplasi här (diffus 
eller nodulär, sker i 5-10% av fallen) eller på grund av ett 
parathyroideacarcinom (1% av fallen, symptomen uppkommer tyvärr ofta sent 
och överlevnadsprognosen är dålig). Hormonutsöndringen ger i sin tur upphov 
till kalköverskott i blodet, hyperkalcemi, vilket definieras som kalciumhalter i 
blodet på över 2,8 millimol per liter. Detta uppstår dels genom att skelettet bryts 
ner, och dels ökar upptaget av kalcium i tarmen. Även upptaget i njurens tubuli 
ökar, vilket leder till att man förlorar mindre kalcium via urinen. Symptomen 
orsakas av det kalköverskott som bildas, men många som får primär 



hyperparatyreos får få eller inga symptom och kan gå länge med kalköverskott 
utan att märka det. Andra får symptom dock är symptombilden så diffus att 
många drabbade tror sig ha ålderskrämpor och går lång tid utan att söka hjälp. 
Tillståndet innebär risk för skador på blodkärl och njurar och även osteoporos. 
Anorexi, illamående och förstoppning förekommer, samt stora urinmängder, täta 
miktioner, sömnrubbningar, muskelkramper och framför allt en oerhörd 
trötthet. Psykiska symtom som apati, depressionsliknande tillstånd och 
förvirring är vanligt. Vid långvarig sjukdom kan den drabbade utveckla allvarliga 
förändringar i skelettet och demensliknande beteende. Njursten och 
kalkutfällningar i njuren kan uppstå och vid svår sjukdom kan njuren skadas och 
kreatininvärdet höjas. Om tillståndet går obehandlat länge med höga PTH-nivåer 
kan det leda till koma. Förutom att halterna av kalcium och PTH i blodet är 
förhöjt är halten av fosfat sänkt då PTH gör att ben frisläpper både kalcium och 
fosfat, men räddar sedan kalcium i njuren och ökar utsöndringen av fosfat på 
samma ställe. Dock ökar PTH upptaget av fosfat från tarmen så det ger oftast 
bara en lätt minskning i serumnivån. Sekundär hyperparathyreos orsakas av 
alla sjukdomar som ger en kronisk sänkning av serumkalciumnivåerna. Detta då 
en kroniskt låg kalciumnivå i kroppen kommer att överaktivera parathyroidea. 
Kronisk njursvikt är den vanligaste anledning till detta tillstånd, men 
mekanismen är inte helt förstådd. Man tror dock att njursvikten ger en minskad 
fosfatsekretion vilket leder till hyperfosfatemi. De ökade nivåerna av fasfat i 
blodet trycker ner mängden kalcium i blodet och stimulerar på så sätt 
parathyroidea. Vid sekundär hyperparathyreos så är körtlarna hyperplastiska. Vi 
har en ökad mängd chiefcells och fettcellerna minskar i mängd. Kliniska 
manifestationer vid denna sjukdom är ofta dominerade av de som uppkommer 
vid kronisk njursvikt. Man ser iallafall opakheter i benen och andra symptom 
som är associerade med förhöjda nivåer av PTH (dock ej lika allvarliga som de 
som uppstår vid primär). Man ser ofta en metastatisk kalcifikation i blodkärlen 
(sekundärt till hyperfosfatemin) och denna ger ibland ischemisk skada till huden 
och andra organ - kallas för kalcifylaxis. I få fall kan parathyroideaaktiviteten bli 
autonom och ännu mer överdriven vilket istället leder till en hyperkalcemi. 
Denna process kallas ibland för tertiär hyperparathyreos och i dessa fall kan 
en parathyrektomi behövas.  

Multipel endokrin neoplasi typ 1 (MEN1) kallas också Wermers syndrom. 
Sjukdomen innebär att tumörer bildas i två eller fler hormonproducerande 
körtlar samtidigt, vanligtvis i hypofysens framlob, bisköldkörtlarna och i den 
hormonproducerande delen av bukspottkörteln. Även tumörer i binjurebarken 
samt hormonproducerande tumörer (karcinoider) i lungorna, magsäcken och 
thymus förekommer, liksom lipom i huden. Det är osäkert hur vanlig MEN1 är, 
men uppskattningsvis finns sjukdomen hos 3 personer per 100 000 invånare i 
Sverige och den förekommer lika ofta hos män som hos kvinnor. De tumörer som 
uppstår vid MEN1 beror på förlorad funktion av en tumörsupressorgen kallad 
MEN1-genen, lokaliserad till den långa armen på kromosom 11 (11q13). En 
tumörsupressorgen är ett arvsanlag som normalt förhindrar uppkomst av en 
tumör. MEN1-genen kodar för ett protein som kallas menin. Proteinet har en rad 
funktioner för att reglera celltillväxt och kärlnybildning. Normalt har man två 
tumörsupressorgener, en från vardera föräldern. Personer med MEN1 har en 
normal och en muterad MEN1-gen i alla kroppens celler. Den normala genen 



räcker vanligen till för att upprätthålla tumörsupressorfunktionen, men den 
funktionen förloras helt om även den normala genen slumpmässigt under livet 
muteras (loss of heterozygosity - LOH). För att en tumör ska uppstå krävs att 
bägge generna är muterade. Exakt hur menin motverkar tumöruppkomst är inte 
klarlagt i detalj. En förklaring kan vara att en viss tillväxtstimulerande signalväg 
är konstant aktiverad i hormonproducerande tumörer men hämmas av intakt 
menin (P13-AKT-mTOR signalvägen). Muterat menin förlorar förmågan att 
hämma denna signalväg. Orsaken till att flera oberoende tumörer kan 
uppkomma i olika organ hos samma person är alltså att den som har anlaget för 
MEN1 har den första mutationen i alla kroppens celler och därför löper större 
risk än andra att det uppstår en tumör. Multipel endokrin neoplasi typ 1 nedärvs 
autosomalt dominant. Detta innebär att om den ena föräldern har sjukdomen, 
det vill säga har en normal gen och en muterad gen, blir risken för såväl söner 
som döttrar att ärva sjukdomen 50 procent. De barn som inte fått den muterade 
genen får inte sjukdomen och för den inte heller vidare. MEN1 kan visa sig i alla 
åldrar, men de som bär en mutation i MEN1-genen utvecklar förr eller senare 
tumörer, ungefär hälften vid 20 års ålder och nästan alla vid 40 års ålder. 
Sjukdomen innebär att man har olika kombinationer av endokrina och icke-
endokrina tumörer, vilket betyder att symtomen orsakas av ökad 
hormonproduktion eller av tumören själv. Hormonproducerande tumörer 
uppträder i hypofysen, bisköldkörtlarna och i bukspottkörteln. Den vanligaste 
hormonella störningen hos personer med MEN1 är hyperparatyreoidism, det vill 
säga förhöjd produktion av bisköldkörtelhormon (paratyreoideahormon, PTH), 
orsakad av tumör i en eller flera av de fyra bisköldkörtlarna. Icke-endokrina 
tumörer förekommer oftast i huden. 

Multipel endokrin neoplasi typ 2 (MEN2) delas in i typ 2A och 2B samt 
familjär medullär tyreoideacancer (FMTC). Alla tre formerna innebär att det 
bildas tumörer (medullär cancer) i vissa celler i sköldkörteln (tyreoidea). Typ 2A 
kallas även Sipples syndrom efter den amerikanske läkaren John Sipple som 
beskrev denna form 1959. Typ 2B beskrevs första gången på 1960-talet. År 1987 
lokaliserade NE Simpson och CGP Mathew genen till kromosom 10. Senare 
konstaterades att det rör sig om aktiverande mutationer i RET-genen. 
Uppskattningsvis har 4 personer per 100 000 invånare i Sverige MEN2. Det 
innebär att det finns omkring 400 personer. Av de olika varianterna är typ 2A 
vanligast och utgör cirka 90 procent av alla med sjukdomen. MEN typ 2 orsakas 
av en mutation i genen RET, som är belägen på kromosom 10 (10q11.2). Den 
kodar för ett protein, RET, som tillhör gruppen tyrosinkinaser. Mutationen i 
genen leder till okontrollerad celltillväxt, vilket medför en ökad risk för att 
tumörer så småningom kan utvecklas. När cellerna i sköldkörteln vid MEN typ 2 
börjar dela på sig okontrollerat uppstår tumörer. Det innebär också att cellerna 
börjar producera för mycket kalcitonin. Motsvarande ökad celldelning som i 
sköldkörteln kan uppträda också i binjurarna, varvid för mycket katekolaminer, 
bland annat adrenalin och noradrenalin, produceras. Likt MEN typ 1 så nedärvs 
MEN typ 2 autosomalt dominant vilket innebär att om den ena föräldern har 
sjukdomen, det vill säga har en normal gen (arvsanlag) och en muterad gen 
(förändrat arvsanlag), blir risken för såväl söner som döttrar att ärva mutationen 
50 procent. 



Gemensamt för de tre formerna (2A, 2B och familjär medullär thyroideacancer) 
är att det bildas tumörer i C-cellerna, de celler i sköldkörteln som producerar 
kalcitonin. Cirka hälften av alla med typ 2A, som är den vanligaste formen, 
utvecklar förutom medullär sköldkörtelcancer också tumörer i binjuremärgen 
(feokromocytom), ibland i den ena men vanligen i båda binjurarna. Omkring 15 
procent har också en överfunktion av bisköldkörtlarna (hyperparatyreoidism). 
Typ 2A har ett smygande förlopp, och vanligtvis ställs diagnosen i 30-40-
årsåldern. Det första symtomet brukar vara en tumör i sköldkörteln, som oftast 
visar sig som en knöl på halsen. Feokromocytom kan medföra förhöjt blodtryck, 
attacker med huvudvärk och hjärtklappning samt ökad svettning. Hos 15 procent 
påverkas kalkomsättningen. Detta märks inte till att börja med, utan det dröjer 
ofta flera år innan de för höga kalknivåerna upptäcks genom att man blir trött, 
muskelsvag och så småningom utvecklar njursten. Ungefär 5 procent har typ 2B, 
som är den svåraste formen. Denna typ av sjukdomen har en mer aggressiv 
tumörform, som oftast upptäcks vid 20-30 års ålder men ibland redan under det 
första levnadsåret. Utöver medullär tyreoideacancer och feokromocytom har 
personer med typ 2B också vissa typiska yttre drag, som kraftiga läppar samt 
lång och smal kroppsbyggnad. Kroppsbyggnaden liknar den som ses vid Marfans 
syndrom (beror på en skada i en gen, vanligen i kromosom 15, som tillverkar 
äggviteämnet fibrillin, som är en viktig komponent i bindväv, i en fjärdedel av 
fallen handlar det dock om en nymutation). Det förekommer också godartade 
nervcellstumörer (neurogangliomatos) i munhålan och mag-tarmkanalen. Även 
muskelsvaghet samt problem med förstoppning eller diarré förekommer. 
Hyperparatyreodism finns inte vid typ 2B. Den tredje varianten är familjär 
medullär tyreoideacancer, utan kombination med feokromocytom eller 
hyperparatyreoidism. Denna form har i regel knappt märkbara symptom och 
upptäcks vid undersökning i familjer där sjukdomen är känd. Den är lindrigare 
än både typ 2A och 2B. 

 

 

 

 


