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Förord 
Bästa student, hoppas att BV 4 har gått bra för du har nu klarat den jobbigaste terminen under 

preklin. BV 5 är mycket bättre enligt mig även om den för oss också har innehållit vissa problem 

som förhoppningsvis är lösta till er. Detta återspeglas av att lärandemålen under modul 11 inte 

är klara till följd av att det material vi fick inte var rimligt att gå igenom i förhållande till tiden 

innan tentan och därför fick vi en specifikation av lärarna på vad som var viktigast. Jag kan 

också nämna att i denna sammanställning fattas begreppen ”adipogenes” och ”lipid turnover”, 

vilket jag kan tipsa om att läsa på lite extra. BV 5 är en kurs som är jobbig till följd av den stora 

mängden information om olika organsystem och inom olika vetenskapsområden, men det är 

också den kurs jag har tyckt var roligast hittills. Som vanligt kan denna sammanställning 

innehålla både språkliga och innehållsmässiga fel så använd källkritik när du läser. Lycka till!  
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1 Modul 1 – Farmakologi och immunologi 

1.1 Allmän farmakologi 

1.1.1 Beskriva olika administreringsvägar av läkemedel och dessas fördelar och 

nackdelar 

1.1.1.1 Enteral administrering – via mag-tarmkanalen 

1.1.1.1.1 Peroral administrering – via munnen 

Fördelar med peroral administrering är att läkemedlet lätt administreras av patienten själv, 

det är säkert, ekonomiskt, har bra absorption och kräver inte sterilisering av läkemedel eller 

instrument. Nackdelar med peroral administrering är att det kräver compliance från patienten, 

att det har långsam absorption och effekt, att läkemedel har förstapassagemetabolism 

(passerar levern innan det når systemkretsloppet), att läkemedel kan interagera med olika 

födoämnen och att läkemedel skapar irritation då de administreras genom att de till exempel 

smakar illa.  

1.1.1.1.2 Sublingual administrering – under tungan 

Fördelar med sublingual administrering är att läkemedel går direkt till systemcirkulationen 

och undgår förstapassagemetabolism, samt har en snabb absorption. Nackdelar är att 

absorptionen påverkas av bland annat pH och att alla läkemedel inte kan administreras på 

detta sätt, det kan även interagera med andra substanser i munnen. Sura läkemedel kan även 

leda till missfärgning av tänder och karies. 

1.1.1.1.3 Rektal administrering – via rektum 

Fördelar med rektal administrering är att läkemedel till viss del undgår 

förstapassagemetabolism då alla kapillärer inte återgår till systemcirkulationen via v. porta. 

Det är också en fördel att rektal administrering är oberoende av maginnehåll och fungerar även 

om patienten kräks eller av andra anledningar inte har möjlighet att ta läkemedel oralt.  

 

1.1.1.2 Parenteral administrering 

1.1.1.2.1 Intravenös 

Fördelar med intravenös administrering är att läkemedel får en snabb effekt, undgår 

förstapassagemetabolism och att absorptionen av läkemedel är 100%. Nackdelar är att det 

måste ske på sjukhus och kräver sterilisering av material. Intravenös administrering innebär 

också att läkemedelsadministrationen kan avbrytas snabbt vid eventuella biverkningar och att 

närliggande vävnader till administrationsstället kan ta skada. 

1.1.1.2.2 Intramuskulär och subkutan administrering 

Intramuskulär och subkutan administrering ger snabb absorption, även om den är 

långsammare än intravenös. Dock beror absorptionshastigheten mycket på vilken vävnad som 

injektionen administreras i, samt blodflödet till denna vävnad.  

 

1.1.1.3 Övriga administrationsformer 

1.1.1.3.1 Inhalation 

Fördelar med inhalationsläkemedel är att de snabbt kan absorberas till blodet, som vid 

administration av gasformiga anestetikum, samt att läkemedel som ska verka likalt i lungorna 

kan ges via inhalation. Nackdelen med detta är att lokalverkande läkemedel till viss del 

absorberas till blodet och kan då ge upphov till biverkningar.  

 

1.1.1.4 Kutan administration 

Läkemedel som administreras dermalt har en bra effekt lokalt på huden, men huden har 

ganska dålig permeabilitet för de flesta ämnen och är därför inte optimalt för de flesta 

läkemedel. 



25 
 

1.1.2  Redogöra för absorption av läkemedel, faktorer som påverkar absorptionen, 

samt metoder för att erhålla fördröjd absorption – [Rang and Dale’s Kapitel 9]. 

1.1.2.1 Faktorer som påverkar absorption 

Absorption av läkemedel innebär att läkemedel går in i blodet eller den lokala vävnaden. 

Faktorer som påverkar detta är läkemedlets egenskaper, administrationsstället, samt 

innemiljön och patienten. Läkemedlets egenskaper är: 

• Löslighet, där mer fettlösliga läkemedel absorberas lättare än vattenlösliga. 

• Joniseringsgrad och pH, där ojoniserade och opolära läkemedel absorberas lättare än 
joniserade. 

• Partikel- och molekylstorlek, där mindre partiklar absorberas lättare än stora.  

• Sönderfallshastighet, där långsamt sönderfallande läkemedel absorberas snabbare än 

snabbt sönderfallande. 

Administreringsställets egenskaper som påverkar är: 

• Blodgenomströmning, där högre blodgenomströmning innebär snabbare och större 

absorption. 

• pH, då pH-värdet påverkar huruvida läkemedlet är joniserat eller inte och därmed hur lätt 

det absorberas. 

• Absorptionsytan, där en större absorptionsyta innebär större absorption. 

• Transportörer, om celler i vävnaden innehåller transportörer som det aktiva ämnet kan 
använda för att absorberas av vävnaden. 

 

1.1.2.2 Metoder för att sakta ner absorption 

För att sakta ner absorption kan en vasokonstriktor användas vid administreringsstället, då 

detta ger lägre blodflöde och långsammare absorption. pH av administreringsstället kan även 

påverkas för att ändra läkemedels joniseringsgrad och därmed absorption. Vid peroral 

administrering kan magtömning och peristaltik påverka absorptionen. En snabb magtömning 

innebär en snabb absorption. Närvaro av mat saktar ner magtömning, men kan också 

underlätta absorption i tarmen genom att påverka miljön. En långsam tarmperistaltik ökar 

absorptionen av läkemedel då mer kan absorberas innan det passerat ur tarmen. Sist men inte 

minst kan närvaro av andra läkemedel och läkemedlets egen sammansättning också påverka 

dess absorption. 

 

1.1.3 Definiera begreppen biologisk tillgänglighet samt kunna beräkna denna  
Biologisk tillgänglighet (F) är den mängd av ett läkemedel som når systemkretsloppet i 

oförändrad form oavsett administrationssätt. Biologisk tillgänglighet kan beräknas genom 

följande ekvationer: 𝐹 =
𝐴𝑈𝐶𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑠ä𝑡𝑡

𝐴𝑈𝐶𝐼𝑛𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑛ö𝑠𝑡
 och 𝐹 =

𝑉𝑑∗𝐶0

𝐷
 Där AUC är arean under kurvan i ett 

diagram med mängden läkemedel i blodet per tidsenhet. Vd är skenbar distribueringsvolym, 

d.v.s den volym som behövs för att hålla allt läkemedel med samma koncentration som 

läkemedlet i plasma. C0 är den initiala läkemedelskoncentrationen då läkemedlet 

administreras intravenöst och D är dosen.  

 

1.1.4 Redogöra för vilka faktorer som kan påverka biologisk tillgänglighet  
Faktorer som påverkar biotillgänglighet är absorption och de faktorer som påverkar denna (se 

1.1.2.1); effluxpumpar i enterocyter, vilka pumpar ut okända ämnen som absorberats till 

tarmlumen igen; samt förstapassagemetabolism. 

 



26 
 

1.1.5 Beskriva för metabolism av läkemedel, inklusive metaboliserande organ, Fas I 

och II reaktioner, samt involverade enzymsystem  
Vattenlösliga läkemedel elimineras genom urinen, medan fettlösliga läkemedel reabsorberas i 

njuren till blodet. För att fettlösliga läkemedel ska elimineras metaboliseras de till vattenlösliga 

avfallsprodukter. Detta sker i två steg: Fas I-metabolism sker framförallt i levern och till viss 

del i tarmen och innebär att läkemedlet blir mer reaktivt. Detta görs genom till exempel 

oxidation, reduktion och hydrolys, där cytokrom P450 är ett viktigt enzym som ansvarar för 

fas I-metabolism för 80% av alla läkemedel. Det är också detta som ger upphov till 

förstapassagemetabolism. Cytokrom P450 har flera olika enzymer varav CYP3A4 är det 

viktigaste för läkemedelseliminiering. Fas II-metabolism innebär att läkemedel som passerat 

fas I-metabolism konjugeras med andra ämnen för att bli vattenlösliga och därmed utsöndras 

via urinen.  

 

1.1.6 Redogöra för och diskutera faktorer som påverkar metabolismen (t.ex. 

interindividuell variation, enzyminduktion, bioaktivering)  

1.1.6.1 Interindividuell variation 

Varje individ har specifika gener för de olika metabola enzymerna, vilket innebär att dessa 

enzymer kan ha like olika effekt vid metabolism av olika läkemedel. Dessutom kan dessa gener 

uttryckas olika mycket och därmed varierar även mängden enzym som varje individ har. Detta 

gör att metabolismen också är unik för varje individ. 

 

1.1.6.2 Enzyminduktion och enzymhämning 

Enzyminduktion innebär att ett läkemedel eller andra ämnen ökar mängden av och aktiviteten 

hos ett enzym, vilket ökar metabolismen av läkemedlet som leder till att 

läkemedelskoncentrationen minskar. Enzymhämning innebär att ett läkemedel eller annat 

ämne minskar mängden aktivt enzym, vilket minskar metabolismen av läkemedlet och därmed 

ökar koncentrationen av läkemedlet. Enzymhämning står för en stor del av alla 

läkemedelsinteraktioner genom att två läkemedel kan metaboliseras av samma enzym. De 

kommer således ”tävla” om att metaboliseras av enzymet och deras koncentrationer i kroppen 

kommer öka mer och sjunka långsammare. 

 

1.1.6.3 Bioaktivering 

Bioaktivering innebär att läkemedel administreras som prodrug, det vill säga en inaktiv eller 

inte fullt aktiv form av läkemedlet. När läkemedlet sedan metaboliseras i kroppen aktiveras det 

och blir verksamt.  

 

1.1.7 Beskriva hur olika läkemedel kan ha interaktioner och påverka deras respektive 

effekt  
Läkemedel kan interagera med varandra på olika sätt i olika delar av farmakokinetiken. 

Absorptionen av ett läkemedel kan fördröjas med hjälp av andra läkemedel, till exempel 

kommer tillsättandet av en vasokonstriktor leda till minskat blodflöde och därmed minskad 

absorption. Distributionen kan också påverkas av andra läkemedel. Läkemedel som normalt 

binder till vissa blodproteiner och därmed får en lägre distribution kan få ökad distribution om 

andra läkemedel, vilka har högre affinitet för blodproteinerna finns i kroppen. Detta är för att 

läkemedel med högre affinitet kommer dislokera läkemedel med lägre affinitet som istället 

finns fria i blodet och därmed har en högre distribution. Metabolismen av läkemedel kan 

påverkas av andra läkemedel genom att de utför enzyminduktion eller enzymhämning. 
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1.1.8 Identifiera lämpliga databaser för information om läkemedelsinteraktion  

• Janus, https://janusinfo.se/ 

• FASS, https://www.fass.se  

 

1.1.9 Diskutera betydelsen av genotypning (personalized medicine) för optimering av  

läkemedelsbehandling 
Genotyping används för att ta reda på en patients specifika polymorfism av ett enzym för att 

kunna avgöra hur effektivt patienten metaboliserar ett läkemedel och anpassa dosen efter 

detta. Generellt kan patienter delas in i fyra grupper beroende på hur snabbt de metaboliserar 

läkemedel. Den snabbaste gruppen (rapid metaboliser) riskerar att inte svara på standarddoser 

av läkemedel till följd av att de metaboliserar det så snabbt. De som är långsammast riskerar 

istället att få mycket och svåra biverkningar till följd av att de får för höga läkemedelsdoser när 

de metaboliserar läkemedlet långsamt. De får så kallade typ A-biverkningar, vanliga 

biverkningar relaterade till läkemedelsdosen och som kan förväntas hos alla patienter vid höga 

doser. Typ A-biverkningar står för 75% av alla biverkningar.  

 

1.1.10 Redogöra för distribuering av läkemedel, faktorer som påverkar denna 

distribuering, samt betydelsen av distribuering för effekt/duration av vissa 

läkemedel  
När läkemedel absorberats av kroppen kommer de distribueras till kroppens vävnader genom 

att transporteras mellan kroppens olika vätskerum. Läkemedlets distribution påverkas av dess 

fettlöslighet, där fettlösliga läkemedel lättare lagras i fettväv, men också transporteras lättare 

över membran. Då förekomsten av biologiska barriärer förhindrar att läkemedel förflyttas 

mellan olika vätskerum påverkar även förekomster av transportproteiner läkemedlets 

distribution. Förflyttningen mellan olika vätskerum kommer också påverkas av pH, där syror 

kommer ha lättare att passera över membran om de befinner sig i en sur miljö och detsamma 

gäller för baser i en basisk miljö. Om de sedan passerar till en miljö som är basisk respektive 

sur kommer de utsättas för ion-trapping. Läkemedel kan också förhindras från förflyttning 

över membran via proteinbindning. Sura läkemedel kommer i blodet binda till albumin, 

medan basiska läkemedel binder andra proteiner. Detta gör att läkemedel stannar kvar i blodet 

och får en långsammare effekt och eliminering, samt minskad distribution. Här kan andra 

läkemedel påverka distribueringen genom att binda till blodproteiner med högre affinitet och 

därmed öka blodkoncentrationen av fritt läkemedel som kan distribueras. Proteinbindning i 

vävnader leder istället till ökad distribution till vävnaden, men kan också innebära 

ackumulering som kan leda till biverkningar eller toxiska effekter.  Sist påverkas distributionen 

också av blodflöde och organens genomblödning. Ju mer blod som kommer till ett organ, desto 

mer läkemedel kommer distribueras dit. Läkemedel som distribuerats till en vävnad kan 

senare redistribueras till andra vävnader och istället utöva effekter där. Fettlösliga läkemedel 

kommer till exempel initialt ha en hög koncentration i blod och hög distribution till hjärnan, 

sedan kommer de redistribueras till muskler och slutligen ackumuleras i fettväv.  

 

1.1.11  Definiera begreppet Skenbar Distribueringsvolym samt kunna beräkna denna  
Skenbar distribueringsvolym (Vd) är en den hypotetiska volym vätska som krävs för att allt 

läkemedel ska få plats i kroppen, med samma koncentration som läkemedlet har i plasma. Det 

beskriver hur mycket av läkemedlet som distribuerats till olika vävnader. Om Vd är lika stor 

som plasmavolymen (cirka 4 liter) innebär det att allt läkemedel stannar kvar i blodet. Skenbar 

distribueringsvolym beräknas genom: 𝑉𝑑 =
𝐷∗𝐹

𝐶0
 där D är läkemedlets dos (vikt) och C0 är 

plasmakoncentrationen av läkemedlet. F är biotillgänglighet om läkemedlet tas peroralt, för 

intravenös administrering bortser man från F.  

 

https://janusinfo.se/
https://www.fass.se/
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1.1.12 Redogöra för utsöndring av läkemedel och läkemedelsmetaboliter, samt 

beskriva faktorer som påverkar utsöndringen via urin  
Fettlösliga läkemedel som inte genomgått metabolism kan utsöndras via gallan till tarmen och 

därefter lämna kroppen via faeces. Vattenlösliga läkemedel och läkemedel som metaboliserats 

till vattenlösliga produkter utsöndras via urinen. Njurens utsöndring av läkemedel till urinen 

påverkas av många faktorer och består av flera steg. Det första steget i produktion av urin är 

glomerulär filtration, där blodet filtreras i glomeruli och ämnen i blodet filtreras ut i tubuli. De 

flesta läkemedel filtreras ur glomeruli, men detta påverkas även av proteinbinding då en hög 

proteininbindning leder till låg filtration. Senare kommer lipofila ämnen resorberas i tubuli via 

passiv diffusion, medan vattenlösliga läkemedel med låg tubulär permeabilitet kommer finnas 

kvar i urinen. I detta stadium spelar pH roll då det påverkar läkemedlens joniseringsgrad och 

därmed permeabilitet. I tubuli sker även tubulär sekretion, där syror och organiska baser aktivt 

secerneras till urinen för att plasmakoncentrationen av dessa ska vara så nära noll som möjligt. 

Väl i urinen kommer dessa ämnen utsättas för ion-trapping. Det innebär att ett ämne har högre 

koncentration på en sida av ett membran på grund av ämnets pKa och pH-skillnader över 

membranet. En syra som flyttas från en sur miljö, där det är protonerat, till en basisk kommer 

då joniseras och sedan inte kunna passera membranet igen. Detsamma gäller för en bas som i 

en basisk miljö inte är protonerad, för att i en sur miljö bli protonerad och då inte kunna 

passera tillbaka. Vidare påverkas njurarnas förmåga till utsöndring av ålder, då nyfödda endast 

har en liten del av en fullvuxens njurkapacitet (20%), en 6-månaders baby har dubbla 

kapaciteten som en vuxen och den glomerulära filtrationen börjar avta vid cirka 20-årsåldern 

för att vid 75 års ålder endast vara cirka 50%.  

 

1.1.13 Beskriva 0:e och 1:a ordningens kinetik för eliminering av läkemedel  

1.1.13.1 0:te ordningens kinetik 

Vid 0:e ordningens kinetik är enzymsystemen mättade och en konstant mängd läkemedel 

elimineras per tidsenhet. Det innebär att halveringstiden för läkemedlet (den tid som krävs för 

att koncentrationen ska halveras) minskar. Detta gäller för lågclearanceläkemedel. 

 

1.1.13.2 1:a ordningens kinetik 

Vid första ordningens kinetik är enzymsystemen inte mättade, utan elimineringshastigheten 

är istället proportionell mot plasmakoncentrationen av läkemedlet. Detta innebär att 

halveringstiden är konstant.  

 

1.1.14 Beskriva dosberoende kinetik samt beskriva konsekvenserna av denna vid 

dosering av läkemedel  
Dosberoende kinetik innebär att läkemedlet uppvisar 1:a ordningen kinetik vid låga doser, men 

övergår till 0:e ordningens kinetik vid högre doser då enzymsystemen mättas. Detta innebär 

att plasmakoncentrationen av läkemedlet stiger kraftigt vid dosökning över gränsen där 

läkemedlet övergår till o:e ordningens kinetik. 

 

1.1.15 Definiera clearancebegreppet  
Clearance (Cl) är den blodvolym som renas från läkemedlet och definieras som 

elimineringshastigheten av ett ämne i förhållande till plasmakoncentrationen av ämnet. 

Clearance kan beräknas genom: 𝐶𝑙 = 𝑉𝑑 ∗ 𝑘𝑒 och 𝑘𝑒 =
𝑙𝑛2

𝑡1
2⁄

. Ke motsvarar läkemedlets 

eliminationshastighet och utgörs av metabolism + utsöndring. 
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1.1.16 Redogöra för vilka faktorer påverkar låg- och högclearenceläkemedel  
Högclearanceläkemedel har en hög metabolismhastighet i levern och en snabb dissociation då 

det finns proteinbundet. Den begränsande faktorn i eliminering av högclearanceläkemedel är 

hastigheten som läkemedlet förs till levern eller njurarna. Lågclearanceläkemedel har låg 

metabolismhastighet i levern och låg dissociationshastighet från blodproteiner, vilket innebär 

att endast det fria läkemedlet anses vara tillgängligt för dissociation. För 

lågclearanceläkemedel är den begränsande faktorn enzymmängden i levern.  

 

1.1.17  Redogöra för betydelsen av upprepad dosering av läkemedel samt kunna 

beräkna jämviktskoncentration i plasma och tid för uppnådd jämvikt vid konstant 

dosering  
Vid upprepad dosering kommer plasmakoncentrationen öka och sjunka tills den uppnår ett 

”steady state”, där medelkoncentrationen är konstant vid upprepad dosering. Detta kallas för 

jämviktskoncentrationen och den kan beräknas via: 𝐶𝑠𝑠 =
𝐹∗𝐷

𝐶𝑙∗𝑇
 där T är dosintervallet. Alltså 

kan det beräknas genom: 𝐶𝑠𝑠 =
𝐹∗𝐷∗𝑡1

2⁄

𝑉𝑑∗𝑇∗𝑙𝑛2
. I regel uppnås steady-statekoncentrationen efter 4-5 

administreringar. 

 

1.1.18  Redogöra översiktligt för vilka risker individen kan utsättas för i samband med  

läkemedelsbehandling 
Individen kan utsättas för många olika läkemedelsrelaterade skador i samband med 

behandling. Dessa kan bero på fel eller misstag i hanteringen av läkemedel, vilket kräver 

förebyggande åtgärder för att säkerställa patientsäkerhet. De kan också bero på biverkningar 

eller läkemedelsinteraktioner och dessa kan vara akuta, kroniska eller teratogena. Sist kan 

skador uppstå till följd av brister i följsamhet, det vill säga att läkemedel inte används på rätt 

sätt, vilket kan ge upphov till infektioner av resistenta bakterier eller beroende. 

 

1.1.19 Redogöra översiktligt för risker med läkemedelsanvändning ur ett miljö- och 

samhällsperspektiv 
Ur ett miljö- och samhällsperspektiv står sjukvården för en stor användning av resurser i 

samband med användning av engångsmaterial, transporter eller läkemedel. 

Läkemedelsanvändning medför även att läkemedel släpps ut i naturen via avlopp och sopor 

och där kan de utöva diverse effekter i och med att de är biologiskt aktiva. Många läkemedel är 

dessutom fettlösliga, vilket innebär att de kan ansamlas i organismer. Man har konstaterat 

organskador och störningar hos djur och kunskapen om de biologiska effekterna av läkemedel 

som finns i miljön är ännu till stor del okända. Utsläpp av antibiotika kan påverka bakterier 

och leda till resistensutveckling, vilket utgör en stor hälsorisk globalt. För att motverka risker 

för samhälle och miljö kan andra läkemedel med liknande terapeutisk effekt och kostnad 

förskrivas som har mindre effekt på miljön. Läkemedel kan också förskrivas i mindre 

förpackningar, vilket minskar mängden kasserade läkemedel.  
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1.1.20 Identifiera lämpliga databaser och andra kunskapskällor som kan ge information 

om miljöpåverkan av specifika läkemedel/läkemedelssubstanser samt beskriva 

hur läkaren har användning av sådan information.  
1. Läkemedelsverket:  

https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/hallbar-utveckling/om-

lakemedel-i-miljon;  

2. Naturvårdsverket:  

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/miljofororeningar/organiska-

miljogifter/lakemedel-i-miljon/;  

3. Janus:         

https://janusinfo.se/beslutsstod/lakemedelochmiljo.4.72866553160e98a7ddf101.html 

Denna typ av information kan vara användbar vid val av läkemedel om det finns flera 

läkemedel med liknande effekter, men olika miljöpåverkan.  

 

1.1.21 Redogöra översiktligt för komplementärmedicinsk farmakologi, dess effekter, 

kvalitet, säkerhet och legala aspekter 
Naturläkemedel och växtbaserade läkemedel har använts under lång tid i Sverige och används 

idag i stora delar av världen. Många läkemedel som används idag är deriverade av eller 

produceras fortfarande av växter. Dock har naturläkemedel stora skillnader mellan 

konventionella läkemedel. Eftersom de ofta är baserade på växter innehåller de flera olika 

biologiskt aktiva substanser och mängden och innehållet av substanser kan variera beroende 

på art, miljö, skördetid, del som används och tillverkningsprocess. Naturpreparat har också 

oftast låg potens, efficacy och selektivitet. Därför är det viktigt med standardisering och 

kvalitetskontroll av läkemedel. Idag i Sverige används naturpreparat och kosttillskott som 

egenvård och inte specifik vård mot sjukdomar. Dock kan användandet av naturpreparat 

innefatta risker då det finns många produkter av låg kvalitet på grund av dålig reglering, risker 

med interaktioner med andra läkemedel. Det finns även risk med okvalificerade behandlare, 

missad eller försenad diagnos och utebliven effektiv skolmedicinsk behandling. Det finns också 

många risker med biverkningar. Svensk lagstiftning delar in olika preparat i läkemedel, som 

syftar i att förebygga eller behandla sjukdomar och kosttillskott som kompletterar normal kost. 

Läkemedel är ett juridiskt begrepp där alla preparat kontrolleras och godkänns innan de får 

användas, produktion kontrolleras och biverkningar rapporteras till läkemedelsverket. 

Kosttillskott är mindre reglerade och standardiserade, men biverkningar rapporteras till 

livsmedelsverket. De naturpreparat som idag räknas som läkemedel delas in i växtbaserade 

läkemedel, som har samma ansökansprocess som vanliga läkemedel; traditionella 

växtbaserade läkemedel, som har en traditionell medicinsk användning de senaste 30 åren; 

samt naturläkemedel som har välbeprövad traditionell användning och kan till viss del stödjas 

av vetenskapliga studier. Det är endast växtbaserade läkemedel som får förskrivas, de andra 

får endast informeras om vid diskussioner och naturläkemedel får i vissa fall rekommenderas. 

 

1.1.22 Redogöra (substrat, produkter, enzymer, coenzymer, organ, subcellulär 

lokalisation, genetiska skillnader) för alla steg vid omvandlingen av etanol till 

acetyl CoA och vidare till koldioxid och/eller fettsyror  
Vid intag av alkohol utsöndras cirka 5% av den totala mängden via urinen genom filtration i 

njuren och 95% metaboliseras, varav majoriteten metaboliseras i levern. I leverns cytosol 

oxideras alkohol via alkoholdehydrogenas till acetaldehyd med NAD+ som kofaktor. Alkohol 

kan även omvandlas till acetaldehyd via oxidation av katalas i peroxisomen tillsammans med 

peroxid och oxideras via Cytokrom P450 (CYP2E1) i ER under förbrukning av syre och väte 

med NADP som koenzym. Acetaldehyd omvandlas sedan till acetat via aldehyddehydrogenas i 

cytosol, ER och majoriteten metaboliseras i mitokondrien via reduktion av NAD+. Acetat 

https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/hallbar-utveckling/om-lakemedel-i-miljon
https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/hallbar-utveckling/om-lakemedel-i-miljon
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/miljofororeningar/organiska-miljogifter/lakemedel-i-miljon/
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/miljofororeningar/organiska-miljogifter/lakemedel-i-miljon/
https://janusinfo.se/beslutsstod/lakemedelochmiljo.4.72866553160e98a7ddf101.html
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omvandlas sedan till acetyl-CoA via acetyl-CoAsyntetas under förbrukning av CoA och ATP 

som blir AMP. Därefter kan acetyl-CoA gå in i den generella metabolismen och producera 

fettsyror eller gå in i citronsyracykeln. Genetiska skillnader ger östasiater ett snabbare 

alkoholdehydrogenas, vilket leder till ackumulation av acetaldehyd, det är också vanligt att 

östasiater har en polymorfism av aldehyddehydrogenas, vilket gör att det mitokondriella 

aldehyddehydrogenaset är inaktivt, vilket ytterligare leder till ackumulering av acetaldehyd.  

 

1.1.23 Redogöra för bakgrunden till blodalkoholkurvan efter av etanol  
Blodalkoholkurvan stiger under distribueringsfasen och minskar därefter med en konstant 

mängd per tidsenhet (cirka 0,1 g etanol/kg kroppsvikt i timmen). Detta innebär att etanol följer 

0:e ordningens kinetik och att alkoholdehydrogenas mättas av alkohol. Blodalkoholkurvan kan 

även påverkas av intag av föda, då mat hämmar absorptionen av alkohol och därmed minskar 

den högsta plasmakoncentrationen av alkohol.  

 

1.1.24 Redogöra för och förklara hur alkoholmetabolism kan påverka 

glukoneogenesen  
Vid intag av alkohol produceras stora mängder NADH, detta leder till ackumulering av NADH 

i cellen, vilket förskjuter metaboliter i glukosmetabolismen från syntes av glukos, till andra 

metabola vägar. Detta leder till ökad intracellulär energiproduktion, eller fettsyntes, men 

minskad glukossyntes, vilket kan leda till hypoglykemi.  

 

1.1.25 Redogöra för interaktioner mellan etanolmetabolism och metabolism av 

läkemedel och andra alkoholer 
Det finns fler olika alkoholdehydrogenaser och de är ett av de vanligaste proteinerna sett till 

mängd. Flera sorters alkohol fungerar som substrat till samma alkoholdehydrogenas, till 

exempel metanol och etanol. Om någon har förtärt metanol kan man hypotetiskt sett ge etanol 

som då konkurrerar ut metanol från alkoholdehydrogenas och därmed förhindra bildandet av 

metanolets skadliga metaboliter. Alkoholer interagerar även med metabolismen av läkemedel 

och andra ämnen som metaboliseras av cytokrom P450. Detta är på grund av att etanol också 

metaboliseras av cytokrom P450 och vid höga etanolhalter induceras enzymet. Retinol 

(vitamin A) metaboliseras även samma väg som etanol och vid hög etanolkonsumtion kan 

metabolismen av vitamin A störas, vilket hos gravida kan leda till fosterskador då vitamin A 

används som transkriptionsfaktor.  

 

1.2 Immunologi 

1.2.1 Beskriva lymfatiska organs mikroskopiska struktur och roll för immunsvar 

(thymus, mjälte, lymfknutor, mukosa-associerad lymfoid vävnad) 

1.2.1.1 Thymus 

Thymus är ett primärt lymfoit organ, som ansvarar för 

mognad och selektion av T-celler. Thymus har trabekler med 

blodkärl i och lobuli som innehåller T-eller. Lobuli har både 

en cortex och en medulla. I Thymus cortex sker positiv 

selektion av T-lymfocyter och i medulla sker negativ selektion 

av T-lymfocyter. Thymus kan även innehålla Hassallska 

kroppar i medullan.  
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1.2.1.2 Mjälte 

Mjälten har en liknande funktion som 

lymfknutor fast i blodet. Blod kommer in till 

mjälten och färdas sedan genom den i 

sinusoider som är kantade med 

fagocyterande och dendritiska celler som 

koncentrerar och eliminerar patogen i 

blodet. Blodet flödar via trabekelartärer 

genom den röda pulpan och sedan ut i 

centrala arterioler i den vita pulpan. Längs de 

centrala arteriolerna finns T-celler och 

längre ut i kanten av den vita pulpan finns B-

cellzoner.  

 

1.2.1.3 Lymfknutor 

I lymfknutorna träffas och lagras 

immunceller som cirkulerar i 

lymfsystemet. Det är också här som 

immunresponser initieras. Lymfknutor 

har en cortex och medulla. Längst ut i 

cortex finns främst B-celler och i det 

paramedullära området finns främst T-

celler. I cortex finns även groddcentra, 

som bildas då immunresponser initieras. 

Ytterst i medulla finns makrofager och 

plasmaceller och allra längst in, närmast 

efferenta lymfkärl finns medullärsinus. Runt om hela lymfknutan finns även marginalsinus 

som för lymfan genom lymfknutan. 

 

1.2.1.4 MALT 

Mukosaassocierad lymfoid vävnad (MALT) är lymfoida vävnader som finns i eller under 

epitellagren i huden eller GI-kanalen. En del av dessa vävnader är glest utspridda i och under 

epitelet, medan andra vävnader är mer organiserade som en lymfknuta, till exempel Peyerska 

plack och tonsiller.  

 

1.2.2 Känna till distinktionen mellan primära och sekundära (centrala och perifera) 

lymfatiska organ samt begreppen BALT och GALT 
Primära lymfatiska organ är organ där vita blodkroppar bildas eller mognar, det vill säga röd 

benmärg och thymus. Sekundära lymfatiska organ är organ där vita blodkroppar lagras och 

verkar, som lymfknutor, mjälten och MALT. MALT kan delas in i olika lymfatiska vävnader, 

som BALT (blood-associated lymphoid tissue) och GALT (gut-associated lymphoid tissue) som 

finns i anslutning till epitelet i blodkärl respektive mag-tarmkanalen.  

 

1.2.3 Känna till lymfopoes och granulopoes och relationen mellan utvecklingslinjerna 

för immunsystemets olika celler 
Alla celler i både det adaptiva och konstituitiva (medfödda) immunförsvaret bildas ur 

hematopoetiska stamceller. Hematopoetiska stamceller bildar cellerna i det adaptiva 

immunförsvaret via lymfopoesen som leder till bildning av antigenpresenterande B-celler, som 

i sin tur kan mogna till plasmaceller som producerar antikroppar eller minnesceller som skapar 

immunitet. Lymfopoesen kan även producera T-celler som i thymus mognar till CD4- och CD8- 
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T-celler, samt okonventionella T-celler. Sist kan lymfopoesen ge upphov till medfödda 

lymfoida celler (ILC) där NK-celler ingår. Dessa har egenskaper som mer liknar det 

konstituitiva försvaret än det adaptiva. Hematopoetiska stamceller kan även producera celler 

i det konstituitiva försvaret genom myelopoesen. Vidare kan det sedan bildas Neutrofila, 

basofila och eosinofila granulocyter samt mastceller genom ganulopoesen samt bildas 

monocyter som mognar till makrofager och dendritceller som använder sig av pinocytos och 

cytokiner.  

 

1.2.4 Redogöra för de principiella skillnaderna mellan medfödda (konstitutiva) och 

förvärvade (adaptiva) försvarsmekanismer och hur dessa samverkar för att 

generera optimalt försvar mot olika typer av infektioner 
Det konstituitiva försvaret är evolutionärt äldre än det adaptiva immunförsvaret och finns 

redan då man föds. Det har en snabb reaktionstid, har låg specificitet och begränsad flexibilitet. 

Detta beror på att det har många olika receptorer och inget adaptivt minne. Det adaptiva 

immunförsvaret förvärvas under livet och har en långsammare reaktionstid då det måste 

anpassa sig efter patogen. Det adaptiva försvaret har istället en oändlig flexibilitet och uppvisar 

hög specificitet för upp till 1016 olika markörer på patogen. Det har adaptivt och specifikt minne 

för tidigare infektioner och verkar genom att det utvecklar en receptor för ett antigen. Det 

adaptiva immunförsvaret är beroende av det konstituitiva immunförsvaret för att kunna 

producera en effektiv respons. Vid en initial infektion kommer det konstituitiva 

immunförsvaret aktiveras mot alla främmande substanser och försöka eliminera dessa med 

fagocytos och exocytos av lytiska enzym. Det konstituitiva immunförsvaret aktiverar sedan det 

adaptiva genom att producera kemiska signaler som cytokiner, vilka tillsammans med antigen 

aktiverar det adaptiva försvaret. B- och T-lymfocyterna börjar sedan differentieras för att börja 

producera egna cytokiner och antikroppar.  

 

1.2.5 Redogöra för den initiala försvarsbarriären mot infektion, d.v.s. epitelbarriärer, 

samt för de specialiserade immunologiska cellerna, molekylerna och 

funktionerna i det medfödda immunförsvaret 

1.2.5.1 Epitel 

Alla mikrober och patogen som försöker ta sig in i kroppen kommer initialt i kontakt med 

epitelvävnaderna i huden, GI-kanalen, urinvägarna, luftvägarna eller ögonen. Epitelvävnader 

består av täta cellförband som fungerar som en fysisk barriär för dessa, samtidigt som de 

producerar diverse sekret som hindrar patogen från att komma igenom epitelet (till exempel 

keratin och slem). Epitel producerar dessutom antimikrobiella peptider som defensiner och 

innehåller epiteliala T-lymfocyter som har receptorer med begränsad diversitet.  

 

1.2.5.2 Neutrofiler och makrofager 

Om ett patogen tar sig förbi epitellagren och kommer in i kroppen stöter de på de cirkulerande 

immuncellerna makrofager och neutrofila granulocyter, vilka är de första cellerna att 

rekryteras och som angriper patogen genom fagocytos och exocytos av lytiska enzym. 

Makrofager producerar även cytokiner som inducerar inflammation och rekryterar andra 

celler i immunförsvaret.  

 

1.2.5.3 Dendritceller 

Dendritceller är en viktig immuncell som ansvarar för att producera mycket cytokiner och 

därmed rekrytera fler immunceller, samt inducera inflammation. De är även 

antigenpresenterande celler som visar upp antigenfragment för T-lymfocyter och därmed 

fungerar som en brygga mellan det medfödda och adaptiva immunförsvaret. 
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1.2.5.4 Mastceller 

Mastceller är exocyterande celler som frisätter cytokiner, histamin, lipidmediatorer och 

proteolytiska enzymer. Detta innebär att de bidrar till inflammationsreaktioner; bekämpning 

av maskar och andra patogen, gifter från djur och ansvarar för allergiska reaktioner.  

 

1.2.5.5 Medfödda lymfoida celler 

Medfödda lymfoida celler är deriverade ur CD4+ T-celler och stimuleras av cytokiner som 

produceras av skadade epitelceller och andra celler vid infektionssiten. Dessa hjälper till att 

skydda vävnader från infektion. NK-celler är ett exempel på medfödda lymfoida celler som vid 

aktivering tömmer sina granula i extracellulärrummet. Proteinerna från granula går sedan in i 

infekterade celler och inducerar apoptos.  

 

1.2.5.6 Komplementsystemet 

Komplementsystemet är olika fria och membranbundna proteiner, som bidrar till 

immunresponsen på olika sätt genom proteolytisk aktivitet, inducering av fagocytos, 

inducering av inflammation och lysering av celler.   

 

1.2.6 Redogöra för hur immunsystemets celler cirkulerar i kroppen via lymfa, blod och 

vävnader samt förstå begreppet ”high endothelial venules” (HEV). 
Då antigenpresenterande dendritiska celler aktiveras vid kontakt med antigen vandrar de via 

lymfkärlen till lymfknutor, där det finns lymfocyter. De omogna lymfocyterna har vandrat från 

benmärgen respektive thymus till lymfkärlen via specialiserade postkapillära venoler med högt 

endotel, så kallade high endothelial venules (HEV). När dendritcellerna kommer in i 

lymfknutan via de afferenta lymfkärlen går de in i parenkymet och presenterar sina antigen för 

T-celler. Då rätt T-cell rekryterats kommer T-cellen sedan aktivera B-celler och effektor-T-

celler som lämnar lymfknutan via efferenta lymfkärl för att tillslut hamna i blodcirkulationen 

och på så sätt kunna nå infektionen.  

 

1.2.7 Redogöra för begreppet inflammation inkluderande fenomen som 

kemotaxiinducerad rekrytering och extravasering av leukocyter 

1.2.7.1 Inflammation 

Inflammation är en respons på infektion som manifesterar som rodnad, hetta, svullnad, 

smärta och förlorande av funktion. Inflammation startas av konstituitiva immunförsvaret vid 

närvaro av patogen genom frisättning av cytokiner och kemokiner från skadade epitelceller 

samt fagocyter. Kemokiner attraherar immunförsvarets celler genom kemotaxi. Histamin och 

NO (kväveoxid) leder till dilatation av arterioler och ökad permeabilitet i kapillärer. Även 

frisättning av prostaglandiner leder till dilatation av arterioler och frisättning av leukotriener, 

komplementproteinerna C3a och C5a, samt PAF (platelet activating factor) leder till ökad 

kapillärpermeabilitet. Ökat blodflöde och kapillärpermeabilitet står för rodnaden, hettan och 

svullnaden i de lokala symptomen; men de står också för att underlätta rekryteringen av 

leukocyter till skadan eller infektionen.  

 

1.2.7.2 Extravasering av leukocyter 

När leukocyter ska lämna blodbanan och gå ut i vävnaden sker specifika interaktioner mellan 

endotelceller och leukocyter. Det börjar med att selektiner, vilka är adhesionsmolekyler på 

endotelets yta, aktiveras av cytokinerna IL-1 och TNF. När proteiner på leukocyter (S-Lex) löst 

binder till selektinerna börjar leukocyten rulla längs endotelet, i samma riktning som 

blodflödet. Om leukocyten sedan kommer i kontakt med kemokiner som den har receptorer 

för stoppas den genom att integriner på dess yta binder till endotelceller. Därefter induceras 

diapedes och cellen tränger sig ut mellan endotelcellerna.   
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1.2.7.3 Kemotaxi 

När leukocyter har kommit i kontakt med kemokiner och extravaserats vandrar de genom 

vävnaden mot skadan genom att följa en koncentrationsgradient av kemokiner. Vid skadan 

kommer skadade celler och immunceller producera kemokiner som där har en hög 

koncentration, ju längre från skadan man sedan kommer, desto lägre koncentration av 

kemokiner kommer det vara. Denna koncentrationsgradient guidar leukocyter som vandrar 

mot områden med högre koncentration av kemokiner.  

 

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

antikroppar, cytokiner, kemokiner, inflammatoriska mediatorer, 

adhesionsmolekyler, antigenspecifika receptorer, receptorer för 

patogenassocierade mönster, coreceptorer, MHC-molekyler, 

signaltransduktionsmolekyler 

1.2.8.1 Antikroppar 

Antikroppar finns både som lösliga och membranbundna. Både lösliga och membranbundna 

antikroppar består av två tunga och två lätta kedjor, som ger dem det karakteristiska Y-

utseendet. Membranbundna antikroppar har även en hydrofob, tranmembran del där den 

intracellulära delen står för intracellulär signalering.  

 

1.2.8.2 Cytokiner och kemokiner 

Cytokiner är polypeptider som påverkar cellaktivitet. Många cytokiner frisätts parakrint och 

flera interleukiner är cytokiner. Kemokiner är istället polypeptider som påverkar cellmigration 

och cellrörelse. Kemokiner ger upphov till kemotaxi. Exempel på några cytokiner och 

kemokiner som är delaktiva i inflammation är: 

• IL-8 – Verkar kemotaxiskt för neutrofiler och lymfocyter 

• IL-6 – Aktiverar akutfasproteiner 

• IL-12 – Aktiverar NK-celler 

• IL-1 – Aktiverar endotel och lymfocyter 

• TNF-α – Aktiverar endotel 
 

1.2.8.3 Inflammatoriska mediatorer 

Mediatorer är ämnen som inte är polypeptider, vilka påverkar cellaktivitet. Exempel på 

inflammatoriska mediatorer är histaminer, prostaglandiner och kväveoxid.  

 

1.2.8.4 Adhesionsmolekyler 

Adhesionsmolekyler är membranbundna proteiner som celler använder för att binda till 

varandra, till exempel integriner och selektiner. Adhesionsmolekyler kan även mediera 

adhesion till ECM. 

 

1.2.8.5 Antigenspecifika receptorer 

Antigenspecifika receptorer uttrycks av T- och B-celler i det adaptiva immunförsvaret och är 

transmembrana receptorer som aktiveras av specifika antigen. Hos B-celler är dessa 

membranbundna antikroppar. Varje cell uttrycker endast receptorer för ett specifikt antigen.  

 

1.2.8.6 Receptorer för patogenassocierade mönster (PAMPs) 

Celler i det medfödda immunförsvaret uttrycker receptorer för PAMPs istället för 

antigenspecifika receptorer. Detta är receptorer som aktiveras av vanliga mönster hos patogen, 

till exempel toll-like-receptor. Varje immuncell uttrycker flera olika receptorer av detta slag 

och kan därför känna igen flera olika PAMPs.  
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1.2.8.7 Coreceptorer 

Coreceptorer är receptorer som behöver aktiveras tillsammans med TCR för att T-celler ska 

aktiveras. Endast inbindning av TCR till MHC-komplexet leder till inaktivering av T-cellen 

eller apoptos och därför behövs en andra costimulerande signal från en coreceptor. Det finns 

även coreceptorer som utöver inhiberande effekter.  

 

1.2.8.8 MHC-molekyler 

MHC-molekyler är antigenpresenterande molekyler.  

 

1.2.8.9 Signaltransduktionsmolekyler 

Signaltransduktionsmolekyler är ämnen som frisätts till följd av en cell aktiveras av ett 

specifikt stimuli och som medlar och förstärker signalen från stimulit.  

 

1.3 Microbicida substanser 
1.3.1 Beskriva de tre principiella vägarna för aktivering av komplementsystemet och 

dess effektorfunktioner 
De tre principiella ägarna för aktivering av komplementsystemet är klassiska vägen, 

lectinvägen och alternativa vägen. Den klassiska vägen aktiveras av IgG eller IgM-bindning till 

antigen. Antikropp-antigenkomplexet binder sedan till C1, vilket aktiverar C3-konvertas. 

Lectinvägen aktiveras genom att akutfasreaktanten MBL (mannose-binding lectin) binder till 

en sockerart och därmed binder till ett enzym som klyver C2 och C4. Klyvningsprodukterna av 

dessa kommer sedan bilda C3-konvertas. Den alternativa vägen initieras genom att C3 

spontant hydrolyseras eller aktiveras av skadade vävnader eller okänd materia och därefter 

aktiverar C3-konvertas. När C3-konvertas aktiverats klyver det C3 till C3a, som är delaktigt i 

inflammation och rekrytering av leukocyter, samt C3b som opsoniserar patogen (märker dem 

för fagocytos). C3-konvertas aktiverar även C5-konvertas som klyver C5 till C5a, som också 

deltar i inflammation och C5b som är med och bildar proteinkomplex för lysering av celler.  

 

1.3.2 Känna till thymushormoner 
Förutom selektionen av mogna T-celler verkar thymus som en endokrin körtel, vilken 

producerar thymushormoner som thymosin. Thymosin stimulerar lymfocytopoes och uttryck 

av T-cellskarakteristika, samt reglerar immunförsvaret.  

 

1.3.3 Redogöra för den funktionella betydelsen av CD4 och CD8 på T-lymfocyter. 

(S3)  
CD4 och CD8 är coreceptorer på T-hjälparceller respektive cytotoxiska T-celler. De hjälper T-

cellreceptorn binda till MHC-molekyler genom att binda in till sina specifika sites på MHC-

molekylen. CD4 är en monomer som binder till MHC klass II och CD8 är en dimer som binder 

till MHC klass I. CD4 och CD8 behövs således för att TCR ska kunna binda till MHC-

antigenkomplexet.  

 

1.3.4 Redogöra för struktur och funktion för T cell receptorer, MHC klass I och II 

molekyler, samt deras roll vid bearbetning och presentation av antigen 

1.3.4.1 TCR 

T-cellsreceptorer är uppbyggda på samma sätt som en av de variabla armarna i en antikropp, 

med en alfa- och en betakedja. TCR finns endast i membranbunden form. De har också till 

skillnad från antikroppar inga isotyper och de är associerade med 
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signaltransduktionsmolekylen CD3. T-cellsreceptorer binder till MHC-antigenkomplexet och 

aktiverar då T-cellen.   

 

1.3.4.2 MHC-molekyler 

MHC-molekyler finns i två klasser, klass I och klass II. Klass I består av en transmembran del, 

en längre alfakedja och en kortare betakedja. Klass II är en dimer som består av en alfakedja 

och en betakedja som har en transmembran del var. MHC klass I presenterar antigen med 

ursprung i den egna cellen för CD8+-T-celler (cytotoxiska T-celler). Detta sker genom att 

främmande proteiner i cellen bryts ner i proteasomer, sedan skickas antigenpeptider till ER, 

där de kopplas samman med MHC klass I och komplexet rekryteras sedan till cellmembranet. 

MHC klass II presenterar istället antigen som har sitt ursprung utanför den egna cellen och 

presenterar dessa antigen för CD4+-T-celler (T-hjälparceller). Detta sker genom att antigen tas 

upp i endosomer som sedan smälter ihop med vesiklar med MHC klass II på väg till cellytan. 

Antigenet associerar sedan med MHC-molekylen och komplexet rekryteras till cellytan. 

 

1.3.5 Redogöra för basal genetik och mångfald hos MHC molekyler, samt hur detta 

kan påverka olika medicinska tillstånd och beslut.  
Det finns en stor polymorfism för MHC-molekyler i populationen och varje individ uttrycker 

båda sina alleler av varje MHC-gen. Klass I-molekyler uttrycks på alla celler med kärna, medan 

Klass II endast uttrycks främst på dendritceller, makrofager och B-lymfocyter, men också på 

endotel och thymusepitel. Det finns tre polymorfa klass I gener, vilket innebär att varje individ 

uttrycker sex olika klass I-molekyler. För klass II molekyler finns ytterligare gener som ärvs, 

vilket gör att de har en avsevärt större polymorfism än sex i varje individ. Generna för MHC-

molekyler på en kromosom kallas för haplotyp och de ärvs tillsammans enligt mendelisk 

genetik, vilket gör att syskon har 25% chans att tillhöra samma hapotyp. Detta medför att 

syskon har en mycket större chans att vara passande donatorer för varandra än den generella 

befolkningen.  

 

1.3.6 Redogöra för thymusberoende utveckling av T celler (positiv och negativ 

selektion), tolerans, klonal selektion, expansion och utveckling av minne inom 

T-cellssystemet 
Förstadier till T-celler migrerar från benmärgen till thymus för att mogna, dessa celler kallas 

dubbelnegativa T-celler och de uttrycker varken CD4 eller CD8. I Thymus stimuleras dessa till 

proliferation genom thymusproducerat IL-7. Pro-T-cellerna genomgår sedan rekombination 

för att utveckla unika TCR. Om rekombinationen är lyckad kommer TCR uttryckas på cellens 

yta, annars kommer cellen dö. De celler som lyckas producera en hel TCR börjar också uttrycka 

CD4 och CD8, dessa är nu dubbelpositiva T-celler. De dubbelpositiva T-cellerna försöker sedan 

binda till MHC-molekyler som uttrycker själv-antigen och de som kan binda till MHC-

molekylen med låg eller måttlig affinitet överlever. Om en cell inte kan känna igen MHC 

kommer den dö genom apoptos. Detta utgör positiv selektion och sker i thymus cortex. Om de 

dubbelpositiva T-cellerna istället har stark affinitet för MHC kommer dessa genomgå apoptos 

då dessa riskerar att utveckla autoimmunitet, detta utgör negativ selektion och sker i thymus 

medulla. Under den positiva och negativa selektionen kommer cellerna även förlora uttrycket 

av CD4 eller CD8 beroende på om MHC-molekylen som cellen binder till är klass I eller II, är 

det klass II kommer CD4 bevaras och CD8 sluta uttryckas och tvärt om. Efter positiv och 

negativ selektion är cellerna enkelpositiva och beroende på om de uttrycker CD8 eller CD4 

kommer de differentieras till cytotoxiska T-celler (CD8) eller T-hjälparceller (CD4). Genom 

negativ selektion utvecklar T-cellerna till viss del tolerans mot kroppens egna vävnader. De 

celler som inte fullt har utvecklat tolerans modifieras eller genomgår apoptos perifiert. Då ett 

antigen kommer i kontakt med T-celler och binder till dem som har överensstämmande TCR 

(klonal selektion) kommer dessa börja delas (klonal expansion) och öka i antal. De aktiverade 
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T-cellerna kommer sedan differentiera till effektor-T-celler, medan några aktiverade celler 

kommer utvecklas till minnes-T-celler som cirkulerar i systemet under lång tid och bidrar till 

immunitet.  

 

1.3.7 Redogöra för begreppen professionella antigen-presenterande celler, co-

stimulerande molekyler och samverkan mellan T-celler och andra celler vid 

aktivering av immunsvar 

1.3.7.1 Professionella antigenpresenterande celler 

I stort sett alla celler kan presentera antigen via MHC klass I, men professionella 

antigenpresenterande celler presenterar antigen med ursprung utanför den egna cellen via 

MHC klass II. Detta innefattar dendritceller, makrofager och B-lymfocyter.  

 

1.3.7.2 Costimulerande molekyler 

Costimulerande molekyler är molekyler som måste aktivera receptorer på lymfocyter 

tillsammans med MHC-molekyler för att cellen ska aktiveras och en immunrespons ska 

initieras. Ett exempel är CD80 och CD86 som uttrycks av APCs och måste binda till CD28 på 

T-celler för att dessa ska aktiveras. 

 

1.3.8 Redogöra för de olika huvudsakliga funktionerna hos T-mördarceller, T-

hjälpceller inkluderande Th1, Th2, Th17 samt regulatoriska T-celler 

1.3.8.1 Cytotoxiska T-celler (T-mördarceller) 

Cytotoxiska T-celler angriper patogen som gömmer sig intracellulärt i cytosolen eller vesiklar. 

Detta gör de genom att CD8+ T-celler binder till MHC klass I-komplex och koaktiveras, vilket 

gör att de differentieras till cytotoxiska T-celler och börjar producera granula som innehåller 

lyserande enzym och andra ämnen som är delaktiga i dödandet av celler. När en cytotoxisk T-

cell binder till MHC klass I-antigenkomplexet exocyterar cellen sina granula i synapsklyftan 

mellan sig själv och den infekterade cellen, vilket lyserar den infekterade cellen och därmed 

frigör de patogen som gömmer sig i celler så att de kan angripas av antikroppar, neutrofiler 

eller fagocyter.  

 

1.3.8.2 T-hjälparceller 

T-hjälparceller kan delas in i tre subtyper: Th1, Th2 och Th17 beroende på vilka cytokiner de 

producerar och vilka effekter de har. Th1 producerar IFN-γ (interferon gamma) som rekryterar 

makrofager och skyddar mot intracellulära patogen. Th2 producerar IL-4, IL-5 och IL-13 som 

rekryterar eoisnofila neutrofiler, mastceller och alternativa makrofager och skyddar mot 

parasitsjukdomar. Th17 producerar IL-17 och IL-22 som rekryterar neutrofila granulocyter och 

skyddar mot extracellulära bakterier och svampar.  

 

1.3.8.3 Treg (regulatoriska T-celler) 

Treg producerar cytokiner och andra signalsubstanser som hämmar immunförsvarets celler och 

därmed bidrar till perifier tolerans. Genom att uttrycka CD-4 kan Treg binda till CD80 eller 

CD86 på APCs och på så vis förhindra costimulering av T-effektorceller.  

 

1.3.9 Känna till olika subklasser av lymfocyter, såsom NK-celler, NKT-celler, T-celler 

med gd-receptor, samt vissa molekylgrupper som superantigener, icke 

klassiska MHC-molekyler 

1.3.9.1 NK-celler 

NK-celler är lymfocyter med receptorer för PAMPs, som lyserar infekterade celler och 

producerar IFN-γ för att rekrytera makrofager som fagocyterar patogen. 
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1.3.9.2 NKT-celler 

NKT-celler är T-celler som känner igen lipider som presenteras av klass I-lika CD1-molekyler. 

De finns i epitel och lymfoida organ.  

 

1.3.9.3 T-celler med γδ-receptor 

T-celler med γδ-receptor är en specifik typ av T-cell som har en TCR bestående av en γ- och en 

δ-kedja istället för α- och β som de flesta T-celler har. Dessa finns främst i epitel och särskilt i 

mag-tarmkanalen. 

 

1.3.9.4 Superantigener 

Superantigener är antigen som produceras av vissa patogen som är ospecifika. Detta innebär 

att de leder till polyklonal aktivering av immunförsvaret istället för monoklonal aktivering. 

Således leder de till en massiv aktivering av immunförsvaret. 

 

1.3.10 Känna till några sjukdomstillstånd där thymus spelar en roll 
Thymus ansvarar både för positiv selektion av T-celler och för negativ selektion av dem. Detta 

innebär thymus är viktig både för utvecklandet av immunkompetens, samt för att förhindra 

autoimmunitet. Således kan avvikelser i thymus bidra till autoimmuna sjukdomar, som 

ulcerativ kolit eller myasthenia gravis.  

 

1.3.11 Redogöra för B-cell-receptorers och antikroppars struktur och funktion 
Antikroppar består av två lätta kedjor och två tunga kedjor av peptider. Dessa har vid C-

terminalen en konstant del, som är lika för alla antikroppar och vid N-terminalen en variabel 

del som ger upphov till den stora variationen hos antikroppar. Antikroppar har en stor 

motilitet hos armarna som bidrar till möjligheten att binda antigen på olika sätt. 

Antikropparna binder antigen vid den variabla delen, vilket leder till olika effekter. 

Antikroppar kan både vara lösliga, eller membranbundna och fungerar då som b-cellreceptor. 

Antikroppar kan neutralisera patogen genom att binda antigenet och förhindrar patogenet från 

att utöva sina effekter (neutralisering). Antikroppar kan även binda till patogen och facilitera 

fagocytos genom att binda till Fc-receptorer, en process som kallas opsonisering. 

Antikroppsbindning kan också initiera komplementkaskader och aktivering av basofila 

granulocyter och mastceller via högaffinitets Fc-receptorer. Sist kan antikroppar inducera 

cytotoxicitet från eosinofiler och NK-celler via en annan typ av Fc-receptor, som kallas ADCC 

(antibody dependent cell mediated cytotoxicity). 

 

1.3.12 Redogöra för begreppet klonal selektion och hur denna, i kombination med 

mångfald, enligt evolutionära principer bidrar till de speciella karaktäristika i 

adaptiva immunsvar 
Klonal selektion innebär att en lymfocyt, med en receptor som kan känna igen ett specifikt 

antigen kan aktiveras av just det antigenet. Då varje lymfocyt endast syntetiserar en typ av 

receptor kommer just denna lymfocyt aktiveras av det specifika antigenet. Detta leder till 

klonal expansion av den aktiverade lymfocyten. Klonal selektion bygger på mångfald. Då det 

finns en stor mångfald hos BCR och TCR hos B- och T-lymfocyter, finns det med stor 

sannolikhet en lymfocyt som kan aktiveras av varje nytt antigen som presenteras i kroppen. 

Enligt evolutionära principer kommer den lymfocyt som har receptor för det specifika 

antigenet ha mer gynnsamma förutsättningar och därmed bli den lymfocyt som sprids mest 

genom klonal expansion. Således kan det adaptiva immunförsvaret i teorin adaptera för alla 

möjliga infektioner. 
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1.3.13 Känna till sammansättningen av groddcentra i perifer lymfatisk vävnad 
Groddcentra bildas i de lymfoida folliklarna när extrafollikulära B-celler aktiveras och 

migrerar in i follikeln tillsammans med follikulära T-hjälparceller (Tfh). Där stimulerar Tfh B-

cellerna som börjar proliferera mycket, vilket producerar groddcentra. Detta producerar IgG-

producerande plasmaceller och minnesceller.  

 

1.3.14 Redogöra för de olika faserna i B-cellsvaret inkluderande begrepp som: 

proliferation, differentiering till plasmaceller, Ig produktion, affinitetsmognad 

samt B cell-minne 
B-celler produceras i benmärgen, där de prolifererar och bildar pro-B-celler. De prolifererar 

sedan och ökar sitt antal. Därefter börjar de producera tunga kedjor, vilket selekterar vilka 

celler som blir pre-B-celler då de som inte kan producera tunga kedjor inte överlever. Vidare 

mognad sker genom att de rekombinerar och bildar färdiga kompletta BCR med lätta kedjor. 

Detta kallas för affinitetsmognad, där en stor repertoar av B-celler bildas till följd av 

rekombination för att sedan selekteras utifrån affinitet till självantigen. Likt T-celler genomgår 

B-celler negativ selektion då de B-eller som binder självantigen starkt rekombineras igen. 

Färdigrekombinerade B-celler kan sedan lämna benmärgen och nå mjälten där de mognar 

klart. När B-celler aktiveras kan de differentieras till plasmaceller, vilka producerar och 

frisätter antikroppar, samt till minnesceller som cirkulerar under längre tid och står för 

immunitet.  

 

1.3.15 Redogöra för olika immunoglobulinisotypers struktur, funktion och lokalisation 

samt reglering av antikroppsproduktion och övergång (”switch”) mellan 

immunoglobulinklasser 
Immunoglobuliner består av fyra polypeptidkedjor. Två 

tunga kedjor (IgD, M, E, A eller G), samt två lätta kedjor κ 

eller λ. Varje kedja har en konstant C-terminal och en 

hypervariabel N-terminal, vilket utgör grunden för 

mångfald hos antikroppar. Antikroppsproduktion sker i B-

celler. Då B-celler aktiveras uttrycker de initialt IgD-

antikroppar som är membranbundna, samt IgM som är 

både membranbundna och lösta. Senare i 

immunresponsen, då B-celler expanderar i groddcentra 

övergår de till att producera IgE, IgA eller IgG genom att 

byta ut de tunga kedjorna. Under denna process har B-

cellen kvar sin specificitet.  

 

1.3.16 Känna till T-cellberoende och T-celloberoende antikroppssvar 
T-cellsberoende antikroppssvar innebär att en B-cell blir aktiverad av en Th-cell och det är det 

vanligaste aktiveringssättet av T-celler. Vid T-cellsoberoende antikroppssvar aktiveras B-celler 

antingen av en TLR (toll-like receptor) och är därmed inte antigenspecifik. Detta kallas för typ 

ITyp II innebär att B-cellen aktiveras av ett antigen som producerar en tillräckligt stark signal 

för aktivering utan en T-cell. Detta gäller för vissa antigen som PAMP-receptorer i ytan på vissa 

bakterier och vissa polysackarider med upprepande epitop.  

 

1.3.17 Redogöra för och definiera begreppen antigen, epitop, receptor, ligand, 

igenkännande, specificitet, affinitet och aviditet 

• Antigen – Kroppsfrämmande ämnen som aktiverar immunförsvaret. 

• Epitop – Den del av ett antigen som antikroppen binder till. 

• Receptor – Ett protein som binder ett ämne, vilket producerar en respons i cellen. 
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• Ligand – Det ämne som binder en receptor. 

• Igenkännande – Då en antikropp eller receptor binder till ett epitop i ett ämne. 

• Specificitet – Hur stor mångfald av ligander en receptor kan binda till. 

• Affinitet – Hur starkt en receptor binder en ligand. När det gäller antikroppar är det endast 
styrkan i en bindning mellan antikropp och antigen. 

• Aviditet – hur starkt en antikropp binder ett antigen, med det totala antalet bindningar.  
 

1.3.18 Känna till mekanismer för B-celltolerans. 
B-celltolerans innebär att B-cellerna inte aktiveras av självantigen. Detta utvecklas både 

centralt i benmärgen under B-cellernas mognad och perifiert i sekundära lymfoida organ. Då 

B-celler känner igen ett självantigen genomgår de antingen receptorredigering, där 

receptorerna rekombineras igen; deletion där cellerna genomgår apoptos; eller anergi, där 

uttrycket av receptorn minskar och B-cellen blir inaktiv.  

 

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

antikroppar genereras på molekylär nivå 
Genen för TCR och Ig kan delas in i olika regioner som är variabla (V), konstanta (C), diversitet 

(D) och sammanbindande (J). Alla antigenreceptorgener innehåller V, C och J, men endast Igs 

tunga kedja och TCR-β innehåller D. Rekombinationen av V och J eller V, D och J styrs av VDJ-

rekombinas och enzymer som lagar dubbelsträngade skador i DNA. Mångfalden i receptorerna 

genereras således av dels kombinationerna av V, D och J och dels av de nukleotidsekvenser 

som introduceras i kopplingen mellan segmenten.  

 

1.3.20 Redogöra för hur immunologiska svar regleras, hur detta påverkas av olika 

konstitutionella och omgivningsfaktorer  
Fc-regionen i antikroppar binder FcγRI-receptorer på makrofager och neutrofiler för att 

mediera fagocytos och aktivera fagocyter, men FcγRIIB inhiberar antikroppsproduktion och 

reducerar inflammation. Således verkar FcγRIIB genom feed-backinhibition av B-celler, samt 

inhiberar aktivering av makrofager och dendritceller. Immunologiska svar kan anpassas efter 

patogen genom övergång mellan olika antikroppstyper. Parasiter attackeras genom bindning 

av IgE, som aktiverar eosinofiler och mastceller, men vid virus och bakterieinfektioner övergår 

B-celler till att producera IgG, som huvudsakligen opsoniserar patogen. Aktivering av 

komplementsystemet regleras genom uttrycket av regulatoriska proteiner, vilka inhiberar 

aktiviteten hos komplementsystemet och därmed skyddar de egna cellerna. Lymfocytaktivitet 

regleras genom utveckling av tolerans. Det innebär att T-celler som känner igen självantigen 

antingen genomgår apoptos, blir regulatoriska T-celler eller blir inaktiverade under en längre 

tid. På liknande sätt kommer B-lymfocyter som känner igen självantigen genomgå 

rekombination av sina receptorer, genomgå apoptos eller minska uttrycket av sin receptor. 

Vidare kräver aktivering av B-, T- och NK-celler bindning av coreceptorer. En del coreceptorer 

kan även vara inhibitoriska och därmed hämmas aktivering av immunresponsen. 

Immunresponsen regleras även av Treg som via uttryck av inhiberande receptorer som CTLA-

4, produktion av inhiberande cytokiner och konsumtion av IL-2 hämmar immunresponser.  

 

1.3.21 Känna till de huvudsakliga immunologiska faktorerna som kan påverka 

uppkomst eller förlopp vid svåra infektioner, autoimmuna sjukdomar, allergier, 

cancer, transplantation  
Svåra infektioner kan leda till typ IV hypersensitivitetsreaktioner genom att T-celler blir 

överstimulerade och därmed producerar en stark immunologisk reaktion. Det kan orsaka 

vävnadsskador eller syndrom som liknar septisk chock. Dessa reaktioner kan induceras av så 

kallade superantigen. Liknande är allergier en typ I hypersensitivitetsreaktion mot 
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miljöantigen. Allergier medieras av IgE och mastceller som frisätter stora mängder 

inflammatoriska agens. Vid autoimmunitet utvecklas immunitet mot självantigen som kan 

orsakas av genetiska faktorer eller triggas genom infektioner som aktiverar självreaktiva 

lymfocyter. Immunologiska reaktioner mot tumörer och maligniteter induceras av 

tumörantigen och medieras främst genom CD8+ cytotoxiska T-celler. Tumörantigen är 

antingen muterade proteiner, onkogener (defekta tumörsupressorgener), överuttryckta 

proteiner, eller virala antigen från virus som orsakar tumörer. Avstötning vid transplantation 

orsakas av alloantigen eller xenoantigen (MHC-molekyler från donator respektive annan art). 

HLA-antigen har en stor polymorfism och innebär därför en hög risk för aktivering av 

immunsystemet. Avstötningsreaktioner kan vara hyperakuta (ischemisk vävnadsskada till 

följd av trombos direkt), akuta (vävnadsskada till följd av immunologisk reaktion inom dagar 

till veckor) eller kroniska (vävnadsskada som byggs på under flera år).  

 

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

immunofluorescens, flödescytometri, immunoprecipitation och western blot  
Principen för dessa analyser är att man tillsätter en antikropp mot ett specifikt antigen som 

ska kvantifieras eller påvisas. Dessa antikroppar är sedan kopplade till andra antikroppar, som 

i sin tur är kopplade till någon typ av markör i form av fluorescerande ämnen eller färger.  

 

1.3.23 Förstå sambandet mellan malnutrition och infektionskänslighet  
Malnutrition leder till nedsatt produktion av alla komponenter i immunsystemet, både 

medfödda och adaptiva. Således leder malnutrition till infektionskänslighet.  

 

1.3.24 Redogöra för systemiska konsekvenser av inflammation inkluderande akutfas, 

svar och feber. 
Akutfasen av inflammation leder till feber, inducerat av IL-1 och TNF, leukocytos stimulerat 

av CSFs som stimulerar cellproliferation (granulocytos vid bakterier, lymfocytos vid virus); 

ökad blodglukos, kortisol och lipider, minskat serumjärn, samt produktion av 

akutfasproteiner. Dessa innefattar proteasinhibitorer, koagulationsfaktorer, 

komplementproteiner, transportproteiner och övriga proteiner som hepcidin.  

 

1.4 Immunofarmakologi  
1.4.1 Översiktligt beskriva hur prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener bildas 

och betydelsen av cyklooxygenas (COX1 och COX2) aktivitet.  
Prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener är eikosanoider, vilket innebär att de 

syntetiseras från arakidonsyra och andra 20-kol-fleromättde fettsyror. Arakidonsyra frigörs 

från fosfolipider i cellmembranet via fosfolipas A2. Därefter omvandlas arakidonsyran till 

leukotriener via lipoxygenas eller prostanoider via cyklooxygenas. COX1 uttrycks konstitutivt 

(hela tiden) i de flesta vävnader och COX2 uttryck främst då en vävnad är inflammerad. COX 

omvandlar arakidonsyra till PGH2 i två steg och därefter omvandlas PGH2 till aktiva former via 

isomeraser specifika för varje vävnad. COX är således huvudenzymet i processen då det bildat 

PGH2 som i sin tur används som huvudsubstrat.  

 

1.4.2 Redogöra för prostaglandiners och leukotrieners effekter i samband med 

inflammation  
Alla prostaglandiner och tromboxaner har sin egen receptor och har då specifika egenskaper 

på olika celler. Tromboxan A2 binder till TP-receptorn och verkar vasokontraherande och 

inducerar trombocytaggregation. PGI2 (prostaglandin I2) binder istället till IP-receptorn och 

verkar vasodilaterande och avklumpande för trombocyter. Även PGE verkar vasodilaterande 
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genom att binda till EP-receptorer i endotel. PGD2 och PGE2 leder till kontraktion av glatt 

muskulatur i uterus. PGD2 inducerar kemotaxi i lymfocyter och inducerar allergisk astma. 

PGE2 har receptorer på neuron i hypothalamus och inducerar feber, samt receptorer på 

nociceptiva neuron och faciliterar smärta. Sammantaget ger detta att prostaglandiner står för 

flera effekter i samband med inflammation: PGI2 och PGE2 leder till vasodilatation och ökat 

blodflöde och bidrar till ödem genom att verka med andra ämnen som ökar 

kapillärpermeabiliteten. De ökar också retbarheten i nociceptiva neuron. PGE2 som 

produceras i hypothalamus leder även till feber.  

 

1.4.3 Redogöra för NSAID-preparat och deras effekt på inflammation, feber och 

smärta, verkningsmekanism, kinetik, biverkningar (gastrointestinala, venös 

tromboembolism, partus), toxiska effekter av acetylsalicylsyra (barn,  

vuxna) 

1.4.3.1 Effekt och verkningsmekanism 

NSAID-preparat verkar genom att hämma COX. Detta gör de genom att gå in i den hydrofoba 

kanalen i COX och blockera den så att arakidonsyra inte kan gå in i enzymet. Det innebär att 

PGH2 inte kan syntetiseras och därmed att de aktiva prostaglandinerna inte kan syntetiseras. 

NSAIDs hämmar således produktionen av PGE2 och PGI2 vilket ger antiinflammatorisk effekt 

(minskad vasodilatation och minskat ödem), analgetisk effekt (minskad central och perifier 

sensibilisering och motverkar huvudvärk genom minskad PG-medierad vasodilatation), samt 

antipyretisk effekt genom minskad PGE2-syntes i hypothalamus. Läkemedlen kan ha olika 

selektivitet för COX 1 och 2, vilket ger dem olika terapeutisk effekt och risk för biverkningar. 

ASA är mest selektiv för COX1, men hämmar både COX 1 och 2 genom att acetylera dessa och 

irreversibelt hämma dem. Icke-selektiva COX-inhibitorer som ibuprofen, naproxen och 

diklofenak hämmar enzymerna reversibelt och varierar i sin affinitet för COX 1 eller 2. Coxiber 

är selektiva för COX 2.  

 

1.4.3.2 Biverkningar 

Biverkningarna av COX-inhibitorer är sammankopplade med vilken isoform de är selektiva 

för. COX2-hämmare ger ökad risk för trombos, en förklaringsmodell för detta är 

tromboxan/prostaglandin-obalanshypotesen. Då COX2 hämmas mer än COX1 minskar 

produktionen av PGI2, men inte tromboxan, detta leder till hypertension och ökad risk för 

trombocytaggregation och vasokonstriktion, vilket i sin tur ökar risken för stroke och 

hjärtinfarkt. COX1-inhibition ger däremot ökad risk för ulcus och dyspepsi. Detta för att 

minskad produktion av PGI2 och PGE2 leder till minskat blodflöde till GI-kanalen, minskad 

produktion av mucus och bikarbonat, samt ökad produktion av magsyra. Vidare kan COX-

hämning innebära risker vid graviditet. Dels försvårar NSAID-preparat implantering genom 

att blodflödet och den vaskulära permeabiliteten i endometriet minskar, dels kan de leda till 

prematur stängning av ductus arteriosus hos fostret och leda till pulmonell hypertension eller 

intrauterin död, samt leda till förlängt förlossningsarbete. NSAIDs leder även till minskad 

förmåga till blodkoagulering och innebär därmed förlängd blödningstid. Acetylsalicylsyra har 

särskilt hög risk för GI-biverkningar men är också toxiskt vid höga doser. Det får inte ges till 

barn under 10 år då det kan leda till Reyes syndrom, med en rad farliga och potentiellt dödliga 

symptom, vid mild intoxikation ger det hyperventilation, tinnitus, hörselnedsättning och 

svettningar och vid förgiftning ger det också kräkningar i ett tidigt stadium och senare feber, 

förvirring, kramper, koma och organsvikt. Detta beror på att acetylsalicylsyra aktiverar UCP, 

vilket leder till ackumulering av laktat, vid höga doser är det även andningssuppressivt, vilket 

leder till ökad kolsyrahalt och vid höga halter har det 0:e ordningens kinetik, vilket leder till 

ackumulering av sura metaboliter. Således ger det acidos som kan vara livshotande. 
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1.4.4 Beskriva kortikosteroiders verkningsmekanismer och effekter i farmakologisk 

dos, indikationer, administreringssätt och biverkningar.  

1.4.4.1 Indikationer och effekter 

Kortikosteroider används för att behandla inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar som 

reumatoid artrit och ulcerös kolit, sjukdomar i luftvägarna som astma och KOL, lokala 

inflammatoriska tillstånd i hud, näsa eller öga; samt för immunosuppression efter 

transplantation. De har både en snabb och långsam effekt som medieras på olika sätt: Den 

snabba effekten uppnås genom att kortikosteroider binder till intracellulära cytoplasmiska 

eller membranbundna receptorer och påverkar aktiviteten hos celler genom att påverka olika 

signaleringsvägar. De långsamma effekterna uppnås genom att de binder till intracellulära 

receptorer som dislokerar till cellkärnan och nedreglerar syntesen av cytokiner, samt enzymer 

som är ansvariga för produktionen av inflammatoriska faktorer som prostaglandiner och NO, 

samt adhesionsmolekyler. De uppreglerar även transkriptionen av antiinflammatoriska 

faktorer som IL-1-receptorantagonister, IL-10 och annexin-1 (som är en fosfolipas A2-

hämmare, se 1.4.1). Sammantaget leder detta till minskad inflammation, samt minskad 

rekrytering och migration av leukocyter. 

 

1.4.4.2 Administreringssätt och biverkningar 

Biverkningarna av kortikosteroidbehandling är beroende av administreringssätt, dos och 

behandlingstid. Allvarliga biverkningar uppstår vid höga systemiska doser eller lång 

behandlingstid och beror till stor del på att kortikosteroider påverkar metabolismen av 

kolhydrater, proteiner och lipider. För att minska risken för biverkningar kan lokal 

administrering i form av kräm/salvor, ögon- eller näsdroppar, spray eller aerosol och 

intraartikulära injektioner användas istället för till exempel peroral administrering. Dock kan 

lokal administrering bidra till lokala biverkningar som till exempel hudförtunning i området. 

En allvarlig biverkan av kortikosteroidbehandling är Cushings syndrom, som innebär 

omfördelning av fett till ansikte, buk, övre rygg och nacke, samt supraklavikulärt, nedbrytning 

av muskler och skelett, hyperglykemi, psykologiska biverkningar, långsam läkning och lätthet 

att få blåmärken. Detta på grund av att kortikosteroider ökar glukoneogenes och nedbrytning 

av protein, samt omfördelar fett.  

 

1.4.5 Redogöra för verkningsmekanismen för syntetiska sjukdomsmodifierande  

antireumatiska läkemedel (DMARDs):  metotrexat, ciklosporin, takrolimus,  

mykofenolatmofetil, JAK-hämmare 

1.4.5.1 Metotrexat 

Metotrexat tas upp av samma transportprotein som folat och hämmar därmed upptaget av 

folat till cellerna. Därefter hämmar metotrexat dihydrofolatreduktas, vilket leder till 

ytterligarare minskning av tetrahydrolfolatkoncentration, vilket leder till hämmad 

nukleotidsyntes. Dock verkar detta endast vara verkningsmekanismen vid höga doser av 

metotrexat. Vid låga doser (som ges vid inflammatoriska sjukdomar) hämmar metotrexat 

AICARtransformylas, vilket leder till intracellulär ackumulering av AICAR, vilket i sin tur leder 

till ökad adenosinfrisättning samt ökat extracellulärt AMP som omvandlas till adenosin. 

Frisättning av adenosin leder till aktivering av adenosinreceptorer (A2), vilket hämmar 

aktivering av T-celler, makrofager och neutrofiler samt syntes av cytokiner.  

 

1.4.5.2 Ciklosporin och Takrolimus 

Ciklosporin verkar genom att hämma syntesen av IL-2. Normalt produceras IL-2 av T-celler 

när TCR binder till MHC-antigenkomplexet hos en antigenpresenterande cell. Detta leder till 

en ökad intracellulär kalciumkoncentration, vilket i sin tur aktiverar calmodulin. Calmodulin 

aktiverar sedan calcineurin, som fosfataserar transkriptionsfaktorn NFAT (nuclear factor of 
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activated T-cells). NFAT dislokerar till kärnan och inducerar transkription av IL-2-genen. 

Ciklosporin bildar komplex med cyklofilin som är en endogen calcineurinhämmare och 

potentierar dess effekt. Således bildas mindre aktivt NFAT och transkriptionen av IL-2 

minskar. Detta leder till hämmad klonal expansion av T-celler, minskad aktivering och 

proliferation av cytotoxiska T-celler, minskad funktion av effektor-T-celler, samt minskad T-

cellsberoende B-cellsvar. Takrolimus har samma verkningsmekanism som ciklosporin, men 

binder till calcineurinhämmaren FKBP istället för cyklofilin. Takrolimus är mycket mer potent 

än ciklospirin.  

 

1.4.5.3 Mykofenolatmofetil 

Myklofenolatmofetil är en prodrug som i kroppen omvandlas till mykofenolsyra. 

Mykofenolsyra är en hämmare av inosinmonofosfatdehydrogenas, som är det huvudreglerade 

enzymet i de-novosyntes av gunainnukleotider. Lymfocyter kan endast producera guanin 

genom de-novosyntes till skillnad från de flesta andra celler som även kan använda salvage 

pathway vilket ger en selektiv effekt på lymfocyter. Då dessa inte kan producera 

gunaninnukleotider hämmas deras nukleotidsyntes och därmed deras celldelning.  

 

1.4.5.4 JAK-hämmare 

JAK-hämmare hämmar kinaset JAK (januskinas) som är parat med typ I och typ II 

cytokinreceptorer. Vid aktivering av dessa receptorer sker normalt sett dimerisering av 

receptorerna och aktivering av JAK som autofosforylerar receptorn, samt fosforylerar STAT-

transkriptionsfaktorer som producerar inflammatoriska cytokiner. När JAK då hämmas kan 

detta inte ske och produktionen av cytokinerna minskar.  

 

1.4.6 Förklara hur biologiska läkemedel (DMARDs) skiljer sig från syntetiska 

DMARDs och redogöra för verkningsmekanismen för biologiska 

sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel som hämmar effekten av 

cytokiner, T-celler och B-celler  

1.4.6.1 Skillnader mellan biologiska DMARDs och syntetiska 

Biologiska DMARDs produceras av eller utvinns ur en biologisk källa, till exempel 

genmodifierade celler. Detta innebär att de har en större molekylär komplexitet och är svårare 

att karakterisera. Detta är för att det aldrig går att framställa exakt samma biologiska DMARD 

i olika labb på grund av cellernas och genernas egenskaper. Biologiska DMARDs karakteriseras 

istället som biosimilarer, det vill säga DMARDs som har liknande effekter och 

verkningsmekanism. Biologiska DMARDs är känsliga för yttre förhållanden och måste 

administreras parenteralt då de är proteiner. De utgör även en större risk för aktivering av 

immunförsvar och inducerande av allergiska reaktioner.  

 

1.4.6.2 Cytokinhämning 

1.4.6.2.1 TNF-hämning 

TNF hämmas antingen genom lösliga receptorer kopplade till ”basen” av en IgG-antikropp. 

Detta innebär att TNF binds upp av de lösliga receptorerna istället för att binda till 

membranbundna receptorer och därmed förhindras dess signaltransduktion i cellen. TNF kan 

även hämmas genom att monoklonala antikroppar mot TNF administreras, vilket gör att TNF 

binds av antikropparna istället för att kunna binda till sina receptorer. 

1.4.6.2.2 IL-1-hämning 

IL-1 (interleukin 1) kan hämmas genom receptorantagonister, som binder till IL-1-receptorn 

och blockerar IL-1 från att binda och aktivera den. IL-1 kan även hämmas genom antikroppar 

som binder IL-1 och därmed minskar mängden fritt IL-1 som kan binda till receptorerna.  
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1.4.6.2.3 IL-6-hämning 

IL-6 (interleukin 6) kan hämmas genom antikroppar som binder till dess membranbundna 

receptor. Då antikropparna binder till receptorn blockeras IL-6 från att binda till den och kan 

därmed inte aktivera receptorn.  

 

1.4.6.3 T-cellshämning 

T-celler kan hämmas genom att antikroppar mot IL-2-receptorn tillsätts och därmed 

förhindrar aktivering av T-celler av IL-2 då det inte kan binda till receptorn. T-cellsaktivering 

kan även förhindras genom antikroppar som binder till coreceptorn CD80/CD86 på 

antigenpresenterande celler. Då denna behöver binda till CD28-receptorn på T-celler utöver 

att MHC-antigenkomplexet binder till TCR för en fullständig aktivering av T-celler, ger endast 

aktivering av TCR en suppressiv effekt på T-celler.  

 

1.4.6.4 B-cellshämning 

B-celler kan hämmas genom att antikroppar mot membranproteinet CD20 administreras, 

vilket inducerar apoptos av B-celler, antikroppsberoende cellmedierad cytotoxicitet och 

fagocytos av B-celler, samt komplementaktivering som leder till lysering av B-celler. B-celler 

kan även hämmas genom antikroppar mot BLyS/BAFF (B Lymfocyte stimulator), vilka binder 

till proteinet och hindrar det från att binda till sina receptorer på B-celler och aktivera dem.  

 

1.4.7 Ge exempel på immunosuppressiva läkemedel som används vid 

organtransplantation och deras verkningsmekanismer 
Vid transplantation används ofta en kombination av immunosuppressiva läkemedel i 

individuella doser för att nå önskad effekt. Exempel på dessa läkemedel och deras 

verkningsmekanismer syns i följande tabell: 

SYNTETISKA 

NAMN EFFEKT VERKNINGSMEKANISM 
Cikolsporin 
Takrolimus 

Calcineurinhämmare Minskar produktion av IL-2 

Rapamycin 
Sirulimus 

mTOR-hämmare 
Minskad aktivitet och 

proliferation av T-celler 
Mykofenolatmofetil 

Teriflunomid 
Azatioprin 

Proliferationshämmare 
T-celler eller generell 

celldelning 

Metotrexat 
Enzymhämmare 

(minskad 
nukleotidsyntes) 

Celldelning av leukocyter 

Glukokortikoider 

Minskad transkription 
av inflammatoriska 
faktorer och ökad 
transkription av 

antiinflammatoriska 

Minskad aktivering av 
leukocyter och minskad 
frisättning av cytokiner 

BIOLOGISKA 

Abatacept 

Hindrar 
costimulerande 

signaler från 
antigenpresenterande 

celler 
Hindrar T-cellsaktivering 

Basiliximab 
IL-2-

receptorantikropp 
alemtuzumab Anti-CD52 Eliminerar lymfocyter 

rituximab Anti-CD20 Eliminerar B-celler 
exulizumab Anti-C5 Inhiberar C5 
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1.4.8 Förklara effekten av 5-aminosalisylsyra (5-ASA) och ge exempel på 

verkningsmekanismer hos biologiska läkemedel som används vid behandling 

av inflammatoriska tarmsjukdomar som ulcerös kolit 
5-ASA har låg absorption från mag-tarmkanalen och utöver sina effekter topikalt i lumen. 

Verkningsmekanismen är inte helt klarlagd men 5-ASA har antiinflammatorisk effekt genom 

att hämma COX och LOX, minska neutrofilmigrering till tarmen och minska fria syreradikaler. 

Detta inducerar remission vid Crohns eller ulcerös kolit. Olika administrationssätt som rektalt 

eller peroralt och olika formuleringar kan användas för att få effekt i olika delar av tarmen. Om 

5-ASA inte fungerar kan man övergå till glukokortikoidbehandling då sjukdomen är i skov, för 

att sedan övergå till immunmodulering vid ännu svårare och mer ihållande fall. Efter det 

används biologiska läkemedel som anti TNF, anti IL-2 eller integrinhämmare som hämmar T-

cellsmigration till tarmen genom att antikroppen binder till integriner på T-celler som normalt 

binder till adhesionsmolekyler på tarmendotel. Det sista steget vid mycket svåra tillstånd 

används JAK-hämmare.  

 

2 Modul 2 – Muskel och hjärta 

2.1 Skelettmuskel och hjärtmuskel – Jämförelse 
2.1.1 Redogöra för aktiveringsförloppet excitations-kontraktionskopplingen i  

skelettmuskulatur och hjärtmuskulatur inkluderande kalciumomsättningen i 

samband med kontraktion och relaxation (inkl. troponin-tropomyosin, frisättning 

från och återupptag av Ca2+ till sarkoplasmatiska retiklet).   

2.1.1.1 Skelettmuskulatur 

2.1.1.1.1 Kontraktion 

Skelettmuskulatur aktiveras genom innervering från kolinerga neuron i ryggmärgen. Då dessa 

lägre motorneuron aktiveras skickar de aktionspotentialer som når axonterminalerna, vilka 

fäster i motorändplattan på muskelfibrer. När AP når axonterminalen öppnas 

spänningsberoende Ca2+-kanaler, som släpper in kalcium i axonterminalen, vilket i sin tur 

leder till exocytos av synapsvesiklar innehållande acetylkolin. I motorändplattan finns de 

jonotropa nikotinreceptorerna som öppnas, vilket leder till influx av natrium och efflux av 

kalium i muskelcellen som då depolariseras. Depolariseringen färdas längs membranet och ner 

i T-tubuli, där den spänningsberoende kalciumreceptorn DHPR finns. Aktivering av DHPR, 

leder till mekanisk aktivering av kalciumkanalen RyR1, som finns i det sarkoplasmatiska 

retiklet (SR). Det sarkoplasmatiska retiklet har en kalciumkoncentration på 1 mM och 

sarkoplasman har en koncentration på 0,1 µM i vila, vilket leder till en snabb 

kalciumfrisättning. Den ökade kalciumkoncentrationen i sarkoplasman leder till att kalcium 

binder troponin i troponin-tropomyosinkomplexet. Kalciuminbindningen leder till en 

konfirmationsförändring som gör att tropomyosin blottar myosinets inbindningsplatser i 

aktinfilamenten. Myosinets inbindning till dessa platser leder till kontraktion av sarkomeren 

och därmed muskelfibern.  

2.1.1.1.2 Relaxation 

Då motorneuronet slutar frisätta acetylkolin till den neuromuskulära synapsen elimineras 

acetylkolin från synapsklyftan via diffusion och nedbrytning av acetylkoinesteras till acetat och 

kolin som återtas till det presynaptiska neuronet. Detta leder till en repolarisering av 

muskelcellens membran och inaktivering av DHPR, samt RyR1. Då flödet av kalcium från SR 

till sarkoplasman slutar pumpas kalcium tillbaka till SR via SR-Ca2+-ATPas (SERCA). Denna 

eliminering av kalcium i sarkoplasman leder till dissociering av kalcium från troponin och 

därmed flyttas troponin-tropomyosinkomplexet tillbaka och täcker bindningsställena för 

myosin på aktin. Detta leder till relaxation av sarkomeren och därmed muskelfibern. 
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Koncentrationen av kalcium i sarkoplasman kan under arbete stiga till cirka 1 µM, men återgår 

till 0,1 µM i vila.  

 

2.1.1.2 Hjärtmuskulatur 

2.1.1.2.1 Kontraktion 

Då hjärtmuskelceller har en mycket längre AP än skelettmuskelceller kommer DHPR hinna 

öppnas och släppa in kalcium från ECV till sarkoplasman. Detta inducerar en aktivering av 

RyR2, som frisätter kalcium från SR. Således har hjärtmuskelceller Ca2+-inducerad Ca2+-

frisättning. Detta leder till aktivering av sarkomeren på samma sätt som i skelettmuskelceller.  

2.1.1.2.2 Relaxation 

När AP slutar och membranpotentialen börjar minska, kommer DHPR stängas och influx av 

kalcium minskar. Likt skelettmuskulatur kommer det kalcium som frisatts från SR återtas via 

SERCA, men det kalcium som tagits upp från ECV till sarkoplasman (ca 20% av totalt intag av 

kalcium till sarkoplasma) lämnar cellen främst via sekundär aktiv transport av NCX (Na+/ 

Ca2+-excanger) och återtag av Na+ via Na+/K+-pumpen. En liten del av Ca2+ pumpas ut via en 

ATP-beroende Ca2+-pump.  

 

2.1.2 Redogöra för skelett och hjärtmuskelcellens mekaniska egenskaper 

inkluderande isometrisk längd-kraftkurva, dess normala arbetsområde samt 

aktiv och passiv kraft.  
Muskelceller har två typer av koncentrisk kontraktion (muskeln förkortas). Den ena typen är 

isometrisk kontraktion, som innebär att längden på muskeln är konstant och den andra typen 

är isotonisk kontraktion, som innebär att kraften muskeln producerar är konstant. Den 

isometriska kraften hos en muskel påverkas av stimuleringsfrekvens, muskellängd, 

muskelcellens storlek och antalet aktiva motorenheter.  

 

2.1.2.1 Stimuleringsfrekvens 

Stimuleringsfrekvensen påverkar kraften genom att en högre frekvens ger mer kraft. Vid 

endast en aktionspotential gör muskeln en isometrisk twitch, som innebär att kraften ökar till 

en topp som sedan sjunker till noll. Då stimuleringsfrekvensen ökar hinner inte kraften sjunka 

tillbaka till noll innan nästa AP når muskeln, detta innebär att kraften byggs upp och ökar. Vid 

maximal kraftutveckling i muskeln, alltså vid höga stimuleringsfrekvenser, utövar muskeln 

något som heter tetanus, vilket innebär att muskelfibrerna aldrig slappnar av, utan utövar 

maximal isometrisk kontraktion hela tiden. Hjärtmuskelceller kan inte utföra tetanus på grund 

av att de och retledningssystemet, har en mycket längre refraktärperiod än skelettmuskler och 

deras nerver.  

 

2.1.2.2 Muskellängd 

Muskellängden påverkar muskelkraften genom att det finns en optimal längd, där alla 

myosinhuvuden kan ha kontakt med aktinfilamenten. Om myosinet drar aktinfilamenten 

närmre än så, kan de börja överlappa och därmed minskar kraften. Om muskeln istället dras 

ut mer än den optimala längden kommer en del myosinhuvuden hamna utanför 

aktinfilamentets ände och då inte kunna fästa till det. Skelettmuskulatur har en normal längd 

runt 2 µm, nära optimal längd. Hjärtmuskelceller däremot har en mycket kortare normal 

längd. Detta innebär att när hjärtmuskelceller dras ut till följd av mer blodfyllnad i kamrar och 

förmak, kommer kontraktionskraften öka. Den sammanlagda kraften hos en muskel består av 

två delar: Den aktiva kraften, vilket är beroende av antalet korsbryggor som är aktiva samtidigt 

och därmed varierar med muskellängd. Den andra delen är den passiva kraften som är 

beroende på bindvävens och blodkärlens spännkraft då muskeln sträcks, denna kraft ökar med 

muskelns utsträckning.  
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2.1.3 Redogöra för skelett -och hjärtmuskelns metabolism och energiförråd, samt 

betydelsen av kreatinfosfat, anaerob och aerob nedbrytning av glykogen och  
fettnedbrytning; oxidativ fosforylering.  

Muskelns användning av energi beror på intensiteten av arbetet som utförs, samt hur många 

muskelgrupper som är aktiverade. Ju högre intensitet och ju fler muskelgrupper som används, 

desto högre blir energiförbrukningen och desto mer blod krävs till den arbetande vävnaden för 

att tillgodose syrebehovet. De energilager som kroppen använder varierar beroende på 

intensitet och arbetstid. Vid låg intensitet används främst fria fettsyror och vid högre intensitet 

används mer glykogen. Vid kort arbetstid (10 s) används främst anaerob metabolism. Detta 

innefattar kreatinfosfatbufferten som hydrolyseras till kreatin och fosfat vid hög intensitet 

under kort tid. Under lite längre arbete (1-2 min) med lite lägre intensitet används anaerob 

glykolys, vilket leder till produktion av laktat. Vid längre arbete under ännu lägre intensitet 

används aerob förbränning, vilket innefattar oxidativ fosforylering och nedbrytning av 

kolhydrater och fett. Nedbrytning av fett kräver cirka fyra gånger mer syre än 

kolhydratsförbränning, men har fördelen att fettförbränning producerar mer ATP och kan 

fortsätta under mycket lång tid. Hjärtat får majoriteten av sin energi från fettförbränning och 

är därför mycket känsligt för syrebrist. I muskler dominerar kolhydratsförbränning vid arbete 

som varar under en timme och fettförbränning vid längre tider.  

 

2.1.4 Jämföra aktiveringsförlopp och kontraktion i glatt, hjärt- och skelettmuskel  
Skelettmuskulatur aktiveras genom aktivering av nikotinreceptorer i den neuromuskulära 

ändplattan, vilket leder till influx av natrium och depolarisering. Depolarisering färdas genom 

T-tubuli, där de aktiverar DHPR, som aktiverar RyR1, som frisätter kalcium från SR. 

Hjärtmuskulatur aktiveras genom att depolarisering som sprids via gap junctions till T-tubuli. 

Där aktiveras DHPR, som släpper in extracellulärt kalcium, vilket leder till depolarisering och 

aktivering av RyR 2 som frisätter kalcium från SR. Aktivering av glatt muskulatur kan ske på 

flera sätt och de kan aktiveras av ANS, hormoner eller metaboliter. Dels kan kontraktion 

initieras via aktivering Gq-kopplade GPCR, vilka ökar intracellulärt IP3, som leder till Ca2+-

frisättning från SR. Dels kan kontraktion initieras av depolarisering som sprids via gap 

junctions; depolariseringen leder till öppning av DHPR som släpper in extracellulärt kalcium. 

Kalcium binder sedan calmodulin och komplexet aktiverar MLCK (myosin light-chain kinase) 

som fosforylerar myosin under förbrukning av ATP och därmed initierar korsbryggecykeln. 

Deaktivering av sarkomerer sker genom kväveoxid, som leder till omvandling av GTP till 

cGMP, vilket stimulerar MLCP (myosin light-chain phosphatase) som defosforylerar myosin. 

Här skiljer sig även kontraktionen, då deaktiverat myosin kan hålla kvar via aktin och 

upprätthålla muskeltonus under låg energiförbrukning (latch state). Glatt muskulatur har 

mycket lägre energiförbrukning och kontraktionshastighet än skelettmuskler och 

hjärtmuskler. I glatt muskulatur är aktinfilamenten fästa i dense bodies och de är även 

mekaniskt och elektriskt sammankopplade med andra celler.  
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2.1.5 Jämföra längd-kraftförhållandet mellan skelettmuskel och hjärtmuskel under  
normalfysiologiska och patologiska förhållanden  

Skelettmuskulatur arbetar högre i längd-kraftkurvan, vilket gör att 

den kan utveckla mer kraft i det normala arbetsområdet än 

hjärtmuskulatur. Dock innebär det också att skelettmuskler inte kan 

sträckas lika mycket som hjärtmuskulatur. Hjärtmuskulatur, som 

istället har ett lägre arbetsspann normalt sett kan töjas mer för att 

utveckla mer kraft. Detta innebär att hjärtat får högre 

kontraktionskraft då det fylls med mer blod.  

 

2.2 Skelettmuskel 

2.2.1 Redogöra för korsbryggecykeln inkluderandes ATP:s roll, myosinets ATPas-

aktivitet, ”power stroke”, rigor mortis.   
Korsbryggecykeln är den cykel som myosin genomgår under muskelkontraktion. Detta sker då 

kalcium är närvarande och har aktiverat troponin-tropomyosinkomplexet, det krävs också 

ATP. För att myosin ska aktiveras krävs det att ATP binder till myosin och hydrolyseras till 

ADP och Pi, detta gör att myosin är aktivt och kan inleda korsbryggecykeln som består av fyra 

steg: 

1. Pi dissocierar från myosinhuvudet, vilket gör att myosinhuvudet binder in till 

aktinfilamentet.  

2. ADP dissocierar från myosinhuvudet vilket får det att dra aktinfilamentet mot mitten av 

myosinfilamentet. Detta kallas för power stroke.  

3. Ny ATP binder till myosinhuvudet, som då dissocierar från aktinfilamentet. 

4. ATP hydrolyseras till ADP + Pi, vilket reaktiverar myosinet. 

Dessa fyra steg upprepas så länge sarkomeren hr tillgång till kalcium och ATP. Då en individ 

dör, kommer produktionen av ATP upphöra, vilket innebär att sarkomeren kommer stanna 

efter steg 2 i korsbryggecykeln, vilket skapar stelhet. Rigor mortis upphör sedan då 

nedbrytningsprocessen av muskler inleds.  

 

2.2.2 Redogöra för orsaker till muskeltrötthet vid normal fysiologisk ansträngning 
Muskeltrötthet, även kallat perifier trötthet orsakas av biokemiska processer vid 

muskeländplattan och i muskelcellerna. Muskeltrötthet kan orsakas av att muskeln inte får 

tillräckligt med syre, vilket inducerar anaerob metabolism och tvingar muskeln att arbeta med 

lägre intensitet. Det kan också bero på brist på glykogen, som tvingar cellerna att övergå till 

fettförbränning som kräver mer syre och därmed tvingar muskeln att ha lägre intensitet. Det 

finns tre huvudteorier till de intracellulära processerna som orsakar muskeltrötthet. Den första 

är att hydrolys av kreatinfosfat leder till ackumulering av negativa fosfatjoner som attraherar 

positiva klaciumjoner, vilka då får lägre affinitet till troponin och aktiverar troponin-

tropomyosinkomplexet i lägre grad. Således får troponin mindre känslighet för Ca2+, vilket 

leder till färre korsbryggor och mindre kraft. Hög fosfatkoncentration till följd av 

ATPförbrukning av SERCA kan också leda till lägre kraft genom att Pi går in i SR och attraherar 

Ca2+ där, så att de inte går ut i sarkoplasman. En lägre Ca2+-koncentration leder också till lägre 

aktiveringsgrad av troponin. Sist ger hög ATP-förbrukning av myosin ackumulering av ADP 

och Pi vid myosinhuvudet, vilket påverkar jämvikten så att ADP och Pi inte dissocierar från 

myosinhuvudet. Då kan steg 1 och 2 i korsbryggecykeln inte genomföras och myosin kan inte 

binda till eller dra i aktin.  

 

2.2.3 Förklara funktionen och betydelsen av olika fibertyper i skelettmuskel 
Det finns tre typer av skelettmuskelfibrer: Typ I, IIa och IIx. Typ I ingår i små motoriska 

enheter (S) och har liten fiberdiameter. Typ I har långsam kontraktionshastighet till följd av 
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att de innehåller typ I-myosin som har låg ATPasakitivitet. De har stor aerob förbränning via 

oxidativ fosforylering då de innehåller många mitokondrier, mycket myoglobulin och många 

kapillärer. Det innebär också att de har hög uthållighet, men de har lågt innehåll av glykolytiska 

enzym och lågt glykogeninnehåll. Typ IIa ingår i medelstora motoriska enheter (FR) och är 

medelstora i diameter. De har en hög kontraktionshastighet till följd av en hög ATPasaktivitet 

hos typ IIa-myosin. De får majoriteten av sin energi från oxidativ fosforylering men har färre 

mitokondrier, myoglobulin och kapillärer än typ I-fibrer. De har mer glykolytiska enzym än 

typ I och lite sämre uthållighet. Typ IIx har stor diameter och ingår i stora motoriska enheter. 

De har hög kontraktionshastighet då typ IIx-myosin har hög ATPasaktivitet, men de blir fort 

trötta. Typ IIx har främst anaerob ATPproduktion via glykolys och har få mitokondrier, men 

högt glykogeninnehåll och en hög halt av glykolytiska enzymer.   

 

2.3  Hjärta 

2.3.1 Redogöra för struktur och egenskaper hos pacemakerceller, purkinjefibrer och  

myocyter i hjärtat, hur aktionspotentialen uppstår och fortleds över hjärtat samt 

vilka jonströmmar som bidrar till faserna i pacemakercellers och myocyters 

aktionspotentialer.  
Aktionspotentialer uppstår spontant i hjärtats pacemakerceller och fortleds via gap junctions 

till atrium och ventrikel. Pacemakerceller finns framförallt i nodus sinoatrialis (SA-knutan) 

och nodus atrioventricularis (AV-knutan, men också i His bunt och purkinjefibrerna. Dock är 

det SA-knutan som har högst spontanfrekvens och därmed bestämmer hjärtfrekvensen. AP i 

hjärtats celler skiljer sig mycket från skelettmuskulatur, då de är 100-200 gånger långsammare 

och ser olika ut beroende på celltyp. Kammarens AP inleds då myocyter får ett stimulus som 

gör att cellen når tröskelvärdet för öppnandet av snabba 

Na+-kanaler. Detta leder till en snabb depolarisering till 

positiva värden och långsamma Ca2+-kanaler börjar 

öppnas (0). Na+-kanaler stängs och utåtgående K+-

kanaler öppnas och inåtgående K+-kanaler stängs, vilket 

leder till långsam repolarisering (1). Ca2+-kanalerna 

öppnas sedan fullt och Ca2+ strömmar in samtidigt som 

K+ strömmar ut, vilket håller membranpotentialen nära 

noll, sedan börjar kalciumkanalerna stängas (2). 

Ytterligare Ca2+-beroende K+-kanaler öppnas, vilket 

påskyndar repolarisering (3). Utåtgående K+-kanaler 

stängs, inklusive kalciumberoende kaliumkanaler och 

inåtgående kaliumkanaler öppnas då cellen åter når 

vilomembranpotentialen, samtidigt återställs natriumkanalerna (4). Förmakens AP är likadan, 

men de har en kortare platå (fas 2). För pacemakerceller uppkommer AP spontant och de har 

ingen stabil vilopotential. I fas 0 depolariseras 

pacemakerceller till följd av influx av Ca2+ till följd av 

spänningsberoende kalciumkanaler. När de sedan 

kommit till positiva membranpotentialer öppnas 

kaliumkanaler och efflux av K+ leder till repolarisering. 

När membranpotentialen blir tillräckligt negativ 

öppnas istället natriumkanaler (i de flesta andra celler 

öppnas natriumakanler av depolarisering i det positiva 

spannet) som sakta påbörjar depolarisering (4). Det är 

pacemakercellernas fas 4 som förändras så hjärtrytmen förändras. En kortare fas 4 ger 

snabbare hjärtrytm och en längre ger en långsammare.  
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2.3.2 Redogöra för hur ett normalt EKG uppstår, hur hjärtmuskelcellernas  

potentialvariationer står i relation till de signaler som kan avledas utanpå 

kroppen, samt hur EKG-vågorna relaterar till hjärtcykeln.  
EKG uppstår till följd av hur de elektriska signalerna leds i 

hjärtat: Sinusknutan depolariserar och strömmen förs vidare 

genom atrium till AV-knutan, där strömmen med en 

fördröjning leds vidare genom Hiska bunten och vidare till 

purkinjefibrerna. Strömmen kan registreras utanpå huden på 

grund av hjärtmuskelcellernas varierande polaritet. Då två 

punkter med motsatt polaritet uppstår, som till exempel i en 

polariserad hjärtmuskelcell och extracellulärrummet, uppstår 

en dipol. Mellan de två polerna i en dipol kommer ström 

färdas, så länge det finns ett konduktivt material mellan de 

båda punkterna. Dessa strömmar kommer stråla genom 

kroppens vävnader ända till huden, där alla små strömmar 

kan summeras till en större vektor och då registreras på ett 

EKG som den genomsnittliga strömmen. Elektroder fästs vid 

båda handlederna och vid vänsterbenet, dessa motsvarar 

strömmen i frontalplanet (övre bilden). Elektroder fästs även 

över bröstkorgen som registrerar strömmen i 

transversalplanet (nedre bilden). En topp på EKG visar att 

strömmen går mot elektroden. Vid P-vågen depolariseras SA-

knutan via kammaren och kontraktion av kammaren sker. Vid 

PQ-segmentet går strömmen via AV-knutan, vilket ger en fördröjning i EKG:t. QRS-komplexet 

motsvarar vetrikelns kontraktion, där Q-vågen är depolarisering av vänstra sidan av septum, 

R är depolarisering av kammarväggen i ventrikeln och S-vågen motsvarar depolarisering av 

ventrikelns basala del. R är således starten på systole. T-vågen motsvarar repolarisering av 

myokardiet.  

 

2.3.3 Redogöra för hur hjärtat utför sitt pumparbete och vilka tryck som normalt råder 

i hjärtats olika hålrum och de stora anslutande kärlen under olika faser av 

hjärtcykeln.  
Först genomgår hjärtat atriell systole, där atriet 

kontraherar tills atrioventrikularklaffarna 

stängs. Därefter inleds ventrikulär systole, med 

isovolymerisk kontraktion (båda klaffarna är 

stängda), där trycket i ventrikeln ökar då 

ventrikeln kontraherar tills ventrikulartrycket 

är högre än aortatrycket, vilket leder till 

öppning av valava aortae och pulmonalis. Då 

fickklaffarna öppnas sker rapid ejection, där 

trycket i ventriklar ökar samtidigt som volymen 

minskar, för att sedan övergå i reduced ejection 

där trycket minskar samtidigt som volymen, 

tills ventrikulartrycket understiger aortatrycket 

och fickklaffarna stängs. Diastole inleds med 

isovolymerisk relaxation, där trycket i 

ventrikeln minskar fast volymen är konstant (båda klaffar stängda). Därefter är rapid 

ventricular filling, där segelklaffarna öppnas och ventriklarna börjar fyllas, samt reduced 
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ventricular filling för att till sist gå in i atriell systole. 

Under systole ligger trycker i aorta på cirka 120 

mmHg och i diastole på ungefär 80 mmHg, vilket 

återspeglar normalt blodtryck. Ventrikulartrycket går 

under systole också upp till cirka 120 då det måste 

överskrida aortatrycket för att fickklaffarna ska 

öppnas, men i diastole går det ner till nära noll. Atriet 

har jämförelsevis lågt tryck, nära noll men trycket 

stiger i tre vågor; a, c och v. A motsvarar atriell systole, 

det vill säga då atriet kontraheras. C motsvarar då 

tycket stiger mycket i ventrikeln under systole, 

kommer blodet trycka mot segelklaffarna, vilket gör 

att de buktar in i atriet och ökar trycket. V motsvarar 

det venösa återflödet till atriet medan segelklaffarna 

är stängda så blodet inte kan lämna atriet. Under 

systole kommer hjärtat endast pumpa ut 50-60% av 

blodet i ventrikeln och detta kallas för hjärtats 

slagvolym (SV). Slagvolymen kan beräknas genom att subtrahera den endsystoliska volymen 

(ESV, vid punkt A i bilden) från den enddiastoliska volymen (EDV, B i bilden).  

 

2.3.4 Redogöra för hur hjärtats kontraktionskraft påverkas av varierad diastolisk 

fyllnad (Frank-Starlings princip).  
Hjärtats kontraktionskraft ökar med ökad diastolisk fyllnad på grund av att kardiomyocyter 

har en kortare normal sarkomerlängd. Vid ökad fyllnad kommer kardiomyocyter och därmed 

sarkomerer sträckas ut. Detta gör att aktin och myosin kommer närmre varandra och då har 

en ökad möjlighet att inleda korsbryggecykeln, samt att troponin får ökad affinitet för kalcium, 

vilket underlättar aktivering av troponin-tropomyosinkomplexet. Detta kallas för Frank-

Starlings princip och innebär att det blir balans i högra och vänstra hjärthalvans kontraktilitet 

och volym. Vid för hög fyllnad och för hög sarkomerlängd kommer kontraktionskraften 

minska.  

 

2.3.5 Redogöra för skillnaden mellan laminärt och turbulent flöde och faktorer som 

gynnar uppkomst av turbulent flöde. Tillämpa kunskap om turbulent flöde vid 

uppkomst av normala och patologiska hjärtljud, auskultatorisk 

blodtrycksmätning och ateroskleros.  
Laminärt flöde innebär jämnt flöde och innebär att flödet är snabbare i mitten av ett blodkärl 

och långsammare vid kanterna, men har en rak riktning. Turbulent flöde innebär att flödet är 

ojämnt och att det inte endast har en rak riktning och att hastigheten är ojämn i blodkärlet. 

Faktorer som gynnar turbulent flöde är plack och stenos i kärl, ökad bloddensitet, ökad 

flödeshastighet och minskad viskositet.  
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2.3.6 Redogöra för hur de normala hjärtljuden uppstår och var man hör dem bäst på  

bröstkorgsväggen, vilka hjärtljud som kan uppstå (systoliskt och diastoliskt 

blåsljud) och redogöra för orsaker till och fysiologiska konsekvenser av hjärtljud 

som uppstår vid svåra fel i hjärtklaffarna och förekommande vitierna 

aortastenos och mitralisinsufficiens.  
 De normala hjärtljuden uppstår då blodet slår 

tillbaka mot klaffen när den stängts. Det första 

hjärtljudet korrelerar således med början av systole, 

då mitralisklaffen och tricuspidalisklaffen stängs. 

Det andra hjärtljudet korrelerar med aortaklaffens 

respektive pulmonalisklaffens stängning. Där de olika klaffarna auskulteras bäst finns i 

tabellen. Vid aortastenos uppstår systoliska blåsljud och vid mitralsinsufficiens uppstår 

diastoliska blåsljud.  

 

2.3.7 Redogöra för hur förändringar i preload, afterload och kontraktilitet påverkar  

slagvolymen.  
Då 𝑆𝑉 = 𝐸𝐷𝑉 − 𝐸𝑆𝑉 kan slagvolymen förändras genom att förändra EDV, ESV eller båda. 

Förändringar i preload innebär ökad diastolisk fyllnad och därmed ökad EDV. Detta sker till 

följd av ökad duration av diastole vid låg hjärtfrekvens eller ökat venöst återflöde till följd av 

position, benpump eller hög blodvolym. En hög afterload innebär att ESV ökar och därmed av 

SV minskar. Detta beror på ett högre tryck i aorta, vilket innebär att det krävs ett högre 

ventrikulartryck för att aortaklaffen ska öppnas. Det innebär att ejektionsfasen blir kortare. 

Detta kan orsakas av hypertoni samt stel aorta eller aortaklaff. Ökad kontraktilitet kommer 

istället leda till minskad afterload och därmed ökad slagvolym. Detta orsakas av hög 

koncentration av fritt kalcium.  

 

2.3.8 Redogöra för hur hjärtfrekvens, slagvolym och tryckförhållanden samverkar och  

påverkar hjärt-minutvolymen.  
Hjärtminutvolymen (cardiac output) är slagvolymen multiplicerat med hjärtfrekvensen. Ökat 

tryck kommer leda till ökad hjärtminutvolym genom att öka kontraktiliteten och därmed 

slagvolymen. Även en ökning av antingen slagvolym eller hjärtfrekvens kommer leda till en 

ökad HMV. 

 

2.3.9 Definiera begreppen inotrop, kronotrop och dromotrop effekt på hjärtat och 

förklara verkningsmekanismer av läkemedel som påverkar hjärtats inotropi, 

kronotropi och domotropi. 

2.3.9.1 Begrepp 

• Inotrop effekt – påverkar hjärtats kontraktilitet 

• Kronotrop effekt – påverkar hjärtfrekvensen 

• Dromotrop effekt – påverkar konduktionshastigheten 

 

2.3.9.2 Läkemedel 

2.3.9.2.1 β-receptorantagonister 

β-receptorantagonister (betablockerare) verkar genom att blockera β1-receptorn. Detta ger en 

negativ inotrop, dromotrop och kronotrop effekt. Biverkningar av betablockerare är hypotoni, 

bradykardi, trötthet, CNS-biverkningar (sömnstörningar, mardrömmar och depression), mag-

tarmkanalbiverkningar (illamående, kräkningar, diarré) och de har en rebound-effekt vid tvärt 

avslut av behandling vid långvarig behandling. Icke-selektiva har även risk för astmaanfall då 

de verkar bronkokontraherande.  

Valva aortae I2 dx 
Valva pulmonalis I2 sin 

Valva mitralis 
I5  sin, 

midklavikulärt 
Valva tricuspidalis I4 sin 



55 
 

2.3.9.2.2 β-receptoragonister 

Verkar genom att aktivera β1-receptorn. Ger positiv inotrop, dromotrop och kronotrop effekt. 

Dock kan β1-receptoragonister leda till resistensutveckling och ökad dödlighet. Dobutamin är 

en β1-receptoragonist.  

2.3.9.2.3 M2-receptorantagonist 

Muskarinreceptorantagonister (atropin) blockerar parasympatikussignalering i hjärtat och 

har således positiv dromotrop och kronotrop effekt. Biverkningar av dessa är synstörningar 

(mydriasis, hämmad ackommodationsförmåga, dimsyn, fotofobi), mag-tarmbiverkningar 

(muntorrhet förstoppning, illamående, kräkning), takykardi och minskad bronkiell 

utsöndring.  

2.3.9.2.4 Kalciumflödeshämmare 

Kalciumflödeshämmare hämmar DHPC, vilket leder till minskad influx av kalcium. Detta leder 

till minskad kronotropi och dromotropi. Kalciumflödeshämmare kan vara selektiva för hjärtat, 

kärl eller icke-selektiva och kommer då ha mer eller mindre påverkan på dromo- och 

kronotropin, samt vara vasodilaterande. Biverkningar är hjärtsvikt, bradykardi, hypotoni, 

palpitationer, AV-block eller sinusarrest, asystoli och synkope (medvetandeförlust). 

Kalciumflödeshämmare bör inte kombineras med betablockerare.  

2.3.9.2.5 Digitalis 

Digitalis påverkar hjärtats inotropi genom att det hämmar Na+/K+-pumpen i kardiomyocyter, 

vilket leder till en ökad halt av intracellulärt natrium. Detta leder till minskad aktivitet i 

Na+/Ca2+-pumpen som normalt pumpar ut kalcium och in natrium. Då ökar intracellulärt 

kalcium på grund av att influx av kalcium via DHPC är större än efflux via kalciumpumpen. 

Ökat intracellulärt kalcium innebär ökad aktivering av troponin och ökad aktivering av 

korsbryggecykeln, vilket ger ökad inotropi.  

 

2.3.10 Redogöra för det autonoma nervsystemets effekt på hjärtat.  

2.3.10.1 Sympatikus 

Sympatikus påverkar hjärtat genom noradrenalins aktivering av β1-receptorer. Aktivering av 

dessa metabotropa receptorer leder till G-proteinmedierad aktivering av adenylylcyklas som 

producerar cAMP. cAMP öppnar Na+-kanaler, vilket leder till en ökad funny current som 

bidrar till en snabbare spontan depolarisering i pacemakerceller. cAMP aktiverar även PKA 

som fosforylerar kalium- och kalciumkanaler, vilket bidrar till en snabbare depolarisering, ökat 

intracellulärt kalcium och snabbare repolarisering. Sympatikus ökar även kalciumomsättning 

från SR genom att stimulera kalciumfrisättning från SR via RyR och genom att stimulera 

SERCA. Även troponins affinitet för kalcium minskar, vilket innebär att kalcium lättare 

dissocierar och därmed kan hjärtat göra ett nytt slag snabbare.  

 

2.3.10.2 Parasympatikus 

Parasympatikus påverkar hjärtat genom acetylkolins aktivering av M2-receptorer. De 

metabotropa muskarinreceptorerna verkar direkt via aktivering av kaliumkanaler som leder 

till ökad hyperpolarisering efter en aktionspotential, vilket innebär att det tar längre tid att 

generera en ny AP. De verkar också genom att hämma adenylylcyklas och därmed motverkar 

de sympatikus effekter.   

 

2.3.11 Redogöra för hur koronargenomblödningen varierar under hjärtcykeln och 

varför, samt vilka konsekvenser det har för hjärtats funktion och hur den kan 

påverkas farmakologiskt vid stabil angina pectoris. 
Koronargenomblödningen minskar under systole då kapillärnätverken pressas samman av 

myokardiet vid systole. Dock kompenseras detta med en ökad genomblödning vid diastole. 

Detta påverkar inte ett friskt hjärta, men vid angina pectoris (ateroskleros i koronarkärlen) kan 
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detta leda till ischemi. Detta kan behandlas genom att öka syretillgången i koronarkärlen, eller 

minska syrebehovet hos myokardiet.  

 

2.3.12 Baserat på kunskap om normalfysiologiska skeenden, förutsäga hur  

elektrolytrubbningar (t.ex. hypo-/hyperkalemi) påverkar hjärtats elektrofysiologi.  
Bilden visar hur elektrolyter flödar in och ut ur 

kardiomyocyter respektive pacemakerceller, 

samt hur deras membranpotential förändras 

under en sådan cykel. Depolariseringen av båda 

celltyper kommer försvåras vid hyponatremi och 

kypokalcemi kommer också försvåra 

depolarisering i pacemakercellerna, men det 

kommer förkorta platåfasen i kardiomyocytens 

repolarisering. Hypokalemi kommer istället leda 

till en snabbare repolarisering av cellerna. 

Hypernatremi kommer leda till en snabbare 

depolarisering av de båda celltyperna och 

hyperkalcemi kommer för pacemakerceller leda till en snabbare depolarisering, men till en 

längre platåfas i kardiomyocyter. Hyperkalemi kommer leda till en förlängd repolarisering av 

cellerna.  

 

2.4 Hjärtsjukdomar 

2.4.1 Redogöra för hjärtmuskelhypertrofi och höger- och vänstersidig hjärtsvikts 

orsaker, sjukdomsmekanismer och kliniska konsekvenser.  
Hjärtsvikt är ett kliniskt syndrom med symptom som orsakas av strukturella och/eller 

funktionella avvikelser i hjärtat i samband med förhöjd natriuretisk peptid, eller systemisk 

eller pulmonell stas. Vänstersidig hjärtsvikt ger symptom som andfåddhet, cyanos, ortopné 

och hosta till följd av lungödem och pleuravätska. Högersidig hjärtsvikt ger symptom som 

perifera ödem, förstorad lever och mjälte, samt ascites till följd av förhöjt ventryck. 

Vänstersidig hjärtsvikt beror på att vänster kammare har nedsatt funktion och högersidig 

hjärtsvikt på grund av att höger sida har nedsatt funktion. Den vanligaste orsaken till 

högersidig hjärtsvikt är vänstersidig hjärtsvikt, då en nedsatt vänsterkammafunktion leder till 

pulmonell stas och i sin tur till högre motstånd för höger kammare. Hjärtsvikt kan också delas 

in i framåtsvikt, vilket innebär nedsatt hjärtminutvolym; samt bakåtsvikt, som innebär stas 

och ökade fyllnadstryck. Även här leder framåtsvikt till bakåtsvikt. Hjärtsvikt kan bero på både 

systolisk och diastolisk dysfunktion: Systolisk dysfunktion innebär minskad kontraktilitet efter 

till exempel hjärtinfarkt eller myokardit. Den nedsatta pumpförmågan leder till ökat 

fyllnadstryck då kammaren inte töms helt (bakåtsvikt) som leder till dilatation av kammare. 

Diastolisk dysfunktion innebär nedsatt förmåga att fylla kammaren och orsakas till exempel 

av hjärtsvikt vid långvarig hypertoni eller aortastenos. Detta innebär en högre afterload och 

kompensation genom hjärtmuskelhypertrofi, som innebär mindre diastol fyllnad. Hjärtsvikt 

kan ytterligare delas in kliniskt beroende på om ejektionsfraktionen är bevarad eller nedsatt. 

En nedsatt ejektionsfraktion tyder på systolisk dysfunktion, medan bevarad ejektionsfraktion 

tyder på diastolisk dysfynktion.  

 

2.4.2 Redogöra för ateroskleros morfologi, orsaker, sjukdomsmekanismer och 

kliniska konsekvenser.  

2.4.2.1 Morfologi, orsaker och sjukdomsmekanism 

Ateroskleros innebär fettinlagring i endotel, som utvecklas till ulcererande plack. Placket 

består av skumceller i mitten som genomgår nekros tillsammans med extracellulära lipider, 
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omgivet av en fibrös kapsel. Ateroskleros uppstår till följd av en endotelskada som kan orsakas 

av hypertoni, hyperlipidemi, hyperglykemi eller rökning. Skadan leder dels till ökad 

permeabilitet, vilket orsakar läckage av LDL, samt ökad uttryck av adhesionmolekyler på 

endotelet som gör att makrofager migrerar in i tunica intima. Makrofager frisätter fria 

syreradikaler som oxiderar LDL till oxLDL, vilket verkar inflammatoriskt och ökar 

makrofagrekrytering. De fagocyterar även LDL och omvandlas till skumceller som innehåller 

fett. Då skumcellerna fagocyterat tillräckligt med LDL genomgår de nekros och bidrar till 

inflammation och makrofagrekrytering. Vidare producerar makrofager också cytokiner som 

rekryterar glatta muskelceller som också fagocyterar LDL. När de glatta muskelcellerna och 

makrofagerna genomgår nekros omvandlas de till ECM och det sker en deposition av ECM vid 

placket.  

 

2.4.2.2 Kliniska konsekvenser 

Det finns två typer av aterosklerotiskt plack: Stabila plack, som har en tjock fibrös kapsel, vilket 

gör att de har en minskad risk för att orsaka ruptur eller skada på andra sätt; samt sårbara 

plack med en tunn fibrös kapsel och mer utbredd lipidkärna. De sårbara placken har en ökad 

risk för komplikation. Komplikationer som utgör en risk för ateroskleros är kritisk stenos på 

grund av minskad kärldiameter, vilket kan orsaka angina pectoris eller claudicatio 

intermittens. Om placket rupterar kan det även orsaka tromboser, vilket kan leda till infarkter 

eller stroke och de kan också leda till aneurysmer.  

 

2.4.3 Redogöra för ischemiska hjärtsjukdomars morfologiska förändringar, orsaker,  

patofysiologi, sjukdomsmekanismer och konsekvenser.  

2.4.3.1 Klassificering av ischemiska hjärtsjukdomar 

Ischemi innebär att vävnadens syrebehov överstiger syretillförseln och uppstår då blodflödet 

genom vävnaden hämmas eller upphör. Ischemi manifesterar som tryckande och strålande 

bröstsmärta, samt andra symptom som rädsla, perspiration, andfåddhet, illamående och 

kräkningar, svaghet, kollaps och koma. Ischemisk hjärtsjukdom kan delas in i angina pectoris 

och hjärtinfarkt. Angina kan både vara stabil och instabil, där stabil angina manifesterar vid 

ansträngning och går sedan över i vila. Stabil angina kan behandlas med vasodilatorer. Instabil 

angina kan istället komma oprovocerat och svarar sämre på behandling då placken är 

dynamiska och ger övergående tromboser. Hjärtinfarkt kan delas in i två typer beroende på 

dess orsak. Hjärtinfarkt typ I kan också delas in i två typer beroende på om de ger en ST-

höjning på EKG. En hjärtinfarkt utan ST-höjning (NSTEMI) beror på en partiell ocklusion av 

kranskärlen och uppstår då plack rupterar. Hjärtinfarkt med ST-höjning (STEMI) beror istället 

på en total ocklusion av kranskärl då plack rupterar och det formas en trombos. Vid NSTEMI 

och STEMI har man förhöjda troponinserier, vilket är en biomarkör för nekros av 

hjärtmuskelvävnad. Detta finns inte vid angina då angina inte leder till lika extensiva skador 

på hjärtmuskeln. Hjärtinfarkt typ II orsakas av andra sjukdomar än trombos (till exempel 

anemi eller sepsis) och innebär att syrebehovet är större än tillförseln.  

 

2.4.3.2 Morfologiska förändringar 

Under de första 12 timmarna ses makroskopiskt en rödbrun fläckighet som är koagulativ 

nekros. Mikroskopiskt blir kardiomyocyterna hypereosinofila, får svaga cellkärnor, minskad 

tvärstrimmighet och kontraktionsband. I upp till en vecka efteråt ses sedan makroskopiskt gula 

områden med rödbruna avgränsningar, mikroskopiskt beror detta på invasion av neutrofiler 

och nekros, med tiden tar makrofager över från neutrofiler. Ytterligare 7 veckor efteråt syns ett 

gråvitt område som mikroskopiskt består av granulationsvävnad och fibros. Efter 8 veckor och 

framåt består vävnaden av ett tätt vitt ärr.  
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2.4.3.3 Konsekvenser 

Beroende på ischemins orsak, svårhetsgrad och lokalisation kan olika komplikationer uppstå 

till följd av den. NSTEMI ger till exempel mindre skadad vävnad än en STEMI. Komplikationer 

som kan uppstå är akut hjärtsvikt, arytmier, myokardruptur, ventrikelaneurysm som kan ge 

upphov till tromboembolismer, mitralisinsufficiens och ruptur, perikardit och progressiv 

hjärtsvikt.   

 

2.4.4 Redogöra för de vanligaste klaffsjukdomarnas orsaker, sjukdomsmekanismer 

och kliniska konsekvenser.  

2.4.4.1 Aortastenos 

Aortastenos innebär att valva aortae är för trång eller förkalkad och därmed inte kan öppnas 

tillräckligt och släppa igenom blod. Detta kan orsakas av ålder där hög ålder bidrar till risken 

för förkalkning eller degeneration av aortaklaffen, inflammation till följd av reumatisk 

sjukdom eller endokardit, samt medfödda defekter. En tät aortaklaff leder till ökat systoliskt 

tryck i kammaren och bidrar därmed till vänsterkammarhypertrofi. Symptom innefattar 

synkope, anginasymptom och hjärtsviktssymptom.  

 

2.4.4.2 Aortainsufficiens 

Aortainsufficiens innebär att valva aortae inte sluter helt tätt under diastole. Detta kan orsakas 

av inflammation, medfödda defekter eller sjukdomar i aorta som aortaaneurysm. 

Aortainsufficiens kan också debutera akut i samband med akut endokardit då aortaklaffen tar 

skada av inflammationen. Då aortaklaffen inte sluter tätt läcker blod från aorta till ventriculus 

sinister diastole och orsakar volume overload i vänstra kammaren. Detta leder till en dilatation 

av kammaren. Symptom innefattar synkope, anginasymptom och hjärtsviktssymptom. 

 

2.4.4.3 Mitralisinsufficiens 

Mitralisinsufficiens innebär att valva mitralis inte sluter tätt under systole. Detta orsakas av 

medfödda defekter, en dilaterad vänster kammare till följd av infarkt eller dilaterad 

kardiomyopati, samt sjukdomar i papillarmuskulaturen. Läckaget under systole leder till 

volymbelastning i vänster förmak, vilket kompenseras med ökad preload. Detta leder till 

dilatation av vänster kammare och förmak. Detta ger symptom som hjärtsviktssymptom och 

förmaksflimmer. 

 

2.4.4.4 Reumatisk hjärtsjukdom 

Reumatisk hjärtsjukdom har historiskt varit en viktig orsak till klaffsjukdom och är kopplat till 

autoimmunitet efter strep-A-infektion. Idag är detta mer ovanligt.  
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2.4.5 Redogöra för arytmiers orsaker, sjukdomsmekanismer och kliniska 

konsekvenser: Utifrån kunskaper om hjärtats elektrofysiologi, kunna förklara hur 

vanliga rytmstörningar (AV-block, supraventrikulära och ventrikulära extraslag,  

förmaksflimmer, kammarflimmer) och hjärtmuskelskada (STEMI, NSTEMI och  

myokardit) ser ut på EKG och redogöra för de elektrofysiologiska principerna 

bakom dessa tillstånd. Studenten förväntas inte kunna tolka EKG utifrån 

diagnostiska kriterier med tidsintervall eller spänningsamplituder.  

• AV-block syns som en regelbunden rytm, med 

förekommande P-vågor utan efterkommande 

QRS-komplex.  

• Extraslag syns som ett PQRS-komplex som 

kommer innan nästa regelbundna hjärtslag.  

• Förmaksflimmer syns som oregelbundna vågor, 

med tydliga QRS-komplex.  

• Ventrikelflimmer syns som oregelbundna vågor.  

• NSTEMI syns som onormala ST-segment. 

• STEMI syns som ST-höjningar 

• Myokardit är ospecifika, men kan likna 
perikardit; vilka syns som generella konkava ST-

höjningar och sänkt PQ-segment.  

 

2.4.6 Redogöra för verkningsmekanismer av läkemedel som används vid behandling 

av arytmier (Klass Ia, Ib, Ic, II, III och IV läkemedel). 

2.4.6.1 Klass I 

Klass I-läkemedel blockerar natriumkanaler, vilket hämmar depolarisering och gör att 

myokardiet blir mindre känsligt för elektriska impulser och gör det svårare för elektriska 

impulser att fortledas. Pacemakerceller kommer påverkas i mindre utsträckning då dessa är 

kalciumberoende i sin depolarisering. Klass I-läkemedel är också användningsberoende då de 

verkar främst på aktiva och inaktiverade natriumkanaler. Klass Ia har negativ inotrop effekt 

(minskar hjärtats kontraktilitet) och förlänger och försvårar depolarisering genom att blockera 

natriumkanaler, samtidigt förlängs aktionspotentialen genom att repolarisering förlängs då Ia 

också blockerar kaliumkanaler. Klass Ib är klassiska lokalanestetika som snabbt associerar och 

dissocierar från natriumkanalerna. Detta gör att det inte blir svårare att få en aktionspotential, 

men repolariseringen sker snabbare. Således påverkas inte hjärtrytmen, men prematura 

hjärtslag blockeras. Klass Ic har en långsam associering och dissociering med natriumkanaler, 

vilket innebär att de kan påverka normal hjärtrytm. De förlänger depolarisering, vilket inte 

påverkar aktionspotentialens duration, men inhiberar konduktion i retledningssystemet; det 

förlänger QRS-komplexet.  

 

2.4.6.2 Klass II 

Klass II är β-receptorantagonister (betablockerare) som sänker hjärtfrekvens genom att 

blockera sympatikuspåverkan och därmed hämma impulsbildningen i SA-knutan och hämma 

impulsöverledningen i AV-knutan.  

 

2.4.6.3 Klass III 

Klass III blockerar kaliumkanaler, vilket ger långsammare repolarisation och förlängd 

depolarisering. Även myokardiets refraktärperiod förlängs. Klass III har även effekt genom att 

dessa läkemedel också kan blockera natrium och kalciumkanaler, samt β-receptorer.   

 



60 
 

2.4.6.4 Klass IV 

Klass IV blockerar kalciumkanaler, vilket hämmar spontana aktionspotentialer i sinusknutan, 

samt överledningen i AV-knutan. Detta förkortar fas 2 i aktionspotentialen och har negativ 

inotrop effekt.  

 

2.4.7 Redogöra för hjärtstopps (sudden cardiac death) orsaker, 

sjukdomsmekanismer och kliniska konsekvenser.  
Sudden cardiac death (SCD) innebär plötslig och oväntad död till följd av en dödlig arytmi som 

asystole eller förlängd ventrikelfibrillation. 80-90% av alla fall av SCD orsakas av 

kranskärlssjudom, men uppvisar inte tecken på nekros även orsaken var ischemi i 

hjärtmuskulaturen. De flesta dödliga arytmierna orsakas av elektrisk irritabilitet i 

myokardium, snarare än via retledningssystemet. Prognosen för patienter med risk för SCD 

förbättras vid inplantering av pacemaker eller defibrillator.  

 

2.4.8 Redogöra för inflammatoriska tillstånd i hjärtats (endokardit, myokardit och 

perikardit) morfologi, orsaker, sjukdomsmekanismer och kliniska konsekvenser.  

2.4.8.1 Endokardit 

Endokardit är en inflammation i endokardiet och drabbar oftast klaffarna. Endokardit är oftast 

bakteriell. Endokardit kan vara akut med hastigt insjuknande och destruktion av klaffar som 

kan leda till akut hjärtsvikt. Akut endokardit orsakas av streptokocker eller stafylokocker. 

Endokardit kan även vara subakut, med långsamt och smygande insjuknande och oftast utan 

klaffdestruktion. Subakut endokardit orsakas av enterokocker eller HACEK (bakterier). 

Symptom för endokardit är svängande feber, sjukdomskänsla och septisk embolism. 

Endokardit kan även vara icke-infektiös och orsakas av hyperkoagulativa tillstånd som cancer, 

eller SLE (systemisk lupus erythematosus). 

 

2.4.8.2 Myokardit 

Myokardit är en inflammation i myokardiet, vilket oftast orsakas av virus. Det kan också 

orsakas av parasiter, inflammatoriska sjukdomar (som SLE) eller toxisk reaktion. Symptomen 

kan variera från asymptomatiskt till hjärtsvikt, men det är vanligt med bröstsmärta och det 

kan förekomma ST-höjningar och troponiner. Till skillnad från infarkter kännetecknas 

myokardit av invasion av lymfocyter i myokardiet istället för neutrofiler och makrofager. Efter 

läkning kan dyskinetiska och fibrotiska områden finnas kvar, vilket kan orsaka systolisk 

dysfunktion eller dilaterad kardiomyopati. 

 

2.4.8.3 Perikardit 

Perikardit är inflammation i pericardium som kan vara primär som då oftast orsakas av virus 

eller bakteriell vid pneumoni, eller sekundär som då förkommer efter infarkt, operation eller 

systemisk sjukdom. Symptomen kan variera från asymptomatiskt till hjärttamponad då 

perikardit leder till ansamling av vätska i pericardium. Efter läkning eller vid kronisk 

inflammation kan fibros uppstå, vilket leder till att hjärtat inte kan expandera vid diastole.  

 

2.4.9 Redogöra för hypertensiv hjärtsjukdoms morfologi, orsaker, 

sjukdomsmekanismer och kliniska konsekvenser.  
Hypertensiv sjukdom orsakas av högt blodtryck, som leder till pressure overload och därmed 

vänsterkammarhypertrofi. Detta beror på att kardiomyocyter kompenserar det höga trycket 

genom att växa och bilda fler sarkomerer, vilket gör att de kan kontrahera med mer kraft. 

Hypertensiv sjukdom kan vara asymptomatisk, men kan också orsaka ischemisk hjärtsjukdom 

genom att förvärra aterosklerotiska plack, leda till njurskador eller stroke, eller leda till SCD.  
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2.4.10 Redogöra för kongenitala hjärtsjukdomars orsaker, patofysiologi,  

morfologiska förändringar och kliniska konsekvenser (höger-vänster-shuntar:  

förmakseptumdefekt, ventrikelseptumdefekt, ductus arteriosus persistens, 

vänster-höger-shuntar: Fallots tetrad och transposition av de stora artärerna 

samt obstruktiva lesioner: coarctatio aortae).  

2.4.10.1 Vänster-högershuntar 

Vänster-högershuntar innebär att blod shuntas från stora till lilla kretsloppet, vilket leder till 

remodellering av lungartärerna som orsakar pulmonell hypertension. Shuntningen innebär 

också att höger kammare arbetar mot högre tryck, vilket leder till högerkammrhypertrofi som 

ökar trycket i höger kammare och kan leda till att shunten byter riktning. Det leder då till 

cyanotisk hjärtsjukdom. Vänster-högershuntar innefattar ventrikelseptumdefekt (VSD) som 

innebär att septum inte sluts basalt. Detta är det vanligaste medfödda hjärtfelet och septum 

sluts ofta spontant. Atriumseptumdefekt (ASD) innebär att septum secundum eller primum 

inte tillväxer ordentligt, vilket har en lägre prevalens av spontanslutning. Blod kan också 

shuntas mellan atrierna via patent formaen ovale, vilket är vanligt och förkommer hos 1/10. 

Detta är oftast asymptomatiskt, men har en högre risk för stroke, migrän och dykarsjuka. 

Slutligen kan blod shuntas via ductus arteriosus om det inte sluts korrekt som kallas patent 

ductus arteriosus (PDA), vilket orsakar kraftiga blåsljud.  

 

2.4.10.2 Höger-vänstershuntar 

Höger-vänstershuntar innebär att blod shuntas från lilla till stora kretsloppet, vilket medför 

cyanos då syrerikt blod blandas med syrefattigt. Höger-vänstershuntar innefattar Fallots 

tetrad, som innebär ventrikelseptumdefekt med överridande aorta, pulmonalisstenos och 

högerkammarhypertrofi. Det är som en VSD med snabbt utvecklad höger-vänstershunt. Även 

transposition av de stora kärlen (ombytt aorta och a.pulmonalis), tillsammans med VSD ASD 

eller PDA (annars ej förenligt med liv). 

 

2.4.10.3 Obstruktiva lesioner 

Obstrktiva lesioner innefattar medfödd aorta- och pulmonalisstenos, samt coracatio aorta. 

Coracatio aorta är en pre- eller postduktal förträngning som kan vara isolerad eller kombinerad 

med PDA. En postduktal isolerad förträngning medför sekundär hypertension med lägre 

blodtryck i nedre extremiteter och dessa upptäcks hos vuxna. Detta beror på att blodet shuntas 

till truncus brachiocephalica, a. carotis communis sin. och a. subclavia sin. utan att nå 

descenderande aorta.  Preduktal förträngning med PDA leder till cyanos i nedre kroppshalvan 

till följd av höger-vänstershunt och upptäcks främst hos spädbarn.  

 

2.4.11 Redogöra för de vanligare förekommande kardiomyopatiers orsaker,  

sjukdomsmekanismer och kliniska konsekvenser inkluderande genetik  

och molekylära mekanismer.  
Kardiomyopatier är sjukdomar som direkt orsakas av sjukdomar i myocardium. Det finns fyra 

typer av kardiomyopti; dilaterad, hypertrof, restriktiv och arytmogen. Dilaterad kardiomyopati 

orsakas av genetiska sjukdomar som påverkar cellskelett, sjukdomar som ger direkt 

hjärtmuskelskada (till exempel myokardit), samt toxiner som alkohol. Dilaterad 

kardiomyopati är associerad med systolisk dysfunktion och ventrikeln blir dilaterad. 

Histologiskt ses tecken på gamla skador. Hypertrof kardiomyopati orsakas genetiskt av defekta 

sarkomerproteiner och associeras med diastolisk dysfunktion och hjärtat får en förtjockad 

kammare och dilaterat förmak. Histologiskt ses hypertrofi och oorganiserade muskelfibrer. 

Restriktiv kardiomyopati orsakas av inlagringssjukdomar eller strålskador och associeras med 

diastolisk dysfunktion. Vänster kammare är ofta normal, med dilaterade förmak och höger 

kammare. Histologiskt ser inlagringar av fibros eller amyloid. Arytmogen kardiomyopati 
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orsakas av mutationer i desmosomproteiner som kan orsaka arytmier. Histologiskt kan man 

se fettinlagring i höger kammare.  

 

2.4.12 Koppla samman morfologiska avvikelser i hjärtat till sjukdomstillstånd och 

relatera till den normala fysiologin, elektrofysiologi och anatomi inkluderande 

innervering och kärlförsörjning samt hjärtmuskulaturens kompensatoriska 

mekanismer. 

2.4.12.1 Kammarhypertrofi 

Kammarhypertrofi uppstår till följd av pressure overload, vilket innebär att kammaren arbetar 

mot för högt tryck. Detta kan till exempel orsakas av hypertoni eller aortastenos. Det kan också 

bero på diastolisk dysfunktion, vilket innebär att preload blir mycket lägre än afterload och 

därmed att det blir pressure overload. Det höga trycket innebär att hjärtat måste kompensera 

genom att utveckla mer kraft, vilket leder till att kardiomyocyterna hypertrofierar när fler 

sarkomerer bildas.  

 

2.4.12.2 Kammardialtation och atriumdilatation 

Kammardilatation uppstår till följd av volume overload, det vill säga att volymen i kammaren 

blir för hög. Detta gör att kardiomyocyterna sträcks ut och att kammaren dilaterar. Det samma 

sker i atriet då volymen blir för hög där. Detta kan orsakas av till exempel aortainsufficiens 

eller mitralisinsufficiens. Det kan också orsakas av systolisk dysfunktion som innebär att 

blodet inte kan tömmas och därmed skapas volume overload. 

 

2.5 Biokemi och nutrition 

2.5.1 Beskriva rollerna av antioxidanter från födan och som kosttillskott, med fokus 

på vitamin C och E samt selen, i cellernas skydd mot oxidationsskador. 
Vitamin E är ett fettlöslig vitamin som är en antioxidant som skyddar mot lipidradikaler. När 

vitamin E kommer i kontakt med en radikal oxideras den och blir den reaktiva formen av 

vitamin E. För att återställas oxiderar vitamin E vitamin C till en askorbylradikal. 

Askorbylradikaler kan reagera med andra askorbylradikaler och dela på elektronerna så att det 

bildas en dehydroaskorbinsyra och en vanlig askorbinsyra (vitamin C). Dehydroaskorbinsyra 

kan sedan med hjälp av thioredoxiner och NADPH reduceras till askorbinsyra igen. 

Thioredoxiner är ett viktigt antioxidantskydd som också är ett selenoprotein. Selen behövs 

således för att dessa enzymer ska fungera och är därför viktigt för antioxidantsystemen.  

 

2.5.2 Översiktligt beskriva förekomst i kost samt brist- och toxicitetssymptom 

avseende vitaminerna C, E samt selen. 
C-vitamin finns i de flesta frukter och grönsaker, men framförallt i citrusfrukter. Brist på C-

vitamin leder till skörbjugg då det är viktigt för syntesen av keratin. C-vitamin har mycket låg 

toxicitet, men mycket stora mängder kan ge diarré eller orsaka njursten hos känsliga personer. 

E-vitamin finns främst i frön, nätter, vegetabiliska oljor, margarin, gröna bladväxter, avokado, 

fullkornsprodukter och ägg. Brist är väldigt ovanligt, men kan finnas vid fettmalabsorption 

eller nyfödda barn och manifesterar som neurologiska förändringar. E-vitamin har låg 

toxicitet, men kan möjligen bidra till ökad dödlighet i mycket höga mänger. Selen finns i det 

mesta vi äter, men i växtbaserad mat beror det på selenhalten i marken och därför finns det 

främst i animaliska produkter. Selenbrist kan orsaka hjärtmuskelförändringar och ökar risken 

för vissa cancerformer. Selen har viss toxicitet och kan påverka mag-tarmakanlen, samt tillväxt 

av hår och naglar.  
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2.5.3 Redogöra för postulerade mekanismer för hur ROS orsakar lipidoxidering av  

lipoproteiner samt membranskada och ferroptos. 
Väteperoxid reagerar med metalljoner och omvandlas till hydroxylradikaler. Dessa kan sedan 

oxidera lipider och skadar då lipoproteiner, membran och bidrar till ferroptos. 

 

2.5.4 Begreppet reaktiva syreradikaler samt reaktiva syreföreningar (=syrespecies, 

ROS), vilka de huvudsakliga formerna av dessa är och hur de bildas.’ 
Reaktiva syreradikaler är starka oxidationsmedel som bildas av syre och som kan innehålla fria 

syreradikaler. Dessa är superoxid (reducerat syre), väteperoxid och hydroxylradikaler. 

Superoxid bildas då syre reduceras med en elektron, väteperoxid bildas då superoxid reagerar 

med en elektron och två vätejoner och hydroxylradikaler bildas då väteperoxid reduceras till 

hydroxylradikaler och hydroxidjoner.  

 

2.5.5 Beskriva effekterna av reaktiva syreradikaler samt reaktiva syreföreningar  
(=syrespecies, ROS) samt hur de elimineras. 

Normalt har reaktiva syreradikaler en viktig roll i kroppen och styr många processer och 

reaktioner som kräver varierande nivåer av ROS och redoxreaktioner. Då Det produceras för 

mycket ROS och de antioxidativa systemen inte kan kompensera och minska nivåerna utsätts 

celler för oxidativ stress. Detta leder till skador på celler och genom, nedsatt cellfunktion, ökad 

transkription av skyddande faktorer, ökad mutationsbenägenhet, ökad risk för sjukdomar och 

celldöd. ROS elimineras genom att reduceras av antioxidanter.   

 

2.5.6 Redogöra för glutations struktur (oxiderad och reducerad form) samt funktion. 
Glutation är en tripeptid innehållande cystein. Det är en antioxidant som verkar genom att två 

glutation oxideras till GSSG där det bildas en disulfidbrygga mellan cysteinresterna. GSSG kan 

sedan reduceras tillbaka till glutation via glutationreduktas med NADPH som kofaktor. 

Glutation skyddar bland annat mot oxidativ stress genom att bryta ned peroxidaser via 

glutationperoxidaser som är selenoproteiner.  

 

2.5.7 Redogöra för funktionen av superoxiddismutas, katalas, glutationperoxidas,  
thioredoxin och peroxiredoxin. 

• Katalas reducerar väteperoxid till vatten och syre. 

• Peroxiredoxiner reducerar väteperoxid genom oxidation av thioredoxin. 

• Glutationperoxidas är ett selenoprotein som reducerar peroxider genom oxidation av 
glutation. 

• Superoxiddismutas omvandlar superoxid och väte till syre och väteperoxid. 

• Thioredoxin är ett seleninnehållande redoxprotein som omvandlar oxiderade enzymer till 

sin grundform. 

 

  



64 
 

3 Modul 3 – Blod och cirkulation  

3.1 Blodets kemi och nutrition 

3.1.1 Beskriva innebörden av begreppen kolloidosmotiskt tryck, tonicitet och osmos, 

samt redogöra för uppkomst av osmotiskt tryck 

3.1.1.1 Kolloidosmotiskt tryck 

Kolloidosmotiskt tryck är när det är skillnad mellan två vätskerums osmotiska tryck, vilket 

skapar en nettorörelse av vätska mellan rummen. Detta uppstår till exempel i kapillärer, där 

plasma har ett högre osmotiskt tryck än interstitialvätskan. Således kompenseras det vatten 

som pressas ut i vävnaden av blodtrycket med återtag via det osmotiska trycket. 

 

3.1.1.2 Tonicitet 

Tonicitet beskriver till skillnad från osmolalitet endast de lösta ämnen som inte kan komma in 

i en cell. Generellt är hypoosmotiska lösningar också hypotona och hyperosmotiska är också 

hypertona; det innebär att celler sväller i hypertona lösningar och kryper i hypotona. 

Hypoosmotiska lösningar kan också vara isotona om ämnet som utgör skillnaden i osmolalitet 

kan passera cellmembranet och således att cellens volymförändring endast är temporär.  

 

3.1.1.3 Osmos och osmotiskt tryck 

Osmos är den rörelse som uppstår då två vätskor, på olika sidor om ett semipermeabelt 

membran har olika mängder av partiklar i sig. Diffusionen kommer då leda till att vattnet 

fördelar sig mellan vätskorna så att de har samma koncentration av lösta ämnen. Det 

osmotiska trycket uppstår då två vätskor har olika koncentrationer av lösta ämnen. Det 

osmotiska trycket är det tryck som krävs för att hålla vattennivån konstant på en sida om det 

semipermeabla membranet. Osmolalitet är ett mått på hur stort osmotiskt tryck en vätska har 

i förhållande till en annan. 

 

3.1.2 Redogöra för begreppet hemolys, dess orsak och biokemiska konsekvenser  
Hemolys innebär att celler spricker till följd av att de intar för mycket vatten. Detta sker då 

celler befinner sig i en hypoton miljö, vilket gör att vatten flödar in i cellen. Då cellen spricker 

läcker intracellulära substanser ut i interstitialvätskan, som HB, enzymer och elektrolyter.  

 

3.1.3 Redogöra för normala referensvärden för hematokrit och hemoglobinvärden för 

olika åldersgrupper. Avgränsning: diagnostiska metoder kommer på termin 4 
Hematokrit är hur stor andel av den totala blodvolymen som utgörs av erytrocyter. Normala 

värden på hematokrit är 38-48% för män och 35-44% för kvinnor. Normala hemoglobinvärden 

är 132-167 g/l för män och 119-150 g/l för kvinnor. 

 

3.1.4 Översiktligt redogöra för biosyntesen av hem inklusive substrat och produkter i 

det reglerade steget (Ala-syntas) 
Syntes av hem initieras med syntes av ALA (δ-aminolevulinsyra) från glycin och succinyl-CoA 

via ALA-syntas. CO2 och CoA spjälkas av. Detta är det huvudreglerade steget och kan 

stimuleras av barbiturater, samt hämmas av glukos och hemin. För syntesen av en hem-grupp 

krävs att fyra ALA konjugeras i åtta steg till protoporfyrin IX som i det sista steget binder en 

Fe2+ i mitten. Således krävs fyra glycin och succinyl-CoA. I det sista steget inhiberas enzymet 

irreversibelt av bly, vilket innebär att blyförgiftning leder till anemi.  
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3.1.5 Översiktligt redogöra för reglering av hembiosyntesen i benmärgen respektive 

levern 
Hem produceras både i levern och benmärg, men hem produceras till olika proteiner i de olika 

organen. I levern regleras syntesen av hem strikt och är normalt låg, även om den kan 

induceras. Leverproducerat hem används till syntes av cytokrom P450, katalas och andra 

hemproteiner och syntes sker via ALAS1, som feed-back inhiberas av hem. I röd benmärg 

produceras hem till Hb och har hög syntes i erytroblaster och retikulocyter. Syntesen av hem i 

benmärg regleras inte strikt, men stimuleras av järn och inhiberas av järnbrist på grund av 

avsaknad av stimuli.  

 

3.1.6 Redogöra för förekomst och användning av järn; inklusive rollen för: de 

vanligaste hemproteinerna, lagringsproteinerna ferritin och hemosiderin, 

transportproteinet transferrin, reglerande protein hepcidin. 
Järn absorberas främst från kött i form av hem, men även som järnjoner från vegetabilier. 

Totalt har män cirka 3,5 g järn och kvinnor 2,4 g. Av dessa är 2,5 respektive 2 g aktivt och 

majoriteten finns i hemoglobin. Järnbrist ger anemi. De vanligaste hemproteinerna är 

hemoglobin och myoglobin som transporterar syre, hemoglobin i blodet och myoglobin i 

muskler. I kroppen lagras järn i ferritin och hemosiderin (partiellt nedbrutet ferritin). En 

ferritinmolekyl kan lagra 4000 järnjoner och det finns löst i cytosolen i alla celler. Dock finns 

mest i hepatocyter, samt i makrofager i lever, benmärg och mjälte. Järn transporteras i plasma 

bundet som Fe3+ bundet till transferrin. Detta är viktigt, då transferrin binder järnjonerna med 

hög affinitet då fria järn III-joner kan generera fria syreradikaler. Syntes av transferrin 

hämmas vid svält och alkoholism. Hepcidin är ett protein som reglerar mängden järn i blodet. 

Vid inflammatoriska tillstånd ökar mängden hepcidn, vilket leder till lägre järnmättnad i 

blodet, vilket kan orsaka anemi.  

 

3.1.7 Redogöra för nedbrytningen av hem (från hemoglobin; samtliga substrat, 

produkter, enzym, coenzym samt lokalisation av de olika delstegen)  
Skadade eller döda erytrocyter fagocyteras av makrofager i levern eller mjälten, där omvandlas 

hem till biliverdin via hem-oxygenas:  

𝐻𝑒𝑚 + 𝑂2 + 𝑁𝐴𝐷𝑃𝐻 + 𝐻+ → 𝐵𝑖𝑙𝑖𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖𝑛 +  𝐹𝑒2+ + 𝐶𝑂 + 𝑁𝐴𝐷𝑃+ 

Därefter reduceras biliverdin till bilirubin via biliverdinreduktas: 

𝐵𝑖𝑙𝑖𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖𝑛 + 𝑁𝐴𝐷𝑃𝐻 + 𝐻+ → 𝐵𝑖𝑙𝑖𝑟𝑢𝑏𝑖𝑛 +  𝑁𝐴𝐷𝑃+ 

Bilirubin släpps ut i blodet där det transporteras bundet till albumin till levern. I levern 

konjugeras bilirubin till bilirubindiglukuronid via bilirubin-UDP-glukuronosyltransferas: 

𝐵𝑖𝑙𝑖𝑟𝑢𝑏𝑖𝑛 +  2UDP − glukuronsyra → bilirubindiglukuronid + 2UDP 

Bilirubindiglukuronid utsöndras sedan via gallan, där det transformeras av bakterier till 

urobilinogen som reabsorberas och omvandlas till urobilin i njuren och utsöndras via urin, 

eller vidare omvandlas till sterocobilin som utsöndras med avföringen.   

 

3.1.8 Översiktligt beskriva tidiga/sena porfyrier i relation till hembiosyntesen  
Porfyrier är ärftliga defekter i enzym som syntetiserar hem. Detta leder till en ackumulering av 

intermediärer som blir toxiska, samt anemi. Enzymdefekterna är oftast partiella då icke-

fungerande enzym oftast inte är förenligt med liv. Tidiga porfyrier innebär defekta enzymer 

tidigt i biosyntesen av hem och ger ackumulering av tidiga intermediärer. Symtom på tidiga 

porfyrier är oftast neurologiska symptom och smärtor i buk och extremiteter. Sena porfyrier 

orsakas av defekta enzym sent i biosyntesen och ackumulering av sena intermediärer som är 

tetrapyrroler. Vid sen porfyri dominerar hudsymptom som ljuskänslighet, klåda, brännskador 

och blåsor. Detta tros bero på porfyrinmedierad bildning av superoxid som utsätter celler för 

oxidativ stress och celldöd.  
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3.1.9 Redogöra för järnhomeostas, faktorer som påverkar järnabsorption, samt 

fysiologiska och nutritionella mekanismer bakom järnbrist och järnöverskott 

(hemokromatos och iaterogent järnöverskott) hos vanliga riskgrupper. 
Ungefär 1-2 mg järn utsöndras varje dag och måste således kompenseras med absorption via 

föda. Järn absorberas till enterocyter på olika sätt baserat på om det är hem från kött, eller 

järnjoner från vegetabilier. Hem absorberas via en hemtransportör och järn frigörs via 

hemoxygenas. Järnjoner måste först reduceras till Fe2+ via duodenalt cytokrom b (Dcytb) och 

kräver då vitamin C som coenxym. Därefter kan järnjoner absorberas via DMT-1. Järn kan 

sedan lagras i ferritin, eller utsöndras från enterocyter till blodet via ferroportin. Ferroportin 

regleras av peptiden hepcidin som inducerar invaginering och degradering av ferroportin, vid 

järnbrist minskar syntesen av hepcidin. Järnbrist orsakas oftast av otillräcklig kost, men kan 

också orsakas av minskat upptag vid inflammatoriska tillstånd. Järnöverskott kan orsakas av 

överdriven konsumtion av järn och kan då vara toxiskt. Det kan också orsakas av ärftlig 

hemokromatos som innebär att serumjärn och transferrin är förhöjt, detta leder till 

hyperpigmentering oh hyperglykemi.  

 

3.1.10 Redogöra för förekomst i kosten av vitamin B12 och folsyra och faktorer som 

påverkar deras absorption, samt riskgrupper och olika orsaker till brist. 
Vitamin B12 finns i animaliska produkter som kött, ägg och mejerier. Folat finns i mörkgröna 

bladgönsaker, baljväxter, frukt och bär samt fullkornsprodukter, yoghurt och filmjölk. Vitamin 

B12 frisätts från mat och binder R-protein i magens sura miljö. För absorption av vitamin B12 

kräves neutralisering av miljön i duodenum för att släppa R-protein och istället binda intrinsic 

factor (IF) som frisätts från parietalceller. B12-IF komplexet kan sedan absorberas i ileum via 

cubilin. Absorptionen av B12 påverkas av pH i mag-tarmkanalen, frisättning av IF och aktivitet 

av cubilin, vilket kan störas vid inflammatoriska tillstånd. Således kan B12-brist orsakas av 

sjukdomar som påverkar dessa faktorer såväl som innehåll i födan. Äldre och veganer är 

riskgrupper för b12-brist. Folatbrist är vanligast vid för litet intag via mat, men är extra viktigt 

för gravida då det kan leda till fosterdefekter. B-12 brist kan även leda till folatbrist då folat 

behöver vitamin B-12 för att kunna omvandlas från N5-metylformen till övriga former.  

 

3.2 Hemostas 

3.2.1 Redogöra för regleringen av primär och sekundär hemostas 
Primär hemostas är formationen av blodplättspluggen. Då endotel skadas synliggörs von 

Willebransds faktor, vilket är ett subendotelialt glykoprotein, samt kollagen. Dessa främjar 

adhesion av blodplättar, som ändrar form till platta och taggiga plattor istället för rundade 

diskar då de aktiveras. De släpper också ut granula vars innehåll attraherar fler blodplättar 

som aggregerar för att forma en plug. Sekundär hemostas aktiveras genom att vävnadsfaktor, 

som är ett membranbundet glykoprotein synliggörs av subendoteliala celler vid skadan. 

Vävnadsfaktor binder och aktiverar faktor VII, vilket aktiverar en reaktionskaskad som slutar 

i aktivering av trombin. VII/vävnadsfaktor-komplexet aktiverar faktor X, som binder till V och 

bildar X/V-komplexet. X/V-komplexet aktiverar sedan trombin. Trombin klyver fibrinogen, 

vilket leder till fibrinaggreagation vid skadan, samt ytterligare attraktion av trombocyter och 

trobocytaggregation. Det finns ytterligare en väg för aktivering av sekundär hemostas, som 

kallas för den externa vägen (den som redan beskrivits är den interna vägen). Den externa 

vägen inleds med faktor XII, som aktiverar XI, som i sin tur aktiverar IX/VIII-komplex. 

Därefter aktiverar dessa X/V-komplexet. Koagulation kan hämmas via antitrombin, som 

hämmar proteinerna i interna vägen, samt Xa/Va-komplexet och trombin; samt protein C och 

S som hämmar IXa/VIIIa-komplexet och Xa/Va-komplexet. Fibrin kan även degraderas via 

plasmin, vilket är ett enzym som frisätts från levern som plasminogen. Endotelet har 
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receptorer som aktiverar plasminogen till plasmin, som klyver fibrin till dess 

nedbrytningsprodukter (FDP).  

 

3.2.2 Redogöra för farmakologiska principer som används för att modifiera 

trombocytfunktion och koagulation 
Trombocytfunktion och koagulation kan modifieras antingen genom att påverka 

trombocytaggregation och aktivering och därmed påverka primär hemostas, eller genom att 

påverka proteinerna i sekundär hemostas. Koagulation kan också påverkas genom att öka 

nedbrytningen av fibrin. Trombocyter kan hämmas antingen genom att hämma deras 

adhesion, hämma rekrytering av trombocyter, eller hämma aggregation med fibrin.    

 

3.2.3 Redogöra för olika farmakologiska mekanismer för att hämma 

trombocytfunktion (ASA och ADP-rec (P2Y12-rec) antagonister, dipyridamol, 

glykoprotein antagonister). Verkningsmekanismer, vanliga indikationer, 

farmakokinetik, biverkningar. 

3.2.3.1 ASA 

ASA (acetylsalicylsyra) är en irreversibel COX1-hämmare. Det innebär att syntesen av 

troboxan A2 hämmas, vilket leder till försämrad aktiveringsförmåga och aggregationsförmåga 

hos trombocyter. ASA används i hög halt mot akut hjärtinfarkt och i lågdos som profylax mot 

ischemisk hjärtsjukdom eller vid recidiv TIA och stroke. ASA ges som tablett och har F på cirka 

50%, Cmax är inom 40 min. T1/2 är 30 min då ASA hydrolyseras till salicylsyra och utsöndring 

sker via njuren. Effekt på trombocyter avtar efter cirka 2-3 dagar då nya trombocyter 

producerats.  

 

3.2.3.2 ADP-receptorantagonister 

3.2.3.2.1 Klopridogrel och prasugrel 

Klopridogrel och prasugrel är båda prodrugs som via CYP-enzym omvandlas till aktiva 

metaboliter. De hämmar ADP-receptorn P2Y12 irreversibelt. Clopridogrel kan också ha 

interaktioner med andra läkemedel som metaboliseras av andra CYP-enzym. Clopridogrel har 

även stor enzymvariation vid aktivering, vilket innebär att effekten kan vara oförutsägbar, den 

har även längre tillslagstid än prasugrel som ger effekt efter cirka 30 min.  

3.2.3.2.2 Ticagrelor 

Ticagrelor är en direkverkande, reversibel P2Y12-hämmare som har snabb effekt. Läkemedlet 

metaboliseras via CYP-enzym, vilket innebär att det kan förekomma vissa 

läkemedelsinteraktioner och trombocytfunktion återställs efter cirka 5 dagar.  

 

3.2.3.3 Glykoproteinantagonister 

Glykoproteinantagonister binder till IIb/IIIa-receptorn och förhindrar därmed inbindning av 

fibrinogen och von Willebrandfaktorn till aktiverade trombocyter. Läkemedel administreras 

intravenöst och är antingen monoklonala antikroppar med hög affinitet till receptorn 

(Abciximab) som elimineras inom 48 timmar efter avslutad infusion, eller tirofiban som är en 

syntetisk molekyl med snabb effekt och som elimineras inom 8 timmar.  
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3.2.4 Redogöra för hur antikoagulantia (warfarin, heparin/lågmolekylärt heparin och 

”nya” direktverkande farmakologiska substanser) verkar på koagulations-

kaskaden. Verkningsmekanismer, farmakokinetik, administreringssätt, vanliga 

indikationer, kontraindikation, antidoter, interaktioner, biverkningar  

3.2.4.1 Warfarin 

Warfarin är en K-vitaminantagonist som främst används vid mekaniska klaffar, venösa 

tromboser och kroniskt förmaksflimmer. Warfarin hämmar Vitamin K-epoxireduktas och 

hämmar därmed vitamin K-cykeln, vilket innebär att vitamin K inte kan aktivera faktor II, VII, 

IX och X. Dessutom hämmar Warfarin protein C och S. Warfarin är en tablett som snabbt 

absorberas och ger effekt efter 48-72 timmar och vid utsättande avtar effekten efter 4-5 dagar. 

Warfarin metaboliseras via CYP-enzym och har interaktioner med många läkemedel och 

födoämnen, samt effekt beror på leverfunktion. Patienter som tar warfarin måste även 

monitoreras. Warfarin har antidoter som är K-vitamin och protrombinkomplexkoncentrat.  

 

3.2.4.2 Heparin  

Heparin och lågmolekylärt heparin binder till antitrombin och potentierar dess aktivitet, vilket 

hämmar trombin och faktor Xa (LMWH hämmar Xa mer än trombin). Heparin ges intravenöst 

och har snabbt insättande effekt, samt halveringstid på 1-2 timmar. Högdos heparin behandlar 

djup ventrombos och lungemboli, lågdos används som trombosprofylax vid kirurgiska ingrepp 

och långvarig immobilisering, samt profylax vid extracorporeal cirkulation. Antido är 

protaminsulfat som bildas stabila komplex med heparin. Heparin kan ge trombocytopeni och 

tromboser som ovanlig biverkan då det utvecklas antikroppar mot 

heparin/trombocytreceptorkomplexet. Det leder till trombocytaktivering och trombocytopeni.  

 

3.2.4.3 DOAK 

3.2.4.3.1 Dabigatran 

Dabigatran är en prodrug som 

konverteras till en aktiv 

metabolit i plasma och lever, 

som är en kompetetiv, reversibel 

trombinhämmare. Det hämmar 

fritt trombin, fibrinbundet 

trombin och trombininducerad 

trombocytaggregation. Antidot 

mot dabigatran är idarucizumab 

som är ett monoklonalt 

antikroppsfragment som binder 

dabigatran med mycket hög 

affinitet.  

3.2.4.3.2 Faktor Xa-hämmare 

Faktor Xa-hämmare hämmar 

faktor Xa selektivt. Antidot är 

andexanet alfa som är 

rekombinant, inaktivt faktor Xa, 

som binder Xa-hämmare med 

hög affinitet.  
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3.2.5 Redogöra för fibrinolytika. Verkningsmekanismer, vanliga indikationer, 

farmakokinetik, biverkningar.  
Fibrinolytika är vävnadsplasminogenaktivator, som omvandlar plasminogen till plasmin, 

vilket löser upp fibrintromben. Fibrinolytika metaboliseras snabbt med T1/2 på ungefär 10 min. 

Fibrinolytika används mot systemisk trombos som ischemisk stroke, massiv lungemboli och 

akut hjärtinfarkt. Det kan även användas för lokal, riktad trombolys. Antidot mot fibrinolytika 

är tranexamsyra som är en kompetitiv inhibitor av plasminogen, vilket förhindrar 

omvandlingen till plasmin.  

 

3.2.6 Redogöra för prostaglandiners, tromboxaners och leukotrieners effekter i 

samband med trombos.  
Tromboxan A2 stimulerar trobocytadhesion och aggregation, samt kontraktion av glatt 

muskulatur i blodkärl. Således stimulerar det trombosgeneration. Prostaglandin F2a verkar 

vasokontraherande och det gör även leukotrieneder. Prostaglandin I2 inhiberar istället 

trombocyaggregation. Prostaglandin E2 verkar vasodilaterande.  

 

3.2.7 Redogöra för den biokemiska funktionen av vitamin K och dess betydelse för 

blodets koagulation, samt dess interferens vid antikoagulationsbehandling.  
Vitamin K behövs för att syntetisera koagulationsfaktorer i levern då de modifieras av vitamin 

K efter translation genom att vitamin K är cofaktor i karboxyleringen av glutamatrester som 

katalyseras av γ-glutamylkarboxylas. Under reaktion oxideras vitamin K och måste därmed 

återställas av VKOR (vitamin K epoxidredukats). De karboxylerade glutamatresterna är bra på 

att binda kalcium och gör att protrombin kan binda fosfolipider i membran och därmed 

accelerera omvandlingen till trombin. Vitamin K kan administreras för att motverka effekterna 

av warfarin, som verkar genom att inhibera VKOR och därmed skapa vitamin K-brist.  

 

3.2.8 Redogöra för vanliga medfödda och förvärvade hemostasrubbningar (inkl. 

koagulationsdefekter, trombocytdefekter och mikroangiopatier).  

3.2.8.1 Koagulationsdefekter 

Koagulationsdefekter innebär antingen medfödd eller förvärvad brist på olika 

koagulationsfaktorer. Förvärvade koagulationsdefekter kan orsakas av vitamin K-brist, 

leversjukdomar som leder till nedsatt produktion av koagulationsfaktorer, eller 

autoimmunitet. Medfödda koagulationsdefekter innefattar mutationer som påverkar en eller 

flera koagulationsfaktorer. Hemofili A och Von Willebrands sjukdom orsakas av defekter i 

faktor VIII respektive vWF som innebär att VIII/vWF-komplexet inte kan bildas. Då vWF 

stabiliserar faktor VIII leder vWF-brist till faktor VIII-brist. Faktor VIII är kofaktor till faktor 

IX, vilket innebär att faktor X inte kan aktiveras och därmed att koagulationskaskaden inte kan 

ske. VWF-sjukdom är autosomalt dominant och kan antingen innebära kvantitativa eller 

kvalitativa defekter av vWF. Hemofili A ärvs X-bundet och innebär att faktor VIII inte fungerar 

som det ska, svårhetsgraden är knutet till mutationen och dess egenskaper och innebär främst 

att PTT (tiden för trombosformation) är förlängd. Hemofili B innebär brist på faktor IX och är 

kliniskt likt hemofili A.  

 

3.2.8.2 Trombocytdefekter 

Trombocytopeni kan vara förvärvade genom leukemi, förvärvad aplastisk anemi, läkemedels- 

och alkoholrelaterad, infektionsrelaterad, megaloblastisk anemi eller autoimmun. 

Trombocytopeni kan också vara medfödd genom medfödd aplastisk anemi.  
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3.2.8.3 Mikroangiopatier 

Mikroangiopatier är sjukdomar där det uppstår skador på kärlväggen som leder till tromboser 

i kapillärer. Dessa innefattar TTP (trombotisk trombocytopenisk purpura) och hemolytiskt 

uremiskt syndrom (HUS). TTP innefattar feber, trombocytopeni, mikroangiopatisk hemolytisk 

anemi, övergående neurologiska symptom och njursvikt. HUS har liknande symptom men är 

vanligare i barn, saknar neurologiska symptom och domineras av akut njursvikt. Båda 

sjukdomarna innefattar trombocytrika tromboser i mikrocirkulationen som leder till 

trombocytopeni och hemolytisk anemi då blodkärlens diameter minskar till följd av tromboser.  

 

3.2.8.4 DIC 

Spridd intravaskulär koagulation (DIC) är olika sjukdomar som leder till systemisk aktivering 

av koagulation. Detta leder till trombosformation och mikroinfarkter samt förbrukning av 

trombocyter och koagulationsfaktorer. Aktivering av koagulation leder också till aktivering av 

fibrinolys. Detta kan antingen leda till både mikroinfarkter då det bildas tromboser i små kärl, 

eller till blödningssjukdomar då trombocyter och koagulationsfaktorer blir uttömda. DIC 

triggas av antingen frisättning från tromboplastiska substanser till cirkulationen, eller utbredd 

endotelskada.  

 

3.2.9 Skilja på mekanismer bakom arteriell och venös trombos samt förklara 

uppkomstmekanismer och konsekvenser av embolism  
Arteriella tromboser uppstår till följd av skador i kärlväggen vid till exempel ateroskleros och 

de byggs främst upp av trombocyter. De utvecklas i högflödessystem. Arteriella 

tromboembolismer kan till exempel uppstå vid förmaksflimmer eller vid mekaniska klaffar och 

tromboserna kan då lossna och färdas via a. carotis interna till hjärnan. Venösa tromboser 

uppstår av inflammation, blodstas eller hypoxi, då dessa leder till ökat uttryck av vävnadsfaktor 

som leder till ökad aktivering av sekundär hemostas. Dessa tromboser byggs upp av framförallt 

trombocyter, fibrin och erytrocyter. Venösa tromboser kan uppstå i de djupa venerna i benen 

vid långvarigt stillasittande och sedan släppa embolier. Dessa embolier kan färdas via det 

venösa systemet till lungorna där de kan orsaka lungembolier.  

 

3.3 Benmärgspatologi 

3.3.1 Jämföra normal cellularitet vid olika åldrar och redogöra för principiella orsaker 

till ökad eller minskad benmärgscellularitet.  
Cellulariteten i benmärg minskar med åldern, men olika sjukdomar kan orsaka 

hypercellularitet eller hyopcellularitet i benmärgen. Ökning av cellularitet ses till följd av ökad 

celldelning och ökad poes. Detta sker vid sjukdomar som leukemier och neoplasier. Benmärg 

som skadas kan även bli hypocellulär om cellerna skadas så att de dör och ersätts med fibros 

som vid långt gången polycytemi vera eller primär myelofibros.  

 

3.3.2 Specificera klassifikationer av anemi: orsakbaserad (blödning, ökad 

erytrocytdestruktion, minskad erytrocytproduktion); baserad på 

erytrocytmorfologi (makrocytisk, normocytisk mikrocytisk). Nämna vanligaste 

bakomliggande tillstånd eller sjukdomar i respektive kategorier.  

3.3.2.1 Orsaksbaserad indelning 

Anemi kan klassificeras utifrån vad som orsakar den. Det kan antingen vara bristarelaterad 

anemi, vilket leder till minskad erytrocytproduktion; hemolytisk anemi eller blödningsanemi, 

vilket innebär en ökad erytrocytdestruktion eller förlust; samt anemi orsakad av kronisk 

sjukdom. Bristrelaterad anemi beror på brist av antingen järn, vitamin B12 eller folat. Detta 

leder till minskad produktion av erytrocyter och kan antingen bero på kost, eller sjukdomar 

som påverkar upptaget av dessa näringsämnen. Ökad erytrocytdestruktion kan bero på 



71 
 

hemolys eller andra sjukdomar till exempel autoimmuna som leder till destruktion av 

erytrocyter. Minskad produktion av erytrocyter kan orsakas av benmärgsjukdomar som leder 

till minskad proliferation och differentiering av hematopoetiska stamceller.  

 

3.3.2.2 Erytrocytmorfologisk indelning 

Anemi kan även klassificeras utifrån erytrocyternas morfologi: Erytrocyterna kan då vara 

makrocytiska (större), normocytiska (normalstora) eller mikrocytiska (mindre).  

• Mikrocytär anemi uppstår vid järnbrist eller thalassemi.  

• Normocytär anemi uppstår sekundärt vid leversjukdom, njursjukdom, inflammation eller 
blödning. 

• Makrocytär anemi uppstår till följd av B12 eller folatbrist, eller en kombination av båda; 
hemolys eller myelodysplastiskt syndrom (genetisk sjukdom).  

 

3.3.3 Redogöra för orsaker till (substratbrist, toxiskt påverkan, iatrogena orsaker, 

neoplasier) och konsekvenser av anemi.  

3.3.3.1 Substratbrist 

Substratbrist innebär brist på substrat till erytrocyter. Det kan handla om järn, vilket behövs 

för syntes av hemoglobin; samt vitamin B12 eller folat, som behövs för syntes av nukleinsyror. 

Vid järnbristanemi är symptom mest trötthet, svaghet och blekhet. Erytrocyter blir också små 

och hypopigmenterade, vilket beror på minskad produktion av erytrocyter och minskat Hb-

innehåll i erytrocyter.  Vid folatbrist uppstår symptom snabbare och innefattar även här 

trötthet och svaghet, samt symptom i mag-tarmkanalen som smärta i tungan. Vid B12-

bristanemi är symptomen också ospecifika med blekhet, trötthet och i grövre fall dyspné och 

hjärtsvikt. Även neurologiska symptom kan medfölja med B12-brist. Både folatbrist och B12-

brist ger megaloblastisk anemi där erytrocyterna är större och mer sfäriska.  

 

3.3.3.2 Toxisk påverkan och iatrogena orsaker 

Toxisk påverkan och iatrogena (läkarorsakade, läkemedelsbehandling eller strålbehandling) 

orsaker ger aplastisk anemi. Det innebär att det blir brist på myeloida stamceller, eller 

erytropoetiska stamceller. Aplastisk anemi ger långsamt framskridande anemi som ger 

svaghet, blekhet och dyspné. Avbrytande av behandling kan ge remission, men 

benmärgstransplantation kan krävas. Även autoimmunitet kan orsaka aplastiskt anemi.  

 

3.3.3.3 Neoplasier 

Neoplasi innebär att en vävnad infiltreras och ersätts av andra celler, till exempel då cancer 

metastaserar. Således ersätts erytropoetisk benmärg av andra celler, vilket orsakar minskad 

anemi.  

 

3.3.4 Redogöra för orsaker till och konsekvenser av trombocytopeni, granulocytopeni, 

pancytopeni (toxisk påverkan, iatrogena orsaker, neoplasier inklusive MDS och 

akut leukemi samt andra tillstånd som aplastisk anemi eller myelofibros)  

3.3.4.1 Toxisk påverkan och iatrogena orsaker 

Toxisk påverkan och iatrogena orsaker till trombocytopeni och granulocytopeni är användning 

av cytostatika och strålbehandling, samt alkoholintag. Även infektion av HIV eller mässling 

kan orsaka dessa tillstånd.  
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3.3.4.2 Neoplasier  

3.3.4.2.1 MDS 

Neoplasi innebär onormal tillväxt av en vävnad och då detta sker i benmärg kan de onormala 

stamcellerna tränga bort de normala cellerna. Ett exempel på detta är myelodyspastiskt 

syndrom (MDS), där klonala stamceller påverkas och deras mognad påverkas så att 

hematopoesen blir ineffektiv. De har även en hög risk för att utvecklas till leukemi. Vid MDS 

ersätts normal benmärg av muterade multipotenta stamceller, vilka kan ge upphov till 

erytropoes, granulopoes eller trombocyter men differentieringen är okoordinerad och 

ineffektiv. Således är MDS förknippat med hypercellulär eller normocellulär benmärg, samt 

cytopeni av antingen trombocyter, granulocyter eller en kombination av flera cellinjer 

(pancytopeni). Vid MDS är stamcellerna benägna och mutera och utgör därför en risk för att 

utvecklas till leukemi. MDS kan vara idiopatiskt, men kan även uppstå till följd av strålning 

eller alkylerande kemoterapi. MDS har en ganska dålig prognos (terminal) och svarar dåligt på 

kemoterapi. 

3.3.4.2.2 Akut leukemi 

Akut leukemi kan delas in i lymfoid leukemi eller myeloid leukemi, beroende på vilken cellinje 

som är påverkad. Vid akut leukemi är stamceller avstannade i sin differentiering, vilket leder 

till ackumulering av blaster som ersätter friska stamceller och läcker ut i blodet. Vid akut 

leukemi utgör patologiska blaster eller blastekvivalenter mint 20% av cellerna i benmärgen. 

Detta kan leda till cytopeni av mogna celler i den cellinje som är påverkad, eller pancytopeni.  

 

3.3.4.3 Aplastisk anemi 

Aplastisk anemi kan uppstå till följd av ärftliga orsaker eller till följd av leukemi och leder till 

att benmärsstamceller trängs undan av patologiska celler, vilka inte producerar trombocyter 

eller granulocyter; eller inte kan producera dessa effektivt.  

 

3.3.4.4 Myelofibros 

Myelofibros är en ärftlig neoplasi som kännetecknas av fibros i benmärg som ersätter 

myeloblaster och därmed hämmar produktion av trombocyter och leukocyter.  

 

3.3.4.5 Trombocytopeni 

Trombocytopeni innebär att det finns färre trombocyter än 150 000/µL. Trombocytopeni kan 

orsakas av ansamling av trombocyter vid splenomegali. Även förkortad livslängd hos 

trombocyter orsakar trombocytopeni, till exempel immunologisk trombocytopeni (ITP), då det 

bildas antikroppar mot glykoproteiner på trombocyter. Trombocytopeni kan även orsakas 

autoimmunt genom trombosbildning vid TTP, vilket orsakas av mutationer av vWF som 

aggregerar och aktiverar trombocyter. Då medföljer trombosbildning, trombocytopeni, 

hemolytisk anemi, feber, njurskada och neurologiska symptom. Liknande är heparininducerad 

trombocytopeni, där heparinbehandling leder till produktion av antikroppar som aktiverar 

trombocyter och får dem att aggregera och bilda tromboser. Gemensamt för sjukdomar som 

orsakar trombocytopeni är att det leder till minskad möjlighet till hemostas via primär 

hemostas.  

 

3.3.5 Redogöra för orsaker till och konsekvenser av polyglobuli, trombocytos, 

granulocytos (sekundära orsaker som syrebrist, inflammation, primära orsaker 

som neoplasier inklusive myeloproliferativa neoplasier/MPN)  

3.3.5.1 Primära orsaker 

Primära orsaker innefattar myeloproliferativa neoplasier som orsakas av defekter i 

tyrosinkinas eller steg i deras signaleringskaskader. Detta leder till cellproliferation som är 

oberoende av tillväxtfaktorer. Kronisk myeloid leukemi (CML) är en myeloproliferativ neoplasi 
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som orsakas av bildandet av BCR-ABL-genen genom att generna flytts runt på kromosomerna. 

Detta leder till bildandet av transformerade hematopoetiska stamceller som prolifererar 

oberoende av tillväxtfaktorer. Detta leder till en hög produktion av granulocyter och 

trombocyter. Med tiden utvecklas sjukdomen till blast crisis, där sjuka celler tränger ut friska 

stamceller och benmärgen blir hypercellulär och fungerar inte längre som den ska. Symptomen 

på CML är kopplade till bland annat anemi och innefattar trötthet, svaghet och viktnedgång. 

Mutationer av JAK2 (januskinas 2), som är ett tyrosinkinas leder till polycytemi vera, då 

hemtopoetiska stamceller kan differentiera och proliferera oberoende av EPO. Benmärgen blir 

då hypercellulär och efter lång tid kan den övergå i fibros. Polycytemi vera ger symptom som 

röd hud till följd av polyglobuli och lätt cyanos till följd av trombotiska och 

blödningstendenser. Det är också vanligt med kliande hud, särskilt efter varma duschar.  

Symptomen innefattar huvudvärk, yrsel, GI-symptom, samt blodig avföring och blodiga 

kräkningar. Polycytemi vera är associerat med en mycket hög risk för trombos. Primär 

myelofibros är också orsakat av mutationer i JAK-STATkomplexet och leder till fibros i 

benmärgen. Mutationen leder till frisättning av fibrogena faktorer från megakaryocyter, samt 

extramedullär hematopoes. Initialt ökar cellulariteten i benmärgen för att tillslut ersättas av 

fibros. Symptom av primär myelofibros innefattar trötthet, viktnedgång, nattsvett, sekundär 

gikt, trombos, infektionsbenägenhet och blödning. Både CML och polycytemi vera kan 

behandlas med tyrosinkinasantagonister, men primär myelofibros har ingen effektiv 

behandling.  

 

3.3.5.2 Sekundära orsaker 

Sekundära orsaker innefattar reaktiv leukocytos, som orsakas av vissa inflammatoriska 

tillstånd. Detta leder till en ökad aktivering och proliferering av leukocyter som i vissa fall kan 

likna leukemi och kallas då leukomoid reaktion. Ett exempel på reaktiv leukocytos är 

mononukleos, som orsakas av Epstein-Barrvirus (EBV), vilket leder till ökade nivåer av B-

lymfocyter mot EBV, samt onormala CD8+-lymfocyter. Syrebrist kan även orsaka polyglobuli 

genom att syrebrist leder till ökad nivå av EPO, vilket leder till ökad erytrocytproduktion.  

 

3.3.6 Redogöra för tillstånd med ökad eller nedsatt erytropoetinnivå, dess vanligaste 

orsak och konsekvenser. 
EPO ökar produktionen av erytrocyter och ökar således vid tillstånd när syremättnad är låg 

eller vid anemi. Exempel på detta är vistelse vid hög höjd, hypoxi, lungsjukdom eller 

hjärtsjukdom. EPO kan också öka vid benmärgsjukdomar där produktionen av erytrocyter är 

nedsatt. Högt EPO och hög produktion av erytrocyter kan leda till ökad risk för trombos och 

högt blodtryck då hematokriten ökar. Lågt EPO är associerat med sjukdomar som orsakar 

polyglobuli, eller sjukdomar som påverkar produktionen av EPO i njurarna, samt vissa 

inflammatoriska tillstånd. Lågt EPO leder till normocytisk anemi då produktionen av 

erytrocyter är nedsatt.  

 

3.3.7 Redogöra för de vanligaste medfödda erytrocytdefekterna, inklusive sfärocytos, 

talassemi, sickelcellanemi  

3.3.7.1 Sfärocytos 

Sfärocytos är en ärftlig genetisk sjukdom som påverkar cellmembranet och cellskelettet så att 

erytrocyter blir sfäriska sfärocyter istället för att ha den klassiska formen. Detta gör att de blir 

mycket känsliga för destruering i mjälten. Då de förstörs i mjälten leder det till anemi. Förutom 

anemi leder detta till splenomegali och gulsot.  
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3.3.7.2 Talassemi 

Talassemi orsakas av ärftliga mutationer i syntesen av α- eller β-kedjan av Hb och därmed 

leder de till hemoglobinbrist och skador på erytrocyter till följd av bildning av onormalt Hb. 

Detta leder till anemi och hypoxi i vävnader. Talassemi kan behandlas med transfusioner, men 

de orsakar efter ett tag järnförgiftning då individer absorberar mer järn via föda till följd av 

anemin. Talassemi kan också behandlas med benmärgstransplantationer.  

 

3.3.7.3 Sickelcellanemi 

Sockelcellanemi orsakas av medfödda defekter i hemoglobin, vilket orsakar deformering av β-

subenheten. Istället för HbA bildas HbS, vilket aggregerar till långa polymer som leder till 

distortion av cellmembranet och cellskelettet och slutligen hemolys av dessa celler. Detta leder 

till anemi och cellernas abnormala form leder till en ökad risk för blodproppar, vilket kan leda 

till ischemisk vävnadsskada. 

 

3.3.8 På histologiska bilder identifiera följande tillstånd: 

3.3.8.1 Avvikande benmärgscellhalt (generellt) 

 

 
 

Bilden visar normal benmärg för en 

normal 30-årig man. I bilden kan man 

se fettdepåer (A), erytrocyter blandat 

med enstaka stamceller och leukocyter 

(B), cellöar med hematopoetiska 

stamceller, alternativt leukocyter (C) 

och bentrabekler (D).  

Bilden visar reaktiv benmärg för en 71-

årig man. Här syns fler fettdepåer och 

fler leukocyter jämfört med bilden 

innan.   
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3.3.8.2 Akut leukemi  

De övre två bilderna visar akut 

myeloisk leukemi, medan de två nedre 

bilderna visar akut lymfatiskt leukemi. 

Man ser en tydlig hypercellularitet i 

benmärg, med mindre andel röda 

blodkroppar och många leukocyter.  
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3.3.8.3 Blodbild vid cytopenier (järnbristanemi, hemolystisk anemi, megaloblastisk anemi, 

sickel cell disease) 

 
 

3.4 Cirkulationsfysiologi 

3.4.1 Beskriva samt redogöra för faktorer som påverkar tryck, flödesmotstånd, 

flödeshastighet, sammansatt och enskild tvärsnittsyta samt blodvolymens 

fördelning i cirkulationsapparatens olika delar (artär, kapillär, ven), jämföra 

dessa i det pulmonella- och systemkretsloppet  
Flödet i ett blodkärl bestäms av Poiseuilles lag som säger att flödet (Q) bestäms genom 

ekvationen 𝑄 = (𝑃1 − 𝑃2)
𝜋𝑟4

8𝜂𝑙
 där P1-P2 är tryckskillnaden mellan rörets (blodkärlets) början 

och slut, r är radien, η är viskositet och l är längden. Om ekvationen skrivs om till (𝑃1 − 𝑃2) =

𝑄
8𝜂𝑙

𝜋𝑟4 motsvarar 
8𝜂𝑙

𝜋𝑟4 resistensen (R) i kärlet, eller flödesmotståndet. Då slutet på 

cirkulationssystemet anses vara höger atrium och att blodtrycket här är cirka 2 mmHg kan P2 

betraktas som 0 och P1 är medeltrycket i en artär eller ven, vilket ger ekvationen 𝑄 = 𝑃 ∗ 𝑅. Om 

denna ekvation appliceras på hela hjärt-kärlsystemet kan Q betraktas som flödet från hjärtat, 

alltså cardiac output, eller HMV. R kan då betraktas som den totala resistensen av alla kärl. 

Resistensen i ett avsmalnande kärl är summan av resistensen i varje del av kärlet och den 

sammansatta resistensen i parallella kärl är inversen av summan av inversen (1/R) av de 
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enskilda kärlens resistens, alltså 
1

𝑅𝑡𝑜𝑡
= ∑

1

𝑅
. Flödeshastigheten i 

systemet kan även beskrivas via 

𝐸𝑘 = 1
2⁄ 𝑚𝑣2 och den totala 

energin hos blodet som flödar i ett 

kärl är summan av den kinetiska 

energin och den potentiella 

energin som utgör trycket mot 

kärlets väggar. Således leder ökad 

flödeshastighet (v) till minskat 

blodtryck. Fördelningen av 

blodvolym mellan de olika delarna 

av cirkulationssystemet syns i 

bilden. Majoriteten av 

blodvolymen finns i systemiska 

vensystemet. Pulmonella systemet 

har en liknande fördelning som det 

systemiska, med majoriteten i 

vener, därefter artärer och minst 

andel i kapillärer, men då det 

pulmonella systemet endast 

innehåller 9% av all blodvolym är fördelningen mellan dessa delar mer jämn.  

 

3.4.2 Redogöra för hur hematokriten påverkar blodets viskositet och hur detta 

inverkar på blodets flödesmotstånd  
Hematokriten påverkar blodets viskositet genom att en hög andel erytrocyter (hög hematokrit) 

leder till ökad viskositet. En hög viskositet leder i sin tur till högt flödesmotstånd. 

 

3.4.3 Beskriv begreppen systoliskt tryck, diastoliskt tryck, medelartärtryck, 

pulstryck, perfusionstryck och transmuralt tryck.  

• Systoliskt tryck är det maximala trycket som är i artärer. Detta uppnås under 

ventrikulärsystole, då hjärtat pumpar ut blod från ventrikeln.  

• Diastoliskt tryck är det lägsta trycket i artärer. Detta är under diastole i hjärtcykeln. 

• Medelartärtryck är medeltrycket som är i artärer under hela hjärtcykeln. Då diastole är 

dubbelt så lång som systole är också medelartärtrycket närmre det diastoliska trycket än 

halvvägs mellan systoliskt och diastoliskt tryck. Medelartärtryck kan beräknas genom �̅�𝑎 =

𝑃𝑑 +
(𝑃𝑠−𝑃𝑑)

3
.  

• Pulstryck är tryckskillnaden mellan systoliskt och diastoliskt tryck.  

• Perfusionstryck är det tryck som driver blodet genom ett organs cirkulation. 

Perfusionstrycket är oftast samma som det arteriella blodtrycket i artären som försörjer 

organet eller vävnaden. 

• Transmuralt tryck är tryckskillnaden på insidan och utsidan av ett hålrum i kroppen. 
Således är det i cirkulationssystemet skillnaden mellan trycket i och utanför blodkärlen.  

 

3.4.4 Redogöra för samband mellan tryck, motstånd och flöde (Ohm’s lag) samt hur 

förändringar i tryck, blodets viskositet, kärlets längd och kärlradius påverkar 

vävnadsblodflödet.  
Se 3.4.1. 
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3.4.5 Förklara mekanismer för ödemuppkomst genom att tillämpa kunskap om de 

krafter som bestämmer transkapillärt vätskeutbyte (enl. Starling’s lag).  
Vätskeutbyte mellan kapillär och interstitium påverkas av fyra olika krafter. Hydrostatiskt 

tryck i kapillär (Pc) som driver vätska ur kapillären, hydrostatiskt tryck i interstitiet (Pi) som 

driver vätska in i kapillären, kolloidosmotiskt tryck i kapillären (πc) som driver vätska ur 

kapillären, samt kolloidosmotiskt tryck i interstitiet (πi) som driver vätska in i kapillären. 

Nettoflöde ut kan beräknas med Starlings lag: 𝑉 = 𝐶𝐹𝐶 ∗ ((𝑃𝑐 − 𝑃𝑖) − (𝜋𝑐 − 𝜋𝑖)) där CFC är en 

konstant som beror på kapillärens och vävnadens egenskaper. Normalt sker ett nettoutflöde, 

men den vätskan som ansamlas i interstitiet tas upp av lymfkapillärer, som återför vätskan till 

vensystemet. Ödem kan uppstå om kraften ut ökar, kraften in minskar eller om återflödet via 

lymfsystemet minskar. Den utåtdrivande kraften ökar då blodflödet ökar, eller vid stas och 

därmed det hydrostatiska trycket, eller om det kolloidosmotiska trycket i kapillären minskar, 

som vid proteinbrist (kwasihorkor).  

 

3.4.6 Definiera och förklara patomekanismer bakom uppkomst av följande begrepp: 

transudat och exsudat, olika kaviteter (pleura, peritoneum), hyperemi, 

stas, ödem.  
Transudat sker då blodet innehåller låg proteinhalt och få celler, vilket gör att det 

kolloidosmotiska trycket i kapillären minskar och därmed att vätska flödar ur kapillären. 

Exsudat sker vid vasodilatation och stas, samt ökad permeabilitet till följd av inflammation. 

Detta driver ut protein och celler tillsammans med vätska till vävnaden. Detta kan ske i pleura 

vid olika tillstånd och indikerar hjärtsvikt vid bilateral vätska då stas i lungvener leder till ökat 

hydrostatiskt tryck och transudat. Unilateral vätskeansamling i pleura indikerar inflammation 

eller malignitet då ökad kapillärpermeabilitet leder till exsudat. Vätska i pleurarummet kan 

också orsakas av blödning (hyperemi). I pleurarummet kan vätska ansamlas vid till exempel 

stas i v. porta, eller cirros som orsakar natriumretention och därmed vätskeretention.  

 

3.4.7 Beskriva den normala artärtryckskurvans utseende samt redogöra vilka 

fysiologiska faktorer som påverkar det systoliska blodtrycket, det diastoliska 

blodtrycket, medelartärtrycket och pulstrycket.  
Den normala artärtryckskurvan kan 

delas in ti två delar: Den anakrotiska 

delen, där trycket ökar till maximalt 

systoliskt tryck. Denna del inleds 

samtidigt som systole, då aortaklaffen 

öppnar. Efter det systoliska 

topptrycket (maximalt systoliskt tryck) 

inleds den dikrotiska delen av 

artärtryckskurvan. Den innehåller 

systoliskt decline, då trycket sjunker 

under minskad ejektion, tills 

aortaklaffen stängs. Aortaklaffens stängning motsvarar ”dicrotic notch”, eller incisura som den 

kallas högt upp i artärträdet. Därefter inleds diastole, tills trycket sjunkit tillbaka till 

enddiastoliskt tryck. Medelartärtrycket i artären motsvaras av hälften av arean under 

kurvanDen normala artärtryckskurvan kan delas in ti två delar: Den anakrotiska delen, där 

trycket ökar till maximalt systoliskt tryck. Denna del inleds samtidigt som systole, då 

aortaklaffen öppnar. Efter det systoliska topptrycket (maximalt systoliskt tryck) inleds den 

dikrotiska delen av artärtryckskurvan. Den innehåller systoliskt decline, då trycket sjunker 

under minskad ejektion, tills aortaklaffen stängs. Aortaklaffens stängning motsvarar ”dicrotic 
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notch”, eller incisura som den kallas högt upp i artärträdet. Därefter inleds diastole, tills trycket 

sjunkit tillbaka till enddiastoliskt tryck. Medelartärtrycket i artären motsvaras av hälften av 

arean under kurvan delat på tidsintervallet och anses vara en produkt av hjärtminutvolymen 

och total perifier resistans. Vidare påverkas artärtrycket av compliance i artärerna, om 

artärerna har en hög compliance kommer deras volym öka lättare och systoliskt tryck kommer 

minska och diastoliskt tryck kommer öka. På samma sätt kommer låg compliance i kärl leda 

till ökat systoliskt tryck och minskat diastoliskt tryck, dock kommer medelartärtrycket inte 

förändras baserat på kärlens compliance. Compliance är omvänt mot kärlens elastans, ju mer 

elastiskt ett kärl är, desto mindre compliance har det. Medelartärtrycket förändras istället 

baserat på frändringar i HMV, dock kommer medelartärtrycket inte förändras om SV ökar och 

samtidigt följd av sänkt HF, eller tvärt om. Det beror på att 𝐻𝑀𝑉 = 𝑆𝑉 ∗ 𝐻𝐹 och att de därmed 

kompenserar varandra. Däremot kommer en förändring i SV leda till en förändring av 

pulstrycket. Medelartärtrycket kan också kompenseras om en ökad HMV är kopplad till en 

minskad perifier resistens, som vid dynamisk aktivitet då blodkärl i muskler dilaterar och 

sänker perifier resistans.  

 

3.4.8 Förklara hur artärtryckskurvan påverkas vid vänsterkammarsvikt, förändringar i 

artärernas elasticitet, aortainsufficiens och vid fysisk aktivitet.  
Vid vänsterkammarsvikt kommer artärtryckskurvan inte nå lika högt maxtryck och kommer 

ha ett lägre medelartärtryck. Vid ökning av artärernas elasticitet kommer det systoliska trycket 

minska och därmed kommer artärtryckkurvans topp bli lägre. Dessutom kommer det 

diastoliska trycket öka och därmed kommer den lägsta nivån öka. På grund av den ökade 

elasticiteten kommer runoff sjunka snabbare. Om elasticiteten istället minskar kommer det 

systoliska trycket öka och därmed kommer toppen bli högre, ökningen av blodtryck under 

systole kommer även öka brantare. Samtidigt kommer det diastoliska trycket sjunka och 

runoffhastigheten kommer minska långsammare. Vid aortainsufficiens kommer trycket öka 

till normal nivå, men under diastole kommer trycket sjunka mycket snabbare. Vid fysisk 

aktivitet kommer artärtryckskurvan bli brantare både i den anakrotiska delen och dikrotiska 

delen och intervallet mellan varje höjning i kurvan kommer bli kortare.  

 

3.4.9 Redogöra för gravitationens inverkan på blodtryck och blodvolymens fördelning 

i kärlsystemet samt redogöra för mekanismer som påverkar venöst återflöde.  
Gravitationen ökar transmuraltrycket i vensystemet då en person står upp på grund av att det 

bildas en vertikal pelare av blod mellan venerna i benen och hjärtat. Då gravitationen drar 

blodet neråt kommer trycket vid fötterna vara mycket högre än det venösa trycket i thorax. På 

grund av att det venösa återflödet minskar när en person står upp, men hjärtat fortsätter 

pumpa som vanligt under ett par slag, kommer HMV minska initialt. Detta kompenseras med 

kontraktion av glatt muskulatur i vener, vilket minskar deras compliance och ökar venöst 

återflöde, samt en ökning i HF och kontraktilitet. Förutom venernas compliance, påverkas det 

venösa återflödet även av HMV. Då HMV är högt, flödar mycket blod till venerna, vilket gör att 

mer blod kan pressas tillbaka till hjärtat. Även muskelpumpen är viktig för det venösa 

återflödet, där mer arbete i benens muskler leder till ökat venöst återflöde.  

 

3.4.10 Redogöra för mekanismer för lokal (myogen kontroll, lokal-kemisk kontroll 

och endotelial kontroll) respektive överordnad (neurogen kontroll och hormonell 

kontroll) kontroll av vävnadsgenomblödning.  

3.4.10.1 Lokal kontroll 

3.4.10.1.1 Myogen kontroll 

Den myogena reflexen syftar till att upprätthålla tonus i kärlen vid en snabb förändring av 

blodtryck. Detta sker genom L-type kalciumkanaler, som sträcks då blodtrycket ökar. Det leder 
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till influx av kalcium i glatt muskulatur, vilket ökar intracellulär kalciumkoncentration. 

Calcium associerar då med calmodulin, som aktiverar MLCK, vilket leder till fosforylering och 

kontraktion av glatt muskulatur. På samma sätt kommer ett sänkt blodtryck leda till minskad 

aktivering av L-type kalciumkanaler och därmed minskat influx av kalcium och minskad 

kontraktion av glatt muskulatur.  

3.4.10.1.2 Lokal kemisk kontroll 

Metabola biprodukter associerade med hög aktivitet i celler, som adenosin, kalium, laktat, 

koldioxid och vätejoner diffunderar från aktiva celler ut i interstitiet i en vävnad. Då dessa 

metaboliter sprids i interstitiet till resistanskärl relaxerar de och ökar blodflödet till vävnaden. 

Detta är den huvudsakliga mekanismen för vasodilatation i muskelvävnad. 

3.4.10.1.3 Endotelial kontroll 

Då blod flödar genom kärl utsätts endotel för shear force, vilket är friktion från det flödande 

blodet på endotelet. Detta leder till öppnandet av kalciumkanaler och influx av kalcium. 

Kalcium aktiverar calmodulin som aktiverar endotelialt NO-syntas (eNOS), vilket omvandlar 

L-arginin till L-citrullin och NO. NO går in i glatta muskelceller och aktiverar guanylylcyklas, 

vilket producerar cGMP som i sin tur aktiverar cGMP-beroende proteinkinas. Proteinkinaset 

aktiverar MLC-fosfatas som defosforylerar MLC och därmed leder till relaxation.  

 

3.4.10.2 Överordnad kontroll 

Överordnad kontroll sker via sympatikus och parasympatikus. Hjärnan får input till 

kardiovaskulära centret från baroreceptorer som registrerar blodtryck, proprioceptorer som 

registrerar rörelser i leder, kemoreceptorer som registrerar blodets pH, samt CO2 och O2-halt. 

Dessutom regleras blodtrycket via input från högre hjärncentra som cerebralkortex, limbiska 

systemet och hypothalamus. Därefter skickas efferenta signaler från kardiovaskulära centret 

via sympatikus och parasympatikus som reglerar hjärtfrekvens och kontraktilitet, samt 

vasokonstriktion (se 3.4.13).  

 

3.4.11 Beskriva bildning av kvävemonoxid (NO) i endotelet (enzym, substrat, 

produkter) och hur det verkar på glatt muskulatur, samt hur läkemedel som tex 

nitroglycerin fungerar  

3.4.11.1 Syntes och effekter 

Då endotel utsätts för shear force, vilket ökar med ökat blodtryck, öppnas kalciumkanaler. När 

kalcium kommer in i cellen binder det till calmodulin och calmodulinkomplexet aktiverar 

endotelialt NO-syntas (eNOS). eNOS klyver L-arginin till L-citrullin och NO. Kväveoxiden går 

sedan in i glatt muskulatur i resistanskärlen och aktiverar guanylatcyklas som omvandlar GTP 

till cGMP. cGMP aktiverar cGMP-beroende kinas som aktiverar MLC-fosfatas. MLC-fosfatas 

defosforylerar myosin, vilket leder till relaxation av glatt muskulatur.  

 

3.4.11.2 NO-baserade läkemedel 

Kväveoxidens effekter kan användas för att behandla till exempel angina och högt blodtryck. 

För detta används organiska nitrater som ges peroralt och har långverkande effekt. Dock kan 

det ge takykardi, svimning, hypotension och har risk för toleransutveckling. Därför behövs ett 

intervall med låg nintratkoncentration. Även nitroglycerin verkar som NO på glatt muskulatur 

genom att endotel omvandlar nitraterna till NO. Nitroglycerin och glyceryltrinitrat ges 

sublingualt för att behandla attacker av angina. Dosen kan justeras för att uppnå önskad effekt, 

låga doser ger dilatation av vener och minskad preload; hög dos ger dilatation av artärer och 

minskar afterload. Sildenafil (viagra) verkar också via NO genom att hämma enzymet PDE5, 

som bryter ner cGMP. Således förlängs relaxationen av den glatta muskulaturen. 
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3.4.12 Förklara regionala skillnader i kontroll av blodflödet i olika kärlbäddar.  
Blodflödet i olika vävnader regleras på olika sätt. Till hjärna och hjärta är blodflödet främst 

metabolt reglerat, vilket innebär att de får blodflöde proportionellt på hur aktiva de är, de har 

också en relativt låg vilotonus så att de får mycket blod. I huden regleras blodflödet av 

temperaturen, då den har en viktig temperaturreglerande funktion. Då det är varmt kommer 

blodflödet till huden öka så att värme kan avlägsnas och då det är kallt minskar blodflödet till 

huden så att värme kan bevaras. Skelettmuskulaturen har en hög vilotonus, men är starkt 

reglerade både metabolt och via adrenalin. Sist har mag-tarmkanalen en stark 

sympatikusmedierad vasokonstriktion som försäkrar att TPR hålls högt vid låg blodvolym. 

 

3.4.13 Redogöra för autoreglering av blodtrycket.  
Autoreglering av blodtrycket sker via baroreceptorreflexen. Det inleds med att baroreceptorer 

i corpus caroticus och arcus aortae stäcks beroende på blodtrycket. Ett ökat blodtryck leder till 

ökad fyrningstakt från baroreceptorerna och ett minskat blodtryck leder till en minskad 

fyrningstakt. Baroreceptorerna skickar inhibitoriska signaler till nucleus tractus solitarii, där 

de inhiberar excitatoriska interneuron till nucleus ambiguus och vagus dorsala motorkärna. 

Samtidigt inhiberas inhibitoriska interneuron till vasomotorarean. Nucleus ambiguus och 

vagus dorsala motorkärna skickar afferenta, parasympatiska signaler till hjärtat som sänker 

inotropi och kronotropi för att minska blodtryck. Vasomotorarean skickar efferenta 

sympatiska signaler till hjärtat som ökar inotropi och kronotropi, samt leder till 

vasokonstriktion av artärer. Dessutom stimulerar sympatikus produktion av adrenalin. 

Sympatiska nervfibrer innerverar även vener och stimulerar vasokonstriktion av vener, vilket 

leder till ökat venöst återflöde och kortare transittid i venerna. 

 

3.4.14 Redogöra för cirkulationsomställningar inducerade från högre centralnervösa 

strukturer inkluderande den s.k. ”attack-flykt-försvarsreaktionen”.  
Vid stresstimuli kan högre centralnervösa centra i hjärnan initiera fight- or flightresponsen. 

Cortex skickar signaler till hypothalamus, som via sympatikus antingen höjer blodtryck genom 

HMV och TPR (fight or flight) eller gör det motsatta och sänker blodtrycket så mycket att man 

svimmar genom en hämning av sympatikus och stimulering av parasympatikus (playing dead). 

 

3.4.15 Tillämpa cirkulationsfysiologiska principer för att förklara konsekvenser och 

kompensationsmekanismer vid en blodförlust.  
Vid blodförlust kommer sympatikuspåslag via baroreceptorreflexen leda till vasokonstriktion 

som ökar TPR och ökning av HMV, vilket resulterar i ökat blodtryck. Samtidigt kommer vener 

kontrahera för att öka det venösa återflödet. För att kompensera volymförlusten kommer ADH 

produceras från hypothalamus, vilket leder till vätskeretention. För att återställa blodvolymen 

kommer mer vätska stanna kvar i blodkärlen och leda till att hematokriten sjunker. EPO 

kommer också produceras i större mängder, vilket inducerar erytropoes som ska återställa 

erytrocytmängden med tiden.  

 

3.4.16 Tillämpa cirkulationsfysiologiska principer för att förklara uppkomst av 

cirkulatorisk chock, vanliga sjukdomstillstånd som kan leda till detta (ex 

hjärtsvikt, sepsis, allergi och blödning) och förklara terapeutiska principer för 

behandling av cirkulatorisk chock.  
Cirkulatorisk chock uppstår principiellt genom att blodtrycket blir så lågt att det inte når till 

perfusionstrycket i alla vävnader. Detta kan bero på antingen minskad blodvolym från 

blödning, minskad HMV eller minskad TPR. Chock finns i tre stadier: 

1. Kompenserad chock, där de normala blodtrycksreglerande systemen kan hålla uppe 

blodtrycket tillräckligt för att förse alla vävnader med blod. Det krävs således ingen 
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medicinsk intervention. Trots det leder de kompensatoriska mekanismerna till 

klassiska symptom på cirkulatorisk chock som blek och kall hud, törst, hypotension och 

hög puls.  

2. Progressiv chock uppstår då orsaken till chock är så svår att de kompensatoriska 

mekanismerna inte kan kompensera för blodtrycksförlusten. Detta leder till att 

hjärtmuskulaturen inte får tillräckligt med blod och därmed att chocken förvärras över 

tid när hjärtmuskelns funktion försämras. Dessutom får det kardiovskulära centrat i 

hjärnan inte tillräckligt med blod för att upprätthålla de kompensatoriska 

mekanismerna och när vävnaderna börjar ta skada frisätts toxiner som förvärrar 

tillståndet. Därmed krävs medicinsk intervention för att patienten ska återställas. 

3. Irreversibel chock innebär att de kompensatoriska systemen är så skadade att ingen 

intervention kan återställa normal funktion och patienten har inga utsikter att 

återställas. 

Cirkulatorisk chock kan orsakas av fler olika tillstånd. Hjärtsvikt orsakar chock genom att 

hjärtat inte kan hålla uppe HMV och därmed att blodtrycket sjunker då blod ansamlas på 

vensidan. Septisk chock innebär att kraftig inflammation vid ett infekterat område leder till 

vasodilatation. Vasodilatationen innebär att det inte finns tillräckligt med blod kvar att 

distribuera till övriga organ och därmed att perfusionen äventyras. Vid allergisk chock 

(anafylaxi) frisätts stora mängder histamin till vävnaden, såväl som andra toxiner, vilket leder 

till destruktion av vävnaden. Detta innebär att det kolloidosmotiska trycket i vävnaden ökar så 

mycket att vattnet lämnar blodbanan och därmed orsakar chock på grund av för liten 

blodvolym. Vid behandling av chock måste de bakomliggande orsakerna behandlas, såväl som 

de mekanismer som ligger till grund för blodtrycksförlusten. 

 

3.5 Cirkulationspatologi 

3.5.1 Redogöra för riskfaktorer, mekanismer och konsekvenser av infarktion i andra 

organ än hjärtat (inkl hjärna, tarm, lunga, testis, mjälte, njure) och förklara 

begreppen röd, vit och septisk infarkt.  

3.5.1.1 Orsak, mekanism och konsekvens 

Den vanligaste orsaken till infarkt i de flesta organ är arteriell trombos eller embolism. Andra, 

mindre vanliga orsaker innefattar vasospasm (kramp i en artär, vilket orsakar 

vasokonstriktion), expansion av aterosklerotiskt plack, kompression av kärl, dissektion av 

artäraneurysm och ödem i ett instängt utrymme (som compartment syndrome). Mer ovanliga 

orsaker kan vara vridning av kärl, klämning i bråck och traumatisk skada. Venös trombos kan 

även ge upphov till infarktion i vävnader som endast har en efferent ven. Riskfaktorer för 

infarktion innefattar arteroskleros, högt blodtryck, operation och diabetes. Utvecklandet av en 

infarkt beror dels på anatomin och hur blodkärlen set ut, samt hur blodtillförseln till vävnaden 

ser ut; dels på om ocklusionen utvecklas snabbt eller långsamt då långsamt utvecklande 

ocklusioner möjliggör utvecklandet av alternativ blodtillförsel; samt vävnadens känslighet för 

hypoxi då en mer tålig vävnad klarar sig längre vid ocklusion. Infarktion av hjärna leder till 

stroke, tarm är oftast dödligt, lunga är en vanlig klinisk komplikation, testis kan leda till 

infertilitet, mjälte kan leda till ruptur och njure kan leda till njursjukdom och njursvikt samt 

hypertension.  
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3.5.1.2 Morfologi 

• Röd infarkt – innehåller blod och uppstår till följd av venösa ocklusioner, i lösa vävnader, 

i vävnader med två cirkulationer, efter stas och då cirkulation återupprättas till området.  

• Vit infarkt – innehåller inte blod och uppstår till följd av arteriella ocklusioner i täta 

vävnader. 

• Septisk infarkt – då infarkten uppstår till följd av lossnade vegetationer från hjärtklaffarna, 
vilka orsakar en abscess i vävnaden.  

 

 

3.5.2 Förklara hur blödning till följd av trauma manifesterar sig i olika organ (hjärta, 

hjärna, mjälte) och hur organens anatomiska förutsättningar påverkar utfallet 

och vilka komplikationer den medför  
Blödning i olika vävnader får olika konsekvenser baserat på vävnadens egenskaper (syrebehov, 

förmåga att expandera), samt blödningens egenskaper (duration och storlek). Det beror även 

på vart organet sitter. En blödning i hjärtat kan, förutom hjärtinfarkt, leda till hematom i 

epicardiet, vilket kan leda till tamponad. En blödning i hjärnan kan också leda till ischemisk 

skada och stroke, men en risk är även det intrakraniella trycket som kan öka vid en blödning i 

hjärnan eller hjärnhinnorna. Ökat intrakraniellt tryck kan leda till kompression av 

hjärnstammen då trycket pressar hjärnan ut genom foramen magnum, samt dislokering av 

härnan över falx cerebri och tenotorium. Dessutom kan ökat intrakraniellt tryck leda till 

kompression av blodkärl och ischemisk skada. Blödning i mjälten kan leda till intraperitonealt 

hematom.  

 

3.5.3 Definiera blödningstillstånd i centrala nervsystemet (kontusionsblödning, 

epiduralblödning, subduralblödningblödning, subaraknoidalblödning) och 

förklara de olika komplikationerna inklusive ökad intrakraniellt tryck och 

intrakraniell herniering  

• Kontusionsblödning är en blödning i hjärnvävnaden orsakat av trauma. 

• Epiduralblödning är en blödning mellan dura mater och skallen. Det orsakas ofta av en 
brusten artär till följd av trauma och är den allvarligaste formen av blödning i kraniet. 

Symptomen är snabbt insättande och kräver snabb intervention. 

• Subduralblödning är en venös blödning innanför dura mater. Symptomen är långsamt 
tilltagande och kan vara fördröjda flera timmar efter trauma. 

• Subarachnoidalblödning är en blödning mellan arachnoidea mater och pia mater. Det 
orsakas av trauma eller medfödda kärlmissbildningar. Symptomen är snabb och svår 

huvudvärk, med efterkommande neurologiska symptom. 

För konsekvenser, se 3.5.2. 

 

3.5.4 Redogöra för olika mekanismer som orsakar aneurysm (kongenitala (”berry”) 

aneurysm, aterosklerotiska aneurysm, dissekerande aortaaneurysm)   

3.5.4.1 Kongenitala ”berry” aneurysmer 

Berry aneurysmer är medfödda defekter i cerebrala artärer, vilket leder till utvecklandet av 

tunnväggade, sacculära aneurysmer vanligen i kärl i circulus willisi. Kongenitala aneurysmer 

kan ruptera spontant vid till exempel fysisk ansträngning.  

 

3.5.4.2 Aterosklerotiska aneurysm 

Aterosklerotiska aneurysm orsakas av ateroskleros och utvecklas vanligen i abdominala aorta 

(AAA). Det utvecklas då ateroskleros som leder till ökat diffusionsavstånd till tunica media och 

medför ischemi i inre tunica media som då blir försvagad. Ateroskleros kan även leda till ökad 
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nedbrytning av ECM via proteolytiska enzym frisatta från makrofager. Aterosklerotiska 

aneurysm medför risk för obstruktion av aortans avgreningar, embolism och ruptur. Om de 

överstiger 5 cm behandlas de kirurgiskt med placering av stent eller protes.  

 

3.5.4.3 Dissekerande aortaaneurysm 

Dissekerande aortaaneurysm orsakas av hypertension och är vanligast i thorakala aorta. 

Hypertension orsakar kompression av vasa vasorum och därmed ischemi i yttre tunica media. 

Dissektion innebär ruptur i tunica intima och att blod då läcker ut mellan intima och media, 

vilket medför risk för ruptur. Dissekerande aortaaneurysm finns i typ A som är proximalt och 

innefattar ascenderande aorta och typ B som börjar distalt om a. subclavia sinistra.  

 

3.5.5 Redogöra för olika mekanismer som orsakar uppkomst av varicer  
Varicer är vener som är onormalt dilaterade och snirklande till följd av ökat intraluminalt tryck 

och försvagat stöd i kärlväggen. Det vanligaste är att varicer uppstår i ytliga vener i benen, men 

de kan även uppstå på andra ställen. Levercirros kan ge upphov till stas i v. porta och 

hypertension i v. porta. Blodet shuntas då från portasystemet till systemkretsloppen och 

orsakar esofageala varicer, rektala varicer (hemorrojder) och periumbilikala vener i bukväggen 

(caput medusae). Esofageala varicer utgör en risk för ruptur och kan orsaka massiva 

blödningar.  

 

3.5.6 Redogöra för degenerativa tillstånd i vaskulära systemet: 

diabetesmikroangiopati, arteriovenösa aneurysm, thrombangitis 

obliterans (Buergers sjukdom).  

3.5.6.1 Diabetesmikroangipati 

Diabetesmikroangiopati innebär att basalmembranen i kapillärer förtjockas, samtidigt som 

kapillärerna blir mer permeabla. Detta leder till utveckling av diabetisk nefropati, retinopati 

och vissa former av neuropati, då näringstillförseln till dessa organ blir äventyrad, samtdigt 

som extravasering av plasmaproteiner leder till lokala ödem.  

 

3.5.6.2 Arteriovenösa aneurysm 

Arteriovenösa aneurysm är missbildningar som innebär att tillförande artärer är 

sammankopplade med arterialiserade dränagevener via ett kärlnystan. Således shuntas blod 

förbi vävnaden. Arteriovenösa aneurysm är vanliga i CNS och utgör en risk för ruptur. 

 

3.5.6.3 Thrombangitis obliterans 

Thrombangitis obliteras (TO) karakteriseras av segmentell, tromboserande, akut och kronisk 

inflammation i små och medelstora artärer, specifikt a. tibialis och a. radialis. TO orsakas av 

överkänslighet för ämnen i tobak och de drabbade är främst kraftiga rökare. Manifestationer 

av TO innefattar Raynauds fenomen (se 3.5.7), smärta och venös inflammation. Sjukdomen är 

progressiv och kan mildras med abstinens från tobak i ett tidigt skede, men symptomen 

förvärras med tiden och kan ge upphov till kroniska ulcerationer i extremiteter. 

 

3.5.7 Redogöra för tillstånd med vaskulär hyperreaktivitet: Raynauds fenomen, 

Raynauds sjukdom 
Raynauds fenomen innebär kraftig vasokonstriktion som stryper blodflöde till extremiteter; 

främst fingrar, tår, näsa, öron och läppar. Detta gör att extremiteterna blir vita och cyanotiska 

efter ett tag. Mest proximalt kan de även vara röda på grund av vasodilatationen innan det 

avstängda kärlet. Raynauds fenomen kan antingen vara sekundärt, eller primärt och kallas då 

för Raynauds sjukdom. Det innebär en överdriven vasomotorreaktion vid kallt eller 
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känslomässigt stimuli som stryper blodtillförseln till extremiteter. Tillståndet är benignt, men 

kan leda till atrofi av hud, bindväv eller muskulatur i kroniska fall.  

 

3.5.8 Känna till vaskulära interventioner så som endovaskulär stenting och 

bypasskirurgi  

3.5.8.1 Endovaskulär stenting 

Endovaskulär stenting används vid dissektioner av kärl, eller efter angioplasier mot 

ocklusioner, vilka ofta lämnar skador i endotelet som kan orsaka dissektioner. Stents är 

elastiska metallnät som placeras i kärlet och bidrar med en större och mer regelbunden lumen. 

De håller även tillbaka de lösa delarna av intima efter angioplasi och verkar som ett mekansikt 

skydd mot vasospasm.  

 

3.5.8.2 Bypasskirurgi 

Bypasskirurgi innebär att ett ockluderat kärl ersätts antingen genom en autolog 

transplantation av v. saphena magna eller a. thoracica interna sinistra eller genom en  syntetisk 

protes i stora högflödeskärl som aortan.  

 

3.5.9 På histologiska bilder identifiera följande tillstånd: infarkt, ödem (exempelvis 

lungödem), atherosklerotiska förändringar i kärl, hematom, hyperemi 

3.5.9.1 Infarkt 

En röd infarkt med kontraktionsband och nekrotiska 

kardiomyocyter och blodceller som har kommit in i 

vävnaden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.9.2 Ateroskleros 

Hyalin ateroskleros (övre) och hyperplastisk ateroskleros 

(nedre) 
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4 Modul 4 – Respiration 

4.1 Ventilation 

4.1.1 Redogöra för begreppet partialtryck för en gas, samt hur detta påverkar mängd 

löst gas i olika medier och transport mellan olika kroppsrum. 
Partialtryck är det tryck en gas hade utövat i ett rum om det inte fanns några andra gaser. 

Således skulle partialtrycket för syre i normal rumsluft endast motsvara trycket av syret när 

kväve, vatten och koldioxid är borttaget. Partialtrycket styr flödet av gaser mellan olika rum, 

samt mängden löst gas i ett medium. Gaser kommer flöda från ett högt partialtryck till ett lågt.  

 

4.1.2 Redogöra för mekaniken under en andningscykel i vila och vid forcerad andning 

(tryck, volym och involverade muskler).  
Inandning drivs av diafragman, som kontraherar och därmed trycker ner bukorganen. Detta 

leder till att hålrummet i thorax expanderar neråt. Dessutom trycker diafragman utåt, vilket 

leder till ytterligare expansion av thoraxrummet. Denna volymökning leder till en 

tryckminskning i lungorna då de expanderar med pleuran och utrymmet i thorax, vilket leder 

till ett insug av luft (inspiration). Vid forcerad inandning används även de accessoriska 

andningsmuklserna, mm. Intercostales externa expanderar bröstkorgen framåt och uppåt och 

mm. Scaleni, samt m. sternocleidomastoideus eleverar den övre delen av bröstkorgen. Detta 

bidrar till en ytterligare ökning av volymen i thorax och en större inspiration. Vid normal 

utandning är expirationen passiv, då relaxation av diafragman automatiskt leder till 

volymminskning i thorax när diafragman återgår till sin ursprungsform. Således höjs ”golvet” 

i thorax och bröstkorgen släpps ner. Vid forcerad utandning används expiratoriska muskler, 

vilka innefattar diafragman, mm. Intercostales interna och bukväggens muskler. Kontraktion 

av bukväggens muskler pressar bukens innehåll uppåt och pressar således upp diafragman. De 

interna intercostalesmuklerna drar ner bröstkorgen.  

 

4.1.3 Redogöra för statisk och dynamisk spirometri, samt ange relevanta 

normalvärden.  
Statisk spirometri används för att mäta vitalkapaciteten (VC), alltså den maximala volym luft 

som kan expireras. Det görs genom en maximal inspiration, följt av en långsam maximal 

expiration. Dynamisk spirometri används för att mäta flödesmotståndet, vilket mäts genom 

den volym som kan expireras forcerat under en sekund (FEV1). Normalvärden för en frisk ung 

man är 4,8 L för VC och 4,0 L för FEV1. 

 

4.1.4 Redogöra för restriktiva och obstruktiva ventilationsinskränkningar samt 

skillnader mellan dessa  
Vid obstruktiva ventilationskränkningar är flödet i lungorna nedsatt, vilket innebär att 

FEV1/FVC är lägre än normalt (flödet under den första sekunden är en mindre andel av den 

totala forcerade vitalkapaciteten). Restriktiva ventilationskränkningar innebär att lungan inte 

kan expandera lika mycket. Det leder till att residualvolymen och total lungkapacitet (och 

därmed FVC) är nedsatta. Dock innebär restriktiva ventilationskränkningar att FEV1/FVC  inte 

är nedsatt som vid obstruktiva.  

 

4.1.5 Beskriva fenomenet dynamisk luftvägskompression och dess roll 

vid obstruktiva lungsjukdomar 
Dynamisk luftvägskompression har sin grund i forcerad utandning. Vid forcerad expiration 

komprimeras pleuran till följd av diafragman, bukmuskulatur och accessorisk 

aningsmuskulatur, vilket gör att dess tryck ökar. Det leder till en ökning av trycket i lungan. 

Då trycket i lungan överstiger trycket i bronkiolerna komprimeras de och lumen blir således 
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mindre. Normalt är detta inget problem, men i kombination med obstruktiv lungsjukdom som 

orsakar en minskad lumen och andra obstruktioner kan detta leda till otillräckligt flöde. Vid 

obstruktiva lungsjukdomar krävs även ett större pleuratryck för att pressa ut luften, vilket gör 

att luftvägen blir mer benägen att komprimeras. 

 

4.1.6 Definiera alveolär ventilation och ”dead space” och hur de kan påverkas.  
Alveolär ventilation är den mängden ny luft som når alveolerna varje minut och således kan 

delta i gasutbyte. Dead space motsvarar den volym ny luft som inte kan delta i gasutbyte och 

det består av den luften som stannar i luftvägar där gasutbyte inte kan ske som i större 

bronkioler och alveoler utan blodflöde. Dessa kan påverkas genom att påverka tidalvolymen, 

eller dead-spacevolymen genom att förlänga luftvägen via en snorkel eller respirator till 

exempel.  

 

4.1.7 Förklara begreppet compliance samt lungelasticitetens principiella roll 

vid emfysem.  
Compliance är ett mått på hur medgörlig lungan är och därmed hur lätt den är att fylla med 

luft. Normalt har lungor hög compliance vid låga volymer och låg compliance vid höga volymer. 

Compliance (CL) kan beräknas genom: 𝐶𝐿 =
∆𝑉

∆𝑃
. Compliance är beroende av lungans storlek, 

volym och ytspänning i alveolerna. För en lunga med låg compliance innebär att det är svårare 

att fylla den med luft och det krävs mer arbete för att uppnå normal tidalvolym. För en lunga 

med låg compliance (som vid emfysem) kommer det vara lätt att blåsa upp lungan. Dock 

kommer en lunga med låg compliance vara uttänjd och har lite elasticitet, vilket gör att det blir 

svårare att tömma den på luft och att luften måste forceras ur lungan.  

 

4.1.8 Redogöra för surfactants roll för lungfunktionen.  
Alveolerna har en stor area och är fuktiga, vilket orsakar en stor kontaktyta mellan de 

vätsketäckta alveolerna och luften. På grund av att vatten attraheras starkare till vatten än till 

luft leder detta till ytspänning som drar ihop alveolerna. För att motverka detta producerar 

alveolerna surfactant som är ett lipidprotein som minskar ytspänningen och reglerar 

ytspänningen beroende på alveolardiametern. Detta innebär att alveoler stabiliseras då de har 

liten diameter till följd av sänkt ytspänning och att ytspänningen ökar icke-linjärt med ökande 

diameter och bidrar till lungans elasticitet. Surfactant syntetiseras av typ II pneumocyter.  

 

4.1.9 Redogör för läkemedelsbehandling av vid astma (bronkdilaterare, anti-

inflammatoriska läkemedel), fördelar och nackdelar med lokal resp systemisk 

administrering, verkningsmekanismer, farmakokinetik, biverkningar.  

4.1.9.1 Bronkdilaterande 

4.1.9.1.1 β2-agonister 

β2-agonister kan antingen vara korttidverkande med duration på 3-5 timmar, eller 

långtidsverkande som verkar i 12 timmar. De korttidsverkande tas som första behandling och 

vid behov. Långtidsverkande ges morgon och kväll samtidigt som korttidsverkande och 

inhalationssteorid. Β2-antagonister verkar genom att minska cAMP och kontraktion av glatt 

muskulatur, vilket vidgar luftrören. Biverkningar innefattar takykardi, hjärtarytmier, 

hyperglykemi, huvudvärk och tremor.  

4.1.9.1.2 Antikolinergika 

Antikolinergika är M3-hämmare som kan vara både kort- och långtidsverkande. Detta dämpar 

parasympatikus och verkar både dilaterande och minskar slemproduktion. Biverkningar är få 

men innefattar mest muntorrhet.  
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4.1.9.1.3 Teofyllin 

Teofyllin är besläktat med koffein och teobromin. Det ger minskad glatt muskelkontraktion, 

ökad mukociliär transport och ökar diafragmans kontraktilitet. Detta genom att hämma 

fosfodiesteras och därmed öka intracellulärt cGMP och cAMP. Detta används endast mot svår 

astma på grund av smalt terapeutiskt fönster, med allvarliga biverkingar som kramper och 

arytmier. Kan även ge sömnlöshet, hjärtklappning, tremor, ökad urinproduktion, kräkningar 

och anorexi. Det har även stor interaktion med andra läkemedel.  

 

4.1.9.2 Antiinflammatoriska läkemedel 

4.1.9.2.1 Glukokortikoider 

Glukokortikoider hämmar syntes av inflammatoriska mediatorer som cytokiner och 

prostaglandiner. Det används profylaktiskt och har få biverkningar. Dock kan det orsaka 

svampinfektion i munhålan.  

4.1.9.2.2 Leukotrienreceptorantagonister 

Montelukast ges peroralt och är en leukotrienreceptorantagonist, som verkar 

antiinflammatoriskt och har viss bronkvidgande effekt.  

4.1.9.2.3 Anti IgE (Omalizumab) 

Omalizumab är en humaniserad antikropp som binder till IgE och förhindrar dess aktivering 

av mastceller. Dessa ges subkutant och används främst vid svår allergisk astma.  

4.1.9.2.4 Natriumkromoglikat 

Natriumkromoglikat har en svag antiinflammatorisk effekt genom att stabilisera mastceller 

och hämma deras frisättning av histamin. Även frisättning av andra mediatorer från C-fibrer 

och T-celler hämmas. Det tas profylaktiskt tillsammans med β2-antagonister före ansträngning 

eller allergiexponering. Idag används det allt mindre vid astma.  

 

4.1.10 Redogör för läkemedelsbehandling av KOL. Administrering, 

verkningsmekanismer, farmakokinetik, biverkningar.  
KOL behandlas likt astma baserat på svårhetsgraden. Vid lindrigare KOL används 

lokalverkande kortverkande antikolinergika eller β2-agonister vid behov. Vid svårare symptom 

ges långverkande. Vid svår KOL ges glukokortikoider för inhalation, men dessa ger endast 

måttlig effekt. För verknigsmekanism se 4.1.9.1.1, 4.1.9.1.2 och 4.1.9.2.1. 

 

4.1.11 Redogör för läkemedelsbehandling av rinit och hosta. Administrering, 

verkningsmekanismer, farmakokinetik, indikationer, biverkningar.  

4.1.11.1 Rinit 

Vid allergisk rinit ges lokalverkande antihistaminer, α-agonister, glukokortikoider, 

natriumkromoglikat, leukotrienreceptorantagonister, eller antikolinergika. Vid icke allergisk 

rinit, som vid förkylning används lokalt verkande α-agonister som verkar 

slemhinneavsvällande. Dessa utgör dock både risk för toleransutveckling och slemhinneskada. 

Även perorala läkemedel som fenylpropanolamin och rinexin verkar slemhinneavsvällande, 

genom noradrenalinfrisättning från sympatiska nerver, men kan ge hjärtklappning, 

sömnsvårigheter och hypertoni.  

 

4.1.11.2 Hosta 

Hosta bör endast behandlas om den stör sömn eller påverkar det dagliga livet. Den kliniska 

nyttan medhostmediciner är dock dåligt dokumenterad. Vid produktiv hosta (slemhosta) 

används slemlösande medel som acetylcystein eller bromhexidin, vilka bryter disulfidbryggor 

och gör slemmet lösare. Även expektorantia används vid produktiv hosta. Det är växtextrakt 

som cocillana som påstås göra det lättare att hosta upp slem, dock har de en dåligt 

dokumenterad effekt. Vid icke-produktiv hosta (rethosta) används centralt hostdämpande 
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medel, dessa är opioider som kodein, noskapin och etylmorfin. Kodein och etylmorfin verkar 

genom µ-receptorn och är vanebildande, medan noskapin inte är vanebildande och har en 

okänd verkningsmekanism.  

 

4.1.12 Redogöra för prostaglandiners, tromboxaners och leukotrieners effekter i 

samband med astma.  
Proinflammatoriska agens som prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener leder till 

vasodilatation och attraktion av immunceller som ytterligare stimulerar inflammation. 

Infiltrationen av inflammatoriska celler och inflammationsprocessen leder till förtjockning av 

bronkiolväggen. Prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener stimulerar även kontraktion 

av glatt muskulatur i bronker, vilket kan leda till bronkospasm, samt stimulerar produktion av 

slem.  

 

4.1.13 Redogöra för behandlingen av anafylaktisk chock  
Vid anafylaktiskt chock ges adrenalin och patienten måsta tas till sjukhus. Om anafylaxin 

medför ett allvarligt astmaanfall ges syrgas, högdos β2-antagonister som inhalation eller i.v, 

glukokortikoider och/eller antikolinergika och teofyllin. Vid extrema fall intuberas patienten.  

 

4.2 Pulmonellt blodflöde 

4.2.1 Redogöra för reglering av lungans blodflöde och i synnerhet mekanismer för 

hypoxisk pulmonell vasokonstriktion.  
Reglering av lungans blodflöde skiljer sig mycket från systemcirkulationen. När blodflödet 

genom lungartären ökar, minskar den totala perifera resistansen (TPR) i lungkretsloppet. Även 

en ökning av trycket i lungvener leder till en minskning av TPR. Detta sker bland annat genom 

kapillärrekrytering, då kapillärer till den övre delen av lungan normalt är stängda eller 

kontraherade på grund av att gasutbytet är mindre där. Då dessa kapillärer dilaterar och blod 

flödar genom dem, minskar TPR. Dessutom sjunker TPR på grund av distension av 

lungarterioler och kapillärer då dessa är tunna och har mycket hög compliance. Blodflöde 

genom lungans kärl påverkas även av lungvolymen och omgivande tryck. Vid hög lungvolym 

är pleuratrycket lågt, vilket leder till att de extraalveolära artärerna distenderar, samtidigt leder 

en hög lungvolym till högt alveolartryck och kompression av alveolarkärl. En särskild 

regleringsmekanism är hypoxisk pulmonell vasokonstriktion. Vid hypoxi i alveoler eller 

alveolkapillärer (lågt syrgastryck), vilket uppstår vid obstruktioner i bronker eller kärl, 

kontraherar kapillärerna. Detta kan antingen vara regionalt till enstaka alveoler, eller 

generaliserat då arterioler till flera alveoler och områden kontraherar. Detta försäkrar att 

gasutbytet till blodet är så effektivt som möjligt eftersom blodet dirigeras bort från delar av 

lungan där gasutbyte inte kan ske.  
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4.2.2 Redogöra för regionala skillnader i ventilation, perfusion och ventilation/ 

perfusionskvot i lungan, hur dessa parametrar påverkar blodgaser samt hur de 

påverkas av kroppsläge  
Total ventilation är samma som 

minutventilation och beräknas 

via tidalvolym multiplicerat 

med andningsfrekvens. Alveolär 

ventilation är ventilationen i 

alveolerna, alltså ventilation 

som leder till gasutbyte, resten 

av ventilationen är deadspace-

ventilation, vilket normalt 

motsvarar cirka 30% av all 

ventilation. Det är således luft 

som finns i bronker och större 

luftrör, där gasutbyte inte kan 

ske. Ventilationen varierar till 

lungans olika delar och är störst 

nära lungans bas. På ett 

liknande sätt är perfusionen i 

lungvävnaden störst nära 

lungans bas. Detta beror på 

gravitationen då vi står upp, men kan förändras till att bli jämnare fördelat då vi ligger ner. 

Perfusionskvot är kvoten av ventilation och perfusion, den är låg nära lungans bas då 

blodflödet är högst och ventilationen är lägre trots att den är högst vid basen. Sedan sjunker 

både perfusion och ventilation, men perfusionen sjunker snabbare än ventilationen, vilket 

leder till att perfusionskvoten ökar närmre apex. Normalt i hela lungan är perfusionskvoten 

0.8, vilket ger optimalt gasutbyte av O2 och CO2.  

 

4.2.3 Redogöra för vätskeutbyte över lungkapillärerna samt principiella mekanismer 

för uppkomst av lungödem.  
Vätskeutbyte över lungkapillärer påverkas, förutom hydrostatiskt tryck och kolloidosmotiskt 

tryck, av ytspänning och lufttrycket i alveolerna. Ytspänningen är riktad inåt och gör att 

interstitialtrycket minskar, medan lufttrycket är riktat utåt och ökar interstitialtrycket. 

Lungkapillärer har lägre hydrostatiskt tryck än systemiska kapillärer, vilket gör att de är mer 

benägna att absorbera vätska än att pressa ut den i interstitiet. Dock gör ytspänningen i 

alveolerna att det ändå sker en nettofiltration till interstitiet. Vätskan dräneras i lymfkärl som 

utgör ett mycket större nätverk i lungorna än i de flesta andra organ. När filtrationen av vätska 

överstiger återupptaget via kapillärer och lymfkärl ackumulerar vätska i interstitiet och 

lungödem uppstår. Lungödem kan vara kardiogent (på grund av hjärtdysfunktion) eller icke-

kardiogent (på grund av lungskador). Kardiogent ödem orsakas av en ökning i hydrostatiskt 

tryck i kapillärer, en minskning av kapillärernas kolloidosmotiska tryck, en ökning i 

kärlpermeabilitet eller en ökning av ytspänning i alveolerna.  

 

4.3 Gasutbyte och transport 

4.3.1 Redogöra för de faktorer som påverkar diffusionskapacitet för syrgas, kväve, 

koldioxid och kolmonoxid över alveolokapillära membranen.  
Volymen gas som diffunderar över ett membran varje minut är proportionell mot membranets 

diffusionskapacitet och partialtrycket för gasen. Diffusionskapaciteten beror i sin tur på 

membranets area, tjocklek, gasens löslighet och gasens molekylvikt (storlek). Skillnaden i 
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gasens partialtryck över membranet kallas för gasens diffusionsgradient. Diffusionen av olika 

gaser påverkas även av blodflödet genom kapillärerna, samt de röda blodkropparnas transittid 

(tiden det tar för dem att passera genom kapillären. Syre, kväve, koldioxid och kolmonoxid har 

olika löslighet i blod och har därför olika egenskaper vid diffusion. Då kväve inte binder 

hemoglobin utan endast löses i plasma uppnås jämvikt mellan gastrycket i alveolen och blodet 

snabbt och blodets kväveinnehåll blir i stort sett noll. Det som avgör hur snabbt kväve 

absorberas till blodet är således blodflödet till lungan. Kolmonoxid däremot binder främst till 

Hb och binder dessutom starkare än syre. Detta innebär att partialtrycket av kolmonoxid i 

blodet kommer vara nära noll och att det som bestämmer upptaget av kolmonoxid istället är 

diffusionen. Syre kommer likt CO främst binda Hb, men en liten del kommer lösas i blodet.     

 

4.3.2 Ange normalvärden för syrgas och koldioxid i luft, alveol, samt venöst och 

arteriellt blod.  

Rum Koldioxid (kPa/mmHg) Syrgas (kPa/mmHg) 
Luft 0/0 21,3/160 

Alveol 5,3/40 13,3/100 

Venöst blod 6,0/45 5,3/40 

Arteriellt blod 5,3/40 12,7/95 

 

4.3.3 Redogöra för hur syre transporteras i blodet samt beskriva de faktorer som 

påverkar syrgasinnehåll respektive syrgaskapacitet i blod och vävnad.  
98% av syret transporteras bundet till Hb och resterande 2% transporteras löst i blodet. 

Andelen syre som binder till hemoglobin är proportionellt mot partialtrycket av syre i blodet. 

I lungan, där partialtrycket är högt, förskjuts jämvikten till att syre binder Hb och det bildas 

oxyhemoglobin (HbO2). I vävnaden, där partialtrycket av syre är lågt kommer syre diffundera 

från blodet till vävnaden, vilket gör att syre kommer dissociera från HbO2 och åter bilda Hb + 

O2.  

 

4.3.4 Förklara hemoglobinets syremättnadskurva och de faktorer som kan påverka. 
Hemoglobinets syremättnadskurva beskriver hur stor andel av 

Hb som är mättat med syre beroende på partialtrycket av syre. 

Den beskriver således hur benäget syre är att dissociera från Hb 

i olika vävnader. Då partialtrycket är högt, som i lungan binder 

syre med hög affinitet och då partialtrycket är lågt dissocierar 

syre lätt. Kurvan är sigmoidal, med en gradvis ökning vid låga 

partialtryck, en snabb ökning vid medelhöga partialtryck och en 

platå vid höga partialtryck. Hemoglobinets affinitet för syre 

påverkas av olika faktorer i vävnaden som gör att syre lättare 

eller svårare dissocierar från Hb. Hög temperatur, CO2-tryck, 

2,3-BPG eller lågt pH minskar Hbs affinitet för syre (förskjuter 

kurvan till höger) och motsatt ökar affiniteten (förskjuter 

kurvan till vänster). Innehåll av CO kan också påverka 

syreinnehåll i blodet då CO binder mycket starkare till Hb än 

syre gör och därmed minskar blodets förmåga att transportera syre. Syreinnehållet i blodet kan 

även minska om det inte finns tillräckligt med Hb, det vill säga vid anemi. Båda dessa sänker 

syreinnhållet i blodet, men platån kommer inte sjunka vid anemi då hemoglobinet är mättat 

även om det finns mindre hemoglobin. 
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4.3.5 Redogöra för hemoglobin som gastransportör i relation till dess funktion som 

pH-buffert. 
Då koldioxid omvandlas via karbanhydras (CA) till H2CO3 transporteras HCO3

- ut i plasma 

genom antiport med Cl- som jämnar ut den elektiska gradienten över erytrocyternas membran. 

Det väte som blir kvar kan inte dissociera ut i plasma på grund av att membranet har låg 

permeabilitet för H+, vilket gör att miljön i erytrocyten blir surare. Hemoglobin verkar då som 

buffert och binder H+, vilket gör att O2 dissocierar, det är genom denna mekanism som gör att 

syremättnadskurvan förskjuts åt höger vid lågt pH. Samtidigt stimuleras Hb till att binda CO2.  

 

4.3.6 Redogöra för transportformerna för koldioxid samt dessas relation till 

syrgastransport och syra-basbalans.  
10% av koldioxiden transporteras löst i blodet, 60% omvandlas till bikarbonat av enzym i 

erytrocyterna och 30% transporteras bundet till hemoglobin eller andra proteiner. Koldioxid 

omvandlas till H2CO3 via karbanhydras, därefter transporteras HCO3
- ur cellen till plasma via 

antiport med kloridjoner (se 4.3.5). Det är detta som utgör basen för bikarbonatbufferten i 

blodet, som håller blodets pH stadigt och ser till att blodet har ett naturligt lätt basiskt pH. Den 

koldioxid som binder hemoglobin bildar karbaminohemoglobin. Detta sker genom att 

koldioxid reagerar med fria amingrupper i Hb. Koldioxid binder mycket lättare till 

deoxyhemoglobin och via mekanismen i 4.3.5 leder en hög koldioxidkoncentration till en hög 

bindning av koldioxid med Hb.  

 

4.3.7 Redogöra för hur kolmonoxidförgiftning, cyanidintoxikation, anemi och 

höghöjdsvistelse påverkar syrgastransporten och relatera till olika typer av 

vävnadshypoxi.   
Kolmonoxid binder Hb med mycket högre affinitet än syre, vilket leder till att syre inte kan 

binda och därmed att en mindre mängd syre kommer kunna transporteras med blodet. Blodet 

kommer då mättas på syre snabbare. Dessutom kommer inbindning av kolmonoxid leda till 

att hemoglobinets affinitet för syre ökar via alloster reglering och därmed kommer 

syrgastransporten från blod till vävnad minska. Cyanid verkar genom att blockera cytokrom 

C-oxidas (komplex IV i elektrontransportkedjan), vilket gör att cellerna inte kan använda det 

syre som transporteras till vävnaden. Anemi kommer leda till att blodet mättas snabbare på 

syre på grund av att det inte finns tillräckligt med Hb för att binda allt syre, dock kommer 

distributionen av det syre som finns inte påverkas, till skillnad från vid kolmonoxidförgiftning. 

Vid höghöjdsvistelse är partialtrycket av syre lägre, vilket gör att blodet inte kommer mättas 

på syre, eftersom trycket då inte är tillräckligt högt för att alla hemoglobinmolekyler ska 

mättas. Således kommer syrgasinnehållet i blodet minska.  

 

4.3.8 Definiera cyanos samt skilja på mekanismer som ger central och perifer 

cyanos.  
Cyanos innebär att hud och slemhinnor blir blåfärgade till följd av hypoxi i vävnaden. Central 

cyanos orsakas av att syrgasinnehållet i blodet inte är tillräckligt hög. Det orsakas av 

cirkulatoriska eller respiratoriska problem som leder till att diffusionen av syre från lungan till 

blodet är nedsatt. Perifier cyanos innebär att cyanos i extremiteter, viket uppstår till följd av 

en förhöjd koncentration av deoxyhemoglobin på den venösa sidan i perifier cirkulation. Detta 

kan orsakas av samma saker som orsakar central cyanos, men också orsaker som inte är lung-

eller hjärtrelaterade som hypovolemi, kyla som leder till vasokonstriktion eller perifier 

kärlsjukdom.  
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4.3.9 Redogöra för kompensation vid vävnadshypoxi och arteriell hypoxemi.  
Vävnadshypoxi kompenseras genom att pyruvat ackumulerar i vävnaden. Detta främjar 

syntesen av laktat och 2,3-BPG. Laktat sänker pH, vilket tillsammans med ökat 2,3-BPG 

förskjuter hemoglobinets syremättnadskurva till höger och främjar frisättning av syre till 

vävnaden. Vidare kompenseras arteriell hypoxemi genom perifier vasodilatation och 

pulmonell vasokonstriktion.  

 

4.4 Andningsreglering 

4.4.1 Redogöra för andningscentrums funktionella organisation samt 

dominerande afferenta och efferenta inflytande, samt funktion hos och stimuli 

för centrala och perifera kemoreceptorer. 

4.4.1.1 Funktionell organisation 

Andningscentrum består av två huvuddelar; Ventrala respirationsgruppen (VRG) vid nucleus 

ambiguus och dorsala respirationsgruppen (DRG) vid nucleus tractus solitarii. Dessa två 

centrum innehåller tillsammans de neuron som utgör den CPG som styr andningen. VRG 

innehåller både expiratoriska och inspiratoriska neuron, medan DRG främst innehåller 

inspiratoriska neuron. Andningscentrum får integrerade signaler från neuron i formatio 

reticularis, vilket leder till en ökad aktivitet i inspiratoriska neuron som leder till inspiration. 

Därefter avslutas inandning genom att inspiratoriska avstängningsneuron i VRG aktiveras då 

de integrerade inspiratoriska signalerna når ett visst tröskelvärde, eller aktivitet från 

sträckreceptorer i lungorna når tröskelvärdet. Dessa inspiratoriska avstängningsneuron 

utövar inhibitoriska effekter på de inspiratoriska neuronen och styr därmed expiration.  

 

4.4.1.2 Afferenta och efferenta signaler 

De afferenta signaler som styr andningen via integrerade neuron kommer från cerebrum 

(överordnad viljestyrd reglering), samt via perifera och centrala receptorer. Kemoreceptorer 

både centralt (CO2 och H+) och i corpus caroticus och aorta (O2, CO2 och H+) registrerar 

syrehalt, koldioxidhalt och pH för att reglera andningen, mekanoreceptorer i lungorna 

registrerar deras sträckning samt olika irritanter och proprioceptorer i muskler registrerar 

fysisk aktivitet. Då dessa signaler integreras skickas efferenta signaler via n. phrenicus och 

andra nerver till respirationsmuskulaturen. Den främsta kontrollen av andningen sker via 

kemoreceptorer för koldioxid.  

 

4.4.1.3 Perifiera och centrala kemoreceptorer 

Centrala kemoreceptorer känner av partialtrycket för koldioxid genom att koldioxid 

diffunderar över blod-hjärnbarriären och via omvandling till kolsyra sänker pH i ECV 

(extracellulärvätska) och CSF (cerebrospinalvätska). pH-sänkningen leder till aktivering av 

kemoreceptorer som via integration i andningscentrum ökar respiration. Perifera 

kemoreceptorer i corpus caroticus reglerar andningen vid hypoxi. Ett högt partialtryck av syre 

leder till öppning av kaliumkanaler i glomusceller, vilka då har en stabil membranpotential. 

Vid hypoxi stängds kanalen, vilket leder till depolarisering och influx av kalcium, vilket leder 

till transmittorfrisättning och stimulering av andningscentrum.  

 

4.4.2 Definiera följande begrepp: normoventilation, brady- och tachypné, dyspné, 

hypoxi, hypoxemi. 

• Normoventilation – Normal andning. 

• Bradypné – Långsam andning. 

• Tachypné – Snabb andning. 

• Dyspné – Känslan av att inte kunna andas. 
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• Hypoxi – Då kroppen eller en vävnad inte får tillräckligt med syre. 

• Hypoxemi – Låg syrehalt i blodet. 
 

4.4.3 Definiera följande begrepp och ge exempel på uppkomstmekanismer för: 

ortopné apné, asfyxi, hypo- och hyperventilation 

• Ortopné – Andnöd som uppkommer baserat på kroppsposition, vanligen då man ligger på 
rygg. Orsakas av hjärtsvikt. 

• Apné – Andningsuppehåll, uppkommer vid bland annat sömnapné. 

• Asfyxi – Kvävning till följd av lågt syre och hög koldioxidhalt i blodet, kan uppkomma vid 

till exempel drunkning.  

• Hypoventilation – Otillräcklig ventilation som leder till ökad koldioxidhalt i blodet. 
Orsakas av för ytlig eller långsam andning.  

• Hyperventilation – Förhöjd ventilation som leder till minskad koldioxidhalt i blodet. Kan 
uppstå vid till exempel panikattacker.  

 

4.4.4 Förklara hur sömnapné kan leda till högt blodtryck. 
Vid sömnapné kommer syremättnaden sjunka, vilket leder till aktivering av carotiskropparna. 

Detta leder till en stimulering av inspiratoriska neuron för att stimulera andning. Samtidigt 

leder det till sen sympatikusaktivering, vilket leder till förhöjt blodtryck och takykardi. 

Långvarigt kan det leda till kronisk hypertoni.  

 

4.4.5 Analysera hur olika steg i respirationen, från inandad luft, via lungans ventilation 

och gasutbyte, blodtransport och vävnadsutbyte kan påverkas vid olika 

sjukdomstillstånd.  
Mängden inandad luft kan påverkas vid sjukdomar som antingen påverkar lungvolymen eller 

andningsmusklernas funktion. Ventilationen påverkas av faktorer som påverkar antingen 

andningsfrekvensen eller tidalvolymen. Gasutbyte påverkas av gastryck, diffusionsarea och 

ventilation, samt perfusion. Blodtransport och vävnadsutbyte kan påverkas av både blodets 

förmåga att transportera gaser, lungans förmåga att utföra gasutbyte eller vävnadens 

egenskaper. PaCO2 reglerar ventilationen genom att ventilationen ökar vid hög PaCO2 om 

stegringen i PaCO2 medföljer hypoxi kommer denna effekt potentieras och koldioxid-

ventilationskurvan kommer bli brantare. Vid en lungemboli, där en lungartär stängs av 

kommer dead-spaceventilationen öka på grund av att flera alveoler inte får blod att syresätta. 

Detta kommer kompenseras genom bronkokonstriktion och minskad produktion av 

surfactant. Detta leder i sin tur till minskad compliance och krympning av alveoler, medan 

luften dirigeras till fungerande alveoler. Shunt innebär att blodet shuntas till fungerande 

alveoler. Om det uppstår en obstruktion i luftvägarna, vilket gör att luft inte når alveoler och 

att blodet som når dessa inte syresätts kommer artärer kontrahera på grund av hypoxisk 

pulmonell vasokonstriktion. Detta leder till en shunt, där blodet shuntas till artärer som 

syresätts av fungerande alveoler.  

 

4.5 Respirationsorganens patologi 

4.5.1 Förklara begreppet atelektas och resonera kring vilka patologiska mekanismer 

kan leda till detta tillstånd. 
Atelektas innebär kollaps av lungparenkym. Detta förekommer i tre olika former baserat på 

orsaksmekanismen. Reabsorptionsatelektas orsakas av bronkobstruktion till följd av kirurgi, 

främmande kropp eller tumör och innebär att luft inte kan passera ner till parenkymet. Detta 

leder till att luften i de blockerade alveolerna sakta absorberas av vävnaden och blodet och 

leder till alveolkollaps. Kompressionsatelektas orsakas av vätska eller luft som ansamlas i 
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pleurakaviteten. Detta leder till att lungan komprimeras och orsakas främst av hjärtsvikt eller 

pneumothorax. Kontraktionsatelektas eller ärrbildningsatelektas orsakas av att fibros i lungan 

eller pleuran som hindrar normal expansion av lungan. 

 

4.5.2 Beskriva hur akut respiratorisk distress syndrom (ARDS) uppkommer och vilka 

morfologiska förändringar ses i alveoler jämfört med normala strukturer och hur 

hyalin membran bildas.  
ARDS uppkommer till följd av trauma, pneumoni eller sepsis och innebär att lungan infiltreras 

av neutrofiler som frisätter fria syreradikaler och proteolytiska enzym. De frisätter även 

proinflammatoriska mediatorer. Inflammationen leder till destruktion av epitel och endotel, 

vilket leder till nekros, förlust av surfaktant, ödem och bildning av hyalina membran. De 

hyalina membranen bildas av fibrin blandat med cellrester och ödemvätska. Sammantaget 

leder ARDS till lunginsufficiens och därmed till hypoxi.    

 

4.5.3 Redogöra för orsaken, de makroskopiska och mikroskopiska 

vävnadsförändringarna orsakade av ospecifik inflammation i bronker (akut och 

kronisk bronkit). 
Bronkit är en inflammation i luftvägarna. Det orsakar svullnad och hyperemi i bronkernas 

slemhinna. Inflammationen leder även till infiltration av lymfocyter, makrofager och 

neutrofiler. Irritanter som orsakar bronkit leder till ökad produktion från- och förstoring av 

slemproducerande körtlar i luftvägarna. Inflammationen kan även leda till bägarcellmetaplasi, 

mucinpluggar i bronkioler och fibros, vilket kan orsaka blockage i bronkioler. Bronkit kan även 

ge upphov till emfysem. Kronisk bronkit orsakas av irritanter i cigarrettrök eller 

luftföroreningar i städer och akut bronkit orsakas av virus, men ibland även av bakterier.  

 

4.5.4 Beskriva uppkomstmekanismen och patologiska fynden vi bronkiektasi och 

dess kliniska konsekvenser. 
Bronkiektasi innebär att glatt muskulatur i bronker och bronkioler förstörs, vilket leder till en 

permanent vidgning av dem. Detta orsakas av bronkial obstruktion och är då lokaliserat till det 

segment där obstruktionen finns, medfödda sjukdomar som cystisk fibros, primär ciliär 

dyskinesi eller immunbrist, samt nekrotiserande infektioner. Patologiska fynd inkluderar 

dilaterade bronker och bronkioler, inflammation och förstörelse av epitel, slem innehållande 

diverse mikroorganismer och patogen, samt vid läkning kvarstår dilatation, fibros och ibland 

abcesser. Bronkiektasi ger svår, ihållande hosta med upphostningar av varigt och ibland 

illaluktande slem och blod. Det är även associerat med rhinosinusit och dyspné. Symptomen 

är sporadiska och kan förvärras eller bryta ut i samband med luftvägsinfektioner. Svåra fall 

kan leda till obstruktiva defekter som orsakar hypoxi, hög koldioxidhalt i blodet, pulmonär 

hypertension och hjärtförändringar.  

 

4.5.5 Redogöra för orsaken, de makroskopiska och mikroskopiska 

vävnadsförändringarna orsakade av ospecifik inflammation i lungor 

(bronkopneumoni, lobulär pneumoni, interstitiell pneumoni) och lungsäck 

(pleurit, empyem). 
Lunginflammation orsakas främst av bakterier, men kan också orsakas av virus. Det är vanligt 

att bakteriell pneumoni utvecklas efter en viral luftvägsinfektion.  Lunginflammation finns i 

två former; bronkpneumoni och lobulär pneumoni. Bronkpneumoni innebär att bronker och 

bronkioler är infekterade i huvudsak, vilket leder till konsolidering (förekomst av exudat i 

alveoler) fläckvis i lungan. Lobulär pneumoni innebär att en hel lob, eller stora delar av en lob 

är konsoliderad. Lobulär pneumoni har fyra karakteristiska faser: Först blir lungan täppt, 

alltså tung, sumpig och röd; det finns också dilatation av kärl, intraalveolär vätska med få 
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neutrofiler och många bakterier. Därefter sker röd hepatisering, där exudat bestående av 

neutrofiler, erytrocyter och fibrin fyller lungan och ger den en röd och stum leverlik konsistens. 

Grå heaptisering följer röd hepatisering där röda celler bryts ner och fibrinrikt exudat finns 

kvar. Sist sker resolution, där fibrinet bryts ned och resorberas, eller reorganiseras av 

fibroblaster. Vid bronkopneumoni utvecklas konsolideringen till dåligt avgränsade lesioner 

med svullnad, torrhet och granularitet. Färgen är rödgrå till gul. Bronker, bronkioler och 

angränsande alveoler fylls med neutrofilrikt exudat. En komplikation till pneumoni är pleurit, 

där infektionen sprider sig till pleuran och orsakar en ökad vätskemängd i pleuran. Om 

pleurarummet fylls med var och bakterier kallas det för empyem.  

 

4.5.6 Förklara patomekanismen, de makroskopiska och mikroskopiska 

vävnadsförändringarna orsakade av specifik inflammation (tuberkulos, 

sarkoidos.etc.) och resonera kring likheter och skillnader mellan dessa 

sjukdomar. 

4.5.6.1 Tuberkulos 

Tuberkulos är en bakterieinfektion som orsakas främst av mycobakterium tuberculosis 

hominis. Sjukdomen smittar via droppsmitta från en sjuk person. Vid en tuberkulosinfektion 

går bakterien in i makrofager och inaktiverar dessa, så att bakterien kan proliferera fritt och 

spridas till flera vävnader. Efter cirka 3 veckor når processade bakterieantigen perifiera 

lymfkörtlar och leder till CD4+ T-cellsaktivering av dendritceller eller makrofager. T-cellerna 

differentierar till Th1-celler som aktiverar makrofager via γ-IFN. De aktiverade makrofagerna 

dödar bakterier och rekryterar monocyter via cytokiner och kemokiner, vilket också stimulerar 

formation av granulom. Den inflammatoriska processen och immunresponsen kan vidare leda 

till ”ostig” nekros i dessa granulom. Under inflammationsstadiet bildas grå konsolidering i 

lungan makroskopiskt.  Då infektionen läker ersätts det nekrotiserande granulomet av fibros. 

Efter läkning kan bakterier leva dormanta i ärr och reaktiveras och därmed orsaka 

inflammation som sprids apikalt i lungan, så kallad sekundär tuberkulos. Vid sekundär 

tuberkulos bildas destruerande lesioner med granulom och nekros. Både primär och sekundär 

tuberkulos kan orsaka progressiv tuberkulos som i sin tur leder till miliär tuberkulos, där 

bakterierna sprids till flera organ i kroppen.  

 

4.5.6.2 Sarkoidos 

Sarkoidos är en multisystemsjukdom som karakteriseras av granulomatös inflammation med 

okänd orsak, men en starkt bidragande faktor lär vara genetisk. Vid sarkoidos migrerar CD4+ 

T-lymfocyter till alveoler och interstitium och orsakar perifer T-cellcytopeni. Det frisätts även 

inflammatoriska agens som cytokiner och kemokiner, vilka aktiverar monocyter till 

makrofager, samt aktiverar T-celler. Detta leder även till formation av granulom. Det sker även 

oligoklonal expansion av T-celler och polyklonal hypergammaglobulinemi. Granulomen finns 

främst i interstitiet och består av epitelceller omgivna av T-celler och enstaka jätteceller, samt 

några fibroblaster. Granulomen kan innehålla Schaumannkroppar och asteroidkroppar. Med 

tiden kan granulomen ersättas med hyalin fibros i interstitiet, vilket orsakar ”honycomb lung”.  

 

4.5.7 Förklara patogenesen, de makroskopiska och mikroskopiska 

vävnadsförändringarna orsakade av obstruktiv (astma, emfysem) versus 

restriktiv lungsjukdom (fibros, pneumokonios) och analysera hur 

vävnadsskadan utvecklas över tid jämfört med normala strukturer. 

4.5.7.1 Obstruktiv lungsjukdom 

4.5.7.1.1 Astma 

Astma delas in i två former, antingen atopisk som orsakas av ett allergen eller nonatopisk. 

Atopisk astma orsakas av Th2-hyperaktivitet som leder till friästtning av IL-4, som stimulerar 
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IgE-produktion, IL-13 som också stimulerar IgE-produktion samt mukusproduktion och IL-5 

som aktiverar eosinofiler. Inflammationen som resulterar kan långsiktigt leda till 

remodellering av luftvägarna som hypertrofi i glatt bronkmuskulatur och mukuskörtlar, ökad 

vaskularitet, samt inlagring av subepitelialt kollagen och förtjockat basalmembran. 

Konstriktionen i luftvägarna leder i svåra fall till att luft fastnar i lungorna och gör att lungorna 

blir uttänjda, det kan förekomma atelektas och bronker och bronkioler kan vara tilltäppta av 

slemproppar. Det förekommer också många eosinofiler. Luftvägsväggen är förtjockad med 

fibros under basalmembranet, ökad vaskularitet i submucosan, samt hypertrofi i mukuskörtlar 

bägarceller och glatt muskulatur.  

4.5.7.1.2 Emfysem 

Emfysem är en obstruktiv lungsjukdom där väggarna mellan alveoler förstörs till följd av 

inflammation. Även elastisk vävnad förstörs, vilket leder till att spänningen i små luftvägar 

minskar och därmed att dessa faller ihop vid expiration då pleuratrycket ökar (dynamisk 

luftvägskompression). Vid emfysem är det en avsaknad av fibros, men luftrummen är avsevärt 

förstorade. Avancerat emfysem medför inflammation i bronkioler och en förtjockning av dessa.  

 

4.5.7.2 Restriktiv lungsjukdom 

4.5.7.2.1 Fibros 

Fibrotiserande sjukdomar som idiopatisk lungfibros orsakas av skador på- och defekt 

reparation av alveolepitel. Detta tros bero främst på genetiska orsaker. Makroskopiskt blir 

lungorna ojämna till följd av fibros mellan lungloberna och vävnaden får vita fläckar av fibros, 

särskilt mer basalt i lungan. Mikroskopiskt förekommer ojämn interstitiell fibros som 

förvärras med tiden. Lesionerna bildas via proliferation av fibroblaster som producerar 

kollagen och cellulariteten minskar med tiden. Alveoler kollapsar till följd av fibros och bildar 

hålrum som är täckta av typ II-pneumocyter eller brokiolepitel, så kallad honeycomb-fibros. 

Det förekommer även fläckvis inflammation, samt förtjockning och fibros i lungartärernas 

lager.  

4.5.7.2.2 Pneumokonios 

Pneumokonios är sjukdomar som orsakas av små partiklar (ca 1-5 µm) som fastnar de distala 

luftvägarna och alveolerna. De partiklar som fastnar i bifurkationer och inte kan tömmas ur 

luftvägarna via cilierörelser blir fagocyterade av alveolära makrofager. Makrofagerna initierar 

inflammatoriska responser, vilket leder till fibroblastproliferation och kollagendesposition. 

Morfologin kan variera beroende på vilken typ av partikel som orsakar sjukdomen, men 

gemensamt är att de leder till progressiv fibros vid despositionssiten. Fibrosen kan med tiden 

orsaka alveolkollaps och emfysemutveckling. Då asbest är orsaken bildas även adherenser 

mellan lungor och thoraxväggen.  

 

4.5.8 Beskriva uppkomstmekanismen för pleuravätska, pneumothorax, hydrothorax 

och hemothorax och deras påverkan på lungfunktionen. 
Pleuravätska är vätska med små mängder protein som normalt finns mellan pleura parietale 

och pleura vicerale som produceras genom att blod filtreras i det parietala bladet och sedan 

dräneras via lymfsystemet. Olika tillstånd som infektioner eller andra inflammationer ökar 

produktionen och leder till en ökad mängd vätska, så kallad hydrothorax. Det kan även ske via 

transudat vid till exempel hjärtsvikt. Pneumothorax uppstår vid skador i lungorna som gör att 

luft läcker ut i plaurakaviteten. Hemothorax orsakas främst av blödningar. Pneumothorax, 

hydrothorax och hemothorax leder till att pleuratrycket ökar då pleurakaviteten fylls med för 

stora volymer av respektive substans. Detta innebär i sin tur att lungorna komprimeras och att 

det inte går att andas.  
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4.5.9 Förklara begreppen, uppkomsten och de typiska patologiska fynden för 

lungemboli och lunginfarkt. 
Lungembolier är blodproppar som bildats på andra ställen i kroppen och emboliserat till 

lungartärer; emboliernas ursprung är oftast djupa vener i benen. Lungembolier leder till ökat 

blodtryck och stas i lungartärer och deras konsekvenser varierar beroende på embolins och det 

ockluderade kärlets storlek. Lungembolier leder till hypertension i lungartärer som i sin tur 

leder till minskad HMV och högerkammarsvikt om en stor artär blir ockluderad. Lungembolier 

leder även till hypoxi i lungparenkym som försörjs av den ockluderade artären. Vid stora 

embolier inträffar döden väldigt snabbt till följd av hypoxi eller högerkammasvikt så att det 

inte sker några förändringar i vävnaden förutom själva embolin. Vid små embolier sker inga 

parenkymförändringar då parenkymet även försörjs av syre via bronkialartärer, men då det 

kan uppstå ischemisk skada till endotel kan alveolarblödning uppstå. Om en lungemboli 

uppstår i samband med hjärtsvikt eller på annat sätt nedsatt cirkulationsfunktion kan en 

lunginfarkt istället uppstå. Lunginfarkter är kilformade med sin spets pekande mot hilum och 

är hemorrhagiska med röd eller blå koagulativ nekros. Med tiden lyserar erytrocyter och då 

hemosiderin bildas blir infarkten mer rödbrun, för att utvecklas till gråvit fibros och ett ärr.  

 

4.5.10 Förklara pulmonell hypertoni vid fibrotiserande lungsjukdomar. 
Vid fibrotiserande lungsjukdomar bildas fibros i lungans interstitium, vilket leder till 

destruktion av kapillärer och därmed en minskad total kärldiameter och ökad perifier 

resistans, vilket ökar blodtrycket. Detta leder till hypertrofi i muskulösa och elastiska 

pulmonella artärer, samt högerkammarhypertrofi. Det leder också till utveckling av 

ateroskleros i lungartärer.  

 

4.5.11 På histologiska bilder identifiera följande tillstånd:  

4.5.11.1 Akut och kronisk pneumoni 

 
Kronisk pneumoni (A) har som karakteristika destruktion av normala alveoler, fibros och 

infiltration av inflammatoriska celler. Akut pneumoni har som karakteristika infiltration av 

neutrofiler i alveoler och stockning i blodkärl.  
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4.5.11.2 Granulomatösa inflammationer i lunga och skilja de sinsemellan morfologiskt 

4.5.11.2.1 Tuberkulos 

 
Vid tuberkulos bildas granulom med casearande nekros i mitten. 

4.5.11.2.2 Sarkoidos 

 
Vid sarkoidos bildas många granulom med jätteceller, utan nekros i mitten. Det bildas även 

fibros mellan granulomen. 
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4.5.11.3 Obstruktiva och restriktiva lungsjukdomars morfologiska karakteristika kopplade till 

orsak och patomekanism 

4.5.11.3.1 Astma 

 
I förhållande till normal (övre) har bronkiolerna vid astma (nedre) större och fler bägarceller, 

tjockare lamina propria och hypertrofisk glatt muskulatur. 

4.5.11.3.2 Emfysem 

 
Vid emfysem förstoras luftrummen och interalveolarsepta förstörs. 
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4.5.11.3.3 Interstitiell pneumoni (idiopatisk lungfibros) 

 
Vid interstitiell pneumoni syns fibros som ökar närmare pleuran, fläckvis normal lungvävnad, 

inflammatoriskt infiltrat, honeycombing och onormalt epitel i förstorade luftrum i fibrosen. 

4.5.11.3.4 Pneumokonios 

 
Vid pneumokonios bildas fibros. Kolpartiklar orsakar 

fibros med svart pigmentering (A). Kiselpartiklar 

orsakar fibrotiska noder mer koncentriskt 

organiserade kollagenfibrer (B). Asbest orsakar diffus 

interstitiell fibros med asbestkroppar (C). 
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5 Modul 5 – Njuren 

5.1 Njurfunktion 

5.1.1 Redogöra för njurens huvudsakliga funktioner. 
Njuren har fem huvudsakliga funktioner: Den reglerar vatten och elektrolytbalans, reglerar 

syra-basbalansen, renar blodet och har en endokrin funktion.  

 

5.1.2 Redogöra för nefronets olika delar och hur urinbildningens olika komponenter 

utefter nefronet (filtration, reabsorption och sekretion) leder till exkretion. 
Nefronet består av en afferent 

arteriol som försörjer 

glomerulus i Bowmans kapsel. 

Här filtreras plasma från 

kapillärnystanet ut i Bowmans 

kapsel. Därefter fortsätter det 

filtrerade primärurinet genom 

proximala tubuli, där 

sekretion från peritubulära 

kapillärer och reabsorption till 

peritubulära kapillärer sker. 

De peritubulära kapillärerna 

bildas från efferenta arterioler som är resistanskärl som ligger efter glomeruli. Från proximala 

tubuli fortsätter primärurin till Henles slynga där reabsorption sker. Efter Henles slynga finns 

distala tubuli där både reabsorption och sekretion sker, distala tubuli mynnar sedan 

tillsammans med distala tubuli från andra nefron i samlingsrör som töms i njurbäckenet.  

 

5.1.3 Redogöra för skillnaderna i förekomst och funktion mellan kortikala och 

juxtamedullära nefron. 
Majoriteten av nefronen är kortikala nefron; 1/8 är juxtamedullära nefron. Juxtamedullära 

nefron har i jämförelse med kortikala nefron längre Henles slynga, längre tunna ascenderande 

och descenderande delar lägre renininnehåll, annan permeabilitet i tubuli och andra 

transportegenskaper, samt en annan typ av postglomerulär blodtillförsel i form av vasa recta.  

 

5.1.4 Redogöra för begreppen glomerulär filtration, tubulär reabsorption & sekretion, 

samt symport & antiport. 

• Glomerulär filtration innebär att vätska, elektrolyter och andra små och medelstora 

ämnen filtreras ur blodet via det hydrostatiska trycket i glomeruli.  

• Tubulär reabsorption och sekretion innebär att ämnen secerneras till tubuli från blodet 

eller reabsorberas från tubuli till blodet via transportproteiner.  

• Symport innebär att två ämnen förflyttas över ett membran åt samma riktning med 

hjälp av ett transportprotein, således behövs båda ämnen för att transport ska ske. 

• Antiport innebär att två ämnen förflyttas över ett membran i motsatt riktning med 

hjälp av ett transportprotein.  

 

5.1.5 Beskriva skillnaden mellan apikalmembran och basolateralt membran i 

tubuluscellen. 
Apikalmembranet i tubuluscellen är i kontakt med lumen i tubuli och syftar därmed till att 

reabsorbera sådant som ska sparas i kroppen, samt att utsöndra sådant som ska utsöndras via 

urinen. Det apikala membranet är skiljt från det basolaterala membranet via tight junctions, 

som gör att ämnen inte kan flöda fritt mellan lumen och interstitium. Det basolaterala 
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membranet är i kontakt med interstitiet och syftar till att absorbera sådant som ska utsöndras 

och transportera ut ämnen som ska sparas till interstitiet. Det är via det basolaterala 

membranet och interstitiet som tubuluscellen styr reabsorption och sekretion från blodet.  

 

5.1.6 Beskriva passiva respektive aktiva transportmekanismer i nefronet. 
I glomeruli sker filtration passivt genom att vätska och lösta ämnen pressas ut genom 

filtrationsbarriären på grund av ett mycket högre hydrostatiskt tryck i kapillären än i Bowmans 

kapsel. Hydrostatiskt tryck i kapillären är cirka 55 mmHg och i Bowmans kapsel är det cirka 

15 mmHg. Kapillären har även ett kolloidosmotiskt tryck på cirka 30 mmHg, medan Bowmans 

kapsel har i stort sett 0 i hydrostatiskt tryck. Detta innebär att det sker en nettofiltration till 

följd av en tryckskillnad på 10 mmHg. I proximala tubuli kan natrium, klorid och vatten till 

viss del diffundera över passivt, eller transporteras via kanaler i tubuluscellen. Joner och andra 

ämnen kan även absorberas aktivt till följd av Natrium/kaliumpumpen. 

Natrium/kaliumpumpen pumpar in kalium i cellen och ut natrium till blodet, vilket gör att 

natriumkoncentrationen i cytoplasman är låg. Detta gör att det bildas en 

koncentrationsgradient mellan lumen och cytoplasman som gör att natrium absorberas av 

cellen. Tillsammans med natrium kan sedan andra ämnen absorberas; som glukos, aminosyror 

och fosfat. Natrium kan även användas för att secernera olika ämnen till urinen: Väte pumpas 

ur tubuluscellen via antiport med natrium. Negativa joner som klorid eller vätekarbonat kan 

absorberas via symport med en positiv jon som natrium eller kalium, samt via antiport med 

ett annat negativt ämne. Generellt kan absorption av ämnen ske antingen passivt eller aktivt, 

medan skretion av ämnen alltid sker aktivt.  

 

5.1.7 Redogöra för renal hemodynamik (inkl. kärlfördelning & blodflöde i cortex och 

medulla). 
Normalt filtrerar njuren 20% av normal HMV per minut. Detta innebär att cirka 1,2 liter blod 

renas i njuren varje minut. Trots att njurarna har en så hög blodtillförsel, använder de endast 

cirka 8% av det totala syrebehovet. Detta innebär att det venösa blodet som lämnare njuren 

fortfarande har en hög koncentration av oxyhemoglobin. Dock tillåter den anatomiska 

lokalisationen av artärer och vener i njuren att en stor del av syre shuntas till vensidan innan 

blodet når kapillärerna, vilket gör att syrgastrycket i njurens vävnad ändå inte är särskilt högt 

och att njuren är känslig för ischemi. Majoriteten av kärl i njuren finns i cortex, där också 

majoriteten av glomeruli finns. Detta innebär att majoriteten av blodet passerar genom 

njurcortex och endast en liten del passerar via medulla och där sjunker blodflödet ju längre in 

i medulla man kommer. Denna fördelning, där medulla har ett relativt lågt blodflöde bidrar till 

att upprätthålla en hyperosmolar miljö i njurens medulla. Generellt karakteriseras njuren av 

låg resistens i kärl och högt kapillärtryck, vilket leder till hög GFR. Kapillärtrycket i njuren hålls 

konstant via renal autoreglering så att GFR ska hållas konstant.  

 

5.1.8 Redogöra för normal glomerulusfiltration 

5.1.8.1 Redogör för filtrationsbarriärens uppbyggnad, olika Starlingkrafter, 

nettofiltrationstryck & produktionshastighet. 

Filtrationsbarriären består av fenestrerat endotel i glomeruli, därefter finns ett basalmembran 

och på den vicerala delen av Bowmans kapsel finns podocyter med filtrationsspalter mellan 

cellerna. Filtrationen från glomeruli till Bowmans kapsel sker genom starlingkrafter: 

Hydrostatiskt tryck i glomeruli är cirka 55 mmHg oh hydrostatiskt tryck i Bowmans kapsel är 

cirka 15 mmHg. Hydrostatiskt tryck i glomeruli är cirka 30 mmHg och nästan 0 i Bowmans 

kapsel. Således finns ett nettofiltrationstryck på 10 mmHg. Närmre den efferenta arteriolen 

ökar det kolloidosmotiska trycket, vilket innebär att nettofiltrationstrycket minskar.  
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5.1.8.2 Beskriva hur storlek och laddning påverkar förmågan att passera den glomerulära 

filtrationsbarriären. 

Ju större ett ämne är, desto svårare kommer det ha att passera filtrationsbarriären. Små ämnen 

filtreras fritt, medelstora ämnen filtreras baserat på sin laddning och stora ämnen över cirka 

60 000 D kan inte passera filtrationsbarriären. På grund av att filtrationsbarriären innehåller 

flera proteiner och GAGs som är negativt laddade kommer positivt laddade ämnen ha lättare 

att filtreras jämfört med neutrala ämnen och negativt laddade ämnen kommer har mycket 

svårare att filtreras.  

 

5.1.8.3 Redogör för begreppet glomerulär filtrationshastighet (GFR) 

GFR beräknas genom 𝐺𝐹𝑅 = 𝐾𝑓 ∗ (∆𝑃 − ∆𝜋) där Kf är filtrationskoefficienten som baseras på 

filtrationsbarrärens permeabilitet och yta, P är hydrostatiskt tryck i glomeruli och π är 

kolloidosmotiskt tryck i glomeruli. GFR beskriver hur mycket primärurin som produceras 

varje minut och varierar baserat på ålder, kön och kroppsmassa. Generellt sjunker GFR med 1 

ml/min/år och normal GFR för en individ kan beräknas med 125 ml/min – ålder. Vid 

sjukdomar som påverkar njuren kommer GFR påverkas. 

 

5.1.9 Redogöra för normala skillnader mellan primär- och sekundärurin med 

avseende på volymer och innehåll av olika ämnen (exv. osmolalitet, glukos, 

albumin, aminosyror). 
Primärurin är isotont med plasma, cirka 300 mOsm/kg. Det innehåller även glukos och 

aminosyror. Dock innehåller det endast en mycket liten mängd albumin eller andra proteiner. 

Det bildas en stor mängd primärurin varje dag, cirka 180 liter per dygn (om GFR är 125 

ml/min). Sekundärurin kan ha en stor variation på osmolalitet beroende på hydreringsstatus, 

den kan variera mellan 1 200-1 400 och 30-40 mOsm/kg. Vanligast är att den är hyperton då 

kroppen reabsorberar en stor del av vattnet och elektrolyterna som filtreras. Dessutom 

reabsorberar njuren i stort sett allt glukos och alla aminosyror som filtrerats i glomeruli. 

Mängden sekundärurin som produceras är cirka 1,8 liter per dygn då 99% av primärurinen 

reabsorberas.  

 

5.1.10 Redogör för begreppet njurclearance och hur detta används för att 

bestämma/uppskatta renalt blodflöde (RBF) och glomerulär filtrationshastighet 

(GFR). 

5.1.10.1 Utföra beräkning och tolka GFR för en individ utifrån kännedom om individens 

kreatinin- eller inulin-koncentrationer i urin och plasma samt urinflöde. 

Då GFR inte kan beräknas kliniskt används istället njurclearance, vilket är den volym plasma 

som på en minut helt renas från en substans. Njurclearance kan beräknas genom ekvationen: 

𝐶𝐿𝑥 =
𝑈𝑟𝑖𝑛𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛∗𝑢𝑟𝑖𝑛𝑓𝑙ö𝑑𝑒

𝑃𝑙𝑎𝑠𝑚𝑎𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
. För att beräkna njurclearance kan man använda markörer 

som inulin eller kreatinin.  

 

5.1.10.2 Redogöra för vad som är normalt RBF och GFR och hur den sistnämnda kliniskt 

viktiga parametern vanligtvis ändras med stigande ålder. 

Normalt GFR är 125ml/min-ålder då GFR sjunker med stigande ålder. Normal RBF är cirka 

1,2 liter per minut då RBF är 20% av HMV.  
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5.1.10.3 Beskriva begreppet filtrationsfraktion (FF) och kunna beräkna och analysera FF 

utifrån kännedom om RBF, erytrocytvolymfraktion (hematokrit, Hct) och GFR (normalt 

eller abnormalt) 

Filtrationsfraktion (FF) är andelen plasma som filtrerats i glomeruli. FF beräknas utifrån 

följande ekvation: 𝐹𝐹 =
𝐺𝐹𝑅

𝑅𝑃𝐹
=

𝐺𝐹𝑅

𝑅𝐵𝐹∗(1−𝐻𝑐𝑡)
 där RPF är det renala plasmaflödet. Normalt FF är 

cirka 20%.  

 

5.1.10.4 Känna till hur man kan beräkna RBF för en individ utifrån kännedom om p-

aminohippursyra (PAH)-koncentrationer i urin och plasma samt urinflöde och 

erytrocytvolymfraktion (hematokrit, Hct). 

RBF kan beräknas enligt: 𝑅𝐵𝐹 =
𝑅𝑃𝐹

1−𝐻𝑐𝑡
 där RPF är renalt plasmablodflöde och Hct är 

hemtokrit. RPF kan i sin tur beräknas genom att beräknas clearance av PAH i njuren. 

Egentligen beräknas det genom: 𝑅𝑃𝐹 =
𝑈𝑃𝐴𝐻∗𝑉

𝑃𝑃𝐴𝐻
𝑎 −𝑃𝑃𝐴𝐻

𝑟𝑣  där Pa
PAH och Prv

PAH är koncentrationen av 

PAH i arteriellt respektive njurvenens blod. Dock brukar Pa
PAH-Prv

PAH antas vara 1 och därmed 

att 100% av PAH exkreteras via urinen. Detta ger att 𝑅𝑃𝐹 = 𝑈𝑃𝐴𝐻 ∗ 𝑉. 

 

5.1.11 Redogöra för effekterna/konsekvenserna (vanliga symtom) av reducerad 

njurfunktion (njursvikt), med fokus på vatten och elektrolythomeostas, blodtryck, 

blodbildning, utsöndringar av metabola restprodukter samt syra-bas balans. 
Då njuren reglerar vatten och elektrolytbalans kan njursvikt leda till vätskeretention när 

korrekta mängder av vatten och elektrolyter inte kan utsöndras. Detta kan leda till 

hypertension när blodvolymen ökar. Njursvikt kan även leda till fosfatretention, vilket kan leda 

till hypokalcemi. Då blodbildning styrs av EPO som produceras i njurarna kan njursvikt leda 

till anemi. Vid njursvikt kan metabola restprodukter inte filtreras ur blodet, detta kan leda till 

toxiska effekter, samt till metabol acidos då icke-flyktiga syror inte kan utsöndras.  

 

5.1.12 Beskriv hur kardiovaskulära och metabola sjukdomar (bl.a. hypertension och 

diabetes mellitus) kan påverka GFR över tid jämfört med åldersmatchade friska 

individer. 
Vid hypertension och diabetes mellitus utsätts njuren för en högre påfrestning än normalt på 

grund av en ökad GFR till följd av ökad RBF, respektive en ökad reabsorption av glukos till 

följd av en ökad filtration av glukos. Detta kan leda till skador på filtrationsbarriären och 

glomeruli. När glomeruli skadas minskar GFR och individer med dessa sjukdomar kommer ha 

en lägre GFR jämfört med friska individer i samma ålder.  

 

5.1.13 Resonera (ur ett patofysiologiskt perspektiv) kring data för en 

sekundärurinanalys som visar på förekomst av albumin, protein, glukos eller 

blod (redogör för samband mellan orsak & fynd). 
Albumin, blod och protein i urinen tyder på skador i glomeruli som leder till ökad permeabilitet 

i filtrationsbarriären. Det kan till exempel vara diabetes, infektioner eller medfött. 

Förekomsten av glukos i urin tyder på diabetes och höga blodsockernivåer då 99,8-100% av all 

glukos reabsorberas.  
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5.2 Renal Autoreglering 

5.2.1 Beskriva ingående strukturer och funktion av den juxtaglomerulära apparaten 

(JGA). 
Den juxtaglomerulära apparaten 

består av den afferenta arteriolen 

med renalnerver, glomeruli och 

podocyter, den efferenta 

arteriolen, juxtaglomerulära 

celler mellan de afferenta och 

efferenta arteriolerna, samt 

macula densaceller som finns i 

den tjocka ascenderande Henleys 

slynga. Den afferenta arteriolen 

innehåller glatt muskulatur som 

reglerar trycket och blodflödet in 

till glomeruli. Macula densa-

celler reglerar blodflödet i den afferenta arteriolen genom parakrin sekretion av adenosin 

baserat på flödet i tubuli.  

 

5.2.2 Redogöra för begreppet renal autoreglering och dess huvudsakliga betydelse 

(med koppling till RBF och GFR). 
Renal autoreglering innebär att njurens vävnader reglerar RBF och därmed GFR automatiskt 

bland annat baserat på blodtryck och GFR. Detta för att ett högt tryck i glomeruli och en hög 

GFR riskerar att leda till skador på glomeruli och Bowmans kapsel. Både GFR och RBF ligger 

relativt stabilt inom ett stort blodtrycksspann på grund av den renala autoregleringen.  

 

5.2.3 Redogöra för de två mekanismerna som ansvarar för njurens autoreglering: 

5.2.3.1  Myogen respons 

Myogen respons sker i den glatta muskulaturen i den afferenta arteriolen. Vid ett ökat 

perfusionstryck öppnas mekaniskt aktiverade katjonkanaler. Depolariseringen aktiverar DHP-

kanaler som släpper in kalcium, vilket leder till kontraktion av den afferenta arteriolen och 

därmed minskat perfusionstryck.  

 

5.2.3.2 Tubuloglomerulär feedback (TGF) 

Vid ökad RBF ökar GFR, detta leder till en ökad NaCl-tillförsel till macula densa. Detta leder i 

sin tur till en ökad reabsorption av natrium via NKCC2 som är cotransportör av natrium, 

kalium och klorid. Den ökade natriumhalten leder till en aktivering av Na/K-ATPas som 

pumpar ut natrium till blodet. Detta medför en nedbrytning av ATP till AMP och tillslut 

bildning av adenosin som frisätts parakrint. Då adenosin binder till A1-receptorn på glatt 

muskulatur i den afferenta arteriolen sker kontraktion och därmed en minskning av RBF.   

 

5.2.4 Känna till hur olika hormoner och det autonoma nervsystemet (fr.a. sympatikus) 

kan modulera den renala autoregleringen. 
Hormoner och ANS verkar främst modulerande på den renala autoregleringen. Ökat GFR sker 

vid dilatation av afferent arteriol och kontraktion av efferent arteriol. Dilatation av afferent 

arteriol sker genom signalering av prostaglandiner, kininer, låg dos dopamin, ANP och NO, 

kontraktion av efferent arteriol sker via låga doser angiotensin II. Minskat GFR sker vid 

kontraktion av afferent arteriol och dilatation av efferent arteriol. Kontraktion av afferent 

arteriol sker vid signalering av höga doser angiotensin II och noradrenalin från SNS, men även 

via endothelin, adenosin, vasopressin och superoxid.  
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5.2.5 Resonera kring hur abnormal renal autoreglering kan bidra till: 

5.2.5.1 Njurskada 

Abnormal renal autoreglering kan bidra till njurskada om RBF blir för högt. Det kommer leda 

till ett för högt filtrationstryck som riskerar att skada glomeruli på samma sätt som högt 

blodtryck kan bidra till njurskada.  

 

5.2.5.2 Blodtrycksförändring 

Genom att filtreringen i njuren förändras till följd av förändrad RBF kommer förlusten av 

vätska och elektrolyter påverkas. Detta kan antingen leda till hypertoni genom att vätska och 

elektrolyter inte filtreras tillräckligt snabbt om de afferenta arteriolerna kontraheras för 

mycket. Om regleringen istället gör att RBF och därmed GFR blir för högt kan det leda till lågt 

blodtryck när vätskeförlusten och elektrolytförlusten blir för hög. 

 

5.3 Vatten & Saltbalans 

5.3.1 Redogöra för kroppens vatteninnehåll och hur totalt kroppsvatten (TKV) normalt 

fördelar sig mellan olika vätskerum (intracellulärvätska; ICV, 

extracellulärvätska; ECV, interstitialvätska; ISV och plasma) 
För en normal vuxen består cirka 50-60% av kroppsvikten av vatten. Detta motsvarar cirka 42 

liter. Av dessa 42 liter är cirka 2/3 ICV (28 l) och 1/3 är ECV (14 l). Av ECV är ¾ ISV (10,5 l) 

och ¼ är plasma (3,5 l).  

 

5.3.2 Beskriva skillnader i totalt kroppsvatten med avseende på kön, ålder och 

varierande kroppssammansättning. 
Barn och nyfödda har högst vatteninnehåll med cirka 80% av kroppsvikten från vatten. Detta 

sjunker med åldern till 60 för vuxna män och 50 för  vuxna kvinnor. Äldre personer har ännu 

lägre vatteninnehåll på cirka 52 respektive 45% av kroppsvikten som utgörs av vatten. Även 

kroppssammansättningen avgöra vatteninnehåll. Muskler innehåller majoriteten av vattnet 

och magra personer har således ett högre vatteninnehåll än de som har mycket kroppsfett. 

Vätskeinnehållet i muskler respektive fett är även en förklaring till varför män har en högre 

andel vatten än kvinnor då de har mer muskler generellt sett.  

 

5.3.3 Redogöra för osmolalitet och innehållet av elektrolyter (Na+, K+, Cl-, HCO3
-) i de 

olika vätskerummen. 
VÄTSKERUM PLASMA ISV ICV 

JONTYP Katjon Anjon Katjon Anjon Katjon Anjon 

MEQ/L 

Na+ 

140 
Cl- 

104 
Na+ 

145 
Cl- 

117 
Na+ 

11 
Cl- 

8 

K+ 

5 

HCO3
- 

24 

K+ 

5 
HCO3

- 

27 
K+ 
135 

HCO3
- 

10 

A- 

14 

A- 

54 

Fosfater 
80 

Normal tonicitet i ECV är 9 g/l.  
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5.3.4 Redogöra för normalt dagligt vatten- och NaCl-intag samt förluster av dessa via 

njurar, lunga, hud och faeces. 
  VATTEN (ML) NACL (G) 

INTAG 

Dryck 1300  
Föda 700 7-15 

Metabolism 200  
Totalt 2200 7-15 

FÖRLUST 

Nurar (urin) 1500 6-13 
Lunga 400  

Hud (svett) 150 0,5 
Faeces 150 0,5-1,5 
Totalt 2200 7-15 

 

5.3.5 Redogöra för normal hantering/transport (involverade mekanismer) av vatten, 

Na+, K+ och glukos utefter nefronets olika delar. 

5.3.5.1 Vatten 

Cirka 180 liter vatten filtreras via glomeruli per dag. Därefter reabsorberas 99% av vattnet 

genom passiv transport över de olika membranen i vätskerummen. I proximala tubuli 

reabsorberas 70%, i den descenderande delen av Henleys slynga 10%, i distala tubuli 10% och 

i samlingsrör 9%. Reabsorptionen i distala tubuli och samlingsrör kan regleras hormonellt via 

aquaporiner via ADH. Detta innebär att cirka 1,8 liter vatten lämnar via urinen varje dygn.  

 

5.3.5.2 Natrium 

Cirka 1000 g natrium filtreras i glomeruli varje dygn. Därefter reabsorberas cirka 70% i 

proximala tubuli via SGLT-2 och NHE3 (Na+/H+-exchanger), 20% i den ascenderande delen 

av Henles slynga via NKCC2, 6% i distala tubuli via NCC och 3% i samlingsrör via ENac. Även 

för natrium sker regleringen i distala tubuli och samlingsrör, men en ökning av reabsorptionen 

sker främst via aldosteron. Cirka 1% av natrium (10 g) utsöndras via urin varje dag.  

 

5.3.5.3 Kalium 

I proximala tubuli och TAL reabsorberas kalium och i distala tubuli och samlingsrör exkreteras 

kalium via reglering av aldosteron via Na/K-pumpen och K-kanaler.  

 

5.3.5.4 Glukos 

Cirka 180 g glukos filtreras per dag och av detta reabsorberas 99,8-100% i proximala tubuli 

och mindre 0,2% (0,03-0,3 g) utsöndras per dag. Rabsorption av glukos sker främst via 

sekundär aktiv transport via SGLT2 (proximalt, cirka 97%) och SGLT1 (distalt, cirka 3%).  

 

5.3.6 Redogöra för njurens hypertona gradient inklusive njurmärgens betydelse (med 

Vasa Recta) för koncentrering och spädning av urinen samt beskriva principen 

för motströmsutbyte (Counter-Current Mechanisms). 
Då blodet som filtrerats lämnar glomeruli via efferenta arterioler passerar det proximala 

tubuli, där en stor del av vatten, elektrolyter och all glukos reabsorberas. Därefter passerar 

blodet TAL via vasa recta. Blodet absorberar då majoriteten av resterande elektrolyter, vilket 

gör primärurinet hypotont och blodet hypertont. Därefter passerar blodet den descenderande 

delen av Henleys slynga, där vatten reabsorberas till blodet och då gör primärurinet hypertont 

och blodet normotont. Således passerar blodet Henleys slynga i motsatt riktning mot 

primärurinet (motströmsutbyte). Då det hypertona primärurinet passerar genom Henleys 

slynga till TAL reabsorberas elektrolyter och det blir återigen normotont när det fortsätter till 

distala tubuli. Denna mekanism gör att det bildas en hyperton gradient där primärurinet och 
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blodet i vasa recta är hypertont i njurmärgen och normotont i cortex. Syftet med detta är att 

blodet ska reabsorbera majoriteten av vätska och elektrolyter så att dessa inte förloras via 

urinet och att slaggprodukterna istället koncentreras i urinet.  

 

5.3.7 Beskriva vad som är normala variationer i osmolalitet för plasma och urin. 
Plasma har normalt en väldigt tätt reglerad osmolalitet som ligger strax under 300 mosm/kg 

och urin har en stor variation i osmolalitet beroende på hur mycket vatten som intagits. Vid 

dehydrering kan urinets osmolalitet stiga till 1200 mosm/kg och vid hyperhydrering kan det 

sjunka långt under 300 mosm/kg.  

 

5.3.8 Vid tillförsel eller förlust av vätska (vatten) eller elektrolyter (NaCl): 

5.3.8.1 Beskriva begreppen hyperton-, hypoton- och isoton dehydrering 

• Hyperton dehydrering – brist på vatten vi till exempel för lågt intag som leder till att 
vätskevolymen minskar och elektrolyter blir mer koncentrerade; plasmaosmolaitet 

hög, men låg volym.  

• Hypoton dehydrering – brist på natrium som leder till ökad exkretion av vatten, samt 

förflyttning av vatten från plasma och ECV till ICV; plasmaosmolalitet låg och låg 

volym. 

• Isoton dehydrering – förlust av vätska från ECV vid till exempel blödning; 
plasmaosmolalitet normal, men låg volym. 

 

5.3.8.2 Analysera effekterna som överskott respektive brist på vatten eller NaCl har på de 

olika kroppsvätskornas volym och elektrolytsammansättning (osmolalitet). 

Dehydrering kommer leda till en minskning av både ECV och ICV, samt en ökning av 

osmolalitet i båda. Överhydrering kommer istället leda till en ökning av ECV och ICV, samt en 

minskning av deras osmolalitet. Detta på grund av att vatten kan passera fritt mellan de båda 

rummen. Hypernatremi (överskott av natrium) kommer leda till en ökning i osmolalitet i ECV 

då natrium inte kan passera fritt mellan ECV och ICV. Dock kommer detta leda till att vatten 

passerar från ICV till ECV och därmed kommer ECV öka, ICV minska och osmolalitet i ICV 

kommer då öka. Hyponatremi kommer istället leda till en minskad osmolalitet i ECV. Detta 

kommer leda till att vatten flyttas från ECV till ICV och leda till en minskad ECV och ökad ICV. 

Den ökade volymen i ICV kommer leda till en minskad osmolalitet i ICV.  

 

5.3.9 Redogöra för olika kompensationsmekanismer (involverade organ- och 

hormonsystem) vid överskott respektive brist på vatten eller NaCl. 
Vid överskott på vatten kommer alla 

vätskerum öka i volym och minska i 

osmolalitet, detta gör att ANP kommer 

utsöndras från hjärtmuskeln. ANP 

kommer då hämma RAAS, samt hämma 

reabsorption av natrium, vilket gör att 

utsöndringen av vatten kommer 

minska. Även frisättning av ADH 

kommer minska. Det höga blodtrycket 

kommer dessutom leda till ökad GFR i 

nefronet. Det ökade blodtrycket 

kommer aktivera myogen respons, som 

kontraherar afferent arteriol och 

därmed minskar RBF. Ökad GFR kommer också leda till glomerutubulär feedback, som leder 

till frisättning av adenosisn som också verkar kontraherande på afferent arteriol och minskar 
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RBF. Även törsten kommer minska. Vid brist på vatten kommer istället vätskerummen minska 

i volym och öka i tonicitet. Detta leder till en ökad aktivitet av RAAS och ADH, samt minskad 

ANP. Även törsten kommer öka. Vid överskott av natrium kommer osmolaliteten öka 

extracellulärt, vilket gör att vatten förflyttas från ICV till ECV och därmed att osmolaliteten 

även kommer öka i ICV. Volymen i ICV kommer minska och volymen i ECV kommer öka. Detta 

leder till ökad törst, ANP och ADH, men det leder till en minskning i RAAS. Vid natriumbrist 

ökar istället volymen intracellulärt då osmolaliteten i ECV sjunker. Detta medför att vatten 

förflyttas till ICV och att osmolaliteten sjunker även där. Detta medför ökad aktivitet i RAAS, 

men minskad frisättning av ANP och ADH. Även saltaptiten kommer öka. 

 

5.3.10 Diskutera samband mellan högt saltintag och blodtryck: 

5.3.10.1 Skillnader mellan friska individer och patienter med njursvikt? 

Hos en frisk person kommer högt saltintag påverka mindre då det leder till en ökad utsöndring 

av ANP, vilket leder till ökad reabsorption av vatten. Detta kommer leda till en ökad blodvolym 

och ett ökat blodtryck, vilket leder till en ökad utsöndring av ANP. ANP kommer minska 

effekterna av RAAS och leda till en minskad reabsorption av NaCl, som även leder till en ökad 

utsöndring av vatten. Sammantaget kommer därmed blodtrycket stabiliseras och 

natriumkloriden kommer utsöndras. Hos individer med njursvikt kommer filtrationen av både 

natrium och vatten vara nedsatt. Detta innebär att blodtrycket kommer stiga eftersom den 

ökade osmolaliteten kommer leda till förflyttning av vatten från ICV till ECV som inte kan 

kompenseras.  

 

5.3.10.2 Skillnader mellan akut och kroniskt högt saltintag? 

Vid akut högt saltintag kommer blodtrycket kortvarigt stiga på grund av den ökade 

osmolaliteten i ECV för att sedan kompenseras och minska till normala nivåer när saltintaget 

återigen minskar. Vid kroniskt högt saltintag kommer blodtrycket vara kroniskt förhöjt på 

grund av att vatten förflyttas till ECV. 

 

5.3.10.3 Beskriva olika källor till salt i kosten och hur intaget av salt på befolkningsnivå kan 

mätas. 

Det finns många källor till salt i maten, men den största delen av saltintag finns i inlagda 

livsmedel, men även som tillsatser i mat. För att mäta intaget av salt på befolkningsnivå kan 

göras genom att i en urvalsgrupp mäta salthalten i urin över 24 timmar.  

  

5.4 Hormonell Reglering 

5.4.1 Redogöra för olika stimuli som ökar reninfrisättning. 
Renin frisätts från juxtaglomerulära celler (granulära celler) i njuren och dess frisättning 

påverkas av renal perfusion, sympatikus, samt NaCl. En minskad renal perfusion eller minskad 

NaCl vid macula densa-regionen leder till ökad reninfrisättning. Även en ökad 

sympatikusstimulering av njuren leder till ökad reninfrisättning. Detta sker via 

baroreceptorreflexen. 

 

5.4.2 Redogöra för aktivering (stimuli, involverade organ/vävnader), 

verkningsmekanismer och effekter av renin-angiotensin-aldosteron systemet 

(RAAS), antidiuretiskt hormon (ADH=arginin vasopressin=AVP). 
Renin frisätts från juxtaglomerulära celler i njuren vid sympatikusstimulering, lågt 

perfusionstryck eller lågt natriuminnehåll i primärurin vid macula densa. Renin omvandlar 

angiotensinogen som frisätts från levern till angiotensin I. Angiotensin I omvandlas därefter 

till angiotensin II via angiotenisn converting enzyme (ACE) från lungans och njurens epitel. 

Angiotensin II kommer stimulera sympatikusaktivering i hjärnan, vasokonstriktion i kärlen, 
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ökad reabsorption av natrium, klorid och vatten i njuren och ökad exkretion av kalium, ökad 

aldosteronfrisättning från binjuren och ökad ADH-frisättning från hypofysen. Således leder 

aktivering av RAAS till ökad ECV och BT. Aldosteron produceras i zona glomerulosa i 

binjurebarken och stimuleras av angiotensin II, samt högt kalium i plasma. Aldosteron binder 

till den intracellulära aldosteronreceptorn i distala tubuli och samlingsrör, där den via 

reglering av transkription ökar antalet Na+-kanaler, Na/K-pumpar och mitokondriella 

enzymer, vilket ökar produktionen av ATP. Sammantaget leder det till ökad reabsorption av 

vatten och natrium, ökad exkretion av kalium och därmed ökad ECV och BT. ADH 

(vasopressin) produceras i hypothalamus och lagras i vesiklar i hypofysens baklob. Frisättning 

sker efter stimulering från osmoreceptorer i hypothalamus, angiotensin II, eller 

baroreceptorer i cirkulationssystemet. Vasopressin binder till V2-receptorer i samlingsrör och 

stimulerar omvandling av ATP till cAMP som via PKA leder till rekrytering av aquaporin 2 från 

vesiklar och därmed ökar reabsorptionen av vatten i samlingsrör.   

 

5.4.3 Redogöra för osmotisk och volumetrisk kontroll av ADH-frisättning. 
Osmotisk kontroll av ADH-frisättning sker via 

osmoreceptorer i hypothalamus. Då osmolaliteten i blodet 

ökar, ökar frisättningen av ADH; detta sker vid mycket små 

förändringar i osmolalitet och frisättningen ökar 

proportionellt mot den procentuella förändringen i 

osmolalitet. Den volumetriska kontrollen sker genom 

baroreceptorer i cirkulationen, men har högre tolerans för 

minskningar i blodvolym innan frisättningen av ADH ökar. 

Dock ökar frisättningen av ADH snabbt vid mycket låga 

volymer.  

 

5.4.4 Beskriva olika stimuli för frisättning av förmaksnatriuretisk peptid (ANP), 

erytropoietin (EPO), vitamin D3 och paratyreoideahormon (PTH), samt beskriva 

dessa hormoners verkningsmekanismer och huvudsakliga effekter. 

5.4.4.1 ANP 

ANP syntetiseras och frisätt från atriets väggar då dessa sträcks vid höga blodvolymer. ANP 

hämmar frisättningen av renin och aldosteron och hämmar därmed effekterna av RAAS. ANP 

hämmar dessutom direkt reabsorptionen av NaCl i distala tubuli och samlingsrör. Effekterna 

av ANP blir minskad blodvolym och minskad BT.  

 

5.4.4.2 EPO 

EPO syntetiseras från njuren (90%) och levern (10%) vid minskad renal perfusion och hypoxi. 

EPO stimulerar proliferation och differentiering av erytropoetiska stamceller och leder därmed 

till produktion av erytrocyter. Detta ger ökat blodinnehåll och ökad förmåga till 

syrgastransport.  

 

5.4.4.3 Vitamin D3 

Vitamin D produceras i huden då den utsätts för solljus, eller absorberas via maten. I levern 

omvandlas vitamin D till 25-(OH)-D som måste aktiveras i njurarna till 1,25-(OH)2-D. 

Aktiveringen av D-vitamin stimuleras av lågt kalcium, lågt fosfat eller PTH; det kan även 

deaktiveras till 24,25-(OH)2-D via njurarna vid höga halter av aktivt D-vitamin, kalcium eller 

fosfat. Det aktiva D-vitaminet modulerar immunsystemet och cirkulationssystemet och 

stimulerar frisättning av fosfat och kalcium från skelettet.  
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5.4.4.4 PTH 

Parathyroideahormon frisätts från gl. parathyroidea vid lågt kalcium. Det leder till ökad 

absorption av kalcium i tarmen, minskad exkretion och ökad reabsorption av kalcium i njuren, 

samt ökad frisättning av kalcium från skelettet.  

 

5.4.5 Beskriva hur centralnervösa effekter (fr.a. sympatikus) påverkar njurfunktion 

och vätskebalans. 
Sympatikus har främst två funktioner för att reglera njurfunktion och vätskebalans: 

Sympatikusaktivitet kommer leda till kontraktion av afferenta arterioler och minska RBF och 

därmed GFR. Sympatikus kommer även stimulera RAAS (se 5.4.2.) och därmed leda till ökad 

reabsorption av elektrolyter och vätska. Detta ämnar höja blodvolymen och därmed 

blodtrycket. Till exempel kommer sympatikus stimuleras vid en kraftig blödning och försöker 

därmed kompensera blodförlusten med att spara så mycket vätska som möjligt.  

 

5.4.6 Känna till de patofysiologiska effekterna av ett överaktivt RAAS genom att i 

korthet redogöra för olika effekter på hjärtkärlsystem, njurar, 

vatten/elektrolytbalans och blodtryck samt cellulära mekanismer. 
Överaktivt RAAS kommer leda till ökad aktivitet i sympatikus och vasokonstriktion, ökad 

reabsorption av natrium och vatten, samt ökad utsöndring av kalium via angiotensin II; 

utsöndringen av vasopressin kommer också öka, vilket leder till ökat uttryck av aquaporiner 

och ökad vatten reabsorption. Ökad frisättning av aldosteron kommer även leda till ökad 

reabsorption av vatten och natrium, samt ökad utsöndring av kalium. Detta kommer leda till 

hypertoni då vätskevolymen ökar när en mindre mängd utsöndras. Det kan även leda till 

hypernatremi och hypokalemi, vilket kan påverka cellfunktion och hjärtat. Det höga 

blodtrycket kan även riskera att skada njurarna som, förutom att de har en överdriven aktivitet 

i RAAS kommer få en ökad GFR till följd av förhöjt blodtryck. Det förhöjda blodtrycket och den 

minskade utsöndringen av natrium kommer leda till kontraktion av afferenta arterioler i 

njuren. 

 

5.4.7 Beskriva olika typer av störningar i ADH systemet (syntes/frisättning eller 

receptoraktivering) och hur dessa störningar påverkar vatten och 

elektrolytbalansen. 

5.4.7.1 Syndrome of Inappropriate secretion of ADH (SIADH) 

SIADH innebär en hög frisättning av ADH, vilket kan orsakas av trauma mot CNS, infektioner, 

kärlsjukdomar, tumörer, smärta, illamående eller som biverkan av läkemedel. Detta leder till 

hyponatremi och låg osmolalitet i blodet, samt kan ge lätt hypovolemi. Symptomen är 

smygande apati, trötthet och muskelsvaghet, aptitlöshet, illamående och kräkningar, samt i 

svåra fall huvudvärk och kramper, koma eller död.  

 

5.4.7.2 Diabetes Insipidus 

Diabetes insipidus (DI) kan vara central och orsakas av skador i hypothalamus eller hypofys 

som leder till minskad frisättning av ADH, orsakas av graviditet, vara nefrogen och bero på 

njurskador som hämmar vasopressinsignalering eller vara primär (psykogen). DI innebär hög 

törst, hög urinationsfrekvens och huvudvärk. Detta leder till hög osmolalitet och hypernatremi 

och kan leda till hypertension.  

 

5.4.8 Redogöra för hur man kan undersöka vätskebalansregleringsfunktioner i form 

av ett ”törstprov” i relation till funktion/dysfunktion av ADH systemet. 
Ett törstprov där urinosmolalitet mäts och sedan mäts efter 12 timmar utan att patienten fått 

dricka, samt mäts efter att patienten fått vasopressin kan avgöra om DI är psykogen, nefrogen 
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eller central. Vid psykogen kommer osmolaliteten stadigt öka när patienten slutar dricka 

vatten för att sedan nå ett maximum, där den inte påverkas även om syntetiskt vasopressin 

administreras. Om det är central DI kommer osmolaliteten inte öka då patienten slutar dricka, 

men öka då syntetiskt vasopressin tillsätts och om den är nefrogen kommer osmolaliteten inte 

öka även efter syntetiskt vasopressin administrerats.  

 

5.4.9 Beskriva hur man kan uppskatta en individs hydreringsstatus (vätskebalans) 

utan att tillämpa experimentella tekniker. 
Genom att dra i huden på handen på en patient och se hur lång tid det tar för den att återvända 

till sin ursprungliga form kan patientens hydreringsstatus uppskattas. Är patienten hydrerad 

kommer huden återgå direkt, medan en dehydrerad patient kommer ta längre tid innan huden 

återgår.  

 

5.4.10 Redogöra för likheter och skillnader mellan diabetes insipidus och diabetes 

mellitus med avseende på njurfunktion (symtom & fynd – vatten och 

elektrolytbalans), samt känna till förekomst (prevalens) av de båda tillstånden. 
Både diabetes mellitus och diabetes insipidus kommer leda till ökad urinering och ökad törst. 

De båda tillstånden kan leda till högt blodtryck och påverka njurfunktionen negativt, men de 

har olika orsaker och är olika vanliga. Vid diabetes mellitus kommer en ökad filtration av 

glukos leda till ökat osmotiskt tryck i lumen och därmed minskad reabsorption av vatten. Den 

ökade osmolaliteten till följd av det ökade glukosinnehållet i plasma kommer även öka törsten. 

Vid diabetes insipidus är minskad vattenreabsorption till följd av minskad ADH-signalering 

orsaken till den ökade urinmängden. Detta kan leda till höga nivåer av elektrolyter. Diabetes 

insipidus är mycket ovanligt med en prevalens av endast 3/100 000 och diabetes mellitus har 

en prevalens på 770/100 000.  

 

5.4.11 Redogöra för begreppet osmotisk diures och dess koppling till diabetes mellitus. 
Osmotisk diures innebär ökad utsöndring av urin på grund av ökat osmotiskt tryck i urinen. 

Detta beror på en ökad filtration av osmotiskt aktiva ämnen. Vid diabetes mellitus filtreras 

glukos och på grund av de höga glukosnivåerna kan inte all glukos reabsorberas. Detta innebär 

ökat osmotiskt tryck i lumen och en mindre reabsorption av vatten. Således verkar glukosen 

diuretiskt.  

 

5.4.12 Diskutera olika principer för att farmakologiskt modifiera angiotensin II bildning 

och signalering. 
Bildning av angiotensin II kan hämmas genom att hämma frisättning av renin som omvandlar 

angiotensinogen till angiotensin I eller genom att hämma ACE som omvandlar angiotensin I 

till angiotensin II. Man kan även hämma effekterna av angiotensin genom att hämma 

bindningen av angiotensin till dess receptor.  

 

5.4.13 Diskutera effekterna av farmakologisk modifiering av angiotensin II (bildning och 

signalering) med avseende på njurfunktion, vätskebalans och blodtryck, samt 

diskutera olika cellulära mekanismer. 
Genom att farmakologiskt hämma effekterna av angiotensin kan blodtrycket sänkas genom att 

hämma angiotensins vasokontraherande egenskaper, eller dess antidiuretiska egenskaper som 

kontraktion av afferenta arterioler eller ökad reabsorption av natrium och exkretion av kalium. 

Således kommer vätskemängden i kroppen minska genom ökad filtration och minskad 

reabsorption. Detta kan även verka skyddande för njurskador.  
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5.5 Diuretika 

5.5.1 Beskriva principen för diuretikaanvändning med koppling till njurens reglering 

av vatten och elektrolyter och därmed blodtrycksreglering. 
Diuretika används för att öka njurens sekretion av vatten och elektrolyter, vilket minskar 

vätskemängden i ECV och framförallt i plasma. Detta leder till minskat blodtryck. Detta sker 

genom att antingen modifiera filtratet i njuren, minska reabsorptionen eller påverka 

regleringen via hormoner och endogena substanser.  

 

5.5.2 Redogöra för olika typer av diuretika, var i nefronet de huvudsakligen verkar, 

deras verkningsmekanismer och kliniska effekter. 

5.5.2.1 Diuretika som modifierar filtratet 

5.5.2.1.1 Karbanhydrashämmare 

Karbanhydrashämmare verkar i proximala tubulus och hämmar karbanhydras-enzymet. Detta 

leder till en minskad reabsorption av HCO3
-, samt hämmar syntes av HCO3

- som krävs för 

reabsorption av Na+. Detta leder till en ökad utsöndring av vatten. Exempel är acetozolamide. 

5.5.2.1.2 Osmotiska diuretika 

Osmotiska diuretika verkar i proximala tubulus, Henleys slynga och samlingsrör. Osmotiska 

diuretika är inerta ämnen som ökar det osmotiska trycket från kapillären till urinen, som 

mannitol. Konsekvensen blir att vatten och natrium hålls kvar i urinen och inte kan 

reabsorberas.  

 

5.5.2.2 Diuretika som hämmar reabsorption 

5.5.2.2.1 Loop-diuretika 

Loop-diuretika som furosemid eller bumetanid verkar i TAL genom att hämma NKCC. Detta 

leder till en minskad reabsorption av natrium, kalium och klorid och ökar på så vis det 

osmotiska trycket ut i lumen. Det leder till en ökad utsöndring av vatten.  

5.5.2.2.2 Thiaziddiuretika 

Thiaziddiuretika som hydroklorthiazid verkar i distala tubulus hämmar NCC 

(natrium/kloridtransportör), samt verkar genom vasodilatation i resistanskärl. Detta ger ökad 

osmolalitet i njurens lumen och därmed minskad reabsorption av vatten.  

 

5.5.2.3 Diuretika som hämmar hormoner eller endogena substanser 

5.5.2.3.1 Aldosteronantagonist (kaliumsparande diuretika) 

Aldosteronantagonister har två verkningsmekanismer i distala tubulus och samlingsrör. Den 

första är amilorid och triamterene som hämmar ENaC som är en apikal natriumkanal. Detta 

innebär ökad exkretion av natrium och vatten, samt minskad sekretion av kalium. Den andra 

verkningsmekanismen är spironolakton och eplerenon som hämmar aldosteron genom att 

binda till dess receptor. Detta leder till en minskning av produktionen och rekryteringen av 

natriumkanaler.  

5.5.2.3.2 ADH-antagonist 

ADH-antagonister kan antingen vara V1 eller V2-selektiva och innefattar läkemedel som 

conivaptan, relcovaptan, nelivaptan, samt tolvaptan. Hämning av V2-receptorer leder till ökad 

diures genom att hämma rekryteringen av aquaporiner i samlingsrör och hämning av V1-

receptorer leder till vasodilatation. 

 

5.5.2.3.3 Adenosinanaloger 

Adenosinanaloger kan vara antingen A1-receptorantagonister eller A2-receptoragonister. 

Deras effekter beror på vilken receptor och i vilken del av nefronet de verkar vid. Vid A1-

antagonism dilateras afferenta arterioler, tubuloglomerulär feedback inhiberas och 
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reabsorption i proximala tubulus och samlingsrör minskar. Vid A2-agonism dilaterar också 

efferenta arterioler. Icke-selektiva adenosinantagonister är koffein och teofyllin, selektiva A1-

antagonister och A2-agonister är i kliniska studier.  

 

5.5.3 Känna till huvudsakliga skillnader gällande diuretikas indikationer, 

farmakokinetik, duration och deras effekter på elektrolytstatus och 

syra/basbalans. 
Karbanhydrashämmare används vid glaukom eller metabol alkalos, biverkningar innefattar 

främst hypokalemi, hyperkloridemi och acidos. Osmotiska diuretika används vid högt 

intrakraniellt eller intraockulärt tryck och administreras intravenöst för en snabb effekt, den 

viktigaste biverkningen är akut hypovolemi. Loopdiuretika kan ges IV och ger då effekt inom 

10 min och maxeffekt inom 30 min, de kan även ges oralt och har då effekt inom 1 timme som 

vara i 4-6 timmar. Dessa används vid hjärtsvikt, lungödem, njursvikt eller svårbehandlad 

hypertension. Biverkningar inkluderar främst hypokalemi och alkalos, samt hypokalcemi. 

Thiazider ges oralt och får effekt inom 1-2 timmar och har maxeffekt inom 4-6 timmar, 

durationen är sedan 8-12 timmar. Thiazider används vid hypertension och kan ge hypokalemi 

och alkalos som biverkan, samt hyperkalcemi. Kaliumsparande diuretika används främst i 

kombination med andra diuretika som leder till förlust av kalium och deras biverkningar 

innefattar främst hyperkalemi och acidos.  

 

5.5.4 Känna till risker (biverkningar, ofta i form av elektrolytrubbningar) vid 

användning av olika typer av diuretika och hur dessa kan monitoreras och 

förebyggas. 
CA-hämmare leder till ökad utsöndring av Na+HCO3

-, vilket leder till sänkt pH. Loopdiuretika 

och thiaziddiuretika, samt en kombination av dessa leder till stor utsöndring av NaCl, samt en 

ökad utsöndring av kalium. Samtidigt leder thiaziddiuretika till endast en liten ökad 

utsöndring av NaHCO3 detta leder till en höjning av pH. Sist leder kaliumsparande diuretika 

till en sänkning av pH. På grund av att loopdiuretika, CA-hämmare och thiaziddiuretika leder 

till utsöndring av kalium kan dessa orsaka hypokalemi och alkalos. För att motverka detta kan 

man profylaktiskt lägga till kaliumsparande diuretika, som motverkar hypokalemi och alkalos. 

För att monitorera elektrolytrubbningar kan nivåer av kalium, natrium och kalcium mätas i 

blod.  

 

5.6 Syra-Bas Reglering 

5.6.1 Redogöra för olika buffertsystem (snabba och långsamma) i kroppen och hur 

de samspelar för att bibehålla normalt pH. 

5.6.1.1 Jonbuffertsystem 

Det snabbaste buffertsystemet är jonbuffertar som består av bikarbonatbufferten, samt andra 

buffertbaser (BB) som fosfatbufferten och proteinbufferten. Bikarbonatbufferten är den 

jämvikt som uppstår till följd av koldioxidproduktion via metabolismen. Den ser ut på följande 

sätt: 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 ⟷ 𝐻2𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂 ⟷ 𝐻𝐶𝑂3
− + 𝐻3𝑂+ och har ett pKa på 6,1. Bikarbonatbufferten 

är ett öppet buffertsystem eftersom pCO2 kan regleras via andningen. Fosfatbufferten är den 

viktigaste bufferten intracellulärt och utgår från det andra protolyssteget av fosforsyra: 

𝐻2𝑃𝑂4
− + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐻𝑃𝑂4

2− + 𝐻3𝑂+. Divätefosfat bildas via spjälkning av fosfatgrupper och har 

ett pKa på 6,8. Proteinbufferten bildas av de polära sidokedjorna i proteiner eller fosforylerade 

proteiner. Proteinets exakta buffertförmåga styrs av de aminosyror som bygger upp proteinet 

och deras fördelning, aminosyrorna som bidrar till bufferten är asparaginsyra, glutaminsyra, 

histidin, cystein och lysin. Proteinbufferten kan beskrivas med prot-, vilket beskriver den 

negativa nettoladdningen hos ett protein eller alla proteiner i ett rum. I artärblod är prot- 17, 

vilket innebär att det genomsnittliga proteinet i blodet har 17 negativa laddningar. Även syror 
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reglerar syra-basbalansen. Kolsyra är en flyktig syra som bildas då koldioxid löser sig i vatten 

i de olika vätskerummen. Det produceras även icke-flyktiga syror metabolt som måste 

elimineras via urinen.  

 

5.6.1.2 Respiration 

Respirationen fungerar som ett snabbt buffertsystem som verkar inom minuter. Genom att 

öka ventilation, antingen genom andningsfrekvens eller andningsvolym. Genom en ökad 

ventilation (hyperventilation) andas mer koldioxid ut. Detta leder till att kolsyra dissocierar till 

koldioxid och vatten (𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 ⟷ 𝐻2𝐶𝑂3 förskjuts till vänster), vilket leder till högre pH. Vid 

hypoventilation kommer istället koldioxidtrycket i blodet öka, det leder till att det produceras 

mer kolsyra och pH sjunker.  

 

5.6.1.3 Njurar 

Njurarna är kroppens långsamma 

buffertsystem som tar mer än 24 timmar 

för att få effekt. Njurarna har två 

mekanismer för att reglera syra-

basbalansen; utsöndring av syra och 

retention av bikarbonat, samt de-

novosyntes av bikarbonat. Syra kan 

utsöndras antingen som H2PO4
2- som 

filtreras i glomeruli, eller som NH4
+ då 

ammoniak som producerats från 

glutamin tar upp en proton. Bikarbonat 

kan reabsorberas från urin genom att 

membranbundet CA i det apikala 

membranet omvandlar H2CO3 i 

primärurin till CO2 och H2O. Koldioxiden kan sedan tas upp av cellen och i cellen omvandlas 

tillbaka till kolsyra. Då kolsyran protolyseras kan vätejonen utsöndras och bikarbonaten 

transporteras tillbaka till blodet. Vidare kan njuren reglera syra-bas genom att reglera 

produktionen av urea. Vid acidos kommer njurens produktion av urea hämmas, detta gör att 

kväve istället kommer utsöndras som ammoniak och ammonium, samt att den bikarbonat som 

normalt skulle använts till att producera urea sparas.   

 

5.6.2 Redogöra för normalvärden av pH, pO2, pCO2 och, HCO3
-och BE och laktat i 

blodet. 

pH pO2 (kPa) pCO2 (kPa) HCO3
- 

(mmol/l) 
BE Laktat 

(mmol/l) 
7,35-7,45 10-13 4,5-6 22-27 -3–3 0,5-1,6 

 

5.6.3 Redogöra för de kliniskt använda begreppen buffertbas (BB), basöverskott (BE) 

och standardbikarbonat. 

• Buffertbas (BB) är summan av alla buffrande baser som finns i ett vätskerum. I blod är 
detta summan av bikarbonat och prot-, vilket är cirka 48 mM i helblod. 

• Basöverskott (BE) indikerar förskjutning av BB och är positiv då BB ökar och negativ 
då BB minskar. Detta innebär att det finns mindre fria baser som kan ta emot protoner 

vid negativt BB och att det finns mer fria baser vid positivt BB. 

• Standradbikarbonat är koncentrationen av HCO3
-. 
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5.6.4 Redogöra för de vanligaste syrorna och baserna som ger upphov till syra-

basrubbingar i kroppen. 

5.6.4.1 Acidos 

• Kolsyra – bildas då koldioxid löses i vatten och omvandlas till kolsyra via karbanhydras 

(CA). Det produceras cirka 20 mol koldioxid per dygn och detta ventileras ut som 

koldioxid via respirationen då koldioxid är en flyktig gas.  

• Fosforsyra (H3PO4) – bildas genom nukleinsyrametabolism då fosfater spjälas från 

nukleotider.  

• Svavelsyra (H2SO4) – bildas genom spjälkning av cystein och metionin  

• Laktat – bildas genom glykolys och anaerob förbränning. Det är inte själva laktatet som 
bidrar till sänkt pH då det bildas som laktat och inte mjölksyra. Istället sjunker pH vid 

laktatproduktion på grund av otillräcklig ATP-syntes då vätejoner produceras vid ATP-

hydrolys.  

Totalt bildas 0,1 mol icke-flyktiga syror per dygn, vilket måste utsöndras via urinen. Acidos kan 

även uppstå vid metabolism av fettsyror i form av ketoacidos. En hög produktion av 

ketonkroppar sänker pH då de är naturligt sura. Acidos kan även uppstå vid intag av metanol 

eller glykol då dessa omvandlas till karboxylsyror under sin metabolism, samt vid högt intag 

av acetylsalicylsyra.  

 

5.6.4.2 Alkalos 

Alkalos kan uppstå till följd av höga halter av bikarbonat, eller via kräkning som minskar 

syramängden i kroppen.  

 

5.6.5 Redogöra för hur koncentrationen av K+och Ca2+ påverkas av syra-bas status. 

5.6.5.1 Kalium 

Kalium finns i höga koncentrationer intracellulärt och är normalt löst tillsammans HPO4
2-. Vid 

hög produktion av icke-flyktiga syror som vid metabol acidos buffras protoner från syrorna av 

HPO4
2- och bilar H2PO4

2-. Samtidigt kommer syrans motsvarande bas lämna cellen, när detta 

sker kan kalium följa med ut från cellen. Detta leder till hyperkalemi när den extracellulära 

kaliumnivån ökar. Vid acidemi kommer också Na+/H+-pumpens aktivitet minska då 

protongradienten över cellmembranet minskar, detta leder till en minskning av Na+/K+-

pumpens aktivitet och kaliumkoncentrationen i plasma kommer öka.  

 

5.6.5.2 Kalcium 

För kalcium är cirka hälften proteinbundet i plasma och hälften är fria joner. Kalcium binder 

proteiner där det finns två närbelägna negativa sidokedjor, men då pH sjunker ökar 

sannolikheten att väte konkurrerar ut kalcium från dessa platser, vilket leder till att fritt 

kalcium ökar i plasma. Vid alkalos kommer fritt kalcium istället minska då det finns fler fria 

platser på proteiner att binda.  

 

5.6.6 Redogöra för olika typer av syra-bas-störningar (metabola och respiratoriska), 

hur kan dessa uppkomma och vilka kompensationsmekanismer som finns 

(buffertsystem och organsystem). 

5.6.6.1 Respiratorisk acidos 

Respiratorisk acidos uppstår vid hypoventilation. Detta kan orsakas av obstruktiva eller 

restriktiva lungsjukdomar, revbensbrott, eller vid andningsdepression till följd av opiater. 

Detta leder till retention av koldioxid, som förskjuter 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐻2𝐶𝑂3 till höger och leder 

till en hög produktion av kolsyra. Vid respiratorisk acidos sjunker pH och pCO2 ökar. Initialt 
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kommer BE vara normalt (±3), men då acidosen kompenseras med hjälp av BB kommer BE 

och HCO3
- öka. Detta sker genom att bikarbonat reabsorberas i njuren och därmed höjs BE.  

 

5.6.6.2 Respiratorisk alkalos 

Vid respiratorisk alkalos är ventilationen av koldioxid istället för hög. Detta sker vid 

hyperventilation, hypoxi eller vistelse på hög höjd. Detta leder till att 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐻2𝐶𝑂3 

istället förskjuts till vänster. Då den respiratoriska alkalosen kompenseras kommer BE sjunka 

till följd av att mindre HCO3
- reabsorberas.  

 

5.6.6.3 Metabol acidos 

Vid metabol acidos ökar produktionen av icke-flyktiga syror, metabol acidos kan även orsakas 

av bikarbonatförluster vid till exempel diarré. Detta leder till att BE sjunker och därmed att pH 

sjunker. HCO3
- kommer även sjunka då bikarbonaten buffrar den ökade syramängden. När 

metabol acidos kompenseras sker det bland annat respiratoriskt via ökad ventilation. Detta 

leder till att pCO2 minskar.  

 

5.6.6.4 Metabol alkalos 

Metabol alkalos uppstår till följd av syraförluster via kräkning, användning av diuretika eller 

hög aldosteronproduktion. Det kan även uppstå vid intag av baser. Den ökade basmängden 

leder till att BE ökar, även HCO3
- ökar till följd av att det inte finns tillräckligt med syra för att 

bikarbonatet ska omvandlas till kolsyra. Då metabol alkalos kompenseras ökar pCO2 till följd 

av minskad ventilation som leder till en ökad kolsyraproduktion.  

 

5.6.6.5 Kombinerad metabol och respiratorisk acidos 

Kombinerad respiratorisk och metabol acidos kan uppstå vid till exempel hypoventilation som 

leder till hypoxi och ischemiska skador. Detta leder till att BE är lågt samtidigt som pCO2 är 

högt. Även HCO3
- kommer vara lågt då det buffrar den ökade syremängden.  

 

5.6.6.6 Kombinerad metabol och respiratorisk alkalos 

Vid kombinerad metabol och respiratorisk alkalos kommer BE vara högt samtidigt som pCO2 

är lågt. HCO3
- kommer då vara högt.  

 

5.6.7 Analysera och diskutera syra-bas status för en individ/patient utifrån kännedom 

om pH, pCO2, HCO3
-och BE. 

5.6.7.1 Skall kunna avgöra om rör sig om en: 

• Acidemi (acidos) eller alkalemi (alkalos)? 

 Kontrollera pH. Om det är lågt är det en acidemi och om det är högt är det en 
alkalemi.  

• Metabol eller respiratorisk syra-bas-störning (orsak)? 

 Om onormalt pCO2 kan ge förändringen i pH är det en respiratorisk störning. 

 Om onormalt BE kan ge förändringen är det en metabol störning. 

• Akut-, Akut kombinerad-, Partiellt kompenserad-, eller Fullständigt kompenserad 

syra-bas-störning?  

 Om en paramater (pCO2 eller BE) är onormal är det en akut störning. Om båda 
är onormala och pH är onormalt är den partiellt kompenserad. Om pH är 

normalt och båda är onormala är det en fullständigt kompenserad störning. 

HCO3
- är för lågt vid kompenserade respiratoriska alkaloser alternativt 

kompenserade metabola acidoser. HCO3
- är för högt vid kompenserade 

respiratoriska acidoser alternativt kompenserade metabola alkaloser. 
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5.6.8 Skall kunna diskutera involverade organsystem, vad som är primär orsak till 

syra-bas-störningen och hur en kompensation eventuellt har skett. 
Vid respiratoriska syra-basstörningar (se 5.6.6.1-5.6.6.2.) kommer de kompenseras med hjälp 

av njurens reglermekanismer och vid metabola syra-basstörningar kommer de regleras med 

hjälp av antingen njurens kompensationsmekanismer eller respirationens 

kompensationsorganismer. 

   

5.7 Medicinska njursjukdomar 

5.7.1 Redogöra för följande medicinska njursjukdomars (tillstånds) orsaker och 

patofysiologi, morfologiska förändringar och kliniska konsekvenser:   

5.7.1.1 Vanliga skademönster och mekanismer vid njursjukdom såsom: 

5.7.1.1.1 Crescentformationer 

Crescentformationer bildas då kapillärer i glomeruli tar skada och spricker. Det ansamlas då 

fibrin och inflammatoriska celler i Bowmans spatium, vilket leder till destruktion av glomeruli.  

5.7.1.1.2 Glomeruloskleros 

Vid glomeruloskleros har glomeruli skadats i den utsträckning att de har ersatts av fibros. 

Fibrosen kan vara både segmentell och påverka en hel glomeruli så att de inte längre fungerar.  

5.7.1.1.3 Hyperfiltration 

Hyperfiltration uppstår då filtrationsbarriären i glomeruli tar skada så att proteiner och i vissa 

fall celler kan passera den.  

5.7.1.1.4 Tubulär atrofi 

Tubulär atrofi innebär att epitelet i tubuli är plattare än normalt (atrofiskt) detta sker vid till 

exempel njursvikt. 

5.7.1.1.5 Interstitiell fibros 

Interstitiell fibros innebär att det bildas fibros utanför glomeruli.  

 

5.7.1.2 Nefritiskt och nefrotiskt syndrom, akut och kronisk njursvikt (uremi) 

5.7.1.2.1 Nefritiskt syndrom 

Nefritiskt syndrom är ett syndrom som orsakas av en immunologisk respons, vilket ger upphov 

till skada på glomeruli. De kännetecknande symptomen för nefritiskt syndrom är: 

• Hematuri 

• Oliguri (liten urinmängd) 

• Hypertoni (vätskeretention) 

• Mild proteinuri 

5.7.1.2.2 Nefrotiskt syndrom 

Nefrotiskt syndrom har oklar patogenes, men har fyra kännetecknande symptom:  

• Massiv proteinuri 

• Hypoalbuminemi 

• Ödem 

• Hyperlipidemi  

Vid nefrotiskt syndrom är det filtrationsbarriären som blir skadad av olika anledningar, vilket 

leder till att proteiner börjar läcka ut och orsakar proteinuri och hypoalbuminemi. Detta 

påverkar det kolloidosmotiska trycket som leder till ödem och levern börjar nysyntetisera 

blodproteiner, vilket medföljer syntes av lipoproteiner och hyperlipidemi. Nefrotiskt syndrom 

uppkommer vid minimal change nefropati, membranös nefropati och fokal segmentell 

glomeruloskleros.  
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5.7.1.2.3 Njursvikt 

Njursvikt innebär att njurarna slutar fungera. Det kan vara både akut till följd av chock eller 

blockerat urinflöde och kronisk till följd av diabetes, hypertoni, glomerulonefrit eller av annan 

patogenes. Vid uppkomst av symptom har njuren skadats till 75%, makroskopiskt blir njuren 

liten och granulerad. Mikroskopiskt syns glomeruloskleros, fibros och atrofiskt tubulusepitel. 

 

5.7.1.3 Glomerulära sjukdomar: Minimal change nefropati, fokal segmentell 

glomeruloskleros, membranös nefropati, IgA-nefrit. 

5.7.1.3.1 Minimal change nefropati 

Vid MCNS uppkommer nefrotiskt syndrom, oftast hos barn och det är vanligare hos pojkar. 

Patogenesen är oklar, men teorin är att det finns T-cellsderiverade faktorer som skadar 

podocyter och leder till fusion av fotutskotten och förlust av nefrin. Ljusmikroskopiskt syns 

inga stora förändringar, men elektronmikroskopiskt syns fuserade fotutskott. MCNS 

behandlas med steroider och prognosen är oftast bra.  

5.7.1.3.2 Fokal segmentell glomeruloskleros 

Fokal segmentell glomeruloskleros kan vara primär (idiopatisk) eller sekundär och orsakas av 

HIV, annan njursjukdom, adaptiv eller genetisk. Symptomen är främst nefrotiskt syndrom och 

patogenesen är podocytskada. Mikroskopiskt syns segmentell skleros i glomeruli och vid IFL 

syns ospecifik inlagring i sklerosen; även fotutskotten kan vara fuserade, vilket syns 

elektronmikroskopiskt. Tillståndet är svårt att diagnosticera på grund av att endast få 

glomeruli kan vara påverkade och behandling med steroider ger endast liten effekt. Prognosen 

är dålig då 50% utvecklar njursvikt inom 10 år och efter transplantation återkommer ofta 

sjukdomen.  

5.7.1.3.3 Membranös nefropati 

Membranös nefropati drabbar främst medelålders män och är i 85% av fallen en autoimmun 

sjukdom som orsakas av antikroppar mot podocytantigen. Det kan även vara sekundärt då det 

orsakas av antikroppar mot exogena antikroppar. Vid membranös nefropati bildas 

antikropp/antigenkomplex in situ som ansamlas i njuren, detta leder till 

komplementaktivering som orsakar kapillärskador. Mikroskopiskt förtjockas basalmembranet 

och det bildas subendoteliala och intramembranösa inlagringar av antikropp/antigenkomplex. 

I ljusmikroskop syns förtjockade kapillärväggar och spikes. Vid immunflourescens syns IgG-

inlagring längs kapillärväggen. Behandling är främst symptomatisk och ibland med steroider, 

25% får komplett remission och 25% utvecklar njursvikt.  

5.7.1.3.4 IgA-nefrit 

IgA-nefrit är den vanligaste glomerulonefriten i världen, med högst incidens hos män mellan 

15-30. Det finns även en gentisk predisposition för sjukdomen. Patogenesen är att det efter en 

luftvägs- eller mag-tarmkanalsinfektion bildas onormalt glykosylerade IgA som ackumuleras i 

glomeruli. Detta ger nefritiskt syndrom. Mikroskopiskt synd mesangieökning och 

hypercellularitet i mesangiet, samt IF påvisar IgA i mesangiet. Det finns ingen behandling, 

utan den främsta behandlingen är att fastställa normalt blodtryck. Ibland kan 

immunosuppressiva läkemedel användas. Upp till 50% får njursvikt efter 20 år.  

 

5.7.1.4 Systemsjukdomar med sekundär glomerulär skada: Vaskulit (Wegener, mikroskopisk 

polyangit), diabetes mellitus, amyloidos.  

5.7.1.4.1 Vaskulit 

Vid småkärlsvaskulit i arterioler, venoler och kapillärer bildas autoantikroppar mot 

neutrofiler, vilket leder till neutrofilaktivering. Neutrofilerna attackerar sedan endotelet och 

orsakar kärlskada. Detta kan leda till crescentglomerulonefrit. Detta leder till sjukdomskänsla, 

ödem, oliguri och uremi. Mikroskopiskt bildas crescentformationer i glomeruli  
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5.7.1.4.2 Diabetes mellitus 

Vid diabetes mellitus sker glykosylering av matrixproteiner som leder till inbindning av 

plasmaproteiner och en ökad syntes av matrix. Detta orsakar glomeruloskleros, hyalin 

atheroskleros och pyelonefrit. Skadorna på glomeruli och kärl leder till en progressiv 

proteinuri som kan leda till nefrotiskt syndrom och minskad GFR. Efter lång tid kan det leda 

till njursvikt. 

5.7.1.4.3 Amyloidos 

Amyloidos är en grupp av sjukdomar som leder till syntes av fibrösa proteiner, vilka kan 

ackumuleras i njuren. Detta ger en progressiv skada i njuren som leder till nefrotiskt syndrom 

och tillslut till njursvikt. Njuren blir hård och blek och mikroskopiskt ses amyloida 

depositioner. 

 

5.7.1.5 Tubulointerstitiella sjukdomar: Akut tubulär skada, interstitiell nefrit.   

5.7.1.5.1 Akut tubulär skada 

Akut tubulär skada som akut tubulär nekros är den vanligaste orsaken till akut njursvikt. Det 

kan orsakas av till exempel ischemi vid hypovolemi, det kan också orsakas av nefrotoxiner som 

skadar njurvävnaden. Vid akut tubulär skada sker renal vasokonstriktion, vilket minskar RBF 

och därmed leder till oliguri. Tubuli kan även ha obstruktioner på grund av nekros i tubuli, 

vilket leder till ökad hydrostatiskt tryck när primärurin inte kan flöda bort och det ger minskad 

GFR. Mikroskopiskt syns nekrotiska tubulusceller och avlossnat epitel i tubuli.  

5.7.1.5.2 Interstitiell nefrit 

Interstitiell nefrit orsakas främst av kronisk pyelonefrit eller läkemedelreaktioner. Kronisk 

pyelonefrit kan orsakas av återkommande urinvägsinfektioner, vilket leder till skador och 

ärrbildning i njuren, som kan leda till obstruktioner, eller reflux av urin från nedre 

urinvägarna. Detta orsakar inflammation. I samband med läkemedelsinducerad inflammation 

orsakas det av överkänslighetsreaktioner mot antibiotika som leder till immunreaktioner och 

som orsakar inflammation. Om orsaken är kronisk pyelonefrit ses makroskopisk och 

mikroskopisk ärrvävnad, som främst är associerad med calyx eller pelvis renalis. Det finns 

även invasion av immunceller, främst lymfocyter och plasmaceller med enstaka neutrofiler. 

Vid lång sjukdom kan glomeruloskleros ses. Vid läkemedelsinducerad interstitiell nefrit syns 

interstitiellt ödem med infiltrat av mononukleära celler som främst är lymfocyter och 

makrofager. Det kan även finnas eosinofiler och neutrofiler. Det kan även bildas icke-

nekrotiserande granulom med jätteceller. 

 

5.7.1.6 Vaskulära sjukdomar: Benign och malign hypertoni. 

I samband med hypertoni blir blodkärlen i njuren hyperpermeabla för fibrinogen och 

plasmaproteiner, får endotelskada och depositioner av trombocyter. Arterioler och små artärer 

får då fibrinoid nekros. Mitotiska faktorer som frisätts från trombocyter leder till hyperplasi i 

intima och orsakar hyperplastisk ateroskleros. Blodkärlens minskade lumen leder till hypoxi i 

njuren, vilket leder till ytterligare blodtryckshöjning genom aktivitet i RAAS. Njuren kan då få 

små blödningar (petechier) på sin yta. Mikroskopiskt syns fibrinogen nekros i artärer och 

hyperplastisk ateroskleros som ger artärer ett ”lökaktigt” utseende. Malign hypertoni orsakar 

papillödem, encefalopati, kardiovaskulära abnormaliteter och njursvikt. De första symptomen 

är ofta sammanlänkade med ökat intrakraniellt tryck. Det kan förekomma både proteinuri och 

hematuri.  

 

5.7.1.7 Kongenitala/ärftliga tillstånd: Adult polycystisk njursjukdom. 

Adult polycystisk njursjukdom (ADPKD) är en autosomalt dominant sjukdom som orsakas av 

en mutation på kromosom 16 som leder till felaktigt uttryck av polycystin-1, som finns nära 

primärcilien på tubulusceller. Detta leder till influx av kalcium och felaktig reglering av 

cellpolaritet, celladhesion och proliferation som leder till bildandet av cystor som kan orsaka 
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interstitiell fibros och inflammation, samt glomerulär och vaskulär skada. Morfologiskt blir 

njurarna mycket förstorade och fylls av cystor som är 3-4 cm stora och fyllda med vätska. Det 

kan finnas insprängd normal vävnad mellan cystorna. Sjukdomen utvecklas långsamt och 

leder till bland annat smärta och intermittent hematuri för att slutligen leda till njursvikt. Dock 

kan många med behandling leva till nästan normal livslängd, men avlider ofta till följd av 

hypertensiva komplikationer eller uremi.  

 

5.8 Urologiska sjukdomstillstånd 

5.8.1 Redogöra för följande urologiska sjukdomars (tillstånds) orsaker och 

patofysiologi, morfologiska förändringar och kliniska konsekvenser: 

5.8.1.1 Avflödeshinder: Njursten, hydronefros. 

5.8.1.1.1 Njursten 

Njursten innebär att det bildas kristaller av salter i urinvägarna, där det vanligaste är att de 

bildas i njuren. Det vanligaste är at de bildas av kalciumsalter som kalciumoxalat och 

kalciumfosfat. De kan även bildas av magnesium- eller ammoniumfosfat, eller av urinsyra. 

Orsaken till stenbildning är ofta oklar men de innehåller ofta mukoprotein. Den vanligaste 

orsaken är överexkretion av den orsakande substansen (som kalcium), vilket leder till att 

urninen blir mättad av substansen och gör att den fälls ut. Stenar är oftast unilaterala och kan 

bildas i calyx renalis, pelvis renalis eller vesica urinaria. Stenarna kan ha jämn eller ojämn yta 

och ha utskott av kristaller. Stenarna kan vara asymptomatiska eller ge smärta om de fastnar i 

urinvägarna. Det kan även förekomma hematuri och de kan orsaka bakterieinfektioner. 

5.8.1.1.2 Hydronefros 

Hydronefros innebär att calyx och pelvis renalis blir dilaterat till följd av avflödeshinder för 

urinen. Det medföljer även ofta atresi av parenkymet. Hydronefros kan vara medfött eller 

förvärvat genom njursten eller tumörer. Njuren kan vara förstorad och ha atrofiskt parenkym 

med dilaterad pelvis och calyx. Även ureter kan vara dilaterad på en eller båda sidor. 

Mikroskopiskt syns dilatation av tubuli, med efterföljande atrofi och fibros. Även glomeruli 

kan atrofiera och sklerosera. Vid plötsliga och kompletta obstruktioner kan det förekomma 

koagulativ nekros.  

 

5.8.1.2 Urinvägsinfektioner: Cystit, pyelonefrit. 

5.8.1.2.1 Cystit 

Cystit är infektion i nedre urinvägarna och urinblåsan som främst orsakas av bakterier som E. 

coli. Mikroskopiskt syns akut inflammation i epitel och stroma. Symptom innefattar hematuri 

och sveda vid miktion, samt smärta i pelvis eller buk. Även ökad miktionsfrekvens och urgency 

är vanligt. Cystit kan bli interstitiell och är då en uteslutningsdiagnos. Symptom är smärta från 

urinblåsan och ökad miktionsfrekvens eller urgency. Interstitiell nefrit kan orsaka petechiala 

blödningar, fissurer och fibros. Det kan även utvecklas till kronisk inflammation.  

5.8.1.2.2 Pyelonefrit 

Pyelonefrit orsakas av urinvägsinfektioner som spridit sig från nedre urinvägarna till de övre. 

Pyelonefrit orsaka oftast smärta över njurlogerna och kännetecknas av abcessformationer i 

njuren och infiltrat av neurofiler som bildar massor i interstitiet är vanliga.  

 

5.8.1.3 Tumörer: Njurcancer, urotelial cancer 

5.8.1.3.1 Njurcancer 

Njurcancer drabbar cirka 1200-1300 individer i Sverige varje år och har en mortalitet på cirka 

500. Dess klassifikation är baserad på morfologi, cytogenetik och immunohistokemi. 85% av 

alla njurcancer är klarcellig njurcancer som uppkommer från proximala tubulus. Från 

proximala tubulus kan även papillär njurcancer uppstå. Från distala tubulus finns kromofob 

njurcancer och benigna onkocytom. Det finns även mycket ovanligt carcinom i samlingsrör 
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som har mycket dålig prognos. Klarcellig njurcancer har bättre prognos, men papillär och 

kromofob njurcancer har ännu bättre prognos. Cirka 30% av all njurcancer kan härledas till 

rökning. Njurcancer har typiskt ”pushing border”, där tumören pressar in i närliggande 

vävnad, snarare än att vara dissekerande. Makroskopisk har stora tumörer ofta inslag av 

nekros och blödning. Klarcellig cancer har mikroskopiskt stora celler med distinkta gränser 

och klar cytoplasma. Papillär njurcancer bildar papillära strukturer. Kromofob njurcancer har 

ofta ett mosaikliknande utseende. Symptom vid njurcancer är hematuri, buk- eller 

flanksmärtor och palpabla tumörer. Njurcancer metastaserar vanligen till lungor, lymfkörtlar, 

skelett, lever, hud eller CNS. 

5.8.1.3.2 Urotelial cancer 

Urotelial cancer uppkommer oftast i urinblåsa, men kan även förekomma i njurbäcken, uretär 

eller uretra. Cirka 3100 fall av urotelial cancer diagnosticeras i Sverige per år och mortaliteten 

är cirka 750 personer. Även här är rökning den vanligaste orsaken men det kan även orsakas 

av strålbehandling, vissa cytostatika och arsenik. Låggradig urotelcellscancer är papillär och 

höggradig visar solida massor mikroskopiskt. Blåscancer ger hematuri som är makroskopisk i 

80% av fallen, men kan även ge irritation och smärta vid miktion. Urotelcellscancer 

metastaserar oftast till lymfkörtlar i ljumskel, skelett, lever eller lungor. 

6 Modul 6 – Endokrinologi och reproduktion 

6.1 Hormonell reglering av kalcium & fosfat  

6.1.1 Redogöra för bisköldkörtelhormonets (parathormon, PTH) struktur, syntes, 

effekt samt reglering av frisättning 
PTH är ett proteinhormon med 84 aminosyror som bildas i glandula parathyroideas oxyfila 

celler (huvudceller). Syntesen stimuleras av lågt kalcium i plasma. Förutom att frisättningen 

av PTH ökar vid lågt kalcium, minskar även intracellulär degradering och långsiktigt 

uppregleras transkriptionen av PTH och cellproliferation av huvudceller ökar. PTH har två 

receptorer; PTH-1 som finns i ben, brosk och njure och PTH-2 finns i pankreas, testiklar och 

placenta. I ben stimulerar PTH nedbrytning av hydroxyapatit och reabsorption av kalcium till 

blodet. PTH stimulerar även osteoblaster till att frisätta RANKL som binder RANK och därmed 

stimulerar differentiering och proliferation av osteoklster. I njuren stimulerar PTH aktivering 

av vitamin D till 1,25-(OH)2 formen av vitamin D och reabsorption av kalcium, samt hämmar 

reabsorptionen av fosfat. Vitamin D kommer i sin tur öka absorptionen av kalcium i mag-

tarmkanalen, samt hämma transkription av PTH och cellproliferation av huvudceller. 

Frisättning av PTH inhiberas av FGF 23. 

 

6.1.2 Redogöra för D-vitaminets struktur, syntes, effekt samt reglering av dess 

aktivitet och frisättning  
D-vitamin är ett steroidhormon som bildas i huden från kolesterol då huden träffas av solljus. 

Man kan även få D-vitamin från kosten. I levern omvandlas dietärt eller syntetiserat D-vitamin 

till 25-OH-D3. I njuren aktiveras 25-OH-D3 av 1α-hydroxylas till 1,25(OH)2-D3. 1α-hydroxylas 

stimuleras av PTH och lågt plasmafosfat, samt hämmas av FGF 23, som frisätts när D-vitamin 

ökar. D-vitamin ökar kalciumnivån i plasma genom att facilitera PTH-aktivitet i ben, öka 

kalciumabsorption i tarmen och öka kalciumreabsorption i njuren. D-vitamin ökar även 

fosfatnivån genom att öka fosfatabsorptionen i tarmen och öka fosfatreabsorptionen i njuren. 
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6.1.3 Känna till bristsymptom, toxicitetsymptom och förekomst i kosten för D-vitamin 

och kalcium 

6.1.3.1 D-vitamin 

D-vitamin prodcueras i huden då man vistas i solljus, samt finns i fet fisk, D-vitaminberikade 

produkter som mejeriprodukter och växtdrycker, samt kött och ägg. Brist på D-vitamin orsakar 

missformningar av skelettet hos barn och osteomalaci hos vuxna (uppmjukning av skelettet), 

allvarlig brist kan orsaka kramper. Det kan också orsaka muskelsvaghet och proximal myopati, 

skelett eller muskelvärk och gångsvårigheter. Vid högt D-vitaminintag kan det vara toxiskt och 

leder till hyperkalcemi, vilket kan orsaka kalciuminlargring i njurarna och njursvikt.  

 

6.1.3.2 Kalcium 

Kalcium finns i många livsmedel, men främst i mjölkprodukter, bladgrönsaker och nötter. 

Kalciubrist kan leda till osteoporos hos vuxna och tillvxthämning hos barn. Högt kalciumintag 

i kombination med högt D-vitamin kan leda till khyperkalcemi, kalcifiering av vävnader, 

njursten och njursvikt.  

    

6.1.4 Redogöra för kalcitonins struktur, effekt och frisättning 
Kalcitonin är ett peptidhormon på 32 aminosyror som produceras i skördkörtelns 

parafollikulära celler. Frisättning stimuleras av kalcium och gastrin. Kalcitonin binder till en 

GPCR som hämmar osteoklaster och hämmar reabsorption av kalcium och fosfat i njuren. 

Kalcitonin hämmar även gastrin.  

 

6.1.5 Redogöra för reglering av den integrerade kalciumhomeostas 
Vi måste förtära cirka 1 g kalcium om dagen, av 

detta absorberas cirka 150 mg och cirka 150 mg 

utsöndras via urinen per dag. Vid låga 

kalciumnivåer frisätts PTH från gl. 

Parathyroidea, PTH stimulerar frisättning av 

kalcium från ben, reabsorptionen av kalcium från 

njuren, samt aktiveringen av D-vitamin. D-

vitamin stimulerar absorption av kalcium i 

tarmen och stimulerar reabsorption av kalcium i 

njuren. Dessutom bidrar D-vitamin till PTHs 

effekter i ben. D-vitamin stimulerar även 

frisättning av FGF 23 från osteocyter och 

osteoblaster, vilket hämmar reabsorption av 

kalcium från njuren, samt hämmar bildningen av 

D-vitamin. PTH stimulerar även frisättning av RANKL från osteoblaster, vilket leder till 

differentiering och proliferation av osteoklaster, vilket bidrar ytterligare till att frisätta kalcium 

från ben. När kalcium stiger i blodet stimuleras frisättning av kalcitonin som hämmar 

osteoklaster och därmed frisättning av kalcium från ben, samt hämmar reabsorption av 

kalcium i njuren.  

 

6.1.6 Redogöra för hormonell reglering av benomsättning 
Benomsättningen regleras via OPG och RANKL som produceras av osteocyter och 

osteoblaster. RANKL binder till RANK på osteoklastprekursorer som då differentierar till 

mogna osteoklaster och därmed stimulerar bennedbrytning. OPG är istället en löslig receptor 

för RANKL som frisätts och därmed hämmar RANKL från att bind RANK, detta främjar istället 

benbildning. Via dess verkar hormoner för att påverka benbildning och bennedbrytning. De 

hormoner som ökar produktion och uttryck av RANK/RANKL är PTH, kortisol och D-vitamin. 
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De som istället ökar produktion av OPG är tillväxthormon, testosteron, östrogen och 

kalcitonin. Osteokalcin är ett hormon som bildas i skelettet och är förknippat med ökad 

benbildning, men mekanismen är oklar.  

 

6.1.7 Känna till sjukdomar med rubbningar i kalcium-fosfatomsättningen 

• Hyperparathyroidism – Innebär högt PTH, 85%  orsakas av adenom, kan också orsakas 
av njursvikt, D-vitaminbrist eller malabsorption. Ger symptom som törst, stora 

urinmängder, trötthet, nedstämdhet, ont i magen, högt blodtryck, muskelvärk och 

njursten. Behandlas med operation av adenom eller cinacalet som sänker PTH. 

• Hypoparathyroidism – Innebär lågt PTH och är ett ovanligt tillstånd. Det ger symptom 

som trötthet, kramper, domningar, stickningar och arytmi. Behandlas med Ca2+, D-

vitamin och PTH. 

• Hypoventilation – ger alkalos som leder till att kalcium binder albumin och orsakar 
hypokalcemi. Ger stickningar, domningar och kramper. 

• Sarkoidos – inflammatorisk sjukdom som kan leda till minskat kalcium. 

• Njursvikt – ökad filtration och minskad reabsorption av kalcium. 

 

6.1.8 Känna till och definiera osteomalaci och osteoporos, samt dess orsaker och 

översiktligt om behandlingen av osteoporos  
Osteoporos innebär att man har en mindre mängd normalt ben med förändrad 

mikroarkitektur. Osteomalaci innebär att det finns bibehållen benmatrix, men att den har en 

nedsatt mineralisering. Osteoporos kan vara primär och då bero på ålder eller vara 

postmenopausal, eller så kan den vara sekundär till läkemedelsbehandling eller sjukdom. 

Oateomalaci kan orsakas av brist på D-vitamin, kalcium eller fosfat, vilket kan bero på för litet 

intag, malabsorption, leversvikt eller njursvikt. Det finns fem stadier för att behandla 

osteoporos: 

I. Försäkra adekvat intag av kalcium och D-vitamin. 

II. Viktbärande och muskelstärkande träning. 

III. Rökstopp och minskat alkoholintag. 

IV. Fallprevention. 

V. Behandling av bakomliggande orsak. 

Det finns också läkemedel som används mot osteoporos. Bisfosfonat är ett läkemedel som 

byggs in i kalciumapatiten och försvårar för osteoklaster att bryta ned benet. Detta sker genom 

att osteoklaster gnomgår apoptos då de fagocyterar hydroxyapatit som innehåller bisfosfonat. 

Denosumab är en antikropp mot RANKL och teriparatid är en PTH-analog som ges sällan och 

intermittent, vilket stimulerar benbildning.  

 

6.2 Tillväxt och pubertet 

6.2.1 Redogöra för tillväxtmönster och hormonell reglering av tillväxten under barn- 

och pubertetsåren 

6.2.1.1 Tillväxt 

Genomsnittlig födelselängd är 50 cm och genomsnittlig födelsevikt är 3,5 kg. 

Standardavvikelsen är 2 cm och 0,5 kg. Litenhet vid födseln definieras som -2 

standardavvikelser, men gränserna flyttas beroende på i vilken vecka barnet är fött. In utero 

styrs fostrets tillväxt av näringsstatus, insulin och tillväxtfaktorer som IPL-II och hPL. Hos 

spädbarn styrs barnets tillväxt också av näringsstatus och insulin, men nu är thyroideahormon 

viktigt för tillväxt, samt GH och IGF börjar spela roll för barnets tillväxt. Prepubertalt är det 

GH/IGF-I, thyroideahormon och androgener som styr tillväxten och under puberteten är det 

könshormoner som androgener, östrogen, LH/FSH och GH/IGF-I som styr tillväxt. Onormal 

tillväxt hos barn definieras som +/- 2 standardavvikelser från deras längd- och viktkurva, men 
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även barnets motoriska och kognitiva utveckling, subkutant fett och proportioner måste tas i 

åtanke. Man måste också ta föräldrarnas längd i åtanke och jämföra barnets längdkurva och 

viktkurva, samt jämföra tillväxt som barn med tillväxt i pubertet. Småväxthet hos barn kan 

orsakas av psykosociala orsaker eller sjukdomar som påverkar nutrition eller hormoner. Även 

kroniska sjukdomar och genetiska syndrom kan vara orsaken. Syndrom kan även orsaka 

storväxthet, som också kan orsakas av hormonstörningar.  

 

6.2.1.2 Pubertet 

Vid puberteten måste många olika hormoner vara i tillräckliga mängder för att aktivera GnRH-

neuron. Det handlar om att binjurarna ska aktiveras och producera olika steroidhormon, 

nutritionen måste vara tirräcklig, alltså måste insulin och leptin ha adekvata nivåer. Grehlin 

och adiponectin verkar istället hämmande på neuronen och leder till en fördröjning av 

pubertet. Sist måste kisspeptin frisättas från hypothalamus, vilket leder till att GnRH börjar 

frisättas pulsatilt och gonaderna börjar producera könshormoner. Olika delstadier i 

puberteten är: 

• Adrenarche – ökning av binjureandrogener (6-10 år) 

• Thelarche – tillväxt av bröstvävnad 

• Menarche – Menstruationsstart  

• Pubarche – Ökad könsbehåring 

• Spermarche – Påbörjad spermatogenes 

De könshormoner som är viktiga under puberteten är för flickor östrogener: Östradiol 

stimulerar brösttillväxt, behåring och längdtillväxt, men det stimulerar även epifysslutning, 

vilket leder till kortare tillväxtfas än killar. För pojkar är det androgener som dominerar: 

Testosteron stimulerar muskeltillväxt, behåring, gondamognad och längdtillväxt. Testosteron 

konverteras sedan till östradiol, men på grund av de lägre nivåerna leder det till en längre 

tillväxtfas och högre sluthöjd.  

 

6.2.2 Redogöra för reglering av tillväxthormon (GH) och tillväxtfaktorn IGF-1 samt 

dess bindarproteiner och hur nivåerna av IGF-1 förändras under livscykeln 

6.2.2.1 IGF-1 och GH 

Tillväxthormon frisätts från hypofysen och dess 

frisättning stimuleras av GHRH från hypothalamus. 

Andra delar av hypothalamus frisätter somatostatin 

som hämmar frisättning av GH från hypothalamus. 

Förutom att GH har effekter direkt på vissa 

processer i målceller stimulerar GH frisättning av 

IGF-1 som produceras främst i levern, men som 

också frisätts parakrint i muskler, njurar, ben och 

endotel etc. Förutom GH-frisättning är syntes och 

frisättning av IGF-1 beroende av adekvata 

näringsnivåer. Både IGF-1 och GH har feed-

backinhibering av sin frisättningn genom att GH 

hämmar frisättning av GHRH och stimulerar 

frisättning av somatostatin från hypothalamus. IGF-1 Hämmar frisättning av både GHRH och 

GH från hypothalamus respektive hypofys, samt stimulerar frisättning av somatostatin. GH 

frisätts pulsatilt under dygnet och nivåerna varierar över dugnet, med högsta nivåer på natten. 

Män har lägre frekvens i pulserna, men har högre frisättning varje puls, medan kvinnor har 

högre frekvens och lägre frisättning. På grund av att det finns många olika bindarproteiner till 

IGF-1 och att cirka 95% är bundet till dessa är nivån av IGF-1 stabil under dygnet. Cirka 80% 

av IGF-1 binder IGFBP3, men det finns 6 olika proteiner i olika nivåer. IGFBP1 har även egna 
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effekter och dess nivåer regleras av insulin, där insulinresistens leder till låga nivåer av IGF-1. 

Nivåerna av GH och IGF-1 varierar under livet, med ökande nivåer till vuxen ålder och därefter 

avtagande nivåer. IGF-1 har receptorer som liknar insulinreceptorn, det kan även bildas 

heterodimerer som består av både insulinreceptor och IGF1R. Det finns stor korsaffinitet 

mellan insulin/insulinreceptor och IGF-1/IGF1R. Effekterna för GH är lipolys, hämning av 

glukosupptag och glukoneogenes, samt stimulering av IGF-1. IGF-1 har insulineffekt på lipolys 

(hämmar lipolys), stimulerar proteinsyntes i lever och muskler, samt stimulerar tillväxt. 

 

6.2.2.2 IGF-2 

IGF-2 är ett hormon som är viktigt för tillväxt under fostertiden och som inte är beroende av 

GH för att frisättas. Även det har en stabil koncentration på grund av bindarproteiner och har 

korsaffninitet med IGF1R och insulinreceptorn, men IGF2R är en annan typ av receptor, vilken 

insulin och IGF-1 inte kan binda.  

 

6.3 Könsdifferentiering  

6.3.1 Känna till vanliga missbildningar i genitalorganen 

6.3.1.1 17β-HSBbrist 

Vid 17β-HSBbrist är individen genetiskt man med karyotypen 46XY, dock leder bristen till 

testosteronbrist då 17β-HSB är ett av enzymen som producerar testosteron. Detta leder till att 

externa genitalier utvecklas som kvinnliga eller har oklar fenotyp. Tillståndet innebär att 

testiklar utvecklas, men att de för det mesta är infertila. Vid puberteten kan vissa sekundära 

manliga könskarakteristika utvecklas, som ökad muskelmassa, mörkare röst och manlig 

kropp- och ansiktsbehåring.  

 

6.3.1.2 Swyers syndrom 

Swyers syndrom finns hos 1 per 80 000 födda och 15-20% beror på mutationer i SRY-genen. 

Karyotypen är 46XY, men normala kvinnliga externa och interna genitalier som vagina uterus 

och tuba uterina. Däremot utvecklas varken testiklar eller ovarium (testiklar kan utvecklas, 

men är outvecklade och ligger kvar i bukhålan). Tillståndet kräver hormonterapi, men trots att 

tillståndet leder till infertilitet kan dessa individer bli gravida med donerade ägg.  

 

6.3.1.3 Androgeninsensitivitetssyndrom 

AIS orsakas av mutationer i androgenreceptorn och finns i två former: CAIS påverkar 2-5 

genetiskt manliga födda per 100 000. De har externa könskarakteristika som kvinnor, men 

saknar uterus och är infertila. De har outvecklade testiklar som inte har vandrat ner och de har 

endast lite eller ingen behåring under armar eller vid pubis. Vid PAIS (partiell AIS) kan 

individen ha manliga, kvinnliga eller könskarakteristika från båda könen. De är ofta infertila 

och kan få bröstvävnadstillväxt under puberteten.  
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6.3.2 Redogöra för mekanismer som styr den normala utvecklingen av gonader till 

testiklar eller ovarier, samt de hormonella och genetiska faktorer som därefter 

avgör den fetala utvecklingen i manlig eller kvinnlig riktning 
Primordiala könsceller bildas från amniotiskt ektoderm och posteriora epiblasten. Till en 

början finns cellerna i gulseäckens vägg, men vandrar under 4-5 veckan via baktarmen till 

genitalåsen, där de differentieras och prolifererar för att bilda ovarier eller testiklar. Under 

denna migration genomgår de extensiv demetylering av genomet för att ta bort epigenetisk 

rester från föräldrarna. Genitalåsen är en del av urogenitalåsarna som ger upphov till 

urinorganen och fortplantningsorganen inklusive interna och externa genitalier. När 

Primordiala könsceller når genitalåsen utvecklar de en cortex och medulla, fram till vecka 6 

finns inga fenotypiska skillnader mellan manliga och kvinnliga embryon. Sry-genen som finns 

på Y-kromosomen styr differentiering till 

testikelvävnad genom att tillsammans med 

CYP26b1 hämmar bildningen av 

retinoinsyra som styr utvecklingen till 

ovarier. Under testikelutvecklingen 

vandrar primordiala könsceller till 

primära könssträngen, som sedan 

utvecklas till tubuli seminefri och 

primordiala könsceller utvecklas still 

spermatogonium. Samtidigt leder 

produktion av androgener till proliferation 

av celler i Wolffian tube, som utvecklas till epidydymis och vas deferens. Vid ovarieutveckling 

kommer primära könssträngen tillbakabildas och ge upphov till sekundära könssträngen där 

de primordiala könscellerna stannar och differentierar till oogonium. Samtidigt kommer 

östrogensignallering leda till att Müllerian duct utvecklas till tuba uterina. Vid avsaknad 

signallering med androgener eller testosteron på grund av könsdifferentiering kommer 

Wolffian tube respektive Müllerian duct tillbakabildas. För denna process är även 

antimüllerskt hormon (AMH) viktigt. Produktion av testosteron sker av Leydigceller i testikeln 

på embryot och har en peak under vecka 11-14 för att sedan sjunka. Efter födseln sker 

ytterligare en peak av testosteronproduktion under månad 1-6. Östrogenproduktionen i det 

kvinnliga fostret sker däremot främst i placenta och nivåerna ökar under vecka 14 för att sedan 

stabiliseras och sjunka i samband med födseln. Efter födseln produceras östrogen istället av 

thecaceller i ovariet. Yttre 

genitalier utvecklas från 

endoderm som differentieras till 

genitalknottran, genitalvecken 

och labioskrotala svullnaden 

(genital swelling) cirka vecka 7. 

Mellan vecka 9 och 12 

differentierar dessa strukturer 

beroende på fostrets kön och 

genitalknottran ger upphov till 

glans penis respektive klitoris, 

genitalvecken sluts hos män och bildar uretra medan de hos kvinnor ger upphov till labia 

minora och labioskrotala svulnaden fuserar hos män och ger upphov till skrotum medan de 

hos kvinnor ger upphov till labia majora. Sist vandrar testiklarna ner från buken till skrotum, 

en process som styrs av androgener och INSL3. 
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6.3.3 Känna till den kliniska bilden vid de vanligaste könskromosomrubbningarna 

6.3.3.1 Kleinfelters syndrom 

Kleinfelters syndrom innebär att karyotypen är XXY eller XXXY, vilket är mer ovanligt. Detta 

påverkar 1/650 födda pojkar. Detta karakteriseras av normal fosterutveckling, med 

symptomdebut i pubertet. Det karakteriseras av testikulär hypoplasi och infertilitet. De får 

också hypogonadism med förhöjda gonadotrpinnivåer på grund av bristande feed-

backinhibition. De utvecklar även gynekomasti på grund av obalans i 

östrogen/testosteronbalansen.  

 

6.3.3.2 Turners syndrom 

Vid turners syndrom är karyotyper 45X (avsaknad av en X-kromosom) eller 45X/46XX 

(chimerism av celler med normal och 45X), detta drabbar cirka 1/2500 till 1/5000 födda 

flickor. Normalt är dessa flickor med satta i sin kroppsbyggnad och infertila på grund av förlust 

av äggstocksfunktion. De har bilateralt underutvecklade gonader, eller hypoplastiska ovarier 

med intakta Müllerska gångstrukturer och normala externa kvinnliga genitalia. I de fall då 

karyotypen är XXX har de normal genitalieutveckling och fertilitet.  

 

6.3.4 Känna till mekanismer bakom bristande maskulinisering av manliga foster och 

virilisering av kvinnliga foster  
Bristande maskulinisering av manliga foster kan orsakas av antingen mutationer som påverkar 

SRY-genen eller som påverkar produktionen av androgener eller deras receptorer. Detta leder 

istället till utveckling av kvinnliga genitalier trots manlig karyotyp. Virilisering av kvinnliga 

foster kan ske vid till exempel CAH (medfödd adrenerg hyperplasi). Detta innebär brist på 

kortisolproducerande enzym och därmed brist på kortisol. Vid den avsaknade 

feedbackinhiberingen ökar produktionen av CRH och ACTH, vilket stimulerar binjurarna att 

producera androgener. Vid klassisk CAH kan individen få livshotande brist på kortisol och eller 

aldosteron. Flickor har ofta atypiskt utseende på de yttre genitalierna och normal uterus, tuba 

uterina och ovarium. De kan få irregulär eller utebliven mens och både kvinnor och män kan 

få infertilitetsproblem. Vid icke-klassisk CAH, som är vanligare och inte lika allvarligt kan det 

vara endast kortisol som är påverkat. Flickor som föds med det kan ha normalt utseende på 

sina genitalier, men kan senare få menstruationsproblem eller utebliven mens, infertilitet eller 

maskulina sekundär könskarakteristika som ökad kropps- och ansiktsbehåring eller djupare 

röst. I båda könen kan CAH orsaka tidig pubisbehåring och tidig pubertet, svår akne och hög 

tillväxt under barndom med kortare slutlängd.  

 

6.4 Kvinnlig reproduktion  

6.4.1 Redogöra för den hormonella regleringen, inkl feed-back systemen, av ovarial- 

och menstruationscykeln  

6.4.1.1 Ovarialcykeln 

Ovarialcyekln inleds den första dagen av menstruationen. Den består av två faser; follikulära 

fasen och luteala fasen. Follikelfasen varar i cirka 14 dagar och under denna period frisätts LH 

och FSH på grund av frisättning av GnRH. FSH stimulerar follikeltillväxt av primärfolliklar till 

antralfolliklar samt produktion av östrogen i follikeln genom att stimulera granulosaceller till 
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progesteronsyntes och omvandling av testosteron till 

östrogen. Höga östrogenhalter leder till fortsatt 

tillväxt av follikeln, medan låga östrogenhalter och 

höga androgenhalter leder till tillbakabildning av 

follikeln. Förutom detta inducerar FSH bildning av 

LH-receptorer i follikeln. När follikeln utvecklats till 

en preovulatorisk follikel ökar östrogenproduktionen 

kraftigt, detta leder till en topp i LH-frisättning som 

stimulerar produktion av progesteron i follikeln 

(granuloasceller) och luteinisering av follikeln. 

Dessutom leder östrogentoppen till en ökad 

produktion av GnRH och aktivin, vilket leder till en 

lite mindre FSH-topp. LH- och FSH-toppen 

inducerar tillsammans med ökad 

progesteronproduktion ovulation genom syntes av 

proteolytiska enzymer och prostaglandiner som leder 

till ovulation. Även ökningen av progesteron leder till 

positiv feedcak på LH, FSH och progesteron. Efter 

ovulation inleds lutealfasen, som varar i cirka 14 

dagar. Under de första 3 dagarna efter ovulation 

hypertrofierar granulosaceller, samt ökar i antal och 

en del thecaceller ansluter, det sker även 

vaskularisering av resterna av follikeln; detta bildar corpus luteum. Lutealcellerna producerar 

sedan progesteron och lite östrogen. Fram till dag 8-9 efter ovulation är corpus luteum 

maximalt vaskulariserad och har maximal produktion av progesteron, östrogen och inhibin, i 

detta stadium är corpus luteum beroende av LH för att inte atrofiera. Mellan dag 9-13 börjar 

corpus luteum atrofiera om det inte börjar produceras hCG från placenta när inplantering 

skett. Detta leder till att nivåer av inhibin, progesteron och östrogen sjunker, vilket leder till 

att frisättning av FSH ökar och därmed stimulerar rekrytering av nya folliklar.  

 

6.4.1.2 Menstruationscykeln 

 Menstruationscykeln inleds samtidigt som ovarialcykeln i samband med den första dagen av 

menstruation. Den inleds med blödningsfasen som varar i cirka 3-7 dagar. När produktionen 

av östrogen ökar till följd av ökat FSH stimuleras endometriet till tillväxt, detta startar den 

proliferativa fasen. Under de första 3 dagarna av den proliferativa fasen reepitaliseras 

endometriet från stratum basale, vilket är klart cirka dag 5-6. Samtidigt sker proliferation av 

körtelceller med cilier och mikrovilli. Spiralartärer tillväxer också och sträcker ut sig från att 

vara raka till att bli snirkliga och bildar lösa kapillärnätverk i endometriet. Maximal 

endometrietillväxt till följd av stigande östrogenhalter och maximal 

östrogenreceptorkoncentration uppnås vid dag 8-10. Under proliferationsfasen ökar 

endometriets tjocklek från 0,5 mm till 3,5-5,0 mm. Efter ovulation inleds sekretionsfasen i 

endometriet. Produktionen av progesteron leder till anti-östrogeneffekter som gör att 

endometrieproduktionen upphör cirka 3 dagar efter ovulation. Detta gör att endometriets höjd 

fixeras, dock tillväxer fortfarande artärer och körtlar, vilket ger en ökad slingrighet. Den 

maximala sekretionen från endometriet uppnås 7 dagar efter ovulation, vilket sammanfaller 

med inplantationen. Då Corpus luteum degraderas dag 9-11 efter ovulation minskar 

produktionen av östrogen och progesteron, detta leder till minskad höjd på 

livmoderslemhinnan och minskar dess perfusion. Intermittenta spasmer i spiralartärer leder 

till ischemi i endometriet som då lossnar och blödningsfasen inleds, där endometriet stöts ut.  
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6.4.1.3 Feed-backreglering 

Hypothalamus frisätter GnRH pulsatilt, vilket leder till frisättning 

av LH och FSH från hypofysen. LH stimulerar thecaceller till att 

producera androgener och progesteron. FSH stimulerar 

granulosaceller till att producera progesteron, samt omvandling av 

progesteron och androgener till östrogen, samt inhibin och aktivin. 

Inhibin och aktivin inhiberar respektive stimulerar hypofysen till 

frisättning av FSH. Progesteron och östrogen deltar både i feed-

backreglering av hypofysen och hypothalamus. I relativt låga halter 

hämmar de frisättning av GnRH, FSH och LH, men i höga halter 

kan de istället stimulera frisättningen. I samband med ovulation 

till exempel leder en kraftig ökrning av östrogenproduktion till en 

kraftig ökning av LH som stimulerar ovulation, samt en kraftig 

frisättning av FSH.  

 

6.4.2 Redogöra för ovariets biosyntes av könshormoner, deras reglering och effekter 
Biosyntes av ovariets hormoner regleras av GnRH som frisätts från hypothalamus. Det är ett 

peptidhormon som frisätts pulsatilt var 60-320 min. Pulsatiliten regleras av noradrenalin, 

serotonin, dopamin, endorfiner, östrogen och progesteron. GnRH frisätts till hypofysen, där 

det reglerar frisättning av LH och FSH. FSH är ett glykoprotein med två subenheter, α-

subenheten är samma för FSH, LH, hCG och TSH, men β-subenheten varierar. Betaenheten 

hos FSH är 118 aminosyror lång och tillåter bindning till FSHR. FSH reglerar de växande 

folliklarna i ovariet. LH är också ett glykoprotein som produceras av de basofila cellerna 

tillsammans med FSH. Betaenheten på LH är 121 aminosyror lång. Hos kvinnor styr LH  

insöndring av östrogen, progesteron och andra androgener. Det är även LH som triggar 

ovulationen.  

 

6.4.3 Redogöra för ovariets faser och follikeltillväxt och för förändringar i 

ovariefunktion under fosterstadium, barndom, pubertet, fertil ålder och efter 

menopausen 

6.4.3.1 Förändringar i ovariefunktion i olika livsstadier 

Fram till vecka 5 befinner sig ovariet i det odifferentierade gonadstadiet. Under vecka 5 börjar 

ovariet differentieras och germinalceller inleder oogenesen. Då inleds differentieringsstadiet 

som leder till kvinnlig könsutveckling om SRY-genen inte finns. Under vecka 8-20 delas 

germinalceller mitotiskt och bildar oogonier, därefter genomgår oogonierna den första 

meiosen och blir oocyter. Oocyterna stannar av i profas under den andra meiosen tills 

ovulation. Under vecka 14-20 börjar oocyterna omges av ett lager med granulosaceller. Vid 

födelse finns cirka 1-2 miljoner primordialfolliklar. Vid puberteten finns cirka 400 000 

primordialfolliklar och då god nutritionsstatus, omgivning och genetik leder till att produktion 

av GnRH börjar inleds menerke och det innebär att några primordialfolliklar aktiveras varje 

månad och då blir primärfolliklar. Primärfolliklar utvecklas till preantrala folliklar 

(sekundärfollikel). En preantral follikel väljs sedan ut varje månad och utvecklas till en 

antralfollikel (Graafisk follikel) som ovulerar. Under klimakteriet börjar äggreserven svikta, 

vilket leder till minskad ägglossning och minskad storlek på äggstockarna. Detta gör att 

hormoncyklerna blir mer oregelbundna och varierar. Det leder också till att produktionen av 

könshormoner minskar.  
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6.4.4 Förklara hormonella förändringar som orsakar klimakteriet och 

behandlingsprinciper för övergångsbesvär  
När antalet folliklar minskar och antalet ovulationer därmed minskar sviktar den cykliska 

produktionen av östrogen och progesteron. Denna period kan vara under längre tid, det 

vanligaste är 5 år innan menopausen men symptomen kan hålla i under lång tid. Det minskade 

antalet folliklar leder till en minskad produktion av östrogen, inhibin och AMH. Detta orsakas 

även av sviktande pulsatilitet i GnRH, vilket leder till minskad synkronicitet i frisättning av LH 

som bidrar yttrerligare till minskningen av östrogen. När frisättningen av östrogen minskar 

ökar istället frisättningen av FSH och LH. Klimakteriet kan delas in i olika faser: I fas 1 varierar 

östrogennivåer och inhibin minskar, detta medför mastodyni, minskade mesntruationscykler, 

nattliga svettningar, kraftiga menstruationsblödningar och huvudvärk. I fas 2 stiger FSH, 

östrogen fortsätter variera och inhibin är fortsatt lågt. Detta leder till fler anovulatoriska 

perioder, dysmennoré och ökade klimakteriesymptom. I fas 3 varierar menstruationscykeln 

och blir oregelbunden med långa och korta cykler. Under denna period varierar östrogen 

mellan cykler och man får även symptom under dagen. I fas 4 har man oregelbundna 

blödningar och mindre än 50% av cyklerna är utan ägglossning. I fas 5 har man den sista 

menstruationen och 12 månader efter detta är man i menopausen. Då är FSH och LH högt och 

östrogen lågt. Symptomen under klimakteriet är svettningar, värmevallningar, 

humörspåverkan, lägre ämnesomsättning, sämre kvalitet på hud och hår, samt minskad 

benmassa. Detta beror på att minskad östrogenaktivitet leder till ökad utsöndring av RANKL 

och minskad utsöndring av OPG från osteoblaster, vilket leder till ökad osteoklastaktivitet. 

Klimakteriebesvär behandlas med östrogen som då hålls stabilt och sänker nivåer av FSH och 

LH, dock ska detta kombineras med gestagen för att skydda endometriet. Det är också viktigt 

med fysisk aktivitet.  

 

6.4.5 Känna till etiologi och patogenes för vanliga reproduktiva tillstånd: infertilitet, 

polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), prematur ovariesvikt (POF) och 

endometrios/dysmenorre samt behandling 

6.4.5.1 Infertilitet 

Ofrivillig barnlöshet definieras som oskyddat samliv under ett år utan graviditet och det 

drabbar 10-15% av par i fertil ålder. 35% av ofrivillig barnlöshet beror på kvinnliga faktorer, 

35% på manliga faktorer och 30% på kombinerade faktorer eller saknar förklaring. Av kvinnlig 

infertilitet orsakas 35% av störd ägglossning respektive tubarfaktor, samt 20% av endometrios 

och 10% är oförklarat.  

 

6.4.5.2 PCOS 

PCOS är den vanligaste metabola störningen hos kvinnor och det drabbar 10-15% av alla 

kvinnor. PCOS kännetecknas av hyperandrogenism, oligo- eller anovulation, samt polycystiska 

äggstockar (innehåller flera onormalt utvecklade folliklar). Detta kan leda till övervikt, 

metabola och kardiovsakulära störningar, samt oro och depression. PCOS patogenes är oklar 

då det är en multifaktoriell sjukdom, men det kännetecknas av förhindrad follikelutveckling, 

som leder till ökad produktion av androgener, samt minskad FSH och ökad LH. Det medföljer 

även hyperaktivitet i sympatikus och insulinresistens. Vid övervikt rekommenderas 

viktnedgång som primärbehandling, därefter rekommenderas kombinerade hormonella 

preventivmedel eller cykliskt gestagen. Vid mycket svåra fall kan även antiandrogen 

behandling ges. 

 

6.4.5.3 POF 

POF, eller POI orsakas av att det inte utvecklas folliklar i äggstockarna, eller att folliklar 

förbrukar i för snabb takt eller blir förstörda. Detta leder till amennoré och högt FSH, samt 
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klimakteriesymptom hos kvinnor under 40 års ålder. Vid POI är LH och FSH högt, medan 

östrogen, progesteron och testosteron är lågt. 

 

6.4.5.4 Endometrios/dysmenorré 

Dysmenorré innebär smärtsam menstruation och kännetecknas av krampliknande smärtor i 

nedre delen av buken, huvudvärk illamående och kräkningar. Dysmennoré orsakas av höga 

nivåer av prostaglandiner och leukotriener som produceras i samband med mensturation. 

Detta orsakar kärlkonstriktion och muskelkontraktion som leder till ischemi och smärta. 

Förutom att vara primär kan det även orsakas av myom, missbildningar eller endometrios. 

Endometrios kännetecknas av smärta i buk och bäcken och orsakas av östrogenberoende 

inflammation i ektopisk endometrievävnad. Förutom smärta kan man ha rikliga blödningar, 

mellanblödningar och korta menstruationscykler behandling är i första hand NSAID och vid 

endometrios i kombination med paracetamol. Det kan också behandlas med kombinerade 

hormonella preventivemedel, gestagenspiral eller högdosgestagen som injektion.  

 

6.4.6 Redogöra för den hormonella antikonceptionens farmakologi  

6.4.6.1 Kombinerad hormonell antikonception 

Kombinerade hormonella antikonceptiva finns som P-piller, P-ringar eller P-plåster. De 

innehåller både östrogen och gestagen. Gestagen hämmar frisättning av FSH och därmed 

ovulation, förtätar cervixsekret viket gör det svårgenomkomligt för spermier, samt hämmar 

proliferation av endometriet som försvårar implantation. Östrogen ger mest ett regelbundet 

och mer förväntat blödningsmönster. Biverkningar av gestagen innefattar 

blödningsrubbningar, humörförändringar och libidosänkningar. Biverkningar av östrogen är 

illamående, bröstspänningar, vätskeretention och huvudvärk. Användning av P-pillar ökar 

risken för bröstcancer, minskar risken för ovarialcancer och ökar risken för cervixcancer efter 

mer än 5 års användning.  

 

6.4.6.2 Gestagenpreparat 

Gestagenpreparat innefattar lågdos (minipiller), mellandos (mellanpiller, implantat) och 

högdos (injektioner). Högdospreparat ges som depåinjektion var 3:e månad och leder till 

hämmad ovulation, tunt endometrium och tätare cervixsekret. Mellanpiller ger hämmad 

ovulation, tunt endometrium och tätare cervixsekret. P-stav ger varierande 

ovulationshämning, men ger alltid tunnare endometrium och tätare cervixsekret. 

Lågdospreparat tillåter oftast ovulation, men ger tunt endometrium och tätare cervixsekret. 

Gestagenpreparat i hög- och mellandos har hög effektivitet, men minipiller har lägre 

effektivitet som beror i hög grad på följsamhet. Biverkningar innefattar blödningsrubbningar, 

humörförändringar, viktökning och libidosänkning. Vid högdospreparat kan det efter lång tid 

ge ökad risk för osteoporos och efter avslutad behandling kan man få långvarig amenorré. 

Gestagenbehandling verkar inte öka risken för varken bröst- eller ovarialcancer och 

gestagenspruta kan verka skyddande mot endometriecancer.  

 

6.4.6.3 Koppar- och hormonspiraler 

Kopparspiraler verkar genom att framkalla främmandekroppsreaktioner, vilket försvårar 

befruktning. Hormonspiraler har hämmande effekt på endometrietillväxt och förtjockar 

cervixsekret, men har inga effekter på ovulation.  

 

6.4.6.4 Akutpreventivmedel 

Akutpreventivmedel är mekaniska som kopparspiral, vilket förhindrar befruktning och 

inplantation, samt hormonella som dagen-efterpiller som hämmar ovulation, befruktning och 
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inplantation. De är mindre effektiva än andra preventivmedel, men är de enda som fungerar 

efter oskyddat samlag.  

 

6.4.7 Redogöra för principerna för menopausal hormonbehandling  
Menopausal hormonbehandling är mycket individuell och anpassas efter individens symptom 

och förutsättningar. Behandlingen kan vara lokal vid torrhet, sveda och klåda i underlivet, 

smärta vid samlag och minskad lubrikation, överktiv blåsa och dysuri eller recidiverande UVI. 

Det är särskilt övervägande vid tidigare bröstcancer, då lokal gestagenbehandling ges, eller om 

östrogenfri behandling är otillräcklig ges lokal östrogenbehandling. Systemisk behandling ges 

vid vasomotorsymptom, tidigt klimakterie eller för att förebygga oteoporos. Det ges inte vid 

tidigare bröstcancer, odiagnosticerad vaginal blödning, hjärt-kärlsjukdom eller lever- och 

gallbesvär. Systemisk hormonbehandling innefattar östrogen med eller utan gestagen och då 

ges den lägsta effektiva hormondosen under begränsad tid. För kvinnor som fortfarande 

menstuerar ges gestagen 10 dagar varje månad om de inte har vasomotorsymptom, har de 

vasomotorsymptom ges östrogen kontinuerligt med gestagen i 12 dagar varje månad. För 

postmenopausala kvinnor med uterus ges kombinerad östrogen- och gestagenbehandling som 

ger blödningsfrihet och skyddar mot endometrieproliferation. Kvinnor utan uterus får 

östrogen kontinuerligt.  

 

6.5 Manlig reproduktion  

6.5.1 Redogöra för testikelns biosyntes av könshormoner, deras reglering och 

effekter 
Testosteron produceras i Leydigceller i testikeln. Kortisol omvandlas till androstenediol, som 

sedan omvandlas till testosteron via 3β-HSD. Testosteron kan sedan frisättas, omvandlas till 

östrogen via aromatas, eller omvandlas till dihydrotestosteron via 5α-reduktas. Syntesen av 

testosteron och därmed östrogen och dihydrotestosteron stimuleras av LH som binder till 

leydigcellen och via G-proteinmedierad ökning av cAMP stimuleras syntesen. Omvandlingen 

till östrogen sker i sertoliceller och denna omvandling ökar om signalleringen av FSH till 

sertoliceller ökar. FSH biner till sin GPCR som ökar cAMP och aktiverar PKA. Förutom att 

aromatas uppregleras, vilket leder till ökad östrogensyntes, ökar även syntesen av 

androgenbindande protein (ABP) som binder testosteron och håller testosteronnivåerna 

jämna. Cirka 95% av allt testosteron är proteinbundet. Det bildas även tillväxtfaktorer och 

syntes av inhibin ökar. Inhibin leder parakrint till att proliferation av leydigceller stimuleras, 

samt endokrin till hämning av HPT-axeln.  

 

6.5.2 Redogöra för den hormonella regleringen, inkl feed-back systemen, av 

testikelfunktionen  
Testikelfunktionen regleras via HPT-axeln: Hypothalamus integrerar signaler från många 

hjärncentra och frisätter sedan GnRH. GnRH stimulerar hypofysen till att frisätta LH och FSH. 

FSH stimulerar sertoliceller och LH stimulerar leydigceller. Leydigcellerna producerar 

testosteron och sertolicellerna omvandlar testosteron till östrogen, samt producerar inhibin 

och aktivin. Testosteron inhiberar både frisättningen av GnRH och LH/FSH, medan inhibin 

endast inhiberar frisättningen av LH och FSH från hypofysen och aktivin stimulerar istället 

frisättningen av LH och FSH.  

 

6.5.3 Redogöra för blod-testis-barriären, samt dess uppbyggnad och funktion  
Blod-testisbarriären är en fysisk barriär som skapas av sertoliceller som har tight junctions 

mellan sig. Sertolicellerna har även en tät kontakt med basalmembranet och 

spermatogonierna. Blod-testisbarriären syftar att skydda spermier och deras förstadier från 

blodets innehåll som kan vara potentiellt toxiskt. Sertoliceller har även en metabolt stödjande 
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funktion, då de tar upp näringsämnen från blodet och transporterar dessa till 

spermatogonium, samt transporterar bort slaggprodukter som bildats.  

 

6.5.4 Redogöra för faktorer som påverkar sädescellens befruktningsförmåga 
Spermatogenesen tar cirka 64 dagar och för att spermien ska bli färdigutvecklad måste den 

bilda akrosom, kondensera sin cellkärna, bilda svansen, förlora sin cytoplasma och genomgå 

kapacitering då den kommit in i uterus. För att befruktning ska kunna ske måste de 150-600 

miljoner spermierna, vilka utgör cirka 10% av ejakulatet hjälpas av det sekret som står för 

resterande 90% av ejakulatvolymen som är cirka 2-3 ml. Vesica seminalis producerar 70% av 

ejakulatet som består av fruktos och prostaglandiner som ger näring till spermierna, respektive 

skyddar dem i uterus. Prostatan producerar sekret som innehåller sockerarter, sulfater, zink, 

enzymer och ett vitamin E-derivat som motverkar klumpbildning. Dessutom är prostatans 

sekret alkaliskt, vilket skyddar spermierna mot sur miljö i både mannens urethra och i vagina 

och uterus. De bulbourethrala körtlarna producerar serös vätska som både smörjer urethra 

och neutraliserar eventuell kvarvarande urin.  

 

6.5.5 Beskriva de anatomiska och fysiologiska ”barriärer” den befruktande 

sädescellen måste passera innan den når äggcellens membran  
Av de 150-600 miljoner spermier som finns i en ejakulation når endast ett hundratal ägget. 

Detta beror på att kvinnans hormonnivåer under menstruationscykeln påverkar sekret med 

glykoproteiner, östrogen innan ovulation gör att detta sekret bildar när som spermierna kan ta 

sig igenom och progesteron efter ovulation gör sekretet svårgenomträngligt. I vagina är det 

dessutom sur miljö, med pH 4 som försvårar för spermier att ta sig in i uterus. I uterus finns 

också leukocyter som producerar antikroppar, vilka kan döda spermier. När en spermie väl har 

kommit till ägget måste de först penetrera lagret av follikulära celler runt ägget. Sedan måste 

det binda glykoproteinet ZP3 som initierar akrosomreaktionen, där Ca2+ frisätts intracellulärt 

i ägget och tillåter spermien att tränga genom zona pellucida. Akrosomreaktionen gör också 

att spermiens svans viftar snabbare, vilket mekaniskt bidrar till att det kommer genom zona 

pellucida, men akrosin som finns i akrosomen bidrar också. Väl vid membranet fuserar 

spermiehuvudet med ägget. Då initieras kortikalreaktionen, där IP3 ökar och Ca2+ ökar och 

därmed leder till att zona pellucida hårdnar. Sedan ger spermiehuvudet upphov till en 

paternell pronucleus och ägget genomgår meios II och ger upphov till en maternett pronucleus. 

Dessa fuserar sedan och bildar zygoten.  

 

6.5.6 Redogöra för vilka nerver och transmittorer som är engagerade i ejakulation och 

erektion samt för erektionens hemodynamik samt behandling vid dysfunktion 

6.5.6.1 Erektion 

Genitalierna försörjs sensoriskt via n. pudendus som kommer från sakralnerver s2-s4. Normalt 

finns en tonisk sympatikusaktivitet (Th12-L2) som via noradrenalin och α1-receptorer 

stimulerar kontraktion av glatt muskulatur och spiralartärer, vilket förhindrar svällkropparna 

från att fyllas med blod. Vid fysiska och/eller psykiska stimuli via limbiska systemet aktiveras 

parasympatikus och frisätter acetylkolin som hämmar α1- och α2-stimulering. Dessutom leder 

signalering med acetylkolin till frisättning av NO som via bildning av cGMP leder till relaxation 

av glatt muskulatur. Även viss sympatikussignalering via β2 eller β3 bidrar till erektion. Vid 

erektil dysfunktion på grund av hypogonadism kan antingen testosteron eller gonadotropiner 

ges och vid andra orsaker kan PDE5-hämmare (viagra) eller prostaglandiner ges.  

 

6.5.6.2 Ejakulation 

Ejakulation medieras av centrala supraspinala struktrer som kärnor i mellanhjärnan som 

stimuleras av att det finns spermier är på väg till urethra, detta sker via n. pudendus. Efferentia 
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signaler skickas via sympatikus i Th10-L1 som sammanstrålar i lumbalganglier i bäckenet. 

Detta leder till noradrenerg stimulering av α1 och därmed masskontraktion av glatt 

muskulatur, vilket pressar fram ejakulatet.  

 

6.5.7 Känna till etiologi och patogenes för manlig infertilitet samt principer för 

behandling  
Infertilitet drabbar cirka 15% av alla par och beror till cirka 30% på enbart mannen och cirka 

25% på både mannen och kvinnan. Orsaker till infertilitet kan vara hypogonadism via för låg 

produktion av testosteron eller via testisretention. Det kan också orsakas av infektioner som 

könssjukdomar eller till exempel påssjuka. Skador på testis kan uppkomma till följd av torsion, 

strål- eller cytostatikabehandling, bråckkirurgi, exponering för toxiska ämnen, rökning, 

alkohol eller läkemedel. Även hög temperatur kan leda till testisskada. Svåra 

systemsjukdomar, njurinsufficiens eller leverinsuffiens kan också orsaka manlig infertilitet. 

Andra bakomliggande orsaker är övervikt, Kleinfelters syndrom, malnutrition eller 

hypothalamus och hypofyssjukdomar. Vid utredning kan pubertetsålder, längd, vikt och BMI 

utredas, även hjärta, lungor och thyroidea. Genitalierna undersöks och testikelvolymen 

uppskattas och man kan genomföra UL på testiklar. Vid labutredning tas FSH, LH prolaktin, 

testosteron och SHBG. Även kromosmanalys kan genomföras och två spermaprov kan 

undersökas. Då tittar man både på spermieantal och motilitet. Om spermieproduktionen är 

liten eller spermierna är dåliga kan IVF eller ICSI (intracellulär spermieinjektion) genomföras. 

Vid hypogonadism utan barnönskan ges testosteron och vid barnönskan ges gonadotropiner 

som kan höja testosteronproduktionen.  

 

6.6 Graviditet och förlossning  

6.6.1 Redogöra för den hormonella situationen vid befruktning och implantation 
Vid befruktning och inplantation är processerna i uterus och ovarie främst progesterondrivna. 

Syntesen av östrogen sjunker något efter ovulation samtidigt som progesteron börjar 

syntetiseras i högre grad av corpus luteum. Implantationsfönstret, då progesteronnivåerna är 

tillräckligt höga är mellan dag 6-12 efter ovulation med den högsta progesteronproduktionen 

cirka dag 9.  

 

6.6.2 Redogöra för hormonella förändringar under graviditeten 
Vid inplantation sker invasion av trofoblaster i endometriet, det bildas då placenta som har en 

moderdel och en fetaldel. Fosterdelen av placenta börjar producera hCG (human chorionic 

gonadotropin) som bevarar corpus luteum och stimulerar östrogenproduktion och 

progesteronproduktion i moderdelen i placenta. Det producerar även fostrets binjurebark till 

att producera DHEA som används i placenta för att producera östrogen. Detta innebär att 

nivåerna av östrogen och progesteron fortsätter öka istället för att sjunka som de normalt gör 

när corpus luteum atrofierar. Syntesen av hCG är särkilt hög i början av graviditeten. Ökningen 

av dessa bidrar samtidigt till en sänkning av syntesen av LH och FSH. 

 

6.6.3 Redogöra för placentas betydelse som metabolt och endokrint organ  
Under majoriteten av graviditeten är det placenta som står för produktionen av könshormoner. 

Det producerar placentärt GH som ersätter GH från hypofysen och via IGF-1 stimulerar tillväxt 

av placenta och foster. Den producerar även humant placentalaktogen som reglerar moderns 

kolhydrat- och fettmetabolism, samt producerar leptin som stimulerar bildningen av placenta 

och angiogenes till placenta. Placenta tar även över produktionen av könshormoner efter 

corpus luteum. Progesteron är det primära graviditetsbevarande hormonet som stimulerar 

implantation och verkar immunsuppressivt så att invasionen av endometriet kan ske. 

Progesteron relaxerar glatt muskulatur i corpus uteri, blodkärl och GI-kanalen, samt verkar 
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antiinflammatoriskt i cervix så att den hålls stängd. Produktionen av östrogen tas också över 

av placenta, men då placenta inte kan producera DHEA och detta måste syntetiseras av fostret 

bildas den fetoplacentära enheten som syntetiserar östrogen. Vid mitten av graviditeten 

producerar fostret lika mycket DHEA till östrogen som mamman. Östrogen stimulerar tillväxt 

av decidua, uterus och mammarkörtlar, leder till hyperkoagulabilitet i levern, stimulerar aptit 

via leptin och leder till vätskeretention och ödem via vasopressin och oxytocin. Produktionen 

av östrogen och progesteron i placenta bidrar till att modulera immunförsvaret som övergår 

från T-hjälparmedierad immunitet, till antikroppsmedierad immunitet, vilket förhindrar 

avstötning av graviditet, men också ökar infektionskänsligheten. 

 

6.6.4 Redogöra för hormonförändringar under förlossning och amning 

6.6.4.1 Förlossning 

En normal graviditet varar mellan 37 och 41 veckor +6 dagar. Förlossningen har tre stadier: 

Stadium 1 består av latensfasen då cervix är öppen mellan 0-4 cm och den aktiva fasen då 

cervix är öppen mellan 4 och 10 cm (fullt öppen). Det andra stadiet är utdrivningsstadiet som 

är mellan att cervix är fullt dilaterad till att barnet är fött. Det tredje stadiet är från att placenta 

föds fram, till två timmar efter. Förlossning initieras av fostret som då det har blivit för stort 

för att placentan ska förse det med tillräcklig näring och syre börjar producera kortisol. 

Kortisolet stimulerar placentans trofoblaster till att producera CRH, som leder till ökad syntes 

av DHEA i fostret. Den ökade produktionen av DHEA leder till ökad syntes av östrogen i 

placenta. Då östrogen ökar stimuleras kontraktioner i corpus uteri genom att oxytocin ökar, 

prostaglandiner ökar och transmission via gap junctions ökar. I cervix uteri stimulerar 

östrogen inflammatoriska processer, frisättning av cytokiner och prostaglandin E, samt MMP-

enzymer. Även produktionen av progesteron sänks lite, men främst regleras denna signalering 

via receptorerna som blir mindre känsliga. Bortfall av progesteronsignalering leder till 

kontraktion av uterus och uppmjukning och dilatation av cervix genom remodellering av 

bindväven. Efter förlossning sjunker östrogen och progesteron kraftigt, vilket kan inducera 

nedstämdhet eller depression.  

 

6.6.4.2 Amning 

Sensoriska stimuli från det ammande barnet leder till frisättning av prolaktin från hypofysen 

genom hämmad dopminfrisättning från hypothalamus. Detta leder till ökad mjölkproduktion. 

Även frisättning av oxytocin från hypothalamus stimuleras, vilket leder till ejektion av mjölk. 

Förutom produktion av mjölk blockerar prolaktin GnRH, vilket sänker FSH och därmed leder 

till amennoré som kan vara i upp till 2 år vid fortsatt amning. Oxytocin stimulerar även 

sammandragning av uterus och blockerar GH. Oxytocin hämmar HPA-axeln och sänker 

därmed kortisol, det sänker även ångest, depression och stress och stimulerar välbefinnande 

och lugn. Oxytocin är även viktigt för båda föräldrarnas bonding med det nyfödda barnet.  

 

6.6.5 Redogöra för orsaker till spontan abort 
Spontan abort sker i 30-50% av alla fertiliserade ägg under den första trimestern och 0.5-3% 

av alla fertila kvinnor får upprepade missfall. Orsaker kan vara genetiska avvikelser hos fostret, 

anatomiska i uterus, hög ålder hos någon av föräldrarna, lågt eller högt BMI hos modern, 

rökning, eller högt koffeinintag, trombofila eller endokrina sjukdomar, samt stress som via 

adrenalin och kortisol sänker progesteron och östrogen.  

 

6.6.6 Känna till etiologi och patogenes för mola hydatidosa och komplikationer till 

detta 
Mola hydatidosa är en benign hyperplasi av trofoblaster som orsakas av för högt antal 

kromosomer från pappan. Detta leder till ökad tillväxt av moderkaka och avsaknad av foster 
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eller tidig förlust av fostret. Tillståndet kan antingen vara komplett mola, där cellerna endast 

innehåller paternellt genetiskt material efter fertilisering med två spermier eller en diploid 

spermie. Vid partiell mola innehåller cellerna triploit genom efter fertilisering av två spermier 

eller en diploid spermie. Vid både komplett och partiell mola är nivåerna av hCG förhöjda, men 

de är särskilt förhöjda vid komplett mola. Mola hydatidosa kan utvecklas till maligna tumörer.  

 

6.6.7 Känna till graviditetsdiabetes, graviditetshypertoni och preeklampsi 

6.6.7.1 Graviditetsdiabetes 

Graviditetsdiabetes drabbar 3-4% av alla gravida och orsakas av ökad produktion av katabola 

enzymer som östrogen progesteron, kortisol, placentärt GH och prolaktin. Detta innebär ett 

ökat krav på insulinproduktion som inte kan kompensera och därmed höjs blodsockret.  

 

6.6.7.2 Graviditetshypertoni och preeklampsi 

Preeklampsi orsakas av felaktig implantering och felaktig proliferation av trofoblaster i 

decidualkärl. Detta leder till ischemi i placenta och att toxiska substanser frisätts. Toxiska 

substanser orsakar endotelskada, vilket leder till vasokonstriktion och att protein och vätska 

läcker ut i interstitiet. Läckaget av vätska leder till en minskad plasmavolym. Detta ger 

hypertoni och proteinuri, samt kärlspasm som orsakar huvudvärk, epigastralgier, dimsyn, 

oliguri och tillväxthämning av foster. Preeklampsi drabbar cirka 5% av gravida och främst 

förstföderskor.  

7 Modul 7 – Tumörlära 

7.1 Tumörklassifikation 

7.1.1 Redogöra för begreppen neoplasi, hyperplasi, tumör, missbildning och 

hamartom.  

• Neoplasi – Neoplasier är celler som prolifererar autonomt på grund av att de saknar 

normala reglermekanismer. Om dessa är solida utvecklas de till tumörer.  

• Hyperplasi – Ökning av antalet celler i en vävnad som svar på ett stimulus. 

• Tumör – Tumör är en knöl eller svullnad, de är klumpar av celler som tillväxt.  

• Missbildning – Avvikelser i vävnader eller organ som anläggs tidigt under 

fosterutvecklingen.  

• Hamartom – En godartad och tumörliknande förändring i ett organ som består av den 

vävnad eller vävnader som normalt finns på stället, men som växer oorganiserat. 

Cellerna är då väldifferentierade och vävnaderna ser normala ut. 

 

7.1.2 Redogöra för karaktäristika avseende benigna och maligna tumörer samt kunna 

redogöra och diskutera skillnader mellan dessa. 
Tumörer kan vara benigna eller maligna och har därmed olika prognos och behandling. Deras 

klassifikation beror på tumörens egenskaper. På cellulär nivå är benigna tumörceller till stor 

del typiska i sitt utseende med normal kärna och cytoplasmafördelning, de har normal 

kromatinteckning och har få bipolära mitoser. De har också en bibehållen polaritet i cellerna. 

På vävnadsnivå har benigna tumörceller en vävnadstypisk struktur och är väl differentierade. 

Benigna tumörceller växer expansivt och avgränsat, de växer långsamt och det förekommer 

sällan nekros i tumören. De kan även avstanna i sin tillväxt och de metastaserar inte. För 

maligna tumörer har de på cellulär nivå pleomorfa (olikstora) kärnor och är hyperkromatiska 

(mer färgade). Det förekommer även ofta nukleoler och deras kromatin är ojämnt fördelat. 

Deras cytoplasma är oregelbunden och de har många atypiska mitoser, samt avsaknar normal 

polaritet. På vävnadsnivå har de onormal vävnadsstruktur och kan ha varierande grad av 

anaplasi (vara odifferentierade). Maligna tumörceller växer expansivt, invasivt och 
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destruerande i övrig vävnad. De har ofta snabb tillväxt och har en hög benägenhet att 

metastasera. 

 

7.1.3 Redogöra för histogenetisk nomenklatur/indelning av tumörer samt kunna 

tillämpa nomenklaturen.  
VÄVNADSTYP VÄVNAD BENIGN MALIGN 

EPITELIALA 

Skivepitel Skivepitelpapillom Skivepitelcarcinom 
Körtelepitel Adenom Adenocarcinom 

Urotel 
Urotelialt 
papillom 

Urotelialt carcinom 

Leverceller 
Hepatocellulärt 

adenom 
Hepatocellulärt carcinom 

Gallgångsepitel Gallblåseadenom Kolangiocarcinom 

MESENKYMALA 

Bindväv Fibrom Fibrosarkom 
Fettväv Lipom Liposarkom 
Brosk Kondrom Kondrosarkom 
Ben Osteom Osteosarkom 

Blodkärl Hemangiom Hemangiosarkom 
Lymfkärl Lymfangiom Lymfangiosarkom 

Glatt muskulatur Leiomyom Leiomyosarkom 
Tvärstrimmig 

muskulatur 
Rhabdomyom Rhabdomyosarkom 

Synovia - Synovialt sarkom 

ÖVRIGA 

Melanocyter Pigmentnevus Malignt melanom 

Könsceller - 
Seminom, dysgerminom, 

embryonalt carcinom 
Hematopoes - Leukemi 

Lymfoida celler - Lymfom 
Placenta 

(trofoblaster) 
Mola hyaditosa Choriocarcinom 

Mesotel - Mesoteliom 
Totipotenta celler Moget teratom Omoget teratom 

 

7.1.4 Redogöra för tumörhistologiska begrepp som atypi (äkta och reaktiv), anaplasi, 

cancer in situ, dysplasi, intraepitelial neoplasi, metaplasi och pleomorfism samt 

tillämpa dessa begrepp vid benigna och maligna tumörer. 

• Atypi – Atypi innebär att celler avviker från normal morfologi. Atypi innefattar onormal 

kärnmorfologi och kan graderas som lätt, måttlig och grav. Atypi kan vara reaktiv, vid 

till exempel inflammation och är då benign, eller äkta och då bero på avvikelser hos 

cellen vilket tyder på malignitet.  

• Anaplasi – Innebär att celler är odifferentierade. Generellt kan man säga att ju högre 
anaplasi en tumör har, desto aggressivare är den.  

• Cancer in situ – Innebär höggradig dysplasi som är preinvasiv och därmed inte har 
invaderat andra vävnader.  

• Dysplasi – Rubbningar i cellens normala utveckling inom en vävnad. Dysplasi är 
kopplat till anaplasi och cellulär atypi. Dysplasier är förstadium till cancer.  

• Intraepitelial neoplasi – Intreaepitelial neoplasi innebär att en cell i ett epitel börjar 
proliferera som svar på ett stimuli inom ett epitel.  

• Metaplasi – Innebär att epitel byter form till ett annat epitel som svar på stimuli. Till 

exempel kan respiratoriskt körtelepitel i bronker omvandlas till skivepitel vid rökning 

och skivepitel i esofagus kan omvandlas till magslemhinna vid gastroesofageal reflux.  

• Pleomorfism – Innebär att cellernas storlek och form varierar. 
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7.1.5 Känna till begreppen blandtumörer och teratom. 

• Blandtumörer – Tumörer som består av mer än en vävnad. 

• Teratom – Tumörer som utvecklas från pluripotenta stamceller och därmed kan 

utveckla tumörer med alla vävnadstyper. 

 

7.1.6 Redogöra för arkitektoniska och cytologiska tecken på dysplasi. 
Dysplasi kan delas in i olika stadium baserat på hur grov anaplasi respektive cellulär atypi som 

vävnaden uppvisar. Ju högre grad av dysplasi en cell uppvisar, desto mindre blir dess 

cytoplasma, kärnstorleken ökar, cellkärnan är anisokaryos (blir mer atypisk och 

oregelbunden), samt kärnan blir hyperkromatisk. Man kan även se ökat antal mitoser och 

särskilt ökat antal atypiska mitoser. Vid mild dysplasi är cirka 1/3 av vävnaden onormal, vid 

måttlig dysplasi är cirka 2/3 onormal och vid svår dysplasi är majoriteten onormal och det 

utvecklas till cancer in situ.  

 

7.2 Epidemiologi 

7.2.1 Redogöra för de vanligaste tumörformerna för män, kvinnor och barn i Sverige 

och världen samt redogöra för Socialstyrelsens cancerregister avseende 

registrering av tumörer. 
Varje år diagnosticeras cirka 60 000 fall av cancer i Sverige som rapporteras till cancerregistret 

och 40 000 fall av basalcellscancer diagnosticeras varje år; basalcellscancer har ett eget 

cancerregister. Alla nydiagnostiserade fall av cancer rapporteras till nationella cancerregistret 

hos Socialstyrelsen. Det är en relativt jämn könsfördelning mellan män och kvinnor, med lite 

fler män. Den vanligaste cancern i världen är bröstcancer, med cirka 2,2 miljoner fall per år 

och den cancer som orsakar flest dödsfall globalt är lungcancer. Incidensen av cancer ökar, 

men mortaliteten sjunker. Hälften av alla cancerdiagnoser är hos de 30% av befolkningen som 

är 70 eller äldre. Samtidigt drabbas cirka 300 barn av cancer i Sverige varje år där 1/3 var 

utgörs av leukemi, hjärntumörer och övriga cancerformer. De vanligaste cancerformerna är: 

KVINNOR MÄN BARN 
Bröstcancer Prostatacancer Leukemi 

Skivepitelcancer och annan 
hudcancer 

Skivepitelcancer och annan 
hudcancer 

Hjärntumör 

Tjocktarmscancer Tjocktarmscancer Övrigt 
Lungcancer Urinvägscancer 

Malignt melanom Malignt melanom 
Livmoderkroppscancer Lungcancer 

Lymfom Lymfom 
Urinvägscancer Ändtarmscancer 
Ändtarmscancer Njurcancer 

Hjärn- och nervtumörer Hjärn- och nervtumörer 
 

7.3 Etiologi 

7.3.1 Redogöra för etiologiska och predisponerande faktorer till tumörutveckling, 

såsom hereditet, ålder, hormonella, kemiska faktorer och fysikaliska faktorer 

samt infektiösa agens. 

7.3.1.1 Hereditet, ålder och hormonella faktorer 

Tumörutveckling har många olika orsaker och uppkomstmekanismer. Hereditet kan leda till 

cancersjukdomar genom att olika polymorfismer i gener kan leda till en ökad benägenhet att 

utveckla cancer genom att celler uppvisar bristande skydd mot cancerogena mutationer. En 

sådan genmutation är P53. Incidensen av de flesta cancerformer ökar även med en stigande 
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ålder genom att ju längre man lever ökar risken för irreparabla mutationer i celler som leder 

till bristande skydd mot cancerogena förändringar eller ökad benägenhet att mutera. Även 

immunförsvaret blir sämre med åldern och kan därmed inte skydda lika effektivt mot cancer 

om celler skulle skaffa cancerogena mutationer. Hormoner kan leda till utveckling av cancer 

genom att de reglerar cellernas funktion. Vid onormal signalering eller hormonproduktion kan 

de leda till neoplasi genom att öka proliferationen av en cell. Hormoner kan även reglera 

skyddande faktorer som immunförsvaret eller uttryck av olika proteiner som kan öka eller 

minska cellens risk att utveckla cancerogena mutationer. Höga östrogennivåer ökar till 

exempel risken för att utveckla bröstcancer.  

 

7.3.1.2 Kemiska och andra fysikaliska faktorer 

Strålning och cancerogena kemikalier kan orsaka tumörer genom att på olika sätt skada DNA. 

Det kan vara genom att orsaka brott i DNA eller genom att orsaka inbindning av olika kemiska 

grupper till DNA:t. Detta leder till att DNA:t ska repareras och om reparationen misslyckas och 

cellen dessutom misslyckas att genomgå apoptos eller inte lyseras av immunförsvaret kan det 

leda till mutationer i cellen. Kemikalier kan även orsaka tumörutveckling genom att påverka 

proteiner eller andra signalämnen som leder till förändrat uttryck av transkriptionsfaktorer 

eller liknande som leder till ohämmat proliferation av cellen. Sist kan kemikalier orsaka 

tumörutveckling genom att orsaka kroniska inflammationer, som asbest eller silikos och 

därmed orsaka vävnadsförändringar. Cirka 6800 cancerfall i Sverige /år kan kopplas till de 

kemikalier som finns i tobakscigaretter och 5200 påersoner dör varje år i rökningsrelaterad 

cancer. 

 

7.3.1.3 Infektiösa agens 

Infektiösa agens kan orsaka cancer på tre sätt: 

I. Integrering av DNA i det humana genomet – genom att virus integrerar sitt eget DNA 

i värdens genom kan detta leda till DNA-skador som kan leda till mutationer då dessa 

repareras felaktigt. Alternativt kan integrering av viralt DNA leda till ökat uttryck av 

närliggande gener, vilket orsakar proliferation och tumörutveckling. 

II. Interaktion med värdcellens proteinmaskineri – genom att interagera med olika 

proteiner i värdcellen kan virus antingen hämma cellens skyddande mekanismer mot 

tumörutveckling, eller stimulera proliferation och tumörutveckling.  

III. Inflammation – Infektioner med virus eller bakterier kan utvecklas till kroniska 

infektioner. Om dessa inte läker ut kan den långvariga inflammationen leda till 

vävnadsskada eller vävnadsförändringar som kan leda till tumörutveckling. Detta på 

grund av att inflammatoriska processer leder till ökad expression av inflammatoriska 

signalmolekyler som stimulerar proliferation. 

Exempel på patogen som leder till virus är humant papillomavirus (HPV) som vid kroniska 

infektioner kan integreras i DNA även om de flesta blir friska från infektionen. Andra okogena 

virus är Epstein-Barrvirus och hepatitvirus. Även HIV räknas som ett onkogent virus.  

 

7.3.2 Redogöra för ärftlig/familjär cancer avseende syndrom och associerade 

tumörsjukdomar samt kliniska karaktäristika för ärftlig cancer generellt. 
Ärftlig cancer utgör cirka 5-10% av alla cancerformer, medan majoriteten är sporadisk cancer. 

Ärftliga syndrom och tumörsjukdomar är: 

GEN SYNDROM 
ASSOCIERADE 

TUMÖRSJUKDOMAR 

APC FAP (familjär adenomatös polypos) 
Kolorektal, ventrikel, 

thyroidea 
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MLH1, MS2, 
MSH6, 
PMS2 

HNPCC (hereditär nonpolyposisk 
kolorektalcancer) 

Kolorektal, ovarium, 
endometrium 

BRCA1, 
BRCA2 

Hereditär bröst- och ovarialcancer Ovarium, bröstcancer 

VHL Von Hippel-Lindau 
Njurcancer, kärltumörer, 

hematologi 

RB1 Hereditärt retinoblastom 
Retinoblastom, 

osteosarkom 

TP53 Li-Fraumeni 
Bröst, njure, CNS, 

sarkom 

MEN1 Multipel endokrin neoplasi 1 
Parathyroidea, hypofys, 

buk 

RET Multipel endokrin neoplasi 2 
Thyroidea, 

parathyroidea, binjure 
NF1 Neurofibromatos typ 1 Perifert neurofibrom 

NF2 Neurofibromatos typ 2 
Akustikusneurinom, 

meningiom 
Hereditär cancer kan både ha autosomal dominant eller recessiv nedärvning. Kliniska 

karakteristika för hereditär cancer är flera nära släktingar med samma cancersjukdom, tidig 

debut jämfört med sporadiska fall, multipla primärtumörer och associerade tumörer som bröst 

och ovarie. Hos friska anlagsbärare för hereditär cancer kan de behandlas profylaktiskt med 

antingen regelbundna kontrollprogram, eller profylaktisk operation som mastektomi.  

 

7.3.3 Redogöra för tumörutveckling i relation till immunologiska och inflammatoriska 

tillstånd samt känna till inflammation/mikromiljöns roll i tumörutveckling. 
Infiltrerande tumörer orsakar inflammation, men inflammationen kan modifiera tumörens 

mikromiljö, vilket leder till ytterligare möjliggörande för malignitet. Deras interaktioner kan 

ske direkt mellan inflammatoriska celler och tumörceller, eller indirekt via stromats celler. Vid 

inflammation frisätter immunceller och stromaceller olika tillväxtfaktorer som stimulerar 

proliferation. Remodellering av ECM leder även till bortfall av tillväxthämmande faktorer. De 

kan också stimulera angiogenes. Tumörassocierade makrofager kan även förhindra apoptos 

genom att uttrycka överlevnadsfaktorer till cancercellerna.  

 

7.3.4 Känna till sociala och geografiska faktorer för tumörutveckling. 

Socioekonomiska och geografiska faktorer bidrar till tumörutveckling genom att de påverkar 

exponering för cancerogena ämnen. Det handlar både om kemikalier som sot, eller kemikalier 

som används i industrin. Det kan också handla om risken för att exponeras för onkogena virus 

som hepatit eller till och med strålning.  

 

7.4 Patogenes, tumörgenetik och tumörcellers biologiska egenskaper  

7.4.1 Redogöra för olika cellers regenerationsförmåga och endokrin, parakrin och 

autokrin tillväxtreglering. 
Olika celler har olika regenerationsförmåga. Generellt minskar cellens regenerationsförmåga i 

samband med att cellen blir mer differentierad. Cancerceller kan stimuleras till tillväxt antigen 

genom att producera tillväxtfaktorer och stimulerar sin egen tillväxt via autokrin signalering. 

De kan också stimulera stromaceller till att producera tillväxtfaktorer som frisätts parakrint. 

Sist kan tumörceller producera ämnen som leder till frisättning av hormoner som stimulerar 

celltillväxt. 
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7.4.2 Redogöra för flerstegsmodeller för tumörutveckling. 
Tumörutveckling kan delas in i olika steg då man utgår 

från enstaka celler. Det första steget i tumörutveckling 

är att en cell muterar så att den får en ökad 

proliferation. Mutationen sprids då till flera celler 

monoklonalt (alla celler har ursprung i den första 

cellen med mutationen). Därefter får cellerna 

mutationer som förstör deras apoptosprogram och 

fortsätter att samla mutationer som gör dem mer lika 

cancerceller. Detta stadium, där cellerna samlar 

mutationer och prolifererar kallas precancerös 

dysplasi. Dysplasin inleds som lätt, där <1/3 av 

vävnaden är atypisk. Därefter blir den måttlig när 

<2/3 är atypisk och grav när >2/3 är atypisk. När 

cellerna sedan uppvisar alla karakteristika för cancerceller och har bildat en tumör i vävnaden 

kallas det för cancer in situ. Om det är ett epitel är nu hela epitelets höjd vid tumörutvecklingen 

atypisk. Den fullt utvecklade cancern kan rekrytera blodkärl och tar inte längre hänsyn till 

omkringliggande vävnad. När cancern sprider sig genom basalmembranet till nästa 

närliggande vävnad kallas den för invasiv och i detta stadium har cancern förmåga att sprida 

sig via lymf- och blodkärl. När cancern har spritt sig och börjar växa på andra ställen än där 

den primära tumören uppstod är cancern spridd eller metastaserad. Beroende på de olika 

stadierna kan cancer benämnas olika saker kliniskt. Cellförändringar i cervix kallas för LSIL 

vid mild dysplasi och HSIL vid måttlig och grav dysplasi samt när den har utvecklats till cancer. 

LSIL motsvarar CIN1 och HSIL motsvarar CIN2 och CIN3, dessa motsvarar i sin tur lätt, 

måttlig, respektive grav dysplasi. 

 

7.4.3 Redogöra för protoonkogener-onkogener och tumörsuppressorgener och deras 

relation till cellcykelkontroll, celltillväxt och celldöd samt dess 

aktivering/inaktivering vid tumörsjukdom 

7.4.3.1 Protoonkogener-onkogener 

Protoonkogener är gener som stimulerar celltillväxt och proliferation. Då dessa överaktivitet i 

dessa gener leder till ökad aktivitet i cellcykeln och ökad celltillväxt. Det hämmar även 

celltillväxt. Då dessa gener blir muterade så att de överuttrycks kallas de för onkogener och det 

krävs endast en mutation i den ena allelen för att en cell ska förvärva canceregenskaper. 

Okogener kan vara tillväxtfaktorer, tillväxtfaktorreceptorer, Cykliner och CDK, 

signaltransduktionsproteiner, apoptoshämmare, eller tillväxtfaktorer. Omvandlingen från en 

protoonkogen till en onkogen kan ske på tre sätt: Antigen genom aktiverande 

punktmutationer, där endast en mutation i genen leder till att proteiner blir överaktivt, eller 

genom genamplifiering, där fler kopior av genen bildas och att deras uttryck därför bildar för 

stora mängder av proteinet. Det tredje sättet är via balanserad translokation, där antigen ett 

hybridprotein bildas som antigen uttrycks i fel mängder jämfört med det normala proteinet 

eller promotorsubstitution, där en felaktig promotor leder till överuttryck.  

 

7.4.3.2 Tumörsuppressorgener 

Tumörsuppressorgener är gener som hämmar celltillväxt och proliferation, samt kan inducera 

apoptos. Normalt hämmar dessa cellfunktionen om en cell skulle bli överaktiv. Exempel på 

tumörsuppressorgener är inhibitorer av gener eller promotorer, eller hämmare av 

signalproteiner. Förlust av deras funktion är associerad med cancerogena förändringar, men 

för att en cell ska förlora de hämmande funktionerna krävs mutationer i båda allelerna. 

Inaktivering av tumörsuppressorgener kan ske på fyra sätt: En punktmutation som gör att 

proteinet förlorar sin funktion, eller deletion av delar eller hela genen. Hypermetylering av 



144 
 

genens promotorregion leder till inaktivering av genen genom att promotorregionen är 

avstängd. Tumörsuppressorgener kan även interagera med virala onkogener och därmed 

inaktiveras. Eftersom förlust av tumörsuppressorgener kräver mutationer i båda allelerna kan 

man tala om first- och second hit. First hit innebär att den ena kromosomen förlorar funktion 

i genen och innebär att cellen har en ökad risk för att utvecklas till cancerogen. Second hit 

innebär att cellen förlorar funktionen i den kvarvarande allelen och därmed att cellen har fått 

en cancerogen förändring.  

 

7.4.4 Redogöra för tumörgenetiska begrepp som genetisk instabilitet, 

protoonkogener-onkogener, tumörsuppressorgener, telomerer, kromosomal 

instabilitet, genamplifiering, deletioner, punktmutationer och translokationer, 

epigenetisk reglering, samt känna till mikroRNA, DNA metylering och 

histonacetylering. 

• Genetisk instabilitet – Innebär att genomet har ökad susceptibilitet för mutationer till 
följd av bristande DNA-reparation.  

• Protoonkogener-onkogener – Gener som stimulerar celltillväxt och proliferation, eller 
hämmar apoptos. 

• Tumörsuppressorgener – Gener som hämmar celltillväxt och proliferation, eller 
stimulerar apoptos vid skador. 

• Telomerer – Kromosomens ändar som inte kan replikeras fullt ut och därmed förkortas 

vid varje celldelning.  

• Kromosomal instabilitet – Antingen numeriska förändringar som leder till aneuploidi 

(antalet kromosomer i en cell är avvikande), eller benägenhet till strukturella 

förändringar som genamplifiering, deletion eller translokation.  

• Genamplifiering – Att en gen får ett ökat antal kopior och därmed uttrycks i ökad 
mängd. 

• Deletioner – Att en gen delvis eller helt försvinner från genomet och därmed att dess 
effekter försvinner. 

• Punktmutationer – Enstaka mutationer som kan leda till en förändrad funktion hos 

proteinet.  

• Translokationer – Förflyttning av en gen som leder till att den får en annan 

promotorregion eller bildar hybridproteiner och därmed att genens uttryck förändras. 

• Epigenetisk reglering – Epigenetisk reglering innebär att gener regleras via modifiering 

av DNA som inte påverkar generna direkt. 

• mikroRNA – Reglerar genuttryck genom att binda till RNA och hämma dess 

translation. 

• DNA-metylering – Epigenetisk reglering som innebär att metylgrupper adderas till 

DNA och gör att generna inte kan uttryckas. 

• Histonacetylering – Epigenetisk reglering som innebär att acetylgrupper adderas till 
histoner och gör att DNA inte kan binda dem. Därmed är mer DNA tillgängligt för 

transkription. 

 

7.4.5 Redogöra för ”driver” och ”passenger” mutationer samt “germline” och 

“somatiska” mutationer. 
Drivermutationer är mutationer som ger en cell en betydande tillväxtfördel i förhållande till 

andra celler. Dessa ackumuleras i tumören och cancerceller är beroende av dessa för sin 

överlevnad, vilket innebär att de är potentiella terapeutiska måltavlor. Passengermutationer är 

mutationer som uppstår, men inte ger cellen en tillväxtfördel. Riktade terapier mot dessa hr 

således ingen effekt. Passengermutationer uppstår till följd av cancercellers instabila DNA då 

de har bristande förmåga till DNA-reparation eller till följd av exponering för mutagener som 
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strålning eller kemikalier. De kan också uppstå till följd av den normala bakgrundsmutationen. 

Mutationer som uppstår i könsceller kallas för germline och kan föras vidare till nästa 

generation. Somatiska mutationer uppstår inte i könsceller utan finns endast i somatiska 

celler. Det innebär att de inte kan föras vidare till nästa generation.  

 

7.4.6 Redogöra för begreppet klonal hematopoes och dess klinisk betydelse. 
Klonal hematopoes innebär klonal expansion av hematopoetiska stamceller eller föregångare 

till blodceller som har fått åldersrelaterade mutationer, vilket ger upphov till en distinkt 

subgrupp av genetiskt besläktade celler i benmärgen. Klonal hematopoes utgör en riskfaktor 

för att utveckla blodcancer som AML eller MDS, samt kan öka risken för kardiovaskulära 

sjukdomar.  

 

7.4.7 Redogöra och diskutera konceptet och de tio ingående beståndsdelarna i 

”Hallmarks of cancer” (”Hallmarks of cancer” och ”Hallmarks of cancer: The next 

generation”). 
Hallmarks of cancer är olika egenskaper som associeras med cancerceller, det var från början 

6 stycken som identifierades år 2000. Därefter har ytterligare 4 egenskaper lagts till. De 10 

egenskaperna är: 

7.4.7.1 Bibehållen proliferativ signalering  

Mutationer i proto-onkogener gör att dessa blir till onkogener, som driver celltillväxt och 

proliferation oberoende av tillväxtfaktorer. Punktmutationer kan göra att de är konstituitivt 

aktiva, genamplifikation kan göra att de uttryck i mycket högre grad än normalt och 

kromosomal translokation kan leda till att de bildar hybridproteiner som är överaktiva. 

 

7.4.7.2 Undvikande av tillväxtsuppression 

Mutationer i eller deletioner av tumörsuppressorgener innebär förlust av vissa hämmande 

proteiner som gör att cellen kan aktivera proliferativa program utan vissa stimuli som normalt 

hade krävts. Ett viktigt tillväxtsupprimerande protein som är muterat eller som inte fungerar 

i många cancerformer är retinomblastomproteinet (RB). RB hämmar normalt 

transkriptionsfaktorer om det är hypofosforylerat, men olika tillväxtfaktorer stimulerar 

cyklin/CDK-komplex till att fosforylera RB så att det släpper transkriptionsfaktorerna och 

cellcykeln kan starta. Utan fungerande RB, eller om RB hyperfosforyleras till följd av ökat 

uttryck av tillväxtfaktorer eller minskad signalering från inhibitorer kan cellen delas ohämmat.   

 

7.4.7.3 Undvikande av immunförsvaret 

 Tumörceller har en förmåga att minska uttrycket av immunstimulerande cancerantigen på sin 

yta så att immunförsvaret inte kan aktiveras av dem. Dessutom kan tumörceller stimulera 

regulatoriska celler i immunförsvaret som hämmar aktiviteten hos immunförsvaret så att det 

inte angriper tumörcellerna. Tumörceller kan även uttrycka inhibitoriska receptorer för 

immunförsvarets celler som inaktiverar immuncellerna då de binder till tumörcellen, så 

kallade check-pointaktivering. 

 

7.4.7.4 Möjliggörande av oändlig överlevnad och celldelning 

Normalt när telomeren tar slut blir kromosomen destabiliserad. Detta kan leda till att 

kromosomer fuserar med varandra och därmed blir instabila. De instabila kromosomerna kan 

leda till aneuploidier eller translokationer genom att kromosomen sönderfaller. Detta kan både 

leda till mutationer och inducera apoptos. Cancerceller har däremot ett ökat uttryck av 

telomeras som förlänger telomeren med hjälp av en RNA-kopia, vilket leder till att cellen blir 

immortaliserad och kan delas ohämmat utan att kromosomen destabiliseras.  
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7.4.7.5 Tumörstimulerande inflammation 

Invaderande tumörceller stimulerar inflammation. Inflammationen kan stimulera frisättning 

av tillväxtfaktorer från tumörceller, immunceller eller stromaceller. Det kan även leda till 

frisättning av faktorer som stimulerar angiogenes. Inflammation kan även leda till 

remodellering av ECM, vilket leder till bortfall av hämmande faktorer och facilitering av 

cellmigration och metastasering. 

 

7.4.7.6 Invasion och metastaserande 

Tumörceller kan börja producera enzymer som remodellerar ECM, samt bryter ner 

adhesionsmolekyler så att de släpper angränsande celler. När ECM remodelleras bildas nya 

bindningssiter för cellens adhesionsmolekyler och via inbindning till fibronectin, samt 

autokrin signalering ökar cellens motilitet så att den kan förflyttas. Detta gör att cellen kan 

vandra ut till blod- eller lymfkärl och därmed spridas. Cancerceller har även en tendens att 

utveckla egenskaper som gör dem mer mesenkymala, vilket bidrar till metastasering. När de 

sedan har fått fäste på ett nytt ställe återgår dem till att bli mer epiteliala i sina egenskaper.  

 

7.4.7.7 Induktion av angiogenes 

Många tumörer har ett ökat uttryck av HIF, som är en indikator för syrebrist. HIF bildar ett 

promotorkomplex som leder till uttryck för VEGF (vascular endothelial growth factor) som 

stimulerar angiogenes. Via ökat uttryck av olika stimulerande faktorer som VEGF och minskat 

uttryck av inhiberande faktorer sker en ”angiogenic switch” som leder till att angiogenes 

induceras. Dock har tumörer omogna kärl som är oorganiserade och hyperpermeabla, de har 

också ojämn kärlfördelning.  

 

7.4.7.8 Genominstabilitet 

Genom att de normala reparationsmekanismerna hos cellen är avreglerade och inte fungerar 

som de ska har cancerceller en ökad genominstabilitet som kan leda till ökade mutationer. 

Detta gör att det inom en tumör ofta bildas subtyper av cancerceller med olika egenskaper och 

mutationer. Förutom att cancercellerna blir mer benägna att få mutationer blir de även mer 

känsliga och det är därför radioterapi fungerar mot cancerceller. Till skillnad från vanliga celler 

kan de inte reparera sitt DNA i samma utsträckning och tar därmed mer skada då de utsätts 

för strålning. 

 

7.4.7.9 Undvikande av apoptos 

Genom mutation eller deletion av tumörsuppressorgener som p53, vilka ämnar hämma 

cellcykeln och proliferation om skador på cellens genom upptäcks kan cellen fortsätta 

proliferera trots skador. Detta gör att cellen har en ökad benägenhet att få nya skador utan att 

genomgå apoptos. Celler kan också undvika apoptos genom att de bildar hybridproteiner som 

stör normala signaleringsvägar som leder till apoptos, till exempel BRC-ABL1 som fosforylerar 

signaleringsproteiner och apoptosaktiverande proteiner. 

 

7.4.7.10 Avreglering av cellmetabolism 

Mutationer som leder till onormala signaleringsvägar leder till att cancercellens metabolism 

förändras och blir mer icke-oxidativ och glykolytisk oavsett syretillgång. Detta gör att cellen 

får en tillgodosedd produktion av ATP och metaboliter som krävs för celltillväxt, samt att 

mikromiljön blir gynnsam för proliferation, metastasering, terapiresistens och 

immunsuppression.  
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7.4.8 Redogöra för p53-signaleringens roll som ”genomets väktare”.    
P53 är en tumörsuppressorgen som aktiveras då celler får skador på sitt DNA, alternativt om 

de utsätts för hypoxi. P53 verkar då både som en transkriptionsfaktor, men kan även ha direkta 

funktioner. Genom att inducera syntes av p21 som är en CDK-inhibitor stannar celler i G1 i 

cellcykeln. Samtidigt stimulerar p53 syntes av GADD45 som initierar DNA-reparation. Detta 

kan antingen leda till framgångsrik reparation, eller misslyckad reparation som kommer leda 

till att cellen genomgår apoptos. Vid mycket svåra skador på genomet kommer p53 istället 

aktivera BAX som är en apoptosgen, vilken inducerar proteolytiska enzymer som inducerar 

apoptos.  

 

7.4.9 Redogöra för begrepp som differentiering, mitosfrekvens, celladhesion, 

produktion och reglering av lytiska substanser/ av matrixproteasers aktivitet. 

• Differentiering – Hur utvecklad cellen är, normala celler är fullt utvecklad och 
stamceller har lägre differentieringsgrad. 

• Mitosfrekvens – Hor ofta och snabbt celler delas. 

• Celladhesion – Proteinkomplex som binder samman celler med andra celler eller ECM. 

• Produktion och reglering av lytiska substanser/matrixproteasers aktivitet – Genom att 
producera lytiska substanser och matrixproteaser som bryter ned ECM och leder till 

remodellering.  

 

7.4.10 Redogöra för principiella mekanismer för invasion och metastasering. 
Först släpper cellen angränsande celler genom att bryta ned E-cadheriner. Därefter bryts lokalt 

basalmembran och interstitiellt ECM ned av enzym som frisätts från tumörceller eller 

stromaceller som inducerats av tumörceller. Tumörceller bryter sedan ned 

adhesionsmolekyler till basalmembranet och ECM, samtidigt som ECM bryts ner och nya 

inbindningsställen bildas. Klyvda ECM-proteiner, autokrina cytokiner och parakrina 

substanser frisätts som leder till stimulering av kemotaxi och cellmotilitet, vilket möjliggör 

cellmigration och metastas. Celler genomgår även en transformation, där de blir mer 

mesenkymala och därmed har lättare att spridas när de ska metastasera. De spridda cellerna 

genomgår sedan en tillbakautveckling till originalcelltypen när de börjat växa på ett nytt ställe. 

 

7.4.11 Redogöra för tumörspridningsvägar, såsom lokal spridning (expansion, 

invasion) samt vägar för metastasering. 
Vid lokal spridning växer cellerna över i angränsande vävnader genom expansion och invasion 

av vävnad. Perineural invsion innebär att tumören har spridit sig till att växa kring nerver i 

vävnaden. Hematogen spridning innebär att cancerceller invaderar blodkärl och sedan lossnar 

från primärtumören för att sprids via kärlen till andra vävnader. Detta sker även med lymfkärl 

och är då lymfatisk spridning. Vid lymfatisk spridning hamnar tumörceller främst i regionala 

lymfkörtlar men kan även spridas längre. För att kontrollera spridning via lymfsystemet kan 

man göra en portvaktskörtelbiopsi, vilket innebär att man tar en biopsi av den lymfkörtel som 

först mottar lymfan som dräneras från tumörområdet. Om den inte innehåller cancerceller 

förkommer spridning via lymfan troligtvis inte. Cancerceller som växer in i serösa hålrum kan 

spridas via dem till andra lokalisationer i de serösa hålrummen och därmed invadera andra 

angränsande vävnader, till exempel via peritoneum till olika ställen i buken. Vid pagets 

sjukdom sprids cancerceller intraepitelialt, där de sprids inom det egna epitelet och sedan 

invaderar angränsande epitel. Exempel på detta är tumörceller från epitelet i bröstkörtlarna 

som sprids till kutan vävnad runt papilla mammilaris. Tumörer i CNS kan även spridas via CSF 

till andra delar i CNS.  
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7.4.12 Redogöra för predilektionsställen för metastasering av olika tumörer. 
METASTASLOKAL PRIMÄRTUMÖR 
Cervikal lymfkörtel Huvud-halsregionen 
Subklavikulär lymfkörtel Lunga, brost, gastrointestinalt vänster sida 
Axillär lymfkörtel Bröst, arm 
Inguinal lymfkörtel Ben, vulva, anus, rektum, urinblåsa, prostata 
Hud  Lunga, brsöt, ovarium, njure, melanom, kolon 
Navel Ventrikel, pankreas, kolon 
Hjärna Lunga, bröst, melanom 
Pleura Lunga, bröst, övre GI 
Perikard Lunga, bröst, melanom 
Lever GI, lunga, bröst 
Ascites Ovarium, GI 
Benmärg Bröst, småcellig lungcancer, prostata thyroidea 
Skelett (lytiska lesioner) Myelom, bröst, icke-småcellig lungcancer, thyroidea 
Skelett (sklerotiska lesioner) Prostata, sarkom, carcinoid, småcellig lungcancer 
Medullakompression Lunga, bröst, prostata, njure, GI, sarkom, myelom, lymfom 

 

7.4.13 Känna till cellmetabolism och dess roll vid cancerutveckling, innefattande 

Warburg-effekten, autofagi och onkometabolism. 

7.4.13.1 Warburg-effekten 

Cellmetabolismen i cancerceller omvänds till en proliferativ metabolism, snarare än en 

energiproducerande metabolism. Detta innebär att mindre energi utvinns, men att metaboliter 

och intermediärer produceras, vilka sedan används för att producera lipider, proteiner och 

nukleotider som cellen behöver när den delas. Detta kallas för Warburg-effekten och innebär 

att celler övergår till aerob glykolys som sin primära energikälla snarare än oxidativ 

fosforylering oavsett om det finns tillgång till syre. Detta beror främst på mutationer som leder 

till överuttryck för signaleringsproteinet HIF-1. Detta leder till produktion av adekvat ATP 

(cirka 4/mol glukos), produktion av intermediärer, samt produktion av laktat som sänker pH 

runt cancercellen, vilket främjar invasion och metastasering, samt hämmar immunförsvaret.  

 

7.4.13.2 Autofagi 

Celler som befinner sig i svår näringsbrist inleder autofagi, där cellen avstannar sin delning 

och dess organeller och membran bryts ner för att tillgodose cellens behov av näringsämnen. 

Signaleringen som leder till detta regeras till stor del av tumörsuppressorgener, vilket innebär 

att många celler som saknar dessa inte inleder autofagi även m de befinner sig i näringsbrist. 

Vissa tumörceller verkar kunna använda autofagi för att bli dormanta och därmed undvika 

terapier som riktas mot snabbt delande celler och kan leda till recidiv.  

 

7.4.13.3 Onkometabolism 

Onkometabolism innebär produktion av onkometaboliter som är metaboliter som driver 

cellens transformation till en cancercell. Detta sker genom mutationer av 

isocitratdehydrogenas som gör att det förlorar sin funktion och istället börjar producera 2-

hydroxyglutarat som är en inhibitor av flera andra enzymer. Ett sådant enzym är TET-enzymer 

och främst TET2 som reglerar DNA-metylering. Därmed får cellen onormal DNA-metylering 

som leder till epigenetiska förändringar som vidare driver cellens transformation till en 

cancercell.  

 

7.4.14 Redogöra för begreppet premalignt tillstånd (precursor lesion, precancer) 
Premalignt tillstånd är cellförändringar som ännu inte utvecklats till cancer (precursor lesion). 

Det innefattar benigna neoplasier som utgör en risk för att utvecklas till cancer, men de kan 
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också reverseras eller tas bort preventivt. Premaligna tillstånd kan vara precancer som sedan 

utvecklas till cancer.  

 

7.4.15 Känna till hur mikromiljön i tumörer bidrar till progression och prognos. 
Tumörmetabolismen producerar laktat som sänker pH, vilket verkar immunsuppressivt och 

möjliggör tumörtillväxt. Dessutom remodelleras ECM, vilket både verkar immunsuppressivt 

och tillåter tumörcellerna att växa invasivt och metastasera. Tumörtillväxt leder även till 

hypoxi då de växer snabbare än blodkärl kan bildas och därför får de inte tillräckligt med syre. 

Den hypoxiska miljön bidrar ytterligare till att hämma immunförsvaret.  

 

7.4.16 Känna till immunförsvarets betydelse vid tumörutveckling och mekanismer för 

”immune evasion”, dess prognostiska betydelse samt redogöra för 

behandlingsbara angreppspunkter 
Normalt kan immunförsvaret känna igen cancerceller genom att de uttrycker onormala 

proteiner, eller uttrycket proteiner i för höga nivåer. Detta innebär att de cancerceller som 

utvecklar tumörer har egenskaper som antingen gör dem osynliga för immunceller eller aktivt 

hämmar immunresponsen. I bekämpningen av tumörer är CD8+ T-celler (cytotoxiska T-celler) 

viktiga och därmed är det vanligt att tumörer uttrycker faktorer som hämmar dessa. Detta gör 

de via immuncheckpoints. När en cytotoxisk T-cell binder till en MHC-molekyl och ska 

aktiveras behöver den en costimulerande signal. Samtidigt kan T-cellen hämmas av co-

inhibitoriska signaler som uttrycks av tumörcellen. En inhibitorisk coreceptor som uttrycks av 

T-cellerna är PD-1 och genom att tumörceller börjar uttrycka PDL-1 (programmed cell-death 

ligand 1) kan de inaktivera T-cellerna som binder till tumörens MHC-molekyler och förhindra 

dem från att utföra sina effektoruppgifter. Förutom att cancerceller uttrycker inhibitoriska 

receptorer kan de även minska sitt uttryck av MHC-molekyler och andra immunstimulerande 

molekyler. Tumörceller kan även undvika immunförsvaret genom att aktivera inhibitoriska 

immunceller som regulatoriska T-celler, myeloidderiverade suppressorceller, eller 

tumörassocierade makrofager. Regulatoriska T-celler uttrycket CTLA4, som binder 

CD80/CD86 som finns på antigenpresenterande celler. Detta gör att det hämmar den 

costimulerande signalen T-celler behöver då de binder med CD28 till CD80/CD86 och därmed 

att T-celler inte kan aktiveras.  

 

7.4.17 Känna till begreppen mutationsbörda, ”kalla” och ”varma” tumörer samt 

neoantigen. 

• Mutationsbörda – Hur mycket genomet i en cell har muterat. Fler mutationer innebär 

större mutationsbörda. 

• Kalla tumörer – Tumörer som undviker immunförsvaret och således är immunologiskt 

”kalla”. 

• Varma tumörer – Tumörer som inte kan undvika immunförsvaret och således är 
immunologiskt ” varma”. 

• Neoantigen – Mutationer hos cancerceller kan generera nya proteinsekvenser, vilket 
bildar antigen som är okända för immunförsvaret och som därmed leder till aktivering 

av immunförsvaret. 

 

7.5 Maligna tumörers inverkan på den levande organismen: 

7.5.1 Redogöra för begreppen kakexi, trombosbenägenhet och anemi och dess 

uppkomstmekanismer 

• Kakexi – Innebär avmagring, trötthet och anemi som orsakas av cytokiner eller andra 
lösliga ämnen som produceras av tumörer eller patientens kropp. Kakexi orsakas inte 
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av näringsbrist till följd av tumörens energibehov, men det finns korrelation mellan 

cancerutbredning och grad av kakexi.  

• Trombosbenägenhet – Cancerceller kan producera koagulationsfaktorer eller 

stimulera produktion av koagulationsfaktorer, då detta faciliterar metastasering. Detta 

gör dock att blodet blir tjockare och har en större benägenhet för att bilda tromboser. 

• Anemi – Många cancertyper orsakar inflammation som hämmar produktion av 
erytrocyter. 

 

7.5.2 Känna till paraneoplastiska syndrom, immunologiska reaktioner, toxisk 

organpåverkan, infektionsbenägenhet, hormonella effekter, carcinomatös 

neuropati relaterat till maligna tumörsjukdomar 

7.5.2.1 Paraneoplastiska syndrom 

Paraneoplastiska syndrom är symptomkomplex som inte kan förklaras av tumörens 

utbredning, invasion eller direkta effekter av tumörmassan utan medieras av hormoner, 

cytokiner eller immunologisk reaktion. Exempel på en paraneoplasi som orsakar 

paranoplastiskt syndrom är småcelligt carcinom som är vanligast i lungan. Cellerna innehåller 

då neuroendokrina granula med ADH eller ACTH. Paraneoplasier kan vara endokrina som 

medieras av hormoner: 

SYNDROM MEDIATOR CANCERTYP 

Cushings ACTH 
Småcellscarcinom i lungan 
Pankreascarcinom 
Neurala tumörer 

SIADH ADH eller ANH 
Småcellscarcinom i lungan 
Intrakraniella neoplasmier 

Hyperkalcemi 
PTH eller PTHRP, TGF-α, 

TNF, IL-1 

Skivepitelcarcinom i lungan 
Bröstcarcinom 
Njurcarcinom 
Adult T-cellsleukemi eller 
lymfom 

Hypoglykemi Insulin 
Fibrosarkom 
Andra mesekymala sarkom 
Hepatocellulära carcinom 

Carcinoida syndrom Serotonin eller bradykinin 
Bronkadenom 
Pankreascarcinom 
Ventrikelcarcinom 

Polycytemi EPO 
Njurcarcinom 
Cerebellärt hemangiom 
Hepatocellulärt carcinom 

De kan också vara neurologiska som medieras via nerver som myathenia gravis vid 

thymustumörer, eller Eaton-Lamberts syndrom som ger myasteni vid småcellig lungcancer 

eller antikroppsutveckling mot kalciumkanaler. Hematologiska paraneoplasier ger 

blodsymptom som nattsvettningar, viktnedgång eller feber. Muskoskeletala paraneoplasier ger 

hypertrofisk ortoartropti, så kallade trumpinnefingrar. Renala paraneoplasier ger 

njurinsufficiens. Kutana paraneoplasier ger kutana symptom som acanthosis nigricans (torra, 

hyperpigmenterade områden i armhålan, ljumsken eller halsen) vid ventrikelcancer, 

paraneoplastiskt pemfigus vid lymfom, erythema annulare centrifugum eller nekrolytiskt 

migrerande erytem vid glukagonproducerande pankreascancer. 
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7.6 Metoder för tumördiagnostik 

7.6.1 Redogöra för typiska histomorfologiska kännetecken samt generella typiska 

immunhistokemiska markörer för klassificering av tumörer samt att kunna 

tillämpa dessa 

7.6.1.1 Histomorfologiska kännetecken 

För att klassificera olika tumörer används histomorfologisk indelning där de delas in i hur lik 

tumörer är sin huvudvävnad. Detta påvisar tumörens differentieringsgrad, vilket är ett 

prognostiskt verktyg då mer differentierade tumörer och därmed tumörer som är mer lika sin 

huvudvävnad har bättre prognos. För att kunna avgöra differentieringsgrad används olika 

kriterier för olika cancertyper: För adeocarcinom används dess förmåga att bilda körtlar. 

Specifikt för bröstcancer används körtelbildning, kärnpleomorfism och mitoser; på samma 

sätt används endast förmågan till körtelbildning för att gradera prostatacancer. För 

skivepiteltumörer används deras förmåga att bilda keratin och deras mitosfrekvens. För 

neuroendokrina tumörer används mitosindex och/eller Ki67-proliferationsindex. Vid tumörer 

i CNS används kärnatypi, mitoser, tumörnekros och kärlroliferation. Vid sarkom används 

likhet med normal vävnad, mitoser och tumörnekros. Dock finns vissa typer som inte graderas, 

till exempel melanom och seminom.  

 

7.6.1.2 Immunhistokemiska markörer 

Immunhistokemiska markörer som används för att klassificera tumörer cytokeratiner, som är 

positvit vid carcinom, desmin som är positivt vid muskelderiverade tumörer, GFAT och NFP 

som är positvit vid neurogliala tumörer, CD45 som är positivt vid lymfom, samt S100, melanA 

och HMB 45 som är positivt vid melanom. Dessa kan användas för att diagnosticera 

anaplastiska tumörer. Ki67 är ytterligare ett protein som uttrycks av alla prolifererande celler 

oavsett stadium i cellcykeln. Detta innebär att genom att mäta andelen celler som uttrycker 

detta får man en indikation på hur många celler som delar sig per 100 (Ki67-

proliferationsindex). 

 

7.6.2 Redogöra för principerna bakom TNM-stadieindelning och kunna tillämpa 

denna 
TNM-stadieindelning innebär att man klassificerar tumörer efter T (tumour) som beskriver 

tumörens storlek och/eller utbredning i relation till andra anatomiska strukturer, N (node) där 

man beskriver spridning till regionala lymfkörtlar och M (metastasis) där man beskriver 

förekomst av metastaser. Dessa värden används sedan för att avgöra vilket stadium cancern 

befinner sig i. För bröstcancer är T endast baserat på tumörstorlek där T1 är <20 mm, t2 är 

>20 och <50 mm, T3 är >50 mm och T4 är att tumören växer på bröstkorgsväggen eller huden. 

För kolorektal cancer beskriver T vilka lager i tarmen som tumören har penetrerat. T1 har 

penetrerat submukosan, T2 har kommit till muscularis propria, T3 har kommit till 

adventitia/serosa och T4 har passerat adventita/serosa. För N är Nx att regionala lymfkörtlar 

inte kan bestämmas, N0 innebär ingen spridning till regionala lymfkörtlar och N1-3 beskriver 

ökande spridning till regionala lymfkörtlar. M finns i Mx (kan ej bedömas), M0 (ingen metastas 

kan påvisas) och M1 (metastas kan påvisas).  

 

7.6.3 Redogöra för olika utfallsmått vid tumörsjukdom och tillämpa dessa vid olika 

tumörsjukdomar 
Genom att dela in cancertyper i stadium I-IV som beskriver tumörutbredningen, där I är den 

minsta tumörutbredningen och IV är den generaliserade sjukdomen får man den viktigaste 

prognostiska faktorn för överlevnad och det är ofta detta som ligger till grund för val av 

behandling. Detta kan göras genom att använda TNM-stadieindelning och olika 

klassificeringar. Statistik visar att de som har tumörer i stadium I till stor del har samma 
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överlevad som friska individer, men att 5-årsöverlevnaden sjunker markant för varje stadium. 

Dock är det viktigt att veta att stadiumindelningen endast ger en generell uppfattning om 

prognos och inte behöver gälla för det enskilda fallet. I vissa cancersjukdomar används istället 

10-årsöverlevnad. 5- och 10-årsöverlevnad används som statistiskt verktyg istället för bot då 

det är vanligt att patienter med en cancersjukdom ofta får tillbaka denna vid en senare 

tidpunkt. Den relativa 10-årsöverlevnaden för bröstcancer är idag 80% och för 

tjocktarmscancer är den 50%, 5-årsöverlevnaden för prostatacancer är 87%, för lungcancer är 

den 12% och för pankreascancer är den endast 3-4%. Testiscancer, barnleukemi, 

koriocarcinom och hodgkins lymfom är cancersjukdomar som i de flesta fall botas idag.  

 

7.6.4 Redogöra för följande begrepp: MRD; tumörmarkörer; diagnostiska, prediktiva 

och prognostiska markörer och skillnader mellan dessa, med deras kliniska 

användningsområden 

• MRD – MRD står för minimal residual disease och syftar till en liten mängd 

cancerceller som finns kvar under och efter behandling när patienten är symptomfri. 

Dessa kan ge upphov till recidiv. 

• Tumörmarkörer – Substanser som produceras av tumörceller eller andra celler som 
reaktion mot tumören och som genom kvantifiering kan ge information om tumören. 

De är en heterogen grupp av proteiner, hormoner och onkogenprodukter som ofta finns 

i normalfall, men i andra nivåer. De kan finnas i olika vävnader och vätskerum. 

• Diagnostiska markörer – Diagnostiska markörer är markörer som talar för specifika 

cancerformer och därmed kan användas diagnostiskt.  

• Prediktiva markörer – Markörer som förutsäger respons eller resistens för en viss 

terapi eller behandling. 

• Prognostiska markörer – Markörer som förutsäger sjukdomsförlopp och sannolikhet 

för olika utfall.  

 

7.6.5 Redogöra för den diagnostiska gången, från biopsi till diagnos och samt kunna 

redogöra för de generella behandlingsavgörande parametrarna i PAD-svaret 
Den inkomna biopsin dehydreras först mellan dag 1-2 i alkohol, därefter bäddas det dag 2 in i 

paraffin. Därefter snittas det inbäddade preparatet i 4-5 µm tunna skivor som fästs på 

objektsglas. De snittade preparaten färgas sedan, oftast med hematoxylin-eosin. Alla dessa 

steg utförs av BMA i labbet. Efter att preparatet färgats undersöks det av en patolog som ställer 

diagnos och sub-grupperar diagnosen. Om det är en tumör stadieindelar patologen tumören, 

bedömmer radikalitet (med vilken marginal tumören är borttagen), samt påvisar 

tumörkarakteristika som kan påverka behandling.   

 

7.6.6 Känna till histopatologiska, immunhistokemiska samt molekylära metoder som 

används i rutindiagnostik vid benigna och maligna tumörer, såsom  

• Histopatologi – Histopatologi innebär att en biopsi eller bortopererad massa fixeras, 

färgas och undersöks i mikroskop. Man kan då titta på hela vävnaden och det möjliggör 

graderingen och bedömning om tumören är invasiv möjlig, till skillnad från cytologi.  

• Exofoliativ cytologi – Exfoliativ cytologi innebär att celler skrapas bort från ytan av en 
vävnad för att sedan undersökas. Detta ger enstaka celler och inte vävnadsbitar. 

• Aspirationscytologi – Vid aspirationscytologi används finnålspunktion för att få 
enstaka celler från en cellmassa lösta i ett aspirat.  

• Immunhistokemi – Immunhistokemi innebär att celler eller vävnadspreparat färgas 
med hjälp av immunkomplex. Först används en antikropp mot ett specifikt antigen, 

därefter används antikroppar mot dessa antikroppar, kopplade till ett enzym som 

omvandlar ett substrat till en färg.  
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• In situ hybridisering – ISH innebär att komplementära DNA eller RNA-sekvenser med 

markörer (prober) används för att identifiera sekvenser i cellen. Det fungerar på ett 

liknande sätt som immunhistokemi fast med nukleotider.  

• FISH – ISH med flourescerande prober. 

• PCR – Används för att identifiera specifika genmutationer genom att kopiera DNA eller 

RNA tills man har en stor mängd.  

• Flödescytometri (FACS) – Celler passerar i en maskin en och en i en stråle. I maskinen 

belyses cellerna med laserljus och beroende på hur ljuset reflekteras kan cellers storlek 

och granulainnehåll bedömmas, genom att använda markörer för olika proteiner eller 

nukleotidsekvenser kan förekomst av dessa uppskattas via flödescytometri. Detta kan 

användas för att sortera cellerna i flödescytometrin.  

• DNA/RNA sekvenseringeringsmetoder – DNA och RNA i cellerna kan sekvenseras för 

att påvisa de exakta mutationerna som har gett upphov eller bidragit till 

cancerutvecklingen. 

• Artificiell intelligens (AI) – AI kan användas för att identifiera cancerceller med hjälp 
av olika karakteristika. 

 

7.7 Farmakologi  

7.7.1 Redogöra för grundprinciper av olika tumörbehandlingar 

7.7.1.1 Val av behandling 

Behandling av maligna tumörer har fem olika grundbehandlingar, dessa är: kemoterpi med 

antineoplastiska läkemedel, radioterapi med strålning, kirurgi, immunterapi och 

understödjande behandling som behandlar biverkningar eller symptom. Oftast används en 

kombination av dessa för att behandla cancer. Målet med behandlingen varierar mellan 

cancertyp och tumörstadium. Vissa cancerformer kan botas och då är det syftet med 

behandlingen. För andra cancertyper är målet med behandling istället förlängd överlevnad och 

ibland är behandlingen palliativ. Vid val av behandling sker detta i samråd med patienten och 

läkaren måste då informera patienten om olika behandlingsalternativ och deras för- och 

nackdelar.  

 

7.7.1.2 Behandling av solida tumörer 

Solida tumörer kan behandlas i tre stadium: Neoadjuvant behandling är kemo- eller 

radioterapi som används innan operation för att minska tumörbördan och behandla 

mikrometastaser tidigt. Dock medför detta en potentiell fördröjning av operation, vilket ökar 

risken för metastasering. Huvudbehandlingen är ofta operation, där man försöker ta bort 

tumören radikalt. Efter operation kan adjuvant behandling användas, där kemo- eller 

radioterapi används för att minska risken för recidiv och döda cirkulerande cancerceller. 

Nackdelen med detta är att postoperativa komplikationer och fördröjd läkning kan leda till 

fördröjning av behandlingen.  

 

7.7.1.3 Behandling av leukemier 

Även leukemier har tre behandlingsstadium: Först induceras behandlingen med syfte att döda 

alla cancerceller i båda blodet och benmärgen och uppnå remission. Vid komplett remission 

kan maligna celler inte detekteras. Därefter kan behandlingen konsolideras eller intensifieras, 

där kvarvarande cancerceller dödas och recidiv förebyggs. Sist finns underhållsbehandling, där 

recidiv förebyggs.  

 

7.7.1.4 Kemoterapi 

Målet med kemoterapi är att döda alla cancerceller i kroppen och en fördel är att det är en 

systemisk behandling som är lätt att administrera och som kommer åt celler i (nästan) hela 



154 
 

kroppen. Nackdelarna med kemoterapi är att den har selektivitet för snabbt prolifererande 

celler vilket innebär att även friska celler kan dödas. Det är även ett problem att den finns 

heterogenitet både intra- och intertumoralt. Detta beror på att cancerceller både inom en 

tumör och mellan olika tumörer kan befinnas i olika delar av cellcykeln, ha olika ackumulerade 

mutationer, eller uttrycka olika nivåer av proteiner. Cancerceller kan även utveckla resistens 

mot kemoterapier genom att de skaffar transportproteiner som transporterar ut läkemedlet ur 

cellen och därmed kan det inte verka i cellen. Det finns även ställen som läkemedlen inte kan 

nå då de inte kan penetrera vävnaden, exempel är hjärnan och testis som har blod-hjärn 

respektive blod-testisbarriären. Vid kemoterapibehandling används oftast en kombination av 

olika läkemedel som kallas för behandlingskur och hela behandlingen kallas för 

behandlingsregim, dessa varierar baserat på tumörens stadium och typ. Behandlingarna som 

finns har olika linjer som används, den första linjen är primärpreparatet som används vid 

induktion och är standardbehandling, om det inte fungerar kan man gå vidare till andra linjen 

osv. Vid cancerbehandling ges kurer intermittent med några veckors mellanrum, detta gör att 

de friska vävnaderna har möjlighet att återhämtas, samtidigt som tumörcellerna minskar i 

antal om rätt intervall används. Responsen på behandlingen kan vara partiell eller komplett 

remission, recidiv, stabil sjukdom där den inte tillväxer, eller progressiv sjukdom.  

 

7.7.1.5 Medicinsk behandling – verkningsmekanismer 

7.7.1.5.1 Cytostatika 

Cytostatika är en grupp av antineoplastiska läkemedel som har olika verkningsmekanismer: 

Alkylerare och platinaföreningar fäster olika kolväteföreningar på DNA så att det inte kan 

replikeras, vilket leder till celldöd. Topoisomerashämmare hämmar topoisomeras I eller II, 

vilka ansvarar för DNA-reparation och underhåll av DNA. I snabbt delande celler leder detta 

till DNA-skador som kan leda till celldöd. Antimetaboliter är folsyraanaloger eller 

nukelotidanaloger som gör att DNA replikeras felaktigt eller inte kan replikeras och därmed 

att cellen inte kan delas. Det finns även cytostatika som är antimitotiska eller på andra sätt är 

cytotoxiska. Olika cytostatika påverkar cellen i olika delar av cellcykeln. Antimetaboliter och 

topoisomeras hämmar DNA-replikation, alkylerare påverkar cellen genom hela cellcykeln och 

antimitotiska cytostatika hämmar cellen i mitosfasen.  

7.7.1.5.2 Proteinkinasinhibitorer 

Proteinkinasinhibitorer hämmar vissa proteinkinaser som är aktiva i patogenesen till vissa 

cancerformer. Detta innebär att de blockerar signaleringsvägarna som leder till utvecklandet 

av cancer. Ett sådant exempel är Imatinib som hämmar BRC-ABL-hybridproteinet och därmed 

hämmar utvecklingen av kronisk myeloisk leukemi. För andra typer av cancer finns hämmare 

för andra proteinkinaser. För lungcancer hämmas EGFR-tyrosinkinas, för melanom hämmas 

BRAF-kinas, för bröstcancer finns CDK-hämmare och HER2-tyrosinkinashämmare, för 

neuroendokrina tumörer och njurcellscancer finns mTOR-hämmare, för njurcancer finns 

VEGFR-hämmare och för levercancer finns proteinkinashämmare med flera måltavlor.  

7.7.1.5.3 Monoklonala antikroppar 

Monoklonala antikroppar mot specifika antigen som uttrycks av vissa cancerformer kan 

användas för att behandla cancer. De kan antingen mediera NK-cell cytotoxicitet, aktivera 

apoptossignaler eller inducera komplementaktiverad apoptos. För non-Hodgkins lymfom 

finns antikroppar mot CD20, för bröstcancer finns antikroppar mot HER2, för 

kolorektalcancer och skivepitelcancer i huvud-halsregionen finns antikroppar mot EGFR, för 

kolorektalcancer finns antikroppar mot VEGF eller VEGFR och för multlipla myelom finns 

antikroppar mot CD38. 

7.7.1.5.4 Hormoner 

För vissa typer av bröstcancer finns GnRH-analoger, som leder till en minskning av östrogen 

och progesteron, aromatasinhibitorer som leder till en minskning av östrogenproduktion, 
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antiöstrogener eller gestagener som kan hämma cancertillväxt. På liknande sätt finns GnRH-

analoger för prostatacancer, GnRH-anatgonister och antiandrogener.  

7.7.1.5.5 Immunterapi 

Immunterapier som hämmar inhibitoriska komplementsignaler som utövas på T-celler av 

tumörceller vid inbindning till MHC. Dessa läkemedel är antikroppar mot de specifika 

receptorerna.  

 

7.7.1.6 Biverkningar 

Biverkningar för cancerbehandling kan både vara allmänna, som till exempel feber, eller 

organspecifika beroende på vilken cancer som behandlas och vilken administrering som 

används. Biverkningar kan även vara akuta i samband med administrering, som kräkningar 

eller allergiska reaktioner; subakuta eller fördröjda med några timmar eller dagar; samt sena. 

Sena biverkningar kommer flera år efter behandling och kan innefatta infertilitet eller 

sekundär cancer. För att motverka biverkningar används understödjande behandling. 

 

8 Modul 8 – Adaptation och maladaptation 

8.1 Arbetsfysiologi  

8.1.1 Integrera kunskap om skelettmuskel-, kardiovaskulär-, andnings-, njur- och 

endokrin fysiologi för att förklara det akuta fysiologiska svaret som sker vid 

aerobt och anaerobt arbete, intervallträning samt styrketräning.  
Det akuta svaret på arbete är till stor del förberedande inför arbete och har därmed en stor 

kognitiv aspekt. Därefter har det en stark koppling till arbetets intensitet. Vid arbete kommer 

en ökad intensitet innebära ett ökat syrebehov på grund av ökat ATP-behov, detta ger en ökad 

vävnadsperfusion.  

8.1.1.1 Reglering av hjärtfrekvens 

Initialt kommer mekanoreceptorer 

(proprioceptorer) i leder och input från 

högre hjärnområden som motorcortex 

stimulera kardiovaskulära centrat som då 

hämmar parasympatikus och då ger en 

minskad hämning av hjärtfrekvens. 

Därefter kommer aktiviteten i sympatikus 

öka till följd av centrala och perifera 

kemoreceptorer samt högre 

hjärnområden, vilket leder till en 

ytterligare ökat HF när funny current i SA-

knutans pacemakerceller ökar. Under 

aktiviteten uppnås steady-state, där hjärtfrekvensen ligger konstant. Detta på grund av att 

kardiovaskulära centrat integrerar signaler från SA-knutan för att hålla hjärtfrekvensen på en 

bra nivå. När arbetet är slut försvinner stimuli från centralnervösa och mekanoreceptorer i 

muskler, vilket leder till en reaktivering av 

parasympatikus, vilket initialt sänker 

hjärtfrekvensen. Dock kommer 

hjärtfrekvensen fortsätta vara förhöjd under 

en tid på grund av att alla metaboliter som 

bildats under arbetet, samt katekolaminer som 

frisatts först måste transporteras bort eller 

brytas ned för att kemoreceptorernas 

stimulering av sympatikus ska försvinna. Mer 
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vältränade individer har en högre maximal hjärtfrekvens på grund av mer effektiv hämning av 

parasympatikus.  

 

8.1.1.2 Reglering av blodtryck 

Vid arbete kan HMV öka med 500%, från 5 l/min till 25 l/min. Samtidigt minskar TPR vid 

arbete eftersom vasodilatation sker till den aktiva vävnaden när flödeshastigheten ökar och 

metaboliter frisätts. Detta gör att MAP inte ökar så mycket trots att HMV ökar eftersom 𝑀𝐴𝑃 =

𝐻𝑀𝑉 ∗ 𝑇𝑃𝑅. Muskelns storlek påverkar denna effekt eftersom en stor muskel och muskelgrupp 

har fler kärl som kommer vasodilatera och därmed sänker TPR mer. Även om MAP är relativt 

konstant kommer pulstrycket öka på grund av att det diastoliska trycket sjunker i samband 

med att TPR sjunker och det systoliska trycket ökar i samband med att slagvolymen ökar. Vid 

träning kommer blodtrycket öka mer vid träning av överkroppen jämfört med underkroppen 

dels på grund av att hjärtat måste pressa blodet mot gravitationen, dels på grund av att 

bröstkorgen komprimeras vid träning av överkroppen och således ökar trycket.  

 

8.1.1.3 Reglering av blodflöde 

I vila går det mesta av blodet till mag-tarmkanalen (cirka 20%) och till njurar (cirka 20%). 

Även cirka 15-20% går till muskler och 15% går till hjärnan. Vid arbete omfördelas blodet och 

cirka 70-85% går till muskler och njurar, mag-tarmkanal och hjärna får alla minder än 5% av 

blodflödet. Blodflödet till hjärtat är konstant på cirka 4-5% i både vila och träning och 

blodflödet till huden ökar vid träning, men varierar mycket beroende på temperatur. Då det är 

varmt går en större del av blodflödet till huden för att kyla ner kroppen, men detta medför 

minskat blodflöde till muskler och därmed blir det jobbigare att utföra fysisk aktivitet. Under 

arbete regleras blodflödet på flera olika sätt. Lokalt i muskler sker vasodilatation till följd av 

metaboliter, samt vasodilatation till följd av mekanoreceptorer. Centralt styrs blodflödet 

genom aktivitet från sympatikus, som upprätthåller MAP genom att vasokontrahera till 

inaktiva vävnader, till exempel mag-tarmkanalen och njurar. Under träning ökar även 

blodflödet i lungan på grund av en ökad HMV. Detta ger även ökad ventilation på grund av 

rekrytering av artärer som gör att en större del av lunga används till ventilation, samt genom 

att V/Q-ration blir mer matchad. Under träning påverkas även plasmavolymen som sjunker. 

Detta beror på en ökad filtration, ökat kolloidosmotiskt tryck i vävnad på grund av en 

metabolitproduktion, samt vätskeförlust via svettning. Den minskade plasmavolymen innebär 

att hematokriten ökar och därmed att syresättningsförmågan ökar.  

 

8.1.1.4 Ventilation 

I början av ett träningspass ökar ventilationen, men på grund av att det finns en fördröjning 

från arbetets start till anpassning av ventilationen samlas en syrgasskuld där metaboliter 

ansamlas för att ventilationen sedan ska nå en jämviktsfas. Vid avslutat arbete kommer 

ventilatorisk kompensation ske, då syrgasskulden kompenseras genom förhöjd ventilation 

efter arbetet medan metaboliterna bryts ner. Initialt ökar ventilationen långsamt i förväntan 

om arbete och via central reglering. Därefter ökar ventilationen kraftigare då den uppnått den 

så kallade ventilatoriska tröskeln. Den ventilatoriska tröskeln sammanfaller med 

laktattröskeln och innebär att då musklerna och levern inte hinner ta hand om att laktat som 

produceras stiger dess koncentration kraftigt. Samtidigt sjunker pH och orsakar en metabol 

acidos. Acidosen leder till att ventilationen ökar kraftigt för att kompensera, vilket gör att 

PaCO2 minskar kraftigt.  

 

8.1.1.5 Metabolism 

Vid arbete kommer förbränningen av kolhydrater och fett att öka för att kompensera det ökade 

energibehovet. Vid låga intensiteter kommer fettförbränningen öka mest och utgöra den 

största procentuella energikällan, vid höga intensiteter kommer fettförbränningen istället 
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sjunka igen samtidigt som kolhydratsförbränning ökar och utgör den procentuellt största delen 

av energin. Detta beror på att fettförbränning kräver stora mänger syre, medan glykolys kan 

ske anaerobt. Respiratory exchange ratio (RER) är ett mått på hur mycket koldioxid som 

produceras per mängd konsumerat syre: 𝑅𝐸𝑅 =
𝑉𝐶𝑂2

𝑉𝑂2
⁄ . Ju lägre RER är, desto större del 

av metabolismen är oxidativ via fettförbränning. Olika RER-värden vid olika tillstånd är:  

• Fettförbränning – 0,71 

• Proteinnedbrytning – 0,83 

• Kolhydratsförbränning – 1,0 

• Respiratorisk kompensation vid metabol acidos – >1,0 

Under arbete produceras även en stor mängd mjölksyra och vid återhämtning kommer laktatet 

minska snabbare vid rörelse på grund av att en förhöjd HMV leder till en snabbare 

borttransport av laktat från muskeln.    

 

8.1.2 På systemisk och cellulär nivå förklara fysiologiska adaptation av 

kardiovaskulär, andning, vätskebalans/temperaturreglering och muskelfunktion 

vid uthållighetsträning (aerob kapacitet) och styrketräning (hypertrofi)   

8.1.2.1 Uthållighetsträning 

8.1.2.1.1 Central adaptation 

Vid uthållighetsträning måste kroppen anpassa sig efter ett ökat syrebehov hos musklerna när 

deras behov av ATP ökar. Således krävs en ökad VO2. För att öka VO2 sker både en central 

adaptation där cirkulationssystemet förändras och en perifier adaptation, där musklerna och 

deras stödvävnad förändras. Vid uthållighetsträning genomgår hjärtat en fysiologisk 

hypertrofi, där muskeln blir större samtidigt som kammardiametern ökar, detta leder till att 

slagvolymen ökar. Även blodvolymen ökar för att kunna tillgodose det ökade behovet av 

syretransport. Plasmavolymen ökar främst på grund av en ökad syntes av blodproteiner, vilket 

ökar det kolloidosmotiska trycket i blodet och leder till att plasman hålls kvar i kärlen i större 

utsträckning. Plasmavolymen ökar även till följd av en ökad insöndring av ADH och aldosteron 

efter träning, vilket leder till en minskad utsöndring av vatten och elektrolyter via urinen. 

Förutom att plasmavolymen ökar, ökar även antalet röda blodkroppar till följd av en ökad 

insöndring av EPO (hur EPO ökar är oklart). Dock kompenserar syntesen av röda blodkroppar 

inte lika mycket som ökningen i plasma, vilket gör att hemtokriten sjunker, detta leder till att 

blodet får lägre viskositet och därmed flödar lättare genom kapillärer. Förutom att den centrala 

adaptationen leder till en ökad slagvolym och en ökad maximal hjärtminutvolym leder det även 

till en minskad hjärtfrekvens vid submaximala intensiteter, även återhämtningen av 

hjärtfrekvensen efter träning går snabbare. Denna effekt beror troligen på en förstärkt 

parasympatikusaktivitet som är en del av den centrala adaptationen.  

8.1.2.1.2 Perifier adaptation 

Den perifera adaptationen orsakas av att prekapillära resistenskärl får en förbättrad förmåga 

till vasodilatation vid arbete och att den inaktiva vävnaden får en effektivare vasokonstriktion 

till följd av sympatikusaktivitet. Det sker även en ökad kapillärisering i den aktiva 

muskulaturen som på så sätt får en effektivare tillförsel av näring och ett effektivare bortflöde 

av slaggprodukter. Dessa förändringar leder till ett minskat blodtryck vid submaximala 

intensiteter även om vilotrycket inte påverkas nämnvärt. Blodtrycksminskningen kan förklaras 

av en minskad perifier resistens och en lägre sympatikusaktivitet, samt inducering av NOS som 

leder till vasodilatation och hämmar trombocyter. Vid uthållighetsträning blir ventilationen 

effektivare, dock beror detta inte så mycket på strukturella förändringar i ventilationsorganen, 

utan snarare på en effektivare accessorisk andningsmuskulatur.  
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8.1.2.1.3 Cellulär adaptation 

Cellerna i skelettmuskulaturen övergår vid uthållighetsträning till mer aerob metabolism. 

Detta beror dels på ett förbättrat blodflöde via de centrala och perifera 

adaptationsmekanismerna, dels på en förbättrad mitokondriefunktion. Mitokondrierna ökar 

både i storlek och antal och de får en ökad mängd oxidativa enzymer som driver oxidativ 

fosforylering och citronsyracykeln. Detta sker genom att ökade kalciumkoncentrationer, 

adrenalin och noradrenalin, ROS, eller ökad AMP/ATP-ratio leder till aktivering av 

transkriptionsfaktorn PGC-1α, som inducerar mitokondrieproliferation och tillväxt. 

Övergången till mer aerob metabolism leder även till en ökad laktattröskel då musklerna får 

en lägre laktatproduktion och en bättre borttransport av laktat, vilket utökar muskelns 

förmåga att utföra arbete länge. Cellernas adaptation leder således till en mer effektiv lagring 

och användning av substrat genom att de får en ökad förmåga att lagra glykogen och 

triglycerider, betaoxidationen blir mer effektiv, frisättningen av FFA blir mer effektiv och en 

större andel av den totala förbränningen sker från fett och aerobt. Vid uthållighetsträning är 

det främst typ I fibrerna som adapterar och det är således främst där inlagringen av glykogen 

och triglycerider ökar.  

 

8.1.2.2 Styrketräning 

Vid styrketräning kan muskelstyrkan öka med 25-100% efter endast 3-6 månaders träning, 

vilket orsakas av både en neuronal komponent och hypertrofi av muskelceller. Den neuronala 

komponenten står för majoriteten av den tidiga styrkeökningen genom att et blir en ökad 

synkronicitet i motoriska enheter och att antalet aktiva motorenheter ökar. Även hämning av 

rörelsen minskar genom att autogen inhibition minskar samtidigt som inhibering av 

antagonister ökar. Det sker även en inlärning av rörelsemönster som gör att rörelsen utför 

lättare och med mer styrka. Vid styrketräning sker en spill-overeffekt som innebär att den 

kontralaterala muskeln också aktiveras vid en given rörelse och därmed bidrar till att bibehålla 

muskelstyrka även om endast en sida tränas (dock inte så mycket att muskeln ökar i storlek). 

Adaptationen vid styrketräning orsakas av hypertrofi i typ II skelettmuskelceller som får ett 

ökar antal myofibriller med mer aktin och myosin, mer sarkoplasma och mer bindväv runt 

muskelfibrerna. Tillväxten av muskelfibrer sker långsamt och blir först upptäckbar efter cirka 

8 veckors träning, men direkt efter ett träningspass kan musklerna öka i storlek till följd av 

ödem som orsakas av en ökat kolloidosmotiskt tryck i interstitiet till följd av en ökad mängd 

metaboliter. Hypertrofi sker då proteinsyntesen överstiger proteinnedbrytningen i muskeln 

genom aktivering av mTOR eller AKT som stimulerar syntes och hämmar nedbrytning. mTOR 

och AKT kan stimuleras av adrenalin, testosteron och insulin/IGF-1 och mekaniskt stimulus 

vid träning. Frisättning av olika tillväxtfaktorer som testosteron, eller tillväxtfaktorer som 

frisätts av makrofager vid muskelskador stimulerar satellitceller att proliferera och 

differentiera. Dessa smälter sedan samman med muskelfibrer och leder till att muskelfibrerna 

får ökat antal kärnor som bidrar till ökad proteinsyntes. Förutom att muskler hypertrofierar, 

sker även en förstärkning av skelettet som lagrar in mer hydroxyapatit och en förtjockning och 

förstärkning av senor och brosk, dock är denna anpassning långsammare än musklernas 

anpassning. Även vid styrketräning ändras cellens metabolism, fast då är det istället främst typ 

II-fibrer som adapterar jämfört med uthållighetsträning där typ I-fibrer adapterar. Typ II-

fibrerna får en ökad glykogeninlagring och en ökad mängd glykolytiska enzymer. 

 

8.1.3 Förklara hur fysisk aktivitet kan påverka sjukdomsförlopp vid vanliga 

folksjukdomar  
Studier har visat att fysisk aktivitet är associerat med en lägre mortalitet. I hjärtkärlsystemet 

sker en ökad kapillärisering, förhöjd utbyteskapacitet av substrat och metaboliter, samt en 

förbättrad NO- och adenosinmedierad vasodilatation. Dessutom sker en förskjutning från LDL 

till HDL som minskar risken för atheroskleros. Trombocyter får en minskad aggregerbarhet 
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som minskar risken för trombosbildning. Individer med hypertension kan både svara eller inte 

svara på träning för att sänka deras blodtryck (responers och non-repsonders). De som svarar 

får ett sänkt blodtryck av träning. Efter träning kan blodtrycket vara sänkt i upp till 13 timmar, 

vilket innebär att de som tränar ofta får ett kroniskt sänkt blodtryck. Denna effekt beror på 

förbättrat flödesmedierad vasodilatation genom ökat NOS-uttryck, samt en minskad 

sympatikustonus. Träning kan även ha positiva effekter på övervikt och fetma genom att 

träning inducerar antiinflammatoriska substanser som minskar systemisk inflammation, samt 

att blodfettsprofilen blir bättre med en övergång till HDL. Även diabetes typ 2 kan förbättras 

vid träning genom att träning inducerar GLUT-4 och leder till insulinoberoende glukosupptag 

som sänker blodsockret. Dock måste träning vid dessa tillstånd kombineras med 

kostförändringar för att vara en effektiv behandlingsmetod. Träning kan även förbättra 

utsikterna vid cancer genom att förbättra immunförsvarets funktion och kan i samband med 

behandling minska trötthet och bibehåller styrka och kondition. Träning kan ha positiva 

effekter vid depression genom både förbättrad självkänsla, samt en positiv effekt på dopamin, 

noradrenalin, serotonin och endorfiner. Vidare kan träning förebygga osteoporos genom att 

stärka skelettet och förbättra symptom vid reumatism genom att öka muskelstyrkan och 

därmed avlasta leder.  

 

8.1.4 Känna till olika metoder för att mäta energiomsättning.  
Energiomsättning kan mätas med direkt kalorimetri, där en person sitter i ett isolerat rum. 

Genom rummet löper ett rör som vatten flödar genom. Genom att mäta temperaturen på 

vattnet innan och efter det passerat genom rummet kan man mäta hur mycket värme individen 

har producerat. Indirekt kalorimetri mäter hur mycket energi som förbrukats genom att mäta 

hur mycket syre som förbrukats (syrekvoten i inandningsluft oh utandningsluft). Detta görs 

via ett VO2-maxtest. 

 

8.1.5 Tillämpa respiratorisk kvot som mätvärde för substratanvändning vid olika 

fysiologiska och patologiska tillstånd. 
Se 8.1.1.5. 

 

8.1.6 Beskriva de för ämnesomsättningen viktigaste hormonförändringarna vid olika 

typer av arbete och dessas påverkan på lever, fettväv och skelettmuskulatur. 

8.1.6.1 Glukos och fettsyror 

Under arbete kommer sympatikusaktivitet leda till frisättning av adrenalin från binjurebarken, 

samt glukagon från pankreas. Även frisättning av kortisol kommer initialt att öka. Dessutom 

kommer sympatikusaktivitet leda till inhibition av insulinfrisättning från pankreas. 

Sammantaget kommer dessa hormonförändringar leda till en ökning av glukos och FFA i 

plasma, samt en nedbrytning av protein som kan användas till glukoneogenes. Adrenalin och 

glukagon kommer i levern stimulera glukossyntes genom glykogenolys och glukoneogenes 

med laktat från coricykeln. Detta leder till en höjning av blodsockret. Adrenerg stimulering av 

fettceller, eller ökad signalering från GH eller kortisol kommer leda till en aktivering av 

hormonkänsligt lipas och därmed stimulera lipolys, som leder till en ökning av FFA i blodet. I 

skelettmuskeln kommer adrenerg stimulering leda till aktivering av glykogenfosforylaskinas, 

vilket leder till glykogenolys. Samtidigt kan laktat från inaktiva muskler oxideras till pyruvat i 

aktiva muskler och därmed användas till energi. I typ I-skelettmuskelfibrer kommer även 

fettsyror kunna användas till energiproduktion via betaoxidationen, detta sparar på glykogenet 

och ser till att muskeln kan arbeta under en längre duration. Frisättningen av adrenalin är 

proportionell mot arbetets intensitet, där en hög intensitet leder till en hög 

adrenalinfrisättning och därmed en hög glukoneogenes. En lång duration av arbete leder 

istället till glukagonfrisättning genom att muskelns glykogen tar slut och levern istället måste 
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stå för majoriteten av glukosproduktion. Under träning kommer frisättningen av insulin 

minska trots det stora glukosbehovet, men aktiva muskler kommer ändå få ett ökat 

glukosupptag. Detta är för att GLUT-4 kan translokera till cellmembranet antingen via 

inulinsignallering eller vid muskelkontraktion. Det tillåter insulinoberoende glukosupptag i 

cellen, vilket gör att arbetande muskelceller har ett större glukosupptag än vilande 

muskelceller. 

 

8.1.6.2 Vatten och elektrolyter 

Under träning förloras vätska på två sätt: Dels svettas mycket vatten ut på grund av att det 

genereras stora mänger värme under träning, vilket kräver svett för att motverka överhettning; 

dels förflyttas vatten från plasma till interstitium till följd av ökat kolloidosmotiskt tryck i 

vävnaden på grund av metaboliter och ökat hydrostatiskt tryck i kapillärer på grund av ökat 

blodtryck. Den minskade vätskemängden i plasma och den medföljande hyperosmolaliteten 

stimulerar ADH-frisättning från hypofysen. Även aldosteronfrisättning från binjurebarken 

stimuleras under träning. Detta leder till vätskeretention och natriumretention, vilket 

normaliserar plasmavolymen och minskar produktionen av sekundärurin. Ökade nivåer av 

natrium och aldosteron kan kvarstå i upp till 48 h efter träning.  

 

8.1.7 Förklara skillnaden i adaptation och konsekvens av pulsatil respektive kronisk 

ROS-närvaro i muskeln.  
Pulsatil frisättning av ROS är bra för muskeln då ROS fungerar som signalmolekyl och 
påverkar proteiner genom posttranslationella modifieringar. Detta inducerar adaptation som 
leder till mitokondriebiogenes och hypertrofi. Däremot leder kronisk ROS-aktivitet till cellskador 
genom att ROS skadar nukleinsyror och proteiner och kan bidra till celldöd eller 
cancerutveckling. Under uppbyggnadsfasen av träning är det bra med ROS, då detta bidrar till 
uppbyggnad av muskeln. Däremot kan det vid prestationsfasen vara fördelaktigt att ta 
antioxidanter för att skydda muskler från ROS-inducerade skador och påskynda återhämtning 
av muskeln.  
 

8.2 Temperaturreglering 

8.2.1 Redogör för temperaturreglering vid friska förhållanden och vid feber.  

8.2.1.1 Temperaturreglering vid friska förhållanden 

Människor är homeotermiska, vilket innebär att vi kan reglera kroppstemperaturen inom vissa 

intervall. Den optimala omgivningstemperaturen då vi använder minst energi för att reglera 

kroppstemperaturen kallas den termoneutrala zonen. Den bekväma temperaturen är istället 

den omgivningstemperatur som individen tycker är mest bekväm. De flesta celler (med 

undantag) klarar en temperatur på 0-45°C, generellt klarar simpla organismer mer extrema 

temperaturer och mer avancerade organismer har snävare intervall. Normal 

kroppstemperatur ligger mellan 36-38°C, de flesta enzymatiska reaktioner i kroppen verkar 

bäst vid 37°C. Temperaturer över 38 räknas som hypertermi och temperaturer under 36 

räknas som hypotermi. Man kan ha hypertermi vid fysiologiska tillstånd och de normala 

reglerande mekanismerna slutar först fungera då kroppstemperaturen stiger över 40°C. 

Kroppstemperaturen varierar beroende på var den mäts. Temperaturen viceralt och i huvudet 

hålls under fysiologiska förhållanden nära 37°C, medan temperaturen perifiert kan variera 

mer beroende på omgivningen. Kroppstemperaturen varierar även under dygnet med 

dygnsrytmen, den är lägst på morgonen och högst på kvällen.  

 

8.2.1.2 Temperaturreglering vid feber 

Feber orsakas vid inflammatoriska tillstånd genom att patogen frisätter exogena pyrogener, 

eller att aktiverade immunceller frisätter cytokiner som verkar som endogena pyrogener. Då 
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pyrogenerna passerar blod-hjärnbarriären och når preoptiska arean i hypothalamus aktiveras 

COX, som producerar PGE2 som höjer den inställda kroppstemperaturen. Feberreaktionen 

kan hämmas genom att ta antipyretika som hämmar syntesen av PGE2. 

 

8.2.2 Redogöra för värmeavgivande respektive värmeproducerande mekanismer i 

kroppen.   

8.2.2.1 Värmeproducerande mekanismer 

Värmeproducerande mekanismer innefattar basalmetabolismen och den aktivitetberoende 

metabolismen. Den aktivitetsberoende metabolismen påverkas av viljestyrd aktivitet, 

aktiviteten i autonoma muskler och deras muskeltonus, samt värmeproducerande processer, 

som huttring, d.v.s autonoma muskelkontraktioner, samt non-shivering thermogenes (NST). 

NST sker i det bruna, multilokulära fettet som innehåller höga halter av mitokondrier och 

UCP-1. UCP-1 producerar värme genom att utjämna protongradienten i mitokondrien utan att 

de passerar ATP-syntas. Energin som normalt skulle producera ATP blir således till värme.  

 

8.2.2.2 Värmeavgivande mekanismer 

Värme avges via konduktion till ytor, konvektion till luften, via infraröd strålning och 

evaporering från hud och luftvägar. Avledning av värme till huden sker via reglering av 

blodflöde. Då kroppstemperaturen är för hög dilaterar resistenskärl i huden, vilket gör att 

blodflödet dit ökar och det är lättare för värme att avges. För att skydda de inre organen från 

nedkylning sker counter-current exchange av värme mellan vener från extremiteter och artärer 

till extremiteter. Artärer med varmt blod från bålen löper längsmed vener från extremiteter 

som innehåller nedkylt blod. Detta gör att det nedkylda blodet värms upp på vägen tillbaka till 

hjärtat. Vid svettning finns två typer av svettkörtlar, dels apokrina som sitter i anslutning till 

hårfolliklar i axill och pubisområdet, dels merokrina svettkörtlar som producerar hypotont 

svett som reglerar temperaturen. 

 

8.2.3 Redogöra för temperaturavkännande sensorer i kroppen samt hur denna 

information integreras centralnervöst samt hur afferenta och efferenta system 

interagerar i temperaturregleringen.  
I huden och perifiert finns främst köldsensorer och viceralt överväger värmesensorer. I huden 

utgörs termoreceptorerna av fria nervändar. Signaler från dessa receptorer integreras i CNS i 

olika centra i hjärnstammen och ryggmärgen, samt i preoptiska arean i hypothalamus (POA). 

I POA jämförs de afferenta signalerna med den inställda temperaturen i hypothalamus. Då de 

integrerade signalerna inte överensstämmer skickas sedan efferenta signaler till cerebralcortex 

för att inducera värmereglerande beteenden, både djupa och ytliga blodkärl som kan dilatera 

eller kontrahera, svettkörtlar som börjar producera svett, samt muskulatur och fettväv för att 

inducera värmeproduktion.  

 

8.3 Omgivningsfysiologi 

8.3.1 Förklara akut svar och kronisk adaptation till vistelse på hög höjd genom att 

integrera andningsfysiologi och reglering av syra-basbalans. 
Vid vistelse på hög höjd kommer minutventilationen initialt stiga lite till följd av det låga PaO2. 

Dock kommer denna minskning inte vara så stor på grund av att lågt PaCO2 leder till en 

minskning av minutventilationen. Hyperventilationen stimuleras till följd av ökad aktivitet 

från kemoreceptorer i karotiskropparna. Under de följande 8 timmarna kommer 

minutventilationen långsamt fortsätta öka och tillslut stabiliseras. Samtidigt kommer HMV 

öka, vilket leder till ökad pulmonellt blodflöde, bättre ventilation/perfusionsratio och minskad 

transittid i alveolerna. Hyperventilationen kommer leda till en sänkning av pH i blod då 

koldioxid ventileras ut och andelen HCO3
- till kolsyra ökar. Det höjda pHt leder till en hämning 
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av ventilationen för att spara koldioxid och därmed kolsyra, men under de första 2-3 dagarna 

kompenseras alkaliteten genom att njurarna utsöndrar mer HCO3
-. Förutom att HMV ökar, 

kommer även perifier resistens minska då hypoxi leder till vasodilatation i det systemiska 

kretsloppet. Syrgastransporten i blodet kommer under de första 3-4 veckorna förbättras 

genom att njurarna inducerar erytropoes genom att frisätta EPO. Detta leder till att 

hematokriten ökar. Erytrocyterna producerar även mer 2,3-BPG, vilket faciliterar frisättning 

av syre till vävnaden.  

 

8.4 Syra-bas 

8.4.1 Bedöma och analysera syra-basstatus utifrån kännedom om pH, pCO2 och, 

HCO3- och BE. 
Se 5.6.7. 

 
 

8.5 Cellskada, celldöd och anpassningar  

8.5.1 Redogöra för cellulära reaktioner på stress och skadliga stimuli   
Då en cell utsätts för stress eller skadliga stimuli kan den antingen adaptera till stimulit och på 

så sätt bli motståndskraftig mot det, eller ta så mycket skada att den inte kan repareras och 

därför genomgår apoptos eller nekros. Vid bortfall av stimulit kan vävnaden också återgå till 

det normala om den inte har adapterat för mycket. Adaptiva förändringar innefattar 

hyperplasi, hypertrofi, atrofi, metaplasi eller dysplasi. Cellen kommer också åldras på grund 

av att den utsätts för stress och skador.  

 

8.5.2 Redogöra för orsaker till cellskada  
Celler kan ta skada då de utsätts för olika substanser eller stimuli eller om de avsaknar 

nödvändiga substanser och stimuli.  

• Ischemi kan leda till cellskada genom att celler inte får tillgång till syre och andra 
substrat som krävs för att de ska fungera.  

• Celler kan även ta skada om de utsätts för kemiska substanser som kan skada cellen, 
det kan handla om toxiner, föroreningar eller andra skadliga kemikalier som förstör 

cellernas funktion eller beståndsdelar. Även Ofarliga substanser kan leda till cellskada 

i för stora mängder, till exempel vatten som kan leda till hemolys om det intag i för 

stora mängder.  
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• Infektioner kan leda till cellskada genom att patogen använder cellerna och deras 

beståndsdelar för att förökas.  

• Även immunreaktionen i samband med en infektion kan leda till vävnadsskada om den 

blir för stark. Immunreaktioner som är autoimmuna och allergiska kan också bidra till 

cellskada genom att de är starka eller förstör specifika delar av celler.  

• Genetiska defekter kan leda till cellskador genom att påverka funktionen hos vissa 
proteiner, vilket leder till cellskador genom ackumulering eller avvikande funktioner.  

• Nutritionella obalanser som vid väldigt lågt kaloriintag eller väldigt högt kaloriintag 
kan skada celler genom att påverka cellernas funktion eller tillgång till substrat.  

• Celler kan även ta skada vid fysisk stress i form av trauma, extrema temperaturer, 

trålning eller elchocker. Även snabba och starka tryckförändringar kan skada celler.  

• Sist tar celler skada som en del av det naturliga cellåldrandet då celler utsätts för stress 

under sin livstid och utsätts för risker vid varje delning som kan leda till skador.  

För att ett stimuli ska vara skadligt för en cell och cellens svar på skadan eller stimulit beror på 

vilken typ av stimuli det är, dess duration och individuella faktorer.  

 

8.5.3 Känna till händelsesekvens vid cellskada och celldöd   
När en cell tar skada kan den först utsättas för reversibel skada beroende på hur stor skadan 

är och vad den är orsakad av, samt hur länge skadan har varit och hur länge cellen utsatts för 

stimulit. Detta leder till en försämring av cellens funktion, men till en början är skadan 

reparerbar. När tillräcklig tid har gått eller då skadan är orsakad av ett tillräckligt starkt stimuli 

blir den irreversibel och cellen måste då antingen genomgå celldöd via apoptos eller nekros, 

alternativt adaptera till skadan via strukturella förändringar i cellen och vävnaden. Apoptos 

induceras antingen via den interna eller externa vägen som leder till en ökning av intracellulära 

kaspaser som leder till packetering av cellens delar i apoptotiska kroppar som sedan 

fagocyteras. Apoptos leder i regel inte till en stark immunologisk reaktion.  

 

8.5.4 Redogöra för reversibel cellskada, celldöd, nekros, apoptos, andra vägar till 

celldöd   

8.5.4.1 Beskriv morfologiskt och redogör för s.k. hydrop degeneration och steatos 

Hydrop degeneration innebär att celler tar in vatten och det bildas vakuoler i cellerna. Detta 

gör att cellerna sväller och tar skada. Steatos innebär att det ackumuleras fett i cellerna och det 

bildas lipiddroppar likt en fettcell, men ektopiskt. Morfologiskt ser båda dessa tillstånd ut som 

vita bubblor som finns i preparaten. Både hydrop degeneration och steatos är reversibla 

cellskador. Hydrop degernation till vänster och steatos till höger. 
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8.5.4.2 Beskriv morfologiskt och redogör för cytoplasmatiska och nukleära förändringar  

Vid apoptos kondenseras först kärnan (A) och sedan 

fragmenteras den tillsammans med resten av cellen. Detta leder 

till bildandet av apoptotiska kroppar (B), vilket är cellens delar 

då den har 

fragmenterats 

och brutits 

ned. Det apoptotiska kropparna kan sedan 

fagocyteras. Vid nekros sväller cellen och dess 

lysosomer börja läcka lytiska enzymer. 

Enzymer bryter sedan ned cellens 

beståndsdelar och både cellens membran och 

kärna fragmenteras. Detta inducerar sedan en 

inflammatorisk respons.  

 

8.5.4.3 Beskriv morfologiskt och redogör för koagulativ-, flytande-, kaseös-, fett- och fibrinoid 

nekros  

Koagulativ nekros uppstår till följd av syrebrist i vävnaden, till exempel efter en tromb. 

Vävnaden blir då blek, med kärnlösa celler och inflammatoriskt infiltrat. 

 
Likvifieringsnekros uppstår då vävnaden bryts ned enzymatiskt. Det kan ske vid olika bakterie- 

eller svampinfektioner, eller vid ischemi i vissa vävnader, till exempel hjärnan. Till vänster i 

den högra bilden syns likvifieringsnekros.  
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Fettnekros innebär att vävnad bryts ned enzymatiskt och det sker en saponifiering av lipiderna 

i vävnaden. Detta sker till exempel i pankreas. Uppe till vänster i den högra bilden syns 

fettnekros. 

 
Kaseös nekros förekommer främst vid tuberkulos då det bildas granulomatös inflammation 

med kaseös nekros i mitten. I mitten av den högra bilden syns kaseös nekros i en lunga. 

 
Fibrinoid nekros syns vid vaskuliter och innebär fibrinoid inlagring i kärlväggen. Det röda 

området i kärlväggen är fibrinoid nekros.  
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8.5.5 Redogöra för autofagi 
Autofagi innebär att cellen börjar använda sina egna beståndsdelar för att driva sin 

metabolism. Detta sker då celler inte får tillräckligt med näring och energi. Vid autofagocytos 

separeras organeller i separata membran, så kallade autofagosomer. Dessa fuserar sedan med 

lysosomer och gör att organellen byts ner till olika metaboliter som kan återanvändas i cellen. 

Autofagocytos kan även vara delaktigt i bekämpningen av patogener eller vid 

cancersjukdomar. Fel i denna process är associerat med flera sjukdomar, till exempel 

Huntingtons eller Alzheimer.  

 

8.5.6 Redogöra för mekanismer för cellskada och celldöd (hypoxi och ischemi, 

ischemi-reperfusionsskada, oxidativ stress inkl. generering och avlägsnande av 

reaktiva syreradikaler, cellskada orsakad av reaktiva syreradikaler, cellskada 

orsakad av gifter, endoplasmatisk retikulum-stress, DNA-skada, inflammation, 

vanliga händelser vid cellskador av olika orsaker)   

8.5.6.1 ATP-brist och mitokondrieskada 

ATP-brist och mitokondrieskada orsakas främst av ischemi och hypoxi, men kan även orsakas 

av strålning eller kemiska stimuli som ROS eller toxiner. Då produktionen av ATP minskar, 

minskar aktiviteten hos ATP-beroende jonpumpar. Det leder till influx av natrium, kalcium 

och vatten som medför hemolys av celler eller andra skador relaterade till att cellen sväller. Vid 

otillräckligt ATP-syntes minskar även proteinsyntesen, vilket leder till en ökad anaerob 

metabolism och sänkning av pH som leder till ytterligare skador när proteiner denaturerar. 

Skador på mitokondriens membran leder till frisättning av pro-apoptotiska faktorer och 

apoptos.  

 

8.5.6.2 Cellmembranskada 

Cellmembranskada orsakas av en för hög fosfolipidnedbrytning i förhållande till syntes, höga 

ROS, cytoskelettdefekter eller lipida nedbrytningsprodukter. Detta kan leda till skador på 

mitokondriemembranet (se 8.5.6.1) samt skador på lysosommembranet och cellmembranet. 

Skador på cellmembranet leder till ökad permeabilitet och en rubbad osmotisk balans och att 

cellkomponenter läcker ut. Vid skador på lysosommembranet läcker lytiska enzym som börjar 

byta ned cellen och därmed leder till cellskada och orsakar nekros.   

 

8.5.6.3 Calciuminflux 

Calciuminflux sker vid högt extracellulärt kalcium eller ökad permeabilitet för kalcium. 

Kalcium stimulerar aktiviteten hos ATPas, fosfolipas, proteaser och endonukleaser. Detta leder 

till minskade nivåer av ATP, ökad nedbrytning av enzymer och proteiner, cellmembranskada 

och fragmentering av DNA som alla leder till nekros eller apoptos.  

 

8.5.6.4 ROS och felveckade proteiner 

ROS kan leda till cellskada genom att oxidera lipider och därmed orsaka cellmembranskada, 

eller oxidera DNA och därmed leda till induktion av apoptos. Celler kan också inleda apoptos 

till följd av endoplasmatisk retikulumstress. Det innebär att felveckade proteiner som 

tillkommit genom mutationer, cellstress eller infektioner ackumuleras i ER som då inducerar 

apoptos.  
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8.5.7 Redogöra för cellulära anpassningar till stress (hypertrofi, hyperplasi, atrofi, 

metaplasi)  

8.5.7.1 Hypertrofi 

Hypertrofi sker i celler som inte kan genomgå celldelning, till exempel muskelceller. Hypertrofi 

innebär att cellerna ökar i storlek till följd av ökad proteinsyntes och processen kan stimuleras 

av tillväxtfaktorer som anabola steroider, eller mekanisk stress.  

 

8.5.7.2 Hyperplasi 

Hyperplasi innebär att cellerna ökar i antal. Detta sker som svar på ett stimulus som 

signalering av tillväxtfaktorer, eller mekanisk skada. Hyperplasi kan således endast ske i 

vävnader där cellerna är kapabla till celldelning.  

 

8.5.7.3 Atrofi 

Atrofi är motsatsen till både hyperplasi och hypertrofi: Det innebär både ett minskat cellantal 

och minskad cellstorlek. Bortfall av celler sker vid minskat stimuli från överlevnadsfaktorer 

eller ökad destruktion av celler. Minskad cellstorlek sker till följd av minskad proteinsyntes 

eller bortfall av tillväxtfaktorer.  

 

8.5.7.4 Metaplasi 

Metaplasi innebär att en celltyp ersätts av en annan celltyp i en vävnad. Detta kan både ske 

genom delning och differentiering av stamceller till en annan celltyp än originalcelltypen i 

området och migration av celler från ett närliggande område. Detta sker som svar på ett 

stimuli, till exempel reflux och är således reaktivt, men det kan även bidra till en ökad risk för 

utveckling av malignitet.  

 

8.5.8 Känna till intracellulär inlagring   
Intracellulär inlagring sker vid autofagocytos eller heterofagocytos (fagocytos av extracellulärt 

material) då det finns icke-nedbrytbart material. Det kan handla om lipofuscin som är ett 

ålderspigment som lagras in i celler som inte delas eller delas långsamt, som nervceller, 

kardiomyocyter eller hepatocyter. Antrakos är svartfärgat material (sot och andra 

föroreningar) som lagras in i celler, detta sker främst i alveolära makrofager och thorakala 

lymfkörtlar. Andra material som kan inlagras är kolesterol i gallblåseceller, glykogen i 

leverceller vid hyperglykemi, dystrofisk förkalkning som innebär deponering av kalciumsalter 

i vävnader, eller hyalina inlagringar som beror på immunoglobuliner eller cellrester.   

 

8.5.9 Redogöra för patologisk förkalkning   

8.5.9.1 Beskriv morfologiskt och redogör för dystrofisk och metastatisk förkalkning  

Dystrofisk förkalkning innebär att det uppstår deponering av kalciumsalter i skadade 

vävnader. Detta tros bero på läckage av fosfatbinande proteiner vid celldöd. Metastatisk 

förkalkning kännetecknas av deponering av kalk i vävnader och ett förhöjt serumkalcium. 

Förkalkning syns som vita korn eller klumpar och kan ofta känns som kornigt eller grusigt 

material i en vävnad. 

 

8.5.10 Redogöra för cellulärt åldrande 
Cellulärt åldrande drivs främst av tre processer: Celldelning leder till ackumulering av skador 

på DNA över tid, vilket kan producera defekta proteiner och inducera apoptos. Teorier finns 

om att denna process kan hämmas genom kalorirestriktioner då celldelningen minskar. En 

minskad telomerasaktivitet innebär att celler med tiden får kortare telomerer efter varje 

celldelning, vilket gör att cellerna tillslut inte kommer kunna delas eller genomgår apoptos då 

DNA tar skada. Sist leder en felaktig proteinhomeostas till cellulärt åldrande. Med tiden ökar 



168 
 

proteinnedbrytningen och proteinsyntesen minskar, vilket gör att metabolismen blir 

långsammare och celler kan inte utföra sina uppgifter lika effektivt. Dessutom sker en 

ackumulering av felveckade och defekta proteiner, vilket kan leda till ER-stress och inducera 

apoptos.  

 

9 Modul 9 – Viktökning och viktminskning 

9.1 Obesitas, fettväv och metabola syndromet 

9.1.1 Redogöra för fettvävens roll som endokrint organ och dess samspel med andra 

endokrina organ 

9.1.1.1 Fettvävens beståndsdelar 

Fettväv består av fler olika celltyper som adipocyter, endotel, M1- och M2-makrofager, 

eosinofiler, B- och T-lymfocyter, dendritceller, samt preadipocyter. Förutom detta består 

fettväv också av ECM. Fettväv kan frisätta flera olika adipokiner (fettvävshormoner) som leptin 

och adiponektin. Hos kvinnor utgör fettet cirka 30-40% av den totala kroppsvikten och hos 

män är detta 20-25%. Hos kvinnor utgörs cirka 20-30 kg av kroppsvikten av vit fettväv som 

främst är fördelad till lår, rumpa och bröst då man befinner sig i fertil ålder; efter menopaus 

omfördelas detta till buken då östrogen är en viktig faktor för fettdistribution. Hos män utgörs 

10-20 kg av kroppsvikten av vit fettväv och testosteron har en viktig roll i fettdistributionen. 

Vit fettväv härstammar från mesoderm och finns subkutant och viceralt. En stor andel viceralt 

fett är associerat med mer ohälsa, samt bukfetma. Med åldern redistribueras fettet och blir mer 

viceralt istället för subkutant. Brunt fett har samma prekursor som skelettmuskelceller och 

bidrar till att generera värmen främst hos bebisar, men också hos vuxna. Vita fettceller kan 

omvandlas till beigea, som fungerar som brunt fett vid olika stimuli. Vita fettceller har metabol 

plasticitet då de i fasta främst gör lipolys för att frisätta energi och frisätter FFA och glycerol. 

Detta sker som svar på glukagon och katekolaminer. I välnärt tillstånd stimulerar insulin 

glukosupptag, FFA-upptag och upptag av aminosyror. Då stimuleras lipogenes och energi 

lagras i cellen i form av TAG. Utöver inlagring och frisättning av TAG från adipocyter, så kallad 

turnover, regleras vit fettväv genom adipogenes: Mesenkymala celler prolifererar och 

differentierar till preadpiocyter som differentierar till adipocyter. Dessa lagrar sedan fett under 

en tid och genomgår sedan apoptos. Är adipogenesen högre än apoptoshastigheten expanderar 

fettväven. Förutom att fettväven kan öka till följd av hyperplasi, kan den även öka genom 

hypertrofi då fett lagras in i cellerna. När vita fettceller hypertrofierat tillräckligt kan de inte ta 

in mer fett. Fettet lagras då in ektopiskt i hepatocyter, endotel, myocyter och makrofager. Detta 

kallas lipotoxicitet och påverkar glukosmetabolismen.  

 

9.1.1.2 Leptin 

Leptin är ett peptidhormon som frisätts från adipocyter, samt mag-tarmkanalen, muskler och 

placenta. Leptin har tre olika JAK/Stat-receptorer som finns i flera olika vävnader som nucleus 

arcuatus i hypothalamus, fettväv, tarmen och ovarier. Leptin frisätts efter att vi ätit och 

inducerar långsiktig mättnadskänsla. Dess primära funktion är att reglera metabolismen då 

smala personer har låga nivåer av leptin, vilket är associerat med låg metabolism och hunger. 

Frisättning av leptin är associerat med reduktion av födointag och kroppsvikt, samt ökad 

metabolism. Förutom att reglera metabolismen är leptin associerat med reproduktion, 

immunfunktion och benmetabolism. Leptin stimuleras av kortisol och leptin stimulerar i sin 

tur HPT-axeln. Det modulerar även HPG-axeln och stimulerar GH. Leptin ökar också 

frisättningen av IL-6 och IL-8. Vid fetma kan leptinresistens utvecklas, vilket innebär att leptin 

inte stimulerar mättnad trots att man ätit. 
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9.1.1.3 Adiponektin 

Adiponektin är ett proteinhormon som främst produceras av adipocyter, men också av 

tvärstrimmig muskulatur och endotel. Frisättning av adiponektin stimuleras av insulin, IGF-1 

(och GH) och hämmas av leptin. Frisättningen av adiponektin ökar vid viktreduktion i 

samband med träning och diet. Adiponektin har två receptorer: AdipoR1 i muskelceller och 

AdipoR2 i levern. Då adiponektin binder till dessa receptorer ökar fettsyraoxidationen, 

fettinlagring förflyttas från viceralt fett och fett i muskler och lever till subkutant fett, samt 

glukosupptag i muskulatur stimuleras. Adiponektin verkar även antiinflammatoriskt på 

makrofager, endotel, muskelceller och epitel; vilket skyddar hjärt-kärlsystemet, lungor och 

mag-tarmkanalen.  

 

9.1.1.4 Cytokiner 

Makrofager i fettväv, samt adipocyter och andra celler producerar TNF-α, CCL2 (MCP-1) och 

interleukiner som IL-6 och IL-8. TNF-α är ett proteinhormon som stimulerar 

cytokinproduktion för att aktivera immunförsvaret och därmed är pro-inflammatoriskt. Vid 

fetma ökar produktionen och kan bidra till insulinresistens genom att TNF-α hämmar signalen 

från insulinreceptorn. CCL2 är en cytokin som produceras i adipocyter och speciellt hos 

individer med BMI >30. Den stimulerar rekrytering av monocyter och differentiering till 

makrofager och verkar därmed inflammatoriskt. CCL2 är även viktig för att reglera 

glukosmetabolism i fettväv och distribution av fett. Adipocyter producerar även interleukiner 

som IL-1β, IL-6, IL-8 och IL-18. Dessa har högre produktion i viceralt fett, men 90% av 

interleukinerna produceras av andra celler än adipocyter. Deras produktion ökar vid fetma och 

bidrar till insulinresistens. De stimulerar lipolys och betaoxidation i fettceller och IL-6 

stimulerar glukosupptag då det ökar akut efter fysiskt aktivitet. Dock verkar kroniskt höga 

nivåer av IL-6 inflammatoriskt.  

 

9.1.1.5 ”Klassiska” hormoner 

9.1.1.5.1 Insulin 

Insulin är ett fettuppbyggande hormon som frisätts från pankreas. I levern hämmar insulin 

glukoneogenes och gykogenolys, samt stimulerar glykogensyntes. I fettceller hämmas lipolys 

och glukosupptag via GLUT-4 stimuleras, samtidigt stimuleras upptag av FFA, lipogenes och 

triglyceridsyntes. Insulin stimulerar även frisättning av adipokiner, som ökar 

insulinkänsligheten i skelettmuskulatur. Under normala föde-fastecykler varierar adipocyter 

mellan att vara små och fyllda, då de frisätter metabolt positiva lipider, cytokiner och 

adipokiner. Dock kommer hypertrofa fettceller, som bildas vid kroniskt högt energiintag leda 

till inflammation, vilket minskar insulinkänsligheten. Då adipocyterna inte fungerar ökar 

lipolysen och fettcellernas upptag av FFA minskar, detta leder till ektopisk ackumulering av 

lipider.  

9.1.1.5.2 Lipolytiska hormoner 

Katekolaminer och glukagon frisätts vid hypoglykemi, intag av proteinrik föda, svält och fysisk 

aktivitet. Då de binder till sina receptorer stimulerar de lipolys och frisättning av FFA och 

glycerol. Även GH leder till ökad FFA genom att hämma insulinets effekter och hämma basalt 

glukosupptag. GH och katekolaminer stimulerar HSL vilket leder till ökad lipolys. GH har även 

effekter via IGF-1 som stimulerar tillväxt i alla celler, inklusive tidiga fettceller. Studier har 

visat att behandling med GH leder till minskad fettmängd. Vid fetma ökar mängden kortisol 

genom att 11β-HSD1 stimuleras, vilket omvandlar kortison till kortisol; höga kortisolnivåer 

leder till ytterligare insulinresistens och redistribuering av fettet.  

9.1.1.5.3 HPT-axeln 

Thyroideahormon reglerar metabolismen, där höga nivåer är associerat med en snabbare 

metabolism. Katekolaminer stimulerar omvandlingen av T4 till T3, som i sin tur potentierar 

katekolaminernas effekter på lipidmetabolismen. Thyroidehormon stimulerar termogenes i 
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brun fettväv genom att uppreglera uttrycket av UCP-1 och Pparγc1a. Thyroideahormon 

stimulerar även omvandling av vit fettväv till brun fettväv. Vid hypothyroidism sjunker BMR, 

lipolys och glukoneogenes; vilket ger viktökning och vid hyperthyroidism ökar risken för typ 

2-diabetes och hyperkolesterolemi på grund av förändringar i LDL-receptorn. Omvandling av 

vit fettväv till brun kan även stimuleras av adrenerg stimulering och träning.  

9.1.1.5.4 Östrogen 

Fettväv står för cirka 50% av all östrogenproduktion hos premenopausala kvinnor och 100% 

hos postmenopausala. Syntesen av östrogen sker från cirkulerande prekursorer. Östrogen 

hämmar fettackumulering och lipidsyntes i adipocyter. Vid fetma ökar östrogenproduktionen 

som svar på inflammatoriska cytokiner från makrofager som stimulerar aromatas. Östrogen 

har positiva metabola effekter i form av till exempel ökad insulinkänslighet och stimulerar 

proliferation av fettceller då det binder till ERα. Om det däremot är för låga nivåer av östrogen 

hypertrofierar fettceller och ektopisk fettinlagring stimuleras, vilket leder till inflammation och 

kan leda till fibros.  

9.1.1.5.5 Testosteron 

Testosteron utövar sina effekter dels genom att omvandlas till östrogen, dels genom att binda 

till androgenreceptorn. Testosteron verkar då antiinflammatoriskt, stimulerar lipolys, 

hämmar adipogenes och hämmar leptin. Hos män kan låga nivåer av testosteron leda till 

fettcellshyperplasi och hos kvinnor kan höga nivåer leda till fettcellshyperplasi.  

 

9.1.2 Redogöra för koppling mellan fetma, glukokortikoider, könshormoner och 

metabola tillstånd, könsskillnader, samt behandling. 

9.1.2.1 Epidemiologi 

Övervikt och fetma klassificeras utifrån BMI:  

KLASSIFIKATION BMI (KG/M2) HÄLSORISK 
Undervikt <18,5 Lätt ökad 
Normalvikt 18,5-24,9 Normal 
Övervikt 25-29,9 Lätt ökad 
Fetma I 30-34,9 Måttligt ökad 
Fetma II 25-39,9 Hög 
Fetma III >40 Mycket hög 

Medelvikten har ökat de senaste decennierna och det har även andelen överviktiga. Idag är 

cirka 1 miljon svenskar obesa och könsfördelningen är 6/10 män och 4/10 kvinnor. Dock skiljer 

prevalensen baserat på boendeplats. En bidragande faktor till övervikt är sämre 

socioekonomiska förhållande och lägra utbildningsnivå. Hos barn är cirka 20-25% överviktiga 

och 3% obesa. BMI har en U-formad kurva kopplad till mortalitet och morbiditet, där både lågt 

och högt BMI är associerat med hög mortalitet och morbiditet. Istället för att använda BMI 

kan midjemått användas då det är en oberoende riskfaktor vid fetma och man skiljer mellan 

kvinnor och män. För kvinnor är midjemått >80 cm associerat med en ökad risk och >88 cm 

kraftigt ökad risk. För män är >94 cm ökad risk och >102 cm kraftigt ökad risk.  

 

9.1.2.2 Patogenes 

För att utveckla fetma krävs en långvarig positiv energibalans, men det är många faktorer som 

spelar roll, till exempel endokrina och neurologiska störningar, stress, bakterieflora i mag-

tarmkanalen och genetik. Just den genetiska komponenten har en stark association med 

övervikt och fetma där 40-80% beror på gener. En bra markör för risk att utveckla fetma är 

föräldrarnas BMI. Förutom det biologiska har utveckling av fetma en stark omgivningsaspekt, 

där sociala sammanhang och samhälle spelar in. Under utvecklingen finns specifika tidpunkter 

som är viktiga i förvärvandet av fetma. Vid cirka 1 års ålder har barn en BMI-topp som sedan 

sjunker till 6 års ålder, för att sedan börja öka tills man är fullvuxen. Förutom traditionell 

genetik är epigenetik en starkt bidragande faktor till fetma. Om modern är överviktig under 
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graviditeten, har höga nivåer AMH och androgener, eller är undernärd kan barnets genom 

förändras epigenetiskt, vilket ger barnet och dess framtida avkomma högre predisposition att 

utveckla övervikt och fetma.  

 

9.1.3 Redogöra för metabola syndromet, riskfaktorer och prevention 

9.1.3.1 Definition och prevalens 

Metabola syndromet definieras som:  

• Ökat midjeomfång 

• >102 cm för män 

• > 88 cm för kvinnor 

• Minst två av följande: 

• Triglycerider >1,7 mmol/l 

• HDL <1,03 mmol/l (män), <1,29 mmol/l (kvinnor) 

• Blodtryck >130/85 eller medicinering mot högt blodtryck 

• Fastande plasmaglukos >5,6 mmol/l eller diagnosticerad typ 2 diabetes 

Prevalensen globalt varierar mellan <10% till cirka 80% baserat på var man bor. Den 

åldersjusterade prevalensen hos män är 24% och 23% hos kvinnor. Prevalensen varierar även 

mellan olika etniciteter, där afroamerikanska kvinnor till exempel har 57% högre prevalens än 

afroamerikanska män. Dessa stora variationer beror på vilken plats man bor på, kön, ålder, 

genetik och kultur. Faktorer som påverkar risken för att utveckla metabolt syndrom är 

intrauterin omgivning, livsstil och genetik.  

 

9.1.3.2 Bukfetma 

Bukfetma innebär att fett redistribuerats runt buken och från subkutant till viceralt fett, så 

kallad äppelform. Det är även associerat med mer ektopisk fettinlagring. Vid bukfetma blir 

adipocyterna hypertrofa, vilket innebär en lägre blodtillförsel till vävnaden. Det leder till 

hypoxi och skador som stimulerar infiltration av makrofager. Effekterna av detta blir ökad 

lipolys och därmed förhöjt glycerol och FFA, frisättning av proinflammatoriska ämnen, 

plasminogenaktivatorinhibitor och C-reaktivt protein. Frisättningen av leptin ökar och 

adiponektin minskar. Sammantaget leder detta till lokal och systemisk inflammation. 

 

9.1.3.3 Insulinresistens 

Insulinresistens innebär att vävnadens svar på insulin är nedsatt. Detta leder till att 

insöndringen av insulin ökar och ger hyperinsulinemi. Då insulinmängden inte kan 

kompensera på grund av nedsatt känslighet uppstår sedan hyperglykemi. Insulinresistens 

kommer i levern leda till minskad glykogensyntes och ökad glukoneogenes. I muskeln kommer 

det leda till minskad GLUT-4-translokation, minskat glukosupptag, minskad glykogensyntes 

och minskad glukosoxidation. I fettväven ökar lipolysen och nivåerna av FFA och triglycerider 

ökar. De ökade nivåerna av FFA stimulerar syntes av triglycerider och lipoproteiner i levern, 

det leder till en ökad VLDL-produktion och minskad clearance. Då VLDL är högt överförs 

triglycerider från VLDL till LDL och HDL, det triglyceridberikade HDL:et stimulerar levelipas 

som bryter ner HDL och gör att HDL blir lågt och LDL blir högt. Denna dyslipidemi orsakad 

av insulinresistens är associerad med oxidativ stress och endoteldysfunktion, vilket ökar risken 

för hjärt-kärlsjukdomar. Dyslipidemin kan även orsaka fettinlagring i levern som kan orsaka 

cirros och leversvikt.  

 

9.1.3.4 Högt blodtryck 

Insulinresistens och den efterföljande hyperglykemin orsakar en aktivering av RAAS i njuren 

på grund av ökad osmolalitet. Bindningen av angiotensin II till AT1R som vidare bidrar till 

utvecklingen av insulinresistens, samt verkar antidiuretiskt. Hyperinsulinemi verkar även 
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stimulerande på sympatikus, som både höjer HMV och TPR, vilket leder till ett ökat blodtryck 

och hypertoni. Sympatikusaktivitet kan även stimuleras av dysregulation av apokiner, nedsatt 

funktion i baroreceptorreflexen, psykologisk stress, oxidativ stress, sömnapné, afferenta 

signaler från njuren, samt födo-fastecykeln. Sympatikusaktiviteten samverkar med RAAS och 

endoteldysfunktion som en mekanism för utveckling av hypertension och medföljande 

kardiovaskulära sjukdomar.  

 

9.1.3.5 Endokrina störningar 

Metabola syndromet är associerat med flera olika endokrina störningar. Högt insulin orsakas 

av insulinresistens. Kortisol ökar på grund av en ökad 11β-HSD1-aktivitet i fettväv. Hos 

kvinnor ökar androgennivåerna och är sammankopplat med PCOS, men hos män sjunker 

androgennivåerna då den ökade fettmassan omvandlar androgener till östrogen. Den ökade 

halten östrogen verkar pro-inflammatoriskt i fettväven. Även GH och thyroideahormon 

sjunker, relaterat till fetma. Vid metabola syndromet kan neuroinflammation uppstå i 

hypothalamus till följd av det kroniskt höga näringsintaget, detta kan vara en bidragande 

faktor till metabola störningar. 

 

9.1.3.6 Tarmmikrobiom 

Tarmmikrobiomen kan ha en bidragande faktor till metabola syndromets patogenes genom att 

reglera näringsupptag, aptit och inflammation. Ett möjligt terapeutiskt mål är således pre- och 

probiotika som ska manipulera tarmflorans sammansättning.  

 

9.1.3.7 Prevention och behandling 

Viktiga preventioner för metabola syndromet och/eller behandlingar innefattar rökstopp, 

kostomläggning och ökad fysisk aktivitet. FYSS har visat att främst aerob aktivitet har evidens 

med hög tillförlitlighet att det förbättrar metabola syndromet. Dock finns även bevis för att 

muskelstärkande fysisk aktivitet bidrar till att linda tillståndet. 

 

9.1.3.8 Associerade sjukdomar/konsekvenser 

Metabola syndromet är associerat med flera andra sjukdomstillstånd som kan orsaka 

morbiditet och mortalitet. Metabola syndromet är associerat med hjärt-kärlsjukdom till följd 

av både högt blodtryck, hyperglykemi och dyslipidemi. Fettlever orsakad av dyslipidemin kan 

leda till kroniska inflammationer i levern och därmed cirros och leversvikt eller ökad risk för 

malignitet i levern. Trombosrisken ökar till följd av ökade nivåer av cirkulerande fibrinogen 

och plasminogenaktivator-inhibitor. Flera pro-inflammatoriska ämnen frisätts i högre nivåer, 

till exempel C-reaktivt protein. Detta leder till ökad systemisk inflammation. Metabola 

syndromet är även associerat med sömanpné och för kvinnor är det associerat med PCOS. 

 

9.1.4 Redogöra för behandling av fetma inkluderat livsstilsbehandling (kost, fysisk 

aktivitet), farmakologisk behandling och kirurgi 

9.1.4.1 Livsstilsbehandling 

Den huvudsakliga behandlingen för obesitas är livsstilsförändringar i form av mer hälsosam 

kost, mer fysisk aktivitet och beteendeförändringar. Denna behandling kan kompletteras 

farmakologiskt eller kirurgiskt.  

 

9.1.4.2 Farmakologisk behandling 

Obesitas kan behandlas med lipashämmare (orlistat) som hämmar lipas i GI-kanalen. Detta 

gör att lipider inte kan absorberas i tarmen och det bör kombineras med kalorifattigare kost. 

Biverkningar är buksmärta, flatulens, seatorré och diarré. Även GLP-1-analoger (liraglutid) 

kan användas som behandling för obesitas då det hämmar aptit och stimulerar 
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mättnadskänsla. Det inhiberar även frisättning av glukagon och stimulerar frisättning av 

insulin, vilket sänker blodglukos. Det administreras subkutant en gång om dagen och 

biverkningar innefattar illamående, förstoppning eller diarré. Buproprion/naltrexon används 

mot obesitas genom att de hämmar aptiten i CNS då naltrexon är en µ-receptorhämmare och 

buproprion är en svag dopamin/noradrenalinåterupptagshämmare som verkar i nucleus 

arcuatus och mesolimbiska systemet. Läkemedlet tas i tablettform och biverkningar innefattar 

huvudvärk, illamående, yrsel, kräkningar, förstoppning och muntorrhet. 

 

9.1.4.3 Kirurgisk behandling 

Obesitas kan handlas med metabol bariatrisk kirurgi. Detta kan övervägas vid BMI >35 under 

mer än 5 år trots seriösa livsstilsförändringar och ålder >18 år. Vid ingreppet övervägs även 

patientens psykosociala situation, motivation för behandling och förståelse för ingreppets 

konsekvenser, begränsningar och risker. Vid en gastric bypass kopplas den största delen av 

magsäcken bort och den resterande delen koppas samman med tunntarmens mellersta del, 

vilket gör att maten når tunntarmen snabbt. Då den bortkopplade delen av magsäcken och 

tunntarmen finns kvar fungerar tillförsel av bukspott och galla. Gastric bypass har stark 

indikation vid reflux, insulinkrävande typ 2-diabetes och revision efter tidigare restriktiv 

kirurgi. Gastric sleeve är en teknik då 2/3 av magsäcken tas bort, vilket ger snabbare mättnad 

och har en lägre risk för inre herniering. Efter ingreppen ges patienter tillskott av kalcium, D-

vitamin och B-12 för att motverka bristsjukdomar. Även Järn och folat kan ges som tillskott. 

Gastric sleeve kan även ge debut eller försämring av reflux, vilket innebär att patienten får 

protonpumpshämmare första månaden. Bariatrisk kirurgi ger viktnedgång främst genom ökad 

inkretineffekt och malabsorption. 

 

9.2 Diabetes mellitus 

9.2.1 Redogöra för olika typer av diabetes mellitus (typ 1 diabetes, typ 2 diabetes, 

LADA, graviditetsdiabetes, kortisoninducerad diabetes) och komplikationer 

samt farmakologisk behandling (antidiabetika och olika insulinsorter) och deras 

verkningsmekanismer 

9.2.1.1 Diagnos och symptom 

Diabetes mellitus definieras som minst två uppfyllda krav av samma parameter vid separata 

tillfällen, eller HbA1c och en annan parameter: 

I. HbA1c >48 mol/l 

II. Faste-P-glukos >7,0 mmol/l 

III. Slumpmässigt P-glukos >11,1 mmol/l eller >12,2 kapillärt 

IV. Samma värden som slumpmässigt P-glukos 2 timmar efter glukosbelastning 

Symptomen på diabetes mellitus innefattar törst, polyuri, trötthet, hunger och viktnedgång. 

Vid långt gången diabetes med mycket avvikande P-glukos kan man få dimsyn, muskelkramper 

och tillslut koma.  

 

9.2.1.2 Diabetes mellitus typ 1 

Diabetes mellitus typ 1 utgör cirka 10-15% av alla diabetesfall. Det drabbar främst unga och 

insjuknandet är ofta akut. Diabetes mellitus typ 1 är autoimmun och orsakas av destruktion av 

betacellerna och i många fall går det att påvisa antikroppar mot dem. Den vanligaste åldern för 

insjuknande är 10-14 år, men man kan insjukna i alla åldrar. Det har en liten ärftlig komponent 

då man har 3-6% chans att utveckla detta om någon av föräldrarna har sjukdomen. 

Enäggstvillingar har däremot 25-50% om den andra får sjukdomen. Histologiskt kan 

langerhans cellöar med infiltrat av immunceller påvisas. 
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9.2.1.3 Diabetes mellitus typ 2 

Diabetes mellitus typ 2 utgör cirka 70-80% av alla fall av diabetes. Det är karakteriserat av 

nedsatt insulinkänslighet med- eller utan nedsatt insulinproduktion och frisättning. 

Medelåldern för insjuknande är cirka 60 år. Om en förälder har sjukdomen är det 40% att 

barnet ska utveckla den och enäggstvillingar har 90% risk om den andra utvecklar sjukdomen.  

 

9.2.1.4 LADA 

Lada står för latent autoimmun diabetes hos vuxna (adults). Detta är liknande som diabetes 

mellitus typ 1, men har debut efter 35 års ålder. Detta utgör cirka 10% av alla som får diabetes 

mellitus efter 35 år. Sjukdomsförloppet är till skillnad från diabetes typ 1 en långsamt 

fortskridande sjukdom.  

 

9.2.1.5 Graviditetsdiabetes 

Under graviditet ökar insulinbehov på grund av tillväxt av foster och moderkaka, samt på 

grund av frisättning av glukoshöjande hormoner (t.ex. kortisol) under graviditet. Om modern 

inte kan öka sin insulinproduktion tillräckligt för att kompensera får hon graviditetsdiabetes 

och detta drabbar cirka 1-2% av alla graviditeter. Graviditetsdiabetes försvinner i de flesta fall 

efter graviditeten.  

 

9.2.1.6 Kortisoninducerad diabetes 

Kortisoninducerad diabetes orsakas av behandling med höga doser kortison, vilket höjer 

blodsockret. Detta är en form av sekundär diabetes, det vill säga diabetes orsakad av andra 

sjukdomstillstånd.  

 

9.2.1.7 Komplikationer 

Akuta komplikationer till diabetes är hyperglykemi efter måltid och hypoglykemi till följd av 

behandling. Symptom på akut hypoglykemi är svettningar, darrningar och hjärtklappning; 

blekhet; hunger och oro. Dessa symptom orsakas av ökad sympatikusaktivitet. Vid mycket låga 

nivåer av glukos uppstår neurologiska symptom som sänkt uppmärksamhet och sluddrigt tal, 

förvirring och minnesstörningar, avvikande beteende och aggression, samt svaghet. 

Indikationer på diabetesorsakad koma är akut synstörning, fokala neurologiska bortfall likt 

stroke, kramper och förlamning. Ketoacidos är en annan komplikation där glukos är högt, 

ketoner är högt och pH är lågt. Detta kan ske i samband med infektioner, för lite insulin och 

hjärtinfarkt. Symptomen innefattar illamående, kräkningar, buksmärta och trötthet. Man kan 

även få sänkt medvetande och snabb andning. Vid mycket höga glukoshalter (>33 mmol/l) kan 

hyperosmolärt syndrom uppstå, då osmolaliteten är >320 mosmol/l, vid hypersomolärt 

syndrom är det en frånvaro av ketoacidos och symptomen liknar hyperglykemi. 

Långtidskomplikationer associerade till diabetes är associerat med höga nivåer av HbA1c (>52 

mmol/mol) och kan ge mikrovaskulära förändringar i form av retinopati, nefropati och 

neuropati. Det kan också ge makrovaskulära förändringar i form av hypertoni, ischemisk 

hjärtsjukdom, stroke, hjärtsvikt eller perifier kärlsjukdom. 

 

9.2.1.8 Behandling 

9.2.1.8.1 Diabetes typ 1 

Diabetes typ 1 behandlas alltid med insulin. Detta kan administreras och formuleras på olika 

sätt. Antingen administreras det subkutant eller via en insulinpump. Insulinbehandling består 

av två delar: Basinsulin som verkar under längre tid och måltidsinsulin som administreras i 

samband med måltid, den traditionella behandlingsregimen består av måltidsinsulin vid 

frukost, lunch och middag samt medelverkande insulin vid läggdags. Det finns fyra olika 

insulinpreparat som kan användas: 
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I. Direktverkande/snabbverkande insulin (måltidsinsulin) som är modifierat mänskligt 

insulin. Det tas upp till 15 min innan måltid och verkar cirka lika länge.  

II. Kortverkande/Snabbverkande insulin (måltidsinsulin) är identiskt med mänskligt 

insulin och verkar längre än direktverkande insulin. Kortverkande insulin ska tas 15–

30 min innan måltid.  

III. Medelverkande insulin (basinsulin) är insulin kombinerat med protamin eller zink som 

saktar ned effekten och förlänger dess duration.  

IV. Långverkande insulin (basinsulin) är modifierat insulin som har en förändrad 

isoelektrisk punkt, vilket gör att det vid administration bildar kristaller och därmed har 

en långsam absorption och lång duration.  

Insulin kan även ges som blandinsulin som är kombinerat måltids- och basinsulin. 

Biverkningar av insulin innefattar hypoglykemisk attack, vilket innefattar kallsvettning, 

nervositet, hjärtklappning och medvetslöshet.  

9.2.1.8.2 Diabetes typ 2 

Diabetes typ 2 kan vid behov behandlas med insulin.  

• Huvudpreparatet vid behandling är metformin (biguanider). Metformin stimulerar 

glukosupptag i muskler, hämmar glukosupptag i tarmen och hämmar glukoneogenes i 

levern utan att stimulera insulinfrisättning, vilket ger låg risk för hypoglykemi. Själva 

verkningsmekanismen är okänd, men en teori är att det stimulerar AMPK. Metformin ges 

peroralt och verkar i 6 timmar. Biverkningar innefattar illamående, diarré, kräkning, 

nedsatt absorption av B12, samt metabol acidos.  

• Sulfonylureas blockerar kaliumkanaler i β-celler, vilket leder till depolarisering och ökat 
influx av kalcium, samt ökad insulinfrisättning. Dessutom minskar den perifiera 

insulinresistensen. Effekten av läkemedlet minskar efter cirka 10-15 års användning då β-

cellerna tröttas ut. Biverkningar innefattar hypoglykemi, viktuppgång, illamående, 

kräkningar och diarré. 

• Metaglinider verkar på samma sätt som sulfonylureas men har mycket kortare duration 

och intas vid måltider. Detta utgör en mindre risk för hypoglykemi även om den finns och 

biverkningar innefattar viktuppgång.  

• Akarbos (α-glukosidashämmare) hämmar glukosupptag i tarmen och verkar lokalt utan att 

absorberas till blodet. Biverkningar är flatulens, magsmärta och diarré.  

• Glitazoner minskar insulinresistens genom att binda till PPAR-γ och öka 

insulinkänsligheten i fett, lever och muskelvävnad genom att öka syntesen och 

translokationen av GLUT-4. Detta ökar glukosabsorption perifiert och minskar leverns 

glukoneogenes. Biverkningar innefattar viktuppgång och vätskeretention, samt minskad 

bentäthet vilket ökar frakturrisken. Glitazoner är kontrainducerat vid aktuell eller tidigare 

hjärtsvikt. 

• GLP-1-analoger stimulerar insulinfrisättning från levern genom att binda till GLP-1-
receptorn. Detta hämmar frisättning av glukagon, ökar mättnadskänsla, minskar aptit och 

saktar ned ventrikeltömning. Biverkningar är illamående, kräkning, diarré och spontan 

pankreatit.  

• DPP-4-hämmare hämmar DPP-4 som bryter ned GLP-1 och GLP-1-analoger. Läkemedlet 

ges peroralt och har få biverkningar. Dock kräver det en fungerande insulinproduktion och 

biverkningar uppstår oftare i kombinationsbehandling med GLP-1-analog. 

• SGLT-2-hämmare hämmar reabsorptionen av glukos i njuren. Detta sänker blodsockret 
något och skyddar njuren, samt sänker blodtryck. Även HDL och mikroalbuminuri 

förbättras och läkemedlet ökar inte risken för hypoglykemi. Biverkningar innefattar diures 

och ökad risk för urinvägsinfektioner.  
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9.3 Neuroendokrina tumörer 

9.3.1 Redogöra för neuroendokrina tumörer med överproduktion av 

gastrointestinalkanalens och endokrina pankreas hormoner samt behandling av 

dessa 

9.3.1.1 Tunntarms-NET (carcinoid) 

Carcinoid har en incidens på 1-2/100 000 och är därmed den vanligaste NET i GI-kanalen. 

Medelålder vid insjuknande är 60 år men det drabbar alla åldrar och tumören utgår från 

serotoninproducerande celler (enterokromaffina celler). Cirka 2/3 har metastaser vid diagnos. 

Serotonin har cirka 15 olika receptorer med olika effekter, bland annat stimulerar den 

tarmmotorik och vasodilatation till tarmen, samt illamående. 90% av allt serotonin produceras 

av enterokromaffina celler. Symptom på carcinoid innefattar Flush, diarré, hjärtsvikt och 

bronkokonstriktion. Carcinoid kan även ge upphov till carcinoid kris, vilket innebär massiv 

frisättning av serotonin som leder till vasodilatation och bronkokonstriktion som medför 

blodtrycksfall. Detta är livshotande och kan liknas vid anafylaktisk chock. Vid diagnos kan 

5HIAA och kromogranin A mätas och radiologiska metoder används för att fastställa diagnos. 

Behandling innefattar somatostatin (hämmar frisättning av serotonin), 

serotoninsynteshämmare, operation, strålning, lutetium (radioaktivt läkemedel) och 

embolisering.  

 

9.3.1.2 Ventrikel-NET 

Ventrikel-NET utgår från G-celler (gastrinom) eller ECL-celler (histamin) och drabbar 1-3/en 

miljon. Symptomen varierar mellan de två typerna men gastrinom ger magsår och diarré och 

histamin ger klåda, flush, bronkospasm och svullnad. Diagnos ställs via mätningar av gastrin, 

histamin, kromogranin A och gastroskopi. De kan behandlas med somatostatin (hämmar 

gastrin), antihistamin, protonpumpshämmare, operation och cytostatika.  

 

9.3.1.3 P-NET (NET i endokrina pankreas) 

P-NET drabbar cirka 1/200 000 och cirka 50-60% producerar inga hormoner. De vanligaste 

formerna är insulinom och glukagonom, men kan även var gastrinom, VIPom eller 

blandtumörer. 

9.3.1.3.1 Insulinom 

Insulinom drabbar 1-4/miljon/år, främst mellan 40-60 år och 80% är benigna. Symptom är 

viktuppgång (hunger), adrenerga, eller neuroglykopena som vid hypoglykemi. Diagnos ställs 

genom hög C-peptid, eller högt insulin trots lågt blodsocker vid fasteprovokation. Lokalisation 

fastställs radiologiskt. Behandlingen utgörs av blodsockerhöjande som diazoxide, eller 

kortisol, men primärt operation. 

9.3.1.3.2 Glukagonom 

Glukagonom drabbar individer mellan 20-70 år, men endast 1/10 miljoner. 90% av 

glukogonomen är maligna. Symptomen är diabetes mellitus, viktnedgång, nekrolytiskt 

exantem (speciella hudutslag) diarré och tromboser. Diagnos ställs via högt glukagon, 

kromogranin A, hudbiopsi och radiologi. Behandling innefattar somatostatin, operation och 

cytostatika.  

 

9.3.1.4 VIPom 

VIPom kan uppstå från flera olika vävnader som pankreas, lunga, duodenum, eller ganglion. 

Det finns cirka 1 fall/10 miljoner och >80% är maligna. Diagnos ställs med VIP, kromogranin 

A och radiologi. Behandling innefattar somatostatin, operation och cytostatika.  
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9.4 Hunger och mättnad 

9.4.1 Redogöra för CNS reglering av hunger/mättnad och samspel med de endokrina 

organen 
Då blodsockret sjunker och vi blir hungriga frisätts adrenalin, kortisol, glukagon och GH som 

stimulerar hunger och höjer blodsocker. Sympatikusaktiviteten ökar och överväger i 

förhållande till parasympatikus. Insulinnivån sjunker och ghrelin frisätts. Ghrelin frisätts från 

ventrikel, pankreas och i CNS och stimulerar hunger. När vi äter frisätts sedan CCK, serotonin 

och GLP-1 från mag-tarmkanalen, vilket dels stimulerar matsmältning, men också stimulerar 

mättnad. Då vi äter tar också vagusaktiviteten (parasympatikus) över från sympatikus och 

stimulerar tarmmotorik och hormonfrisättning. När vi har ätit frisätts insulin, leptin, 

serotonin, CCK och GLP-1 som i hypothalamus stimulerar mättnad. I CNS frisätts också 

dopamin och serotonin som stimulerar belöningssystemet. Hunger och mättnad regleras i 

hypothalamus. Den mest centrala kärnan är nucleus arcuatus som innehåller POMC- och NPY-

neuron. Den ventromediala kärnan reglerar hunger och mättnad i relation till temperatur och 

beteende och dorsomediala kärnan reglerar hunger och mättnad i relation till dygnsrytm. 

POMC/CART-neuronen är anorexogena och inducerar mättnad genom att frisätta α-MSH från 

proopiomelanocortin som klyvs. Α-MSH verkar på melanocortinreceptorer. POMC-neuron 

stimuleras av insulin och leptin och inhiberas av ghrelin. NPY/AgRP-neuron är istället 

orexogena och stimulerar hunger. De hämmas istället av leptin och insulin och stimuleras av 

ghrelin. Dessa neuron påverkar även varandra för att reglera balansen mellan hunger och 

mättnad.  

 

9.4.2 Redogöra för hormonella, reproduktiva, och metabola förändringar vid olika 

former av övervikt/fetma och undervikt (ex anorexia, bulimi, ortorexi). 

9.4.2.1 Obesitas 

9.4.2.1.1 Generell obesitas 

Vid viktnedgång minskar leptinnivåerna, vilket ökar hunger och stimulerar matintag, samt 

ökar parasympatikus. Samtidigt sjunker energiförbrukningen genom att kroppstemperaturen 

sjunker, allmän metabolism sjunker och reproduktionen hämmas. Vid avsaknad av leptin finns 

ett kraftigt förändrat matbeteende på grund av att aptit stimuleras kraftigt vid avsaknad av 

leptin. Vid långvarigt överintag av kalorier bildas resistens mot leptin och insulin, dock har 

ingen förändring av ghrelinsignalleringen kunnat påvisas. Vid kraftig övervikt och obesitas 

ökar produktionen av cytokiner, framförallt från fettväv, men också i hjärnan. Sammantaget 

kan detta, tillsammans med högre kortisol och lägre aktivitet i GH/IGF-1-axeln hämma HPG-

axeln, vilket kan leda till infertilitet. Man får också förändringar i dopaminerga 

belöningssystemet, vilket innebär att man måste äta mer för att det ska frisättas dopamin. Det 

finns speciella former av fetma som är kopplade till vissa genetiska sjukdomar eller andra 

skador. Exempel på sådana är medfödd leptinbrist, vilket kan behandlas med leptin; 

hypothalam fetma och Prader-Willis syndrom.  

9.4.2.1.2 Hypothalam fetma 

Vid hypothalam fetma blir det störningar i ANS till följd av skador på hypothalamus som 

reglerar hunger och mättnad och patienten får en överaktivitet i parasympatikus i förhållande 

till sympatikus. Patienterna får hyperinsulinemi, men har ganska normala lipidnivåer. Hos 

patienter med hypothalam fetma finns en ökning i ghrelin och en minskning i α-MSH som kan 

bidra till en ökad hunger och minskad BMR. Dessutom kan skador på hypothalamus också ge 

upphov till störningar i temperaturregleringen och dygnsrytmen. Det är också vanligt att 

patienter med hypothalam fetma har problem med törstregleringen också. En specifik 

tumörtyp som är kopplad till hypothalam fetma då den opererats bort är kraniofaryngeom. Det 

drabbar 0,5-2/miljon/år och är inte kopplat till kön eller genetik. Tumörerna upptäcks ofta 
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imellan 7-14 eller 50-70 års ålder. Tumören är benign men associerad med tidigare död till 

följd av hypothalam fetma och andra skador. 

9.4.2.1.3 Prader-Willis syndrom 

Prader-Willis syndrom är en genetisk sjukdom som drabbar 1/29 000 barn. De får då höga 

ghrelinnivåer konstant och har en konstant hunger som ofta är förknippad med tvångsmässigt 

ätande. Trots att de får fetma blir de inte lika insulinresistnta som andra med motsvarande 

fettmängd, det kan bero på att de har högre adiponektinnivåer. De får också förändringar i 

NPY/AgRP-neuronen.  

 

9.4.2.2 Svält 

Vid svält förändras aktiviteten i NPY/AgRP 

och POMC. Man får också högre nivåer av 

kortisol och GH som höjer blodsockret, men 

vi får inte en korresponderande ökning av 

IGF-1. Det beror troligen på en resistens i 

GH-receptorerna som frisätter IGF-1 och 

hämmar således de anabola effekterna som 

IGF-1 normalt sett har. Under svält ökar 

frisättningen av endorfiner för att verka 

lugnande och smärtstillande. Både HPG- och 

HPT-axeln minskar sin aktivitet för att spara 

energi och minska metabolismen. Både insulin och leptinnivåer minskar och ghrelinresistens 

utvecklas, så att man inte känner hunger trots att man svälter.  

 

9.4.2.3 Anorexia nervosa 

Vid anorexia nervosa aktiveras samma processer som vid svält och trots att svält är en stress 

för kroppen får man en ökad parasympatikusaktivitet. Hypothalamus påverkas och sänker 

kroppstemperaturen, den nedreglerar även HPG-axeln och amenorré kan inträda. Mag-

tarmkanalen kan hämma sin motorik, vilket kan leda till förstoppning. Muskelmassan och 

fettmassan minskar, samtidigt kan man få muskelsvaghet som utöver den minskade 

muskelmassan orsakas av hypokalemi. Man kan även få håravfall. Blodtrycket och HF kan 

sänkas, man kan även få vätskeansamling till följd av proteinbrist och ökad insöndring av 

ADH. Då cirkulationen saktar ner kan man få perifier cyanos och kalla extremiteter. Den 

sänkta kroppstemperaturen kan också bidra till bildandet av lanugohår (små, fjuniga hår som 

täcker kroppen). Vid anorexia kan man även få osteoporos till följd av en ökad 

kortisolinsöndring, minskad östrogen eller testosteron, samt minskad frisättning av IGF-1. 

Diagnoskriterier för anorexia är: 

I. För litet energiintag i förhållande till behov, vilket medför en signifikant låg kroppsvikt.  

II. Intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli tjock, som leder till självsvält trots undervikt.  

III. Störd kroppsupplevelse med avseende på vikt eller form. 

Bulimia nervosa är en ätstörning som liknar anorexia, men har det ytterligare diagnoskriteriet 

att man tidvis hetsäter och kompenserar detta på olämpligt sätt genom till exempel kräkningar, 

missbruk av laxermedel, fasta, överdriven motion, eller missbruk av diuretika eller andra 

läkemedel. Ytterligare en skillnad är att bulimia inte nödvändigtvis medför en kraftig 

viktnedgång och därför kanske inte syns. Förekomsten av sjukdomarna är cirka 0,5% av unga 

kvinnor som har anorexia och 1-2% som har bulimia. Frekvensen förändras inte nämnvärt och 

det är 10 gånger vanligare hos kvinnor än män. Ätstörningar debuterar ofta i den tidiga 

tonåren. Ätstörningar orsakas av genetiska, kulturella och miljömässiga faktorer, men är 

vanligare hos människor som har personlighetsdrag som tvångsmässighet och är 

högpresterande. Vid långvarig svält aktiverar CRH dopaminerga och noradrenerga 

belöningssystem, samt ökar frisättningen av serotonin och endorfiner, vilket leder till att man 
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mår bättre av att svälta än att äta. Samtidigt minskar aktiveringen av belöningssystemet vid 

måltider, som gör att man hellre svälter än äter.  

 

9.4.3 Redogöra för orsaker till undernäring, riskbedömning för undernäring samt 

fysiska och psykiska symptom på undernäring 
Undernäring definieras som >5% oavsiktlig viktnedgång under de senaste 6 månaderna (>10% 

om >6 mån) samt BMI <20 om <70 år eller <22 om >70 år. Det finns flera orsaker till 

undernäring. Fysiologiskt och medicinskt finns malabsorption som kan drabba personer som 

har opererat mag-tarmkanalen och därmed får svårare att absorbera maten, såväl som 

personer med inflammatoriska sjukdomar eller cancersjukdomar. En annan risk är psykisk 

ohälsa som depression eller anorexia som kan leda till att individen inte äter. I Sverige är cirka 

2% av befolkningen undernärda och detta är vanligast hos äldre, särskilt äldre med hemtjänst, 

eller som bor på korttidsboende eller särskilt boende är riskgrupp för att drabbas av 

undernäring. Sist fortsätter socioekonomi vara den vanligaste orsaken till undernäring globalt 

och särskilt i utvecklingsländer. I en del nyligen industrialiserade länder är det ett problem 

med både under- och övernäring, vilket leder till dubbel sjukdomsbörda. Vid undernäring får 

man både psykiska och fysiska symptom. De fysiska symptomen är muskelsvaghet, 

benskörhet, infektionskänslighet, nedsatt kroppstemperatur, förstoppning, håravfall och 

nedsatt fertilitet. Psykiska symptom innefattar trötthet och nedsatt mental förmåga då hjärnan 

inte orkar arbeta lika mycket vid näringsbrist. Risker för undernäring är viktnedgång, lågt 

BMI, samt faktorer som påverkar ätande (apitit, illamående, sväljsvårigheter, munstatus) 

 

9.4.4 Redogöra för hur faktorer relaterade till kost, genetik och fysisk aktivitet bidrar 

till uppkomst av undervikt, övervikt och fetma 
 Kostfaktorer som bidrar till uppkomst av undervikt, övervikt och fetma innefattar 

näringsintag då högt näringsintag bidrar till övervikt och fetma, medan lågt näringsintag 

bidrar till undervikt. Näringsintaget i sig kan bero på faktorer som hunger- och 

mättnadsreglering, psykisk hälsa och socioekonomi. Även näringsupptaget kan påverka då 

dåligt näringsupptag (malabsorption) kan bidra till undervikt. Genetik har en lite otydlig roll i 

reglering av vikt och metabolism, men verkar vara bidragande på barn som har föräldrar som 

är överviktiga själva har en ökad risk att utveckla övervikt. Genetik kan också påverka 

fysiologiska mekanismer som reglering av hunger och mättnad, samt sjukdomsrisk och psykisk 

ohälsa, vilka påverkar viktökning och viktminskning. Fysisk aktivitet minskar risken för 

övervikt och fetma, men kan vid överdriven träning (som vid ortorexi eller bulimi) leda till 

undervikt om man inte får i sig tillräckligt med näring i förhållande till sin fysiska aktivitet. 

 

9.5 Nutrition 

9.5.1 Redogöra för tillämpning av kost- och näringsrekommendationer (inklusive 

under graviditet och amning) 
Kost och näringsrekommendationer kan tillämpas genom att följa kostråd som tas fram av 

livsmedelsverket, vilket relaterar näringsrekommendationer till traditioner och 

livsmedelstillgång i Sverige. Dessa kostråd kan sammanfattas till att vi bör begränsa intag av 

rött och processat kött, samt salt och socker samtidigt som vi bör öka intag av fullkorn, frukt 

och grönt. Det finns också specialiserade rekommendationer för människor med olika 

sjukdomstillstånd, som obesitas och diabetes. Dessutom skiljer sig näringsrekommendationer 

för kvinnor som är gravida eller ammar. För att tillgodose ökade behov av vissa näringsämnen 

rekommenderas därför kosttillskott av vissa vitaminer och mineraler till gravida.  
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9.5.2 Redogöra för basbegrepp såsom energiprocent och näringstäthet 

• Energiprocent (E%) är ett mått på hur stor del av ett livsmedels totala energi som varje 
energigivande ämne bidrar med.  

• Näringstäthet är ett mått på hur mycket näring ett livsmedel innehåller, det vill säga 

dess innehåll av vitaminer och mineraler. 

 

9.5.3 Redogöra för vanligt förekommande bristtillstånd i relation till prevention och 

behandling av övervikt och fetma 
Då den huvudsakliga behandlingen av övervikt och fetma är livsstilsförändringar finns det risk 

att individer väljer att påbörja dieter som är för begränsande i sitt näringsinnehåll. Det kan 

bidra till bristtillstånd av i stort sett alla näringsämnen, eller kolhydrater (LCHF). I samband 

med bariatrisk kirurgi finns även risk för att malabsorptionen ska leda till brist på vitamin B12, 

kalcium, järn och folat, varför dessa näringsämnen ges som tillskott.  

 

10 Modul 10 – Prevention och behandling av kardiovaskulär 

sjukdom 

10.1 Definiera kardiovaskulära sjukdomar 
Kardiovaskulära sjukdomar (CVD) 

är en grupp sjukdomar som berör 

antingen hjärtat eller kärlen. De är 

oftast relaterade till ateroskleros 

eller tromboser. I epidemiologiska 

studier sammanslås ofta ischemisk 

hjärtsjukdom, kranskärlsjukdom 

och stroke. Hypertoni, hjärtsvikt 

och arytmier redovisas däremot 

ofta separat. Kardiovaskulära 

sjukdomar klassificeras enligt ICD-

10 under kapitel 9 – 

cirkulationsorganens sjukdomar. 

Figuren visar hierarkin av 

cirkulationsorganens sjukdomar 

och deras ICD-10-nummer (I00-

I99). Den tredje nivån visar 

specifika diagnoser som är 

relevanta för kursen.  
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Akut reumatisk feber

I00-I02

Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar
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Hypertonisjukodmar

I10-I15

Essentiell hypertoni

I10

Ichemisk hjärtsjukodm

I20-I25

Angina pectoris

I20

Akut hjärtinfarkt

I21

Sjukdomstillstånd inom 
lungcirkulationen

I26-I28

Andra former av hjärtsjukodm

I30-I52

Förmaksflimmer och förmaksfladder

I45

Hjärtinsufficiens

I50

Sjukdomar i hjärnans kärl

I60-I69

Cerebral infarkt

I63

Sjukdomar i artärer, arterioler och 
kapillärer

I70-I79

Sjukdomar i vener, lymfärl och 
lymfkörtlar

I80-I89

Andra och ickespecifierade 
sjukdomar i cirkulatiosnorganen

I95-I99
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10.1.1 Redogör för följande kardiovaskulära sjukdomar/tillstånd: hypertoni: arteriell 

hypertoni (primär hypertoni, sekundär hypertoni [exv. Renal hypertoni, 

endokrina orsaker], akut (maligna) och kronisk hypertension), ischemisk 

hjärtsjukdom, hjärtsvikt.Redogör för Kliniska fynd/symptom och definitioner 

Redogör för Etiologi, patofysiologi, morfologiska förändringar och kliniska 

konsekvenser 

10.1.1.1 Hypertoni 

Hypertoni innebär förhöjt blodtryck och kan delas i olika grader baserat på hur högt 

blodtrycket är i mmHg: 

I. 140-159/90-99 

II. 160-179/100-109 

III. >180/>110 

10.1.1.1.1 Primär hypertoni 

Primär hypertoni är den vanligaste orsaken till hypertoni. Den är oftast idiopatisk och orsakas 

troligen av många faktorer. Risken för hypertoni ökar med åldern och kan vara 

symptomgivande efter många år. Detta beror på att det sker en gradvis ökning av blodtrycket 

med tiden. Primär hypertoni har en stark genetisk komponent och det är en mycket ökad risk 

om flera i samma familj har hypertoni. Primär hypertoni är kopplat till ateroskleros, diabetes 

mellitus och njursvikt. Primär hypertoni kan utvecklas till följd av en samverkan mellan 

nedsatt njurfunktion, felaktig reglering av hormoner som reglerar vatten- och saltbalansen, 

samt överaktivitet i sympatikus. Detta leder till förändringar i njurens reglering av 

vätskebalansen och hypertension.  

10.1.1.1.2 Sekundär hypertoni 

Sekundär hypertoni är hypertoni som orsakas av andra underliggande sjukdomar. Detta är 

mindre vanligt än primär hypertoni och debuterar oftast tidigare. Beroende på orsak kan 

sekundär hypertoni även finnas i ung ålder. Även sekundär hypertoni kan vara genetiskt 

beroende på orsak. Sekundär hypertoni kan orsakas av till exempel endokrina tumörer, 

njurartärstenos eller njursvikt.  

10.1.1.1.3 Malign hypertoni 

Malign hypertoni är akut hög hypertoni där blodtrycket är kraftigt förhöjt. Det medför risker 

för blödning när trycket blir så högt att kärlen går sönder, samt organskada då tycket är så högt 

att stora mängder vätska pressas ut i vävnaden. 

10.1.1.1.4 Mekanismer för hypertoniutveckling 

Då blodtrycket är produkten av HMV (=CO) och TPR kan hypertoni orsakas av en ökning i 

antingen HMV eller TPR. Ökningar av HMV kan bero på faktorer som minskar njurens 

perfusion, hög osmolalitet i blodet, ökad sympatikusaktivitet och frisättning av katekolaminer, 

ökar aktiviteten i RAAS, eller av hypertyreos. Dessa leder antingen till ökad aktivitet i RAAS 

eller frisättning av ADH/vasopressin. Hypertyreos kan även leda till hypertoni genom att 

tyroideahormon ökar uttrycket av adrenerga receptorer och därmed ökar 

sympatikusaktiviteten. Ökad aktivitet i RAAS har antinatriuretisk och antidiuretisk effekt, 

vilket ökar blodvolymen och därmed preload. Ökad preload leder till en ökad slagvolym och en 

ökad HMV. En ökad TPR kan orsakas av sympatikusaktivering eller RAAS-aktivitet som leder 

till vasokonstriktion, ateroskleros, eller diabetes.  

10.1.1.1.5 Morfologiska förändringar 

10.1.1.1.5.1 Kärl 

Vid hypertoni är risken för att utveckla ateroskleros förhöjd. Hypertoni leder till att endotelet 

kan ta skada, vilket leder till inlagring av fett och proteiner, eller förkalkningar. Detta leder till 

proliferation av glatt muskulatur och inflammation i intima. I njurens kärl kan hyalina 

inlagringar uppstå, vilket innebär deponering av plasmaproteiner, lipider och ECM; vilket 

leder till en minskning av lumen och en minskad njurperfusion. Detta leder i sin tur till ökad 



182 
 

RAAS-aktivitet och ytterligare ökat blodtryck. I njuren kan det vid mycket högt blodtryck och 

särskilt vid malign hypertoni uppstår hyperplastisk arterioskleros, där det sker hyperplasi av 

glatt muskulatur och deponering av ECM, det kan även uppstå fibrinoid nekros. I större artärer 

kan cystisk mediadegeneration uppstå. Det innebär att ECM bryts ner snabbare än det 

syntetiseras, vilket leder till en svagare media och ökad risk för dissektion. Kärlen kan även 

utsättas för Möckenbergskleros, som är dystrofisk förkalkning i tunica media. Dock är detta 

främst förknippat med hög ålder och det är oklart om det är kliniskt signifikant.  

10.1.1.1.5.2 Hjärta 

Vid hypertoni utsätts hjärtat för pressure overload. Detta leder till koncentrisk hypertrofi som 

medför ökat syrebehov, minskad kammardiameter och ökar risken för fibrosutveckling. Det 

kan sedan leda till diastolisk dysfunktion i och med att hjärtat inte fylls lika lätt eller med lika 

mycket blod. Hypertoni är en riskfaktor för ischemisk hjärtsjukdom både genom att hjärtats 

syrebehov ökar och att risken för arterioskleros i kranskärlen ökar.  

 

10.1.1.2 Ischemisk hjärtsjukdom 

Ischemisk hjärtfunktion kan delas in i angina pectoris och hjärtinfarkt. Vid angina pectoris är 

ischemin lättare och leder inte till myokardskada. Stabil angina innebär att det bildas stabila 

aterosklerotiska plack i coronarkärlen så att lumen minskar. Detta medför symptom på 

ischemi vid ansträngning, som tryckande bröstsmärta. Angina pectoris kan även uppstå till 

följd av mikrovaskulära skador, som leder till att utbytet av näring och gaser inte kan ske. Detta 

leder till att vävnadens behov överstiger tillförseln av syre. Vid instabil angina är de 

aterosklerotiska placken instabila och bildar tromboser då de rupterar. Detta leder till mer 

oförutsägbara attacker av smärta och en ökad risk för hjärtinfarkt. Vid hjärtinfarkt uppstår 

myokardskada till följd av att ischemin blir så kraftig eller ihållande att kardiomyocyterna dör. 

En hjärtinfarkt kan vara NSTEMI (non-ST elevation myocardial infarction) som innebär 

partiell ocklusion av koronarkärlen som medför skador som inte går hela vägen till 

endokardiet. STEMI (ST-elevation myocardial infarction) innebär en total ocklusion av 

kranskärl och medför transmural hjärtmuskelskada. 

 

10.1.1.3 Hjärtsvikt 

Hjärtsvikt definieras som antingen otillräcklig CO i förhållande till kroppens syrebehov 

(framåtsvikt) eller normal CO till följd av kompensation med ökad preload (bakåtsvikt). På 

grund av att hjärtfunktionen är försämrad vid hjärtsvikt ökar fyllnadstrycket i vänster 

kammare. Hjärtsvikt är en diagnos med flera etiologier och gemensamma symptom. De 

vanligaste etiologierna är infarkt, hypertoni, klaffsjukdom och kardiomyopati. Kliniskt 

definieras hjärtsvikt som:  

I. Symptom på hjärtsvikt. 

II. Objektiva fynd på strukturell och/eller funktionell påverkan på hjärtat 

III. Nedsatt systolisk och/eller diastolisk funktion. 

IV. Förhöjda nivåer av natriuretiska peptider (NT-proBNP eller BNP). 



183 
 

Hjärtsvikt kan delas in i akut hjärtsvikt som innebär akut nydebuterad eller akut försämrade 

symptom av en kronisk hjärtsvikt som kräver omedelbart omhändertagande. Detta kan ske till 

följd av en hjärtinfarkt till exempel. Symptomen är kardiogen chock eller hypotoni samt 

lungödem eller perifera ödem. Det finns även kronisk hjärtsvikt som innebär en stabil patient 

med varierande symptomgrad till följd av en underliggande nedsatt CO. Detta kräver mer 

långisktig behandling, men har endast en 5-årsöverlevnad på 50%. Symptomen vid hjärtsvikt 

innefattar andfåddhet och ortopné, hosta, nykturi och polyuri, trötthet och förvirring, ödem 

(pittingödem), viktuppgång, hjärtklappning, nedsatt kondition, aptitlöshet och synkope. Vid 

hjärtsvikt finns oftast en kombinerad systolisk och diastoliskt dysfunktion, detta beror bland 

annat på att de kan orsaka varandra genom att det stasar kretsloppet. Systolisk dysfunktion 

mäts med UL och definieras som EF <50%. Diastolisk svikt räknas istället som hjärtsvikt med 

bevarad EF >50%. Vid systolisk svikt syns tunna, svaga väggar i hjärtat; medan det i diastolisk 

svikt syns förtjockade, stela väggar. Det finns mer evidensbaserad behandling mot systolisk 

hjärtsvikt än diastolisk hjärtsvikt. Hjärtsvikt kan graderas utifrån NYHA-klass vilket innebär 

hur mycket fysisk aktivitet 

patienten klarar av. Vid en 

sänkt CO kommer detta 

kompenseras på tre sätt: 

Sympatikuspåslag kommer öka 

inotropin, dromotropin och 

kronotropin i hjärtmuskeln, 

sänkt RBF kommer leda till 

aktivering av RAAS och ökade 

fyllnadstryck i ventrikeln 

kommer stimulera hypertrofi 

av myocyter. Allt detta leder till 

ökad CO. Dock kommer dessa 

mekanismer leda till en sänkt hjärtfunktion, som leder till ytterligare aktivering av dessa 

system och ytterligare remodellering som tillslut orsakar dekompensering i form av fibros och 

oxidativ stress. Den konstanta sympatikusstimuleringen kommer även leda till minskad 

betareceptorkänslighet.  

 

 

10.1.1.4 Förmaksflimmer 

Förmaksflimmer är den vanligaste arytmin. Incidensen ökar med åldern och det finns hos cirka 

1% av alla 50-åringar och 10 % av alla 80-åringar. Vid förmaksflimmer förekommer ofta 

takykardi, men den kan även vara normofrekvent. Förmaksflimmer kan vara paroxymal 

(intermittent) eller permanent. Vid förmaksflimmer kan EKG sakna P-vårgor före QRS-

komplex och QRS-komplex kan komma oregelbundet. Detta beror på att förmaken 

depolariseras på många ställen samtidigt, oberoende av SA-knutan. På grund av detta sker 

ingen koordinerad kontraktion av förmaken och deras tillförsel av blod till ventrikeln uteblir. 

Konsekvenser till förmaksflimmer är takykardi, som leder till nedsatt ork till följd av kortare 

diastol fyllnad, samt hjärtmuskelskada och hjärtsvikt vid ihållande takykardi. Då förmaken har 

nedsatt kontraktion blir visst blod stillastående, vilket kan bidra till trombosbildning och 

tromboembolism. Det finns flera patogeneser till förmaksflimmer, vilka alla ger irreversibel 

remodellering av förmaket. Vid pressure och volume overload i förmaket dilateras det, vilket 

kan ge diastolisk hjärtsvikt, mitralisinsufficiens och kammarhypertrofi. Det kan också uppstå 

fibros i förmaket till följd av inflammation, vilket stör ledningen av de elektriska signalerna. 

Remodellering av förmaken kan även ske till följd av metabola skador från fria radikaler eller 

elektromekanisk dysfunktion i kardiomyocyterna.  
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10.1.1.5 Hyperkolesterolemi 

Hyperkolesterolemi innebär höga nivåer av LDL. Då LDL innehåller Apo-B kan de binda till 

LDL-receptorer och invagineras i celler. LDL-receptorer finns förutom i levern också perifiert, 

vilket innebär att LDL kan ackumuleras i perifera vävnader, som kärlväggen, och därmed bidra 

till vävnadsskada (ateroskleros). Hyperkolesterolemi kan klassificeras som primär (genetisk) 

och dessa kan bero på ökad syntes av LDL, minskad nedbrytning av LDL i levern, eller ökat 

upptag av LDL perifiert. Genetisk hyperkolesterolemi kan vara hetero- eller homozygot och 

leder ofta till tidig utveckling av ateroskleros, samt är associerat med en hög risk för ischemisk 

hjärtsjukdom. Sekundär (förvärvad) hyperkolesterolemi är betydligt vanligare och har en 

mångfaktoriell etiologi. Risken för att utveckla hyperkolesterolemi ökar med diabetes mellitus, 

högt alkoholbruk, nefrotiskt syndrom, kronisk njursvikt, hypothyroidism, leversjukdom eller 

obesitas.  

 

10.1.2 Redogör njurens roll för reglering av blodtryck och dess koppling till 

uppkomst/progrediering av kardiovaskulär sjukdom (hypertoni, hjärtsvikt, 

njursvikt). 

10.1.2.1 Njurens reglering av blodtryck och njursvikt 

Njuren reglerar blodtryck på flera sätt: Dels reglerar njuren vatten- och elektrolytbalansen i 

blodet genom filtration och reabsorption, dels reglerar njuren blodtrycket genom RAAS, som 

reglerar blodvolym, osmolalitet och vasodilatation. Med åldern sjunker njurens funktion och 

GFR sjunker. Om den sjunker snabbare än vad den bör baserat på åldern kan man få ”end stage 

renal disease”. Njursvikt kan koppas samman med tre former av njursjukdom. Vid AKI (akut 

njurskada) återfinns ökad S-kreatinin, minskad urinproduktion och biomarkörer för 

njurskada. AKI varar mindre än 7 dagar. AKI kan utvecklas till AKD (akut njursjukdom) som 

ska vara mindre än 90 dagar, men AKD kan också komma utan föreliggande njurskada. Både 

AKD och AKI kan sedan utvecklas till CKD (kronisk njursjukdom) om det varar i mer än 90 

dagar och är förknippat med minskad GFR och albuminuri. Kronisk njursjukdom kan 

utvecklas till njursvikt. Det är förknippat med abnormalt blodtryck, viktuppgång och svullnad 

(vätskeretention), samt trötthet och andfåddhet. Nästan 15% av hela befolkningen har någon 

form av njursvikt. Åldern är en viktig riskfaktor då nästan 1/3 av alla över 65 har någon form 

av njursvikt. Bland de som har hypertoni har också 32% njursvikt och om man räknar in alla 

kardiovaskulära sjukdomar har över 40% njursvikt. För patienter med njursvikt som går på 

hemodialys kostar det samhället nästan 1 000 000/person och år.  

 

10.1.2.2 Njursjukdom och kardiovaskulär sjukdom 

Både njursjukdom och kardiovaskulär sjukdom har samma riskfaktorer, som hypertoni, 

diabetes, fetma och stigande ålder. Kardiovaskulär sjukdom och renal sjukdom hänger 

samman via det kardiorenala syndromet, som kännetecknas av att en dysfunktion i det ena 

systemet hänger samman med dysfunktion i det andra systemet. Det finns fem olika typer av 

det kardiorenala syndromet: 

• Akut hjärtsvikt som leder till akut njursvikt. Typ I orsakas av akut hjärtmuskelskada i form 
av ischemi, kardiomyopati eller arytmi. Detta leder till sänkt CO. Detta aktiverar 

sympatikus som leder till ökad TPR och höjer BT. Vasopressin frisätts och höjer BT genom 

vätskeretention. ANP och BNP frisätts, vilket försämrar natriuresen. Man får också 

försämrad perfusion och ökat venöst tryck. Immunaktivering leder till ökad frisättning av 

cytokiner och inflammation. RAAS aktiveras också som leder till BT-höjning och vätske- 

och saltretention. Organen utsätts även för oxidativ stress. Sammantaget leder detta till 

minskad perfusion i njuren, vilket medför sänkt GFR och minskad syretillförsel. Njurens 

celler tar då skada och kan bli apoptotiska eller nekrotiska.  

• Kronisk hjärtsvikt som leder till kronisk njursvikt. 
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• Akut njursvikt som leder till akut hjärtsvikt. 

• Kronisk njursvikt som leder till kronisk hjärtsvikt. 

• Systemiska sjukdomar som leder till både hjärt- och njursvikt (till exempel sepsis, 

amyloidos och levercirros).  

Kardiorenala syndromet har flera mediatorer som potentierar dess effekter: 

 Konsekvens 
Mekanism Mediator Hjärta Njure 

Ökade 
centralvenösa och 
intraabdominella 

tryck 

Ökad salt och 
vattenretention 

Aktivering av RAAS 
och SNS 

Akut eller kronisk hjärtsvikt 
Remodellering av hjärta 

och lungor 

Stas i njurven 
Minskad GFR 

Minskad CO 

Perifier 
vasodilatation 

Minskat 
perfusionstryck 

Aktivering av RAAS och 
SNS som skadar hjärtat 

Ischemi i hjärtmuskulatur 

Minskad perfusion i 
njuren 

Ischemi i njuren 

Neurohormonell 
dysreglering 

Hämmad 
baroreceptoraktivitet 

Ökad aktivitet i 
RAAS 

Oxidativ stress 

Hypertrofi i 
hjärtmuskulatur, 
vänstersidig svikt 
Inflammation och 

fibrosbildning 
Hypertension 

Vasokonstriktion 
Minskad GFR 

Ökad reabsorption av 
vatten och elektrolyter 

Inflammation och 
fibrosbildning 

Oxidativ stress 
Ökad bildning av 

ROS 

Hypertrofi 
Athersokleros 

Inflammation och fibros 
Endoteldysfunktion 

Endoteldysfunktion 
Atheroskleros 

Inflammation och 
fibros 

Inflammation Cytokiner 

Ateroskleros 
Inflammation 

Hypertrofi 
Celldöd 
Fibros 

Inflammation 
Fibros 

Atheroskleros 
Glomeruliskada 

Njursvikt 

Oxidativ stress 
Pro-inflammatoriska 

cytokiner 
Anemi 

Endoteldysfunktion 
Hypertrofi 

Ateroskleros 

Ateroskleros 
Inflammation 

Fibros 

 

10.1.3 Redogör för samband mellan hypertoni och risken för hjärtsvikt, ischemisk 

hjärtsjukdom, hjärtinfarkt.  
Vid hypertoni måste hjärtat jobba mot högre afterload. Det blir då pressure overload och 

hjärtat blir hypertroft för att kompensera. Detta medför att hjärtat får ett större syrebehov och 

ökar risken för ischemisk hjärtsjukdom. Dessutom bidrar hypertoni till arteriella skador och 

endoteldysfunktion. Detta ökar risken för atheroskleros och bidrar till ischemisk hjärtsjukdom 

och hjärtinfarkt då det drabbar koronarkärlen. Hypertoni kan även bidra till utvecklandet av 

hjärtsvikt då den ökade afterloaden kan bidra till systolisk dysfunktion och hypertrofi av 

vänster kammare kan bidra till diastolisk dysfunktion som båda kan leda till hjärtsvikt.  

 

10.2 Prevention och behandling 

10.2.1 Redogör för prevention och icke farmakologisk behandling av kardiovaskulär 

sjukdom 

10.2.1.1 Prevention 

Prevention kan delas in i: 

I. Primärprevention – Att förebygga sjukdomar genom att minska exponeringen av 

riskfaktorer för vissa sjukdomar och öka motståndskraften mot dessa sjukdomar. 

II. Sekundärprevention – Tillämpas vid subklinisk sjukdom (inte symptomgivande) och 

omfattar tidig diagnos och behandling. 
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III. Tertiärprevention – Tillämpas efter diagnos och innebär tillämpning av behandlings- 

och rehabiliteringsprogram för att förbättra utfall och förhindra återfall.  

För kardiovaskulär sjukdom finns många kända riskfaktorer som går att påverka i varierande 

grad. Modifierbara faktorer innefattar högt LDL, hypertoni, diabetes mellitus, rökning, låg 

fysisk aktivitet, kostvanor och stress. Faktorer som kan gå att påverka, men som är svåra att 

påverka är övervikt och fetma, samt låg socioekonomisk status. Sedan finns riskfaktorer som 

inte går att modifiera, som genetik, familjehistoria, sjukdomshistoria och kön. Evidensen för 

primärprevention kommer oftast från observationsstudier, men det finns också RCT om olika 

kost som prevention för CVD. För sekundärprevention är det istället RCT som är viktigast, men 

det finns även observationsstudier som är viktiga. Enligt riktlinjerna för prevention av CVD är 

det individanpassad prevention med tanke på de viktigaste modifierbara faktorerna, samt 

individens icke-modifierbara riskfaktorer som kön, ålder, sjukdomshistoria och så vidare. Det 

är också viktigt att ta comorbiditet i beaktande, då en stor andel av alla med CVD också har en 

annan CVD, diabetes eller njursjukdom. Den vanligaste comorbiditeten är hypertoni. 

 

10.2.1.2 Icke-farmakologisk behandling 

10.2.1.2.1 Hypertoni 

Den icke-farmakologiska behandlingen av hypertoni innefattar: Stöd för rökstopp, rådgivning 

vid missbruk av alkohol, regelbunden fysisk aktivitet via FYSS och FaR, minska stillasittande, 

behandla obstruktiv sömnapné, samt kostanpassning. Vid icke-farmakologisk behandling av 

hypertoni är viktreduktion de viktigaste åtgärden, då ett normalt BMI kan leda till en 

minskning av BT med 5-20 mmHg/kg. Att äta enligt DASH och minska på saltintag kan minska 

blodtrycket med 8-14 respektive 2-8 mmHg och fysisk aktivitet kan minska blodtrycket med 

4-9 mmHg. Alkoholbegränsning kan sänka blodtryck med upp till 4 mmHg.  

 

10.2.2 Redogör för farmakologisk behandling av kardiovaskulär sjukdom 

(hypertoni, ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt)  
- Preparatgrupper 
- Principiella användningsområden 
- Kombinationsbehandling 
- Verkningsmekanismer (farmakokinetik och farmakodynamik)  
- Biverkningar 

10.2.2.1 Hypertoni  

Minnesregel: Aldrig Kasta Din Baby (ACE/ARB, Kalciumantagonister, Diuretika, B-

antagonister) 

10.2.2.1.1 ACE-hämmare 

ACE-hämmare är ett förstahandspreparat som administreras peroralt med god absorption och 

de elimineras renalt. De verkar genom att hämma ACE och därmed blockera bildningen av 

angiotensin II och därmed vasodilatera, samt verka diuretiskt och hämma 

aldosteronfrisättning. ACE-hämmare är kontrainducerat vid akut njursvikt då det dilaterar 

efferent arteriol, men bör ges vid kronisk då det minskar belastningen i njuren. Det ska också 

undvikas för patienter med njurartärstenos. Biverkningar av ACE-hämmare är hyperkalemi, 

illamående och huvudvärk. En mycket vanlig biverkan är hosta då ACE bryter ned bradykinin 

som stimulerar hosta.  

10.2.2.1.2 ARB 

ARB har börjat användas mer kliniskt än ACE-hämmare som förstahandspreparat då de inte 

orsakar hosta som biverkan. Dock har ARB inte samma bevisade mortalitetsreduktion som 

ACE-hämmare. ARB ges peroralt med bra absorption och genomgår sedan 

förstapassagemetabolism. ARB blockerar AT1 som bidrar till vasokonstriktion, kärltillväxt och 

hypertension. ARB är likt ACE-hämmare kontrainducerat vid akut njursvikt, men bör ges vid 
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kronisk, det ska också undvikas hos patienter med njurartärstenos. Biverkningar innefattar 

huvudvärk, vertigo och tinnitus, ödem, hyperkalemi och sömnstörningar. 

10.2.2.1.3 Kalciumantagonister 

Kärlselektiva kalciumantagonister ges som förstahandspreparat peroralt med bra absorption. 

De metaboliseras sedan i levern och utsöndras som inaktiva metaboliter via njurarna. De 

verkar genom att blockerar L-type kalciumkanaler i glatt muskulatur i kärl, vilket minskar 

muskeltonus och vasodilaterar. Hjärtselektiva kalciumantagonister är kontrainducerade vid 

hjärtsvikt då de minskar inotropin. Biverkningar av kalciumantagonister är flush, syncope, 

perifiera ödem, illamående och obstipation.  

10.2.2.1.4 Diuretika 

Det finns olika former av diuretika som alla verkar genom att hämma flödet av elektrolyter 

och/eller vatten för att minska blodvolymen. Thiazider hämmar NCC och därmed 

reabsorptionen av natrium och klorid. Thiazider har även en direkt vasodilaterande effekt som 

leder till sänkt blodtryck direkt. Loop-diuretika hämmar NKCC och därmed reabsorptionen av 

natrium, kalium och klorid. Loopdiuretika sänker kaliumkoncentrationen i plasma. 

Kaliumsparande diuretika (tilläggspreparat) är aldosteronantagonister och hämmar ENaC, 

vilket i sin tur hämmar Na/K-ATPas och därmed höjer kalium i blodet. Kaliumsparande 

diuretika har måttlig diuretisk effekt och spironolakton är en prodrug, det används mycket 

tillsammans med andra diuretika för att förhindra hypokalemi. Biverkningar är främst 

hyperkalemi och spironolakton har viss selektivitet för AR-receptorn vilket kan ge gynekomasti 

hos män, samt hirsutism och menstruationsstörningar hos kvinnor.  

10.2.2.1.5 β-receptorantagonister 

Betareceptorantagoniser kan vara olika selektiva för β1, β2 och α1 (tilläggspreparat). 1 minskar 

CO och 2 minskar RAAS och därmed TPR. Betablockerare används som andrahandspreparat 

då andra läkemedel eller kombinationer av läkemedel inte fungerar. Detta används också om 

det finns kombinationer med andra kardiovaskulära sjukdomar som angina, arrytmier, 

hjärtsvikt eller efter MI. Betablockerare har bra peroral administration och läkemedlet 

fettlöslighet ger varierande biologisk tillgänglighet. Biverkningar är hypotoni, bradykardi, 

raynauds fenomen och de kan förvärra astma och KOL. Betablockerare kan även ge 

centralnervösa effekter om slöhet, mardrömmar, sömnstörningar och depression, samt GI-

biverkningar som illamående, kräkningar och diarré. Betablockerare kan ge förvärrad 

hypoglykemi hos insulinberoende diabetiker, samt hjälpa insulinresistenta diabetiker. 

Betablockerare ger även reboundfenomen och måste därför sättas ut gradvis då betareceptorer 

uppregleras. Detta kan ge takykardi, angina, arytmier och hypertensiv kris.  

 

10.2.2.2 Ischemisk hjärtsjukdom 

10.2.2.2.1 Angina pectoris 

Den första behandlingen av angina pectoris är organiska nitrater som nitroglycerin. Vid låga 

doser ger de venös dilatation och därmed minskad preload genom minskat venöst återflöde. 

Vid höga doser ger de även arteriell dilatation med minskad afterload. Organiska nitrater 

verkar genom att aktiver NO-medierad vasodilatation då de ombildas till NO som aktiverar 

guanylylcyklas. Guanylylcyklas bildar cGMP, som aktiverar MLCP, som defosfataserar myosin. 

Nitroglycerin administreras sublingualt med 39% biotillgänglighet. Biverkningarna innefattar 

hypotension, synkope och takykardi. Organiska nitrater leder även till toleransutveckling, 

varför man eftersträvar intervall med låg dos av läkemedlet, till exempel under natten. Efter 

organiska nitrater används hjärtselektiva kalciumflödeshämmare som hämmar inotropi, 

kronotropi och dromotropi. De administreras peroralt och utsöndras som inaktiva metaboliter 

vi njurar. Biverkningar är försämring av hjärtsvikt och bradykardi, varför de inte får 

kombineras med betablockerare. Betablockerare är tredjehandspreparat som både minskar 

hjärtats ansträngning och aktivitet. Förebyggande för MI är statiner och antitrobotiska 

läkemedel.  
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Minnesregel: 

• N – Nitroglycerin  

• K – Kalciumantagonister  

• B – Betablockerare  

• A – Antitrobotika 

• S – Statiner  

10.2.2.2.2 Akut koronart syndrom 

Akut behandling innefattar morfin mot smärta och dubbel trombocythämning med ASA och 

ADP-receptorhämmare. Sedan används också koagulationshämmare. Om det är en STEMI 

används perkutan koronarintervention (PCI) och om det inte är tillgängligt används 

trombolytika. Syrgas ges om syresättning är låg och betablockerare ges om patienten är 

hemodynamiskt stabil för att minska risken för myokardskada. Som sekundärprofylax 

används statiner och ASA. ADP-receptorblockerare används i 12 månader efter PCI. Även 

betablockerare, NO, ACE-hämmare eller ARB används. Om samtidig diabetes mellitus typ 2 

används GLP-1-analoger.  

Minneseregel, första delen akut, andra sekundärprofylax: 

• My – morfin  

• Balls – betablockerare  

• Are – ASA  

• Always – ADP-receptorblockerare  

• Pink – PCI  

• Some – Statiner  

• Are – ASA  

• Always – ADP-receptorantagonist (12 mån efter PCI) 

• Blue – Betablockerare  

• Not – Nitroglycerin  

• A – ACE/ARB  

• Great feeling – GLP-1 (vid diabetes) 
 

10.2.2.3 Hjärtsvikt 

10.2.2.3.1 β-blockerare 

Vid hjärtsvikt leder den kroniska betastimuleringen till uttömning av kalciumförrådet i SR, 

vilket leder till minskad inotropi i hjärtmuskulaturen. Betablockerare fungerar vid hjärtsvikt 

genom att både hämma kontraktiliteten och därmed minska påfrestningen på hjärtat, 

samtidigt som det hämmar desensitiering till katekolaminer och hämmar den 

katekolaminberoende remodeleringen av hjärtmuskulaturen som leder till skadlig hypertrofi, 

apoptos, fibros och nekros. Betablockerare har en bevisad mortalitetsreduktion på över 30%. 

Betablockerare används med reducerad EF.  

10.2.2.3.2 ACE-hämmare och ARB 

ACE-hämmare eller ARB ges vid hjärtsvikt med reducerad EF. De har bevisad 

mortalitetsreduktion. De verkar genom att minska afterload och därmed minska remodellering 

av hjärtmuskulaturen.  

10.2.2.3.3 Mineralkortikoidreceptorblockerare 

Mineralreceptorblockerare används som tillägg till betablockerare och ACE-hämmare och 

ARB. De verkar dels diuretiskt och hämmar således remodellering, samt höjer 

kaliumkoncentrationen i blodet.  

10.2.2.3.4 ARB+neprilysinhämmare (ARNI) 

Hjärtmuskelskada under hjärtsvikt leder till aktivering av natriuretiska peptider. Dessa har 

goda adaptiva effekter genom att de sänker blodtryck, sänker sympatisk tonus och hämmar 
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aldosteron. Dessutom verkar natriuretiska peptider natriuretiskt och diuretiskt, samt är 

antifibrotiskt. Neprilysin är ett enzym som bryter ned dessa peptider och genom att hämma 

det förstärks deras effekt. ARNI blockerar således maladaptation och stimulerar adaptation.  

10.2.2.3.5 SGLT-2-hämmare 

SGLT-2-hämmare hämmar reabsorptionen av glukos och natrium i proximala tubuli. Det leder 

till att patienten kissar ut 60-100 g glukos per dygn. Läkemedlet leder till viktminskning, 

påverkar metabolismen och verkar natriuretiskt. Den exakta verkningsmekanismen är inte 

helt klarlagd, men man har sett att läkemedlet minskar sjukhusinläggningar och mortalitet hos 

hjärtsviktspatienter både med och utan diabetes mellitus.  

10.2.2.3.6 Diuretika 

Diuretika används främst för att behandla ödem i ben och lungor, men minskar mängden 

sjukhusinläggningar relaterade till hjärtsvikt. Detta på grund av att de sänker preload och 

afterload i och med att de sänker blodvolymen. Dock minskar de inte mortaliteten i hjärtsvikt.  

10.2.2.3.7 Digitalis 

Digitalis hämmar Na/K-pumpen, vilket leder till en intracellulär ökning av kalcium i och med 

att det hämmar Na/Ca-pumpen sekundärt. Digitalis är ett tillägg som minskar symptom, men 

inte mortalitet. Digitalis har ett snävt terapeutiskt fönster. Digitalis administreras oralt med 

god absorption och elimineras via njurarna. Biverkningar innefattar dimsyn, färgseende och 

arytmier vid överdosering; anorexi, illamående och kräkningar, samt hypokalemi.  

10.2.2.3.8 Ivabradin 

Ivabradin blockerar If-kanaler (funny current) i SA-knutan. Detta gör att strömmen blir 

långsammare och att den spontana depolariseringen sker långsammare. Därmed blir 

hjärtrytmen långsammare. Biverkningar innefattar främst bradykardi. Ivabradin används om 

HF> 75/min och EF är <35% vid fullgod behdandling och patienten kvarstår i NYHA II-IV.  

10.2.2.3.9 Behandlingstrappa 

Vid behandling av hjärtsvikt prioriteras läkemedel som minskar mortalitet. 

Förstahandspreparat är betablockerare och ACE-hämmare (ARB vid intolerans), samt 

diuretika vid behov. Därefter läggs ivabradin, aldosteronantagonister, SGLT2i och ARNI till. 

Sist används digitalis, avancerad vård eller palliativ vård.  

Minnesregel: 

• B – betablockerare 

• A – ACE/ARB 

• D – Diuretika (Thiazid) 

• I – Ivabradin 

• S – SGLT-2-inhibitor 

• A – Aldosteronantagonist 

• N – ARNI (Neprilysin) 

• D - Digitalis 

 

10.2.2.4 Förmaksflimmer 

Huvudbehandlingen är antikoagulantia. Det innefattar NOAK (eller warfarin) som minskar 

risken för tromboembolism, biverkningar är blödningar, men nyttan är större. Dock används 

inte ASA då det inte minskar risken för trombos vid förmaksflimmer, utan endast ökar risken 

för blödning. Farmakologiskt kan rytmavvikelsen behandlas med betablockerare som minskar 

sympatisk aktivitet och därmed minskar hjärtfrekvensen, vilket därmed minskar risken för 

takykardi. Det kan även behandlas med digitalis som förlänger depolarisering och därmed ökar 

inotropi samtidigt som frekvensen sänks. Även typ III antiarytmetika (kaliumblockerare) kan 

användas för att förlänga depolarisering. Rytmen kan även återställas med elkonvertering då 

alla kardiomyocyter depolariseras samtidigt och därmed ger sinusknutan en möjlighet att ta 

över kontrollen över depolarisering under refraktärperioden.  
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10.2.2.5 Hyperkolesterolemi 

I första hand används statiner och ezetemibe. Statiner inhiberar acetyl-CoA-reduktas, vilket 

leder till minskat intracellulärt kolesterol och uppreglering av LDL-receptorn. Statiner skyddar 

mot kardiovaskulära händelser och biverkningar innefattar liten ökad risk för hemorrhagisk 

stroke vid tidigare stroke, leversvikt, nydebut av diabetes mellitus, myopatier och rhabdomyos, 

samt statinassocierade muskelsymptom, vilket är en vanlig orsak till utsättning eller 

dosminskning. Ezetemibe hämmar transportören av kolesterol i tarmen, vilket också leder till 

minskat intracellulärt kolesterol i levern och uppreglering av LDL-receptorn. Ezetemibe är 

peroralt och används om statiner inte ger tillräcklig effekt eller vid intolerans.  I andra hand 

används PCSK9-inhibitorer som hämmar degradering av LDL-receptorn. Läkemedlet är en 

antikropp och måste ges som injektion 1-2 ggr i månaden. Det minskar kardiovaskulära 

händelser, men är mycket dyrt. Tilläggsläkemedel med svag evidens som kan användas är 

resiner som ges peroralt och hämmar absorption av gallsyra. Det ger ökad syntes av endogen 

gallsyra och förbrukning av kolesterol, vilket uppreglerar LDLR. Det kan ge ökning av 

triglycerider och biverkningar innefattar illamående, obstipation och diarré. Resiner kan 

minska absorptionen av fettlösliga ämnen och används i kombination med 

förstahandspreparat om effekten är otillräcklig, samt då det är kontrainducerat. Dock är 

evidensen för att resiner minskar kardiovaskulära händelser svag.  

 

10.2.3 Utifrån ett evidensbaserat perspektiv resonera kring rekommendationer för 

förebyggande och behandling av ohälsosamma levnadsvanor samt 

hälsofrämjande insatser. 
Hälsofrämjande arbete är arbete som innebär att främja en hälsosam livsstil hos den generella 

befolkningen och inte med avseende på en specifik sjukdom. De nuvarande 

rekommendationerna innefattar främst insatser som rökstopp, en begränsad 

alkoholkonsumtion, kostråd och rekommendationer om fysisk aktivitet. Genom att arbeta för 

att minska rökningen i befolkningen minskar exponering för giftiga ämnen i cigarrettrök, vilket 

kan bidra till att minska risken för många sjukdomstillstånd som kardiovaskulära sjukdomar, 

tumörsjukdomar och lungsjukdomar. En begränsning av alkoholkonsumtion minskar också 

risken för flera kardiovaskulära sjukdomar, tumörsjukdomar i till exempel mag-tarmkanalen 

och lever- och njursjukdom. Näringsrekommendationer och kostråd syftar till att minska 

intaget av rött och processat kött, öka intaget av fibrer, frukt och grönt, samt minska intaget av 

mättat fett och salt. Detta minskar risken för tumörsjukdomar i främst mag-tarmkanalen, 

minskar risken för obesitas och minskar risken för en negativ lipidprofil och därmed minskar 

risken för kardiovaskulära sjukdomar. Ökad fysisk aktivitet har flera positiva effekter på 

rörelseorganet, metabolism och inflammation och bidrar därmed att sänka risken för ett stort 

antal sjukdomar som tumörsjukdomar, kardiovaskulära sjukdomar och rörelseorganets 

sjukdomar.  

 

10.3 Epidemiologi 

10.3.1 Redogöra för grundläggande basvetenskapliga och epidemiologiska begrepp 

och principer för studiedesign inom kontexten av basvetenskaplig forskning, 

respektive de vanligaste symptomen, diagnoserna och riskfaktorerna hos 

patienter i primärvården. 

10.3.1.1 Begrepp inom epidemiologi och biostatistik 

• Exponering – Det man vill studera i en studie, allt man kan bli exponerad för. 

• Riskfaktor – Antingen kausal effekt eller endast riskindikator/riskmarkör 

• Prediktor – Faktor med prediktiv verkan (faktorer som visar vem som utvecklar en 
sjukdom) 
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• Prognostisk faktor – Faktor med prognostisk verkan (faktorer som visar hur utfall 

kommer bli) 

• Störfaktor (confounder) – En faktor som stör det studerade 

sambandet. Det är en faktor som både associerar med exponering 

och har en egen effekt på utfall, men inte är en intermediär faktor.  

• Intermediär faktor – Faktor som ligger i den kausala kedjan. 

• Interagerande faktor – Faktorer som har en roll eller mekanism i kausal kedja. 

• Effektmodifierare – Faktorer som har en effekt (ej confounder) som kan analyseras. 

• Kovariat – Något som varierar med en annan faktor, ej specifikt kausal eller 

confounder. 

• Association – Observation av association. 

- Crude – Inte justerat för confounders. 

- Adjusted – Justerat för confounders. 

• Korrelation – Om två variabler är relaterade. 

• Effekt – Kausalitet. 
 

10.3.1.2 Principer för studiedesign 

Det finns flera olika studiedesigner:  

• Tvärsnittsstudie – Studie som mäter till exempel prevalens vid en viss tidpunkt utan 
uppföljning.  

• Kohortstudie – Följer en eller flera grupper över tid. Cohortstudier kan vara 

observationsstudier, interventionsstudier eller RCT.  

• Fall-kontrollstudie – Studerar ett eller flera fall av en sjukdom och jämför med ett urval 

av kontroller. 

• Ekologisk studie – Kan både vara en kohortstudie eller tvärsnittsstudie och innebär 

mätning av exponering på aggregerad (populations-) nivå och inte har med information 

om individen.  

• Tvillingstudie – jämförelse av tvillingar som är viktig för studier inom genetik. 

• Systemisk översikt – Jämförelse mellan studier som studerat samma frågeställning, 

kan vara med eller utan metaanalys. 

• Metaanalys – Studie av sammanvägda rådata eller resultat från flera studier då 
resultaten presenterats på samma sätt. För att detta ska vara möjligt krävs tydliga 

metoder för urval av artiklar.  

Studier använder flera olika mått på association som prevalens, incidens och kumulativ 

incidens. Dessa är jämförelser mellan exponerade och oexponerade individer, dessa 

jämförelser kan vara relativa och bestå av jämförelser av andelar, eller absoluta och bestå av 

jämförelser av antal. Mer specifikt mäter dessa begrepp: 

• Prevalens – Andel fall i nuläget 

• Incidens – Andel nya fall över tid 

• Kumulativ incidens – Andel fall efter viss tid.  
För att mäta utfall används ofta mortalitet (andel döda efter en viss tid) och fatalitet 

(överlevnad efter en viss tid. För att mäta associationen används relativ risk (RR). 𝑅𝑅 =
𝐸𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑 𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙

𝑂𝑒𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑 𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙
. Om RR=1 är det ingen skillnad mellan exponerade och oexponerade, 

alltså har exponering ingen association med utfall. I studier används konfidensintervall (CI) 

för att mäta signifikans. CI är det intervall som 95% av resultaten ligger i. Större CI innebär 

större osäkerhet i resultat och om CI innehåller RR=1 är resultatet inte signifikant. Ett annat 

mått på signifikans är P-värde. 
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10.3.1.3 Felkällor 

Felkällor finns i alla studier och olika studiedesign har olika felkällor. Felkällor kan delas in i 

slumpmässiga och systematiska. Slumpmässiga fel beror på slumpens inverkan och kan 

elimineras genom att ha större studiepopulationer. Systematiska fel beror på studiedesignen 

och har två undergrupper:  

• Selektionsfel – Fel i selektionen av studiepopulation, eller kontrollgrupp. Dessa uppsåt till 
exempel då individer hoppar av studien, eller byter grupp under studiens gång. De uppstår 

också om exponering inte går att mäta hos en viss grupp, eller om fel kontrollgrupp valts. 

• Felklassificering – Uppstår då för grov mätmetod används, vilket ger missad eller 

flerklassificering av positiva eller negativa samband. Det uppstår även vid systematisk 

över- eller underskattning av exponering eller riskfaktorer. Vid RCT kan felklassifiering 

uppstå då deltagare har dålig compliance eller byter grupp. 

• Confounders – Faktorer som är associerat med både utfall och exponering, men inte är en 
mediär faktor. Dessa kan elimineras genom att använda restriktioner i studiepopulationen, 

göra stratifierade analyser, använda multivariantmodeller eller använda randomisering i 

studiedesign då randomisering sprider confounders jämnt. 

 

10.3.1.4 Vanligaste symptom, riskfaktorer och diagnoser 

Nationell statistik om CVD finns hos Socialstyrelsen, folkhälsomyndigheten, hjärt-lungfonden 

och olika kvalitetsregister som Swedeheart. Globalt finns statistik hos WHO, global burden of 

disease, American Heart Association och British Heart Foundation. Nationell statistik visar att 

incidensen av hjärtinfarkt under 2022 var 229 per 100 000. De vanligaste riskfaktorerna var 

manligt kön, hög ålder, lägre socioekonomi och boendeplats då det varierade mellan 

regionerna. Generellt har insjuknandet i hjärtinfarkt sjunkit under 2000-talet. Även fatalitet i 

hjärtinfarkt har också stadigt sjunkit. Globalt uppskattar global burden of disease att det var 

över 18 miljoner dödsfall relaterade till CVD 2019 och CVD stod för 393 miljoner DALYs och 

var därmed den ledande orsaken till sjukdomsbörda. Globalt lever 1 av 14 personer med CVD 

och det uppskattas att 230 miljoner män och 290 miljoner kvinnor lever med CVD. Det 

uppskattade antalet människor med CVD har ökat med 93% sedan 1990 och de vanligaste 

tillstånden är ischemisk hjärtsjukdom, perifier kärlsjukdom, stroke och förmaksflimmer. 

Globalt ökar prevalensen, men incidensen sjunker och det är vanligast i Asien och Afrika. 

Hjärtsvikt orsakade 2019 5 miljoner år levda med sjukdom. De vanligaste orsakerna var 

ischemisk hjärtsjukdom, hypertension och 

KOL. Hjärtsvikt är vanligast i USA och 

Asien, samt i Sverige. De riskfaktorer som 

är viktigast för CVD är hypertoni, 

hyperlipidemi, högt BMI, diabetes, 

rökning, luftföroreningar, högt saltintag, 

lågt fiberintag och njursjukdom.  

 

10.3.2 Redogöra för interindividuella skillnader i funktion och dysfunktion för kursens 

ingående funktionssystem, samt hur kön och genus kan påverka 

sjukdomsförlopp och behandling. 
Individens genetiska och miljömässiga faktorer har en stor inverkan på risken att utveckla 

olika sjukdomstillstånd i både kardiovaskulära systemet, såväl som andra system. För att på 

ett bra sätt kunna utvärdera risken för en individ måste genetisk predisposition, fysisk 

exponering, socioekonomiska faktorer, livsstil och psykosocial miljö alla vägas in. Därför sker 

mycket utveckling inom precisionsmedicin och risk-scores för kardiovaskulär sjukdom. För att 

bedöma risken för kardiovaskulär sjukdom kan CAC-score (kranskärlskalcium) användas. 

Mycket forskning fokuserar även på olika biomarkörer, både för att risk-, prediktiva-, 

diagnostiska- och prognostiska markörer. Kön och genus kan ha en stor påverkan på 
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sjukdomsförlopp och behandling dels genom genetiska, fysiologiska och hormonella 

skillnader, dels gällande behandling i vården. Vissa sjukdomar är till exempel 

underdiagnosticerade hos vissa grupper och behandling kan ges mer sällan eller med mer 

fördröjning till olika grupper.  

 

10.3.3 Diskutera åldrande i samband med uppkomst och behandling av kardiovaskulär 

sjukdom. 
Åldrande är en riskfaktor för utvecklande av diverse kardiovaskulära sjukdomar, likt det är vid 

sjukdomar i många andra organsystem. Då vi åldras minskar kärlens elasticitet och 

compliance, vilket gör att systoliskt tryck blir högra och diastoliskt tryck blir lägre. Dessutom 

blir det med tiden vanligare att utveckla ateroskleros då det är ett tillstånd som utvecklas under 

lång tid. Detta medför att risken för ischemisk hjärtsjukdom ökar och att risken för 

maladaptiva förändringar i hjärtmuskulaturen sker.  

 

10.4 Metabolism och endokrinologi 

10.4.1 Redogör för metabolism och endokrinologi vid kardiovaskulär sjukdom. 
Kardiovaskulär sjukdom är tätt sammankopplat med metabola och endokrina förändringar. 

Diabetes är sammankopplat med diabetesangiopati, hypertoni och njursjukdom. Obesitas är 

förknippat med hypertoni och hyperkolesterolemi, som i sin tur är förknippat med 

atheroskleros. Hjärt-kärlsjukdomar är även associerat med njursjukdomar och förändringar i 

RAAS-aktiviteten, såväl som SNS, vid hjärtsvikt kommer en bristande hjärtfunktion, leda till 

aktivering av RAAS och SNS, vilket kommer leda till en ytterligare försämrad hjärtfunktion. På 

samma sätt kan en sviktande njurfunktion och RAAS-aktivering leda till hypertoni och därmed 

leda till skador på hjärtat.  

 

10.4.2 Diskutera könsskillnader vid uppkomst och behandling av kardiovaskulär 

sjukdom. 
I dagsläget visar statistik att manligt kön är en riskfaktor för att få kardiovaskulär sjukdom. 

Dock skiljer symptom och presentation mycket mellan könen och kvinnor har vanligare mer 

atypiska symptom. Dessutom är det främst män som studier har utförts på, vilket innebär att 

det är möjligt att kvinnor felklassificeras i forskning och feldiagnosticeras i sjukvården. 

Generellt tar det också längre tid innan kvinnor får diagnos och behandling för ischemisk 

hjärtsjukdom eftersom deras symptom kan vara mildare, mer diffusa eller otydliga. Dessutom 

är prognosen sämre för kvinnor. Även om incidensen för hjärtinfarkt sjunker, sjunker den 

snabbare för män än för kvinnor.  

 

10.5 Immunologi 

10.5.1 Redogör för immunsystemets och inflammatorisk påverkan på det 

kardiovaskulära systemet. 
Immunsystemet har en stor påverkar på det kardiovaskulära systemet vid inflammation då det 

är med blodet som de flesta delarna av immunsystemet transporteras till platsen för skada eller 

sjukdom. Dels finns många cytokiner som påverkar kärlens permeabilitet och funktion genom 

att verka vasodilaterande. De påverkar också epitelets och de myopeteliala cellernas funktion. 

Inflammation är också stressande på kroppen och påverkar frisättningen av stresshormoner 

och aktiveringen av SNS, vilket bland annat påverkar hjärtfrekvens, kontraktilitet och 

dromotropi.  
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10.5.2 Kunna beskriva de immunologiska och inflammatoriska processer som är 

kopplade till kardiovaskulär sjukdom 
De processer som är kopplade till kardiovaskulär sjukdom är främst formatering av 

aterosklerotiskt plack. Det inleds med att LDL-partiklar passerar endotelet och hamnar i 

intima, där lipoproteinpartiklarna förändras, genom till exempel oxidering. Oxiderat Apo-B 

(som finns i LDL-partiklar) leder till aktivering av medfödda immunsystemet och endotelet 

börjar uttrycka adhesionsmolekyler och kemotaktiska substanser. Denna aktivering sker på 

grund av att oxiderat Apo-B har epitop som liknar epitop på vissa bakterier polysackaridskal, 

vilket aktiverar scavanger-receptorer (toll-like receptor) på monocyter som mognar till 

makrofager. Makrofagerna fagocyterar LDL och utvecklas då till skumceller. Detta står för 

bildandet av fatty streak. Ackumuleringen av skumceller leder tillslut till bildandet av en 

nekrotisk, lipidrik kärna i placket. De glatta muskelcellerna och fibroblasterna som finns i 

vävnaden kommer bilda en fibrös kapsel över placket, för att förhindra att blodbanan 

exponeras för plackets innehåll. Skumcellerna börjar även producera proinflammatoriska 

cytokiner, vilket bland annat leder till rekrytering av T-celler. T-cellerna kommer sedan 

aktivera B-celler som differentierar till plasmaceller som producerar antikroppar mot de 

modifierade lipoproteinerna, vilket vidare driver inflammationen. Vid aterosklerotiska plack 

kan kärlväggen och den fibrösa kapseln sedan försvagas. Det sker då endotelet blir eroderat till 

följd av den kroniska inflammationen, det bildas mikroförkalkningar, eller då makrofager 

inducerar neovaskularisering till det aterosklerotiska placket. Även IL-17 som produceras av 

Th17 bidrar till remodellering av kärlväggen och bildandet av ett instabilt plack. Då placket 

rupterar startas koagulationskaskader och det bildas lätt en tromb som täcker så mycket av 

kärlet som redan har en minskad lumen att vävnaden får ischemisk skada.  

 

10.5.3 Redogöra för hur behandling av inflammation påverkar hjärtat i kontexten av 

kardiovaskulär sjukdom.  

NSAID-preparat påverkar koagulationsförmågan vid kardiovaskulär sjukdom genom att det 

hämmar syntesen av TxA2, vilket leder till minskad stimulering av trombocyter. Behandling av 

inflammation leder även till en minskad risk för hjärt-kärlsjukdomar då de skadliga effekterna 

av inflammation tas bort (se 10.5.2). 

 

11 Modul 11 – Cancersjukdomar 

11.1 Cellplasticitet 

11.1.1 EMT 
Då en individ upprepade gånger exponeras för ett inflammatoriskt agens kan akuta 

inflammationer bli kroniska istället för att läka ut. Det sker då en övergång till det adaptiva 

immunförsvaret och en immunrespons som alltid är aktiv i varierande grad. Kroniska 

inflammationer kan inducera cellplasticitet på ett sådant sätt att det sker cancerogena 

förändringar. Cellplasticitet innebär i cancersammanhang att cellerna har förmåga att 

förändra sin identitet. Epitel kan till exempel vi kroniska inflammationer bli metaplastiska och 

tillslut utvecklas till dysplastiska. De dysplastiska cellerna kan också få en utveckling till att bli 

mer mesenkymala. Detta kallas för epitelial-mesenkymal transition (EMT). Celler som deltar i 

tumörstimulerande inflammation kan frisätta EMT-stimulerande faktorer som TGF-β, vilket 

stimulerar mesenkymal transformation och metastasering, samt verkar immunsuppressivt på 

T-celler. EMT innebär att cellerna förlorar cellpolaritet, tappar celladehsion, får förmågan att 

migrera och invadera, samt uttrycker låga nivåer av E-cadherin och höga nivåer av N-cadherin. 

Cancerceller som genomgått EMT blir mer oorganiserade och vävnaden de befinner sig i blir 

mer anaplastisk. På grund av att EMT-celler har mindre celladhesion och större förmåga till 
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migrering kan de lämna primärtumören och sedan vandra ut i blodbanan för att bilda 

metastaser. När cellerna hittat en plats att fästa kan de sedan förlora vissa mesenkymala 

egenskaper för att bilda en metastas. För att epitelceller ska kunna genomgå EMT måste de 

vara EMT-kompetenta och då ha aktiv signalering för Wnt, Ras, SHH, eller Notch. Cellerna 

måste också befinna sig i en EMT-stimulerande mikromiljö med TNF-α och TGF-β, IL-6 och 

IL-8, eller MMPs. TGF-β aktiverar EMT genom att binda till sin receptor och aktivera olika 

intracellulära signaleringsvägar beroende på celltyp. Receptorn fungerar genom att den 

fosforylerar olika intracellulära signalmolekyler som kallas för Smad, dessa kan sedan bilda 

komplex och initiera transkription genom att bilda olika transkriptionsfaktorer. I stort sett alla 

celler uttrycker receptorn för TGF-β och det som skiljer cellerna åt är de olika 

transkriptionsfaktorerna som smad binder till. Dessa kan tillsammans med epitelsupressorer, 

eller mesenkymala aktivatorer (aktiverade av andra signaler) leda till uppreglering av 

mesenkymala gener och nedreglering av epiteliala gener. EMT kan hjälpa cancercellen med 

ökad cellplasticitet, vilket leder till ökad förmåga att utveckla stamcellsegenskaper, 

terapiresistens, eller immunsuppression. EMT är mer associerat med vissa tumörtyper som 

glio/neuroblastom, osteosarkom, eller malignt melanom och mindre associerat med GI- och 

blåscancer. Det kan bero på att vissa cancertyper (som osteosarkom) har ett mesenkymalt 

ursprung snarare än epitelialt. 

 

11.1.2 Inflammation 
Tumörer inducerar en inflammatorisk respons och attraherar immunceller som makrofager, 

lymfocyter och NK-celler. Immunresponsen aktiveras av att antigenpresenterande celler 

plockar upp tumörantigen som de presenterar för T-celler i lymfknutor. T-cellerna blir då 

aktiverade, genomgår klonal expansion och går ut i blodbanan för att attackera cancern. Under 

immunresponsen frisätts cytokiner som kan facilitera tumörtillväxt och metastasering. 

Tumörcellerna kan också troligen stimulera immunceller till att verka skyddande för tumören. 

Tumörceller kan även använda sig av regulatoriska T-celler och immuncheckpoints för att 

inaktivera immunförsvaret och undvika lysering. För att behandla cancer kan olika 

immunterapier användas. Kimerisk antigenreceptor- (CAR) T-cellsterapi är en immunterapi 

som innebär att man tar T-celler från patienten. T-cellerna modifieras sedan genetiskt till att 

ha kimeriska T-cellreceptorer mot specifika tumörantigen. Därefter låter man T-cellerna 

proliferera och återför dem till patienten. T-cellerna kan då attackera och döda cancercellerna. 

Immuncheckpointterapi innebär att man ger patienten antikroppar mot PDL-1 eller PD-1, 

vilket gör att cancercellerna inte kan hämma T-cellerna och därmed blir lyserade. 

 

11.2 GI kanalen 

11.2.1 Esofagit, reflux, Barrets esofagus, esofaguscancer 
 

 

11.2.2 Gastrit, carcinom i magsäcken, lymfom, GIST 
 

 

11.2.3 Celiaki, Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) – Crohn’s sjukdom, ulcerös kolit, 

polyper, adenocarcinom, familjära syndrom (Lynch, FAP) 
 

 

11.2.4 Appendix – inflammation, carcinoid 
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11.3 Lever, gallvägar och pankreas  

11.3.1 Ikterus, kolestas 
 

 

11.3.2 Hepatit: viral (A, B, C, D, E), autoimmuna 
Hepatit innebär inflammation i levern. Viral hepatit kan orsakas av flera olika virus. Hepatit A 

är ett RNA-virus som är ett enterovirus. Det smittar via fekal-oral överföring och är vanligast i 

länder med dålig sanitet. Hepatit B är ett DNA-virus, det är inte direkt skadligt för hepatocyter, 

utan skadan orsakas av cytotoxiska T-celler som dödar infekterade hepatocyter. Hepatit B är 

blodsmitta som kan smitta från mor till barn, mellan barn, sexuellt eller vid intravenöst 

missbruk. Hepatit B är i de flesta fall akut och är självbegränsande och läker ut av sig själv, 

dock kan den vara fulminant med massiv nekros och leversvikt. Hos unga patienter har hepatit 

B en större risk att bli kronisk än hos äldre och innebär att inflammation inte gått över efter 6 

månader. Detta ger ökad risk för cirros och hepatocellulär cancer, det kan behandlas med 

antivirala läkemedel. Hepatit C är ett enkelsträngat RNA-virus med stor genetisk instabilitet 

som smittar via blodsmitta. Hepatit C utvecklas i över 60% av fallen till kronisk hepatit, 16% 

till cirros och 2-5% av de med kronisk inflammation utvecklar hepatocellulär cancer per år. 

Hepatit D är ett RNA-virus som är beroende av HBV. Hepatit E är ett virus som smittar via 

fekal-oral smitta från djur och människor. Det står för upp till 60% av sporadisk hepatit i 

Indien och utgör en stor mortalitetsrisk för gravida. Hepatit kan även orsakas av 

autoimmunitet. 

 

11.3.3 Cirros och portal hypertension 
Cirros innebär fibrosbildning i levern. Det kan orsakas av kronisk hepatit, alkoholmissbruk, 

icke-alkoholrelaterad fettleversjukdom, metabola leversjukdomar och biliär cirros. 40% av de 

som får cirros är asymptomatiska. Resterande får symptom som anorexi, svaghet och 

viktnedgång. Levercirros kan också orsaka portal hypertension, vilket kan ge esofagusvaricer, 

splenomegali och ascites. Vid långt gången levercirros kan det leda till leversvikt, vilket leder 

till hepatisk encefalopati, koagulopati och hyperöstrogenemi.  

 

11.3.4 Fettleversjukdom 
Fettleversjukdom kan delas in i leversteatos (vänster), steatohepatit (höger), icke-

alkoholorsakad fettleversjukdom och alkoholorsakad fettleversjukdom. Leversteatos innebär 

ackumulering av fett i hepatocyterna så att >5% av leverns vikt utgörs av triglycerider. 

Steatohepatit medför förutom fettackumulering hepatocytskada och nekros, inflammation och 

fibros som kan leda till cirros. 
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11.3.4.1 Icke-alkoholorsakad fettleversjukdom (NAFLD) 

NAFLD innefattar många olika sjukdomar som har histopatologiska förändringar som 

leversteatos, steatohepatit och cirros, där alkohol inte är en del i patogenesen. Dessa 

sjukdomar har nära samband till metabola syndromet och därmed insulinresistens, obesitas, 

hypertoni och hyperlipidemi. Det kan även orsakas av läkemedel. 

11.3.4.2 Alkoholleversjukdom 

Alkoholleversukdom orsakas av alkoholintag 

då alkohol är levertoxiskt. Detta leder till att 

hepatocyter dör och att det bildas 

inflammation i samband med detta. Det 

bildas då Mallorykroppar och fibros i levern. 

Alkoholleversjukdom är associerat med 

reversibel leversteatos.  

 

 

 

 

11.3.5 Levertumörer: primära (HCC), sekundära 
Sekundära levertumörer (metastaser från 

andra organ) är den vanligaste 

tumörmanifestationen i levern. Bland de 

primära tumörerna finns hepatocellulär 

cancer (HCC) som är den vanligaste maligna 

primärtumören i levern. Det är också en av de 

vanligaste cancersjukdomarna och en av de 

vanligaste cancerrelaterade dödsorsakerna i 

världen. Incidensen av HCC samvarierar med 

HBV och HCV. HCC har en stark koppling till 

cirrosutveckling. Bakomliggande etiologier 

innefattar kronisk hepatit, toxiska skador, 

steatohepatit och ärftliga metabola 

sjukdomar. Vid kroniska inflammatoriska 

tillstånd sker mutationer i gener för tillväxtreglering till följd av kronisk regeneration av 

vävnaden. Vanliga tidiga mutationer i HCC är β-catenin och p53. HCC har en generellt dålig 

prognos, men är svårutvärderad på grund av att den oftast orsakas av en underliggande 

sjukdom som också kan orsaka morbiditet och mortalitet. Behandling innefattar 

transplantation, resektion och lokalablation i kurativt syfte, transarteriell kemoembolisering i 

tumörbegränsande syfte, samt tyrosinkinashämmare som systemisk behandling.  

 

11.3.6 Gallvägsobstruktion. Kolestas intra- vs extrahepatisk. Primär skleroserande 

kolangit. Kolelitiasis, gallstenar. Kolecystit: akut, kronisk. Gallvägscancer 

(utveckling sekvens). Gallblåsecancer 
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11.3.7 Pankreas 

11.3.7.1 Pankreatit 

11.3.7.1.1 Akut 

Akut pankreatit orsakas av acinär 

cellskada eller duktal obstruktion. Det 

leder till extracellulärt läckage av 

aktiverade digestionsenzymer. Detta 

leder till nedbrytning av pankreas och 

extrapankreatisk vävnad. Akut 

pankreatit kan både vara lätt, 

självbegränsande pankreatit, eller akut 

hemorrhagisk pankreatit som leder till 

massiv nekros och kan leda till chock, 

respiratorisk distress, njursvikt eller 

intravaskulär koagulation. Detta kan 

vara dödligt. Akuta pankreatiter kan 

associeras med distalt obstruerande 

gallstenar, kronisk alkoholism, 

obesitas, iatrogent, eller trauma. De kan 

även vara idiopatiska. Histologiskt syns pankreasparenkym med nekrotiska områden till följd 

av cellskada som lett till autodigestion (gult område visar nekros).  

 

11.3.7.1.2 Kronisk 

Kronisk pankreatit associeras med progressiv förlust av 

pankreasparenkym och fibros. Det kan orsakas av 

kronisk alkoholism, upprepade episoder av akut 

pankreatit, vara autoimmunt, orsakas av cystisk fibros 

eller vara idiopatiskt. Kronisk pankreatit leder till 

epigastriell strålande smärta, malabsorption, steatorré 

och diarré, viktnedgång och diabetes mellitus. 

Histologiskt syns progressiv förlust av 

pankreasparenkym (gult), dilaterade gångar (blått) och 

fibrotiska områden (rött). 

 

 

 

 

11.3.7.2 Pankreascancer 

Den vanligaste tumören i pankreas är duktatlt adenocarcinom. 

Riskfaktorer innefattar rökning, kronisk pankreatit, samt exponering för 

vissa cancerogena ämnen. Pancreascancer har ospecifika symptom och 

kan manifestera utan symptom, vilket innebär att diagnos sker först vid 

avancerade stadier och därmed att pankreascancer är associerat med 

dålig prognos. Pankreascancer inleds med premaligna lesioner. Dessa 

innefattar: Pankreatisk intraepitelial neoplasi (PanIN), intraduktal 

papillär mucinös neoplasi (översta bilden), samt mucinös cystisk 

neoplasi. Intraduktal papillär mucinös neoplasi kännetecknas av papillärt, neoplastiskt epitel 

och mucin. Från dessa dysplastiska tillstånd kan duktalt adenocarcinom utvecklas, som 

kännetecknas av atypsk körteltillväxt och tillväxt av onormalt, cancerassocierat stroma (bilden 

på nästa sida, röda området visar onormal körtel). Det är den tredje vanligaste 
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cancerrelaterade dödsorsaken med en 5-årsöverlevnad på endast 6%. Majoriteten av patienter 

kan inte opereras på grund av avancerad sjukdom med metastaser och medianöverlevnaden 

även med radikal kirurgi är 10-20 månader. 

  
 

11.4 Bröst 

11.4.1 Grundläggande bröstcancerepidemiologi 
 

 

11.4.2 Klinisk handläggning av bröstcancer inkl. trippeldiagnostik. Skillnaden mellan 

cytologi och patologi 
 

 

11.4.3 Kunskap om etiologi; de morfologiska och molekylära skillnaderna mellan 

normal bröstkörtel, DCIS och invasiv cancer. 
All bröstcancer har sitt ursprung i TDLU 

(termnal ductal lobular unit). Progressionen 

från normal vävnad till bröstcancer är: 

I. Normal vävnad 

II. Platt epitelhyperplasi 

III. Atypisk duktal hyperplasi 

IV. Duktal cancer in situ (DCIS) 

V. Invasiv cancer 

Normala bröstkörtlar har en struktur med 

duktalt epitel, som övergår till acinärt epitel 

och är omgivet av myoepiteliala celler. Mellan 

bröstkörtlarna finns stödjevävnad. DCIS innebär att cancerceller växer i lobulin och dukten, 

men inte har vuxit genom basalmembranet och in i det myoepiteliala cellagret. De cancerceller 

som i DCIS-stadiet har utvecklat mutationer som behövs för att bilda invasiv cancer kommer 

sedan utvecklas till invasiv cancer. Invasiv cancer är när cancerceller har brutit genom 

basalmembranet och växer in i stödjevävnad. De mutationer som är vanligast för utveckling av 

olika cancer är antingen BRCA 1/2 eller p53 och de utvecklingsvägar som finns syns nedan. 

ER-positiva och HER2-negativa är den vanligaste formen av cancer, sedan kommer HER2-

positiva och sist kommer de som är negativa för både HER2 och ER. Den cancerform med 

sämst prognos är den trippelnegativa bröstcancern, det innebär att de saknar receptorer för 

både östrogen, HER2 och östrogen.  
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11.4.4 De viktigaste morfologiska typerna av bröstcancer samt de vanligaste benigna 

förändringarna i bröstet. 

11.4.4.1 Abberant mammae 

Abberant mammae är ektopisk, normal bröstkörtelvävnad. Det kan finnas i till exempel 

axillen. Denna vävnad kan svälla upp vid till exempel graviditet, men då det är normal vävnad 

är det inte cancer.  

 
 

11.4.4.2 Skleroserande adenos 

Skleroserande adenos innebär att det sker proliferation av TDLU och myoepiteliala celler. 

Detta ger en oorganiserad vävnad, men utan atypi och som är väl avgränsad. Det är således 

inte relaterat till cancer, men kan misstolkas som det.  
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11.4.4.3 Fibroadenom 

Fibroadenom är den vanligaste benigna brösttumören. De består av både bindväv och 

körtelvävnad då tillväxten av fibroblaster stimulerar tillväxten av körtlar. De är välavgränsade 

och innehåller få celler. De kan ibland vara stora och mer snabbväxande. De opereras oftast 

bort då de kan utvecklas till phyllodestumörer. 

 
 

11.4.4.4 Phyllodestumör 

Phyllodestumör är en malign stromatumör som har sitt ursprung i bindväven och utvecklas 

från fibroadenom. Dessa kan ha olika aggressivitetsgrad, men metastaserar sällan utan är 

lokalaggressiva. De behandlas som sarkom. 

 
 

11.4.4.5 Intraduktalt papillom 

Intraduktalt papillom är proliferation av normalt epitel med fibrovaskulära stjälkar. Det ger 

upphov till papillära strukturer i gångarna. Detta kan ge sekretion från bröstvårtan med eller 

utan palpabel tumör. Dessa kan utvecklas till inkapslad papillär cancer (höger), som är 

motsvarande DCIS. Dessa opereras bort, men utvecklas sällan till invasiv cancer. 
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11.4.4.6 Radierande ärr 

Radierande ärr är stromal vävnad som växer stjärnformat och på mammografi ser ut som 

invasiv cancer. Dessa är en riskfaktor för utvecklingen av bröstcancer, men är benigna i sig.  

 
 

11.4.4.7 Mastit 

Mastit är inflammation i bröstkörtel, ofta i samband med laktation eller graviditet. Det kan 

också vara reaktivt till bröstförändringar och cancer, eller vara infektiöst.  

 
 

11.4.4.8 Lobulär cancer in situ (LCIS) 

LCIS uppstår i epitelet i TDLU, men är inte en infiltrerande cancer. Trots att den morfologiskt 

liknar DCIS är det inte ett direkt förstadium till de flesta bröstcancrar, utan är mer en riskfaktor 

och markör för ökad risk då 1/3 av alla med LCIS utvecklar cancer. Cellerna i LCIS har mer 

uniform och rund kärna än celler vid DCIS. 
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11.4.4.9 Hyperplasi 

Intraduktal hyperplasi innebär tillväxt av normalt intraduktalt epitel, utgörs oftast av en 

blandning av epitelceller och myoepiteliala celler. Atypisk hyperplasi är liknande intraduktal 

hyperplasi, men utgörs istället av strukturellt och cytologiskt atypiska celler (höger), detta kan 

ha en flytande övergång till låggradig DCIS. 

 
 

11.4.4.10 DCIS 

DCIS är duktal cancer in situ, det vill säga cancer som inte växt igenom basalmembranet än. 

Det förekommer i alla former av bröstcancer och är efterföljande till hyperplasi. DCIS har 

radierande växtsätt och upptäcks ofta vid screening. DCIS graderas utifrån kärnatypi och 

nekroser, ju högre grad, desto större risk att det utvecklas till cancer. Bilden till höger visar hög 

kärngrad och nekros.  

 
 

11.4.4.11 Invasiv duktal cancer 

Den vanligaste formen av bröstcancer, cirka 75%. Det innefattar alla bröstcancrar som inte 

ingår i en specialgrupp och är därmed en mycket heterogen grupp med många olika 

biomarkörer och egenskaper. Högt differentierade typer bildar körtelstrukturer och lågt 

differentierade gör inte det.  
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11.4.4.12 Invasiv lobulär cancer 

Invasiv lobulär cancer är den andra huvudtypen av bröscancer och utgör cirka 10% av all 

bröstcancer. Den har inget känt samband med LCIS. Vid lobulär cancer är cellerna små och 

monomorfa och cancern är ofta diffust infiltrerande på grund av att de har mutationer i E-

cadheriner, därmed är de också svåra att resektera. De är också ofta multifokala och 

svårdiagnosticerade både mammografiskt och cytologiskt. Dock har de inte sämre prognos än 

annan cancer och därmed verkar de svara bättre på adjuvant behandling.  

 
 

11.4.4.13 Invasiv mucinös cancer 

Invasiv mucinös cancer är ganska ovanlig och utgör cirka 2% av bröstcancrar. Cancercellerna 

producerar slem. Mucinös cancer har ofta låg proliferation och har ofta bra prognos.  

 
 

11.4.4.14 Pagets sjukdom  

Innebär att DCIS eller invasiv cancer växer ut längs utförsgångarna till mamillen. De infiltrerar 

då mamillens hud.  
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11.4.5 De vanliga biomarkörerna i bröstcancer, deras funktion och klinisk betydelse 
Bröstcancer har flera olika biomarkörer som både kan användas i prognostiskt, prediktivt och 

diagnostisk syfte. Den vanligaste formen är luminal A som är positiv för ER och PR, samt har 

låg Ki67. Det innebär att Luminal A kan behandlas med endokrin terapi. Luminal B är positiv 

för ER, negativ för PR och har hög Ki67. Luminal B behandlas med endokrin terapi och 

kemoterapi. Her2-poitiv cancer är negativ för ER och PR, men är Her2-berikad. Den kan 

behandlas med anti-Her2 och kemoterapi. Den sista formen är trippelnegativ bröstcancer som 

är negativ för alla tre biomarkörer och endast kan behandlas med kemoterapi. För att 

klassificera bröstcancer molekylärt används genexpressionsanalys. 

 

11.4.6 Digitaliseringen av patologi och möjligheter med AI-bildanalys 

 

 

11.5 Kvinnliga genitalia 

11.5.1 Vulva/blygd: lichen sclerosus, lichen simplex, kondylom, Pagets sjukdom, 

carcinom 
 

 

11.5.2 Vagina/slida: inflammation, maligna tumörer (skivepitelcancer, klarcellig cancer, 

sarcoma botryoides)  
 

 

11.5.3 Cervix uteri/livmoderhals: undersökningsmetoder, normalstatus i olika åldrar, 

cervicit, polyp, cervixcancer: premaligna förändringar, cytologisk diagnostik, 

riskfaktorer 
 

 

11.5.4 Corpus uteri/livmoderskropp: endometrit, adenomyos/endometrios, endometrial 

polyp, endometriehyperplasi, endometriecancer (epidemiologi, 

riskfaktorer/orsak, klassifikation, symtom, histopatologi, behandlingsprinciper), 

leiomyom, sarkom. Vanligaste orsak till (för åldern) patologiska blödningar.  
 

 

11.5.5 Fallopian tube/äggledare: inflammation 
 

 

11.5.6 Ovarium/äggstock: tumörklassifikation (epiteliala tumörer/grödcellstumörer, sex 

cord-stroma tumörer, metastaser), epidemiologi, patogenes, histopatologi, 

symtom. Ovariecystor – typer. 
 

11.6 Manliga genitalia 

11.6.1 Testis: kryptorchism, atrofi, torsion, epididymit, orkit (vanligaste orsak, symtom, 

diagnostik) 
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11.6.2 Tumörer (klassifikation – seminomatösa/icke-seminomatösa, epidemiologi, 

patogenes, histopatologi, tumörmarkörer, diagnostik, behandlingsprinciper) 
 

 

11.6.3 Prostata: prostatit, benign prostatahyperplasi, cancer 

 

 

11.7 Leukemier och lymfom 

11.7.1 Cellulärt ursprung och differentiering samt grunderna klassifikation av non-

Hodgkinlymfom 
Lymfom har sitt ursprung i lymfocyter eller lymfoida celler. Lymfom genomgår klonal 

expansion, vilket innebär att alla celler i ett lymfom har ursprung i samma cell som har delat 

sig många gånger. Non-hodgkinlymfom kan klassificeras utifrån egenskaper och cellulärt 

ursprung. Egenskaper som skiljer olika non-hodgkinlymfom är om de utgår från B- eller T-

celler, samt om de är indolenta eller aggressiva, om de är leukemiska eller tumörbildande, samt 

deras lokalisation. 50% av alla non-hodgkinlymfom är indolenta B-cellslymfom, 30% är 

aggressiva och 10% vardera är T-cellslymfom som är aggressiva eller indolenta.  

 

11.7.2 Känna till analysmetoder för diagnostik av lymfom 
 

 

11.7.3 Känna till epidemiologiska, kliniska och patogenetiska karaktäristika för följande 

lymfomtyper 

11.7.3.1 Precursor B lymfoblastleukemi/lymfom (pre-B ALL) 

Pre-B ALL är den vanligaste maligniteten hos barn, med cirka 100 

fall per år vara 75% är hos barn <6 år. Cirka 10% av patienterna har 

lymfom, medan 90% får leukemi. De vanligast drabbade organen är 

CNS, mjälte, lever och gonader. Det vanligaste debutsymtomet är 

ofta benmärgssvikt med anemi, trombocytopeni eller neutropeni. 

Ursprungscellen är pro- eller pre-B-celler och de kan ha olika 

genotyp och fenotyp, vilket kan användas till både diagnos och ge 

prognostisk vägledning. Bilden visar pre-B ALL. 

 

11.7.3.2 Småcelligt lymfocytiskt lymfom/kronisk lymfatisk leukemi (SLL/KLL) 

SLL/KLL utgör cirka 7% av non-hodgkinlymfom. Det är neoplasi med ursprung i små, mogna 

B-celler. Det är vanligtvis en spridd sjukdom som engagerar både benmärg, lymfknutor och 

blod. Sjukdomarna har en distinkt fenotyp med celler som uttrycker CD5 och CD23 och har ett 

långsamt förlopp. Det innebär att de flesta patienter inte behöver behandling vid diagnos. 

SLL/KLL utvecklas till följd av B-celler som får persisterande stimulering till att proliferera. 

Sjukdomarna kan ha god prognos om IgR är hypermuterad och om genomet i stort sett är 

normalt, eller dålig prognos om IgR är omuterad och cellen har många genetiska avvikelser. 

SLL/KLL kan även utvecklas till Richtersyndrom som är en aggressiv form av sjukdomen. SLL 

är bilden till vänster och mitten, medan KLL är till höger. 
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11.7.3.3 Follikulärt lymfom 

Follikulära lymfom har sitt ursprung i follikulära B-celler och utgör cirka 20-35% av non-

hodgkinlymfom. Sjukdomen innefattar oftast lymfknutengagemang och cellerna är CD10-

positiva. Sjukdomen uppstår då translokation 14:18 sker, då IgH:BCL2 bildas, vilket leder till 

överuttryck av BCL2, som är antiapoptotisk. Follikulärt lymfom är oftast indolent men kan 

transformera och bli mer aggressivt. Bilden till vänster visar follikulärt lymdom och bilden till 

höger visar follikulär hyperplasi som då är BCL2-negativ. 

 
 

11.7.3.4 Diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL) 

DLBCL står för 30-40% av non-hodgkinlymfom och finns i många genetiskt och morfologisk 

skilda varianter. De kan både vara nodala och extranodala och är aggressiva lymfom. DLBCL 

är möjliga att bota genom kombinationer av cytostatika och anti-CD20-antikroppar. 
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11.7.3.5 Burkittlymfom 

Burkittlymfom är en mycket aggressiv variant av lymfom/leukemi. Den är endemisk i malaria-

endemiska område, sporadisk och utgör då 1-2% av non-hodgkinlymfom, samt HIV-

associerad. Burkittlymfom är ofta associerat med EBV och EBV står för 100% av de endemiska 

formerna. Burkittlymfom ger ofta extranodalt engagemang i käkar, ileo-cecalt, orbita, overier 

och bröst. Burkittlymfom orsakas av en translokation där MYC-genen associerar med IgH. 

Malaria och EBV samverkar för att inducera burkittlymfom genom:  

1. Malaria aktiverar B-celler polyklonalt, vilket ökar risken för MYC-translokation 

2. Malaria inducerar immunsuppression, vilket ökar risken för infektion med EBV.  

3. EBV-infektion av B-celler med MYC-translokation leder till autonom 

proliferationsaktivering.  

 

11.7.3.6 Plasmacellsmyelom (multipelt myelom) 

Plasmacellsmyelom har sitt ursprung i terminalt differentierade plasmaceller. Incidensen är 

500 personer/år och av dessa har 60-70% IgG-myelom, 20% IgA och 15% har myelom som 

endast producerar lätta kedjor. Symptom innefattar högt Ig i blodet, klonala plasmaceller i 

benmärgen, osteolytiska lesioner i skelett och organskada (främst njursvikt).  

 
 

11.7.3.7 Hodgkinlymfom (ej subklassifikation av Hodgkinlymfom) 

Hodgkinlymfom karakteriseras av få stora, atypiska tumörceller (Hodgkinceller) som är 

uppblandade med ett stort antal reaktiva celler. Hodgkincellerna är dysfunktionella B-celler. 

De utgör cirka 10% av alla lymfom och börjar i lymfknutor. Hodgkinlymfom drabbar främst 

yngre och fler män än kvinnor, i upp till 50% av fallen är sjukdomen associerad med EBV. 

Hodgkinlymfom kan botas med kemoterapi. Hodgkinlymfom orsakar B-symptom som feber, 

nattsvettning, klåda, viktförlust och trötthet. 
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11.8 Respirationsorganen 

11.8.1 Adenocarcinom (Adenocarcinom in situ och invasiv adenocarcinom)  
Adenocarcinom står för cirka 40% av alla lungcancrar och har sitt ursprung i clara/clubcellerna 

och pneumocyter typ II. De vanligaste drivande mutationerna för adenocarcinom KRAS, EGFR 

och ALK, där KRAS är mer associerad med rökning och EGFR är mer associerad till ickerökare. 

Adenocarcinom kan både ha central och perifier lokalisation och har en större association med 

icke-rökare jämfört med andra cancertyper i lungan, dock står rökning ändå för majoriteten av 

fall. Mikroskopiskt bildas körtelstrukturer, men dessa avsaknas i lägre differenterade tumörer. 

Adenokarcinom kan växa acinärt, lepidiskt (längs med alveolstrukturer), mucinöst, solitt eller 

papillärt. TTF-1 och CK7 uttrycks av adenocarcinom, vilket gör att de kan skiljas 

immunhistokemiskt från andra tumörtyper. Bilderna nedan visar de olika växtsätten som finns 

hos adenocarcinom. Adenocarcinom har många prediktiva markörer och är därför passande 

för riktade terapier. 

 
 

11.8.2 Skivepitelcancer  
Skivepitelcancer har en stark association till rökning och central lokalisation, ofta nära 

huvudbronker. Det finns risk för skivepitelcancer att obstruera huvudbronken om den blir 

tillräckligt stor. Den vanligaste drivande markören i skivepitelcancer PIK3CA. När en 

skivepitelcancer snittas har den en hård, vit snittyta. Den har sitt ursprung i basalcellerna i 

bronkepitelet och utgör cirka 30% av alla lungcancrar. Tumörcellerna är ofta polygonala med 

riklig eosinofil plasma och de bildar keratin. 

Skivepitelcancer utvecklas genom att respiratoriskt 

epitel som utsätts för exogena irritanter metaplastiskt 

blir skivepitel, som sedan blir dysplastiskt och 

utvecklas till cancer. Skiveptielcancer är positivt för 

CK5 och P40 och PD-L1 är en prediktiv markör. Bilden 

visar skivepitelcancer med det typiska koncentriska 

växtsättet.  
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11.8.3 Typisk och atypisk carcinoid  
Carcinoid är en neuroendokrin 

lungcancer som ofta debuterar hos 

yngre personer än småcellig 

lungcancer och inte har association 

med rökning. Det har också en 

mycket bättre prognos än småcellig 

lungcancer. Typisk carcinoid växer 

centralt, har låg proliferation och 

ingen nekros och atypisk carcinoid 

har lite högre proliferation och kan 

ha nekros. Immunohistokemiskt 

ser de likadana ut som småcellig lungcancer. Carcinoid har oftast polypös eller endobronkiell 

tillväxt. 

 

 

11.8.4 Småcellig cancer  
Småcellig lungcancer står för cirka 30% av alla lungcancrar 

och har sitt ursprung i neuroendokrina celler i lungepitelet. 

Småcellig cancer har en stark association till rökning. 

Makroskopiskt ligger de centralt, är lobulerade och är 

snabbt växande vilket innebär att det snabbt obstruerar 

bronker och metastaserar. Mikroskopiskt ser cellerna ut 

som lymfocyter, men bildar förband och har rikligt med 

mitoser och nekros. De uttrycker ofta TTF-1 och 

neuroendokrina tumörmarkörer. Pilen visar nekros i bilden.  

 

 

11.8.5 Mesoteliom  
Mesoteliom är en tumör i pleura som oftast är 

malign. Mesoteliom har stark association till 

asbestexponering och har en latenstid på 30-40 

år. 80-90% av alla mesoteliom är i pleura, men 

de kan också uppstå i peritoneum eller 

perikardium. Det orsakas av en mutation i BAP-

1 eller CDNK2A och genomsnittlig överlevnad är 

1 år. Mesoteliom utvecklas genom att 

asbestexponering leder till kronisk 

inflammation som leder till proliferation av 

mesotelceller och bildning av ROS som ger 

DNA-skada. Det växer mycket aggressivt och kan växa epiteloidt (60%), sarkomatöst (sämst 

prognos, 20%) eller bifasiskt (blandning, 20%). 

 

11.8.6 Metastaser från andra organ  
Metastaser från andra organ manifesterar oftast som multipla lesioner i lungan och är ofta 

perifiera.  
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11.9 Hud 

11.9.1 Melanom 
Incidensen av melanom är cirka 8000 per år i Sverige, cirka hälften av dessa är invasiva. Cirka 

500 patienter avlider av detta per år. Incidensen är vanligare i södra Sverige och det är 

vanligare hos män än kvinnor. Tidig upptäckt är viktigt för prognosen av melanom. Den 

vanligaste lokalisationen för melanom är nedre extremiteter för kvinnor och bålen för män. 

Därefter kommer mukosala melanom, ögonmelanom, samt metastaserade melanom med 

okänd primärtumör. Melanom uppstår från melanocyter och utvecklas vanligen de novo, det 

vill säga inte genom malign transformation av ett pigmentnevus. Vanliga onkgener är BRAF 

och NRAS och vanliga tumörsuppressorgener som förloras är CDKN2A och PTEN. 

Riskfaktorer för melanom är: 

• Förekomst av melanom hos förstagradssläkting utan påvisad ärftlighet 

• Genetisk predisposition (ärftligt melanom i släkten) 

• Tidigare melanom 

• Stora och/eller många melanocytära nevi 

• Annan tidigare hudcancer 

• Ljus hud, hår, pigmentering och fräknar 

• Hög uppskattad solexponering 

Melanom bedöms enligt ABCDE-kriterier:  

A. Assymetri 

B. Border irregularity (oregelbundna kanter) 

C. Colour variation (oregelbunden färg) 

D. Diameter >6 mm 

E. Evolution (förändring över tid) 

Melanom klassificeras enligt tjocklek i huden, samt om det förekommer ulceration. T1 är upp 

till 1 mm med eller utan ulceration, T2 är mellan 1-2 mm, T3 är mellan 2-4 mm och T4 är >4 

mm. Överlevnad sjunker för varje stadium. Melanom kan delas in i 

lentigo maligna melanom, superficiellt spridande melanom och 

nodulära melanom. Lentigo malignt 

melanom utvecklas på kroniskt 

solskadad hud, främst hos äldre. De 

består av mörka, oreglebundna 

förändringar med ojämn 

pigmentering och utvecklas 

långsamt. De har lentiginös 

utbredning (sammanhängande 

basalt), kan växa enskilt och i nästen, 

har varierande atypi och är associerat 

med solar elastos. Superficiellt 

spridande melanom (SSM) kan 

uppstå varsomhelst på kroppen och 

är vanligast på ryggen hos män, samt benen hos kvinnor. De 

förekommer hos alla åldrar och bildar platta eller obetydligt 

upphöjda hudförändringar med ojämna kanter och ojämn färg. SSM har histologiskt pagetoid 

spridning (växer från stratum basale, upp till högre lager i epidermis), med nästformad 

infiltrativ komponent som kan ha varierande atypi. Nodulärt melanom bildar svarta, bruna 

eller blåröda hudtumörer. De har relativt enhetlig färg och ser ibland ut som eksem eller sår 

som inte läker. Nodulärt melanom har ingen radiär växtfas, med en oval dermal komponent 

med runda eller spolformade celler.  
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11.9.2 Skivepitelcancer 
Skivepitelcancer uppstår främst på solexponerad hud hos äldre. Ljus hud är en riskfaktor. 

Skivepitelcancer blir invasiv då den växer ner i dermis. Kliniskt är dessa tumörer oregelbundna 

och kan både vara upphöjda och nedsänkta med central ulceration eller krusta som inte läker. 

Ett förstadium till skivepitelcancer är aktinisk keratos.  

 
 

11.9.3 Basalcellscancer 
Basalcellscancer är en vanlig cancerform i Sverige med cirka 55 000 nya fall per år. Detta 

drabbar främst ljushyade personer på solexponerade delar av kroppen. De växer långsamt och 

metastaserar sällan, men kan lokalt vara aggressivt oh destruerande. Likt skivepitelcancer har 

de varierande klinisk bild som upphöjd förändring med vidgade kärl, eksemliknande fläck eller 

sår som inte läker. Histologiskt liknar cellerna de basala cellerna i epidermis.  

 


