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Prostata 

Normal vävnad Benigna förändringar Maligna förändringar 

 
 
Prostatiska körtlar: inre (luminalt) lager av 
sekretoriska celler och yttre lager av basalceller.  
Stroma (bindväv mellan körtlarna) 

 
 
Bindvävskapsel (yttre begränsning) 

 

Benign prostatahyperplasi periuretralt belägna 
noduli med varierande hyperplasi av stroma 
och/eller körtlar.  

 
 
Körtlarna kan ha papillärt struktur. Ingen atypi. 
Bevarade basalceller. 
 
Symptom: LUTS 

Adenocarcinom tumörceller med 
infiltrativt växtmönster i stromat. Inget 
yttre lagar av basalceller. Atypiska celler 
med prominenta nukleoler. 

 
 
Möjligt: perineural   

 
och intravasal tumörväxt 

 
 
Skelettmetastas kan förekomma: 
adenocarcinom från prostatan i skelett 
 
Symptom: sällan symptom vid lokal 
prostatacancer 
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Lunga 

Normal vävnad Akut tillstånd Maligna förändringar 

Alveoli med septerade spatier med ett 
epitellager (pneumocyter typ 1 och typ 
2). Rikligt med kapillärer. Makrofager 
finns. 

 
 
Större bronker: brosk, glatt muskulatur 
och körtlar i submucosan. Lumen 
bekläds av cilierat respiratoriskt epitel. 
 
Bronkioler: glatt muskulatur i 
submucosa. 

 

Lungödem  
Stas: blodkärl utfyllda av röda 
blodkroppar. 

  
 
Alveolära spatiet fylld med 
transudat 

 
 
 

Adenocarcinom  
infiltrativt växt. Atypiska celler. Inga basalceller. 

 
Desmoplastisk vävnadsreaktion = bindvävsökning till anslutning till tumör 
 
Skivepitelscancer:  
Infiltrativt växt. 
Keratinisering (”bollar”). Intercellulär bryggbildning (se pilar) 

 
Desmoplastisk vävnadsreaktion 
 
Symptom: uppkommer sent. Hosta, andfåddhet, smärta, pneumoni, 
trötthet, avmagring 
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Lunga (Inflammation) 

Pneumoni (akut inflammation) 
kraftigt ökat antal av inflammatoriska celler 
(granulocyter, plasmaceller, lymfocyter, 
histiocyter) såväl i alveolärt och bronkialt som 
interstitiellt (= i bindvävsstråk) 

  
 

Symptom: hosta, feber mm. 

Sarkoidos (Granulomatös Inflammation) 
Granulom = ett cellager av makrofager försöker 

att bilda en kapsel omkring någonting 

kroppsfrämmande. De bruka vara runda och kan 

ses med eller utan nekros.  

 

Ofta förekommer flerkärniga jätteceller: 

 
 
Symptom:  
Löfgrens syndrom: ofta plötsligt insättande hög 
feber, knölros på underbenen, fotledsartrit, 
bilaterala hiluslymfom 
Smygande debut: torrhosta, trötthet, lätt 
temperaturstegring, viktnedgång, dyspné. 

Tuberkulos (Granulomatös inflammation med 
ostig nekros) 
Granulomatös inflammation. Granulomen visar 
”ostig” nekros i mitten och en fibrotisk vägg. 

 
 
Langerhanska jätteceller och ärrvävnad  
 
Ibland ser man även stjärnformad ärrbildning och 
”metaplastiska” benformationer.   
 
Symptom: långvarig hosta med sputa, blodhosta, 
nattsvettning, avmagring 

  



DSM 1 histologikompendium 
VT 2020 

 Victoria Nord 

 

Appendix 

Normal vävnad Inflammation (typ) 

 
 
Med perifera lymffolliklar och central slemhinna 

 

Akut gangränös appendicit (Akut nekrotisk inflammation) 
blandat cellinfiltrat med dominans av neutrofila granulocyter.   
Väggförstörande inflammation 
Abcess = lokal ansamling av var (=pus) som byggts upp inuti en vävnad 

 
 
Granulationsvävnad = ny vindväv och små blodkärl som bildas under sårläkning 

 
 
Symptom: börjar med måttlig smärta centralt i buken eller diffus lokalisation, påverkan av 
magtarmkanalens motilitet, nedsatt aptit, illamående, kräkning, uppsändhet. Senare: periotneal 
retning kring appendix, mer lokaliserat smärta till fossa iliaca mm  
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Magsäck (Gaster, ventriculus) 

Normal vävnad Inflammation (typ) 

 
Ventriculus: corpus-fundus 

 
 
Ventriculus: pars pylorica 

 

Kronisk aktiv helicobacter gastrit (Bakteriell 
Inflammation) 
ytlig dvs. epitelnära inflammation med plasmaceller 
och lymfocyter, samt även neutrofila och eosinofila  
granulocyter.  

 
 
En långvarig inflammation kan även visa formation av lymffolliklar i subepitelial lagret och epitel kan 
bli förvandlad till mer tjocktarmslik utseende med bägarceller (intestinal metaplasi). 
 
Det används Giemsa-färgning för att visa bakterier (här: Helicobacter pylori utanför ytepitelet): 

 
 
Symptom: recidiverande bukbesvär, vid ulkussjukdom: dyspeptiska symptom och/eller anemi 

Inflammationen blir ”akut” när man ser 
granulocytära ansamlingar i epitelet – så 
kallade kryptiter och kryptabscesser.   
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Näsa 

Normal vävnad Inflammation (typ) 

 

Näspolyper med eosinofili (Allergisk inflammation / Inflammatorisk polyp) 
Polyp = onormal vävnadstillväxt som utgår från en slemhinna 
 
Eosinofilea granulocyter 

 
 
Ödematös svullnad i submukosalt stroma 

 
 
Symptom: Nästäppa 

 



DSM 1 histologikompendium 
VT 2020 

 Victoria Nord 

Thyroidea 

Normal vävnad Förändring 

 

 

Hashimoto thyreoidit (Kronisk inflammation) 
kraftig inflammatorisk infiltrat med groddcentra 
(sekundärfolliklar) och minskning av normalt follikelepitel.  

  
Symptom: trötthet, viktuppgång, förstorad thyroidea 
 
Nodös kolloidstruma (Knölstruma; Atoxisk struma) 
- Kraftigt förstorade folliklar utspända av kolloid.  
- Förstorade kolloidfyllda folliklar bildar tillsammans stora 
kolloidnodulus.  
- Det är vanligt med regressiva förändringar i form av fibros, 
ibland scleros och rester efter äldre blödningar (makrofager med 
hemosiderin). 
Symptom: tryck mot luft- och matstrupe 

 
Hyperthyreos (thyreotoxicos; Graves sjukdom)   
generell överaktivitet med högt follikelepitel, randvakuolisering  
och inbuktande epitel i folliklarnas lumen 
Symptom: värmekänsla, ökad metabolism, hjärtklappning, diarre, förmaksflimmer 

Kvarvarande folliklar visar 

reaktiva förändringar med 

förekomst av onkocytär 

metaplasi (cytoplasma blir 

mörkrosa pga ökat antal 

mitokondrier).   
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Hjärta 

Normal vävnad Inflammation (typ) 

 
 

 

Hjärtinfarkt (Ischemi-betingad inflammation 
Mellan hjärtmuskelceller noteras inflammatorisk infiltrat som är tecken till akut hjärtinfarkt.  

 
 
Karyolys (celler på väg mot nekros) 

 
 
förstörda cellkärnor  
 
Tecken till kronisk ischemisk hjärtskada ses i form av fibrotiska områden. 

 

  

Hypereosinofili 
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Kolon 

Normal vävnad Inflammation Cancer 

Kolonvävnad: kryptorna som bekläds 
med bägarceller 

 
 
Normala lymffoliklar (GALT) 

 

Morbus Crohn 
- kryptabscesser (ansamling av 
inflammatoriska celler i 
kryptbasen) med eosinofiler och 
mikroabscesser i slemhinna 

 

 
- sprickformade ulcerationer 
(normalt epitel saknas) 
 
 
 
 
- Granulom och flerkärniga jätteceller förekommer ibland 
- Mindre ansamlingar av inflammatoriska celler så kallade 
sekundära lymffolliklar ses även utanför muskularis propria 
- Utmärkande för Mb Crohn är att de mikroskopiska fynden 
är ”diskontinuerliga” dvs  växlar mellan frisk och sjuk 
slemhinna såväl mellan olika biopsiplatser som inom en och 
samma biopsi 
- inflammationen ej begränsad till slemhinnan utan 
engagerar djupare lager i tarmväggen 
 
Symptom: långvariga buksmärtor, diarréer och 
blodtillblanding i avföringen 

Koloncancer 
Övergång mellan normalt och cancer-epitel. 
Cancercellerna är hyperkromatiska, tätare 
packade och hela arkitekturen förändras 
Slemhinnan är oregelbunden och oorganiserad 
med förgrenande kryptor, slemhinnekörtlar utan 
mellanliggande bindväv (så kallade back to back-
formationer). 

 
 
Infiltrativt växt genom submucosan och 
muscularis externa 

 

- kryptiter 

(inflammation i 

slemhinna)  
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Gallblåsa & Esofagus 

Normal vävnad Förändringar 

Gallblåsa 

 

Gallblåsa med grav atypi 
 
 

Esofagus: icke-keratiniserat skivepitel 

 

Esofaguscancer 
Invasiv tumörväxt (genom submucosa och till 
muscularis externa) 

 
Symptom: svårigheter att svälja och smärtsam sväljning (uppträder sent) 

 

Övergång mellan 

normalt och atypiskt 

epitel. Färgas mörkare 

 

Cellkärnorna är avlånga, 

kromatinet syns tydligt 

(hyperkromasi) 

 

Divertiklar till följd av 

upprepade 

cholecystiter eller 

gallstenar 

 
 

Många mitoser 
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Lever 

Normal vävnad Förändringar 

 

Leverstas 
Förekommer vid hjärtsvikt 

Ökat antal pigmentförande makrofager (= hjärtsviktsceller). 
Färgas brunt (inte till anslutning till fettdroppar) 

 
 

 
Leverfibros 
Breda fibrotiska stråk delar in leverparenkymet i 
noduli 
Fynd vid levercirrhos 

 

 

Blodstas syns i små och större kärl 

 

 

 Leverförfettning 

Leverceller med många och delvis stora 

bubblor = fettvakuoler 
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Bröst 

Normal vävnad Förändringar 

Bröst 
Fettväv & bindväv med olikstora andelar (mer fett hos äldre) 
Normal lobulus med små körtelrör med yttre myoepitel och 
inre körtelepitel 

 

Fibroadenom 
Bening tumör. Består av stroma (fibro) och körtlar (adenom). Bröstkörlarna komprimeras 
då stromat prolifererar. Fibroadenom är runda och välavgränsade. 
Stromat kan ha blåaktig färg pga förekomst av extracellulär matrix = myxoitt stroma 

  

Bröstvårta (Mamill) 
Mamillen är hudbeklädd och därför iklädd ett ordinärt 
skivepitel. Under skivepitelet ligger flertalet associerade 
talgkörtlar och ibland även svettkörtlar. Bröstvårtan har ett 
tätt, fibröst stroma som innehåller buntar av glatt 
muskulatur. Man kan även se större mjölkgångar. 

 

Mb Paget 
= ovanligt bröstcancerform 
Vid mikroskopisk undersökning av mamillen ses lätt parakeratos 
och förtjockad epidermis i vilket det ses spridda kluster och 
singelceller. Tumörcellerna ses atypiska, med riklig cytoplasma 
och tydliga nukleoler. I underliggande dermis ses kronisk 
inflammatorisk vävnadsreaktion. 
 

Grupper av stora, atypiska celler 
med mycket cytoplasma och rund 
cellkärna. Tumörcellerna växer i epitelet och är en in situ-
cancer 
 
 
Symptom: eksemliknande förändringar på bröstvårtan, klåda 
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Uterus 

Normal vävnad Förändringar 

Endometrium 
Består av körtlar (ett lager kolumnarepitel) och stroma 
(utseendet beror på kvinnans ålder och menscykel) 
Under proliferationsfas: rikligt med mitoser 

 
Myometrium (under endometrium): glatt muskulatur 

 

Leiomyom 
Godartad tumör av glattmuskelursprung. Typiska 
spolformade celler. Runda och välavgränsade. 
 
Symptom: blödningsrubbningar & smärta, ibland 
fertilitetsproblem 
 
 
 
 
 
Adenomyos 
variation av endometrios. Vid adenomyos ses endometriumkörtlar och 
tillhörande endometriumstroma med normal morfologi, förutom att 
dessa strukturer är belägna djupt ner i myometriet.  
 
Symptom: blödningsrubbningar & smärta 
 
Endometrioid corpuscancer, högt differentierad 
Adenocarcinom som har utseende som endometrium (därav endometrioid). Här ses körtlar 
formationer med tät proliferation utan mellanliggande stroma (s.k. ”back to back”). 
Tumörcellerna uppvisar en upp till måttlig atypi. Tumören är invasiv (växer in i myometrium) 
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Cervix 

Normal vävnad Förändringar 

Kapat sida mot corpus uteri. Runt sida mot 
vagina (portio). 
 
 
 
 
 
Nedre delen av cervix = ectocervix är 

beklädd i ett icke-keratiniserande skivepitel med ett 
tydligt basalskikt. Vid portio (mot vagina). Cellerna 
mognar ut mot ytan: de blir större och glesare med 
mer cytoplasma ju närmare ytan de kommer. 
 
Mellan ecto- och 
endocervix finns 

transformations-zonen där epiteltyperna 
möts. Ibland kan man här se ett metaplastiskt 
epitel som i detta fallet är övergångsepitelet 
mellan skiv- och körtelepitel. 

 
Övre delen av cervix = endocervix är beklädd i 
ett enkelradigt kolumnärt (körtel-) epitel som 
kan utsöndra mucin (det 
blågråa i cytoplasman är 
mucin).  
 

Nabothis cystor: vanligt bifynd i cervix. Dilaterade körtlar 
fyllda af mucin. Tillplattat körtelepitel. Benign tillstånd. 

Cervixcancer (skivepitelscancer) 

 
 
Tecken på invasion (vänster):  
- tumören är uppsplittrad i små stråk 
- det finns inget basalskikt 
- desmoplastiskt stromareaktion syns (gråaktik stroma) 
 
 
 

Tecken på skivepitelscancer (höger):  
- Keratinisering (bollar) 
- Intercellulär bryggbildning 

 
Symptom: blödningar, flytningar, smärta, anuri, allmänsymptom 

 

Många mitoser 

 

Atypiska celler 

 


