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0) Grundbegrepp 

 

Translokationer hör till de vanligaste kromosomala avvikelserna. En translokation leder till att 

det genetiska materialet byter plats mellan två eller till och med tre olika kromosomer. 

Translokationer påverkar genernas funktion om de bryter av en gen eller om genen flyttas till fel 

promotorområde. Ifall en translokation leder till att en tillväxtgen flyttas nära ett aktivt 

promotorområde kan det leda till cancer.  

Gentranslokationer som ger upphov till diverse B-cellslymfom, som expempelvis follikulärt 

lymfom, mantelcellslymfom och Burkittlymfom,  ske vid olika tillfällen i B-cellens utveckling. 

Bland annat när den hematopoetiska stamcellen blir en naiv B-cell, och när en mogen B-cell 

differentieras till en plasma- eller minnescell. Det kan även ske när B-cellen tar sig från blodet 

till mantelzonen i groddcentra, och i stadiet från centrocyt till centroblast. 

 

FISH, eller Fluorescent in situ hybridization, är en molekylärbiologisk teknik som utnyttjar 

flurogent inmärkta DNA-sonder som hybridiseras till cellkärnor eller celler i metafas. Sonderna 

kommer då binda specifikt till en plats på en kromosom. Tekniken används både inom forskning 

och klinisk diagnostik för att identifiera genetiska förändringar, som till exempel förlust av 

kromosomalt material, duplikationer och translokationer. FISH används vid misstanke om 

leukemi eller annan sjukdom med förvärvad kromosomavvikelse i benmärg/blod. 

 

Neoadjuvant cancerbehandling. Strålningsbehandling och kemoterapi är en typ av neoadjuvant 

(preoperativ) cytostatikabehandling. De verkar genom att framkalla ROS i cellerna, vilket 

hämmar proliferation hos snabbt profilerande celler, som tumörceller, benmärg och hår.  

Partiell remission: När tumörbördan minskat till hälften har man en partiell remission, och  

Komplett remission (pCR): när tumören inte längre kan diagnosticeras kliniskt har man en 

patologisk komplett remission, eller pCR. Detta innebär att det inte finns några tumörceller kvar, 

men självklart kan det hända att det finns ett fåtal kvar som är svåra att hitta.  

Minimal residual disease (MRD): De cellerna som eventuellt är kvar efter 

neoadjuvantbehandling kallas MRD, eller minimal residual sjukdom. Dessa kan ge upphov till 

ett återfall. 
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Diagnosmetoder 

Metod Utförande Exempel 

FISH; In situ hybridisering Identifiera genetiska 

förändringar t.ex. 

translokationer 

Identifiera DNA/ RNA 

sekvenser 

Ex är att man målar 

kromosomer för att hitta 2 av 

samma sort. När det är en 

translokation så kommer bli 

en annan färg på den signalen 

Bekräfta BCR-gen i KML 

Kromsomtest för trisomi 21 

Translokation i Ewing 

syndrom 

PCR = Polymerase chain 

reaction = gensekvensering 

 Bekräfta BCR-gen i KML 

Bakteriell encephalit 

Translokation i Ewing 

syndrom 

Bröstcancer 

Immunohistokemi Identifiera antikroppar 

Identifiera enzym/ protein/ 

cytokiner 

Identifiera immunoglobiner, 

komplementsfaktorer 

Beckers muskeldystrofi 

ALL (finna TdT enzym) 

Prostatacancer (HMW 

cytokeratin) 

AML (CD13,14,15,64,117, 

34) 
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Njurcancer 

MTC (calcitonin) 

Storcellig cancer (CD56) 

Follikulärt lymfom (CD10, 

CD20) 

Karyotyping Foto av celler i mitosens 

metafas genom 

ljusmikroskopi - bara dessa! 

Kollar på hela set av 

kromosomer (genomet) jmf 

med FISH (kan bara se vald 

region av genom) samt  

enstaka kromosomer och 

celler. 

Däremot är det tekniskt mer 

krävande och kan inte ta lika 

mkt data som FISH kan 

Bekräfta BCR-gen i KML 
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1) Cirkulationsrubbningar 

Hyperemi 

Patofysiologi: Ökat blodvolym inom en vävnad pga en aktiv process som leder till arteriolär 

dilatation, ökat blodflöde och kärlpermeablitet. 

Orsaker: t.ex. träning eller inflammation 

Morfologiska förändringar: rodnad pga ökad mängd syrerikt blod 

Kliniska konsekvenser: inga 

Behandling: ingen 

 

Stas = kongestion 

Patofysiologi: Ökat blodvolym inom en vävnad pga hindrat venöst utflöde. Passiv process. 

Orsaker: lokal venös obstruktion, hjärtinsufficiens (högerkammersvikt) 

Morfologiska förändringar: blåaktig färg (= cyanosis) pga ökad mängd syrefattig blod.  

Stas i lever: förekomst av pigmentförande makrofager (“hjärtsviktceller”).  

 

Kliniska konsekvenser: otillräcklig vävnadsperfusion, hypoxi, kan leda till destruktion av 

parenkymceller och sekundär fibros. Kan leda till ödem och kapillärruptur. 

Behandling: beror på orsak 

 

Ödem 

Patofysiologi: Ansamling av vätska i intercellulära utrymmen, oftast i underhudsvävnad. Kan 

vara proteinfattig vätska = transudat, eller proteinrik = exudat 
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Orsaker:  

• ökat kärlpermeabilitet: t.ex. vid inflammation 

• ökat intravasalt hydrostatiskt tryck: lokalt venös tryckökning pga djupventrombos i nedre 

extremiteter, generaliserat ödem vid hjärtsvikt 

• minskat intravasalt kolloidosmotiskt tryck: nefrotiskt syndrom - förlust av albumin via 

urin, levercirros – minskad albuminsyntes, malnutrition 

• lymfkärlsobstruktion 

 

Morfologiska förändringar:  

• Ödem i subkutan vävnad: svullnad. Oftast perifert i kroppen, t.ex. fötter/ben. Vid tryck 

mot ödem i subkutan vävnad bildas gropar (= pittingödem). 

• Ödem pga renal insufficiens eller nefrotisk syndrom: oftast i lucker bindväv. T.ex. 

periorbitala ödem (i ögonlocken) 

• Lungödem: vätska i lungalveolerna. Lungorna kan få 2-3x deras normalvikt 

• Hjärnödem: vid generellt hjärnödem sväller gyri och trycks mot skullen (sulci minskar) 

• Generaliserat ödem:  

Kliniska konsekvenser: 

• Subkutan vävnad: kan vara tecken på hjärt- eller njursvikt. Kan hindra sårläkning 
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• Lungödem: kan vara tecken på tecken på vänsterkammersvikt eller njursvikt eller Acute 

Respiratory Distress Syndrome och lunginflammation. Kan hindra normalt gasutbyte i 

alveolerna och ökar risk för infektion i lungan.  

• Hjärnödem: livshotande tillstånd. Hjärna kan bukta ut (herniera) ur foramen magnum. 

Behandling: beror på orsak 

 

Blödningstillstånd 

Patofysiologi: blod utanför kärl (extravasering), oftast pga skada trauma eller felaktig 

koagulation 

Orsaker: stas, trauma, försvagning av artärer: atheroskleros, inflammatorisk erosion, neoplastisk 

erosion, Vitamin-C-brist, venösa varicer (rektum, esofagus).  

Ökat risk vid ett flertal kliniska rubbningar som ökar blödningsbenägenhet (=koagulopatier): 

• Idiopatisk trombocytogen purpura (ITP): autoantikroppar förstör blodkroppar 

• Trombotisk trombocytopen purpura (TTP): blodproppsbildning i mindre kärl pga 

avskaknad av auto-antikroppar mot enzymet ADAMTS13 vars funktion är att klyva von 

Willebrandfaktorn (vWF): orsakar utbredd trombosbildning. kännetecknas av 

trombocytopeni (brist på trombocyter) och mikroangiopatisk hemolytisk anemi med icke 

immunologisk hemolys och fragmentering av röda blodkroppar (schistocyter). TTP 

orsakas av medfödd eller förvärvad brist på ett von Willebrand-faktorklyvande enzym, 

och kan ge blödarsjuka 

• Hemolytiskt-uremiskt syndrom (HUS): orsakas av E. coli-bakterien. Dessa utsöndrar ett 

verotoxin som är toxiskt för njurtubuliceller och som orsakar njursvikt. Detta Shiga-toxin 

binder till Gb3-receptorn på endotelet i glomeruli, vilket startar en kaskadsignalering som 

leder till apoptos. Trombotisk mikroangiopati är ett samlingsbegrepp för det patologiska 

fyndet vid HUS. 

• Von Willebrands disease (VWD): defekter i van Willebrandts faktor 

• Hemofili A och B: brist på koagulationsfaktorer (VIII respektive IX) 

Morfologiska förändringar: 

• Hematom = ansamling av blod i vävnad. Kan vara ytlig och synlig (subkutan hematom = 

“blå märke”) eller gömd, t.ex. retroperitoneal hematom.  

• Eckymos: blåmärken. Beroende på dominerande innehåll skiljer sig färgen: Hemoglobin: 

rött, bilirubin: blå-grönt, hemosiderin: gyllengult. 

• Hemothorax, hemopericardium, hemoperitoneum, hemartrosis = stor blödning inuti 

kavitet 
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• Kan leda till gulsot pga stor nedbrytning av röda blodkroppar 

• Petekier = 1-2mm blödningar i huden, slemhinna eller serösa ytor. Orsaker: 

trombocytopeni, t.ex. Vid DIC (disseminated intravasal coagulation), trombocytdefekter, 

vitamin C-brist 

• Purpura = 3-5mm blödningar i huden, slemhinna eller serösa ytor. Orsaker: 

trombocytopeni, trombocytdefekter, vitamin C-brist, trauma, vaskulit, ökad vaskulär 

fragilitet 

Kliniska konsekvenser: beror på blödningens omfattning. Upp till 20% plötslig blodförlust kan 

vara asymtomatisk i friska vuxna. Större blodförlust kan orsaka hypovolemisk chock. Kronisk 

blodförlust, t.ex. vid mens eller magsår kan leda till anemi pga järnbrist. Interna blödningar 

(hematom) leder inte till anemi eftersom järn återupptas från makrofager.  

Behandling: yttre blödning: tryckförband. Intravenös vätskebehandling, blodtransfusion, 

korrigering av möjlig acidos. 

 

Trombos 

Patofysiologi: trombus = blodpropp är en intravaskulär, gelatinös massa, gjort av fibrin och 

cellulära blodkomponenter, ffa trombocyter 

Orsaker:  

Predisponerande faktorer (Virchows triad):  

• 1) Endotelskada → trombocytaktivering (speciellt vid starkt flöde, t.ex. i hjärta eller 

arterier). Protrombotisk genexpression vid skada, infektion, onormalt blodflöde, 

inflammatoriska mediatorer, metabola avvikelser såsom hyperkolesterolemi eller 

homocystinemi, toxiner från cigarettrök. 

• 2) Stas eller turbulent flöde → endotelskada eller onormal endotelfunktion. Vid stas 

kommer trombocyter i kontakt med endotelet och aktiveras; dessutom spolas aktiverade 

koagulationsfaktorer inte bort och leder till koagulation. 

• 3) Hyperkoagulabilitet (trombofili) → hög tendens att formar trombi pga förändringar i 

koagulationsfaktorer (se detalj nedan) 

 

• Orsaker till stas eller turbulent flöde: 

• Atherosklerotisk plaque  

• Aneurysm  

• Hjärtinfarkt: myokardium vid infarkt kontraherar inte; läkningsprocess efter 

hjärtinfarkt kan leda till lokal aneurysm 

• Mitralisstenos → höger förmaksdilatation 

• Hyperviskositet (t.ex. Vid polycythemia vera) → ökat resistans i små blodkärl → 

stas  

• Sickle cellanemi → deformerade röda blodkroppar okkluderar kärl 

• Ställen med ökad risk för trombos: 
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• Orsaker till hyperkoagulabilitet (trombofili) 

• Faktor V Leiden (mutation) 

• Protrombin-genmutation 

• Brist på antikoagulationsfaktorer (antitrombin, protein C, protein S) 

• Ökat PAI-1 

• P-Piller, graviditet 

• Orsaker till arteriell trombos: ofta plackruptur; vaskulitis eller trauma också möjligt 

• Orsaker till ventrombos (venös tromboembolism / djup ventrombos): vävnadsskada, 

immobilitet, operation, några medikamenter, graviditet, nefrotiskt syndrom, 

förmaksflimmer, hjärtsvikt, malignitet, övervikt, koagulopati 

Morfologiska förändringar: Trombi brukar sitta fast på vaskulär yta och växer mot hjärtat. Den 

växande delen sitter inte så bra fast mot ytan och kan därför separeras från trombus och leda till 

embolus. Trombi kan ha Zahn-linjer, med alternerade lager av ljusare trombocyt-fibrin och 

mörkare röda cell-lager. 

Arteriella trombi:  

− växer åt retrograd håll (bakåt mot hjärtat) 

− Ofta okklusiv 

− Innehåller många trombocyter 

Venösa trombi (flebotrombos):  

− växer åt anterograd håll (framåt mot hjärtat); växer längre distanser mot hjärtat, 

hög risk att forma embolus 

− Ofta okklusiv 
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− Förekommer oftast i nedre extremiteter (90%), men kan även förekomma i övre 

extremiteter, periprostatisk plexus, ovarier, periuterina vener, lever. 

Murala trombi: 

− Bildas i hjärtat och aorta och hindrar flödet utåt (se bilden) 

 

Kliniska konsekvenser:  

1) Propagation: trombus växer genom tillföring av fler trombocyter och fibrin, som kan leda till 

okklusion 

2) Embolization: en del av tromben löser sig och transporteras någon annanstans. Kan 

transporteras till ett mindre kärl där det leda till okklusion (t.ex. till hjärtat → hjärtinfarkt; eller 

lungan → lungemboli) 

3) Dissolution: nybildad tromb kan krympa när den utsätts för fibrinolytiska faktorer. Äldre 

tromber reagerar dock inte längre mot fibrinolytiska faktorer pga polymerisering av fibrinet 
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4) Organisation & recanalization: äldre tromber organiseras genom att celler byggs in i tromben 

(endotelceller, glatta muskelceller, fibroblaster) och återskapa ett slätt, kontinuerligt lumen (om 

en trängre) 

Behandling:  

• Prevention (tromboprofylax): blodförtunnande (t.ex. Trombocythämmare, Vitamin K-

hämmare, direkta orala antikoagulanter (DOAK/NOAK), heparin). Efter operation, vid 

långvarig immobilisering,   

• Akut trombos: tromb är nybildad (t.ex. Akut koronartrombos). Administrering av t-PA 

kan hjälpa för att genom fibrinolys lysa tromben.  

Disseminerad intravasal koagulation (DIC) 

Patofysiologi: patologisk intravaskulär aktivering av koagulationssystemet. Det sker en 

konsumtion av koagulationsfaktorer och trombocyter med fibrinutfällning i mikrocirkulationen.  

Orsaker: Detta sker oftast i samband med septikemi, trauma, stor kirurgi, malignitet och 

obstetriska komplikationer. 

Kliniska konsekvenser: Tillståndet ger ökad blödningsbenägenhet och ökad trombosbenägenhet. 
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Emboli 

= Sjukdomstillstånd orsakat av blodpropp transporterats av blodströmmen från ett kärl på 

avstånd från den aktuella platsen och orsaker förträngning eller blockering i blodkärl. Oftast till 

följd av arytmi, murala blodproppar, subakut, bakteriell endokardit, hjärtklaffsjukdomar eller 

septumdefekter. Proppar av annat ursprung kan bero på skador på aortan, halsartärerna, 

ryggkoteartären eller artärerna i hjärnan. Tromberna kan bestå av hopklumpade blodplättar, löst 

åderförkalkningsmaterial, fett, luft, tumörceller eller infektionsmaterial. Kan orsaka infarkt på 

plats.  

Lungemboli 

Patofysiologi: Ofta flera embolier samtidigt/med kort avstånd. Vid enstaka ovanliga tillfällen kan 

embolus passerar genom hjärtat och hamnar i systemkretsloppet där det kan leda till systemisk 

tromboemboli (paradox emboli) 

Orsaker: djup ventrombos, ofta nära fossa poplitea, som löser sig, passerar genom hjärtat och 

migrerar till lungan där det ofta okkluderar vid bifurkationen av höger och vänster a. pulmonalis 

eller i mindre arteriolförgreningar. 

Morfologiska förändringar: tromb adherent till arterievägg.  

 

Kliniska konsekvenser: de flesta lungembolier är liten och orsakar inga kliniska symptom. En 

stor embolus som blockerar en stor lungartär kan leda till plötslig död. Emboli i medelstora 

artärer kan leda till ruptur av kapillärer och orsaka blödning i lungan (ingen infarkt, eftersom det 

finns anastomoser). Emboli i mindre arterioler orsakar kan orsaka infarkt.  Multipla embolier kan 

på lång sikt leda till pulmonell arteriell hypertension och högerkammersvikt (= Cor pulmonale) 
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Behandling: beroende på allvarlighet. Heparin, syrgas, orala antikoagulantia (NOAK)  

 

Systemisk tromboemboli 

Patofysiologi: Tromb som kan migrera vart som helst i kroppen, beroende på ursprung och 

blodets flödeshastighet. Hittas ofta vid nedre extremiteter (75%), och centrala nervsystemet 

(10%), mer sällan i tarmarna, njure och mjälte. 

Orsaker: Oftast från en mural tromb i hjärtat (vänsterkammar-infarkt eller sekundärt efter 

mitralisdysfunktion). Även aorta-aneurysm eller trombi på ulcerös aterosklerotisk plack. Kan 

orsakas av lungembolus som passerar lungan och hamnar i systemkretsloppet (paradoxemboli). 

Morfologiska förändringar:  

Kliniska konsekvenser: beror på diametern på det okkluderade blodkärlet och anastomoser samt 

vävnadens känslighet för anoxi. Kan orsaka infarkt och möjligtvis kräva amputation.  

Behandling: blodförtunnande 

Fettemboli / benmärgsemboli 

Patofysiologi: fettdropp eller benmärg hamnar i blodet.  

Orsaker: allvarlig fraktur 
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Morfologiska förändringar: bild på benmärgsemboli: embolus består av benmärg och fettceller 

och binder till en tromb 

 

Kliniska konsekvenser: 90% av personer med allvarliga frakturer har fettemboli, men mindre än 

10% har kliniska symptom. Få får fettemboli-syndrom med lunginsufficiens, neurologiska 

symptom, anemi, trombocytopeni och petekier.  

Behandling: 

 

Fostervattenemboli 

Patofysiologi: uppstår under förlossningsarbetet eller den postpartala perioden.  

Orsaker: Fostervatten kommer in i maternell blodcirkulation genom skador i placentamembranet 

eller ruptur av v. uterina. 

Morfologiska förändringar: skivepitelsceller från fetal hud, lanugohår, fosterfett och fetal mucin 

(från respiratorisk och GI-systemet) hamnar i maternella pulmonella cirkulationen. En mängd 

tromber bildas. 
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Kliniska konsekvenser: Plötslig dyspne (andnöd), cyanos (blåfärgad hud/slemhinnor), hypotensiv 

chock, anfall och slutligen koma. Om patient överlever initial kris, uppträder det lungödem och 

intravaskulär koagel som bildats pga kontakt med trombogena substanser i fostervattnet. Det 

syns diffus alveolär skada och fibrin-tromber samt mycket spridd intravaskulär koagel. Sällsynt 

(1 av 40.000 förlossningar) men hög dödlighet (80% dödlighet). 85% av de som överlever har 

permanent neurologisk skada. 

Behandling: stödjande behandling för att stabilisera patienten. 

 

Luftemboli & Decompression sickness 

Patofysiologi: gasbubblor i cirkulationen som hindrar flödet och kan leda till distal ischemi. 

Orsaker: kirurgi, t.ex. hjärtkirurgi eller neurokirurgi eller venös injektion av gas.  

Decompression sickness (tryckfallssjuka): vid snabb sänkning av trycket i kroppen bildas små 

gasbubblor i cirkulationen. Ofta vid dykning eller flyg utan tryckkabin. 

Morfologiska förändringar: ofärgade gasbubblor i olika vävnader (här t.ex. hos en delfin i a) 

lever b) lunga c) cerebellum d) ryggmärg ) 
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Kliniska konsekvenser: beroende på lokalisation. Gasbubblor som uppstår lokalt under kirurgi 

kan leda till fatal ischemi i hjärnan eller hjärtat. Venös luftemboli som kom med injektion har 

oftast inga kliniska konsekvenser, men kan migrera till lungan och leda till hypoxi. Större venösa 

luftemboli kan hindra flödet i hjärtat och orsaka död. Vid tryckfallssjuka: domningar i händerna 

och fötterna, svaghet, slöhet, dålig koncentration. I allvarliga fall: synfel, svårighet att urinera, 

koma och död.  

Behandling: syrgasbehandling, högtrycksbehandling 

 

Ateroskleros 

Se vid kärlsjukdomar 

 

Ischemi 

Patofysiologi: Hämmat blodflöde genom ett organ eller en vävnad som leder till syrebrist.  
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Orsaker: sjuklig sammandragning eller blockering av blodkärlen, eller avsaknad av 

blodcirkulation. Ateroskleros, artärtrombos, artäremboli, mekanisk kompression av blodkärl t.ex. 

av tumör, trauma 

Morfologiska förändringar: Skadliga metaboliter ansamlas, cellmembran skadas, mitokondrier 

förstörs, proteolyserande enzymer läcker ut i omgivande vävnad. 

Kliniska konsekvenser: Beror på ischemisk vävnad. Pga hög syreomsättning sker irreversibel 

skada snabbast i hjärta, CNS och njure (3-4 minuter). Kliniska tecken på ischemi: smärta, ingen 

puls, parestesi (subjektiva känselförnimmelser i huden till exempel kyla, värme, stickningar, 

tryck som uppträder spontant utan stimulering), paralys. 

Behandling: Antikoagulantier, trombolys, embolektomi, amputation. 

 

Infarkt  

Patofysiologi: Ett patologiskt förlopp med plötsligt inträdande brist på blodförsörjning till något 

område i kroppen (ischemi), vilket leder till nekros.  

Orsaker: oftast blodpropp eller embolus i artär. Mer sällan kärlvred, vasospasm, mekanisk 

kompression av tumör, hernia. Sällan kan ventrombos orsaka infarkt, men oftast leder det bara 

till stas. Infarkt pga ventrombos sker mest bara i organer med enkel efferent ven (t.ex. Testis, 

ovarier).  

Morfologiska förändringar:  

− Akut infarkt har icke-definierade kanter pga omliggande blödning 

− Kronisk infarkt har definierade kanter med omliggande inflammation 

− Mest vanligt histologiskt fynd: ischemisk koagulativ nekros 

• Röd (blödnings)infarkt (bild A): 

a. till följd av venös okklusion (t.ex. Ovariell torsion) 

b. I lösa vävnader (t.ex. Lunga) där blod kan samlas i områden med infarkt 

c. I vävnader med dual cirkulation, t.ex. lunga och tunntarm 

d. I vävnader som hade stas innan infarktens uppkomst (dåligt venöst utflöde, så att 

blod ansamlas på plats) 

e. När flöde återställs efter infarktens uppkomst, t.ex. angioplasti efter arteriell 

obstruktion 

• Vit (anemisk) infarkt (bild B) 

a. Till följd av arteriell okklusion 

b. I fasta vävnader 

c. I vävnader med end-arteriell cirkulation, t.ex. hjärta, mjälte, njure 

d. I vävnader där densiteten minskar att blodet från omliggande vävnad sipprar in till 

infarkterat område 
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Kliniska konsekvenser: beror på lokalisation.  

Hjärtinfarkt: smärta, illamående, svettning, svimning, andfåddhet, svaghet, palpitationer, 

onormaly puls eller blodtryck. Eller inga symptom alls (silent infarction). 

Hjärninfarkt (en typ av stroke): beroende på lokalisation. Motoriska effekter, unilateral svaghet, 

unilateral bortfall av sinnesintryck  

Behandling: trombolytiska mediciner, trombektomi, tPA, bypass-operation 

 

Chock  

Patofysiologi: cirkulerande blodmängden blir otillräcklig och leder till hypoxi. 
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• Kardiogen chock: hjärtpump sviktar pga intern skada i myokardium, externt tryck eller 

obstruktion av utflödet 

• Hypovolemisk chock: otillräcklig blod- eller plasmavolym 

• Septisk chock: t.ex. Mikrobiella infektioner, gram-negativ sepsis, gram-positiv septicemi, 

svamp-sepsis, superantigener såsom vid toxic shock syndrome 

• Neurogen chock 

Chock-stadier: 

1. Icke-progressiv fas 

− Kroppens neurohumorala mekanismer kan bibehålla blodtryck och adekvat 

perfusion. Takykardi, perifer vasokonstriktion, anuri. 

2. Progressiv fas 

− Vävnadshypoxi, acidos, endotelskada 

3. Irreversibel fas 

− Nedsatt kontraktilitet, baterieinträde från GI, DIC (= disseminated intravascular 

coagulation), multiorgansvikt (MODS) 

Orsaker:  

• Minskat Cardiac Output: Hjärtinfarkt, ventrikelruptur, arrytmi, tamponad, lungemboli, 

infektion (vid septisk chock), sepsis 

• Minskat blodvolym: Blödning, vätskeförlust 

Morfologiska förändringar: Nekros av neuron i hjärnan. Akut tubulär nekros i njuren. 

Centrilobulära nekroser i levern. Nekros i GI-mukosan. Diffus alveolär skada (chocklunga). 
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Kliniska konsekvenser: Takykardi, kall hud, oliguri, metabol acidos. 

Behandling: Beror på orsak. Intravenös vätska och eventuell blod-transfusion vid hypovolemisk 

chock. Revaskularisering vid kardiogen chock. Vid sepsis: syrgas, vätsetillförsel, antibiotika 
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2) Hjärtsjukdomar 

 

Hjärthypertrofi och hjärtinsufficiens 

Hjärthypertrofi = hjärtat ökar i sin storlek med ökat antal sarkomerer för att kompensera för 

bristande funktion. Det kan finnas koncentrisk hypertrofi med tjockare väggar och dilatation pga 

ökat volym (se bild). Kapillärnätet kan inte kompensera för hjärtmuskelns ökande metabola krav. 

Känslighet för ischemisk skada ökar. OBS! Hjärtat kan även hypertrofiera pga träning - i detta 

fall ses kompensatorisk ökning av kapillärnätverket. 

 

Hjärthypertrofi vid hypertoni 

Patofysiologi: koncentrisk hypertrofi av vänsterkammaren pga “pressure overload” och även 

vänster förkmaks-dilatation (pga hindrad diastolisk fyllnad av ventrikeln) vid långvarig 

obehandlad hypertoni.  Ökad muskelstorlek leder till minskning av elasticiteten.  

VOC = vaso-occlusive crisis. 

Orsaker: ischemisk heart disease, hypertoni, aorta- eller mitralisvitier, eller primära 

hjärtmuskelsjukdomar. 

Morfologiska förändringar: 
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Kliniska konsekvenser: ökat muskelmassa i hjärtat leder till ökat syrebehov. Kapillärer växer 

dock inte i samma utsträckning som muskeln och då riskeras hjärtat för ischemisk skada. 

Hjärtvägg kan försvagas eller bli styv som kan leda till hjärtsvikt.  

Behandling: kontroll av blodtryck till prevention. Operation vid komplikationer. 

 

 

Hjärtinsufficiens 

= hjärtsvikt; heart failure, congestive heart failure 

Patofysiologi: akut eller kronisk hjärtsvikt. Hjärtats pumpförmåga är nedsatt. 2-3% i Sveriges 

befolkning. Kompensatoriska mekanismer är Frank-Starling-mekanism, heurohumorala 

mekanismer (noradrenalin, RAAS, ANP), hypertrofi (koncentrisk hypertrofi eller dilatation). 

Systolisk eller diastolisk dysfunktion. Systolisk dysfunktion: otillräcklig kontraktil funktion i 

myokardiet (oftast pga IHD eller hypertoni). Diastolisk dysfunktion: hjärtat lyckas inte relaxera 

och fylls inte tillräckligt (t.ex. pga vänster hypertrofi, fibros i myokardiet, amyloid-inlagringar 

eller konstriktiv perikardit).  

När hjärtat sviktar, ökar end-diastoliskt volym i ventrikeln, såväl som ventrycket. Låg cardiac 

output (forward failure) -> stas i vencirkulation (backward failure). 

Orsaker: 

- Ålder viktig riskfaktor 

- Akut hjärtsvikt 
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o Akut koronart syndrom, hypertoni, akut arytmi, diabetes, vitier, kardiomyopati, 

lumgemboli, stresskardiomyopati, tamponad, aortadissektion. 

- Akut försämring vid kronisk hjärtsvikt 

o Försämring av redan känd kronisk hjärtsvikt, akut ischemi eller hjärtinfarkt, dålig 

compliance, akut infektion (t.ex. influensa), arytmi (t.ex. förmaksflimmer), drog- 

och alkoholmissbruk, anemi, försämrad njurfunktion, fördämring i samtidig KOL, 

läkemedel som interagerar med hjärtsviktsbehandling (NSAID) eller 

kardiotoxiska läkemedel (cancerbehandling) 

Morfologiska förändringar: hjärthypertrofi för att kompensera sviktande funktion. Vid pressure 

overload: koncentrisk hypertrofi. Vid volume overload: dilatation. 

Kliniska konsekvenser: 

Vid utveckling av hjärtsvikt försöker kroppen kompensera för sviktande funktion genom  

- Frank-Starling-mekaniskm (hårdare kontraktion pga ökat kammarfyllnad): det leder dock 

till högre syrebehov och ökat väggspänning och muskeln kommer på lång sikt inte kunna 

uppfylla det ökande behovet. 

- Neurohumorala  mekanismer: Noradrenalin, RAAS och ANP  

- dyspné (accentuerat i liggande position och vid ansträngning), palpitationer eller andra 

obehag i bröstet, viktuppgång, svullnad i ben och buk, nedsatt kondition och 

allmänstillstånd, bröstsmärta, särskilt vid pågående hjärtischemi 

Behandling: vid akut hjärtsvikt, itensivvårdsbehandling. Bedöma bakomliggande orsaker: 

CHAMP: acute Coronary syndrome, Hypertension, Arrhythmia, Mechanical cause, Pulmonary 

embolism. Åtgärda specifika orsaker. 

 

Vänstersidig hjärtinsufficiens  

Patofysiologi: vänster hjärta har nedsatt pumpförmåga. 

Orsaker: ischemic heart disease (IHD), aorta- eller mitralisvitier eller primära 

hjärtmuskelsjukdomar 

Morfologiska förändringar: kardiomegali (större hjärta),   

Kliniska konsekvenser: förmaksflimmer, lungstas, lungödem. Dyspné, trötthet. Orthopné (dyspné 

värre när man ligger). Hosta pga vätskeansamling i lungan. Takykardi. Blåsljud (S3).  Minskat 

cardiac output leder till ökat RAAS som kompensation, som förvärrar lungödem. 

Behandling: beror på orsak, t.ex. behandling av vitier, diuretika, positiva inotroper, adrenerga 

inhibitorer, angiotensin-konvertas-hämmare. 
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Högersidig hjärtinsufficiens 

Patofysiologi: höger sida har nedsatt pumpförmåga.  

Orsaker: oftast sekundärt till vänstersidig hjärtsvikt, pulmonell hypertension (cor pulmonale), 

pulmonalis- eller tricuspidalisvitier,  

Morfologiska förändringar: kardiomegali 

Kliniska konsekvenser: systemiska konsekvenser (inte primärt lunga): leverstas, splenomegali, 

effusioner, subkutana ödem (pittingödem), massivt  systemisk ödem (anasarca) 

Behandling: beror på orsak, t.ex. behandling av vitier, diuretika, positiva inotroper, adrenerga 

inhibitorer, angiotensin-konvertas-hämmare. 

 

Cor pulmonale 

Patofysiologi: en form av högersidig hjärtsvikt där höger kammaren hypertrofierar pga 

lunghypertoni. Långvarig ökat afterload i högerkammare leder till högerkammarsvikt.  

Orsaker: pulmonalisstenos, pulmonell hypertoni. Kan uppstå till följd av KOL eller lungemboli 

samt snäckfeber. 

Morfologiska förändringar: Cor pulmonale leder till hypertrofi av högerhjärta. 

Kliniska konsekvenser: i högerkammare: ischemi, inflammation, oxidativ skada, epigenetiska 

förändringar. 

Behandling: Beroende på orsak. 

 

Kardiomyopati  

Patofysiologi: hjärtmuskelsjukdomar. Kan vara primära eller sekundära. Olika sjukdomar med 

varierande etiologi. 

• Dilaterad kardiomyopati (DCM) 

• Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) 

• Restriktiv kardiomyopati 

Orsaker: t.ex. inflammatoriska sjukdomar (Myokardit), immunologiska sjukdomar (sarkoidos), 

systemiska metabola sjukdomar (hemokromatos), muskulära dystrofier, genetiska sjukdomar. 

 

Dilaterad kardiomyopati (DCM) 

Patofysiologi: progressiv hjärtdilatation och kontraktil (systolisk) dysfunktion (mest vänster-, 

men eventuellt högerkammardilatation), oftast i samband med hypertrofi.  
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Orsaker: Familjär DCM (autosomalt dominant nedärvning). Idiopati, myokardit, 

jättecellsmyokardit, toxisk orsak (alkoholkardiomyopati, läkemedel, narkotika, ffa kokain), 

takykardiomyopati, HIV, tyreotoxikos. 

Morfologiska förändringar: 

Kliniska konsekvenser: samma som vid kronisk hjärtsvikt: arytmier, tromboemboliska händelser, 

synkope (svimning). 

Behandling: vanligaste orsak till hjärttransplantation. Farmakologisk hjärtsviktsbehandling 

 

Hypertrofisk kardiomyopati 

Patofysiologi: massiv hypertrofi av myokardiet och diastolisk dysfunktion. Hyperkontraktilitet: 

hjärtat kontraherar bra, men lyckas inte relaxera; leder till minskat stroke volume.  

Orsaker: Missens-mutation som påverkar sarkomerproteiner ovh ökar myofilamentfunktion 

Morfologiska förändringar: hypertrofi av myokardiet (hjärtat har tjocka väggar), speciellt 

vänster kammare är enormt förstorad. 

 

Kliniska konsekvenser: uppstår oftast i postpubertära tillväxtfasen. Dyspné vid ansträngning. Kan 

leda till ischemi med angina, förmaksflimmer, bildning av murala trombi, kammarflimmer som 

leder till omedelbar död, infektiös endokardit av mitralisklaffen och hjärtsvikt. 
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Behandling: kräver ingen behandling om asymptomatisk (eller bara ansträngningsrelaterad). 

Beta-blockare, kirurgi (septalmyektomi, ablation) 

 

Restriktiv kardiomyopati 

Patofysiologi: minskat compliance/elasticitet i kammaren (pga styv vägg); minskat 

kammarfyllnad under diastole och därmed minskas cardiac output 

- Amyloidos: deposition av extracellulära proteiner som bildar betaflak (beta-pleated 

sheets). Kan förekomma vid systemisk amyloidos, eller bara lokal i hjärtat.  

- Endomyokardial fibros: barn och ungdomar i Afrika eller andra tropiska områden. Tät 

och diffus fibros av kammarendokardiet. Fibrös vävnad minskar volym och compliance 

av kammaren. Uppstår vid näringsbrist och/eller inflammation vid helminthiska 

infektioner (t.ex. hypereosinofili). Vanligaste form av restriktiv kardiomyopati. 

- Loeffler endomyokardit: endokardiell fibros, och oftast murala tromber. Perifer 

hypereosinofili och eosinofil vävnadsinfiltrat; tömning av eosinofila granula leder 

sannolikt till vävnadsnekros i myokardiet och senare ärrbildning och trombbildning. 

Orsaker: idiopatisk; systemiska sjukdomar som påverkar myokardiet (t.ex. strålningsfibros, 

amyloidos, sarkoidos, metabola sjukdomar) 

Morfologiska förändringar: förstorade atrier, väggförtjockning av ventriklarna med normal 

kammarstorlek 

Kliniska konsekvenser: diastolisk dysfunktion, hjärtsvikt. 

Behandling: behandling beror på orsak, t.ex. antiinflammatorisk behandling vid sarkoidos. Även 

behandling av hypertoni för att minska effekter av kardiomyopatin. 

 

Kongenitala hjärtsjukdomar 

 

Förmakseptumdefekt 

Patofysiologi: medfött hjärtfel som består i en defekt i förmaksskiljeväggen. Defekten sitter 

vanligen i fossa ovalis-området. Hålets storlek kan variera avsevärt. Det kan också finnas 

defekter på andra ställen i förmaksskiljeväggen, exempelvis i anslutning till inmynningen av den 

övre hålvenen. Ibland ses flera defekter i förmaksseptum. Det leder till okontrollerat flöde mellan 

förmaken. 

På grund av det lägre kärlmotståndet i lungkretsloppet jämfört med systemkretsloppet flödar 

blodet från det vänstra till det högra förmaket genom hålet i förmaksskiljeväggen. 

Lungblodflödet ökar därmed. Graden av ökat lungblodflöde beror på defektens storlek, men 

också på om det finns associerade hjärtfel. 
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Vid samtidig förträngning, exempelvis i aortaklaffen eller i kroppspulsådern sker en shuntning 

av blodet i än större grad från vänster till höger förmak. En ökande grad av shuntning sker också 

med åldern, vilket orsakas av att vänster kammare blir mindre eftergivlig ju äldre vi blir. 

Spontanslutning av defekter i fossa ovalisområdet kan ske, men är ovanligt vid stora defekter. 

Sinus venosus-defekter sluts inte spontant. 

 

Orsaker: Förmaksseptumdefekt är medfött och uppstår då de olika septa (septum primum och 

secundum) i det gemensamma förmaket under embryonalperioden inte utvecklas normalt. 

Morfologiska förändringar: 

Kliniska konsekvenser: om det inte finns något associerade hjärtfel uppkommer sällan symptom 

under barndomen. Förmaksflimmer och hjärtsvikt kan uppträda i vuxen ålder. 

Behandling: Vissa defekter sluter sig spontant. Asymptotiska barn får ingen behandling. 

Kateterslutning kan genomföras eller vid större defekter och defekter i anslutning till hålvenerna 

kirurgisk behandling. 

 

Ventrikelsemptumdefekt 

 Patofysiologi: Ventrikelsemptumdefekter är defekter i septum mellan kamrarna och leder till 

vänster-till-höger-shunt. Det ökar blodflödet och blodtrycket i lungan. Mest vanliga medfått 

hjärtfel som oftast läkar bort själv. Finns dock oftast i samband med andra hjärtdefekter. Varierar 

i storlek. 
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Orsaker: medfött.  

Morfologiska förändringar: När det finns signifikant vänster-till-höger-shunt hypertrofieras och 

dilateras högra ventrikel. 

Kliniska konsekvenser: kronisk väsnter-till-höger-shunting kan leda till pulmonell hypertension 

och syrefattig blod skickas till systemkretsloppet (leder till cyanos = Eisenmenger syndrom) 

Behandling: kirurgisk slutning. 

 

Ductus arteriosus persistens 

Patofysiologi: vänster lungartär samanlöper med aorta distalt om a. Subclavia (viktigt under 

fosterstadiet, så att blodet inte passerar fostrets lunga; stänger dock oftast inom 2 dagar 

postpartalt). Ökar blodflödet och blodtrycket i lungan pga vänster-till-höger-shunt med högt 

tryck. Leder till höga biljud. 

 

Orsaker: fosterförbindelsen mellan a. Pulmonalis och aorta har inte slutit sig på ett normalt sätt 

Morfologiska förändringar: 
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Kliniska konsekvenser: kan leda till pulmonell hypertension och syrefattig blod skickas till 

systemkretsloppet (leder till cyanos = Eisenmenger syndrom) 

Behandling: borde slutas kirurgiskt så tidigt i livet som möjligt (förutom om det är det enda sättet 

att barnet får systemisk och lungblodflöde, t.ex. vid aorta- eller pulmonalis-atresi). 

 

Coarctatio aortae 

Patofysiologi: förträngning av aorta invid ductus arteriosus. I den infantila preduktala formen 

finns det hypoplasi av aortabågen proximalt till en ductus arterisus persistens. I den postduktala, 

adulta formen finns det en invikning av aortan vid ligamentum arteriosum. Oftast tillsammans 

med andra medfödda hjärtfel. 

PDA = persistent ductus arteriosus (se ovan) 

 

 

Orsaker: medfött 

Morfologiska förändringar: 

Kliniska konsekvenser: infantil coarctation (med PDA): cyanos i nedre kroppshälften. Adult 

coarctation (utan PDA): det leder till högt blodtryck i armar och huvud, lågt blodtryck i nedre 

extremiteter. Kirurgiskt behandlade patienter har högre risk att utveckla hypertoni 

Behandling: kirurgi 
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Fallots tetrad  

Patofysiologi: Fallots tetrad har fått sitt namn från de fyra delkomponenterna: 

− Kammarseptumdefekt (VSD) 

− Överridande aorta 

− Högerkammarhypertrofi 

− Subpulmonell eller infundibulär utflödesobstruktion 

Ibland föreligger även en förmaksseptumdefekt (ASD) och man talar då om Fallots pentalogi. 

Fallots tetrad är ett relativt vanligt hjärtfel, vanligast av de cyanotiska hjärtfelen, och utgör 

knappt 10 % av de medfödda cyanotiska hjärtfelen. 

 

Pulmonalisstenos  

Patofysiologi: förträngning av pulmonalisklaffens öppning. Blodutflödet från höger ventrikel 

begränsas då till lungartären 

Orsaker: oftast medfött. Carcinoid tumör också möjligt. 

Morfologiska förändringar: 

Kliniska konsekvenser: cyanos 

Behandling: kirurgi (kateterbehandling) 

 

Transposition av de stora artärerna 

Patofysiologi: medfött hjärtfel där lungartären avgår från vänster kammare och aorta från höger 

kammare, vilken därmed kommer att fungera som systemkammare. Orsaken är okänd och barnen 

är oftast friska i övrigt. 

Orsaker: medfött. 

Morfologiska förändringar: 

Kliniska konsekvenser:cyanos kan förekomma, dyspné  

Behandling: Fram t o m 1980-talet opererades barn med s k förmakskorrektion, även kallad 

Mustard- eller Senningoperation varvid blodet tunneleras på förmaksnivå så att venblodet leds 

till vänster kammare och vidare ut i lungartären och det syresatta lungvensblodet till höger 

kammare och aorta (Figur B). Operationen korrigerar syrebristen (cyanosen), men visade sig ha 

en hög frekvens av långtidskomplikationer. 
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Från 1990-talet opereras nyfödda med transposition med s k arteriell switch där lungpulsådern 

skärs av och flyttas till höger kammare och aorta flyttas till vänster kammare, d v s en 

”anatomisk korrektion” med potentiellt bättre prognos (Figur C). Operationen innebär dock en 

viss risk för peroperativ infarkt då kranskärlen måste flyttas till den ”nya” aortaroten. Frekvensen 

långtidskomplikationer i form av pulmonalisstenos och aortainsufficiens är hittills låg och de 

flesta har en i stort sett normal hjärtfunktion och en normal prestationsförmåga. 

 

Cirkulationsrubbingar 

Ischemisk hjärtsjukdom  

Patofysiologi: minskat blodflöde till hjärtat. Dysbalans mellan perfusion av blodet och 

myokardiets närings- och syrebehov.  

Orsaker: oftast minskat hjärtblodflöde pga obstruktiv ateroskleros. Även hypertoni, hypotensiv 

chock, pneumoni, anemi, kolmonoxidförgiftning. 

 

Angina pectoris 

Patofysiologi: dysbalans mellan hjärtats syrebehov och -tillförsel. Leder till kramande, 

förträngande smärta eller diffust tryck på bröstet. Dyspné kan också vara enda symptom. 

Olika typer: 

• Ansträngnings (effort)-angina – kärlkramp utlöst av fysisk och/eller psykisk 

ansträngning. 

• Spasmangina (variant- eller Prinzmetals angina) – plötsligt förekommande utan 

uppenbar korrelation till en speciell situation. Oftast nattetid eller på morgonen. 

• Syndrom X (typisk effortrelaterad angina pectoris, positivt arbetsprov, men 

kranskärlsröntgen påvisar inte några signifikanta stenoser). 

Orsaker: ischemi i myokardiet, anemi, onormal hjärtrytm, hjärtsvikt. 

Morfologiska förändringar: 

Kliniska konsekvenser: 

Behandling: För anfallskupering ordineras kortverkande nitroglycerinpreparat, 

Underhållsbehandling kan initieras med långverkande nitroglycerinpreparat 

 

Akut ischemisk hjärtsjukdom (hjärtinfarkt) 

Patofysiologi: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden. 

Central bröstsmärta eller tryck i bröstet strålande mot vänster arm, käke eller epigastriet. Mer 
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atypiska symptom hos kvinnor: värk i käkarna eller skulderpartiet, tyngdkänsla, ont i magen, 

illamående, yrsel, andnöd, stark trötthet. 

Transmural hjärtinfarkt: hela tjockleken av myokardiet drabbas av infarkt. 

Subendokardiell infarkt: inre tredjedel av myokardiet drabbas. Mest känslig för hypoperfusion 

och hypoxi 

Mikroskopiska infarkt: när de minsta kärl okkluderas, t.ex. vid vaskulit eller emboli samt murala 

trombi. 

Orsaker: ofast kranskärlssjukdomar till följd av ateroskleros 

Morfologiska förändringar: Hjärtat visar områden av hjärtmuskulatur med förstörda cellkärnor 

och hypereosinofili. Mellan hjärtmuskelceller noteras inflammatorisk infiltrat som är tecken till 

akut hjärtinfarkt. Tecken till kronisk ischemisk hjärtskada ses i form av fibrotiska områden. 
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Kliniska konsekvenser:  

Akuta komplikationer (minuter): plötslig hjärtdöd, arytmi.  

Subakuta (timmar-dagar): kardiogen chock, myokardruptor (tamponad), papillarmuskelruptur 

(mitralisinsufficiens), perikardit, murala tromber. 

Kroniska (veckor +): hjärtsvikt, aneurysm 

HARMS: hjärtsvikt, arytmi, ruptur, mural trombos, sudden death (plötslig död) 

Behandling: trombolys, angioplasti 

 

Hjärttamponad 

Patofysiologi: vätska (oftast blod) ansamlas i perikardiet och orsakar kompression av hjärtat. 

Perikardiell utgjutning är det när t.ex. protein- eller fetrik vätska ansamlas i perikardiet (t.ex. 

lymfa från läckage i ductus thoracicus). Hemoperikardium kallas det när blod ansamlas.  

Orsaker: cancer, njursvikt, sjada på bröstkorg och perikardit. Även sjukdomar som skadar 

kroppens bindväv, hypotyreos, aortaruptur kan orsaka tamponad. Tuberkulos kan också orsaka 

hjärttamponad. 

Morfologiska förändringar: 
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Kliniska konsekvenser: trötthet eller nedsatt allmäntillstånd, andnings- och lägeskorrelerad 

smärta i bröstet, andfåddhet, sväljsvårigheter eftersom hjärtsäcken komprimerar esofagus, 

buksymptom och bensvullnad som tecken på högersvikt 

Behandling: Periokardiocentes för att lätta trycket på hjärtat, eventuellt lokal injektion av 

läkemedel som steroider eller cytostatika.  

 

Kronisk ischemisk hjärtsjukdom = kardioskleros 

Patofysiologi: progressiv hjärtsvikt sekundär till ischemisk hjärtskada. Uppstår när 

kompensationsmekanismer efter ischemisk skada, t.ex. hypertrofi, inte räcker till. 

Orsaker: ischemisk hjärtskada (oftast föregående hjärtinfarkt) 

Morfologiska förändringar: ofta hypertrofieras och dilateras vänster ventrikel. Moderat till 

allvarlig ateroskleros i kranskärlen, ibland med okklusion. Endokardium har fläckig, fibrös 

förtjockning och murala tromber. I mikroskopet är hjärtmuskelcellerna förstorade och det finns 

fibros. 

Kliniska konsekvenser: leder till fler hjärtinfarkt eller angina, samt arrytmier, hjärtsvikt. 

Behandling: 
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Arytmier 

Patofysiologi: fel rytm någonstand i hjärtats retledningssystem; kan vara utgående från SA-

knutan eller på nivån av en enda myocyt. Oftast utgår de ifrån atrium (supraventrikulär) eller 

inifrån ventrikelns myokardium (ventrikulär). Kan vara kroniska eller episodiska (paroxysmala). 

Kan visa sig som takykardi (snabb hjärtslag) eller bradykardi (långsam hjärtslag).  

Förmaksflimmer kännetecknas av snabb, oregelbunden förmakspuls och ineffektiva 

förmakssammandragningar, som försämrar hjärtats pumpfunktion. Förmaksfladder är snabba, 

men regelbundna sammandragningar orsakade av onormal retning av atriummuskulaturen. 

Ventrikelflimmer är en akut rubbning och leder oftast till hjärtstopp. 

Asystoli kännetecknas av ingen elektrisk aktivitet i hjärtat alls. 

När SA-knuten skadas, kan AV-knutan tar över initiering, men det leder alltid till bradykardi. 

Orsaker: oftast ischemisk skada, t.ex. hjärtinfarkt. Men även medfödda, inflammation, 

cirkulatorisk rubbning, ålderseffekter 

Morfologiska förändringar: 

Kliniska konsekvenser: varierande. Förmaksflimmer kan vara kroniskt och leder till nedsatt 

pumpförmåga och ökar risken för bl.a. stroke. Kammarflimmer leder till hjärtstopp och kan vara 

dödlig. 

Behandling: kirurgi (t.ex. ablation vid förmaksfladder). Förmaksflimmer kan behandlas med 

preventiva läkemedel som minskar risken för stroke och trombos. 

 

Plötslig hjärtdöd 

Patofysiologi: oväntad död, oftast pga arytmier, såsom asystole och ventrikelflimmer. 

Orsaker: oftast pga arytmier (ventrikelflimmer), kranskärlsjukdomar, ischemisk hjärtskada också 

vanligt. Medfödda kranskärlsmissbildningar, kardiomyopatier, myokardit, vitier, hjärthypertrofi, 

ateroskleros i kranskärl 

Morfologiska förändringar:  

Kliniska konsekvenser: död  

Behandling: its too late. 
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Hypertensiv hjärtsjukdom 

Se även hjärthypertrofi vid hypertoni 

Patofysiologi: långvarig hypertoni utöver ökat tryck på hjärtat, som leder till pressure overload 

och ventrikelhypertrofi. Myocyterna hypertrofierar som svar till ökat tryck. Oftast drabbas 

vänster kammare mest pga systemiskt tryck, men sekundär kan även vänster kammare 

hypertrofieras och leda till cor pulmonale. 

Orsaker: hypertoni 

Morfologiska förändringar: hypertrofi av ventrikeln.  

Kliniska konsekvenser: hjärtsvikt, hjärtdilatation och plötslig död. 

Behandling: 

 

Klaffsjukdomar (Vitum organicum cordis = VOC) 

= organiskt hjärtfel 

Postendokarditiska vitier 

Patofysiologi:  Endokardit är en inflammation av hjärtats innersta lager. Postendokarditiska vitier 

är hjärtklaffsfel som uppstår efter en endokardit. Orsakar tillväxter bestående av trombotiska 

rester samt mikroorganismer vilket ofta är associerat med destruktion av den underliggande 

hjärt-vävnaden. Infektiös endokardi kan antigen vara subakut eller akut och bakterierna är då 

antigen låg- respekive högvirulenta. Den akuta endokarditen har ett snabb förlopp och utgör risk 

för klaffdestruktion och/eller septiska embolier, medan den subakuta kan ta från veckor upp till 

månader och ger predisposision för klaffskador.Drabbar främst tricuspidalisklaffen, men även 

mitralis- och aortaklaffen.  

Orsaker: endokardit kan orsakas av bakteriell infektion eller yttre faktorer (t.ex. 

sprutnarkomani). Medfödda riskfaktorer eller förvärvade klaffel, klaffprotes ökar risken att få 

endokardit. 

Morfologiska förändringar: Lesioner som är en massa av trombocyter, fibrin och ansamlingar av 

mikroorganismer samt inflammatoriska celler under endokardit. Skadad klaff som leder till 

cirkulationsrubbningar. 

Kliniska konsekvenser: Cirkulationsrubbningar pga klaffelfunktion. 

Behandling: 
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Mitralisstenos 

Patofysiologi: Förträngning i mitralisklaffen leder till minskad fyllnad i vänster kammare och 

ökat tryck i vänster förmak. Med tiden blir mitralklaffen förtjockad med tilltagande 

sammanväxning av kommissuerna och stenosering av klaffen. Mitralringsförkalning är en 

kroniskt degenerativ process som vanligen ses hos äldre patiener och är associerad med generell 

kardiovaskulär sjukdom. Mitralisstenoser leder till stas och tryckstegring i lungkretsloppet samt 

försämrar hjärtats pumpförmåga. 

Orsaker: Den vanligaste orsaken till mitralisstenos är reumatisk feber där utveckligen av 

stenosen kan dröja upp till årtionden efter sjukdomstillståndet. Reumatisk feber leder till bl.a. 

inflammation i endo- och myokardiet, och ibland förekommer klaffvegetationer. Andra etiologier 

kan vara SLE, karcinoid, reumatoid artrit, strålning eller kongential mitralisstenos. 

Morfologiska förändringar: 

Kliniska konsekvenser: Klassiska symptom vid en uttalad mitralisstenos är dyspné, ortopné, 

lungödem, hemoptys (ruptur av bornkialven), högersidig hjärtsvikt med leverstas, ascites och 

underbensödem, samt förmaksflimmer med eller utan stroke. Patienter med mitralisstenos har 

ökad risk för förmaksflimmer och därmed även hög risk för trombbildning. 

Behandling: Behandling kan bistås med diuretika och antikoagulantia, men kurativ behandling 

kräver operation genom klaffbyte eller perkutan ballongvalvulotomi (klaffen ”sprängs upp” med 

ballong via kateterburen teknik. 

 

Mitralisinsufficiens 

Patofysiologi: innebär att klaffen misslyckas att stängas helt vid kontraktioner och därrmed 

tillåter bakåtflöde av blodet. Insufficiensen leder då till ökat tryck i vänster förmak och kan 

eventuellt medföra skada på lungorna. Vid denna sjukdom kan det ofta höras ett systoliskt 

blåsljud. 

Orsaker: Tidigare tillstånd som kan orsaka mitralisinsufficiens är reumatisk feber, bakteriell 

endokardit och paradoxalt nog hjärtsvikt vilket mitralisinsufficiensen själv kan leda till. 

Morfologiska förändringar: 

Kliniska konsekvenser: Symptomen är förenliga med sjukdomsförloppet där symptom som 

dyspné, ortopné, lungödem, andnöd m.fl. uppstår vid allvarliga akuta tillstånd. Ovannämda 

symptom är även förenliga med symptombilden för kardiogen chock vilket mitralisinsufficenes 

kan orsaka. Dysfunktion i mitralisklaffens annulus, papillarmusklerna eller chordaee tendineae 

kan leda till insuffiiciens. 

Behandling: 
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Aortastenos 

 

Patofysiologi: en förträngning av utflödet från vänster kammare till graden det skapar problem. 

Det vanligste debutsymptomet är minskad förmåga till fysisk ansträngning, där sjukdomen och 

symptomen förvärras succesivt med tiden. 

Orsaker: Aortastenos kan antingen bero på reumatisk feber, kongenital bikuspid aortaklaff, då är 

klaffen två- istället för tredelad, eller åldersrelaerad progressiv kalcifikation.  Risk faktorer för 

aortastenos är likt risker för kranskärlsjukdomar som t. ex. rökning, hypertension, 

hyperkolestrolemi och metabolt syndrom. 

Morfologiska förändringar: 

Kliniska konsekvenser: Patienter med mild till måttlig aortastenos uppvisar oftast inga symptom, 

men vid svåra fall kan patienten bli medvetslös, få angina-smärtor och dyspnéer. Då aortastenos 

leder till minskad hjärtminutvolym får patienter ökad risk att få farligt lågt blodtryck.  

Behandling: 

 

Aortainsufficiens 

Patofysiologi: defekter i aortaklaffen tillåter inte denna att stängas fullt vilket tillåter en stor mängd 

bakåtflöde av blodvolymen mellan aorta och vänster kammare. Vid degenerativa klaffsjukdomar 

ses ofta aortainsufficiens och -stenos i kombination.  

Orsaker: vanligaste orsaken till aortainsufficiens är degenerativa förändringar i klaffen, men även 

bakteriella endokarditer kan orsaka aortainsufficienser.  

Morfologiska förändringar: aortainsufficiens ställer högre krav på vänster kammare och leder till 

hypertrofi i hjärtmuskulaturen.  

Kliniska konsekvenser: akuta symptom kan vara plöstlig andfåddhhet, bröstsmärtor och symptom 

av kardiogen chock, medan kroniska symptom vid uttalad aortainsufficiens är uttalad dyspné pga. 

hjärtsvikt och kärlkramp.  

Behandling: 

 

Inflammatoriska förändringar 

 

Endokardit (bakteriell/infektiös endokardit) 

Patofysiologi: inflammation i hjärtats inre lager och drabbar framför allt klaffarna. Klaffarna 

destrueras och kan bli ett livshotande tillstånd då hjärtatspumpfunktion påverkas kraftigt.  
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Orsaker: ofta orsakad av infektioner som t.ex. stafylokocker eller streptokocker. Bakterierna tar 

sig in via blodet och transporteras på så vis till hjärtat där de slår sig ner på klaffarna. Bakteriella 

endokarditer förekommer ofta då endokardiet redan är skadat av reumatisk hjärtsjukdom. 

Injektionsmissbruk, dålig munhygien eller dåligt förkylningshygein kan också orsaka bakteriella 

endokarditer.  

Morfologiska förändringar: spräckliga, klumpiga och potentiellt förstörande vegetationer som 

innehåller fibrin, inflammatoriska celler och mikroorganismer bildas och växer på klaffarna. De 

vanligaste infektionsställen är aorta- och mitralisklaffarna, medan trikuspidalispåverkan ses 

främst vid intravenöst drogmissbruk.  

Kliniska konsekvenser: Vegetationerna kan ibland växa in i underliggande myokaridet och 

producera abcesshåligheter. Embolier är vanligt pga. vegetationernas spräckliga natur, 

embolierna innehåller då ofta mikroorgansimer som kan utvecklas till abscesser där embolin 

stannar. Detta kan då ledta till utveckling av septiska infarkter ochh anuerysmer. Symptom är 

ofta förenliga med infektion som t.ex. feber, trötthet, viknedgång och influensa likande 

symptom.  

Behandling: tillståndet kan behandlas kirurgiskt med klaffbyte vid uttalad skada på klaffarna, 

men underliggande tillstånd, d.v.s infektionen, behandlas vanligen med intravenös antibiotika.  

 

Myokardit vid akuta infektionssjukdomar  

Patofysiologi: : myokardit är inflamamtion i hjärtmuskulaturen och kan vara akut eller kronisk. 

vissa virus orsakar direkt celldöd medan de allra flesta orskar skada som resultat av 

immunologisk reaktion mot virusinfekterade celler.  
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Orsaker: kan vara orsakat av externa faktorer som virus, bakterier, parasiter och toxiner, eller av 

interna faktorer som exempelvis via an autoimmunreaktion mot myocyterna. De vanligaste virala 

infektionerna är orsakade av adenovirus, coxsackievirus och enterovirus.  

Morfologiska förändringar: vid akut myokardit kan hjärtat se normalt ut eller vara dilaterat, vid 

mer avancerade stadier är myokardiet ofta slapp med fläckvis bleka och hemorragiska partier. 

Mikroskopiskt karaktäriseras myokardit av ödem, interstiell infammations infiltrat och 

myocytskada.  

Kliniska konsekvenser: den kliniska bilden varierar stor. I vissa fall kan patiener vara helt 

asymtomatiska och återhämtar sig utan bestående men, medan andra patienter får akut debut med 

hjärtsvikt eller arytmier och ibland även plötslig död (subita morte). Mellan dessa extremer kan 

patiener uppträda med trötthet, dyspné, paplationer, smärta och feber.  

Behandling: patiener med myokardit läggs in för övervakning ochh utredning, eftersom 

grundläggande är att behandla eventuellt underliggade infektioner eller sjukdomar samt att 

behandla hjärtsvikt och arytmier. Därför avgör hjärtpåverkan behandlingen, där de allvarligaste 

fallen kan indikera hjärttransplantation.  

 

Reumatisk endokardit 

Patofysiologi: streptokockinfektion leder till att antikroppar bildar så kallad M-proteiner som 

sedan reagerar med glykoproteiner i hjärta, leder och andra vävnader. Patologiskt verkar det som 

att akut reumatisk feber medför en hypersensitiv reaktion mot antikroppar för strepotokock-

molekyler, som då bildar korsreaktion med myokardiella antigen.  

Orsaker: reumatiskt feber orsakas av streptokockinfektion, och embolier från murala tromber 

samt infektiös endokardit kan orsakas av reumatisk feber. Kan även orsakas av staphylokocker, 

enterokocker m.fl.  
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Morfologiska förändringar: infektionen medför fibrotisk mitralisstenos som försämrar funktion 

avsevärt.  

Kliniska konsekvenser: symptom av en reumatisk endokardit uppstår först 2–3 veckor efter den 

intiala infektioner och då är streptokockerna helt frånvarade i lesionerna. Akut reumatisk feber 

drabbar framför allt barn med klinisk manifestation som kardit. Där symptomen innefattar feber 

och migrerande polyartrit (ledsmärtan och svullnad vandra från en led till en annan), 

nytillkommet blåsljud och hjärtsvikt, hudutslag samt viktnedgångl.  

Behandling: antibiotika behandling. För 50 år sedan var mitralisstenos den vanligaste 

klaffsjukdomen, men sedan antibiotika började användas har tillståndet nästan helt försvunnit i 

Sverige.  

 

Perikardit 

Patofysiologi ovanligt tillstånd av inflammation i hjärtsäcken. Inflammation i hjärtsäcken leder 

till ansamling av vätska mellan perikardiets inre och yttre lager, och försvårar hjärtats 

pumparbete. Perikarditer kan antingen läkas utan betydande följder, orska akuta hemodynamiska 

förändringar som i värsta fall kan leda till hjärttamponad eller progressera till kronisk fibros.  

Orsaker: ofta orsakas perikardit av viral infektioner som är sammanverkade med myokarditer, 

men perikardit kan även orsakas av bakterier, svamp eller parasiter. Perkardit kan även uppstå till 

följd av hjärtinfarkter, autoimmunitet vid reumatiska sjukdomoar, njursvikt, cancer, läkemedel, 

medicinska trauman eller idiopatiskt.  

Morfologiska förändringar: exsudatet i perikardiet är vanligen fibrinös och ger perikardiets yta 

en oregelbundet, grovt utseende.  
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Kliniska konsekvenser: tillståndet kan vara akut eller kroniskt. Det akuta är övergående efter 

några dagar till veckor, medan den kroniska är långvarig upp till år. Patienter får ofta atypiska 

bröstsmärtor som inte är relaterade till ansträngning och blir värre vid vila. Ibland uppstår även 

ett karaktäristiskt glidningsljud/friktionsljud. Vid signifikant vätskeansamling leder ofta akut 

perikardit till hjärttamponad, som i sin tur leder till reducerad hjärtminutvolym och chock. Den 

kroniska perikarditen är konstriktiv och medför en kombination av högersidig ven-utvidgning 

och minskad hjärtminutvolym.  

Behandling: i regel räcker symtomatisk behandling framförallt gällande infektionssymptom, 

bröstsmärtor, hjärtklappning eller arytmier samt andfåddhet. Specifik behandling ges om 

infektiösa agens kan fastställas. Om patienter inte har hjärtsvikt kan NSAID-behandling ges med 

god akuteffekt och minskad återfallsrisk.  
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3) Kärlsjukdomar 

Ateroskleros vs Arterioskleros: 

• Arterioskleros = förhårdnad av arterier. Det finns fyra olika typer 

▪ Arterioloskleros 

▪ Mönckeberg medial skleros 

▪ Fibromuskulär intimal hyperplasi 

▪ Atheroskleros  

• Ateroskleros = lesioner i intiman som minskar lumen och kan rupturera och då 

orsakar plötslig okklusion. Mest vanlig form av atheroskleros. 

 

Ateroskleros 

Patofysiologi: förtjockning och elasticitetsminskning av arterieväggar pga LDL-kolesterol som 

ansamlas i artärväggens intima och där tas upp av makrofager som bildar skumceller. När 

makrofagerna blir överbelastade ansamlas kolesterol även extracellulärt och leder till att en 

mängd kolesterol samt rester av döda celler bildar en kärna i den aterosklerotiska placken. 

Aterosklerotisk plack formas i intima, och kan rupturera och då utlöser trombbildning (som kan 

leda till hjärtinfarkt eller stroke mm) 

 

Orsaker: Riskfaktorer: genetiska, stigande ålder, kön (ökat risk för kvinnor efter menopaus), 

hyperlipidemi/hyperkolesterolemi, hypertoni, tobaksrökning, diabetes mellitusm inflammation, 

hyperhomocysteinemi, metabola syndromet 
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Morfologiska förändringar: 

 

Kliniska konsekvenser: när aterosklerotiskt plack växer kan kritisk stenos uppstå. Rupturerat 

plack kan leda till aneurysm och trombbildning.  

Stabil plack: tjock fibrös kapsel och mindre lipidrik kärna 

Känsligt plack: tunn fibrös kapsel och lipidrik kärna. Störres risk att rupturera och embolisera. 

Behandling: blodfettsänkande medikamenter (t.ex. statiner), blodtryckssänkande, rökstopp, kost- 

och livsstilförändringar. 

 

Aneurysm 

= artärbråck. Patologisk säckliknande utbuktning eller blåsa på en artär, ven eller på hjärtat 

(hjärtaneurysm). Det tyder på en tunn eller försvagad del i kärlväggen som kan komma att brista.  

Det finns medfödda (berry-aneurysm i Willys ring), aterosklerotiska (där åderförkalkning 

försvagar kärlväggen och försämrar elasticiteten), dissekerande aneurysm, samt mykotiska och 

luetiska/syfiliska aneurysmer. 
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Ruptur har 70-95% mortalitet (beroende på lokalisation) pga livshotande blödning. 

Aneurysm sitter på olika ställen beroende på underliggande tillstånd. 

 

 

Kongenitala (“berry” aneurysm) 

Patofysiologi: arteriella utbuktningar med tunn vägg på cerebrala kärl kring circle of Willis. Kan 

rupturera spontant och orsaka intracerebral blödning.  

Orsaker: Anledningen till vidgningen är en medfödd defekt i elastiska och muskulära lagren i 

kärlekväggen. 

Morfologiska förändringar blodkärlen i Willis ring bildar små bollar som ser ut som blåbär 

Kliniska konsekvenser: oftast asymptomatiskt. Ruptur ger hjärnblödning, 

subarachnoidalblödning och WHOL (worst headache of life). 
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Behandling: 

 

Aterosklerotiska aneurysm 

Patofysiologi: aneurysm orsakat av ateroskleros, oftast i bukaortan där det leder till bukaorta-

aneurysm. Mindre vanligt är aterosklerotisk aneurysm i a. iliaca communis, aortabåge och a. 

thoracica descendens. 

Orsaker: Aterosklerotisk degeneration försvagar kärlväggen. 

Morfologiska förändringar:  

Kliniska konsekvenser: Om aneurysm större än 6cm är risken att den bristar 25% per år.  

Behandling:  

 

Dissekerande aortaaneurysm 

Patofysiologi: dissektion = tunica media skiljer sig från tunica intima pga skada i tunica intima 

och därför uppkommer ett dubbellumen i aortan med flöde såväl i det äkta som ett sekundärt 

falskt lumen. Ju mer proximalt i aortan, desto sämre prognos 

Orsaker: associerat med hypertoni, trauma och genetiska sjukdomar (Marfans sjukdom). 

Mutation av FBN1, genen för fibrillin 

Morfologiska förändringar:  

Kliniska konsekvenser: Kliniskt får man en enorm smärta mot ryggen och blodet kan även 

dissekera ut i pericardiet, pleuran eller peritoneum. Eftersom kärlet sväller drabbas kärlavgångar 

från aortan likt aneurysm som bildas p.g.a. ateroskleros. Kan ge retrograd påverkan av 

coronalkärl och ju mer proximal dissektionen är desto sämre prognos. Ruptur av 

det dissekerande aneurysmet kan ge blödningar som leder till död (exempelvis 

en hjärttamponad).  

Behandling: 

 

Inflammatoriska processer 

= Vaskulit. Inflammatoriskt tillstånd i blodkärl. Ger inflammation, nekros och trombbildning. 

Patienter som drabbas av detta visar inte bara lokala symptom utan även generella 

sjukdomssymptom så som feber, trötthet och muskelvärk. Vaskuliten kan vara 

immunkomplexmedierad (vid läkemedelshypersensitivitet) eller så kan den vara sekundär till en 

infektion (Hepatit B). 
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Polyarteritis nodosa 

Patofysiologi: Immunkomplex-medierad vaskulit i medelstora artärer, uppkommer vid 

immunologiska sjukdomar som är associerade med antikroppsproduktion, såsom lupus 

erythematosus. ger fibrinoid nekros i kärlen och drabbar njurarna, hjärtat, lever, GI, m.m. Denna 

är framförallt vanlig hos yngre människor. 

Orsaker: idiopatiskt. Associerad med Hepatit B-infektion, ibland även Hepatit C- och HIV-

infektion samt med hairy cell leukemi. Hos barn associerad med streptokokk-infektion 

Morfologiska förändringar: små aneurysmer som på ett radband 

Kliniska konsekvenser: komplikationer som kan uppstå är GI-blödning, infektion, hjärtinfarkt 

och njursvikt 

Behandling: immunosuppressiva läkemedel, behandling med underliggande sjukdom, t.ex. 

hepatitis B 

 

Temporalarterit 

= jättecellsarterit 

Patofysiologi: Vaskulit av stora och medelstora artärer pga systemiskt autoimmunt tillstånd. Ger 

granulomatös inflammation, oftast i temporalisartären och uppkommer oftast hos personer äldre 

än 50. 

Orsaker:  

Morfologiska förändringar: Okklusiva granulom med transmuralt infiltrat som innehåller 

multinukleära jätteceller 

Kliniska konsekvenser: huvudvärk, feber, trötthet, synstörningar, ont i käke och tunga. Smärtan 

blir värre vid låg temperatur. Kan leda till blindhet om obehandlad. 
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Behandling: Glukokortikoider 

 

Wegeners granulomatos 

= Granulomatös polyangit 

Patofysiologi: Vaskulit i små kärl (kapillärer & venoler) som leder till skada i många organ. 

Oftast granulomatös inflammation i andningsvägarna och njurarna. De flesta visar 

autoantikroppar mot myeloblastin. 

Orsaker: komplex genetisk bakgrund (anti-neutrophil cytoplascmic antibodies; ANCA orsakar 

sannolikt inflammation) 

Morfologiska förändringar: inflammerade blodkärl med granulom, nekros och många jätteceller. 

Kliniska konsekvenser: bl.a. njursvikt 

Behandling: immunosuppression, plasmaferes vid väldigt svår manifestation, 

 

Arteriell hypertoni (hypertension) 

= Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet.  

Systoliska trycket konstant högre än 140 mm Hg eller diastoliska trycket konstant högre än 90 

mm Hg 

Essentiell hypertoni 

= primär hypertoni (primär eller essentiell betyder att det inte är orsakad av en annan 

underliggande sjukdom, såsom primär njursjukdom). 

Patofysiologi: högt blodtryck 

Orsaker: okänd orsak (idiopatiskt ursprung), men några förklaringsmodeller finns. 

• Minskat natrium-utsöndring vid samtidigt normalt artärtryck 

o Pga förhöjda natriumnivåer i plasman måste vätskevolymet öka och därmed ökar 

Cardiac Output, som leder till ökat blodtryck 

• Ökat kärlmotstånd 

o Orsakat antingen av vasokonstriktion eller strukturförändringar i kärlväggen (t.ex. 

Aterosklerotiskt plack) 

• Genetiska faktorer 
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• Miljöfaktorer 

o t.ex. stress, fetma, rökning, fysisk inaktivitet, högt saltupptag 

Morfologiska förändringar:  

Kliniska konsekvenser: ökat risk för hjärtsvikt, stroke, aortadissektion, njursvikt, ateroskleros. 

Behandling: 

 

Benign hypertoni 

Historiskt begrepp som inte används längre. Moderat högre blodtryck ansågs förr som kliniskt 

icke-relevant. Det föreslogs att hypertoni skulle kunna vara en viktig kompensationsmekanism 

som inte borde behandlas. Forskning har dock visat att all hypertoni är skadlig och bör behandlas 

eftersom det ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, stroke, synförlust, kronisk njursjukdom och 

demens. 

 

Malign hypertoni 

Patofysiologi: Ett tillstånd med snabbt utvecklande, mycket högt blodtryck, där det diastoliska 

trycket ofta är högre än 120 mm Hg. Det höga trycket är förenat med utbredd kärlskada, 

papillödem, näthinneskador, blodtrycksutlöst encefalopati och njursvikt. 

Orsaker: Obehandlad primär hypertoni kan vara orsaken, men oftast har malign hypertoni 

sekundära hypertoniformer som bakgrund, såsom njurartärstenos eller annan njursjukdom, 

primär hyperaldosteronism (t ex Mb Conn) eller feokromocytom (1,2). Någon enhetlig etiologi 

kan inte identifieras. Renin-angiotensin-aldosteron-systemet aktiveras i omfattande grad, vilket 

anses orsaka de avancerade kärlskadorna vid detta tillstånd 

Morfologiska förändringar:  

Kliniska konsekvenser: Den svåra blodtryckssjukdomen ger upphov till omfattande hjärt-

kärlhypertrofi och njurskada med proteinuri. Retinopati, hjärnöde,, njursvikt och leder om 

obehandlad, till död. 

Behandling: blodtryckssänkande läkemedel 

 

Sekundär hypertoni vid njursjukdomar (renal hypertoni) 

Patofysiologi: Konstant högt blodtryck till följd av behandlingsbar orsak, som t ex njursjukdom  

eller hormonella störningar. 
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Orsaker: njursjukdomar (njurartärstenos, diabetesnefropati, nefriter), diabetes, hormonella 

störningar (hyperaldosteronism, Mb Cushing, akromegali), feokromocytom,  vissa p-piller, 

graviditetshypertoni 

Morfologiska förändringar:  

Kliniska konsekvenser: ökad risk för ateroskleros och hjärt-kärl-komplikationer. Vid svårare 

förlopp: arytmier, hjärthypertrofi, angina pectoris, takykardia, hypertyreos, stora njurar 

Behandling: riktad mot grundsjukdom, alternativ blodtryckssänkade läkemedel 

 

Arterioloskleros 

Patofysiologi: sklerotisk degeneration av arterioli  

Orsaker:  

Morfologiska förändringar:  

 

Kliniska konsekvenser: på sikt leder det till bl.a. njurskada (nefroskleros), njursvikt och vaskulär 

demens. 

Behandling: 

 

Varicer 

Patofysiologi: vidgade och slingrande vener, mest i nedre extremiteterna. Kan även förekomma i 

esofagus och i form av hemorrojder.  
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Orsaker: uppkommer vid kroniskt förhöjt ventryck pga defekter i venernas klaffsystem. Eller 

pga en underliggande obstruktion i vensystemet som förhindrar optimalt återflöde, t.ex. efter 

trombos.  

Varicer i esofagus uppstår till följd av levercirros eller, mindre vanligt, efter obstruktion i v. 

porta eller trombos i v. hepatica.  

Hemorrojder uppstår efter långvarig stas i bäckenets kärl, t.ex. vid långvarig förstoppning (högt 

tryck vid defekation) eller graviditet. 

Morfologiska förändringar:  

Kliniska konsekvenser: stas i nedre extremiteterna, ödem, smärta och trombos. Till följd av 

persisterande ödem kan det uppkomma ischemiska hudförändringar, t.ex. ulcerationer och stasis 

dermatitis. 

Behandling:  

 

Lymfödem 

Patofysiologi: Hydrostatiskt tryck i lymfkärl ökas (pga hinder i lymfkärlen eller störningar i 

lymfknutorna (lymfadenit) och leder till ödem. 

Orsaker: uppkommer oftast sekundärt, till följd av trauma, lymfangit eller andra inflammatoriska 

och maligna tillstånd i lymfsystemet (tumör i lymfatiska kanaler eller lymfknutor, 

postinflammatorisk trombos, ärrbildning), graviditet, kirurgi. 

Morfologiska förändringar:  

Kliniska konsekvenser: Kronisk lymfödem kan leda till “apelsinhud” (peau d´orange). Hud kan 

även ulcereras pga inadekvat perfusion. Inskränkt rörlighet, tyngd- och spänningskänsla, 

benägenhet för infektioner, psykologiska och kosmetiska problem. Dilaterade lymfkärl kan 

rupturera (oftast till följd av tumörobstruktion) och ansamling av mjölkliknande lymf på olika 

platser. Chylus ascites (lymfansamling i abdomen), chylothorax, chylopericardium. 

Behandling: viktigt att tidigt upptäckta lymfödem behandlas så snart som möjligt. Utredning av 

bakomliggande ursak och behandling av dessa. Konservativ behandling (Avlägsna vätska i 

svullnaden mha kompression) 

 

 

Lymfangit 

Patofysiologi: = akut lymfkärlsinflammation. 
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Orsaker: infektion i lymfkärl, oftast streptococcus pyogenes, eller fungus sporothrix schenckii 

Morfologiska förändringar: röda, smärtande, subkutana strimmor, oftast går det ihop med 

förstorade lymfkörtlar. 

 

Kliniska konsekvenser: hudrodnad, värme, lymfadenit, svullnad kring rodnad. 

Behandling: 

 

Tumörer 

Hemangiom 

Patofysiologi: En kärlavvikelse orsakad av förökning av blodkärl som bildar en tumörliknande 

massa. De vanliga typerna innefattar kapillärer och vener. Mycket vanlig, benign tumör. Växer 

ofta i början och försvinner sedan av sig själv. Oftast på huvud/hals, man kan även uppstå intern 

(t.ex. i levern) och mer extensiv (=angiomatos).  

Orsaker: Oftast medfödd (utgör 7% av benigna tumörer i barndomsåldern). 

Morfologiska förändringar:  

• Kapillär hemangiom: mest vanlig typ. Sitter i huden, subkutan vävnad och slemhinnor i 

munnen och läppar, såväl osm i lever, mjälte och njurar. Tunn-väggade kapillärer med 

lite stroma (se bild B) 

• Juvenil hemangiom = jordgubbshemangiom: mycket vanligt hos nyfödda. Växer fort och 

bleker ut vid 1 till 3 årsåldern. Försvinner oftast helt vid 7 årsåldern. 

• Pyogena granulom: kapillär hemangiom, mindre, ofta stjälkade, lättblödande och 

uppkommer sällan under första levnadsmånaden (se bild C) 

• Kavernöst hemangiom: stora, dilaterade vaskulära kanaler. De växer mer infiltrativt i 

djupare lager och bildas inte tillbaka av sig själv (bild D) 
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Kliniska konsekvenser:  

Behandling: Kavernöst och pyogent hemangiom kan kräva operation för borttagning. De andra 

brukar inte kräva åtgärder. 

 

Lymfangiom 

Patofysiologi: En benign kärltumörform som beror på en medfödd missbildning i lymfsystemet 

och som består av lymffyllda kärlutrymmen och kanaler. Lymfangioendoteliom är en typ av 

lymfangiom där endotelceller är den dominerande beståndsdelen. 

• Kapillärt lymfangiom: lätt förhöjt eller stjälkliknande lesion (1-2 cm diameter), mest på 

huvud, hals och axillär subkutan vävnad 

• Kavernöst lymfangiom (cystisk hygroma): mest på hals eller axill på barn, mindre vanligt 

i retroperitoneum. Upp till 15 cm diameter.  

Orsaker: Kavernöst lymfangiom uppkommer ofta vid Turner syndrom. Medfött. 
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Morfologiska förändringar: Kutant lymfangiom (lymfangiom i huden) har varaktiga kluster av 

blåsor med lymfvätska. Cystisk lymfangiom (även "cystisk hygrom") uppträder som svullnader i 

mjukdelar som beror på cystor under huden som fyllts med lymfvätska 

Kliniska konsekvenser: hudproblem och subkutana problem. 

Behandling: aspiration, kirurgisk borttagning, laser, ablation, skleroterapi 

 

Kaposi sarkom 

Patofysiologi: malign neoplasi där vaskulär proliferation karakteriserars av blå-röda kutana 

noduli. Oftast på nedre extremiteterna, mest på tåerna & fötterna. Växer snabbt i storlek och 

sprider sig till proximala områden.  

Orsaker: Infektion med Kaposi sarkom-herpes virus (KSHV) = human herpesvirus 8 (HHV8-) 

anses som orsak. Hög incidens bland AIDS-patienter. Uppstår spontant hos judiska och 

italianska män i Europa och USA. I delar av Afrika får unga barn en aggressiv variant av Kaposi 

sarkom (nästan 0% 3års-överlevnad). Patienter som har genomgått njurtransplatation kan 

utveckla Kaposi sarkom i sällsynta fall.  

Morfologiska förändringar: Tumörer har kanaler och vaskulära utrymmen med endotelceller och  

olikstora ansamlingar av spindelformade celler. Stannar oftast på avgränsande ställen på huden 

eller subkutan vävnad, men kan även involvera visceran. 
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Spindle-celler, hög vaskulariseringsgrad och intracellulära hyalinansamlingar 

 

Kliniska konsekvenser: hudförändringar, svullnad, lymfödem, lesioner i hårda gommen, GI-

lesioner som leder till viktförlust, smärta, kräkning, diaré, blödning, malabsorption, intestinal 

obstruktion, dyspné, feber, hosta, blodtillblandad hosta. 

Behandling: beror på lokalisation, typ och personens immunfunktion. Hudsarkom kan behandlas 

kirurgiskt. Kemoterapi, strålning. Antiretrociral terapi vid HIV/AIDS. 

 

Degnerativa processer 

Diabetesmikroangiopati 

Patofysiologi: små kärlen bryts ner. Drabbar små kärl i ögön (retinopati), njurar (nefropati) och 

perifera nerver (perifer neuropati) och erektil dysfunktion.  

Orsaker:  hög genomsnittlig blodsockernivå under lång tid; sockertoxicitet. 

Morfologiska förändringar:  

Kliniska konsekvenser: retinopati, nefropati, perifer neuropati, erektil dysfunktion 

Behandling: behandling av diabetes i förebyggande syfte 

 

Arteriovenösa Aneurysm 

Patofysiologi: vaskulär malformation, drabbar män dubbelt så ofta som kvinnor, oftast vid 10-30 

årsåldern. Mest farliga vaskulär malformation. Involverar ofta subaraknoidala kärl som 

extenderar till hjärnparenkymet. 

Orsaker: anläggas redan från födseln 

Morfologiska förändringar: Ser ut som ett nätverk av maskliknande kanaler. Förstorade blodkärl 

som visar tecken på tidigare blödning 

Kliniska konsekvenser: anfall, neurologiska symptom, svår huvudvärk som inte svarar på 

smärtmedel. Subaraknoidala blödningar. Hos nyfödda kan det leda till hjärtsvikt.  
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Behandling: 

 

Thromboangitis obliterans (Buergers sjukdom) 

Patofysiologi: icke-aterosklerotisk, inflammatorisk sjukdom. Involverar små och medelstora 

arterier och vener i extremiteterna. Det finns okklusiv trombos och fibros i kärlväggen. 

Orsaker: tobakrökning stor riskfaktor. Idiopatisk. 

Morfologiska förändringar:  

Kliniska konsekvenser: gangrän, ischemia och ulcerationer i extremiteterna. Kan kräva 

amputation. 

Behandling: rökstopp kan förlångsamma sjukdomsförlopp, prostaglandiner mot smärta, epidural 

anestesi och högtrycks-oxygen kan öka vasodilatation. 

 

Vaskulär hyperreaktivitet: Raynauds fenomen/Raynauds sjukdom 

Patofysiologi: överdriven vasokonstriktion som leder till plötslig blekhet, i ffa fingrarna och tår, 

ofta som reaktion till kyla eller stress. Vanligast hos unga kvinnor. Fun fact: förekommer även i 

bröstvårtorna relaterat till amning. Det nämndes inte, men jag kan bekräfta att det finns (and it is 

actually not fun, cause it hurts). 

Orsaker: idiopatiskt. 

 

Pulmonell hypertoni  

= pulmonell arteriell hypertension (PAH).  

Patofysiologi: progressiv sjukdom som orsakar högt blodtryck i lungartärerna. Engagerar 

arteriolerna i lungkärlbädden. I de flesta fall handlar det om en överdriven proliferation och en 

återhållen apoptos, som leder till en hypertrof kärlvägg med reducerat kärllumen. Därtill kommer 

en varierande grad av vasokonstriktion. Tillsammans ökar detta flödesmotståndet eller den 

pulmonella vaskulära resistensen (PVR). 

Den högra kammaren försöker så länge det går att kompensera resistensökningen genom att ta i 

hårdare och bygga upp ett högre tryck i lungpulsådern för att upprätthålla normala 

hjärtminutvolymer. Först när detta inte längre är möjligt sjunker hjärtminutvolymerna – och då 

ofta också trycken – vilket kan ge ett falskt intryck av förbättring. I själva verket är detta ett 

tecken på att sjukdomen är på väg in i en svårare fas. 
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Pulmonell hypertoni vid fibroserande lungsjukdomar 

Patofysiologi: Idiopatisk lungfibros (IPF) är den vanligaste sjukdomen i gruppen idiopatiska 

interstitella pneumonier. IPF innebär en varierande grad av fibros i lungans alveoler och 

interstitium och motsvaras morfologiskt av UIP ("usual interstitial pneumonia"). I Sverige har 

tidigare även benämningen "Idiopatisk fibroserande alveolit" använts. Etiologin är okänd. 

Orsaker: Riskfaktorer: rökning, manligt kön, gastroesofageal reflux, kronisk virusinfektion (EB, 

herpes), exponering för metalldamm, lantbruksmiljö. Familjära former förekommer. 

Morfologiska förändringar:  

Kliniska konsekvenser: orsakar cor pulmonale. I sena stadier av lungfibros ses tecken på hypoxi 

(cyanos), högerhjärtsvikt och pulmonell hypertension 

Behandling: 

 

Emfysem  

Patofysiologi: permanent förstorade luftfyllda spatier, oftast i lungan distalt till terminala 

bronkioler. Alveolväggarna förstörs utan signifikant fibros. Emfysem delas in i tre olika typer: 

Centriacinärt (bryter ner parenkymet runt bronkioli - rökning), Panacinärt (drabbar hela 

lungparenkymet och beror av a1-antitrypsinbrist) samt bullöst (drabbar perifera delar av 

parenkymet - rökning). Personer med alfa1-antitrypsinbrist utvecklar emfysem även om de inte 

röker, och om de röker kommer de drabbas värre och utveckla emfysem mycket tidigare i livet. 

Orsaker: KOL. Rökning stor riskfaktor. Genetisk variant: destruktion av elastinet genom ärftlig 

alfa1-antitrypsinbrist.  

Morfologiska förändringar: Vid emfysem bildas en mängd oelastiska blåsor med reducerad 

elasticitet i lungparenkymet. Detta gör det svårt att tömma lungorna på luft, och tillslut kommer 

lungorna bokstavligt talat inte får plats i bröstkorgen. Andningsmedelläget förhöjs vilket gör 

att ”andningsutrymmet” minskar eftersom lungorna trycker ned diafragman och spänner ut 

bröstkorgen. 
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Kliniska konsekvenser:  

Behandling: 

 

Mitralisstenos 

Patofysiologi: Mitralostiets area är normalt 4-6 cm2. Stenosering av mitralklaffen leder till en 

ökad tryckgradient mellan vänster förmak och vänster kammare. Det ökade motståndet för flödet 

från vänster förmak till vänster kammare medför tryckbelastning och dilatation av förmaket samt 

en sekundär förhöjning av trycket i lungcirkulationen (PA-tryck). Det ökade trycket i 

lungcirkulationen leder till dyspné och i mer uttalade fall lungstas med lungödem. Eftersom 

tryckgradienten är beroende av flödet ses initialt endast symtom vid fysisk ansträngning. Då 

mitralostiets area blivit mindre än 1,5 cm2 kan symtom även uppträda vid vila. Den 

hemodynamiska effekten av en mitralisstenos är även starkt beroende av längden på den 

diastoliska fyllnadsperioden varför takykardi (oavsett orsak) leder till ökad tryckgradient över 

mitralklaffen med minskad fyllnad av vänster kammare och reducerad slagvolym med 

hypokinetisk cirkulation. Detta ses fr a vid fysisk ansträngning eller vid dysreglerat 

förmaksflimmer. Vid mer uttalad stenosering tillkommer pulmonell hypertension med sekundär 

påverkan på höger hjärthalva, vilket ofta leder till dilatation av höger kammare och höger förmak 

samt en funktionell tricuspidalisinsufficiens. 

Orsaker: reumatisk feber där signifikant förträngning av klaffen vanligtvis utvecklas först efter 

flera årtionden. Vid upp till ca 40 % av fallen föreligger även samtidig mitralisinsufficiens. Det 

förekommer även mitralisstenos till följd av mitralringsförkalkning (MAC), SLE, karcinoid, 

reumatoid artrit, strålning. Det finns även kongenital mitralisstenos.  
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Morfologiska förändringar:  

Kliniska konsekvenser: Dilatationen av förmaken (som ibland kan bli mycket kraftig) ökar risken 

för förmaksflimmer. Man uppskattar att 30-40 % av patienter med uttalad mitralisstenos drabbas 

av förmaksflimmer. Dessa patienter har mycket hög risk för trombbildning. 

Behandling: 

 

Vänsterkammarinsufficiens 

Patofysiologi: vänsterkammare arbetar inte tillräckligt mycket för att säkerställa systemisk 

syresättning. Transmuralt fyllnadstryck ökar och/eller systemisk volym minskar. Till 

kompensation kan vänsterkammarens muskel hypertrofieras.  

Orsaker: kan orsakas båda av nedsatt funktion eller ändrat morfologi i vänsterkammare. 

Morfologiska förändringar: Hypertrofi av vänsterkammarens myokardium.  

Kliniska konsekvenser: Salt- och vattenrentention samt arteriolär vasokonstriktion för att 

kompensera minskat cardiac output 

Behandling: 

 

Kongenitala vitier 

Vitier = klaff-fel 

Patofysiologi: GUCH är den svenska akronymen för Grown Up Congenital Heart disease - 

vuxna med medfödda hjärtfel. I anglosaxisk litteratur ser man allt oftare i stället beteckningen 

ACHD; Adult Congenital Heart Disease. Till gruppen GUCH brukar man räkna alla över 18 år 

med ett strukturellt, signifikant, medfött hjärtfel, oavsett om det är opererat eller inte. 

Orsaker: kromosomrubbningar (trisomi 21, Turners syndrom), bindvävssjukdomar (Marfans 

syndrom, Ehlers-Danlos-syndrom typ IV)  

Morfologiska förändringar:  

Kliniska konsekvenser:  

Behandling: 
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Vaskulära interventioner 

Endovaskulär stenting 

 

Bypass kirurgi 

= Kirurgisk behandling av ischemisk kranskärlssjukdom genom transplantation av ett stycke av 

vena saphena (rosenådern), arteria mammaria eller annat ersättningsmaterial mellan aortan och 

den täppta kransartären, bortom den sjukliga förändringen. 
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4) Gastro-intestinalkanalens patologi   

Munhåla 

Tillstånd i munhålan kan grovt indelas i tillstånd som beror mukosan, salivkörtlarna och käkarna. 

Här kommer vi inte ta upp tillstånd som påverkar tänderna eller supporterande strukturer. 

 

Icke-neoplastiska tillstånd i munhåla 

Aftösa sår  

Patofysiologi: Ytliga, mukösa, sår som 40% av populationen får. Vanligare att få under de första 

20 åren i livet, ger mycket smärta och är ofta återkommande. Kan vara enstaka eller multipla 

lesioner, ofta täckta med exudat. Försvinner ofta av sig själv inom 7-10 dagar. 

Orsaker: Orsaken är inte klarlagd men det verkar finnas ett samband mellan de som har celiaki, 

IBD eller Behcets sjukdom (vaskulitsjukdom 

Morfologiska förändringar: 

  

Kliniska konsekvenser:  

Behandling: 
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Blåsdermatoser 

 

Patofysiologi: Autoimmun sjukdomAR (samlingsnamn) med blåsor som är intraepidermala. att 

sjukdomen framkallar IgG-antikroppar mot intercellulär substans. Tryck mot huden ger en 

blåsbildning nästan omedelbart och detta kallas för Nicholskys tecken som karakteriseras av 

brännskadeliknande hudavlossning med slemhinneengagemang. På normal eller lätt rodnad hud 

uppkommer plötsligt kraftigt fyllda blåsor med klart gulaktigt innehåll. Blåsorna oftast runda 

eller ovala. Kan bli flera cm stora ”hönsägg”. Utbreder sig ibland perifert, oregelbundet, 

serpiginöst. Brister lätt och blottar fuktig, röd yta som ibland genomgår snabb epitelisering och 

efterlämnar rödbrun fläck. Ibland tillkommer hemorragiskt inslag, djupgående infektioner. I 

slemhinnorna övergår blåsorna ofta snabbt till erosioner. Sällan klåda. Hög mortalitet hos äldre 

om obehandlad. 

Orsaker: Etiologin är oklar 

Morfologiska förändringar:  

Kliniska konsekvenser:  

Behandling: Behandling är höga doser steroider samt ibland även immunsuppressiva läkemedel. 
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Oral lichenoiden reaktion 

 

Patofysiologi: Är en grupp inflammatoriska sjukdomar där det sker förändringar på både hud och 

slemhinna. Denna typ av förändring sker hos ca 2% av vuxen befolkning 

Orsaker: I det stora hela är etiologin fortfarande oklar. Kan bero på autoimmunitet, 

kontaktallergi (t.ex. fyllningsmaterial vid tandvård, dentalt amalgam eller qvicksilver. Är en typ-

4 reaktion, dvs fördröjd). På bilden ovan ser vi en tunga som legat dikt an fyllnadsmaterial. Kan 

även uppkomma av starkt kryddad mat, citrusfrukter. 

Morfologiska förändringar:  

Kliniska konsekvenser:  

Behandling: 
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Sialadeniter 

  

Patofysiologi: Inflammation i spottkörtlarna.  

- Påssjuka: Vanligast där spottkörtlarna via viral infektion blir förstorade, framförallt gl 

parotis. Påssjuka är ofta en sjukdom som kommer i samband med influensa och ger en 

interstitiell inflammation 

- Mucocele: svullnader/inflammatoriska lesioner i salivkörtlarna som kan leda till blockad 

av saliv som istället hamnar i omgivande stroma. Vanligt hos bebisar, yngre och äldre 

personer och ser ofta ut som en svullnad i läppen, ffa vid måltid. Kan t.ex. bero på att 

man biter sig i läppen el kinden. Histologiskt syns ett cystaliknande område med 

inflammatorisk granulation el fibros runt omkring sig, fyllt med mucin och 

inflammatoriska celler, ffa makrofager. Om de inte försvinner av sig själv tar man bort 

cystan och i värsta fall ta man bort hela spottkörteln. 

- Bakteriell sialandit: påverkar ofta multipla salivkörtlar men framförallt de 

submandibulära. Vanligast är osaken streptococcus viridans och staphylococcus aureus. 

Kan leda till stenos (spottsten) som gör stopp i gångarna från spottkörtlarna. Spottsten ska 

tyligen vara den allra vanligaste orsaken till sialandit. Bakterierna kan komma in via mat 

eller andra skador.  

- Sjögrens syndrom: autoimmun sialadentis som drabbar olika exokrina körtlar i kroppen, 

t.ex saliv eller tårkörtlarna. Körtlarna blir inflammerade, ger nedsänkt funktion och i 

munnen upplevs muntorrhet. 

Orsaker: Kan bero på trauma, viral eller bakterieinfektion eller autoimmun sjukdom.  

Morfologiska förändringar: Förstorda spottkörtlar fyllda med mononukleära celler. 



4) GASTRO-INTESTINALKANALENS PATOLOGI 87 

Kliniska konsekvenser: . Påssjuka hos barn är ofta riskfritt och lättbehandlat. Hos vuxna kan 

dock påssjuka leda till pankreatit eller orkit (testikelinflammaion) som i värsta fall kan leda till 

att mannen blir steril. 

Behandling: 

 

 

 

Neoplastiska och preneoplastiska tillstånd i munhåla 

Leukoplaki 

Patofysiologi: Kan uppstå i läppar, munhåla, svalg eller esofagus. Definieras som en vit fläck 

som inte kan skrapas av från slemhinnan. Ett plack i mukosan som genomgår malign förändring. 

En lesion som uppstår i någon av ovan exempel och som inte kan diagnostiseras som någon 

annan sjukdom eller lesion. Därmed är inte t.ex. lichen planus en leukoplaki.  

Orsaker: Prevalensen i Sverige av leukoplaki är 3.6 %, den är vanligare hos män (6.1%) än hos 

kvinnor (1.2%). Vanligast mellan 40-70 åå. Etiologin är  multifaktorell men tobak är den 

vanligast orsaken till leukoplakier. 

Morfologiska förändringar: Leukoplakin uppstår på grund av en ö̈kad keratinisering. Även 

mukösa lesioner med dysplasi som ibland blir till CIS. Ju mer dysplasi, desto mer syns ökning av 

inflammatoriska celler som lymfocyter och markofager. 

Kliniska konsekvenser: Leukoplakier är den vanligaste orala precancerösa lesionen och så 

länge inte motbevisat histologiskt, ska alla leukoplakier anses precancerösa. Inom 10-20 år 

uppvisar cirka 4% av leukoplakierna en cancerös förändring. 

Behandling: 

 

Skivepitelcancer i munnen 

Patofysiologi: Kan uppstå i läppar, munhåla, svalg eller esofagus. 95% av alla cancer i munhålan 

är skivepitelcancer, resterande är adenocarcinom hos salivkörtlar. Aggressiv, malign cancer och 

6e vanligaste neoplastiska tillståndet i världen. Mindre än 50% överlevnadschans (står ej antal år 

de pratar om). Diagnostiseras ofta i sent skede och man ser ofta utveckling av multipla tumörer 

när man väl funnit den primära, och dessa sekundära tumörer är ofta det som leder till döden. 

Orsaker: Riskfaktorer: tobak & rökning.  

Genetisk: TP53 och gener som reglerar differentering av skivepitelceller som p63 och NOTCHI 

och överuttrycker ofta p16, en cyklinberoende-kinas-inhibitor.  

Finns även HPV relaterad skivepitelcancer i munhålan som ständigt ökar och man tror att denna 

kommer gå om HPV relaterad cancer i cervix i framtiden. OBS: de med HPV-relaterad 

skivepitelcancer i munhålan har bättre prognos än de som är påverkad av alkohol/rökning eller 
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genetiska faktorer. I Asien är cancern relaterad till betel quid (googla detta, lite spännande men 

typ tuggtobak). 

Morfologiska förändringar: Cancern kan uppstå var som helst i munhålan men är vanligast i 

ventrala delen av tungan, munbotten, underläpp, mjuka gommen eller i käkens “gingiva”. I tidiga 

stadier ser det ut som leukoplaki men kommer med tiden uppvisa tydlig atypi + dysplasi. Kan ge 

sår som ej läker på veckor med indurationer och hårda, oregelbundna kanter. Histologiskt ses 

skivepitelscarcinom från dysplastiska prekursorer. Det varierar från väldifferentierat med keratin 

till lågt differentierad.  

Kliniska konsekvenser:  

Behandling: möjligtvis har HPV-vaccin förebyggande effekt 

 

Pleomorft adenom i munnen 

Patofysiologi: Uppstår i spottkörtlar och är den vanligaste (står för 60%) tumören i glandula 

parotis. Är en blanding mellan myoepiteliala celler och epiteliala celler och kallas även “mixed 

tumör” givet sina varierade histologi. Man ser ofta ett överuttryck av transkriptionsfaktorn 

PLAG1. 

Orsaker:  

Morfologiska förändringar: Tumören är benign, kapselförsedd och väl välavgränsad. Är sällan 

större än 6 cm och tumören ska inte smärta, vara fritt förskjutbar och kännas påtagligt hård. Den 

tillväxer långsamt och har en viss maligniseringspotential, dock väldigt liten. Det som 

karakteriserar tumören mest är dess heterogena histologiska bild men myoepiteliala och 

epitelceller som är arrangerade på olika sätt.  

Kliniska konsekvenser: Är en precancerös tumör och ju längre tid man har tumören, ju mer ökar 

risken för att tumören ska bli cancerös och få oftast ett adenocarcinom. Om utveckling till 

adenocarcinom är det hög dödlighet med max 50% överlevandschans på en 5 års period. Stor 

risk för recidivitet 

Behandling: Kirurgi. 

  

Benpatologi i munhåla 

Odontogena cystor  

Patofysiologi: Cystorna är antingen inflammatoriska eller “developmental” dvs kommer ur 

förändring som t.ex. cancer gör. Delas in i “dentigerous cystor” och “perapikala cystor”. De 

cystor som uppstår vid en infektion i en tand eller ur en tand som ej vuxit upp ännu bildar en 

follikulär cysta som tas bort med kirurgi. Vid angulus/ramus området på mandibulen har vi 

tumörer som utvecklas ur de vävnader som utvecklar tänder, vi får alltså bl.a. ameloblastom, 
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odontom och cementoblastom. Det är viktigt att särskilja odontogena keratocystor från andra 

odontogena cystor eftersom dessa är lokalt aggressiva och hör risk för återfall.  

Orsaker: Kan uppstå i alla åldrar men är vanligast mellan 10-40 åå. 

Morfologiska förändringar: På röntgen ses dessa som väldefinierade, antingen på en el fler 

platser. Histologiskt ses ett tunt lager av keratinserat skivepitell med tydliga basalceller och en 

veckad luminal yta. 

Kliniska konsekvenser: Ökad risk för multipla tumörer om man har Gorlin Syndrom. 

Behandling: Aggressiv och komplett borttagning av tumören. Om ej komplett är risk för återfall 

60%. 

 

Odontogena tumörer 

Patofysiologi: En grupp av lesioner med diverse histologiskt ursprung och olika kliniska uttryck. 

Kan vara benigna eller maligna och en del är hamartom (en lokal missbildning som påminner om 

en tumör men är fylld med mogna celler och vävnader som är normalt förekommande för 

området). Kan uppkomma från odontogena epiteliet, ektomesenkym (tändernas utvecklings 

mesenkym) eller både och - alltså sammanfattningsvis ur embryonal eller mogen vävnad. 

- Ameloblastom (en form av epiteltumör i käken, som har sitt ursprung i epitelrester av 

Malassez eller epitelrester från emaljens utvecklingsstadium) 

- Odontom (en blandtumör av odontogent ursprung, där både epitelcellerna och 

mesemkymcellerna uppvisar fullständig differentiering, vilket leder till bildande av 

tandstrukturer). 

Orsaker:  

Morfologiska förändringar:  

Kliniska konsekvenser:  

Behandling: 
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Mage och tarm 

Missbildningar i mage-tarm 

Meckels divertikel 

 

 

Patofysiologi: Är en rest, som uttrycks som en divertikel, av gången mellan navelsträngen och 

ileum (ductus omphalo-mesentericus) och är lokaliserad ungefär 15cm från valva ileocaecalis. 

Kan bestå av ektopisk gastrisk mukosa, pankreatisk muskosa eller kolonslemhinna. Denna kan 

ha drabbats av inflammation och får då liknande symptom som vid appendicit och det beror på 

att den kan ha ventrikelmucosa i sig vilket gör att den kan bilda syra. Denna syraproduktion ger 

en ulceration och till slut perfusion 

Orsaker: En av de vanligaste medfödda missbildningarna med 1-3% prevalens och enbart 4% av 

de med tillståndet utvecklar symtom. Beror på att resten inte tillbakabildas på korrekt sätt under 

5-6e fosterveckan och man får då denna utbuktning/ divertikel på tunntarmen. 50% har ektoptisk 

vävnad som ofta är ventrikelslemhinna med HCl produktion → ulcerösa problem.  

Morfologiska förändringar: Man letar efter anemi samt gör gastroskopi för att utesluta annan 

källa till blödning. 50% av divertiklarna påvisas genom röntgen och fri gas tyder på perforation.  

Kliniska konsekvenser:  

Behandling: Enbart de med symtom behandlas genom resektion. 
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Kongenital megacolon (Hirschsprung’s sjukdom) 

 

Patofysiologi: = megakolon. Pat har ett icke-innerverat segment i tarmarna då det enteriska 

nervsystemet (plexus myentericus och plexus submucosus) saknas i nedre delen av tjocktarmen. 

Detta medför att tarmen ej kan utföra peristaltik i detta område, feces ansamlas,  

Orsaker:  

Morfologiska förändringar:  

Kliniska konsekvenser: Symtom som kan ses redan från födsel är uppsvullen buk och svåra 

förstoppningar. obstruktion sker och tarmarna blir därför dilaterade i området. Dilationen leder 

till inflammation, ulceration och blödningar. Om ej behandlat kan detta leda till död. 

Behandling: Man tar bort det felaktiga segmentet i tarmen och lappar sen ihop colon utan den 

delen. 

 

Esofagusatresi 

Patofysiologi: Medfödd sjukdom som ofta märks direkt vid födsel då barnet ej kan svälja och 

börjar få skum i munnen. Malformation av esofagus som inte går mellan hela munnen och 

ventrikeln, den övre delen av matstrupen sluter ofta blint. Den nedre delen av esofagus har ofta 

en förbindelse med luftstrupen, så tracheosofageal fistel.  

Orsaker: medfött. Ej ärftligt, oftast sporadiskt.  

Morfologiska förändringar:  

Kliniska konsekvenser: Ökar risk för aspirationsbronkopneumoni. 

Behandling: kirurgi. 

Stenos i esofagus 

Patofysiologi: Förträngning i esofagus. 
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Orsaker: Kan vara medfödd eller förvärvad och om förvärvad kan stenosen orsakas av strålning, 

inflammation, fibros eller esofagit.   

Morfologiska förändringar: Morfologiskt ses fibros och atrofi av muscularis propria. 

Kliniska konsekvenser: Leder till dysfagi.  

Behandling: 

 

Akalasi 

Patofysiologi: Motorikstörning i esofagus nedre sfinkter som har inkomplett relaxation och ökad 

tonus. Detta leder till avsaknad i peristaltik i esofagus. Primär och sekundär. 

Orsaker: Primär: idiopatiskt. Sekundär: t.ex. på grund av Chagas sjukdom (en tropisk 

parasitsjukdom som är orsakad av en intracellulär protozo) 

Morfologiska förändringar:  

Kliniska konsekvenser:  

Behandling: 

 

Diafragmabråck 

Patofysiologi: = hiatusbråck eller glidbråck. Innebär att hålet som esofagus passar genom 

diafragma i är för stort så att delar av ventrikeln och esofagus pressas upp genom hålet. 

Orsaker: ärftlig parameter 

Morfologiska förändringar:  

Kliniska konsekvenser: Bråcket är i sig ofarligt och ger ibland inga besvär. Får man besvär beror 

det på att cardia inte kan hålla tätt och vilket ger esofagusreflux. 

Behandling: 

 

Kongenital pylorusstenos 

Patofysiologi: Stenos i nedre magmunnen. Beror på hypertrofi av cirkulära muskeln runt pylorus 

→ förträngning → mat kan inte lämna ventrikeln och pat kräks.  

Orsaker: Kan vara kongential och ses ofta hos pat med Turners, trisomi 18. man:kvinna 3:1.Om 

förvärvad så är det man:kvinna 4:1 och ofta associerad med antrumgastrit eller pylorusulceration. 

Morfologiska förändringar:  
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Kliniska konsekvenser:  

Behandling: 

 

Inflammation och konkrement i mage-tarm 

 

Aftös stomatit 

Patofysiologi: Inflammation i mun och läppar. Uttrycker sig som smärta och sveda i munnen, 

svårtigheter att äta och dricka samt ulcererande sår.  

- Minor afte 1-4 lesioner < 10 mm i diameter. Central liten oval grundning med vit/gul 

fyllning omgiven av en röd ring. Läker på 7-10 dagar. 

- Major afte: Lesioner > 10 mm, framför allt i svalget, mjuka gommen, läppar. Kan kvarstå 

i flera månader och läker ofta med ärr. 

- Herpetiforma afte: Multipla (20-100) ulcerationer 1-2 mm i diameter, kan konfluera till 

större irreguljära slemhinneförändringar. Ofta under tungan eller i munbotten. 

Orsaker: Etiologin är okänd men sjukdomen men är troligen en autoimmun sjukdom som 

aktiveras när pat är immunsuppressed. Återkommande samt mer malign afte ses vid celiaki. 

Morfologiska förändringar:  

Kliniska konsekvenser:  

Behandling: Antiseptika som klorhexidin kan lindra. Vid svåra fall ges steroider men även 

immunsuppression. 

 

 

 

Esofagit 

Patofysiologi: Inflammation i slemhinnan. Esofagit kan uppkomma och visa sig på olika sätt: 

Eosinofil esofagit: immunmedierad esofagit, t.ex. vid allergi eller atopi. Om denna typ av 

inflammation sker i andra delar av GI kallas den för ”Egit” eller ”eosinofilgastrointestinal 

disease”. Makroskopiskt syns koncentriska ringar. Histologiskt ses eosinofila granulocyter i det 

ytliga skiktet, mikroabscesser samt degranulerade eosinofiler 

Refluxesofagit: vanligaste, se eget avsnitt nedan 

Hudsjukomar: bullös pemfigoid, epidermylosis bullosa 

Andra GI sjukdomar: Chrons 
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Orsaker: kemiska som alkohol, syra, rökning, varm dryck, läkemedel som doxycyklin och 

bifosfat, iatrogent från kemo- eller radioterapi, infektiöst som CMV, HSV, bakterier, svamp 

Morfologiska förändringar: : skapar ytliga sår och man ser nukleära och cytoplastiska 

inklusioner i endotel och stromacellerna.  

CMV-infektion: 

 

HSV: alltså herpes, orsakar välavgränsad ulcus. I ulcus kanter syns kanter med degenerativt 

förändrade celler som är multinukleära samt med kromatin i periferin. 

 

Svamp (candida, mucormycol aspergillos): vid candidas syns makroskopiskt gulvita plack, 

exudat och ulcerationer. Hyperkeratos. Mikroskopiskt ser vi inflammation som är ganska så svår 

att identifiera och kräver speciell färgning med PASD för att se tydligare. 

 

Kliniska konsekvenser: Symtom är halsbränna, sura uppstötningar, dysfagi, värk vid sväljning 

och bröstsmärtor. 

Behandling: 

 

-  
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Reflux esofagit 

Patologi: 

Kallas även GERD. Kan utvecklas till precancerös tillstånd. 

Vanligaste anledningen till inflammation i esofagus. Skivepitel är känsligt mot syre och vid sura 

uppstötningar av HCl får pat esofagit.  

Refluxorsak kan vara hiatusbråck, minskad tonus i nedre esofagussfinkter, farmaka (t.ex 

psykofarmaka), graviditet, obesitas eller alkohol och rökning. 

Vanligast vid > 40 åå och börjar som sura uppstötningar och ”heart burn”. 

 

Morfologi: 

Makro: Ulcerationer ses distalt av esofagus och avtar 

proximalt. 

Mikro: Vi ser högt belägna papillspetsar, 

basalcellshyperplasi, spongios (dilaterade) 

intercellulära spatier, spridda intraepiteliala eosinofiler och 

ibland neutrofiler.  

 

Symtom: 

Ulceration ger hematemes (blodig kräkning), melena, stenos 

och kan under långvarig gång utvecklas till Barretts 

esofagus, dvs metaplasi som kan leda till dysplasi och 

adenocarcinom.  

 

Behandling: 

Protonpumpshämmare t.ex. Losec eller omeprazol. 
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Barret’s esofagus 

 

Patologi: 

Endoskopisk abnormal mukosa ovanför gastroesofagala förbindelsen (GEJ). Är alltså 

tarmslemhinna uppe i esofagus. Beror på kronisk GERD eller refluxesofagit. 10% av personer 

med GERD som ger symtom utvecklar Barretts.  

Största gruppen är vita män mellan 40-60 åå. 

Kan vara ett precanceröst tillstånd som kan leda till adenocarcinom.  

 

Morfologi: 

Makroskopiskt: ser ut som röda, sammetsliknande ”tungor” eller streck. 

Mikroskoiskt: Övre bilden är normal skivepitel, nedre delen är sjukt epitel vid Barretts esofagus. 

Histologiskt ses skivepitel som övergått till metaplastiskt körtelepitel (gastriskt eller intestinalt). 

Om det är intestinal metaplasi ses även bägarceller och cylindriska celler. Det kan vara både låg- 

eller höggradig dysplasi och vid höggradig dysplasi har vi en malign transformation som kan 

leda till adenocarcinom, risken ökar med åren som pat har Barretts.  

 

Utredning och behandling: 

Görs med endoskopi och biopsi. Om inga dysplastiska förändringar ses så gör man inget utöver 

behandling för GERD. Ser man dysplasi och utveckling mot adenocarcinom görs resektion, laser 



4) GASTRO-INTESTINALKANALENS PATOLOGI 97 

ablation eller endoskopisk mukosektomi. Om carcinomet är långt gånget med risk att övergå till 

invasiv cancer ges liknande behandling som till intramuköst carcinom. 

 

Akut/erosiv gastrit 

 

Normal slemhinna är skyddad av slem och bikarbonat på epitelytan samt har ett högt blodflöde 

och en mukosa som avger joner från epitelialcellerna. Dessa epitelialceller har även en stor 

regenerativ förmåga som stimuleras av skyddande faktorer som prostaglandin typ 1 och typ 2. 

Blir det obalans här så får vi en slemhinneskada, t.ex. gastrit.  

Akut = neutrofil, snabbt kommande gastrit som läker inom ett par dagar. 

Erosiv = gastrit med erosioner + blödningar och i extrema fall transmural ulceration och nekros, 

dvs perforation. 

 

Patogenes: 

Vid hyperHCl, alkohol, ischemisk skada, minskad slemproduktion, minskad produktion av 

prostaglandiner eller bikarbonat ses en obalans i slemhinnan. Vi får då reducerad mucinsyntes.  

Exempel på kemisk skada kan leda till denna obalans som läkemedel (exempelvis NSAID:s som 

aspirin), cytostatika men vi kan även få denna obalans av infektiös natur. Den kemiska 

substansen ger en skada på mukosan vilket leder till en syrainducerad skada i magen och det blir 

mindre regeneration.  

Chock eller uremi kan även göra slemhinnan mer sårbar vilket kan också leda till detta. 

Symtom: 
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Symtom sträcker sig från svag obehagskänsla i buken, halvbränna, kräkningar, hemetemes och 

melena till massiva och livshotande blödningar från gastrisk perforation. Är en av de vanligaste 

orsakerna till hematemes hos t.ex. alkolister. 

 

Morfologit: 

Vid mild akut gastrit syns enbart lite ödem i lamina propria och det ytliga epitelet är intakt, dock 

kan neutrofiler (ska ej finnas ovan basalmembranet, detta tyder på inflammation) finnas men 

lymfocyter och plasmaceller saknas. 

Vid mer utvecklad gastrit och en större skada på mukosan ses erosion eller förlorat ytligt epitel 

vilket kan leda till neutrofila infiltrat och ödem av exudat. Blödning i lamina properia kan också 

synas som mörka prickar och då har vi ”akut erosiv blödande gastrit”. 

Även ytlig nekros kan ses samt ytlig fibrinutfällning.  

 

Behandling: 

Histamin-2-receptorantagonister som Antacida som neutraliserar syran. 

Ger oftast komplett läkning inom ett par dagar. 

 

Kronisk gastrit 

Delas in i AMAG och EMAG. Vanligast är EMAG orsakad av Helicobakterier, sedan AMAG 

och på tredjeplats EMAG orsakad av NSAID. 
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Atrofisk/ autoimmun gastrit 

 

Även kallas AMAG = autoimmun kronisk gastrit 

 

Patogenes: 

En typ av kronisk gastrit och står mindre än 10% av dessa. 

Medelålder är 60 år, lite vanligare hos kvinnor. 

Atrofisk är ofta en autoimmun gastrit (dock ej kopplad till HLA), ofta kopplad till hypotyreos, 

diabetes och vitiligo. 

Vid denna typ av inflammation minskar syraproduktion, hypergastrinemi (ökad gastrinsyntes pga 

minskad HCl nivå) då vi pat har minskat antal parietalceller som normalt utsöndrar HCl och 

pepsinogen. Man ser även antikroppar mot parieteaceller och IF (intrinsic factor) vid serumtest, 

hyperplasi av antrums endokrina celler (gastrinproducerande G-celler) och vitamin B12 brist 

(pga brist på IF som behövs för upptag av B12). Detta leder till perniciös anemi.  

Kommer ofta smygandes och ger inte så mycket symtom. 

 

 

Morfologi: 

Skadad oxyntisk (syraproducerande) slemhinna i ventrikels fundus och corpus. Diffus atrofi 

leder till uttunnade väggar i dessa delar av ventrikeln och slätad rugae. 
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Kan finnas neutrofiler men ffa syns lymfocyter, makrofager och plasmaceller. Till skillnad från 

H.pylori gastrit så är inflammation ofta djup, hela vägen ner till de gastriska körtlarna och vi kan 

se intestinal metaplasi.  

 

Komplikationer med AGAG: 

Det finns risk för percinös anemi, slemhinnaatrofi med intertestinal metaplasi, risk för dysplasi 

vilket kan leda till adenocarcinom samt risk för neuroendokrincell-hyperplasi vilket kan leda till 

neuroendokrin tumör. 

 

Gastrit associerad till Helicobacter 

 

Även kallad EMAG = enviornmental kronisk gastrit. 

En typ av kronisk gastrit, den vanligaste orsaken. 

Orsakas av den spiralformade Helicobacter bakterien och vid akut Helicobacter gastrit får pat 

sällan symtom, det är först när den blir kronisk som symtom ses.  

Pat får ökad HCl sekretion vilket kan leda till ulceration samt öka risken för magcancer. 

 

Patogenes:  

Hög saltsyraproduktion trots hypogastrinemi (minskad gastrinsyntes; gastrin frisätts när pH ökar 

i magsäcken och ska initiera HCl-produktion). Vanligtvis är gastriten enbart i antrum. Bakterien 

har lärt sig att överleva i magsäckens sura miljö (mer info om varför den klarar detta på sida 566 

9th ed). Om bakterien får leva över en längre period magsäcken kan pangastrit (kroniskt) 

uppkomma vilket leder till att bakterien sprider till mer proximala delar av magsäcken och blir 
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”multifokal” vilket leder till minskad HCl produktion, intestinal metaplasi och ökad risk för 

gastriska adenocarcinom. Det är dock fortfarande oklart hur denna övergång från enbart i antrum 

till hela magsäcken sker. 

 

Morfologiskt: 

Histologiskt ses H. pylori, i slem, i koncentrationer inom den ytliga mukosan på epitelet. 

Den inflammatoriska reaktion innehåller neutrofiler i lamina properia samt abscesser. Den ytliga 

lamina proprian har även plasmaceller, ofta i kluster/sheets, lymfocyter och makrofager. Man 

kan även se lymfoida groddcentra, MALT, vilket utgör en risk för utveckling av lymfom. 

Intestinal metaplasi utgörs av bägarceller och enterocyter vilket utgör en ökad risk för gastrisk 

adenocarcinom. 

 

Utredning: 

Biopsi av antrum samt serologi för att testa för anti-H.pylori-antikropp samt urea, feces eller 

utandningstest. 

 

Behandling: 

Antibiotika och protonpumpshämmare. Ofta blir patienten helt botad. 

 

Komplikationer med H. Pylori: 

Ökad risk för peptisk ulkussjukdom, hyperplastisk eller inflammatorisk polyp, slemhinneatrofi 

med intertestinal metaplasi, risk för dysplasi som kan leda till adenocarcinom och riskad för 

induscerad MALT som kan leda till lymfom 

 

Peptisk ulkussjukdom 

Patogenes: 

Peptisk = HCl-inducerad.  

Innebär sår i ventriklens mukosa på grund av syra eller pepsinattack. Normalt ska mukosan och 

epitelet skydda organen mot syra men när de försvinner går syran i attack och skapar dessa 

ulkus/sår. 
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Kan bero på Helicobakter, ischemi, NSAID tillsammans med kofaktorer som rökning, kortison, 

chirros, KOL eller kronisk njursvikt. Kan även bero på en gastrinproducerande tumör, detta 

tillstånd heter ”Zollinger-Elison Syndrome”.  

Den akuta varianten utvecklas till akut gastrit och är ett stressvar på t.ex. allvarliga brännskador, 

CNS-skador eller just Zollinger-Elison Syndrome. Den akuta varianten leder till 

koagulationsnekros i slemhinnan och granulationsvävnad i den ulcerösa botten. 

 

Symtom är epigastralgier (magkatarr), järnanemi, blödning på grund av perforation i övergång 

mellan corpus och antrum eller i proximala duodenum men esofagus (GERD) samt ileum 

(Meckels divertikel) eftersom vid utsöndring av HCl så drabbas även gastrisk slemhinna i 

esofagus och ileum. 

 

Morfologi: 

Makroskopiskt ses rund/oval susbstansdefekt och mikroskopiskt syns granulationsvävnad. Om 

utvecklas peritonit, vilket leder till risk för perforation, ses även blödning, vilket kan leda till 

död. 

 

Esofagusulceration: 

Symtom är blödning och anledning är otillräcklig avslappning i gastroesofageala sfinktrar vilket 

leder till högt tryck mot slemhinnan som till slut spricker, laceration. Finns två olika syndrom 

här: 

• Mallory-Weiss Tears: Linjära, ytliga sår som oftast är nära sfinktern. Här är det enbart 

mukosan som har spricker 
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• Boerhaave syndrom: När tillståndet är på grund av kräkningar vi ser transmurala 

sprickor, mer medialt som leder till ruptur! Svåraste formen av esofagusulceration  

Om tillståndet upptäcks i tid kan man sy eller föra in en stent. Om för sent så kan man behöva 

operera bort en del av esofagus.  

 

 

 

Intestinal metaplasi 

Patogenes: 

Innebär en förändring i epitelet i mage eller esofagus till ett epitel som liknar tarmepitel. 

Detta sker t.ex. vid Barretts esofagus (se ovan) och vanligaste anledningarna till detta är 

Helicobacter Pylori i magen eller gastric esophagus reflux diseases, GERD (bägge beskrivs 

ovan).  

I början av denna metaplasi påminner cellerna om tunntarmsepitel men ju längre tiden går börjar 

de likna colonepitel.  
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Appendicit 

 

 

Patogenes:  

Är en akut inflammation i appendix. 

Ca 7% av befolkning utsätts för appendicit och det är vanligast bland ungdomar. 

Orsaken är ofta okänd men man tror att en progressiv ökning av intestinalt tryck kan leda till 

kompression av venöst flöde. Hos 50-80% är appendicit associerad med luminal obstruktion, 

vanligtvis av en liten sten såsom fekalier (liten hård del av feces som fastnat) eller, mindre 

vanligt, gallsten, tumör eller en klump av maskar. Detta leder till ischemi vilket triggar 

inflammation och vävnadsödem. 

Pat får olika symtom beroende på var appendix är positionerad i kroppen, dock alltid ont i magen 

och klassiskt är ”McBurney’s punkt”. Kan misstas för ektopisk graviditet, mensverk eller 

Meckels divertiklar.  

Viktigt med snabb behandling och i sällsynta fall brister appendix vilket kan ge blödningar i 

peritoneum. 

Finns två olika typer: 

• Flegmonös: appendix är fylld med var 

• Gangerös: appendix vägg är nekrotisk vilket leder till perforation och pertionit. 

Appendicit kan också, men väldigt sällan, leda till tumörutveckling dvs appendixcarcinoider. 

Dessa är neuroendokrina som utsöndrar seratonin och kan ge upphov till ”seratonin syndrome”. 

Tumörerna är oftast benigna men kan, ytterst ovanligt, vara maligna och metastasera. 
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Morfologi: 

Vi ser neutrofiler som infiltrerar muscularis propria och cellväggen blir tjock; transmural 

inflammation. Ibland kan man även se abscess. 

Makroskopiskt kan vi ses en missfärgning på appendix till följd av blödning och fibros. 

 

Crohns sjukdom 
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Patogenes: 

Chrons sjukdom kan drabba hela GI-kanalen, dvs från munhåla till anus. Dock syns 

inflammation oftast i ileum, cekum och ileocerkalvalven.  

Vid långt gången, obehandlad, kronisk Chrons ökar risken för adenocarcinom i colon.  

 

Morfologi: 

Sjukdomen håller sig enbart till tunntarmen i 40% av fallen, medan 30% av pat har inflammation 

i tunntarm och colon. Resterande 30% har enbart inflammation i colon.  

Skiplesioner/fläckvisa lesioner, dvs djupa sår varvat med normal slemhinna syns, 

väggförtjocking samt krypande fett som omsluter hela submukosan (tecken på reaktiv förändring 

efter LT-inflammation). Längsgående sår. 

Kan hoppa och finnas ileum och rektum men inte där i mellan. 

 

Mikroskopiskt syns transmural inflammation med lymfoida aggregat, kryptiter (inflammation i 

slemhinnan), kryptabscess (eosinofil abscess), aftösa ulcerationer (i munhåla), granulom, 

flerkärniga jätteceller komplikationer i form av sprickformade ulcerationer som når djupt ner i 

submukosan och genom musklaris muosae, samt fibros i submukosan. Kan även finnas mindre 

ansamlingar av inflammatoriska celler, s.k. sekundära lymffolliklar utanför muskularis propria. 
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Kliniskt och behandling: 

Diarée, feber och magsmärta är tidiga symtom. Kan vara nere i högre kvadranten till en början 

och kan därför misstas för appendicit. Sjukdomen kommer i skov och kan triggas av stress, diet 

och tobaksrökning. Kan leda till järnbrist. 

De delar av tarmen som fått fibros ska opereras bort, ofta är det vid områden som har 

anastomoser, och ca 40% behöver göra om operationen inom 10 år.  

Eftersom sjukdomen även kan leda till perforationer, uveit, polyartrit, sacroilit med mera (se sida 

590 9th ed).  

Normal behandling vid svåra skov är kortikosteroider (som UC) och svarar pat ej på det så ges 

TNF-hämmare eller integrin-hämmare. Som sagt bör kirurgi ses som ett alternativ. 

Immunmodulerare ges som underhållsbehandling. 

 

Ulcerös kolit 
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Patogenes: 

Lik CD men är begränsad till colon och rectum. Inflammationen är begränsad till slemhinnan, 

går till genom muscularis.  

Blodiga diaréer med slem i, magsmärta och kramper är typiskt, som försvinner när man bajsat. 

Symtomen kan vara i dagar till månader innan de avtar. 

 

Morfologi: 

Involverar alltid rektum och sträcker sig proximalt mot colon. Tunn vägg. 

Här syns INTE skip lesioner utan det är en jämn inflammation.  

När hela colon är inflammerad kallas det för pancolitit.  

Mukosan är rödare än vanligt, granulom SAKNAS och breda sår (vänster pil).  

Kan även synas ”pseudopolyper” (höger pil); isolerade områden av regenererad mukosa som blir 

bullig, reaktiv och ligger mellan de ulcererade områdena. 

Icke behandlad, kronisk UC kan leda till mukosa-atrofi vilket gör att vi saknar den veckiga ytan 

samt haustra och epiploce. 
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Behandling: 

Vid behandling av ulcerös kolit bör sjukdomens utbredning och svårighetsgrad värderas. 

Svårighetsgrad kan bedömas utifrån enkla kliniska och laboratorie-parametrar.  

Det bör noteras att även patienter med svår kolit kan te sig anmärkningsvärt opåverkade och att 

sjukdomens svårighetsgrad därför lätt underskattas. Pat med svårt skov bör slutenvårdas för att 

korrigera vätskadeficit, behandlas med kortikosteroider, antibiotika (om bakteriell inflam syns), 

trombosprofylax (ökad risk för trombos vid UC). 

Man bör INTE ge antikolinergika eller NSAID:s under akut skov då de kan förvärra tillståndet. 

Kirurgi kan ges vid svåra blödningar. 

Vid lätt- och medelskov behandlas UC med ASA och ibland kortikosteroider 

 

IBD: Skillnad mellan Chrons och Ulcerös Kolit 
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Infektiös enterit 

 

Patologi: 

Inflammation i tarmen men som till skillnad från UC, som är en autoimmun sjukdom, så är 

denna akut. Ett globalt hälsoproblem som leder till 50% dödsfall inom 5 år. 

Symtom är diaree, kräkning, blod i avföring som till slut leder till dehydrering. 

De flesta bakteriella inflammationerna är akut och självbegränsande men det finns även infektösa 

enterokoliter som uppstår på grund av läkemedel som antibiotika som då stört den normala 

tarmfloran. I dessa fall ser man nekros av slemhinnan (pseudomembraner). 

 

Etiologi: 

Orsakas av: 

• Bakterier: toxinproducerande, invasiva  

• Tuberkulos: M.tuberculosis, M.avium, M. bovis 

• Virus: Norovirus, Rotavirus 

• Parasiter: Ascaris lumbricoides (spolmask), strongyloides (tvärgtrådsmask), Necator 

americanus, Ancylostoma duodenale 

• Protozoa: giardia lamblia eller entamoeba histolytica 

Diagnos med hjälp av mikrobioodling eller serologi. 
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Celiaki 

 

Immunmedierad enteropati som orsakas av exponering av gluten. 

0.5 – 1% är drabbade i västvärlden.  

Obs: kan leda till adenocarcinom i tunntarmen! 

 

Patogenes: 

Gluten bryts normalt ner i borstbrämet på entrocyternas apikala yta och blir till gliadin som 

senare deamineras av transglutaminas.  

Vid celiaki kommer deaminerat gliadin tillsammans med APC → aktivering av T-hjälparceller 

som påbörjar cytokinproduktion som IL-15 och attrahererar T-mördarceller som kommer att 

attackera entrocyterna. Därtill komme plasmacellerna och kör ut riktat mot transglutaminus eller 

deaminerat gliadin. 

Detta är genetiskt och ses med predisposition hos HLA-DQ2 och HLA-DQ8. 

Symtom är trötthet, viktnedgång, diarre, anorexi, tillväxthämning hos barn och systemiska 

manifestationer som dermatitis herpetiformis.  

 

Komplikationer som vid celiaki är refraktär celiaki (svarar ej på behandling), enteropatiassocierat 

T-cellslymfom (EATL) eller adenocarcinom i tunntarmen. 

 

Diagons: 



4) GASTRO-INTESTINALKANALENS PATOLOGI 112 

För diagnos krävs samtliga dessa tre mikroskopiska fynd: 

1. Villusatrofi och krypthyperplasi 

2. Ökning av interepitelia T-lymfocyter (CD3+, gamma/delta) 

3. Ökning av plasmaceller, lymfocyter, eosinofila och mastceller i lamina propria. 

Det fastställs genom serologi (antikroppar mot transglutaminas och gliadin), biopsi och genetik 

(HLA).  

 

Ileus Invagination 

Tarmstopp, mekanisk obstruktion.  

Kan ske på olika sätt genom: 

• Adhesion/brider (sker ofta postoperativt som en slags ärrbildning mellan två segment) 

• bråck; peritoneum bilder ett litet veck som tarm kan fastna i och sker oftast i bukvägg 

som blivit försvagad så att tarm och kärl kan glida igenom. 

• stenoserande tumör  

• invagination/ intussusception; ett segment som ligger längre fram skjuts bakåt in i ett 

kaudalt segment. Den vanligaste orsaken till ileus hos barn under 2 åå och orsakas då ofta 

av virus/vaccin/hyperplasi eller på grund av polyp eller tumör som på grund av 

peristaltisk våg drar inåt och bildar dessa invaginationer vilket kan leda till ischemi i 

tarmen. 

• förträngning 

• volvulus, dvs tarmvred.  

 

Angiodysplasi 

Är försvagade, degenerativa förändringar i tunna blodkärl i framförallt tarmslemhinnan, vilka 

kan orsaka gastrointestinala blödningar hos äldre, vanligast bland personer > 60 åå. 

Lesionerna är ofta multipla och vanligast i högerkolon, men kan förekomma på andra platser i GI 

kanalen, och står för ca 20% av alla stora blödningar i kolon.  

Är en vanlig anledning till oförklarliga blödningar i GI kanalen och dessutom smygande 

oförklarlig anemi. Behandlingen är medicinering eller operation.  
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Peritonit 

Bukhinneinflammation, inflammation i peritoneum. Även ”akut buk” och är sällan en 

primärdiagnos utan en sekundär. Kan vara lokal eller generell. 

Inflammationen uppstår när peritoneum blir retat av t.ex. magsyra, galla, tarminnehåll, pus, 

inflammerade organ (t.ex. appendicit, divertikulit och kolecystit), blod eller urin. Den vanligaste 

anledningen till denna typ av retning är att ett organ inuti peritoneum brister. 

 

Bukhinneinflammation kan även uppstå hos bland annat patienter som behandlas med 

peritonealdialys mot kronisk njursvikt. Anledningen är då att patienten vidrört kopplingar som 

används vid dialysen eller kommit åt med kläderna.  

 

Symptom vid bukhinneinflammation är mycket individuella men buksmärtor, kräkningar och 

feber är vanligt förekommande. Även ofrivilligt muskelförsvar, släppömhet, direkt 

palpationsömhet eller indirekt palpationsömhet. 

Tillståndet kan vara livshotande om ingen behandling setts in. Behandling sker med antibiotika.  

 

Cirkulationsrubbningar i mage-tarm 

Esofagusvaricer 

 

Patogenes: 

Varicer = dilaterade anastomoser på grund av ökat BT i portasystemet vid t.ex. levercirrhos eller 

schistomias. 50% av pat med levercirrhos får esofagusvaricer. Försämrad levercirkulation vid 

levercirros, på grund av fibros av levervävnaden, ger portahypertension (högt blodtryck i vena 

portae). Det venösa blodet shuntas då till de ytliga och sköra vv. oesophageales i magstrupen, 

som riskerar att spricka. Följden blir blodkräkningar. 
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Syns i distal tredjedel av esofagus. Här finns anastomos mellan de portala och kavala (vena cava) 

venösa systemen, även kallade de subepiteliala och submukosala venösa plexus.  

Kan vara asymtomiskt men kan även, vid högt tryck, orsaka livshotande blödningar. 

 

Morfologi: 

Dilaterade anstomoser syns. 

 

Undersökning: 

Angiografi eller endoskopi med stigande vener. 

 

Behandling: 

Mortalitet vid ruptur i varicer är 20% och man behandlar genom att försöka stoppa blödningen, 

minska infektionsrisken och andra komplikationer som är relaterat till primära sjukdomen och 

leversvikt. 

 

Tarminfarkt 

 

 

Tarminfarkt uppkommer som vanligt på grund av ischemi och delas in i akut vs kronisk 

tarmischemi.  

Tarmischemi = tarmangia. 
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Akut tarmischemi: 

Innebär syrebrist som uppkommit akut i tarmen. Beror ofta på akut arteriell trombossjukdom och 

leder till tarminfarkt och nekros.  

Oftast hos pat över 60 åå orsakerna kan vara arteriell emolisering (50%), arteriell trombos, 

ateroskleros i tarmkärlen vilket leder till icke ocklusiv tarmischemi, venös trombembolism eller 

strangulation av tarm. 

Symtomen delas in i tre faser: 

1. Första fasen med diffus/central buksmärta, akut tömning, illamående & kräkningar 

2. Andra fasen med minskad smärta (tarm börjar gå i nekros), illamående, kräkningar och 

begynnande paralytisk ileus 

3. Tredje fasen har mer tilltagna smärtor än fas ett, blodiga avföringar (mukosan går i 

nekros) och feber samt nedsatt allmäntillstånd. 

 

Utredning och behandling: 

Labbprover (t.ex. leukocyter, laktat, D-dimer och Hb som kan vara sänkt), bukstatus, DT-

angiografi, samt CT som är det allra viktigaste.  

Behandlas med heparin, läkemedel mot underliggande sjukdom, antibiotika om bakterier, ev 

vasopressor och snabb kirurgi.  

 

Kronisk tarmischemi: 

Långvarig cirkulationssvikt i tarmen. 

Ger ofta måltidsrelaterad smärtor, viktminskning (för pat blir orolig att äta pga smärta) och 

systoliska blåsljud kan höras ovanför naveln. Steatorre och blödningar kan föreligga. Utreds med 

hjälp av angiografi eller ultraljud med doppler.  

 

Differentialdiagnoser för akut och kronisk tarmischemi: 

Ulcusperforation, Aortadissektion, Akut hjärtinfarkt, Mekanisk ileus, Kronisk pankreatit, 

Gallstenssjukdom, Gastroesofageal refluxsjukdom, Peptiskt ulcus, Pankreascancer, 

Ventrikelcancer, Infektiös kolit, Divertikulit, Crohns sjukdom, Ulcerös kolit och 

Tjocktarmscancer. 
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Hemorrhoider 

Dilaterade, anala eller perianala, anastomoser mellan det portala och kavala systemet. delas in i 

externa resp interna hemorrhoider. 

- Externa: här påverkas inferior hemorrhoidal plexus 

- Interna: här påverkas superior hemorrhoidal plexus 

5% av population får homorrhoider och orsakerna kan vara förstoppning, graviditet, ökat 

intraabdominalt tryck, venös stas eller portal hypertension. 

Är aldrig livshotande men ger blödning i avföringen och kan öka trombosbildning.  

Behandling är smärtstillande lokal salva samt salva för att minska blödning inflammation. Läker 

ut av sig själv. 

 

Cystor och divertiklar i mage-tarm 

 

Esofagusdivertiklar 

Säckliknande utbuktning av slemhinnan genom esofagus muskellager. Ovanligt tillstånd som och 

vanligast i 70-80åå. Symtom är dysfagi, heshet, dålig andedräkt och diagnos genom röntgen och 

behandlas med endoskopi eller kirurgi. 

 

Tunntarmsdivertiklar 

Utbuktning i tunntarmens vägg som inkluderar muscularis propria och kan antingen vara 

medfödd (Meckels – se ovan) eller spontan. Finns även något som kallas för pseudodivertikel 

vilket är prolaps (framfall) av mukosan och submoksan genom muscularis propria. Dessa är 

alltid förvärvade och kan uppstå av drag utifrån = traktion eller på grund av ökat intraluminalt 

tryck = pulsion. 
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Colondivertiklar 

 

Även kallad divertikulit. 

På makrobilden ser vi de små hålen i slemhinnan. 

På histobilden ser vi tydligt den här lilla polyp-aktiga utbuktningen som är divertikeln. Är en 

pseudo-divertikel som ofta uppstår i sigmoideum (till 90%).  

Ses oftast hos personer som är > 60 år och uppstår på grund av ökat intraluminalt tryck samt 

uppbyggnad av muscularis propria i kolon. 

Symtom ses endast vid inflammation och inflammation sker när tarminnehåll stagnerar i 

divertikeln. Inflammationen sprider sig därefter till partier av omgivande tarmvägg och kan 

orsaka perforation och blödning. 

Differentialdiagnoser är endometerios, appendicit och uretärsten. 

 

Oklart om jag ska ha med detta… (Inne i muscularis propria finns små avbrott där kärl och 

never kan passera och därför är det minskad motståndskraft där. Detta kan leda till, vid ökat 

intraluminalt tryck, att slemhinna och submukosa tränger ut genom m. propria och 

longitudinellt skikt omvantlas till tenia coli och förstärker därför dessa områden.) 
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Diverticulos 

 

Tarmfickor. Multipla divertiklar. 

Typiska symtom är magsmärta, trög mage och feber och symtom uppkommer först vid 

inflammation.  

Syns framförallt på colon descendes och sigmoideum.  

Makroskopiskt syns perforation som bilden ovan med divertiklar runt tarmen med t.ex. 

kalium i. mikroskopiskt syns fibrotiska streck. 

Orsaker som ger ökad risk till tarmfickor är fiberfattig kost men pankreatit, TBC, appendicit 

och gyninfektioner kan även leda till divertikulos. 

Komplikationer är lokal inflammation, förstoppning och perforation som kan nå peritoneum 

→ peritonit i värsta fall. 

Differentialdiagnoser är i princip alla adenom och ulcerös kolit. 
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Tumörsjukdomar i mage-tarm 

Skivepitelcancer i esofagus 

 

Patogenes: 

Ofullständigt känd men det syns olika typer av dysplasier, likt skivepitel i huden. 

Går från förstadiet dysplasi som är lätt → måttlig → grav för att sedan utvecklas till carcinom. 

Är ej associerad med Barretts utan av framförallt rökning. 

Ses främst i mittendelen, jämfört med adenocarcinomet som ses mer i distala delen, av esofagus 

och upptäcks tyvärr sent eftersom just denna del av esofagus kan dilatera och därför blir det 

mindre obstruktion. Kan dock leda till tracheaesofageal fistel → obstruktion vilket påverkar 

aspirationen. 

Vanligaste orsaken är rökning. 

Låg överlevnad, enbart 9% vid en 5 års prognos (till skillnad från om man upptäcker tumören 

tidigt och tumören enbart är ytlig, då är överlevnad 75% på 5 år). 

 

Riskfaktorer: 

Alkohol, tobak, nitrosaminer, carcinogener, HPV, kemisk skada, akalasi (kronisk störning i 

esofagus nedre sfinkter) och strålbehandling. 
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Även associerad med ”Plummer-Vinson-syndrome” som är en medfödd missbildning som gör att 

man får svårigheter att svälja samt järnbristanemi till följd. 

 

Epidemiologi: 

Hög incidens i Iran, Kina, Sydamerika och Sydafrika och incidensen varierar 100-falt mellan 

olika länder. 

Ses ofta hos personer över 45 åå och vanligare hos män än kvinnor. 

 

Morfologi: 

Vi ser vanligtvis ett låg, till medeldifferentiering dysplastiskt skivepitel med keratinbollar. 

Cancern kan invadera omliggande respiratoriska strukturer vilken kan leda till pneumoni 

(lunginflammation) men även till aorta, mediastinum och perikardiet.  

Eftersom att vi har ett stort lymfdränage från esofagus så kan vi se metastaser som även dessa 

varierar på beroende på var modertumören befinner sig i esofagus. 

 

Kliniskt och behandling: 

Symtom är dysfagi, svärta vid sväljning och obstruktion i strupen. Viktnedgång, blödning och 

sepsis kan även uppkomma när tumören får ulcerationer. 

Undersökning görs med endoskopi. Som beskrivet ovan så är det stor risk för metastasering via 

lymfnoderna och har detta skett är prognosen ännu sämre.  

Behandling är kirurgi. 
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Adenocarcinom i esofagus 

 

 

Patogenes: 

Körteltumör som drabbar man 7 ggr mer än kvinnor och framförallt i västvärlden. 

Till skillnad från skivepitelcancer så är denna inte framförallt påverkad av rökning (rökning är 

också en orsak) utan framförallt associerad med Barretts esofagus, dvs magslemhinna uppe i 

esofagus. 

Barretts esofagus → intestinal metaplasi → dysplasi → carcinom när det har skapats genetiska 

och epigenetiska förändringar, t.ex . TP53 (tumörsuppresserande gen).  

Tumörerna är ofta i de distala delarna, närmast ventrikeln, av esofagus och kan även vara i 

cardia.  

 

Riskfaktorer: 

Tobak, obesitas, malnutrition, strålning och framförallt GERD. 

 

Morfologi: 
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Mikroskopiskt syns mukosa-secernerande körtelceller som ligger back-to-back utan stroma 

mellan de. Nära tumören ses ofta Barretts esofagus. 

 

Kliniskt och behandling: 

Dysfagi, progressiv viktnedgång, och smärta i halsen. När symtomen väl visar sig har cancern 

ofta gått långt och spridit sig via lymfnoderna och därför är överlevnadsprognosen för 5 år enbart 

25%. Om cancern enbart finns i mukosan och submukosan, dvs är ytlig, är överlevnad istället 

80% för 5 år. 

 

  

Ventrikelpolyper 

 

Patogenes: 

Polyper i ventrikeln är små noduli som utgår från slemhinnan och är högre om omgivande 

mukosa. Är ett hamartom = oorganisk tumörliknande förändring som uppbyggd av mogen 

vävnad som är den normala lokalt. Ses hos 5% av pat som genomgår endoskopi. 

Delas in i: 

- Benigna polyper:  

o Hyperplastiska/inflammatoriska (som mikrobild ovan):  

Patogenes: 

75% av alla ventrikelpolyper och syns oftast hos personer mellan 50-60 åå som 

har ofta har en bakgrund med gastrit som initierar hyperplasin och 

polyptillväxten. Om det är H.pylori gastrit så kan polypen dra sig tillbaka när 

bakterien är behandlad.  

Morfologi: 

Ofta multipla polyper, ovala i formen, mindre än 1 cm i dia och täckta med en slät 

yta. Mikroskopiskt är polyperna ofta oregelbundna, dilaterade som cystor med 

förlängda foveoler. Ödem i lamina propria och ytliga erosioner kan förekomma. 

Dysplasin, som är precancerös i in situ lesioner, har ökad risk för 

cancerutveckling om polypen är > 1.5 cm i dia. 



4) GASTRO-INTESTINALKANALENS PATOLOGI 123 

o Funduskörtel:  

Patogenes: 

Dessa polyper är INTE neoplastiska, dvs kan ej övergå till cancer. Polyperna är 

ett vanligt svar på läkemedel som protonpumphämmare och man tror att det beror 

på att dessa läkemedel leder till ökad gastrinsekretion och hyperplasi av körtlarna 

som producerar gastrin (givet reduceras magsyra). Polyperna kan vara 

asymtomiska men kan även orsaka yrsel, illamående och magsmärta.  

Morfologi:  

Utbrett ffa i corpus och fundus, välavgränsade och multipla polyper. Kommer 

sporadiskt och är vanligt hos personer med FAP (familial adenomatös polypis) – i 

denna fall är de maligna jämfört med när de kommer som svar på 

protonpumphämmare. 

Mikroskopiskt syns dilaterade, oregelbundna körtlar med tillplattade parietal- och 

huvudceller.  

- Premaligna polyper:  

o Adenom (-om = benign) 

Patogenes: 

Står för 10% av polyperna i ventrikeln och är äkta neoplasi med dysplasi. Drabbar 

främst män (3:1) och i ålder 50-60 åå. Ofta korrelerat till kronisk gastrit med 

atropi och intestinal metaplasi. Risken för att utveckla adenocarcinom ökar med 

storleken på adenomet, särskilt om > 2cm i dia och ca 30% av adenomen 

utvecklas till adenocarcinom.  

Morfologi: 

Finns i ventrikel, oftast i antrum, men även i rektum. Är oftast av intestinal 

”kolumnal” epitel och dysplasin kan vara låg- höggradig. Oavsett grad så kan det 

synas förlängda, hyperkromatiniserade kärnor hos epitelceller och 

pseudostratifikation. Vid höggradig syns ofta oregelbunden arkitektur av cellerna 

och körtlar back-to-back utan stroma mellan de. 

 

- Maligna polyper: adenocarcinom, extranodalt lymfom, GIST och neuroendokrin tumör 

 

Adenocarcinom i ventrikel 

Patogenes: 

Står för 90% av all ventrikelcancer.  

Tidiga symtom liknar kronisk gastrit som dyspepsi, dysfagi och illamående/yrsel. Mer utvecklad 

cancer ger anorexi, viktnedgång, anemi och blödningar. 

Kan vara diffus eller intestinal, sporadisk eller hereditär – en ganska så heterogen cancer men 

med några typiska anledningar till adenocarcinom är:  

- Diffus: 
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o Mutationer, dvs hereditärt, är ofta ofta germlinemutationer i CDH1 som kodar för 

E-kaderin, ett adhesionsprotein för endotelceller. Mutation i CDHI står för 50% 

av diffusa magtumörer och förlusten av E-kaderin verkar vara en nyckelfaktor till 

utveckling av adenocarcinom. Denna mutation ger ofta cancer i tidig ålder. 

o Sporadisk: 50% av diffus cancer är pga CDH1-mutation, resten på grund av 

minskat uttryck av E-Cadherin 

- Intestinal 

o En annan germlinemutation som gör att man får familjär adenomatös polypos 

(FAP) leder till ökad risk av intestinal magcancer (mer på s 570 9th ed) 

o Sporadisk: pga B-kaderin, MSI, hypermetylering av olika gener 

 

- Infektioner: 

o H.pylori, som är den vanligaste orsaken till kronisk gastrit, kan också leda till 

utveckling av adenocarcinom genom att genetiska och epigenetiska förändringar. 

Detta genom att öka inflammatoriska proteiner som IL-1B och TNF.  

o EBV: 10% av magcancer är associerad med Epstein-Barr Virus infektioner. Det är 

inte helt klarlagt vad EBV gör för att utveckla cancer men det är sällan TP53 

mutationer syns samtidigt, vilket talar för att EBV-relaterad cancer är väldigt olik 

de andra adenocarcinomen i magen. EBV-cancer brukar dessutom utvecklas i den 

proximala delen av magsäcken, ha ett diffust uttryck och lätt sprider sig via 

lymfan. 

- Andra faktorer: 

o Risken för ventrikelcancer ökar vid andra hereditära cancersyndrom som Lynch, 

Juvenil polypos eller Peutz Jeyhers syndrom.  

o Ibland överuttryck av Her” (EFGR) vilket kan behandlas målinriktat, bra prognos 

o Diet, nitrosaminer och kronisk gastrit ökar även risken 

 

Epidemiologi: 

Delas även här in i intestinal och diffus. 

- Intestinal: 2:1 män:kvinnor, medelålder 55 år. Förekommer geografiskt med 20x högre 

risk i Japan, Chile, Costa Rica och östra Europa i jämförelse med Nordamerika, norra 

Europa, Afrika och Sydostasien. Tros ha att göra med diet. Stor screening med endoskopi 
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i områden med hög inscidens, t.ex. Japan, har gjort att 35% av nyupptäckt cancer bara 

hunnit bli tidig cancer, dvs enbart i mukosa + submukosa vilket ger en mycket bättre 

prognos.  

- Diffus: ej geografisk inscidens och här saknas prekursorer.   

Cancern är även vanligare hos lägre socioekonomisk status grupp och hos personer med  

”multifokal mukosaatrofi and intestinal metaplasi”. 

 

Morfologi: 

Adenocarcinomen klassificeras beroende på var i ventrikeln de befinner sig.  

Lauren-klassifikation delar in cancern i ”intestinal” vs ”diffus”.  

- Intestinal variant är ofta stora bulkiga körtlar som liknar adenocarcinom i esofagus el 

colon. Ulcerationer kan synas och de neoplastiska cellerna har ofta apikala, mucinösa 

vakuoler och mycket mucin syns. Makroskopiskt syns polypoid eller ulcererad 

slemhinna. Cancern utvecklas ur prekursorlesioner såsom dysplasi och adenom.  

- Diffus variant är ofta infiltrativ med osammanhängande celler med rikligt med 

cytoplasma som gör att kärnor puttas ut till kanterna av cellen vilket gör att vi gfår 

”signet ring cell” utseendet. Vi ser ofta en desmoplastisk reaktion.  

Makroskopiskt syns en förtjockad vägg, utslätad rugae (som AMAG) och slem. 

Om denna variant sprider sig kallas den för ”linitis plastica”. 

 

Kliniskt och behandling: 

Cancern upptäcks ofta på grund av metastasering, antingen lymfoid eller lokal till pankreas, 

duodenum eller retroperitinalt.  

Om möjligt görs kirurgisk resektion och efter operation har vi en 90% överlevnad 5 år ÄVEN 

vid lymfnodmetastasering om det är en TIDIG cancer. Vid sent gången cancer är överlevand 

20% då dagens kemoterapi svarar dåligt på denna typ av cancer, vilket gör att medelöverlevnad 

(i USA) är 30% för 5 år.  

 

Metastasering: 

- Lymf: regionala körtlar samt supraclaviculära lymfkörtlar (Virchows körtel) 

- Hematogen: ffa till lever, lunga och CNS. Om sprider sig till ovarier så har vi 

Krukenbergstumör! 
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Adenocarcinom i tunntarm 

Adenocarcinom i tunntarmen men finns även neuroendokrina tumörer i tunntarmen (carcinoid), 

GIST och lymfom som är maligna. 

Vi har dock sällan neoplasier i tunntarmen, endast 5% av alla GI tumörer är i tunntarmen, på 

grund av: 

- Tunntarmen har snabb passage av föda, mycket vätska, celler med lägre 

profilerationspotential än resten av GI, mycket enzymer som avgiftar samt ett aktivt 

humoralt och cellulärt immunsystem. 

Ytterligare information saknas i boken samt föreläsningen. 

 

Appendixcarcinoid 

Den vanligaste cancern i appendix och upptäcks ofta vid resektion av appendix vid t.ex. 

appendicit. Involverar ofta den distala tippen av appendix som då ofta är uppsvullen upp till 2-3 

cm i dia.  

Cancern metastaserar sällan. 

Ytterligare information saknas i boken samt föreläsningen. 

  

Adenom i colon & rectum 

 

Patogenes: 

Neoplastiskt tillstånd i kolon, benign polyp.  

Dystrofi av epitelprofilerande celler av körtelvävnad. Dysplasin har vara hög- till låggradig. 
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Vanligt tillstånd som omrking 50% av alla 50åringar i västvärlden har.  

Eftersom adenom är ett precanceröst tillstånd och kan leda till kolorektalcancer så görs 

kolonskopi på många +50 åringar i USA.  

Cancerrisken ökar med polypens storlek och kan vara tubulär (minst storlek och vanligaste 

subtypen), tubulovillös (mellanstorlek) och villös (störst i storlek). 

Kan vara sporadisk eller hereditär och om ärftlighet finns så screenas pat ännu tidigare (i USA). 

Kan vara sporadisk eller hereditär, t.ex. vid FAP.  

 

 

Morfologi: 

Är normalt 0.3 – 10 cm stora med en yta som är sammetsliknande eller hallonliknande.  

Histologiskt ser vi epitelial dysplasi med hyperkromasi och förstorade kärnor.  

 

Hyperplastisk och sågtandadpolyp i colon & rectum 

  

Mikrobilder 

Övre bilden: hyperplastisk polyp 

Mellanbilden: sågtandad, platt polyp som även har profileration i kryptbotten. 

Makrobilden är en hyperplastisk polyp 
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Patogenes: 

Är en heterogen grupp som är inkluderar hyperplastiska polyper som inte är neoplastiska. 

Polyperna är släta till sin yta och har ofta samma färg som slemhinnan runt omkring. 

Hyperplastiska blir sällan maligna men det kan sågtandande bli och därför bär man ta bort 

polypen för att ställa diagnos. 

Hyperplastiska polyper är sällan större än 5 mm, är ofta multipla och hittas vid rektoskopi. I fall 

det är enstaka hyperplastiska polyper bör de avlägsnas, om de är multipla är det inte möjligt och 

man gör en biopsi och har pat multipla hyperplastiska polyper är den kolorektala 

cancerincidensen förhöjd. 

 

Sågtandande skiljer sig från hyperplatiska polyper genom att de sågtandande polyperna har en 

arkitektur genom alla körtlar vilket inkluderar kryptor som är dilaterade och ett lateralt 

tillväxtsätt. Dessutom är denna variant malign och precancerös. Vanligast i högerkolon. 

 

Inflammatorisk polyp i colon & rectum 

Patogenes: 

Denna polyp är en del av syndromet ”solitary rectal ulcer syndrome”.  

Pat får symtom som rektal blödning, slem och lesion i rektums främre vägg.  

Vanligast i 60-70 åå och i vänsterkolon.  

Patogenes är oklar men gemensamt är minskad epitelomsättning och minskad avstötning av 

ytepitelceller (enligt föreläsning). 

Orsaken (enligt boken 9th ed sid 592) är problem med relax i anorektala sfinkterna vilket leder 

till en skarp vinkel på den anteriora rektala delen, vilket gör att den rektala mukosan får 

ulcerationer.  

 

Morfologi: 

Makroskopiskt är polyperna < 5 mm stora med slät yta.  

Mikroskopiskt syns mogna bägarceller och enterocyter som hyperprofilerat ytligt medan en 

normal organisation syns i kryptorna. 
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Adenocarcinom i colon & rectum (kolorektal cancer) 

 

 

Patogenes: 

Vanligaste typen av kolorektal cancer är adenocarcinom. Delas in i högersidig (proximala colon 

och caecum) och vänstersidig (rektum och sigmoideum). 

De proximala delarna är svårare att inspektera med kolonoskopi. Dessa polyper är dessutom 

svåra att identifiera och att ta bort endoskopiskt. Det här kan förklara varför koloskopi skyddar 

mindre effektivt mot högersidig koloncancer jämfört med vänstersidig koloncancer. Högersidigt 

adenokarcinom kännetecknas av bredbasiga, sågtandade adenom/polyper med polypös tillväxt 

med exofytiska symptom som blödning (med järnbristanemi och trötthet som följd). 

Vänstersidig cancer, som utvecklas ur tubulära eller villösa adenom, producerar istället mer slem 

och ger förstoppning. De två cancrarna skiljer sig även från varandra rent molekylärt sett. Dessa 

cancrar växer annulärt. Högersidiga tumörer är ofta associerade med mutationer i pathways för 

DNA mismatch repair. Detta med vänstersidiga tumörer kopplas till kromosomala avvikelser 

som KRAS, APC, WNT, PIK3CA och p53. 

Denna cancerform kan vara spontan men är ofta hereditär och är den vanligaste maligna 

cancerformen i GI-kanalen som leder till hög dödlighet.  
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Typiska symtom är blod i avföringen samt anemi. För att utveckla denna cancer syns båda 

genetisk och epigenetiska förändringar. 

 

Genetiskt är inaktivering APC-genen (Adenomatous polyposis coli på q5), en tumörsuppressor, 

som kodar för E-kaderin involverad till 80% orsak till cancern. Dock krävs det att bägge kopior 

av APC är funktionellt inaktiverade, antingen genom mutation eller epigenetiskt, för att adenom 

ska utvecklas. Om bägge APC är inaktiverade har man i princip en 100% risk för 

kolorektalcancer vid 40 åå. 

APC-genen har en tumörsuppressor effekt vilket den gör genom att inhibiera andra proteiner och 

här är framförallt B-katenin som viktig att hålla under kontroll för att hindra oreglerad 

celldivision. När APC är inaktiv börjar B-katenin ackumulera och translokera till nukleus, 

aktiverar transkriptionsgener och cellprofileration ökar. Därtill sker fler mutationer som t.ex. 

KRAS som också främjar cellprofileration och hindrar apoptos.  

 

Andra mutationer är av tumörsuppressorgener är SMAD2 och SMAD4 som ska aktivera TGF-B 

signalering, som i sin tur har som funktion att hindra cellcykeln. När dessa gener är inhiberade så 

blir det för mycket cellcykelstimulans och okontrollerad celltillväxt.  

 

Mutation i tumörsuppressorn TP35 syns hos ca 80% av adenocarcinomen men i princip aldrig i 

adenomen, vilket tyder på att denna mutation enbart sker i det senare skedet av cancern. 

 

En annan orsak till cancern är ”mikrosatellit instabilitites vägen” som patienter med har problem 

med lagning av DNA-mismatch vilket gör att pat ansamlar DNA-mismatches. Dessa mutationer 

är ofta tysta men om de sker i promotor-regionen t.ex. så kan även dessa leda till okontrollerad 

celltillväxt, t.ex. genom mutation av TGF-B-receptorn. 

 

Epidemiologi: 

I USA står denna cancer för ca 15% av all cancerrelaterad död, nummer två efter lungcancer. 

Incidens är som högst mellan 60-70 åå och något fler män än kvinnor drabbas. De vanligaste 

länderna är USA, Canada, Australien, NZ, Danmark, Sverige och andra i-länder, hela 30x 

vanligare i dessa länder än i t.ex. Indien, Sydamerika och Afrika. Man tror att diet som mat med 

lågt fiber och högt intag av raffinerat fett och kolhydrater ökar risken för cancern. En del studier 

säger att aspirin och NSAID:s har en skyddande effekt mot cancern, eventuellt genom att hämma 

COX-2 som annars ofta är överuttryckt hos de med kolorektal cancer. 



4) GASTRO-INTESTINALKANALENS PATOLOGI 131 

 

Morfologi:  

Cancern är generellt utbredd över hela kolon. 

Tumörer som växer i proximala/ högerkolon (30%) är ofta polyper eller exofytiska och skapar 

sällan obstruktion.  

Tumörer som växer i distala/ vänserkolon och rektosigmoidala delen (50%) är annulära, 

strukturerade och engagerar ofta hela tarmens omfång och kan leda till obstruktion. 

Tumörer i den transversal/ descendens delen av colon står för 20%.  

Tumören blir med tiden ofta palpabla. 

Mikrologiskt ser vi körtlar som ligger back to back och i högerkolon syns slem och signet-ring-

celler (föreläsning). Körtlarna kan producera mucin och ackumelera i intestinalväggen, dessa har 

dålig prognos (bok 9th ed s. 598).  

 

Kliniskt: 

Cekal och högsidig-koloncancer märks ofta genom trötthet tack vare järnbristanemi. Har en pat > 

60åå anemi bör man alltid utreda kolorektalcancer.  

Vänstersidig-koloncancer kan leda till blödningar, förändrade toalettbehov och kramper i nedre 

vänstra kvadranten.  

De viktigate faktorerna att se över är invasionens djup (om tillväxt genom muscularis propria) 

samt lymfnodmetastasering, om något av dessa skett är prognosen avsevärt sämre.  

Metastasering är vanligast till lymfnoder, lungor, ovarier och benmärg men även lever (dock ej 

vanligt för tumörer nere i analen här finns ingen väg förbi levern). 

 

Lever och gallvägar 

 

Ikteruspatogenes 

OBS: heter Jaundice på engelska, ikterus är enbart när vi får gul pigmentering i sklerea. 

Ikterus innebär att vi har en ansamling av galla (bile) och ett serumbilirubin > 35mm/ L (i boken 

står det 2.0 mg/dL) 

Typiska fynd är gul färg i hud och slemhinnor (t.ex. i ögonvitan), dvs gallpigment. 



4) GASTRO-INTESTINALKANALENS PATOLOGI 132 

 

Galla är en detergent som används för att bryta ner lipider och 

eliminerar överskott av t.ex. kolesterol.  

1. När erytrocyter brys ner bildas heme som blir till biliverdin. 

2. Biliverdin blir sen till bilirubin mha biliverdinreduktas.  

3. Bilirubin binds in till ett albuminkomplex och blir 

bilirubinalbuminkomplexet som har möjlighet att ta sig till 

levern och tas upp av hepatocyter.  

4. Väl i levern så kommer bilirubin att lämna komplexet och 

konjugeras med hjälp av bilirubinglukoneridtransferas.  

5. Konjugerat bilirubin är mindre toxiskt och mer vattenlösligt och 

kan nu ta sig ut i gallan och tarmen. 

 

 

Vid ikterus har något av de ovan stegen dock gått snett och vi får 

en ökning i bilirubinnivån vilket leder till gul pigmentering. Nedan 

är några exempel på tillstånd som leder till ikterus: 

 

- Hemolytisk anemi; vanligtvis på grund av ackumulation 

av okonjugerat bilirubin 

- Ineffektiv erytropoes, t.ex. på grund av thalassemi eller perniciös anemi 

- Neonatal ikterus 

- Minskad bilirubinkonjuering p.g.a 

o Droginterferens med membrancarrier system 

o Generell leverskada (virala hepatiter, chirros); ackumulation av konjugerat 

bilirubin 

o Gilbert syndrom eller Crigler Najjar syndrom (UGT) 

- Gallaflödeshinder; ackumulation av konjugerat bilirubin 

 

Cirka 80 % av kroppens bilirubin kommer från åldrande röda blodkroppar, som har avlägsnats 

från cirkulationen av mononukleära fagocyter i mjälten, benmärgen och levern. 

Resterande 20% kommer från Cytokrom P450-isoenzymer, myoglobin och omogen nedbrytning 

av hemoglobinförstadium i benmärgen. 

Viktigt: bilirubin transporteras av albumin i blodet. 
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Prehepatisk ikterus  

Uppstår vid destruktion av blodkroppar, hemolys, alltså innan vi har något levern, t.ex vid 

malaria.  

 

Hepatisk ikterus  

Ikterus orsakad av skada eller sjukdom i levern. Leverns oförmåga att metabolisera och utsöndra 

bilirubin leder till ökade nivåer av okonjugerat bilirubin i blodet.  

 

Posthepatisk ikterus 

Uppstår efter att bilirubin har dekonjungerat i gallen och innebär att gallan ej kan flöda ut. 

Gallaflödeshiner är exempel på posthepatisk ikterus. 

Kolestas 

 

I vänster bild syns gallpigment ansamlat i hepatocyter samt intracellulärt gallpigment. 

I höger bild syns degenerade hepatocyter p.g.a bilirubinet som blir toxiskt i för hög dos. 

 

Kolestas leder till ikterus och innebär stopp i flödet av galla som ska ut till tarmen från 

gallblåsan. Orsakerna till kolestas är flera: 

- Mekaniska: t.ex. neonatala kolestas som är orsakad av atresi, dvs medfödd missbildning 

avsaknad av gallgångar. Hos vuxna kan gallstenar eller tumörer leda till mekanisk 

kolestas 

- Inflammation/ obstruktion: leder också till stopp i gallväg och kan orsakas av sepsis, 

PBC eller PVC (alltså hepatitvirus) 

- Metabol rubbning i gallutsöndring 

 

Inflammatoriska tillstånd i levern 

OBS: mycket text och bra grafer på sida 614 och framåt, 9th ed. 
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Hepatit A - HAV 

RNA-virus, enterovirus. Viruset replikerar i hepatocyten (även till viss del i tarmceller). 

Viruset är EJ cytopatiskt, dvs det sker ingen förändring av värdcellen på grund av virusintrång, 

utan reaktionen mot de viralt infekterade hepatocyterna leder till vävnadsdestruktion.  

Viruset smittas fekal-oralt och är ett virus som är vanligt i länder med dåliga förhållanden vid 

fekal förorening i vatten eller mat, framförallt skaldjur (som ansamlar mycket vatten).  

När turister blir smittade står Hepatit A för 60% av dessa smittor.  

Detta virus kan ALDRIG bli kroniskt och vi har ett fullgott vaccin.  
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Bästa sättet för utredning av HAV är att söka efter anti-HAV-IgM-antikroppar, IgG syns bara vid 

”omsmitta”-  

 

Hepatit B - HBV 

Patogenes: 

DNA virus. Medlem av ”hepadnavirida-virusen”, en grupp virus som orsakar hepatit hos djur.  

Ej direkt cytoplastiskt; det är en cytotoxisk T-cell som ger sig på hepatocyterna som gör själva 

förstörelsen.  

Ger olika kliniska symtom som: 

- Akut hepatit och läkning av viruset 

- Ickeprogressiv kronisk hepatit 

- Progressiv kronisk hepatit som kan leda till cirros 

- Asymtomatiskt ”bärare” av viruset 

Kronisk HPV är en prekursor till hepatocellulärt carcinom  

 

Epidemiologi och smitta: 

Mycket utbrett virus i världen med 350-400 miljoner KRONISKA bärare. Främst i sydostasien, 

Afrika, Norra USA (eller Canada).  

HBV har lång inkubationstid och det tar ca 4-26 dagar innan man kan hitta viruset vid blodprov. 

Ett starkt virus som tål höga temperaturer och fukt. Viruset smittas via blod, t.ex. mor till barn 

vid förlossning, mellan barn i stora familjer, samlag eller missbruk. Kan även smittas via tårar, 

svett och saliv.  

 

Morfologi:  

Vid kronisk HBV kan ”ground glass hepatocyter” synas som uppstår på grund av ansamling av 

HBsAg i cytoplasman. Då syns stora, bleka, något granulära, rosa inklusioner i cytoplasman vid 

hematoxylin-eosinfärgning (se s. 617 9th ed) 

 

Kliniskt: 

Lång inkubationstid.  

- Vid akut HBV får pat influensaliknande symtom men virsuet är självbegräsnande och 

pat får livslång immunitet. 

- Vid fulminant HBV, dvs ett mycket snabbt och aggressivt förlopp, så får pat allvarlig 

levercellsnekros som leder till leversvikt och döden. Sker enbart för ca 1% av smittade 

med HBV.  

- Vid kronisk HBV så ser vi utveckling omvänt proportionell mot åldern vid virussmitta, 

dvs högre risk att barn som smittas får kronisk utveckling. Även här sker levercellsnekros 

och inflammation och om detta pågår i mer än 6 månader leder till ökad risk för cirros ch 

hepatocellulär cancer. 

Behandling: 

Behandling ges för att dämpa virusförloppet med interferon-alfa samt antivirala läkemedel. 

Vaccin finns och är en rekombination av HBsAg (markör för smitta) eller för dess immunogena 

epitoper. När man vaccinerar sig mot HBV vaccinerar man säg även mot Hepatit D, en annan 

hepatit som kräver HBV för att verka. 
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Hepatit C - HCV 

Patogenes: 

Enkelsträngat RNA, geneiskt instabilt virus med olika geno- och subtyper. Viruset har 6 

genotyper, baserat på gensekvensen. Detta gör att bärare kan bära på flera olika HCV-virus vilket 

kallas för ”quasispecies”. Ju mer quasispeci pat bär, desto värre prognos. 

Hepatit är en vanlig orsak till KRONISK hepatit och leversjukdomar som cirros och 

heptacellulärt carcinom. 

HCV infektion utvecklas till kronisk hepatit och 80% av dessa får kronisk infektion som kan 

vara symtomlös. Av dessa får 20% levercirros och av dessa får ytterligare 2-5% 

hepatocellscarcinom. 

 

Kliniskt: 

Inkubationstid om 2-26 veckor med median på 6-12 veckor. 

Akut HCV är symtomlös hos 75% av pat och är därför enkel att missa. Utdragen infektion är ett 

tecken på HCV-infektion och med tiden kan som sagt cirros utvecklas, kan dock ta upp till 20 år. 

 

Morfologi: 

Utöver morfologi beskrivet ovan för hepatiter så kan man vid HCV se mer fett i hepatocellerna, 

kanske pga ökad lipidmetabolism hos infektereade hepatocyter eller insulinsresistens. Man ser 

även lymfoida infiltrat i portarummen och skador på gallgångarna. 

 

Behandling: 

Finns kombination av antivirala medel som är dyr men funkar bra.  

Vaccination är dock svårt (enligt boken s. 617 9th ed) på grund av quasispecies. 

 

Hepatit E - HEV 

Hepatit E är ett enkelsträngat RNA-virus som sprids fekal-oralt via djur och ses mest runt 

ekvatorn t.ex. i Mellanöstern, Indien, Asien och Mexiko. 

Står för hela 30-60% av hepatitsmittade i Indien. 

Viruset är ofta självhämmande, dvs utvecklas ej till kronisk hepatit. Något som sticker ut är att 

viruset har hög dödlighet hos gravida, hela 20% av smittade preggos avlider.  

 

Kronisk hepatit 

Kroniskt hepatit innebär att viruset ger symtom, biokemisk eller serologisk uttryckt över 6 

månader i streck. Dessutom ska det finnas histologiskt dokumenterad inflammation och nekros.  

En del hepatiter kan blir kroniska men utöver det så kan de påverkas av autoimmunitet, droger, 

toxiner, Wilson disease och alfa1-antitrypsinbrist (AAT) också leda till kronisk hepatit. Dvs, det 

finns andra faktorer som påverkar om virusinfektionen blir kronisk. 

 

Hepatitvirus som kan ge kronisk infektion är HBV, HCV, HDV och autoimmun hepatit. 

 

 

Autoimmun hepatit 

Allvarlig KRONISK hepatit där 1/3 av pat har cirros redan vid diagnostisering.  

3:4 kvinna:man och är ofta associerad med andra sjukdomar, t.ex. hypotyreos. 
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Etiologin är okänd men HLA, dvs hereditet, kan spela roll. Dock visas autoantikroppar mot: 

- Typ 1 = SMA; mot glatt muskulatur, vanligast hos vuxna 

- Typ 2 = LKM; vanligast hos barn 

Dessutom syns ANA positivitet och ett överskott av IgG.  

 

Morfologiskt liknar autoimmun hepatit viral hepatit då hepatoceller bryts ner.  

Histologiskt ses en plasmacellsrik portal inflammation som inte är specifik för just AIH.  

 

Behandling är viktig och sker med kortikosteroider och andra immunsuppressiva läkemedel t.ex. 

azatioprin som dämpar inflammation och fibrosutveckling.  

 

Cholecystit 

 
Makro: höger bild med ulcerationer + förtjockad vägg av ödem 

Mikro: blödning, infiltrat av inflammation ffa neutrofia granulocyter 

 

Kan vara kronisk, akut eller akut akalkulös. Näsan alla kolecysister sker i samband med gallsten.  

 

Morfologi: 

• Akut kolecystit innebär ofta en förstorad gallblåsa som är rödfärgad med små 

blödningar. Serosan är klädd med fibrin och exudat. Till 90% av tillfällena finns 

gallstenar som stoppar istmus av gallblåsan eller gör stopp i ”cystic duct”. Gallblåsan 

fylls med blod, var och fibrinblandad galla och när det i stort sett mest är var i blåsan 

kallas tillståndet för ”empyema i gallblåsan”. Histologiskt ser det ut som vilken akut 

inflammation som helst med ödem, leukocyter, abscess och nekros. 

• Kronisk kolecystit har väldigt varierande morfologi av gallblåsan, allt från minskad, 

förstorad eller normal gallblåsa. Man ser sällan ulcerationer i mukosan men submukosan 

har ofta fibros och är förtjockad.  

 

Patogenes: 

• Akut kolecystit: vanligaste anledningen för akut kolecystektomi. Beror på en 

inflammation och kemisk retning i blåsan och den vanligtvis skyddande mukosan med 

glykoprotein är förstörd vilket gör att epitelet visas och reagerar med deteregenten som 

galla är. prostaglandiner driver inflammation. 

• Akut akalkulös kolecystit: detta är när gallsten inte är orsaken till akut kolecystit och 

kan bero på sepsis, trauma eller stora operationer. Pat ska ha gallsmärta i mer än 6 mån, 

konjugerat hyperbilirubin.  

• Kronisk kolecystit: kan utvecklas på grund av flertalet akuta kolecystiter men oftast 

utvecklas de helt oberoende av den akuta varianten. Har oftast att göra med gallstenar 



4) GASTRO-INTESTINALKANALENS PATOLOGI 138 

men stenarna utvecklas istället av denna kolecystis och inte tvärtom. 1/3 av fallen är E. 

Coli positiv hos pat. Diagnos ställs när man opererat bort gallblåsan och det är viktigt att 

alltid undersöka uttagna gallblåsor, samt ta ut de, då kronisk kolecystit kan leda till: 

o Bakteriell infektion som sepsis 

o Lokala abscesser i gallblåsan 

o Fistlar i gallgångar som potentiellt kan leda till ileus 

o Stora systematiska problem som kan leda till hjärt, lung, lever och 

njurnedbrytning. 

o  

Cirrhos 

 

 
Är en sekundär sjukdom och ett end stage tillstånd för många kroniska leversjukdomar. 

Cirros = leverfibros och har mycket diffus process. Utgörs av obalans av nedbrytning och 

bildning av extracellulära matrixkomponenter.  

OBS: kan vara REVERSIBEL om man behandlar primär sjukdom korrekt och i tid. 
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Fettlever 

Fettlever och steatohepatit 

 
Delas in i alkohol eller icke-alkoholrelaterad. 

 

Leversteatos innebär ökad TAG:s i levern och TAG:s ska utgöra ca 5% av leverns vikt eller mer. 

Om <5% så är levern normal, om 1/3 av levern så har pat lätt leversteatos och om >2/3 så har 

utvecklad leversteatos. Histologiskt syns vakuoler av fett.  

En subgrupp till denna är ”stetohepatit” som innebär levercellskada och nekros som främst drivs 

av lymfocyter och till slut leder detta till levercirros.   

Se histobild med uppsvällda hepatocyter (ballongterade) som är utan kärna, mycket fett och 

inflammation. 

 

Icke alkoholorsakad fettlever = NAFLD 

 
 

Börjar först med benign förfettning och genomgår sedan flera grader med stetohepatit → cirros. 

Orsakas ofta av metabola syndromet, typ 2 diabetes, obestias, hypertoni, hypertriglycemi och 

läkemedel. Histologiskt syns mycket fett i leverparenkymet. 

 

Alkoholrelaterad fettlever 
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Histologiskt är denna svår att skilja från NAFLD och diagnos ställs främst beroende på pats 

alkoholintag. När etanol brys ner så ökar NADH och citroncykeln nedregleras vilket ger mer 

acetat och acetyl-CoA som energi vilket leder till fettsyntes i levern när fria fettsyror ökar i 

levern.  

Detta tillstånd är reversibelt, man kan alltså minska fettsyntsen genom att dricka mindre alkohol.  

Ibland uppstår alkoholhepatit som är en grav form av stetohepatit med AKUT förlopp. Här syns 

”Mallory-kroppar” och aggregat av neutrofiler runt hepatocyterna samt bindvävsbildning. 

Alkoholhepatit har hög dödlighet! 

 

 

Biliär cirrhos  

Är en autoimmun gallväggssjukdom. 

Innebär förstörelse av små, inre gallgångar och försämrad gallautsöndring. 

 

Primär skleroserande kolangit, PSC 
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Patogenes: 

En kronisk, kolestatastisk leversjukdom av oklar genes. 

PSC innebär tilltagen fibros samt försvagning av intra- och extrahepatiska gallgångar och är ett 

svar på en autoimmun inflammation. 

Diagnosen är hereditär och vanligare hos vissa HLA-typer t.ex. hos de med antineutrofil 

cytoplasmiska antikroppar (P-ANCA). 

Diagnosen är vanligare hos män (2:1) och drabbar ofta pat innan 40 åå. 

Symtom är ofta få men många pat har även inflammation i tarmarna, kolangit, som är 

återkommande samt fibrosutveckling som slutligen leder till cirros.  

Om dysplasi sker finns ökad risk för gallgångscancer 

Orsak: I de allra flesta fallen är PSC associerad till inflammatorisk tarmsjukdom, oftast i 

samband med ulcerös kolit (70-80%) och Crohns sjukdom (5-10%). Etiologin är okänd, men 

troligen har immunologiska faktorer stor betydelse eftersom det finns ett starkt samband till vissa 

HLA-typer, förekomst av många olika autoantikroppar och kopplingar till andra autoimmuna 

sjukdomar. 

Morfologi: 

På bilden ovan ser vi tät bindväv runt gallgång. Förlust av gallgångsepitel. Lökskalsbindväv. 

Bredvid ser man lite inflammation i närliggande leverparenkym 
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Utredning: 

Diagnos ställs med hjälp av kolangiografi och ERCP samt MRCP visar typiska förändringar med 

multipla fokala förträningarna. Det är viktigt att utesluta sekundär kolangit vilket görs genom att 

leverbiopsi tillsammans med avvikande kolangiografi. 

Kliniska konsekvenser: PSC viktig predisponerande faktor för kolangiokarcinom 

(gallgångscancer) 

 Behandling: 

UDCA (syra som är gallsyraliknande och minskar sjukdomsförloppet) eller transplantation 

 

 

Primär biliär kolangit, PBC 

Patogenes: 

Kronisk, stark genetisk komponent. Kan leda till cirros men alla utvecklas inte cirros. Associerad 

med andra genetiska sjukdomar som t.ex. Sjögrens syndrom och celiaki.  

Stark kvinnlig dominans, 90%, och de flesta runt 50 åå. 

Innebär destruktion av de små intrahepatiska gallgångarna samt granulamatös inflammation. 

Symtom är klåda, trötthet, osteoporos, fibrosutveckling och ibland cirros. 

 

Utredning: 

Diagnos ställs med hjälp av ALP (alkaliska fosfataser) samt mitokondrieantikroppar (AMA) 

 

Behandling: 

UDCA samt transplantation 

 

Sekundär cirros 

Uppstår vid långvarig obstruktion av de större inre och yttre gallgångarna.  

Sker på grund av olika orsaker som t.ex.: 

-  medfödda defekter med atresi i gallgångarna (vanligaste orsaken hos barn) 
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- Kolelitiasis 

- postoperativ förträngning av gallvägarna 

- godartade tumörer 

- Maligna tumörer är sällan orsaken till sekundär biliär cirros, eftersom patientdöd inträffar 

tidigare än cirros utvecklas. Med cancer i huvudet i bukspottkörteln är dock stor 

duodenalnippel, gallkanaler, utvecklingen av sekundär bilirurgi möjlig på grund av den 

lägre tillväxten hos dessa tumörer 

- kompression av gallkanalerna med förstorade lymfkörtlar (med lymfogranulomatos, 

lymfatisk leukemi, etc.) 

- cystor av vanlig gallgång 

- stigande purulent kolangit 

- primär skleroserande kolangit 

 

Till utvecklingen av sekundär cirros leder till partiell, ofta återkommande förlägenhet av 

gallutflödet. Komplett obstrukation av gallgångarna elimineras antingen av den operativa vägen, 

eller (om operationen inte utförs eller omöjlig) leder till döden före utveckling av gallcirros. 

De huvudsakliga patogenetiska faktorerna för sekundär cirros är: 

• initial kolestas; 

• intag av gallkomponenter i periduktala utrymmen i samband med gallhypertension på grund av 

mekanisk obstruktion av gallgångarna; 

• perilobulyarny fibros. 

 

En fullständig histologisk bild av levercirros utvecklas inte alltid. Autoimmuna mekanismer för 

deltagande i utvecklingen av sekundär biliär cirrhosis accepteras inte, då har vi primär cirros 

istället. 

 

Hemokromatos 

- Hereditär 

Även kallad primär hemokromatos, är en autosomalt recessiv sjukdom som är relativt vanlig. 

1/300 i norra Europa drabbas och innebär att järnabsorption är ökad eftersom kroppen saknar 

egen förmåga att utsöndra järn. 

Runt 40 års åldern kan denna ha nått en sådan omfattning att man blir sjuk. Det är framförallt 

levern som drabbas, men även andra organ påverkas så som, bukspottkörtel, hjärta och ledkapsel. 

Hos menstruerande kvinnor är fenotypen mildare. 

 

Gendefekten vid hemokromatos utgörs av en mutation (C282Y) i HFE genen som är belägen på 

q6 intill HLA-generna. Den inträffade hos en person i Norra Europa för 2000 år sedan. Alla med 

ärftlig hemokromatos är ättlingar till denne/a. 
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Mutationen C282Y är den viktigaste och förekommer i dubbel uppsättning hos 92% av 

hemokromatospatienter i Sverige. Det finns också en annan mutation, H63D, som nedärvd 

tillsammans med C282Y kan ge en lindrig järnupplagring. Sådana sammansatta heterozygoter 

utgör ca 6 %. Resterande 2 % saknar dessa mutationer. 

 

Den normala HFE genen kodar för ett protein som uttrycks på cellens yta och komplexbinder sig 

med transferrinreceptorn. Vid hemokromatos kan proteinet inte uttryckas på cellytan. Hur 

denna defekt påverkar järnabsorption och järnomsättning är ännu ej helt klarlagt. 

 

Alla som är homozygoter för C282Y-mutationen utvecklar inte fenotypisk sjukdom. Nyligen har 

en studie visat att 87% av homozygota män och 57% av homozygota kvinnor utvecklar 

järnöverskott. Kraftigt alkoholintag ökar risken för fenotypisk sjukdom. 

 

Sjukdomen är underdiagnostiserad och tidigare upptäcktes sjukdomen ofta i sent skede med 

allvarlig sjukdom som följd. 

 

Patienter som får en tidig diagnos och behandling har normal överlevnad. 

 

Patienter som har cirros vid diagnos har sämre prognos och markant ökad risk för att utveckla 

hepatocellulär cancer. 

 

Vid upptäckt av hemokromatos skall nära släktingar till patienten screenas. 

 

Symtom är högt s-ferritin, förhöjda transaminaser, ledbesvär, trötthet, hudpigmentering, 

hjärtsvikt, arytmi och hypogonadism vid avancerad sjukdom. 

 

Behandling är fletombier dvs åderlåtning. 

 

 

- Sekundär 

Ej genetisk utan kommer till följd av andra orsaker som: 

• Massivt intag av järn 

• Ökad tarmabsorption av järn trots normalt intag 

• Järn tillfört via blodtransfusion  

Alla dessa orsaker leder till att den intracellulära järnpoolen överskrids och fria syreradikaler 

bildas.  

 

Obehandlat leder sekundär hemakromatos till leverskador, levercancer, endokrinpati och 

hjärtsjukdomar. Viktigt att undersöka om pat bär på HCV då denna påskyndar ovan beskrivna 

komplikationer i kombination med sekundär hemakromatos.  

 

Behandling är järnkeleare, dvs ämnen som bilder järn och som sedan kommer ut med urin eller 

feces.  
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Neonatal hepatit 

Leverdysfunktion som foster och nyfödda kan utsättas för.  

Inflammationen är oftast orsakad av virus eller metabola sjukdomar men en stor del har okänd 

etiologi. Virus som kan orsaka hepatiten är t.ex. rubella, HAV, HBV, herpes, cytomegalovirus 

med flera. 

Barnet får ofta med gulsot/ikterus vid 1-2 månaders ålder (alltså ska ej blandas ihop med barn 

som föds med gulsot), har dålig tillväxt och en lever samt mjälteförstoring. 

Dessa barn får även mörk urin tillskillnad från barn som enbart föds med gulsot samt försenad 

tillväxt.  

Mikroskopiskt syns ofta jätteceller i parenkymet samt inflammation.  

 

 

Hepatocellulär cancer, HCC 

 

 
(Mikroskopisk bild förklaring: Vänster del är väl differentierad med fibros vävnad runt om, 

trabekler och balkar. Dock är portazoner störda och borta --> cellatypi. På höger sida ser vi 

gallvävnad som ikteruspåverkat.) 

 

Hepatocellulär carcino, HCC.  

Vanligare globalt och då ofta orsakad av hepatit B och C. Ovanlig i Sverige med ca 400-500 

fall/år jämfört i högedemiska länder där cancern är ca 50x vanligare. 

Malign tumör som ofta leder till döden. 
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Cirros är huvudorsaken till cancern och därför screenar man patienter med misstänkt levercirros. 

Ålder är en annan viktig faktor och de flesta med cancern får den vid 70-80 åå.  

Kronisk hepatit B och C, alkohol, steatohepatit, ärftliga metabola sjukodmar som t.ex. 

hemokromatos, alfa-1-antitrypsin och Wilsons syndrom ökar även risken för cancern. 

 

Eftersom levern har en stor förmåga att regenerera så leder detta till mutationer i fler gener som 

påverkar tillväxtregleringen som t.ex. B-katenin och TP53 som är två tidiga tumörsuppressor-

mutationer. 

 

Prognosen är svårvärderad eftersom cancern ofta är orsakad av andra leversjukdomar.  

Behandlas cancern tidigt genom transplantation, resektion, lokalablation, TACE (om man har en 

tumör som är beroende av arteriell försörjning, jämfört med levern som tar mycket av sin energi 

via portavenen, så kan man spruta in cytostatika i artärer som försörjer tumören utan att skada 

levern) samt systematisk behandling med tyrosinkinashämmare (ex. är sorafenib) så har man 

bättre utsikter. 

Dock spelar differentering, invasiv tillväxtsätt och storlek på tumör roll vid prognos. 

 

Cholangiocellulär cancer 
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Patogenes: 

Gallgångscancer, även kallat kolangiocarcinom. 

Ses oftast hos personer runt 70 åå och 2/100K i väst får denna sjukdom jämfört med 70/100K i 

Asien där det alltså är mycket vanligare och den näst vanligaste cancern i Asien efter primär 

levercancer.  

 

Riskfaktorer: 

Primär skleroserande kolangit (PSC), leverfluke (en parasit i Asien), HBV och HCV. 

 

Kronisk inflammation är en drivande riskfaktor för kolangiocarcinom. När vi har inflammation 

så ökar reparation av trasiga celler vilket leder till cancer genom progressiv ackumerling av 

genetiska rubbningar som återspeglar cellernas morfologi som blir allt mer dysplastiska och till 

slut invasiva. 

 

Symtom är ofta ikterus och kolestas på grund av stopp i gallgången där tumören befinner sig. 

Detta sker dock för det mesta i ett redan avancerat stadie med sämre prognos. Tumören är svår 

att avlägsna och endast 5-15% överlever 5 år då tumören dessutom ofta är recediv samt hunnit 

metastasera.  

Är tumören in situ anses den vara benign. 

 

Morfologi: 

Histologiskt ses epitelceller, kolangiocyter, som profilerat och genomgått malign neoplastisk 

omvandling och blivit till kolangiocarcinom och blivit pleomorfa. Man ser även kollagenrik, 

desmoplastisk stroma samt infiltrat i leverparenkymet.  

 

Metastasering: 

Vaskulär, blod och innerval spridning.  

 

Levermetastaser 

Det är vanligare att hitta metastaser jämfört med primära tumörer i levern.  

De vanligaste metastaserna i levern är från bröstcancer, koloncancer, lungcancer, prostatacancer, 

pankreascancer, ovariecancer, njurcancer och hudcancer och detta görs via blodet. 
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När en pat har levermetastaser är cancern i princip obotlig. Cytostatika kan bromsa utvecklingen 

av cancern. 

 

Levertransplantation 

Indikationer för levertransplantationer delas in i fyra kategorier:  

1. Kronisk leversjukdom med allvarliga symptom 

2. Primär levercancer 

3. Metabola sjukdomar med eller utan leversvikt  

4. Akut fulminant leversvikt  

Ur ett globalt perspektiv är de vanligaste indikationerna för levertransplantation kronisk hepatit C 

med eller utan hepatocellulär cancer och alkoholcirrhos. Medan i Norden är primär skleroserande 

kolangit den vanligaste indikationen hos vuxna, och hos barn under fem år dominerar biliär atresi.   

 

Rejektion: ett stort hiner vid transplantationer är risken för rejektion, vilket är då mottagarens 

immunförsvar uppfattar transplantatet som främmande och börjar attackera det. Därför är grunden 

för en lyckad transplanation att minska/hindra rejektion genom terapier som verkar på 

immunförsvaret. De främsta immunologiska skillnaderna som leder till rejektion är skillnad i 

mottager och givares HLA-alleler. Mottagarens T-celler känner igen givarens antigen från 

transplantatet genom antingen direkt presentation via givarens eller mottagernas APC-celler, detta 

kallas direkt och indirekta vägar för igenkänning av alloantigen. Både vägarna leder till aktivering 

av CD8+ och CD4+ T-celler, vilket medierar cytotoxisk- respektive cytokin-aktivitet. Den direkta 

aktivering leder främst till cytotoxisk-medierar akut rejektion, medan den indirekta vägen spelar 

större roll vid kroniska rejektioner. Rejektioner kan klassas som hyperakuta, akut eller kroniska.  

 En hyperakut rejektion är medierad av antikroppar mot specifika transplantat-antigen på 

dess endotelceller. Antikropparna är antingen av IgM-typ eller specifika allogena MHC-

molekyler. Omedelbart när transplantatet är implanterat och blodflöde återställs binder 

antikropparna som leder till komplement- och koagulationsaktivering, vilket orsakar endotelskada, 

trombosbildning och ischemisk nekros i transplantatet. Dock är inte hyperakuta reaktioner så 

vanliga eftersom en så kallad matchning gjorts innan mellan donatorn och mottagarens blod- och 

HLA-typ. Vid denna reaktion blir transplantated ofta cyanotiskt och fläckig, samt förlorar dess 
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funktion. Kärlen blir fibronid nekrotiska och kan få partiell eller total ocklusion. Samtidigt ses 

snabb infiltration av neutrofiler.  

 

 Den akuta rejektionen är framför allt medierad av T-celler och antikroppar aktiverade av 

alloantigen i transplantatet. Detta uppstår vanligen dagar eller veckor efter en transplantation, men 

de kan även uppstå flera månader senare när immunsuppresivbehandling avslutas. Den akuta 

rejektionen är antingen medierad av direkt cytotoxisk destruktion av transplantatet eller indirekter 

inflammations medierar skada via CD4+ aktivitet och cytokin-produktion. Immunsuppresiv terapi 

är inriktat framför allt till att hindra och reducera akut rejektion genom att blockera T-cells 

aktivering. Vid en akut rejektion kan det ske direkt skada på vävnadens parenkym och 

inflammatorisk skada. Kärlens får även en inflammatorisk påverkan och ibland ses även nekros i 

kärlväggarna.  

  

 En kronisk rejektion kan iställt vara med indolent skada på transplantatet som kan uppstå 

efter flera månader eller till och med år efter en transplantation, som då leder till en progressiv 

förlust av transplantatfunktionen. Kroniska rejektioner manifesterar som interstiell fibros och 

gradvis aterioskleros av transplantat-kärlen. Både dessa lesioner beror på T-cells aktivitet som 
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reagerar mot transplantatets alloantigen och leder till cytokin-frisättning som medierar 

proliferation och aktivering av fibrobalster och glattamuskelceller i transplantatet. Den kroniska 

rejektionen kännetecknas framförallt av vaskulära förändringar, som ofta leder till förtjockning av 

kärlvägg och vaskulärocklusion.  

 

Komplikationer: förbättrade resultat efter levertransplantation medför att allt fler paitenter lever 

en lång tid med transplanterad lever, det innebär även att det man ser flera långtidskomplikationer 

idagsläget. Flera långtidskomplikationer anses vara relaterade till den immunosuppressiva terpain 

och en levertransplanterad patientent bör alltid monites pga. av detta. Det är vanligt att 

levertransplanterade patienter utvecklar hypertoni inom det första halvåret. Utöver hypertoni finns 

även ökad risk för utveckling av diabetes, dyslipidemi och fetma, och komplikationerna i sig 

medför ökad risk för utveckling av kardiovaskulära sjukdomar.  Hjärt-kärlsjukdomar är en vanlig 

dödsorsak i senförlopp vid levertransplantation. 80 % av patienter uppvisar, fem år efter en 

transplantation, försämrad njurfunktion. Kalcineurinhämmare, ett immunsupprimerande 

läkemedel ökar risk för njurpåverkan. Osteoporos ses även som en komplikation, dock kan detta 

ses redan innan transplantationen men då progredierar sjukdomen snabbt efter transplantationen. 

Patienter som transplanteras pga. malign leversjukdom har även riskt för recidiv av cancer i den 

nya levern. Alla transplanterade patienter har även ökad risk att utvecklas andra maligniteter, där 

utgör solning och rökning de största riskfaktorerna. Patienter har stor risk för recidiv av 

grundsjukdomen. Detta gäller hepatit B och C, likväl som autoimmuna sjukdomar t.ex. primär 

skleroserande kolangit, primär biliär cirros eller autoimmun hepatit.  

 

Alla patienter som genomgår transplantationer får immunsuppressiv behandling, dessa kan då vara 

kortikosteroider eller t.ex. läkemedel som kalcineurinhämmare. Dessa agerar till att supprimera T-

cells mediera immunitet genom att hämma transkriptiona cytokiner. Immunsuppresiv behandling 

gör många organtransplantationer möjliga, men kan även medföra mycket problem i sig själv. 

T.ex. kan immunsuppresiv behandling öka känslighet för svamp-, virala- och andra typer av 
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infektioner. Hos många patienter sker en matchning av HLA typ innan transplantationen, där 

mottagaren och donatorns HLA-molekyler testas och jämförs. Lika HLA-molekyler ökar drastiskt 

transplantat överlevnad, men med immunsuprresiv behandling är detta inte längre ett krav för 

transplanation av bland anant hjärta, lunga och lever. Transplantation av stamceller kan istället 

medför graft-versus-host-diease, CVHD, där transplantatet börjar attackera mottagers kropp och i 

dessa fall krävs noga matcning mellan donator och mottagare.  

 

Cirkulationsrubbningar i levern 

Budd-Chiari syndrom 

 en ovanlig leversjukdom som karaktäriseras avflödeshinder, ofta trombotisk obstruktion av 

levervener och/eller vena cava inferiors. Etiologin är ofta mutlifaktoriell, men det är vanligt att 

patienter har underliggande trombofili. Myeloproliferativa neoplasier som polycytemi vera, 

essentiell trombocytemi, primär myelofibros och kronisk myeloisk leukemi utgör riskfaktorer för 

Budd-Chiari syndrom. I vissa fall har sjukdomen en dödlig utgång på grund av leversvikt. Ofta 

är symptomen ospecifika, men den klassiska symptomtriaden innefattar buksmärtor, ascites och 

hepatomegali. Avflödeshinder orskar ökat sinusoidtryck vilket leder till portal hypertension och 

ascites. Venös stas i levern leder till vävnadshypoxi med centrilobär nekros och progressiv 

fibrotisering, med tiden kan det leda till levercirros. Det är även vanligt att leverns blir hypertrof 

vilket ofta förvärrar symptomen pga. ytterligare kärlkompression. Antikoagulantia ges till alla 

patienter, i senare steg kan stentinläggning göras för att hjälpa/återställa avflödet. Vid leversvikt 

kan levertransplantation övervägas. Budd-Chiari syndrom drabbar framför allt två eller fler större 

hepatiska vener.  

Sinusoidalt obstruktionssyndrom 

= veno-ocklusiv syndrom 

sjukdom drabbar endotelceller och medför skada samt subendotelialt ödem. De minsta 

intrahepatiska kärlgrenarna ockluderas och leder till det som tidigare kalldes för veno-ocklusivt 

syndrom. Tillståndet är ovanligt, men det är känt att det orskas av konsumption av Jamaikanskt 

busk-te. Dock förekommer det vanligaste vid allogen hematopoetisk stamcellstrtansplantation. 

Jämför med Budd-Chiari syndrom drabbar sinusodialt obstruktionssyndrom leverns små, 
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intrahepatisak kärl. Leversskada orskas således av venocklusion som ger ökad intrahepatisk 

blodtryck.  

 

Benigna tumörer i levern 

 Exempelvis hemangiom, leveradenom, fokal nodulär hyperplasi (FNH), cystor och abscesser.  

• Hemangiom: den vanligaste benigna levertumören. Små kapillära hemangiom är vanliga 

och saknar klinisk betydelse. Större kavernösa hemangiom kan ta upp stora delar av levern 

och är troligtvis medfödda missbildningar. Större hemangiom kan ge ikterus, smärta och 

blödningar. Om hemangiom är asymptomatiska krävs ingen behandling. 

• Adenom: drabbar främst kvinnor i fertil ålder. Det är vanligt med okarakteristiska 

buksymptom, men karaktäristiska akuta epigastriska smärtor som följd av tumörnekros 

eller subkapsulär blödning ses också. Kan vara mycket svårt att skilja adenom från HCC. 

• Fokal nodulär hyperplasi, FNH: tumörliknande förändring i levern som kan uppträda i 

multipel form. Upptäcks oftast av tillfällighet. Förändringen är hypervaskulär och det kan 

vara svårt att utesluta malignitet. Behöver aldrig opereras. 

• Cystor: levercystor är i de allra flesta fall benigna. Kan ge symptom såsom ökat 

bukomfång, smärta blödning, infektion och i enstaka fall ikterus. Om cystorna 

kommunicerar med gallvägar bör de exciceras fullständigt. CT eller MR görs för att 

utesluta cystadenom. Cystadenom är en ovanlig tumörtyp som tros vara ett förstadium till 

cystadenocarcinom. 

• Abscess: kan orsakas av entamöba histolytica och finns i hela världen där man har dålig 

hygien och infektion sker via mat eller vatten. Amöban ger ibland abscesser, men oftast 

syns inga symptom. I vissa fall utvecklas amöbadysenteri.  

 

Gallblåsa 

Gallvägsatresi  

definieras som partiell eller fullständig ocklusion i gallträdet, dett kan vara extra- eller 

intrahepatisk. Gallvägsatresi är den vanligaste dödsorsaken i tidig barndom, där 50–60 % av 

barnen som genomgår levertransplantioner har biliär atresi. Obstruktionen kan vara bero på 

progressiv destruktion eller avsaknad av delar eller hela gallvägarna. Etiologin av perinatal bilär 

atresi är okänd men tros bero på virala infektioner och toxiner. Vid fetal biliär atresi ses även 

associerade utvecklings missbildningar som involverar thorakala och abdominala organen. 

Tillstånden inkluderar inflammation och fibros av lever- och gallgångar. Om tillståndet förblir 

okänd eller okorrigerat utvecklas levercirros cirka 3–6 månader efter födsel. Tillståndet 

manifesterar med neonatal kolestas och ikterus.  
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Kolelithias 

gallsten, förekommer i två olika formen, (1) kolesterol-deriverade stenar som består av 

kristalliserat kolesterol eller (2) pigment stenar som består av bilirubin, klacium salter. 

Gallbildning är den vanligaste elimineringsvägen för kolesterol. Gallstenbildning kan orskas av 

hypomobilitet i gallblåsan, det vill säga kolestas, vilket stimulerar kristallisering och mukus 

hypersekretion som fågnar kristallerna och förstärker deras aggregering till stenar. Pigmentstenar 

bildas när gallan innehåller för höga koncentrationer av okonjugerat bilirubin och kan uppstå hos 

patienter med kronisk hemolytisk anemi eller specifika infektioner i gallträdet. Gallstenar ger i 

regelr inte upphov till symptom, men om stenarna orsakar ocklusion i ductus cysticus eller 

ductus choledochus kan det orsaka biliär koliksmärta. Smärtan som uppstår sker attackvis med 

varierande intensitet, ofta med utrtrålning mot ryggen och smärtan lindras ibland av rörelse.  

 

Gallblåsecancer  

Vanligen är det adenocarcinom, prognosen är oftast inte god eftersom diagnosen ofta ställs i ett 

sent stadium. Kroniska gallstenar är den största riskfaktorn för utveckling av gallblåsecancer, och 

ses i ca 95 % av fallen. Carcinom i gallblåsan växer ofta infiltrativt och exofytiskt, med oklar 

avgränsning och diffus vägförtjockning. Den exofytiska tumören växter i lumen som en 

oregelbunden, blomkålslikt massa. Histologiskt syns oregelbundna, atypiska körtlar.  

Patienter uppvisar symptom som buksmärtor, gulsot, anorexia, illamående och kräkningar. Endast 

10 % av patienterna får diagnosen vid ett stadium där kirurgi kan vara kurativt.  
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Pankreas 

Akut pankreatit 
Röd = hemorrage område 
Blå = fettvävsnekros 
Svullen pankreas 

 
Stort område av amorfoligskt material som är pankreasvävnadsnekros 

 
 

Patogenes: 

Akut inflammation i pankreas. 

Reversibel sjukdom som varierar från fokalt ödem till nekros och blödningar i stora 

delar av organet. 

Lokal, regional och systemisk rubbning i kroppen på grund av läckage av 

pankreasenzymer ur cellerna. Detta på grund av en acinär cellskada som gör att 

extracellulärt material, som aktiverade matsmältningsenzymer, läcker ut och vi får 

auto-digestion av pankreatisk och extrapankreatisk vävnad.  

Sjukdomen varierar mellan lätt till svår och den svåra kan till och med vara dödlig (ca 

5%). 

 

Orsaker: Alkoholmissbruk eller gallsten som obstruerar sfinkter Oddi är 

huvudorsakerna till akut inflammation i bukspottkörteln. Sammantaget står dessa för 

80-90% av fallen, där alkohol som orsak är vanligare hos män medan gallsten som 

orsak är vanligare hos kvinnor. 
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Morfologi: 

När akut pankreatit har blödningar så ser vi mikroskopiskt massiv nekros i 

parenkymet (se mikrobild ovan) samt systematiska manifestationer som t.ex. chock, 

akut respiratorisk distress syndrome (ARDS), akut njursvikt samt disseminerad 

intravaskulär koagulation.  

Makroskopiskt syns en svullen pankreas med ödem, nekros på grund av 

lipas/enzymerna, akut inflammation och förstörda blodkärl vilket leder till en 

blödande pankreas. 

 

Riskfaktorer: 

Alkohol, gallsten, obestias, hyperlipoproteinemi, läkemedel (t.ex. azathioprine eller 

kemoterapi) kirurgi, trauma, vaskulära skador eller infektioner som coxsakviruset. 

 

Mutationer vi känner till är i katjon-trypsinogenen PRSSI och trypsininhibiatorn 

SPINKI. 

 

Stor andel av pat saknar tydligen orsak till sjukdomen, dvs idiopatiska faktorer styr. 

 

Kliniskt och behandling: 

Magsmärta, ofta akut. Förhöjt amylas och lipas 

Trots intensiv forskning finns ingen kausal terapi att erbjuda och behandlingen blir 

således endast symtomatisk och understödjande. 
 

Kronisk pankreatit 

Kronisk pankreatit är en progressiv destruktion och atrofi av det pankreatiska parenkymet. Detta 

resulterar i oregelbunden fibros och kronisk inflammation. Följden blir svåra smärtor och 

malabsorption, då organets exokrina funktion försämras. Alla förändringar i frågeställningen är 

således vanliga, bortsett från nekros och blödning vilket förekommer vid akut pankreatit när 

organet bryts ner av sina egna enzym. 
Förhårdnad pankreas som tappat lobulär struktur och gångarna är dilaterade 
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På de delarna nedan är lobulärt utseende försvunnet o pankreasgången är dilaterad + inflammerad 

 
Blå = dilaterade pankreasgångar 
Gul = normal parenkym 
Röd = sjukt område som ersatts av fibros 

 
 

Patogenes: 

Innebär progressiv förlust av pankreasparenkym samt fibros och kronisk 

inflammation, detta på grund av giftet (t.ex. alkohol) som leder till oxidativ stress i 

organet. Alkohol ökar även pankreas utsöndring av protein som till slut pluggar igen 

gångarna och därav även dilaterade pankreasgångar. 

Ser även lipidackumulation och acinär cellförstöring, även det orsakat av giftet som 

alkohol är.Vi ser nedbrytning av exokrina pankreas men även endokrina pankreas 

bryts ner. 

 

ICKEREVERSIBEL till skillnad från akut pankreait, som även kan vara en anledning 

till den kroniska varianten.  

 

Riskfaktorer: 
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Alkohol är den främsta anledningen till kronisk pankreatit men även långsiktig 

obstruktion i pankreasgångarna samt ökad muskultonus i sfinkter of oddi, droger,  

autoimmun pankreatit (IgG4-associerad) samt cystisk fibros (mutationer i CTFR-

genen då denna gen även står för pankreasgångens epitel och har genen mutation så 

minskar bikarbonatutsöndringen och andra sekretioner ökar vilket leder till protein-

pluggar). 

Men ca 40% av patienter med denna sjukdom saknar tydliga faktorer som orsakat 

sjukdomen. Precis som med akut pankreatit så ökar dock antalat med idiopatiska 

orsaker. 

 

Morfologi: 

Makroskopiskt syns en förhårdnad pankreas som tappat sin struktur med lobuli och 

dessutom dilaterade gångar.  

Mikroskopiskt syns dilaterade gångar, förlust av parenkym som ersatts med fibros och 

bindväv. 

 

Kliniskt och behandling: 

Kan uppvisas med upprepade fall av ikterus, mag- och ryggsmärta och till slut 

diabetes när pankreas slutar fungera och inte kan utsöndra insulin (farligt!).  

Malabsorption (exokrin pankreatit), diaree, stoeatorre, viktnedgång och som sagt 

diabetes är typiska symtom när endokrin del är påverkad. 

Pat dör inte ofta direkt av denna sjukdom men 50% överlever 20-25 år, dvs långsamt 

slås kroppen ut. 10% av pat får cystor i pankreas. 

 
Pankreascancer  

Pankreascancer, även så kallad infiltrativ duktal adenocarcinom i pankreas är den tredje 

vanligaste orsaken till cancerdödsfall i USA.  

Etiologi är okänd och inga tydliga riskgrupper har identifierats. Sannolikt löper rökare, patienter 

med diabeter eller alkoholpankreatit större risk för utveckling av pankreascancer. Pankreascancer 

uppkommer som konsekvens av hereditära eller förvärvade mutation i cancer-associerade gener.  

Patofysiologi: Genetiska förändrinar i pankreas epitel tros utvecklas från icke-neoplasitska till 

icke-invasiva prekusor lesioner och sedan invasivt carcinom. Det vanligaste är att pankreas cancer 

uppkommer från små dukter och kallas därmed för pankreatisk intraepiteliala neoplasier (PanINs), 
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dessa celler visar uppenbar förkortning av telomerer som möjligvis kan utgöra predisposision till 

patologiska lesioner.  

Det finns bekräftat fyra somatiska mutationer vid pankreascancer. Den vanligste aktiverade 

onkgogenen är KRAS, vilket leder till att KRAS protein är konstant aktiverat och därmed 

stimulerar flera intracellulära signalvägar som gynnar karcinogenes. De övriga generna är 

tumörsuppressor gener som blivit inaktiverade, dessa är CDKN2a, SMAD4 och TP53.  Den 

vanligaste är CDKN2a/P16 som är avstängd i 90 % av fallen. Detta protein spelar stor roll i 

cellcykelreglering och leder till inaktivering av viktiga checkpoints i cellcykeln. SMAD4 spelar 

stor roll vid signal transduktion och produktion av growth-factor-beta receptorn. TP53, en 

mutation i många olika fall av cancer, ses vid 50–70 % av fallen. Denna genprodukt agerar både 

till att stärka checkpoints i cellcykeln och inducera apoptos eller senescens.  

Morfologi: 60 % av pankreas tumörer uppstår i caput, medan resterande kan uppstå i corpus, cauda 

eller är involerar hela organet. Carcinomerna är ofta hårda, gråvita och radierande, odefinerande 

massor. Karaktäristiskt för pankreas cancer är dess hög invasiva växt och framkallar en intesiv 

reaktion i form av tät fibrosbildning, d.v.s. en kraftig desmoplastisk vävnadsreaktion. Tumörer 

som uppstår i pankreas caput växer ofta och obstruerar den distala gallgången. Mikroskopiskt är 

pankreas carcinom ofta måttligt till lågt differentierade adenocarcinomer, som bildar defekta körlar 

med mucinsekretion eller cellkluster som erhåller aggressiv och djupt infiltrativ tillväxt. Det är 

vanligt att se stromal fibros jämte tumör invasionen, och det är även vanligt med lymfengagemang.  
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Kliniskt: pankreascancer drabbar främst älder personer där 80 % av patienterna är mellan 60 och 

80 år. Då pankreastumören växer och obstruerar gallgången ger detta upphov i 50 % av fallen 

uttalad ikterus. Tumörer som växer i kropp eller svans leder sällan till ocklusion och ger då inte 

upphov till lika uttalad symptombild. Ofta växer de senare retroperitonealt och kan påverka 

närliggande nerver, kärl eller andra vävnader. Ofta är lymfnoder involverade, vilket kraftigt 

försämrar prognosen. Det vanligaste är att pankreascancern är tyst under dess tillväxt, med få eller 

diffusa symptom, tills de växer in och obstruerar intilliggande struktuer. Smärta är vanligen det 

första symptom, men när dessa symptom uppstår är cancern redan så spridd att prognosen är 

mycket dålig. Övriga symptom på långgången malignitet är viktnedgång, anorexi, generaliserade 

svaghet och sjukdomskänsla.  

Behandling: det kliniska förloppet är ofta snabbt, progressiv och sjukdomen är ofta oroväckande 

kort. Mindre än 20 % av pankreascancrar upptäcks tidigt nog för att vara opererbara. En av tio 

diagnostiserade pankreacancrar är tillgängliga för radikal kirurgi i form av Whipple, av de som 

kan operas recidiverar majoriteten lokalt eller med metastaser. En majoritet får onkologisk 

behandling i form av cytostatika pre- eller postoperativt. Klinisk rutin är systemisk cytostatika 

behandling i palliativt syfte. 

 

 

Cystisk fibros 

tillståndet drabbar epitelial jontransport som påverkar vätske sekretion från exokrina körtlar och 

epitelet i luftvägarna, gastrointestinal kanalen och gentiala. Defekt jontransport leder till att slem 

blir onormalt trögflytande och kan blockera luftvägarna och pankreasgångar, kliniskt ger det 

upphov till återkommande och kroniska luftvägsinfektioner och pankreatisk insufficiens. 

Karaktäristiskt är även höga nivåer av natrium i svett. defekt i CFTR, en gen som kodar för ett 

protein (Cystisk Fibros Transmembran Konduktans  Regulator). Detta protein fungerar som en 

kloridkanal, som även transporterar bikardonat och ATP över cellmembranet. Kanalen finns på 

celler som producerar saliv, svett, slem, tårar och nedbrytande enzymer. Vid mutation på genen 

stannar klorid kvar inuti cellen, vilket ger hyperviköst (extremt segt) sekret i luftvägarna. I 

många fall ger det även infertilitet, tarmproblem samt pankreatit (där organets exokrina funktion 

blir defekt). Personer som överlever med cystisk fibros i mer än 25 år drabbas ofta av cirrhos. 

Den primära defekten vid CF är nedsatt produktion eller onormal funktion av epitelial klorid 

kanaler, detta leder framförallt exokrina svettkörtlar får reduceras natrium och klorid resporption 

som ger hypertoniskt svett. Dessa kanaler är även aktiva vid luminal sekretion av klorid i 

luftvägar och mag-tarmkanalen, vilket leder till intracellulär klorid ackumulering ochh då ökad 

vätske retention vilket sänker vattenhalten i slem. Detta leder då till dehydrering på kroppens 

ytor. I lungorna medför dehydrering till defekt mucociliär funktion och ansamling av 

koncentrerat, trögt slem som obstruerar luftvägarna. Pankreas insufficiens är vanligt, 

karaktäristiskt fynd vid CF. Detta medför förlust av exokrin sekretion och reducerar fett-

absorption och kan leda till bland annat vitamin A-brist.  

Den primära defekten vid CF är nedsatt produktion eller onormal funktion av epitelial klorid 

kanaler. 



5) HUDPATOLOGI 161 

 

5) Hudpatologi   

Epiteliala tumörlika tillstånd, benigna/premaligna:  

Molluscum contagiosum 

 

I armhåla, upphöjda förändringar med nedsänkning i mitten. 

Virusorsakad av poxvirus. Kontaktsmitta. Multipla, kliar, upp till 4 mm noduli. 
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Välavgränsad, bägarcellslikande epitelial profileration med en central plugg av keratinocyter 

fyllda med viruspartiklar. Även en “kraterliknande” formation i epidermis och epidermis som är 

förtjockad. Viruspartiklarna töms via kratern upp på ytan. 

Verruca vulgaris 

 

Vårta. Virusorskad, vanligen HPV 2. 

Hårda, exofytiskt fyllda, papillomatösa papler. Ses vanligtvis på exponerade ställen som fingrar 

och tår.  
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Mikoskopiskt ser vi akantos = förtjockning av epidermis, papillomatos, exo- och endofytiskt 

fyllda med krage av retetappar. Även ett förtjockat granularislager (det mörka övre lagret). Vi ser 

även ett tjockt hornlager, det “vågiga”, vilket kallas hyperkeratos. Dom bubbliga cellerna är 

uppblåsta keratocyer som är viruspåverkade, koilocyter kallas de då. 

Kan även vara väldigt spetiga av hyperkeratos, se bild nedan. 
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Verruca plana 

 

Vårtor som inte är så “papilliga” av sig utan mer platta. Kvarstår ofta i åratal, svåra att bli av 

med. Vanligen orsakade av HPV 3 och HPV 10. 

Verruca palmoplantaris 

 

Hand och fotvårtor. 

Histologisk bild visar en fotvårda där det ljusa är hornlagret (ytterst på foten) med ett förtjockat, 

bulligt epidermis och tapparna som är typiskt för papillomatösa förändringar. Kombinationen av 

hornlager + förtjockat epidermis gör att dessa vårtor kan vara smärtande och kan även skapa 

trombatisering av kärl.  

Zoomar vi in ser vi de uppblåsta, viruspåverkade cellerna, hyperkeratotisk, - gäller för alla 

vårtor! 

Vanliga under ungdomsård likt vulgaris. 
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Atherom 

 

A.k.a “Epidermoid/ keratinous cyst”. 

Benign cystbildning, förmodligen bildad av ocklusion av infundibulära delen av hårfolliklar och 

orsakas ofta av HPV 1.  

Syns ofta i skalp eller ansikte och ofta en central punkt eller öppning, dvs halsen av hårfollikeln. 

Området pluggas igen men keratinproduktionen fortsätter och vi får en boll av keratinansamling 

som kan bli inflammerad. 

Enkel att operera bort. På makroskopisk bild ser vi epidermis som övre kant, “halsen” ner där 

cystan börjar och det röda är dermis, på sidorna om den stora cystan med hornansamling. 

På mikroskopisk bild ser vi hornansamling högst upp, sedan den fullt normala skivepitelet med 

granulöst lager och normala keratinocyter (där gul boll är) 
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Seborrhoisk keratos 
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Morfologi:  

Ofta pigmenterad, vanlig, tumör. Kan se lite påklistrad ut makroskopiskt. 

Mikroskopiskt (talar om första mikrobilden hela tiden) i snitt ser vi i kanterna normal tunn 

epidermis (där gul ring är + på andra sidan) medan där lesionen är så har vi ett tjockt epidermis, 

lite basal hyperpigmentering och de ljusa områdena med röda bollar i är horncystor, dvs 

ansamling av keration, som är typiskt för sjukdomen. 

Patologiskt:  

Kommer från medelåldern och uppåt, ofta på bålen. Helt benigna.  

Differentialdiagnos kan vara skivepitelcancer eller melanom. 

Patienter med denna lesion kan ha GI-carcinom som gör att kroppen överproducerar 

tillväxthormoner som stimulerar epidermal profileration. 

Etiologi:  

Oklar etiologi men många överuttrycker FGF-faktor 3. 
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Keratoacantom 

 

Patogenes: 

Sitter ofta på solbelyst område. Ofta hos äldre. Kommer snabbt och försvinner inom ett par 

månader, dvs har snabb regress. 

Ofta tar man bort dom eftersom dom ser farliga ut. 

 

Morfologi: 

Kraterlik, dvs buktande med en nedgröpning i mitten.  

Histologiskt lik högt skivepitelcancer. Kraterliknande med kraftig hornplugg. Välavgränsade. 

Kan ha atypi i kerationcyterna, dock inga mitoser och ingen infiltration i dermis under. 
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Aktinisk keratos 

 

 

Keratos = hornbildning 

Aktinisk = strålning 

Detta är alltså en solskada. 

Morfologi: 

Mycket kärl på epidermis ser makroskopiskt samt dessa förhordnar.  

Mikroskopiskt ser man hyperparakeratos, dvs när skivepitelcellerna inte tappar sina kärnor och 

därför har man kärnor en bit upp i hornlagret. Premalign atypi och dysplasi, olika stora celler och 

kärnor, samt kronisk inflammation i kringliggnade dermis. Detta är premalignt och kan övergå 

i skivepitelcancer! 
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Behandling står det om i avsnittet skivepitelcancer. 

Mb Bowen 

 

 

Patologiskt: 

Precanceröst! Atypi i hela epidermala cell-lagret. 

Förekommer även på ickesolexponernade områden. 

Morfologiskt: 

Hyperparakeratos, kraftigt förstora kärnor (tecken på en mognadsstörning) rejäl atypi. 
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Epiteliala tumörer, maligna 

Skivepitelcancer 

 

Mb Bowen och Aktinisk keratos kan utvecklas till skivepitelcancer. 

Kallas SCC. 

 

På tidigt stadie ser man en avknoppning av epidermis atypiskaceller och infiltration i dermis. 

På toppen ses hyperparakeratosen. 
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Morfologiskt: 

Ovan ser vi en mer långt gången skivepitelcancer som är väl invasiv. Denna bild är typiskt för 

invasiv skivepitelscancer med det som ser ut som spetsar av epidermala utmognade cellager och 

keratinbollar med ibland hornbildning i mitten.  

Cancern uppstår ur keratocyter i epidermis (ren epitelial tumör) och växer invasivt och kan 

sprida sig som metastaser. 

Är en oregelbunden endo- och exofytisk tumör med central ulceration och ofta med krusta på 

ytan. 

Högt diff. skivepitelcancer neden 

 

Medelhögt diff skivepitelcancer nedan. Större och fler kärnor, mer pleomorfa celler. 
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En del hornbildning är kvar som ger ledtråd. Även tydliga cellgränser som associeras med 

skivepitelcancer. 

 

Lågt diff skivepitelcancer nedan. Här ser man knappt att det är skivepitel.  

Riklig cytoplasma som kan ge ledtråd om skivepitel. Ingen tydlig hornbildning. Mitoser. 

 

Patologi: 

Lixom melanom så ökar denna cancersort ett par % per år. 

Näst vanligast, efter basalcellscancer, av hudcancrar. Nummer tre är melanom. 

UV-strålning är den viktigaste omgivningsfaktorn. Ses ofta på solexponerade områden och 

solkänsliga individer har större risk att utveckla cancer. Även immunsuppression ger ökad risk 

samt pat med kronisk inflammation t.ex. fistelmynningar. Vidare har njurtransplanterade 



5) HUDPATOLOGI 174 

individer en 100 gånger förhöjd risk. Tumör uppstår inte sällan i anslutning till kroniskt sår eller 

fistel, eller inuti ett ärr (framförallt efter brännskada). 

Diagnosen ställs histopatologiskt. 

 

Högriskparametrar: 

• Återkommande tumörer  

• Tumörer i huvud/halsregionen 

• Stora, > 2 cm, multipla eller snabbt växande tumörer 

• Immundefekt 

• Tumör inom tidigare strålbehandlat område 

• Kronisk sår eller ärr/fistlar ffa efter brännskador 

• Dessutom är det högre risk om man tagit bort tidigare cancer men skippat marginaler, om 

tumören infiltrerar djupt subkutant, perinevral växt samt medelhög el låg 

differenteringsgrad. 

 

Förstadier och behandling: 

Man försöker behandla förstadier så att de inte övergår i skivepitelcancer och för Aktinisk 

keratos kan man frysa lesionen, dvs kryoterapi med flytande kväve, lokal cytostatika behandling 

(5-Flourouracilkräm + Tretinoninkräm) eller skära bort de. 

Radikal exercision är ofta det som är tillräckligt och man vill ha ganska stora marginaler. Som 

kompletterande behandling ges radioterapi. 

 

Metastasering: 

Låg risk med några procent, vanligen i så fall till regionala lymfkörtlar. Mycket lägre risk är 

mukös skivepitelcancer .Hittar man en lymfmetastas tar man ofta bort den och kan även ge 

radioterapi. 

Kärlmetastas är däremot ovanligt och dessutom svårbehandlat.  
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Bild nedan på perinevral skivepitelcancer runt nerven. Vid denna typ behöver man ta större 

marginaler. 

 

Intravasal tumörväxt inne i kärlet. Ökar risk för spridning ffa via lymfan. 

 

 

Basalcellscancer 

Patologi: 

Vanligaste formen av malign hudtumör. Har ej prekursorlesioner. 

Utkommer från basalceller, ofta i epidermis men ibland i hårfolliklar eller 

svettkörtelutförsgångar.  

Associcerad med mutationer I Hedgehod Pathway. 
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Lokalt malign men ej metastaserande, dvs är snällare, och leder sällan till döden. Man tror att 

tumörens beroende av sitt stroma gör att den ej kan metastasera.  

De flesta tumörerna är finns I solexponerade områden och UV-ljus är största risken. 

Ofta äldre personer som får denna tumör. 

Sämre pigmentbildning utgör större risk samt immundefekter. 

Det finns ett genetiskt syndrom, “basallcellsnevussyndrom” (aka Gorlins syndrom) där unga 

individer har multipla basalcellstumörer. 

Störst risk för recidiverad basalcellscancer är om tumörerna finns vid näsa, nasalobialfåror, öron- 

och ögonregionen - dvs det vi kallas H-zonen. 

 

Klassificering av basalcellscancer: 

Cancern graderas enligt sitt växtmönster.  

• Nodulär - Glastyp IA lågt aggressiv. 50-55% av alla basalcellstumörer, ffa syns dessa I 

ansikte och på bålen. Histologiskt ses noduli med rundande trabekler under, som små 

noduli dermis. Mörkblåa, basaloida celler. Ofta sprickartade artefakter. 
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• Superficiell – Glastyp IB som inte heller är så aggressiv. Står för 20-25% av alla 

basalcellstumörer och är ffa på bålen. 

Makroskopiskt så är de ganska ospecifika men mikroskopiskt tydliga; här vi epidermis 

med noduli under som nedknoppningar från epidermis. Det ofta multipla, multifokalt, 

samt ofta inflammation I dermis. 

 

• Glastyp II – denna typ är mer aggressiv och syns med sitt finkolviga tillväxtmönster. Har 

större risk att återkomma lokalt. 

 

• Glastyp III - högaggressiv form, finkolvig och infiltrerande 
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Metastasering: 

Mycket ovanligt med spridning, i så fall är det lokalt i huden eller till regionala lymfnoder. Men 

det är mycket ovanligt! 

Behandling:  

Regional excision med marginaler.  

Minst 2-3mm marginal vid lågaggressiva tumörer och 5-7 mm för typ II eller typ III. Man bör få 

med subkutan vävnad. 

Man kan även behandla med frysbehandling och lokal cytostatika. 
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Dermala/Kärlrelaterade tumörer  

Fibroepitelial polyp 

 

Ser ut som en hudflik/ hudpolyp. Benign som man opererar bort. 

Buktning av epidermis med invävt stroma centralt som ser ut som dermis.  

Vanligt i armveck, under bröst.  

Dermatofibrom (dermalt fibröst histiocytom) 
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Benign förändring som kan genomgå regression. 

Morfologiskt: 

Ser ut som en brunaktig utbuktning, ofta mindre än 2 cm och kan ha en central grop. 

Uppträder i flera faser och kan i sista fasen ge fibrotisk regression. 

På mikroskopisk bild ser vi normal epidermis i kanterna men centralt är det något förtjockat samt 

något förtjockat hornlager. Men själva lesionen är mer basalt, det rosaröda är mer grova 

kollagentrabekler. Centralt lite mer blåaktig färg och det är cellförändring hos spolceller. Dessa 

är ganska likformiga, ej atypiska, men det ger kollagenförändringar i kanterna.  

Etiologi: 

Vanligt på ben där man ofta slår sig, samt efter insektsbett. 

Teleangiektatiskt granulom (granuloma pyogenicum) 
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Detta kallar han för pyogent granulom. 

Kan även kallas för “lobulärt kapillärt hemangiom” 

Snabbt tillväxande papillös lesion, 1-2 cm i diameter. 

Vanligast i hud- och munslemhinna. Kan ulcerera och se otäckt ut men är benign och går i 

spontanregress. Ibland tar man bort dom. 

Morfologi: 

Mikroskopiskt ser man en epidermal polypös förändring. Man kan se ulceration, inflammation 

och fibrinpålagring. Subepidermalt ser man en kärlrik och inflammatiorisk vävnad, likt 

granulom, som kan påminna om hemangiom som också är kärlrik.  
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Kärlen är typiskt lobulärt arrangerade med tunna väggar. 

Hemangiom  

Se även Hemangiom i kärlsjukdomar 

 

Ej med på hans slide på vad vi ska kunna så håller mig kort här. 

Hittar heller inte i boken så all info kommer från internet. 

A.k.a smultronmärke och är vanligast hos barn upp till ett år.  

Är en benign blodkärlstumör, endotel som växer runt blodkärl, som växer både på bredden och 

höjden. Tillbakabildas när de slutat växa men det kan ta upp till tio år. När de växer kan de 

blöda, få ulcerationer, och läker det inte kan det bero på att agens kommit in och bör då 

behandlas med antibiotika.  

Det sker annars sällan någon behandling 

Sarcoma Kaposi 

Se även Kaposi sarkom i kärlsjukdomar 
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Ej med på hans slide på vad vi ska kunna så håller mig kort här. 

Hittar ej i boken mer än en vaginal variant (sid 685 9th ed). Nu beskriver jag därför från 

internet istället. 

Patogenes: 

En typ av malign cancer som förknippas med immunbristsjukdomen aids samt patienter som 

äter immunsuppresserande läkemedel. Dock är det få som avlider av denna cancer. 

Cancern är kärlbildande, ett angiosarkom, som kan uppstå var som helst på kroppen men oftast 

uppstår i bindväven under huden på händer & fötter.  

Etiologi:  

Anledningen till att den är vanlig hos aids-pat beror på att tumören orsakas av Humant 

Herpesvirus (HHV8) som är vanligare i t.ex. Grekland, Italien & Afrika. 10% av befolkning där 

beräknas vara bärare av viruset. Troligen överförs viruset genom sexuell kontakt. 
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Melanocytära/naevocellulära lesioner:  

Efelid (fräknar) 

 

Små, välavgränsade som histologiskt ses som en basal hyperpigmentering. 

Samma antal melanocyter basalt i epidermis.  

Lentigo 

 

Varierar i storlek. Histologisk basal hyperpigmentering men även förlängda retelister, dvs 

tapparna som går uppåt. Ökat antal melanocyter t.sk från fräknar. 

Dessa är det första steget i pigmentnevus som följer en egen cykel. 
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Går från lentigo –> junctionnevus --> compundusnevus --> intradermalt nevus. 

 

Här ser vi junctionnevus. Nästen av melanocyter som bildas mellan dermis och epidermis.  

 

När dessa går ner i dermis så kallas de compundnervus. Nästen i junktionzonen, även 

melanocyter i dermis. 
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Tillslut tillbakabildas compunds och då har vi intradermal nervus. Lätt pigmentering. Vi ser en 

stor intradermal komponent i dermis. 

 

Congenitala resp förvärvade melanocytnaevus(n) 

Benignt. 

Dessa cykler som beskrivs ovan kan vara congentiala (nedärvda) eller förvärvade. 

Förvärvad: 

Uppkommer i tidiga barnår. In i cykeln. Tillbakabildas. 
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Ovanligt att man får fler nevusbildningar efter 30 åå och antal är varierande per individ från 

enstaka till hundratals.  

Blått naevus 

Benignt. 

 

 

Typiskt lokalt.  

Mörka förändringar i spolformade saker i dermis och celler med mycket pigment i sig; inte så 

stor skillnad histologiskt men blir en mörk ton givet ljusbrytning.  
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Halonaevus 

 

Benignt tillstånd. 

Ses hos barn och vuxna som en rund HYPOpigmentering runt ett befintligt pigmentnevus när 

själva nevuset långsamt går i regress.   

Den mörka leverfläcken försvinner ofta men repigmentering sker ofta inom ett par år. 

Ingen behandling görs. 
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Dysplastiskt naevus 

 

Här är det malignt. Atypiskt, dysplastiskt. 

Utmärker sig kliniskt genom oregelbunden, asymmterisk form, variande i färg, oregelbunden 

form. > 6mm i diameter.  

ABCD (asymmetry, boarder irreg, color variation, dia >6 mm) - typiskt för maligna komponenter 

i melanom. 

 

Mikroskopiskt så är melancyterna atypiska med en premalign atypi = dysplasi. 

Dessutom strukturell atypi; nästen som är oregelbunda som flyter ihop, fibros runt tapparna samt 

inflammation. Hyperplasi av cellerna som även glider iväg på bilden och går in i närliggande 

näste; typiskt concluerande dysplasisk nevu. 
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Dysplasin kan vara hög- och låggradig. Överlappar till melanom in situ. 

Små nevi. Var uppmärksam om hur nevi utvecklas. 

 

Kutana melanom, in situ/ invasiva.  

 

Patogenes:  

Detta är det vi vanligtvis kallar malignt melanom; finns dock inga benign melanom. 

Utvecklas ut melanocyter i överhudens basallager som inte strikt kommer från epitelet utan celler 

som utvecklas ur neurallisten. 

Benigna nevi som är beskrivna ovan utgör markörer för melanomrisk. Har man många med nevi 

är det ökad risk, dock är de själva inte prekursorer. 

Uppstår i huden men även i andra slemhinner som öga, anus och vagina. 

Vanligaste områden på huden hos kvinnor är nedre extremiteter och hos män på bålen. 

4000 diagnostiseras årligen i Sverige och lika många med förstadiet, in situ melanom, ca 500 

avlider årligen. Ökad inscidens med ca 5% per år medan dödlighet på 5% ligger ganska platt. 

Medianålder är ca 65 åå, LMM något senare. Mycket ovanligt bland barn och tonåringar. 

Sverige har hög insjuknande i melanom. Man bör undvika solen mellan 11-14, använda kläder 

och inte låta barn vara i solen. 
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Det är inte alltid man hittar primär lesion. Hittar man inte melanom på huden kan de finnas i 

slemhinnorna alternativt att det har funnits en primär hudtumör som gått i regress som ca 10% 

gör. Partiell regress kan ses histologiskt; då ser man att melanomet tidigare har varit större men 

gått tillbaka. De med okänd primärtumör och metastaser KAN ha bättre prognos eftersom 

immunsystemet då bekämpat dessa, ett tecken på ett bra immunsystem. 

 

Diagnostisering:  

Hela melanomet med ABCD tas bort och skickas till patologisk undersökning. 

Snitta vinkelrätt, går ca 2cm utanför pigmentering. Partiell diagnostisering rekommenderas inte, 

heller inte “hyvlade” biopsier.  

Histopat kan ge underlag för prognos + behandling. Här bedöms tumörens tjocklek (Breslow) 

och om den har ulcerationer som försämrar prognosen. Det allra viktigaste är lymfkörtelstatus, 

en liten knuta = metastas. Man ser även på clarknivå = bedömer invasivsdjup beroende hur vilka 

lager tumören nått (ej i cm). Man ser om mitoser påvisas, vilken typ det är (läs om subtyper 

nedan) även om subtyper ej har prognostisk påverkan, kollar efter mikroskopiska satelliter 

(härdar av tumörer utanför denna tumör) samt radikaliteten, dvs den fria marginalen, utanför 

lesionen. 

Man ska även beskriva kärlinvasion, nervinvasion, förändring av kollagent stroma, tecken på 

regression, lymfocytinfiltration (desto mer desto godare prognos). 

Man gör en utvidgad excision; hela vägen ner till fascia eller periost, dvs hela subkutana fettväv 

+ en del fri marginal.  IS-melanom behöver inte gå hela vägen ner.  

Marginalen räknas ut enligt tabell. 

 

Om melanom> 1 cm tjocklek gör man öven en sentinel node/portvaktskörtel-undersökning för att 

se om melanomet har metastatiserat. Görs genom att köra in radioaktiv blå färg. De körtlar som 

svarar tar man bort. Hittar man yttligare lymfkörtlar som är misstänkta tar man även dessa. 
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Finns det tumör i SN så har vi en sämre prognos. Man tar inte bort alla lymfkörtlar, finns inga 

positiva studier på detta.   

 

Etiologi: 

Faktorer bakom melanom är både genetiskt yttre såsom solstrålning. 

Yttre faktorer: tex UV-strålning (båda UVA och UVB) som är mutagen --> genmutation. 

Vanligast är aktiverande onkogenmutationer som BRAF eller NRAS men även inaktivering av 

suppressorgener som CDKN2A och PTEN.  

BRAF-V600 är den vanligaste mut och är mål för en antikroppsbehandling.  

Även solarieanvändning, så få gånger som 10 tillfällen, ökar risk radikalt för maligna melanom. 

Genetiska faktorer: 5-10% av melanomfall uppskattas att vara ärftliga. Finns familjer i Sv med 

mut i suppressorgenen CDKN2A, står för ca 10% av alla ärftliga melanom här.  

Riskfaktorer i tabell nedan: 

 

 

Morfologiskt: 

In situ: börjar som en situ så därför visar vi detta först. 
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Makroskopiskt ska de ha ABCD förändringar, ser ut som bilderna högst upp i detta avsnitt om 

melanom. Men även E = evolution; tillväxt, blödning och klåda. 

Mikroskopiskt ser vi små håligheter i epitelet, det är melanocyterna som är förstorade o för 

många. Stora celler med stora kärnor.  

Invasiv: 

Från in situ till invasiv. 

• Radiell fas: blir större ut åt sidorna 

• Vertikal fas: ner i dermis och börjar invadera. Kan även metastasera via kärl och lymfa 
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Negativa prognostiska faktorer för malignt melanom är: 

- Tumörtjocklek (i mm, enligt Breslow) 

- Förekomst av ulceration 

- Ökad mitosfrekvens (≥ 1 mitos/mm2) 

- Djup växtnivå enligt Clark 

- Positiv "sentinel node" (portvaktskörtel, se nedan) 

- Förekomst av fjärrmetastaser 

- Breslowtjocklek: avståndet i mm från den djupaste liggande tumörcellen till stratum 

granulosum i epidermis. 

 

Klassificiering: 

Man kan klassificera utifrån var de finns på kroppen; 

• Vanligaste typen, ca 50% av melanom är “superficiellt spridande melanom” (SSM) 
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o Bifasiskt växtsätt. Växer horisontellt eller radiellt i junktionzonen och efter ett 

antal år kommer invasiva fasen som invaderar dermis. Melanocyter infilterar i 

epidermis “pagetoid” mend det som ger invasiv är alltså neråt 

o Område som är icke-pigmenterat som ger kraftig misstänke om invasiv tillväxt.  

• Lentigomalignmelanom (LMM) 

o Som SMM 

• Nodulära melanom (NM)  
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o Växer inte så länge horisontellt eller radiellt utan växer på plats och övergår 

ganska fort till invasiv växt.  

o Histologiskt med förtunnad epidermis och sen en invasiv komponent som ligger 

supepitelialt. Ser ut som en matta av maligna melanocyter. 

• Akrala lentinginösa melanom (ALM) som sitter på fingrar och tår 

Det finns även subtyper som spitzoida melanom, nevoida melanom, desmoplastiska melanom 

och andra ovanliga melanom.  

Vilken typ av melanom spelar ingen roll för prognos, det är bara stadiet som gör. 

Behandlingar: 

Målsökande läkemedel, immunstyrda läkemedel som funkar särskilt bra vid metastasering.  

Tidig upptäckt är avgörande för överlevnad och hudförändringen ska tas bort.  

Viktigt att undersöka hela kroppen, ca 30% av de melanom som man diagnostiseras är inte den 

hudförändring som pat sökt för. 

Dysplastiskt naevussyndrom 

En variant av ett födelsemärke kallas dysplastiskt naevus.  

Dessa ska vara >5 mm, flerfärgade, otydliga kanter och asymmetriska. 

Syndromet innebär att man har malign melanom i släkten där två släktingar har haft malign 

melanom och två släktingar har dysplastiska naevus. När man har detta syndrom ska man vara 

extra försiktigt i solen. 
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Basalcellsnevussyndrom 

Ser under avsnittet “basalcellscancer” 
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6) Bröstpatologi   

Undersökningsmetoder 

Klinisk undersökning: Trippeldiagnostik 

Trippeldiagnostik utförs alltid vid utredning av knöl i bröstet. Tekniken innefattar inspektion och 

palpation av lymfkörtlar och bröst, bilddiagnostik (MR, ultraljud, mammografi) samt punktion 

genom finnål eller biopsi. Finnålspunktion (FNAC) är det enklaste ingreppet, men kan ge både 

falskt negativt och falskt positivt svar. Nålen kan missa cancercellerna, och även visa 

precancerösa cellförändringar som bröstkörtelinflammation och bröstadenos. FNAC kan se om 

vi har en hyperplasi men kan ej avgöra hur långt gången cancern är samt kan ej identifiera 

biomarkörer. Mellan- eller grovnålsbiopsi för histologisk analys kan användas för att särskilja 

cancer in situ från invasiv cancer, men detta är ett mer omfattande ingrepp.  

 

1. Klinisk undersökning - Ytliga lymfkörtlar, bröst (palpation och inspektion) 

2. Bilddiagnostik (mammografi, ultraljud, MR) 

3. Punktion (finnålscytologi, mellannål/grovnålshistologi) 

 

 

 

Bilddiagnostik 

Exempelvis kan man se kalk genom mammografi som är slätröntgen med låg stråldos. Kodas 1-5 

där 1 är normal, 5 invasiv cancer. Vi har även ultraljud & magnetröntgen som tillägg till 

mammografi, galaktografi vid symtom med sekretion fr mamill, stereotaktisk 

röntgenundersökning när vi behöver se morfologi av tumör. Datortomografi är en avancerad typ 

av skiktröntgen (CAT-scan) som avbildar patienter i tre dimensioner. 

 

AI används numera för att analysera biopsier och funkar väldigt bra för diagnostisering. 

Läkarens roll blir istället att kontrollera att AI indikerat korrekt diagnos. 

 

För och nackdel med klinisk undersökning vs bilddiagnostik 

 Menar till att inte missa falska positiva eller falska negativa t.ex punktioner eller palpationer. 

FNAC är ett enkelt sätt att se förändring i vävnaden men vi kan även missta oss genom typiska 

falska negativa/positiva. 

Exempel på falska negativa, dvs man missar något, vid FNAC är: 

• Väldigt små tumörer, diffust växande bindvävsrik tumör, tumörer CIS, småcelliga 

monomorfa tumörer som liknar normala körtlar, tumörnekros. 

Exempel på falska positiva, dvs man tror att det är ca men det är det ej, vid FNAC är: 
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• Hyperplasier, adenoser, inflammation i bröstkörteln 

 

Riskfaktorer för bröstcancer: 

• Genetik:  

o 10% av alla bröstcancer är nedärvd 

o 30% av nedärvd cancer är via BRAC1 eller BRAC2 genen genom single-gene-

mutation. 

▪ BRAC1: germline, medfödd. BRAC1 är normalt en tumörsuppressor som 

reparerar double strand breaks. Om mutation i denna gen så kan kroppen 

ej återgärna dubbelsträngsbrott. Finns många subtyper/ mutationer av 

denna och har man en mutation som slår ut BRAC1 så är det 80% risk att 

man får bröstcancer men äve 60% risk för ovariecancer. 

▪ BRAC2: har man mutation som slår ut BRAC2 så är det 50% risk för 

bröstcancer och 20% för ovariecancer. Även risk för prostata, pankreas, 

galla, ventrikel och malign melanom. 

o HER2/NEU överuttryck ses hos 30% av pat med invasiv bröstcancer. Dessa 

markörer är även viktiga för val av behandling. 

o Amplifikation av RAS och MYC-gener ses även vid bröstca. 

o Mutation i tumörsuppressorna TP53 och RB kan också förekomma. 

o Man undersöker detta genom onkogentisk vägledning. 

• Mammografisk täthet (mängden fibroglandulär vävnad i bröstet) 

• Ålder, ffa efter menopaus 

• Geografisk variation; högre risk i västländer men även ökat i t.ex sydostasien och Afrika, 

kan bero på förändrad livsstil och/eller diet?! 

• Ras/etnicitet: högst risk har vita kvinnor 

• Andra riskfaktorer att under lång tid få exogena östrogener, t.ex. mot osteoporos vid 

menopaus. P-piller och andra orala östrogen-läkemedel har däremot inte visat öka risk för 

bröstcancer. Joniserande strålning mot bröstet ger även ökad risk för bröstcancer för 

kvinnor under 30 år, tex vid behandling av Hodgin-lymfom. Övervikt (fettvävnad 

producerar östrogen), alkohol, fettrik diet och stillasittande ökar även risk för bröstcancer. 

 

Maligna brösttumörer 

Phyllodes tumör 

Utveckling av benign fibroadenom som därmed också kommer ur stromat, dvs ur fibroblaster 

men även ur epitelceller och därav bifasisk. 

Bara 15% blir fullt maligna och metastaserar.  

Tas bort likt sarkom genom kirurgi. 
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Inkapslad papillär cancer 

utveckling av benign intraduktalt papillom. Håller sig inne i ductus, gångarna.  

 

 

Denna bild ovan är den beigna varianten men här visas iaf flera utförsgångar som har ett tydligt 

veckat epitel runt de, ffa kl 5 bilden. 

Ductal cancer/ invasiv bröstcancer NST (no special type) 

står för 75% av bröstcancerfall i Sv. Bröstcancer som ej kan klassificeras som någon av de andra 

sorterna. Heterogen cancer ofta samband med DCIS men kan även komma fr SCID 

(svårtkombinerad immunbrist) och cancern försöker bilda körtelstruktur. Bildar ofta 

desmoplastisk svar och skapar en hård, kantig, palperbar tumör. Det desmoplastiska gör att vi får 

en indragning av bröstet och bröstvårtan. Histologiskt ser vi polymorfa celler med stora kärnor, 

nukleoler och graderas 1-3. 
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Invasiv lobulär cancer 

10% av bröstcancer. Har EJ ett samband med LCIS. Vi ser monomorfa celler som radar upp sig 

likt ett pärlhalsband. Detta beror på att vi har en mutation i e-cadherinvägen som ska hålla ihop 

cellerna; dvs cellerna kan ej bilda körtelstruktur och växer istället diffust, kan dock vara 

palperbara ibland. Dessa tumörer ploppar upp likt svampar, de är multifokala. Är ofta ER + och 

svarar därför bra på behandling. Sprider sig ofta till CSF, serösa ytor, GI, uterus och benmärg. 

Ca 20% av tumörerna är bilaterala, dvs invaderar båda brösten. 

 

Invasiv mucinös cancer 

enbart 2% av bröstca. Tumörer som bildar slem och histologiskt ser vi körtlar som badar i 

“slemsjöar”. Tumör med god prognos. 

 

Invasiv vs CIS i bröstet 

Invasiv cancer är cancer som har passerat slemhinna, dvs submukosan, och tagit sig in i myotelet 

och tagit sig in i omgivande vävnad. Exempelvis är DCIS en cancer som håller sig inom 

mjölkgångarna med invasiv duktal cancer har spridit sig från gångarna. 

DCIS – ductal cancer in situ 
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Preinvasiv cancer som sprider sig i körtelstrukturerna.  

Sprider sig ofta atypiska körtelgångar och atypiska körtlar (ADH). Kalkifikationer som kan 

upptäckas vid screening. Hur allvarlig DCIS är graderar man 1-3 baserat på kärngrad och nekros. 

Om grad 3 så är det högre risk att utveckla aggressiv, invasiv cancer.  

Vid DCIS avlägsnar man ofta hela bröstet (mastektomi) och då har vi god prognos, 97% friska. 

Kan ibland utvecklas till invasiv, i så fall i samma bröst och inte bägge som LCIS. 

Behandlas endokrint med antiöstrogenprep som tamoxifen och aromatas. 

LCIS - lobulär cancer in situ 

Cellproliferation i acini. 

En markör för ökad risk för spriding till invasiv cancer i båda brösten. 

Risk för malign utveckling är ca 20% inom 20 år.  

Skapas inte kalkifikationer i bröstet vilket det gör vid DCIS, därför är LCIS mer svårupptäckt 

Spridningsvägar av bröstcancer 

• Linjär: sprids från bröstcancer till ett annat organ, efter att cancern utvecklats 

under en längre period, och bygger fäste i det nya organet. 

• Parallell: tidig metastatisering och spridning till flera organ, där metastaserna 

istället växer till sig i det nya organet. 

Lokalisationer för lokala och fjärrmetastaser 

När cancern har metastatiserat, dvs vi har en metastatisk sjukdom, så är cancern ej botbar. 

Detta gäller för alla metastaser förutom metastas som spridit sig via lymfkärlen till 

axillen som alltså ÄR botbar. 

Vanligtvis sprids metastaser hematogent och vanligt förekommande metastaser är skelett, 

lunga, lever och CNS. 

Snitt för överlevnad är ca 3 år men det går att leva > 5 år även med metastaser, detta 

kräver dock att behandlingen byts ut så fort man upptäcker att metastasen blir resistent 

mot behandlingen. Kemoterapi är vanligaste behandlingen. 

Prognostiska och prediktiva faktorer:  

Rutinmässiga biomarkörer (ER, PR, Her2, Ki67) 

ER: 

- 80-85% av alla tumörer är ER+, kallas även “hormonkänsliga” tumörer. 

- Östrogenreceptor, en transkriptionsfaktor i cytoplasman vid aktivering förflyttas till 

kärnan där den aktiverar/hämmar gentranskription.  

- 80% av alla med bröstcancer uttrycker denna biomarkör 
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- Immunhistologiskt visar man ofta denna med färgad brun kärna 

- Behandlas med endokrin terapi eller CD4/6-kinas-hämmare 

- Olika endokrin behandling:  

o Aromatashämmare: vass behandling men ges enbart till icke-fertila personer 

efteresom denna behandling hämmar all östrogenproduktion. Ger mer 

biverkningar än nedan 

o Tamoxifen: Är en ER-antagoist som hämmar genexpressionsaktivering. Har färre 

biverkningar och kan ges till fertila. Reducerar recidiv risk med 50% och ges ca 

10% till hög-risk-pat. 

o Fulvestrant: ER-blockare som ffa ges vid tumörrecidivitet 

PR: 

- Progesteronreceptor, transmembran.  

- Denna markör visar att vi har en normal östrogennivå. 

- Saknas denna markör har vi en sämre diagnos  

Ki67: 

- Proliferationsfaktor som alla celler i cellcykeln bär på förutom de i fas G0. 

- Ju mer Ki67 tumören uttrycker, desto mer aggressiv tumor 

Her2: 

- Viktig faktor både för prognos och profylaktiskt behandling. Bär patient på denna 

tillväxtfaktorreceptor så kan man behandla patient predikativt.  

- Txillväxtfaktorreceptor som uttrycks i cellmembran 

- Behandlas med Anti-Her2  

Trippelnegativa bröstcancer: 

Ovan beskrivna biomarkörer är viktiga för att sätta in korrekt behandling samt prognos. Vid 

trippelnegativ bröstca saknas ER, PR och Her2. Man kan därför ej behandla pat med hormoner 

utan bara kemoterapi.  

10 % av all bröstcancer och oftast yngre pat. Hög ärftlighet. 

Ofta ses hög proliferation av celler och fler DNA-förändringar igenom än vid andra 

bröstcancersorter.  

Om pat även har mycket inflammation är prognosen bättre, möjlighet att behandla pat med 

immunterapi eller checkpointhämmare. 

Stadium  

Stadium 0-1 = 100% 5-års överlevnad 

Stadium 2 = 80% 5-års överlevnad 

Stadium 3 = 60% 5-års överlevnad 

Stadium 4 = 20% 5-års överlevnad 

 

NHG-grad. 

Nothingham Histological Grade-gradering.  
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Kollar på tubeläritet graderat 1-3 grad 1 har tydliga körtlar, grad 3 saknar körtelstruktur och är 

därför mer aggressiv.  

De flesta i Sverige har grad 2 vilket är problem eftersom vi behöver värdera cancern hög- eller 

låggradig för att kunna ge adekvat prognos och behandling. 

  

Onkologiska behandlingskoncept baserat på PAD-utlåtandet 

PAD (patologisk anatomisk diagnos). 

Normal behandling: kirurgi --> radioterapi --> endokrin terapi under 5-10år. 

Behandling aggressiv cancer: kirugri --> kemoterpi +/- anti-Her2 --> radioterapi --> endokrin 

behandling 

 

Preoperativ/neoadjuvant behandling: kemoterapi +/- anti-Her2 och om detta leder till “pcr” 

(positiv komplett respons) så byter man behandling. Annars fortsätter man med kirurgi --> 

kemoterapi --> radioterapi och eventuellt endokrin. 

 

Recidiv behandling (återkommande cancer): här styr biomarkörerna. Endokrin/ kemo/anti-Her2/ 

PDL1 

 

Övriga terapier: förutom Anti-Her2 och endokrin behandling används mTOR-hämmare, 

tyrosinkinashämmare, CD4/6-kinas-hämmare (effektiv mot ER+) 

 

Immunterapi  

Immunterapi fungerar väldigt bra för malign melanom och uro-cancer, men börjar även används 

vid bröstcancer. 

Vid immunterapi tar man bort bromsen för immunsystemtet som cancercellerna slagit på och 

reaktiverar kroppens egna immunförsvar (ffa T-celler) igen.  

För fungerande immunterapi är det fördelaktigt att vävnaden har höginflammation. 

 

Checkpointhämmare 

Läkemedel som blockerar PD1/PDL1 komplex och reaktiverar T-cellerna.  

PDL1 binder PD1 mellan en tumörcell och en immuncell. När PDL1 blockeras kan T-cellerna 

döda tumörcellerna.  

Denna behandling kräver att vi har immunceller i området, desto mer inflammation, desto bättre 

fungerar denna behandling.  

Kan även fungera för trippelnegativ samt Her2 positiva subtyper. 

 

Molekylära subtyper 

Luminal A 

Den molekylära subtyp som har bäst prognos och står för 44% av bröstcancer. 

ER+, PR + lågt profilerande dvs låg Ki67.  

Hormonbehandlas (endokrin terapi), ej kemoterapi.  

 

Luminal B 

Sämst prognos, 24% av bröstca. 

ER+, PR – och hög Ki67.  
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Aggressiv och behöver kemoterapi för att inte bli recidiv. 

 

Basal like 

19%. 

Trippelnegativ, dvs ER-, PR- och Her2-.  

Behandlas med kemoterapi 

 

Her2 

11% och har sämst prognos innan riktad Anti-Her2 behandling. 

ER-, PR- och Her2+ 

 

Normal like 

Står för 2%. Resten är oklart        

 

Molekylära tekniker  

Immunhistokemi  

används för att upptäcka särskilt protein i en viss vävnad. Används för att identifiera 

biomarkörer samt gradering av cancer. 

In situ hybridisering  

är en hybridisering som används för att upptäcka DNA el RNA sekvenser i viss vävnad.  

Sekvensering  

används för att bestämma ordningen av kvävebaser i DNA- sekvenser. Genom att identifiera 

markörer i genomet kan man välja rätt behandling samt ge prognos. Dessutom kan man genom 

helgenomsekvensering kartlägga genetiska förändringar i bröstcancer. Kostar ca 10k /pp och ger 

väldigt mycket information, dvs även mycket att bearbeta. Görs därför inte på alla patienter. 

 

 

Benigna tumörer i bröstet  

Fibroadenom 

Den vanligaste benigna tumören som är välavgränsad och mjuk vid palpation.  

Tumören är en bifasisk, en mix mellan körtel- och bindvävsstruktur och utgår från stromats 

fibroblaster.  

Den har som beskrivet ovan en malign utveckling/variant; phyllodes tumör.  

Körtlarna ser normala ut med inre körtelepitel & ett yttre myoepitel, dock blir gångarna och 

körtlarna komprimerade av den tilltagna stroman och vi kan se viss extracellulär matrix, dvs 

myoxitt stroma, i förändringen. 
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Intraduktalt papillom/papillomatos 

Benign neoplastisk förändring som ofta syns hos kvinnor innan menopausen. 

Tumören har ett veckat epitel som växer ofta ensamma i en ductus eller i sinusarna.  

Kliniskt kan vi se sekretion av serös vätska och ibland blod, ibland palperbara.  

Kan övergå till malign variant som beskriven ovan, inkapslad papillär cancer, men även den ska 

hålla sig inne i gångarna. 

 

Morbus Paget ́s disease 

Kliniskt ses en sårig mamill. 

Uppkommer från adenocarinomceller från DCIS som vandrat upp till epidermis. 

Histologiskt ses stora cellkärnor högt upp vid epidermis (försök tex hitta en hårsäck och hårstrå 

för att känna igen). Epidermis blir sårad, får ulcerationer. 

Underliggande cancer kan vara DCIS men även invasiv cancer, tillsammans med cancern ses 

även ALLTID en kronisk inflammation, dvs histologiskt stor mängd immunceller. 
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Benigna proliferativa och icke proliferativa förändringar 

 

Fibroadenomatos 

Även kallad fibrocystisk bröstsjukdom. Ej väl avgränsad som fibroadenom. 

Benign tumör och märks då bröst blir knöliga. Kan uppträda med polycystiskt vilket kallas 

småcystiskt. Drabbar ofta bägge brösten och uppträder lixom fibroadenom ofta post menopaus. 

Ökad risk verkar finns vid barnlöshet samt onormala hormonnivåer. 

Kan uppträda som skleros i brösten, i gångar eller i vävnad. Om många, små skleroser ökar 

risken för bröstcancer. 

 

Skleroserande adenos 

Fibrocytisk förändring, mindre vanlig än cystor och hyperplasi. 
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Proliferation av körtelgångar (ductus), acini och myoepitel inom regionens terminala gångar och 

lobuli med fibros i. Skiljer sig från carcinom då förändrade/profilerade acini är organiserad och 

välavgränsade.  

Kan mikroskopiskt misstas för cancer. 

 

Radierande ärr 

Profilerativ bröstförändring. Hyperplasi som är en stjärnformad lesion med tät stromal vävnad. 

Kan misstas för invasiv bröstcancer. 

 

Bröstcystor 

En sluten, vätskefylld, epitelklädd hålighet eller blåsa i bröstet. Kan uppträda som enstaka, stora, 

eller multipla små. 

Hormonellt påverkad och bildas ofta dagarna mellan ägglossning och mensturation.  

Benigna men kan vara smärtsamma. 

Ofta bilaterala.  

Stroma runt cystor är ofta komprimerad stroma som har förlorat sitt myxomatösa uttryck som 

normal bröststroma har. 
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Abberant mammae 

Ektopisk bröstvävnad längs mjölklisten, ofta i axiellen. Kan svullna upp under t.ex. graviditet 

och då misstas för en lymnöd. Primär bröstcancer kan uppkomma ur dessa. 

 

 

Inflammation i bröstet 

Mastit 

Bröstkörtelinflammation. Smärtande och ömhet. 

Kan orsakas vid laktation när lite mjölk blir kvar i bröste och E.Coli flyttar in där.  

Även Staphylococcus kan ta sig in via bröstgångarna, detta är akut mastit. 

Kan även orsakas av sår på bröst och bakterierna tar sig in. 

Behandlas med antibiotika. 

 

Fettvävsnekros 

Ovanlig sjukdom som uppkommer vid trauma av bröstet.  

Bildar en liten, mjuk och välavgränsad massa. 

Histologiskt ses nekrotiserande fett i mitten av neutrofiler och makrofager och skadad avgränsas 

av fibrös vävnad samt mononukleära leukocyter för att till slut bli utbytt mot ärrvävnad eller 

cysta fylld av nekrotisk vävnad.  

Vi kan se kalkifikation i ärr och cystans vägg.  

Gynekomasti 

Förstorade bröst hos män. Vi ser en ökad mängd bindväv och en hyperplasi av körtelgångar. 

Kan bero på överstimulering av östrogen eller leverchirros som gör att levern ej kan bryta ner 

östrogen. 

Klinefelters sjukdom (XXY), anabola stereioder och andra läkemedel kan även ge gynekomasti.  
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Fysiologisk gynekomasti kan även förekomma runt pubertet och väldigt hög ålder på gubbe. 

 

Bröstkirurgi inkl sentinel-node kirurgi 

Olika bröstkirurgier: 

• Sektor = ta bort tumör samt omkringliggande vävnad 

• Mastektomi = hela bröstet avlägsnas 

• Axillkirurgi: Ta bort alla körtlar 

• “Sentinel-node-kirurgi" a.ka. portvaktskirurgi. Genom att identifiera lymfnod i 

axill (ofast) som är “portvakt” så att cancern ej sprider sig, så kan man ta bort 

denna. 

• Rekonstriktionskirurgi: bygga upp bröst efter cancer och operation. 

Framtidens patologi, forskningsområden och utvecklingslinjer 

Patologi har sedan ett bra tag varit digitaliserat och det fortsätter på den vägen.  

Framtiden har stort fokus på AI som verktyg för att identifiera patologiska förändringar i 

biopsiprover.  
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7) Gynpatologi (kvinnliga genitalier)   

Icke-neoplastiska tillstånd i kvinnliga genitalierna 

Endometriehyperplasi 

Endometriehyperplasi innebär förtjockning av livmoderhinnan. Tillståndet beror ofta på en 

obalans mellan östrogen och progestin, misslyckade ägglossningar, östrogenproducerande 

lesioner eller överkonsumtion av exogent östrogen. Progesteron har en skyddande effekt mot 

precancerös hyperplasi på så vis att det motverkar proliferation och leder till avstötning av zona 

functionalis, men om onormal exponering av östrogen sker efter menopaus finns inte den 

skyddande produktionen av progesteron kvar. Även fetma ökar risken, då adipocyter är 

endokrina celler. 

 

På grund av genetiska förändringar kan denna hyperplasi sedan leda till atypi, vilket är 

precanceröst (komplex hyperplasi). Annars säger man att hyperplasin är enkel utan atypi. Det 

brukar ta ungefär 4 år för komplex hyperplasi att leda till cancer.  Enkel hyperplasi saknar atypi 

och är ej precanceröst, men är även det sekundärt till östrogenexponering. 

 

Adenomyos 

Patofysiologi: adeno = körtlar myo = muskel; körtlar i muskel. Endometrievävnad i 

myometrium. innebär en tillväxt av basallaget i endometriet ner in myometriet. Knippen av 

endometrial stroma, körtlar, eller båda, finner man djupt ner i myometriet intryckt mellan 

muskelbuntarna som finns där. Närvaron av endometrial vävnad inducerar en reaktiv hypertrofi 

som ger en förstorad uterus med förtjockad vägg. Uppkommer oftast i 30-årsåldern och 

försvinner efter menopausen. 

Orsaker: idiopatiskt. Riskfaktorer: medelålder, förlossning. Mest sannoligt pga hormonella 

förändringar/dysbalans. 

Morfologiska förändringar: Endometrie-stroma och/eller körtlar hittas djupt in i myometrium. 

Förstorad, rund uterus, ofta med förtjockad vägg.  
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Kliniska konsekvenser: kan orsaka menorrhagi (ovanligt kraftig mensblödning), dysmenorrhea, 

smärta i underlivet, speciellt premenstruellt. Kan finnas samtidigt som endometrios. 

Behandling: 

 

Endometrios 

Patofysiologi: Endometrievävnad (körtlar och/eller stroma) utanför uterus. Finns oftast på flera 

platser samtidigt. Mest vanligt i ovarier, Douglas rum (excavatio rectouterina), uterina ligament, 

äggstock, rectovaginal septum. Mindre vanligt distalt till retroperitoneum eller periumbilikalt. 

Ovanligt vid lymfkörtlar, lungor, hjärta, skelettmuskel eller ben. Mensblödningar kan uppstå på 

de olika ställen, så att blod ansamlas där. Vid ovarier bildas stora blodfyllda cystor = chocolate 

cysts. Endometrie-vävnad utanför uterus är även onormal, med högre halter inflammatoriska 

mediatorer (ffa PGE2), samt ökad östrogenproduktion.  

Orsaker: 10% av kvinnor i reproduktionsålder har endometrios, hälften av infertila kvinnor har 

endometrios. Regurgationsteorin: menstruation får bakflöde genom ägglederna som leder till 

implantation av vävnaden på ett annat ställe. Metaplasiteorin: stamceller som endometrievävnad 

uppstår ifrån implanteras på olika ställen. Förklarar dock inte hur distala platser, t.ex. lunga kan 

drabbas. Därför verkar kärl- och lymfspridning ävens om en rimlig teori. 

Morfologiska förändringar: Vävnad är inte bara på fel plats, men även onormal. 

Kliniska konsekvenser: smärta och obehag på de drabbade ställen (mest i underlivet), infertilitet. 

När rectal vägg drabbas, smärta vid defekation, när serosa av uterus eller urinblåsa drabbas 

dyspareuni (smärtsamt samlag) och dysuri möjligt.  

Behandling: smärtlindring med Alvedon. COX-hämmare. P-piller, gestagener, GnRH-analoger, 

kirurgisk behandling. Aromatasinhibitorer. 

 

Inflammatoriska förändringar 

Cervicit  

Patofysiologi: inflammation av cervix. Viktigt att hitta orsak till inflammation; infektion skulle 

kunna sprida vidare in i uterus och bukhålan. Kan ha infektiös eller icke-infektiös orsak. Kan 

vara kronisk eller akut. Akut form drabbar kvinnor som har förr barn och orsakas ofta av 

staphylococcer eller streptococcer. Kronisk cervicit ger epitelial regeneration som kan leda till 

hyperplasi i cervix och reaktiva förändringar i skiv- och körtelepitel.  

Orsaker: Infektiös orsak kan vara bl.a. chlamydia trachomatis, t. Vaginalis, neisseria gonorrhoea, 

HSV-2 (herpes simplex virus 2), vissa HPV-typer.  Kemisk eller mekanisk irritation, allergier, 

mm. 

Morfologiska förändringar: inflammation. Vid kronisk form: Metaplasi i cervix; körtelepitel kan 

genomgå skivepitelsmetaplasi. 
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Kliniska konsekvenser: mukopurulent flytning, onormal blödning, smärta.  

Behandling: beroende på orsak antibiotikum, antimykotikum, antiviral medikament. 

 

Endometrit 

Patofysiologi: inflammation i endometrium. Kan vara akut eller kronisk.  

Orsaker: oftast pga infektion (tuberkulos, klamydia, gonorrhea och liknande infektioner)  i 

uterus. Tuberkulos kan ge granulomatös endometrit och är ofta associerad med tuberkulos 

salpingit och peritonit. Kan även uppstå av en rest efter befruktning och missfall. 

Morfologiska förändringar: neutrofil ansamling i ytligaste lagret av endometriet och körtlar som 

koexisterar med stromal lymfoplasmatiskt infiltrat. Ofta tydliga lymfoida folliklar. Närvaro av 

plasmaceller tecken på inflammation. 

Kliniska konsekvenser: feber, magsmärtor, menstruationsrubbningar. Ökad risk för infertilitet 

och ektopisk graviditet. Efter förlossning kan det orsaka barnsängsfeber. 

Behandling: beroende på orsak antibiotikum, antimykotikum, antiviral medikament eller 

borttagning av främmande kropp/vävnad 

 

Salpingit 

Patofysiologi: äggledarinflammation av salpinx (del av äggledaren nära ovarier, distalt till 

uterus). Drabbar främst unga, friska kvinnor i fertil ålder. Kan vara akut eller kronisk. Akut 

inflammation ger plötsliga, svåra symptom som smärtor i buken, flytningar, feber och besvär 

från urinröret. Kronisk inflammation ger mer otydliga, lindriga symptom, lätt molande värk i 

nedre delen av buken eller smärta i korsryggen.  

Orsaker: oftast pga uppstigande infektion i nedre reproduktionskanalen (STI, t.ex. chlamydia 

eller gonorrhea). Ökad risk efter abort eller spiralinsättning.  

Morfologiska förändringar:  

Kliniska konsekvenser: smärta i buken, ärrbildning i äggledaren (som ökar risk för ektopisk 

graviditet), hydrosalpinx (okklusion av salpinx leder till vätskeansamling i äggledaren), 

okklusion i äggledaren, infertilitet, ektopisk graviditet 

Behandling: antibiotika, smärtstillande. 

 

Cystiska och hyperplastiska tillstånd 
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Cervixpolyp 

Patofysiologi: benign polyp, mycket vanligt. Tränger igenom endocervikala mukosan.  

Orsaker:  

Morfologiska förändringar: enhetlig massa. Mucinös epitel med varierande grad 

skivepitelsmetaplasi. Kan ha erosioner och granulationsvävnad. Ödematös vävnad och tjocka 

kärl. Kan vara upp till några cm stora, mjuka och palperbara samt en len, nästan lysande yta med 

underliggande cystiskt dilaterade ytor fyllda med mucinös sekret. Cystorna innehåller samma 

mukusproducerande kubiska celler som i endocervikala kanalen. Stromat är ödematöst och kan 

innehålla spridda mononukleära celler.  

 

Kliniska konsekvenser: menorrhagi, blödning efter samlag, blödning efter klimakteriet, blödning 

mellan mens, luktande flytningar.  

Behandling: 
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Endometriepolyp 

Patofysiologi: benign polyp som sjkuter fram i endometriehåligheten. Kan förekomma i alla 

åldrar, men mest vanlig under menopaus.  

Orsaker:  

Morfologiska förändringar: mellan 0,5-3cm stora. Vissa körtlarna har normal endometriell 

struktur, men oftast är de cystiskt dilaterade.  

 

Kliniska konsekvenser: onormal blödning från uterus och lite ökad risk att utveckla cancer. 

Behandling: 

 

Ektopisk graviditet 

Patofysiologi: = extrauterin graviditet. Implantation utanför endometriet i 1% av alla 

graviditeter. 95% sker i äggledaren, men kan även ske vid bukhinnan, livmodertappen eller i 

ovarierna. Positiv utslag för u-hCG utan synlig intrauterin graviditet. 

Orsaker:  

Morfologiska förändringar:  
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Kliniska konsekvenser: kraftig buksmärtor, utebliven mens och oförklarliga blödningar (ca. Efter 

5 veckor gestation). Kan vara livshotande vid ruptur av äggledaren (oftast kring vecka 12) 

orsakar livshotande blödningar 

Behandling: Medicinsk eller kirurgisk abort. 

 

Follikelcysta 

Patofysiologi: benigna, förstorade cyster i ovarium. Mycket vanliga (kan anses som normal 

variation). Oftast 1-1,5cm diameter och fyllda med serös vätska. Ibland blir de 4-5cm stora, 

palpabla och kan då orsaka smärta i underlivet. 

Orsaker:  

Morfologiska förändringar: När de är liten i storlek har de granulosaceller eller luteala celler, 

men om de blir större leder det ökade trycket till atrofi av de cellerna.  

Kliniska konsekvenser: När cysterna rupturera kan det leda till intraperitoneal blödning och 

peritoneala symptom 

Behandling: 

 

Theca-luteincysta 

Patofysiologi: funktional cyst i ovariet (minst 3cm stor). Luteinisering och hypertrofi av theca 

interna-cell-lagret till följd av stimulering med beta-hCG under graviditet. Associeras med högre 

nivåer beta-hCG. Cystorna kan blöder och rupturera. Uppstår under graviditet, oftast vid multipel 
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gestation (mer än ett foster)  eller graviditetsbetingad trofoblastsjukdom och försvinner efter 

graviditet. 

Orsaker: Rökning riskfaktor. Associerat med multipel gestation och graviditetsbetingad 

trofoblastsjukdom (och höga hCG-nivåer) samt diabetes 

Morfologiska förändringar:  

Kliniska konsekvenser: buksmärtor, irritation i peritoneum pga cystblödning 

Behandling: 

 

Polycystisk ovarial sjukdom = Stein-Leventhals syndrom 

Patofysiologi: komplex rubbning som ger multipla cystiska folliklar (eller hellre äggblåsor) i 

ovariet som producerar större mängder androgener och östrogener. Visar sig i tonårsåldern vid 

begynnande mens. Ovarier är ofta förstorade.  

Orsaker: genetisk predisposition i kombination med miljöfaktorer (fr a fetma) 

Morfologiska förändringar: Histologiskt ser man förre corpura lutea i ovarierna och flera 

cystiska folliklar bredvid granulosacellerna. 

Kliniska konsekvenser: kännetecknas av mensstörningar som oligomenorre, amenorre, utebliven 

menstruation samt utebliven ägglossning. Kan även associeras med infertilitet, patologisk 

hårighet, och fetma. 

Behandling: viktreduktion vid fetma, östrogenprofilerat p-piller, fertilitetsbehandling vid behov 

 

Condyloma acuminatum 

Patofysiologi: = könsvårtor; hos kvinnor oftast på blygdläpparna, i slidan eller på 

livmodertappen, ovanligt på urinrörsmynningen. Kan även ses i och vid ändtarmen. Hos män 

sitter kondylom på corpus penis, på utsidan eller innanför förhuden. Könssjukdom orsakad av 

HPV typ 6 och 11. Kontaktsmitta, ffa vid sexuell kontakt. Barn kan smittas under förlossningen. 

Infektion kan även vara latent och inte uppvisa några symptom.   

Orsaker: infektion med HPV typ 6 eller 11 

Morfologiska förändringar: Platta kupolformade eller knottriga (”blomkålsliknande”) vårtor och 

förekommer ffa på könsorganen och kring ändtarmen 

Kliniska konsekvenser: klåda och sveda 

Behandling: lokal applikation av cellgift podophyllotoxin 
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Tumörsjukdomar i kvinnliga genitalierna 

 

HPV 

= hyperpapillomvirus 

− Vårtvirus; fler än 100 olika typer 

▪ Typ 1, 2, 4: hudvårtor 

▪ Typ 6, 11: könsvårtor (kondylom)  

▪ Typ 16, 18, 31, 33 (högrisktyperna): onkogena 

• Infektion med högrisktyperna 16 & 18 står bakom utveckling av 

cervixcancer. Virusen har tropism för omogna skivepitelsceller oc 

därför uppstår dysplasi och senare cancer ofter i cervix 

transformationszon. 

• Andra onkogena HP-virustyper kan orsaka tonsillcancer och 

cancer i vulva, anus och penis. 

− Ett vaccin mot livmoderhalscancer ger >95 % skydd mot smitta 

− Viruset sprids lätt över sexualkontakt. De flesta gör dock av sig med viruset. 

− Högriskvirustyper infekterar cervix och infekterade celler skickar ut onkogenerna 

E6 och E7; cellerna förlorar kontroll över sin celldelning och risken för 

mutationer och cancer ökar 
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Dysplasi (CIN) i portio cervix 

Patofysiologi: dysplastiska förändringar i portio cervix. Från 2003 till 2014 var terminologi CIN 

= cervical intraepithelial neoplasia. Från och med 2014 föreslog WHO terminologi LSIL och 

HSIL = low-/high-grade squamous intraepithelial lesion. LSIL (CIN I) associeras med produktiv 

HPV-infektion, som kan dock läkas bort; de flesta LSIL går i regress och utvecklas inte till 

cervixcancer. HSIL är precancerösa förändringar, där CIN II är måttliga och CIN III grava  

precancerösa förändringar, som kan också läkas och inte utvecklar till cancer, men det finns en 

högre risk. 

Orsaker: infektion med HVP-högrisktyp (16, 18). HPV-infektion uppstår mest i 20-årsåldern. 

Riskfaktorer för att dysplasi utvecklas till cancer: tidigt första samlag, samlag med partner som 

har haft många andra sexpartners, flera olika sexpartners.  

Morfologiska förändringar:  

Normal: övergångsepitel mellan skivepitel (i vaginan) och kubiskt (körtel)epitel i uterus. Tydlig 

mognetsgrad (mogna celler vid ytan och mer omogna innerst), jämnstora cellkärnor. 
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CIN I (LSIL): dysplastiska förändringar uppträder i nedre tredjedelen samt cytoplasmiska 

inbuktningar och nukleära abnormaliteter, kallat koilocytotisk förändring på ytan av epitelet. 

CIN II (HSIL): dysplasin sträcker sig till mellersta tredjedelet av epitelet: Cellerna och 

cellkärnorna är större, kromatinet är synligt och oregelbunden och det finns rikligt med mitoser 

CIN III (HSIL): atypin sträcker sig till alla epitelets skikter, det saknas differentiering och det 

finns en stor variation i storlek av celler och nuklei. Det syns även rikligt med atypiska mitoser. 

Koilocytiska förändringar som sågs vid LSIL finns inte längre. 
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Kliniska konsekvenser: Alla steg är reversibla, men HSIL har högre risk att utveckla till 

cervixcancer. HPV-infektion uppkommer oftast i 20 årsåldern. Cervixcancer börjar vid 40-

årsåldern. 

Behandling: 

 

Carcinoma in situ i portio cervix 

Patofysiologi: Skivepitelscarcinom (60-80%) eller adenocarcinom i cervixepitelet utan spridning 

till omliggande vävnad. HSIL anses som carcinoma in situ. 

Orsaker: infektion med HPV typ 16 eller 18 

Morfologiska förändringar:HSIL (se ovan)  

Kliniska konsekvenser: inga symptom, upptäcks oftast vid rutinundersökning pap smear 

Behandling: Konisering med diaterminål, diatermislynga eller laserteknik är idag de vanligaste 

metoderna. Om förändringen är radikalt borttagen är patienten färdigbehandlad. Vid icke-radikal 

kon och ålder under 50 år rekommenderas kontroll med kolposkopi, cellprov och/eller HPV test 

efter 6 månader. Är kvinnan över 50 år rekommenderas rekonisering alternativt hysterektomi. 
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Skivepitelcancer i portio cervix 

Patofysiologi: 60-80% av cancer i cervix är skivepitelscancer. Upptäcks ofta i pap smear-

screening. 

Orsaker: infektion med HPV typ 16 eller 18 

Morfologiska förändringar:  

Superficiell skivepitelscancer  (till vä). Invasiv skivepitelscancer med keratinisering (till hö)

 

Kliniska konsekvenser: vid subklinisk, mikroinvasiv cancer inga symptom. Vaginalblödning, 

postmenopausal blödning, flytningar, smärta av neurogen typ, anuri, allmänsymptom. Dålig 

prognis vid recidivitet. 

Behandling: beror på stadium. Hysterektomi (med lymfkörtelutrymning i bäckenet vid 

lymfovaskulär invasion i konpreparatet), radiokemoterapi eller fertilitetsbevarande kirurgi 

(trachelektomi, laparoskopisk radikal hysterektomi  

 

Adenocarcinom i portio cervix 

Patofysiologi: Adenocarcinom näst vanliga cancertyp i cervix. Ofta samtidigt HSIL som 

adenocarcinom i cervix. Upptäcks ofta i pap smear-screening. 

Orsaker: infektion med HPV typ 16 eller 18 

Morfologiska förändringar:  

Adenocarcinom in situ 
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Kliniska konsekvenser: vid subklinisk, mikroinvasiv cancer inga symptom. Vaginalblödning, 

postmenopausal blödning, flytningar, smärta av neurogen typ, anuri, allmänsymptom. Dålig 

prognis vid recidivitet. 

Behandling: beror på stadium. Hysterektomi (med lymfkörtelutrymning i bäckenet vid 

lymfovaskulär invasion i konpreparatet), radiokemoterapi eller fertilitetsbevarande kirurgi 

(trachelektomi, laparoskopisk radikal hysterektomi 

 

Enkel och komplex hyperplasi i endometrium 

Patofysiologi: Glandulär hyperplasi i endometriet som kan vara enkel (typiska körtlar, men ökad 

proliferation) eller komplex (atypisk). Komplex hyperplasi utvecklar till cancer inom 4 år. 

Orsaker: oftast pga estrogen-överskott. Drabbar kvinnor under och efter klimakteriet.  
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Morfologiska förändringar: Enkel hyperplasi i endometrium: många körtlar i endometriet till 

följd av estrogen-överskott. Komplex hyperplasi: Många och atypiska körtlar. 

 

Enkel hyperplasi till vänster och komplex till höger 

 

Kliniska konsekvenser: Komplex hyperplasi utvecklar till adenocarcinom inom 4 år. 

Behandling: progestin, hysterektomi. 

 

Adenocarcinom i endometrium 

Patofysiologi: uppstår ofta mellan 55 och 65-årsåldern, ovanligt innan 40. En av de vanligaste 

cancerformerna hos kvinnor. Två typer av endometriecancer: endometrioid och serös typ. Den 

endometrioida varianten liknar normal endometrievävnad. Serösa varianten associeras med 

endometriell atrofi hos postmenopausala kvinnor. 

Orsaker:  
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- Endometrioid typ: komplex hyperplasi i endometriet, oftast orsakad av östrogen-

överskott. Riskfaktorer: fetma, diabetes, hypertoni, infertilitet. Ofta ses mutationer i 

PTEN-genen 

- Serös typ: mutation i TP53-tumörsuppressorgen 

Morfologiska förändringar:  

Kliniska konsekvenser: onormal blödning, flytningar, dysuri, dyspareuni, smärta i underlivet. Vid 

progression ses förstorad uterus. 

Behandling: hysterektomi, bilateral salpingo-oophorektomi (borttagning av äggledarna och 

ovarier på båda sidor). Strålningsterapi, kemoterapi, hormonbehandling.  

 

Leiomyom 

Patofysiologi: benign tumör av glattmuskelursprung i myometriet. Mest vanliga tumörform i 

kvinnliga genitalierna (75% kvinnor äldre än 30 har det; ännu mer vanligt hos WOC; women of 

color). Uppstår oftast innan menopaus och på flera ställen. Krymper ofta efter menopaus. Kan 

vara intramurala (inom myometriet), submukosala (direkt under endometriet) eller subserosala 

(direkt under serosan). Sistnämnda kan även växa ut frün uterus och fästa på andra organ och på 

så sätt få blodförsörjning (parasitisk leiomyom).  

Orsaker: Östrogen ökar tillväxten. Möjligtvis även p-piller. Kromosomrubbningar, t.ex. i 

kromosom 6 och 12.   

Morfologiska förändringar: makroskopiskt: vita tumörer med väldefinierad gräns. 

Mikroskopiskt: glattmuskelceller som liknar normalt myometrium, rosa spindelceller utan atypi 

och utan (eller endast få) mitoser. Grupper med fibros, kalcifikation och degenerativ förmjukning 

kan förekomma.  
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Kliniska konsekvenser: ofast asymptomtiska. Menorrhagi kan förekomma. Större leiomyom kan 

palperas och ge upphov till tryck- och obehagskänsla i buken. De brukar nästan aldrig utvecklas 

till sarkom och antalet lesioner påverkar inte utvecklandet av malignitet. 

Behandling: excision kan vid utföras om besvär uppstår 

 

Leiomyosarkom 

Patofysiologi: sarkom av glattmuskelursprung i myometriet. Liknar leiomyom, men har många 

mitoser. Uppstår de novo, oftast efter menopaus och på ett enskilt ställe.  

Orsaker: Efter klimakteriet 

Morfologiska förändringar: mjuka, blödande, nekrotisk massa. Olika histologiska utseenden 

möjligt, men för diagnos ska det innehålla: nekros, cellatypi och många mitoser. Kan se ut som 

leiomyom med många mitoser, eller som nekrotisk anaplastisk massa. Om anaplastiskt, är 

diagnosen sämre.  

Kliniska konsekvenser: akut eller kronisk blödning. Återkommer efter operativ borttagning, 

metastas är också vanligt. 5-års-överlevnad är 40%. 

Behandling: Kirurgi mest vanligt. Strålning eller kemoterapi kan också användas när det inte är 

säkerställt att allt ha tagits bort under ingreppet. 

 

Borderline tumör (i ovariet) 

= mellanform mellan benign och malign tumör. De har mindre uttalad cellatypi, ingen invasion i 

stromat. Oftast icke-invasiv, men kan sprida till peritoneum. Best sedda som låggradiga 

cancerformer med limiterad invasionspotential och en mycket bättre prognos än maligna 

ovariecarcinom. De har långsam progression. T.ex. borderline serös cystadenom (se bild).  
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Cancerriskfaktorer (ovarium) 

− 6% av cancrar hos kvinnor är ovarialcancer 

− Det finns tre olika malignitetsgrader av ovariecancer 

• Benign (t.ex. serös cystadenom) 

• Borderline – icke-invasiv tumör med låg malignitetspotential (t.ex. serös 

borderline tumör). De har en limiterad invasionspotential, metastaserar inte och 

har således en mycket bättre prognos än maligna ovariecarcinom. 

• Malign (t.ex. epitelial ovarialcancer) 

− Höd dödlighet pga sen upptäckt 

− Riskfaktorer 

• Ärftlighet 

▪ Är den enskilt största riskfaktorn och orsakar 20 % av alla fall 

▪ ffa mutationer i BRCA-generna kopplade till ökad familjär risk 

▪ Patogena varianter av DNA mismatch repair generna (Lynch syndrom 

associerad ovarialcancer): BRIP1, PALB2, RAD 51C och RAD51D är 

exempel på andra riskgener för ovarialcancer 

▪ Ca 40 % av kvinnor med ärftlig ovarialcancer saknar familjehistoria. 

Reproduktion och ärftliga faktorer 

• Reproduktion och hormonella faktorer 

▪ Barnlöshet, tidig menarche, sen menopaus är associerat till ökad risk 

▪ hormonell substitutionsbehandling fr a vid enbart östrogenbehandling 
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▪ Endometrios ökar risken för klarcellig och endometrioid ovarialcancer 

• Levnadsvanor 

▪ Rökning och övervikt är associerat med viss histologisk typ av 

ovarialcancer. 

▪  viktigaste skyddande faktorerna mot ovarialcancer är: 

• Många barnfödslar, amning, P-piller (skyddar även vid ärftlig 

benägenhet), salpingektomi, tubarligation, hysterektomi 

• Genom att operera bort ovarierna och tuborna hos kvinnor med 

ärftlig benägenhet kan risken för ovarialcancer minska avsevärt. 

 

Epiteliala – stromala tumörer i ovarier (serös, mucinös, endometrioid) 

Patofysiologi: Epiteliala celler är celler som täcker yttre skikt av ovarier. Stromala celler är celler 

som utsöndrar hormoner och förbinder olika strukturer i ovarierna. Epiteliala-stromala tumörer 

utgår från epiteliala och stromala celler. De flesta ovarialcancrar är av denna typ. De kan 

innehålla cystiska områden (cystadenom), cystiska och fibrösa områden (cystoadenofibrom) och 

huvudsakligen fibrösa områden (adenofibrom). 

Tre typer:  

• Serös: namnet kommer från serös vätska i tumörens cyst. Idag benämns det tumörer med 

stora, cylindriska, cilierade celler i benigna och borderline-tumörer.  Kan vara adenom 

eller adenocarcinom.  

Låg differentierad serös cystadenocarcinom består av ej utvecklade celler som liknar 

stamceller (lågt differentierade). Detta innebär att malignitetsgraden är hög, och att 

prognosen är dålig. 5-års överlevnad är låg. 

• Mucinös: liknar serösa tumörer. De flesta är benigna eller borderline. Oftast multicystiska 

tumörer utan involvering av ytan. Kan bli mycket stora (>25kg). Benigna mucinösa 

tumörer har stora, cylindriska epitelceller med apikal mucin och inga cilier. 

• Endometrioid: 20% av ovarialcancer. De flesta är maligna. De har tubulära körtlar som 

liknar endometriet. I 30% av fallen finns samtidigt endometriecancer. 

Orsaker: Riskfaktorer (mindre uttalad än hos andra tumörer): nulliparitet (ingen graviditet längre 

än 20 veckor), familjär risk, ärftliga mutationer (BRCA1 & BRCA2; HER2/neu, p53). Minskat 

risk: p-piller, tubarsterilisering 

Morfologiska förändringar:  

Serös cystadenom: 
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Borderline serös cystadenom: 

 

Serös cystadenocarcinom: 
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Mucinös tumör: 

 

Kliniska konsekvenser: smärta och förstoring av nedre buken. Identifieras sent och har dåligt 5-

års-överlevnad 

Behandling: primär kirurgiskt, även borttagning av uterus, ägglederna, ovarier, omentet och all 

makroskopisk tumör. 
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Groddcellstumörer i ovarium 

Patofysiologi: Groddceller (germinalceller) är celler som borde bli ägg. Groddcellstumörer utgår 

från groddceller och utgör 15-20% av alla ovarialtumörer. Mest vanligt (90%) är benigna 

cystiska teratom. De andra liknar groddcellstumörer i testis. Utvecklas ofta under en kvinnas 

tidiga 20-åren; ju yngre kvinnan under uppkomst, desto mer sannolikt malign.  

Distinktion av tumörer:  

Mogen vs omogen 

• Mogen: tumör skapar vävnad som finns hos en vuxen människa (benign tumör) 

• Omogen (embryonal): tumör skapar vävnad som inte finns hos en vuxen människa 

(malign tumör) 

Det finns fyra olika groddcellstumörer i ovariet:  

• Dysgerminom 

• Gulsäckstumör 

• Teratom 

• Choriocarcinom. 

Orsaker: idiopatiskt. Ökat risk vid endometrios, PCOS och genetiska faktorer (BRCA-1/BRCA-

2-mutation). 

Morfologiska förändringar: Groddcellstumörer kan innehålla hår, tänder, benbildning, brosk och 

GI-epitel; stor blandning pga uppkomst av groddcellerna. 

Kliniska konsekvenser: kan ge upphov till infertilitet eller torsion som behöver akut operation. 

Behandling: unilateral salpingo-oophorektomi (ensidig borttagning av ovariet och äggledaren). 

Vid senare stadier hysterektomi och bilateral salpingo-oophorektomi, kemoterapi. 

 

Cystisk teratom (dermoidcysta) 

Patofysiologi:  Vanligaste typ av groddcellstumör. Moget teratom. Högspecialiserad, benign 

groddcellstumör. Nästan alla cystiska teratom uppstår från mogen vävnad från endoderm, 

mesoderm och ektoderm. Sannolikt ursprung från differentierade totipotenta celler. Oftast, 

strukturer från alla groddlager kan identifieras (hud, brosk, ben, thyroideavävnad,…). De hittas 

ofta av en slump då man ser kalcifikation från tänder i en ovarieknöl. Ofta unilateralt belägen. 

Oftast inte större än 10cm diameter. Dermoidcystor är cystisk teratom som innehåller hår och 

andra strukturer som vanligtvis finns i huden och andra ektodermala vävnader. 

Orsaker:  

Morfologiska förändringar:  
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Kliniska konsekvenser: kan ge upphov till infertilitet eller torsion som behöver akut operation. 

Behandling: kirurgisk excision. 
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Omoget teratom 

Patofysiologi: Omoget teratom är malign. Vävnad liknar fetal vävnad (neuroektodermal 

embryonal vävnad) snarare än adult. Mest i unga kvinnor och prebubertära unga vuxna 

(genomsnitt 18 år). Ofta rekurrent inom 2 år. 

Orsaker: medfött 

Morfologiska förändringar:  

 

Kliniska konsekvenser: teratom kan orsaka en autoimmun sjukdom kallad för NMDA-receptor-

encefalit. 

Behandling: kirurgisk excision, kemoterapi.  

 

Könssträngs-stromacellstumörer (Sex chord stromal tumors) 

Stromala tumörer i ovarier 

Patofysiologi: ovanlig tumörart i ovarier som utvecklas av bindväv och celler som producerar 

östrogen och progesteron. Låggradig cancertyp. Mest vanliga två typer: 

• Granulosa-theca-cell-tumör: uppstår ur granulosacellerna som bildar en skikt kring 

oocyten i den ursprungliga äggstocksfollikeln. Cellerna huvuduppgift är att producera 

steroider och LH-receptorer. Uppstår oftast postmenopausal, men kan förekomma 

tidigare. Drabbar ovarier oftast unilateralt och kan uttrycka större mängder östrogen 

• Sertoli-Leydig-cell-tumör: kan förekomma i alla åldersgrupper. Drabbar ovarier oftast 

unilateralt. Maskulinisera eller defeminisera. Är oftast benign.  
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Orsaker:  

Morfologiska förändringar: Granulosa-thecacell-tumör: består av blandade kubiska 

granulosaceller samt spindelformade eller lipid-fyllda thecaceller.  

Sertoli-Leydig-cell-tumör: ser ut som celler i testis med rosa Sertoli-celler 

Kliniska konsekvenser: uterina blödningar, i premenstruella kvinnor kan det leda till prepubertär 

uppkomst av mens och brösttillväxt, endometriell hyperplasi 

Behandling: kirurgi 

 

 

Carcinosarcom i endometrium 

Patofysiologi: höggradig cancerform i uterus som liknar båda carcinom och sarkom. 

Endometriella carcinom börjar i endometriet (utifrån epitelceller), medan sarkom börjar i yttre 

lager av myometriet (utifrån mesenkymceller). 

Orsaker:  

Morfologiska förändringar:  

 

Kliniska konsekvenser: blödningar 

Behandling: kirurgi, lymfadenektomi, cytoreduktion, strålterpai, kemoterapi 

 

Choriocarcinom 

Patofysiologi: Oftast tumör i placenta. Malign, aggressiv tumör som vid upptäckt brukar ha 

metastaser i lunga, lever, ben och andra organ. Uttrycker höga nivåer hCG. Uppstår ur 

gestational chorionepitel eller, mer ovanligt, från totipotenta celler i gonaderna (som en 
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groddcellstumör). Ovanliga i västvärlden och uppstår enbart vid 1/30000 graviditeter (i Afrika 

likker incidensen på 1/2000). Uppstår från felaktigt implanterade ägg. 

Orsaker:  

Morfologiska förändringar:  

Kliniska konsekvenser: bron, blodig flytning med förhöjda hCG-värden i blod och urin 

Behandling: svarar bra på kemoterapi 
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8) Urologisk Patologi och manliga genitalia 

Studenten skall kunna redogöra för följande (S3) sjukdomars / tillstånds orsaker och 

patofysiologi, morfologiska förändringar och kliniska konsekvenser: 

  

Utvecklingsrubbningar i manliga genitalierna 

Kryptorchism 
Kryptorkism, även känt som retentio testis eller testikelretention, är en vanlig utvecklingsrubbning hos 

pojkar som innebär att en eller båda testiklarna inte har vandrat ned i scrotum (pungen) från ljumskarna 

där de bildas. Oftast så vandrar/descenderar dem inom de första 3 – 4 månaderna, efter ett års ålder så 

görs en operation för att föra ned testikeln så att den inte utvecklas till en tumör. Många av patienterna 

som drabbas att seminom (10%) har haft kryptorchism. 
 

Phimosis 
Phimosis (fimosis) är en förträngning av förhuden. Det kan bero på ärrbildning. I de första levnadsåren är 

detta ett normalt tillstånd. Kan ge problem med urinering så som att de är svårt att initiera urinering samt 

ge en sned stråle. Kan även ge upphov till infektioner. Hos vuxna orsakar tillståndet upprepade 

sprickbildningar som kan blöda vid erektion, samlag eller onani. Försvårar möjligheten att hålla rent 

under förhuden och mycket smegma (flänsost) kan ansamlas där. Paraphimosis är ett tillstånd då där 

förhuden dragits tillbaka och inte kan föras tillbaka på ett lätt sätt. Båda behandlas med omskärelse. 
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Cirkulationsstörning 

Testistorsion 

 

Testistorsion är en rotation kring funikeln som främst drabbar barn och ungdomar. 

Ger akut smärta och svullnad, torsionen måste avhjälpas med kirurgi snabbt. 

Om man inte opererar akut så kan en testisinfarkt ske, det blir en röd infakt då det är en venös 

ocklusion. En venös ocklusion är när blodtillförseln via artärer fungerar fortfarande men man ser 

en blödning ut i vävnaden och en eventuell stas. Leder till atrofi av tubuli semineferi och ger risk 

för infertilitet. Testis kan även gå i nekros. 

Avflödeshinder 

Njursten 

Njursten kan bildas till följd av för höga saltkoncentrationer då det kan bildas saltkristaller som 

sedan kan växa till sig. 
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Större stenar kan fastna i urinledarna och blockera urinflödet. Det leder till att njurbäckenet 

spänns ut och trycker på njuren som leder till smärta och vissa fall njurskador. 

Symptom: smärta på sidor eller rygg generellt på sidan som stenen sitter på. Smärtan är av en 

skärande eller dov karaktär och kommer i intervaller, smärtan kan stråla ner mot underliv eller 

ljumskarna. 

Kan leda till infektionen i njurbäckenet och det leder till feber. 

Behandling: stötvågsbehandling 

Mest frekvent hos män i 20 – 50 års åldern. 

Personer med hästskonjure som ex kan ses vid turners syndrom X0 löper större risk för njursten 

En del ärftliga ämnesomsättningsrubbningar kan öka risken för njursten. 

 

Hydronefros 

Hydronefros är en vidgning av njurbäckenet, som kan ske både på ena eller båda njurarna till 

följd av att avflödet av urin från njuren är blockerat. 

Symptomen kan variera beroende på vart hindret sitter och vad som orsakar hindret. Vid en 

långsam utvidgning fås ofta inga symptom. 

LUTS (lower urinary tract symptoms) kan leda till hydronefros pga att urinen stasas bakåt i 

uretärer, stasas i njurbäckenet vilket skadar njurar på sikt. 

Obehandlat kan det leda till njurskador och/eller försämrad njurfunktion. 

 

Cystor, retentionstillstånd 

Hydrocele 

 

Hydrocele är ett tillstånd då scrotum fylls av vätska och leder till en förstorad scrotum. Detta 

beror på att processus vaginalis som är belägen från inre öppningen av inguinalkanalen till övre 

delen av skrotum inte slutits ordentligt. Sekundärt kan hydrocele uppstå pg av trauma, 

infektioner i testikel eller epididymis samt ljumsbråck. Hydrocele ”säcken” har ofta ett 

mesothelcells lager. 

Patienter söker vård pg av tyngdkänsla, besväring av storlek och obehag samt smärta av kläder 

eller aktiviteter. Om hydrocelen är stor så kan man punktera hydrocelen antingen i kombination 
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med sklerosering eller inte. Det går även att operera. Viktigt att tänka på testikeltumör som 

differentialdiagnos. 

Varicocele 

 

Varicocele är dialaterade av v. spermatica i skrotum. Detta kan bero på lokal venös 

klaffunsufficiens eller venpåverkan, backflöde pg för rät vinkel från v. spermatica till v. renalis 

på vänster sida samt kompression av testikularisvenerna i lilla bäckenet. Varicocele kan vara 

asymtomatiska men kan även ge infertilitet, testikelatrofi ipsilateralt och tyngdkänsla i skrotum. 

Av de män som söker för infertilitetsproblematik har 30 – 40 % varikocele. Behandlas med 

embolisering/sklerosering eller operation. 

Spermatocele 

 

Spermatocele är en liten cystisk ackumulation av sperma i epididymis på grund av en 

försvagning av gångarna eller pg en partiell obstruktion av den epidydimala gången. Ofta bildas 

fler cystor nära varandra. Är vanligen omkring 0,5 – 2 cm stora. De är ofta asymptomatiska men 

kan ge tyngdkänsla eller i ovanliga fall smärta. Differentialdiagnoser är tesikeltumör eller 

hydrocele. Kan avhjälpas med operation med stora symptomgivande spermatocele då 

operationen har en hög risk att skada bitestikelgångarna och leda till infertilitet.     
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Inflammation i manliga genitalierna 

Orchit 

Inflammation i testikeln 

Ovanligt i sverige idag, kom tidigare till följd av parotit (påssjuka) som idag är i princip bort 

vaccinerat. 

Kan uppstå pg av baterier, oftast i samband med bakteriell epididymit 

Behandlas med antibiotika, om obehandlad kan det leda till varbildning i skrotum och i ovanliga 

fall sterilitet. 

Symptom kan vara svullnad och smärta. Även feber och sjukdomskänsla kan förekomma. 

 

Epididymit 

Inflammation i epididymis 

Vanligtvis beror de på vanliga urinvägspatogener som når epididymis; 

 Orsakas av bakterier (E. coli, klamydia eller gonorré) 

Hos äldre är obstruktion av urinvägar den vanligaste anledningen 

Ger risk för framtida sterilitet 

Symptom så som smärta, svullnad, rodnad, feber och trägningar samt miktionssveda. 

Ger leukocytos i urin och blod 

 

Prostatit 

Inflammation i prostata av oklar genes. Främsta orsaken till at man under 50 år uppsöker läkare.  

Finns fyra prostatiter; akut prostatit, kronisk bakteriell prostatit, kronisk prostatit/kronisk 

bäckenbottensmärta och asymtomatisk prostatit. 

Indelningen beror på olika kliniska symptom och histologiska fynd. 

Symtomen är oftast LUTS (trängningar, miktionssveda), smärta i bäckenbotten och ljumskar 

samt ibland feber och ömhet. 

Rektalpalpation används för att bekräfta diagnosen, då en ömmande prostata stärker misstanken 

om prostatit. 

 

• Kronisk bakteriell prostatit: diffusa smärtor i bäckenbotten och rygg samt 

vattenkastningsbesvär. Även smärtor och samlagsproblem förekommer. Kommer i 

kortare eller längre perioder med uppblossande symptom av akut karaktär och utlösande 

faktorer kan vara exempelvis sportaktivitet eller avkylning. Behandlas även den med 

antibiotika när man odlat fram vilken bakterie som orsakar den 

• Kronisk prostatit/kronisk bäckenbottensmärta: vanligare än dess bakteriella 

motsvarighet och ger samma symptom. Psykogena pålagringar är ofta en del i 

sjukdomskomplexet vilket gör den svårbehandlad 

 

Urinvägsinfektioner 

Cystit 

Akut Cystit (inflammerad blåsslemhinna) 

Karakteriseras av förekomst av tarmbakterier 
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Kan ge blod i urinen 

Vanligare hos kvinnor pg kortare uretra 

Makroskopiska tecken: rodnad, hemorrhagier 

Mikroskopiskt: akut inflammation i epitel och stroma (infiltrat av inflammatoriska celler) 

 

Interstitiell cystit 

okänd genes 

relativt sällsynt men farligare än akut cystit 

drabbar kvinnor 10 ggr oftare jmf med män 

ger smärta från urinblåsan relaterad till blåsfyllnad 

ökad miktionsfrekvens och/eller urgency (bråttom) 

uteslutningsdiagnos 

risk för skrumpblåsa 

mikroskopiska fynd: petechiala blödningar, fissurer, kronisk inflammation med djup fibros 

vid ospecifika histologiska fynd ställs endast klinisk diagnos 

 

Pyelonefrit 

Akut pyelonefrit eller febril UVI som det kallas 

Är en potentiellt allvarlig infektion, 20 – 30 % av patienterna har bakteriemi. 

Symptom: hög feber, frossa, illamående, kräkningar samt flanksmärta och ömhet över njuloger. 

En del patienter har miktionsbesvär. 

Är urinvägsinfektion som gått upp i njurbäcken. 

 

Hyperplasi i manliga genitalierna 

Prostatahyperplasi 

Benign prostatahyperplasi (BPH) 

drabbar framförallt äldre män 

hyperplasi av epitel och stroma 

huvudsakligen i transitionszonen (TZ) 

oklar etiologi 

makroskopiskt syns mjuka, utbuktande noduli i TZ. 

histologiskt: noduli med cystiskt dilaterade körtlar, ofta i ett välavgränsat område vid sidan av 

normal körtelvävnad 

vid prostatahyperplasi kan en PSA-förhöjning. 

OBS skilj mellan hyperplasi och hypertrofi av prostata! Hypertrofi innebär förstorade celler 

medan hyperplasi innebär ökat cellantal. 
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Prostata 

Prostatan delas in i tre delar; perifera zonen (PZ), transitionszonen (TZ) vilken omger urinröret 

och den centrala zonen (CZ) som omger ductus ejaculatorius. Cancer uppkommer oftast i den 

perifera zonen, medan hypertrofi vanligtvis drabbar prostatans transitionszon. Detta klämmer åt 

urinrörets pars prostatica, vilket kan ge svårigheter att kasta vatten. Den centrala zonen, kring 

ductus ejaculatius, drabbas sällan av sjukdom. 

 

Prostatahyperplasi i mellannålsbiopsier 

BPH är en klinisk diagnos, man har inte sett någon riktig korrelation mellan symptombild och 

den histologiska bilden, samt mellan symptombild och prostatas volym uppmätt med ultraljud. 

Symptombilden avgör behandling. 

Symptom kan vara LUTS - lower urinary tract symptoms: urgency (täta urinträngningar) och 

tömningsbesvär t.ex. svag stråle 

Sekundärt kan man drabbas av: 

Stenar i urinblåsa samt urinvägsinfektioner pga kvarvarande urin i urinblåsan, 

Trabekulerad urinblåsa: när detrusormuskulaturen måste tömma blåsan mot ett motstånd pga 

BPH (trängre urethra), kan muskulaturen i urinblåsan hypertrofiera och anta ett trabekulärt 

utseende. 

Hydronefros pga att urinen stasas bakåt i uretärer, stasas i njurbäckenet vilket skadar njurar på 

sikt 

 

PSA som utredning vid prostataförändringar 

PSA är ett proteolytisk enzym som ingår i sperma, och förhöjda värden i blodet tyder på att 

basalmembranet i prostatan gått sönder pga tumörtillväxt. För att avgöra om denna tumör är 

benign eller malign måste dock ultraljudsledd transrektal mellannålsbiopsi användas. Ett förhöjt 

PSA-värde kan även orsakas av prostatahyperplasi. 

 

Prostatacancer 

Incidensen av prostatacancer år 2016 i Sverige var 10 474 fall jämfört med incidens av 

bröstcancer som var 8 986 fall 

Mortalitet 2 347 jämfört med 1 404 

5,3% av svenska män dog till följd av prostatacancer, jmf med 3% svenska kvinnor som avled av 

bröstcancer 

Finns ingen screening för prostatacancer främst då PSA mätning har dålig specificitet 

Bland patienter 60-69 år: 64% av alla obducerade män år 1994 hade odiagnosticerad 

prostatacancer, (jämfört med 0% odiagnosticerad bröstcancer bland obducerade kvinnor år 1980) 

Prostatacancer kan bete sig väldigt indolent (långsamt växande), svårupptäckt 

Etiologi 

Ärftlig faktorer 

Ju fler släktningar som diagnostiserats desto högre risk för prostatacancer. 



8) UROLOGISK PATOLOGI OCH MANLIGA GENITALIA 244 

Dietära faktorer 

Övervikt, högt intag av mättat animaliskt fett och mejeriprodukter, fysisk inaktivitet 

Tros även ha ett geografiska mönster, man tror att ex soja kan ha en skyddade faktor genom 

fytoöstrogener. 

  

Prostatacancer makroskopiskt 

 

Bilden visar en prostata i transversalsnitt av prostatektomipreparat. 

  

I mitten syns en komprimerad urethra centralt 

I höger kant ses ca 1 cm stort område som är misstänkt prostatacancer (detta kan i detta fall 

verifieras histologiskt) 

Avancerad cancer i PZ (perifiera zonen) kan vara svår att se makroskopiskt. 

Distribution av prostatacancer är typisk dorsolateralt. 

Makroskopiskt ses en hård, solid och gulvit, diffust avgränsad tumör 

Kan sprida sig lymfogent och hematogent. 

Kan ge upphov till skelettmetastaser. Vid metastaserad prostatacancer framförallt till axialt 

skelett, kan ge upphov till neurologiska bortfallssymptom i ben och cauda equina (svårigheter att 

tömma blåsan, fekal inkontinens, impotens) pga kompression av kotor. 

  

Prostatacancer mikroskopiskt 

De flesta prostatacancerfall är adenocarcinom och kan uppvisa både cellulär atypi (framträdande 

nukleoler) och arkitektonisk atypi (oregelbundet/diffust körtelmönster men ej ett lobulärt 

arrangemang). 

Avsaknad av basalcellslager är typiskt, eftersom maligna körtlar växer infiltrativt. 

Detta är bakgrunden till att man kan mäta förhöjt PSA i serum vid prostatacancer  det är ett 

tecken på barriärskada. 
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Prognos vid prostatacancer 

-        Gradering: baseras på histologiskt utseende, ju mer dedifferentierad (avvikande från sitt 

ursprung) desto mer aggressiv tumör. 

-        Stadieindelning (TNM): tumörens spatiala utbredning och ev. metastasering till 

lymfkörtlar eller andra vävnader 

-        Histologisk tumörtyp: klassificering utifrån cellulärt ursprung, t.ex. adenocarcinom eller 

skivepitelcancer. Vid prostatacancer nästan uteslutande adenocarcinom. 

Gleasongradering 
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Gleason grad (växtmönster) 1-5 efter jämförelse 

med bildtabell. 

 

Gleason score är summan som kan vara 2-10 Ex. 

3+4 = 7. 

 

Mest förekommande växtmönster och näst mest 

förekommande växtmönster summeras. Stark 

prediktor för naturalförloppet, dvs överlevnad på 

5, 10 och 15 år. 

 

Gleason grad (Gleasonmönster, växtmönster) 

Med tilltagande grad ses minskande luminal 

differentiering (avvikelse från 

ursprungsutseende), svårare att urskilja 

körtelstrukturer. 

 

3: små körtlar med infiltrativ växt 

4: körtlar ej avgränsade, cribriforma sjok som är 

oregelbundna, sammansmälta körtlar och dåligt 

differentierade. 

5: ingen luminal differentiering, löst liggande infiltrerande celler samt solida sjok av tumörceller, 

avsaknad av lumen 

  

Gleason score 3+3 = 6 är bra prognos medan Gleason score 3+4=7 är sämre, potentiellt aggressiv 

cancer. 

Andra typer av gradering 

ISUP-gradering (1-5) 

ISUP baseras på Gleasons score men ger bättre syn på allvarlighetsgraden för patienten 

GS 3+3=6     → ISUP grad 1 

GS 3+4=7     → ISUP grad 2 

GS 4+4=8     → ISUP grad 3 

GS 5+4=9     → ISUP grad 4 

GS 5+5=10   → ISUP grad 5 

  

TNM - stadieindelning av prostatacancer 
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T1a/b: incidentellt upptäckt vid TUR-P (hyvling av prostata vid BPH) 

T1c: icke-palpabel, serum-PSA upptäckt 

T2: palpabel tumör begränsad till prostata 

T3a: palpabel, extra-prostatisk extension 

T3b: inväxt i vesicula seminalis 

T4: överväxt på närliggande organ 

Provtagningsmetoder för morfologisk diagnostik 

-       Mellannålsbiopsi är den vanligaste diagnostiseringsmetoden 

-       Kan ske med PSA test 

-       Sker med hjälp av ultraljudsvägledning. 

-       Transuretral prostataresektion och transversal enukleation (ovanligt numer och utförs endast 

om dysplasin är enorm) är huvudsakligen terapeutiska men ”diagnos fås på köpet”. Görs för 

att avlägsna flödeshinder. 

-       PSA-testet har låg specificitet, och i kombinationen med den höga sensitiviteten är det ett 

trubbigt diagnosverktyg 

Immunhistokemisk undersökning av prostata 

 

Förekomst av basalcellslager (positivt för HMW cytokeratin som är basalcellsmarkör) - bruna 

områden är basalcellslager, ej påverkade av cancer, medan ofärgade har drabbats. 

  

Vid p63-färgning: om negativ --> cancer. 
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Dessutom kan man färga misstänkta tumörceller för p504s (AMACR, ett racemas) - om positiv -

--> prostatacancer. 

 

Tumörer i manliga genitalierna 

 

Njurcancer 

-       Samlingsbegrepp för olika njurcancertyper med olika genetiska förändringar och cancertyper 

som svarar olika på behandling 

-       Njurcancer utgör den vanligaste maligna tumören i njurparenkymet 

-       Njurcancer är något vanligare hos män 

-       Klassifikation av njurcancer baseras på morfologi, cytogenetik, immunhistokemi 

-       Etiologi okänd men rökning, övervikt/fetma, ärftlighet verkar spela roll. 

De mest använda histopatologiska graderingssystemen för njurcancer är baserade på 

cellkärnornas utseende, enligt Fuhrman. 

 

Grad 1: Cellkärnorna är små, runda och regelbundna med små (eller avsaknad av) nukleoler 

Grad 2: Större cellkärnor med oregelbunden kontur och små nukleoler 

Grad 3: Större cellkärnor med tydligt oregelbunden kontur och prominenta nukleoler 

Grad 4: Egenskaper som vid grad 3 med tillägg av bisarra ofta multilobulerade cellkärnor som 

innehåller stora kromatinaggregat 

 

"High-grade dysplasia" är en höggradsdysplasi, men klassas egentligen inte som cancer - endast 

precursor till cancer. Tumörgraden är således låg tolkar jag det som. 

Njurcancerformer som kan uppstå ur: 

-       proximala tubulus: 

•  klarcellig njurcancer (85% - vanligast formen av njurcancer) 

•   papillär njurcancer 

-       distala tubulus: 

•   kromofob njurcancer 
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•  onkocytom (som är benign) 
 

-       Samlingsrör 

• collecting duct carcinoma (extremt ovanlig) 

Njurcancer makroskopiskt: 

-       Tumörer är ofta rund, stor, utbuktande. 

-        Njurcancer använder ofta ett sätt att växa där tumören trycker omgivande vävnad framför sig 

och har en slät homogen tumörfront till skillnad från t.ex. bröstcancer och prostatacancer. 

Detta kallas “Pushing border”. 

-       Stora njurcancertumörer har tendens att gå i nekros. Blödning är vanligt. 

Ofta kan njurcancer botas med en operation. Om cancern bildat metastaser kan den inte botas 

med operation annat än i ett fåtal fall då det bara finns enstaka dottertumörer som också kan 

opereras bort. Strålbehandling brukar ha god effekt i symtomlindrande syfte, framför allt för att 

ge smärtlindring när det finns metastaser i skelettet. Strålbehandlingen ges som regel en gång per 

dag under en till fem dagar. Själva behandlingen tar varje gång bara några minuter. 

Strålbehandling kan också ges för att hämma tillväxten av metastaser som ger symtom i andra 

delar av kroppen. Cytostatatika har prövats vid njurcancer men har hitintills inte visat sig ha 

någon nämvärd effekt. 
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Klarcellig njurcancer 

 

Klarcellscarcinom är den vanligaste cancerformen i njuren, och motsvarar cirka 65% av all 

njurcancer. 

Histologiskt syns tumörceller med mycket och klar cytoplasma, vilket är fett. Dessa tumörer är 

ofta välavgränsade, och har orangegula snittytor. Cancern härstammar från proximala tubuli i 

cortex. De kan även ha eosinofil cytoplasma, särskilt om lågt differentierad eller associerad med 

nekros eller blödning. 

Prognosen är den näst-värsta bland njurcancrar, efter samlingsrörscarcinom. 

Papillär njurcancer 

 

= translocation renal cell carcinoma 

Mikroskopiskt: papillärt växtmönster med fibrovaskulära stjälkar beklädda av atypiska 

epitelceller. Mest klarceller blandad med eosinofila celler.  

Psammomakroppar (krystal komponent) kan också ses, dessa är stora lila korn. 
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Denna typ av cancer involverar genfusion av transkriptionsfaktorer som TFE3 och TFEB som 

kan påvisas med FISH.  

Papillär cancer är ofta multifokal och bilateral, och uppstår i proximala tubli. Prognosen är den 

näst-bästa bland njurcancrarna, efter kromofobt carcinom 

Näst vanliga njurcancer (10-15%). 

 

Kromofob njurcancer 

 

Mikroskopiskt: Har ett mosaiklikt utseende. Denna cancertyp har bra prognos. Ungefär 5% av 

alla njurcancrar. 

Papillärt adenom 

Histologiskt identisk med papillär cancer. Dessa är mycket vanliga och upptäcks ofta under 

obduktion. Är makroskopiskt mycket små. 
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Onkocytom 

Benign njurtumör som ibland kan ge diagnostiska problem pga liknar klarcellig njurcancer både 

makroskopiskt och mikroskopiskt. 

 

Angiomyolipom 

Benign mesenkymal tumör som ofta upptäcks en passant (av misstag) vid röntgenundersökning 

av något annat. Består av fett och blodkärl. Kan blöda, därför vill man ofta sklerosera eller 

operera bort angiomyolipomet. 

 

 

Symptom vid njurcancer 

Det finns en klassisk triad som ses hos vissa patienter, men inte alla: 

-       hematuri (vid mer än 50% av fallen) 

-       buk- eller flanksmärtor 

-       palpabel tumör 

-       Vid palpabel tumör och smärta kan man anta att de är en avancerad njurcancer 
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Metastasering av njurcancer 

Njurcancer metastaserar till lungor, lymfkörtlar, skelett (lytiska metastaser), lever, hud, hjärna 

och binjurar. 

Prognos vid njurcancer 

Det lönar sig att operera bort primärtumören även vid spridd sjukdom pga bättre prognos och 

förlängd överlevnad. 

Njurcancer baseras på tumörtyp, stadieindelning (mest betydelsefull) och gradering (gradering 

baseras endast på cellkärnor) 

Tumörtypen collecting duct carcinoma sämst prognos medan kromofob njurcancer har bäst 

prognos. 

Storleken på tumören är viktig 

  

    Stadieindelning 

-       Stadie T1 om tumören är mindre än 7 cm 

-       Stadie T2 om tumören är större än 7 cm 

-       Genomväxt av cancer genom capsula fibrosa - motsvarar stadium T3a. 

-       Tumörinväxt in i njurvenen klassificeras också som en T3a. 

-       Stadie T4 betyder en spridning till andra organ och lymfnoder 
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Wilm’s tumör 

Kallas även nefroblastom  

Drabbar barn oftast under 6 år 

Ger generellt inte symptom, men ofta så söks vård när barnen får en knöl eller svullnad på 

flanken/sidan av kroppen.  

Kan drabba unilateral, bilateral och även metastasera även om de är ovanligt  

De flesta barn tillfrisknar  

Behandlas med cytostatika och kirurgi  
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Urotelcellscancer och blåscancer 

Blåstumörer 

-       urotelialt papillom (benign) 

-       urotelialt carcinom 

-       skivepitelcarcinom 

-       adenocarcinom 

Symptom: 

-       makroskopisk hematuri (80%) 

-       mikroskopisk hematuri 

-       irritation eller smärtor vid miktion (upprepade urinvägsinfektioner) 

-       standardiserat vårdförlopp vid makroskopiskt synligt blod i urinen, ska utredas som 

misstanke om urotelial cancer 

Urotelcellscancer 

-       maligna tumörer, majoriteten av vilka är belägna i själva urinblåsan, men kan uppstå i alla 

urotelbeklädda urinvägar (njurbäcken, uretär, uretra). 

-       Etiologi: rökning är den vanligaste bakomliggande orsaken. Även tidigare erhållen 

strålbehandling, cyklofosfamid (cellgift), arsenik. 

-       Finns av två typer: 

-       Låggradig: exofytisk tillväxt, papillär - koralliknande (utbuktningar/stjälkar), med 

välorganiserat epitel 

-       Höggradig: endofytisk tillväxt, ulcererad - kraterliknande (växer inåt, bildar solida nästen). 

Kan orsaka djup invasion i blåsväggen. Höggradiga kan också vara exofytiska, papillära. 

-       makroskopiskt: rodnad, inflammation, hemorrhagier 

-       mikroskopiskt: grav atypi, platt yta 

-       Metastasering av urotelial cancer sker oftast till lymfkörtlar, skelett, lever, lungor 

Skivepitelcancer i urinblåsa 

-        Finns endemiskt i delar av världen där Schistosomiasis (snäckfeber/Bilharzios) 
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Adenocarcinom i urinblåsa 

-       Blåsexstrofi en medfödd slutningsdefekt av bäckenet, nedre delen av bukväggen, urinblåsa 

och urinrör som innebär att urinblåsan och urinröret ligger öppet kan vara en bakomliggande 

orsak 

-       Är ovanligt 

Stadieindelning av blåscancer 

Ta: papillär tumör utan invasion. Vid platt tumör utan invasion kallas den urotelial cancer in situ 

(CIS). 

T1: papillär eller platt tumör som invaderar lamina propria men inte mer 

T2: tumör som invaderar detrusormuskulaturen. 

T3: tumören växer ut genom detrusormuskulaturen och in i perivesikal fettvävnad. 

  

Behandlingsmässigt går en gräns mellan T1 och T2 där de ytliga Ta och T1-tumörerna behandlas 

med lokal resektion dvs hyvling, TUR-B, transuretral resektion av urinblåsa. Djupt invasiva T2-

T3 tumörer behandlas med cystektomi, kirurgisk borttagning av hela eller delar av urinblåsan. 

  

Finns även en gradering av WHO, förr var denna graderad mellan 1 – 3 men idag klassas den 

som låggradig eller höggradig. 

 

Penis: skivepitelcancer 

incidens Sverige 2016: 126, varav 27 döda. 

etiologi: HPV, fimosis (förhudsförträngning), rökning (skivepitel) 

makroskopiskt: ter sig ofta som ulceration på glans eller under preputiet, i avancerade fall kan 

förhuden inte dras tillbaka. 

differentialdiagnoser: syfilis och andra genitala infektioner kan också orsaka ulcerationer. 

mikroskopiskt: skivepitelcarcinom: riklig eosinofil cytoplasma, starkt rosa keratinrika områden 

  

Testiscancer 

Drabbar yngre jämfört med andra cancersjukdomar 

Vanligen maligna men kan nästan alltid botas 

Behandling: kirurgi + ev. adjuvant cytostatika och/eller strålbehandling 

Malign tumör, incidens 2016 i Sverige: 310. Varav 8 döda. 

Övervägande del (90-95%) är germinalcellstumörer, dessa delas kliniskt in i seminom och icke-

seminom baserat på behandling. 
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Bland icke-seminom ingår embryonalt carcinom, teratom och kombinationer. 

Seminom inbegriper bara en typ (seminom). 

Åldersdistribution: seminom peakar bland 35-45 års ålder, medan icke-seminom är vanligt bland 

20-35 års ålder. 

Etiologi okänd, men 10% av patienterna har kryptorchism (testis som inte har vandrat ner i 

scrotum) samt ärftlig benägenhet bland 1-3% av patienter. Man tror även att östrogenbalansen 

under fosterstadiet kan spela roll. 

Symptom: palpabel resistens i testis, viktigt att undersöka och inte avfärda. Ömhet, värk, 

tyngdkänsla, ev. metastassymptom, gynekomasti (bröstförstoring hos män, ’r dock ovanligt). 

Differential diagnoser: epididymit (inflammation i bitestikeln), hematom. 

Det är svårt att palpatoriskt differentiera mellan testikelcancer och dessa, bra att vara generös 

med ultraljud vid misstanke. 

 

Seminom 

Makroskopiskt: vitt, gummiaktigt, välavgränsat, utbuktande noduli. 

Histologiskt: tumör bestående av stora celler m ljus cytoplasma, stråk innehållande lymfocyter 
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Embryonal cancer 

Makroskopiskt: tumöromvandlad testikel, utbredda blödningar, gulaktiga härdar (nekros) 

Mikroskopiskt: blödningar, celler är förstorade med stora nukleoler, kantiga, rikligt med mitoser 

 

 

Teratom 

Makroskopiskt: välavgränsat, cystiskt 
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Mikroskopiskt: imiterar andra (benigna) vävnader, t.ex. körtlar som egentligen bör finnas endast 

i magtarmkanalen eller brosk, är malignt hos vuxna. 

 

Skivepitel cancer in situ i penis (erythroplasia Querat, Mb Bowen) 

Erythroplasia querat 

Är skivepitel cancer in situ i pemis 

Drabbar de mukokutanösa epitelet 

Kan utvecklas till invasivt carcinom 

Makroskopiskt: Upphöjd röd fläck på glans eller förhud 

Mikroskopiskt: atypi i hela skivepitelets tjocklek 

Drabbar främst personer 40 -60 år 

Kallas ibland ”Bowen disease of glans penis” 

 

 

Mb Bowen  

Makroskopiskt: röd upphöjd fläck på penisskaftet 

Mikroskopiskt liknande bild som erythroplasia querat, dvs grav skivepitelatypi 

De flesta patienterna är 30-50 år 

5-10% utvecklar invasiv skivepitelcancer 
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Condyloma accuminatum 

Condyloma acuminata eller genitala / anogenitala vårtor 

Exofytiskt växande kondylom (vårtor) är ett kliniskt tecken på HPV 

 

Sertolicellstumör 

Sex-chord-stromal tumör (könssträngstumörer med ursprung i sex chords och storma) som utgår 

från sertoliceller 

Benign 

Leydigcellstumör 

Sex-chord-stromal tumör (könssträngstumörer med ursprung i sex chords och storma) som utgår 

från leydigceller 

Benign 

 

 

Utvecklingsrubbningar 

Klinefelter´s syndrom 
Trisomi på könskromosomen, XXY (har manlig fenotyp) 

Vanligaste könskromosomrubbningen hos pojkar (1/500-800) 

Upptäcks oftast inte förrän i puberteten 
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Testiklarna slutar växa i puberteten och minskar i storlek. Resulterar oftast i för liten 

testosteronproduktion 

 

Hypospadi 
Medfödd missbildning som innebär att urinröret mynnar på glans eller penis ventralsida. 

Etiologi: både genetik och miljöfaktorer spelar in. 

Epispadi 
Likt hypospadi men urinröret mynnar på ovansidan av penis.  

Blåsextrofi 

Blåsexstrofi är en medfödd slutningsdefekt av bäckenet, nedre delen av 

bukväggen, urinblåsan och urinröret, som leder till att urinblåsan ligger öppen. 

Urinblåsans och urinrörets insida är då synlig. Extrofi kommer från det grekiska 

ordet ekstriphein, vilket betyder att vända insidan ut. Varje år föds 3-4 barn med blåsextrofi i 

Sverige. Det innebär cirka 3-4 per 100 000 nyfödda. Det är vanligare att pojkar föds med 

blåsextrofi. 
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9) Njurpatologi  

DIAGNOS  KARKTÄR ORSAK FYND BEHANDLING  

Nefrotiskt 

syndrom; 

 

Generaliserat ödem 

Proteinuri  

Hypoalbuminemi 

Hyperlipidemi 

Membranös 

glomerulonefrit  

Minimal Change 

nefropati  

Fokal segmentell 

glomeruloskleros  

Diabetes 

Iatrogent  

Malignitet 

Epitelskada  

Glomerulus skada 

Symptomatisk  

ACE-hämmare  

Saltresktriktion 

Diuretika  

Satiner  

Profylaktisk 

antikoagulantia 

Nefritiskt 

syndrom;  

Hematuri  

Proteinuri  

Azotemi (högt krea & 

kväve) 

Hypertension 

 

Infektion, 

autoimmunitet eller 

trombos  

IgA nefropati  

Crescent nefrit  

Goodpasture’s syndrom 

Post-infektiös 

glomerulonefrit 

Leukocyt infiltrat  

Endotelskada pga. 

inflammation 

Minskad GFR  

Diuretika  

Vätske-

/Saltrestriktion 

Antihypertensiva  

 

Kortikosteroider  

Antibiotika 

Uremi Njursvikt  

Nedsatt renalfunktion 

Metabola och 

endokrina rubbningar 

Hypertensiv 

nefroskleros 

Glomerulonefrit 

Polycystisk 

njursjukdom 

Interstitiell nefrit 

Diabetesnefropati 

Glomerulär 

hyperfiltration 

Höjt kreatinin 

Dialys  

Transplantation  
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DIAGNOS 

(Nefrotiskt) 

KARAKTÄR ORSAK FYND  

Minimal Change 

Nefropati 

Barn 1–7 år  

Proteinuri 

Elektronmikroskop 

visar utbredning av 

podcyternas 

fotutskott   

 

Idiopatiskt, troligtvis 

cirkulerande 

serumfaktor 

Vanligaste hos barn  

Mindre vanligt hos 

vuxen 

Podocyt fusion  

Destruktion odocyt 

utskott  

90 % god effekt av 

kortikosteroider med 

bevarad renal 

funktion 

Vanligt med recidiv  

Fokal segmentell 

glomeruloskleors;  

30 % av 

nefrotiska 

syndrom 

Akut debut av 

nefrotisk syndrom 

Ibland även 

hematuri och 

hypertoni  

Primär: idiopatisk 

Sekundär: HIV, 

missbruk, genetiskt  

Sklerotiska glomeruli 

Hyalint  

Podocytskada 

Ökat mesengialt 

matrix 

Ansamling 

protein/lipider 

50 % utvecklar efter 

10 år terminal 

njursvikt 

Membranös 

glomerulonefrit 

Subepiteliala Ig-

inlangringar  

Förtjockat kapillär 

och basalmembran 

Immunhistokemi: 

granulär inlagring  

80% insitu 

immunkomplex 

Cirkulerande pga.: 

Infektion 

Malignitet 

Autoimmunitet 

Immunkomplex 

Komplementaktivering 

Antikroppar: podocyt-

antigen fosfolipas A2 

receptor 

Skleros/Hyalin  

Majoritet akut debut 

med uttalad 

nefrotiskt syndrom 

40 % utvecklar 

njursvikt  

30 % remission 

Dåligt respons 

kortikosteroider  
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DIAGNOS 

(Nefritiskt) 

KARAKTÄR ORSAK FYND  

Post-infektiös 

glomerulonefrit; 

Typiskt 1–4 veckor 

efter infektion  

Barn  

Akut 

nefritiskt 

syndrom 

Hypertoni  

Azotemi 

(mild till 

måttlig) 

Hematuri 

(grov) 

Streptokocker (vanligast) 

Immunkomplex-

medierat 

Stora subepiteliala 

immunkomplex 

(HUMPS) 

Hypercellularitet i 

glomeruli 

Leukocytinfiltration 

Kan ibland 

utvecklas till 

nefrotiskt 

syndrom 

Allvarliga fall ses: 

crescentformation/ 

kronisk njursvikt 

Crescentnefrit; 

Kombination av 

nefritiskt syndrom 

och akut njursvikt 

Influensalika 

symptom 

Crescent- 

formation 

ANCA: 

antineutrofila 

cytoplastiska 

antikroppar 

Svår akut 

njurskada 

 

Systemiska vaskuliter; 

Wegners, mikro. 

Polyangit 

Antibasalmembransnefrit 

Inflammation och 

nekros av 

endotelceller, brott i 

BCM samt 

fibrinutfällning 

Skleros i glomeruli 

 

Stor risk för 

terminal njursvikt  

Ig-A nefrit; 

Barn och unga 

vuxna  

M > K 

 

Hematuri 

Ibland 

proteinuri och 

hypertoni 

IgA och 

komplement 

depostion 

 

Infektioner i 

övreluftvägsinfektion 

eller 

Gastrointestinalkanalen 

 

IgA-immunkomplex, 

desposition i 

mesangium 

Komplementaktivering 

Inflammation 

Cellproliferation   

Svåra fall ses 

crescenter 

Hematuri kan 

återkomma 

periodiskt vid ÖLI 

Varierande 

prognos; 25–50 % 

utvecklar terminal 

njursvikt på 20 år  

Goodpasture’s 

syndrom 

Antibasalmembrans 

nefrit 

Crescentnefrit  

Lungblödning 

Autoimmunitet  

Antikroppar mot 

Kollagen IV 

IgG och C3 deposition 

i basalmembranet 
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DIAGNOS KARAKTÄR ORSAK FYND  

Akut tubulär 

nekros  

ATI (acute 

tubular 

injury) 

 

Tubulärskada  

Nedsatt 

njurfunktion 

Oligo-/anuri 

Elektrolytrubbing 

Acidos 

Ischemisk ATI; chock, 

hypotension, trauma, 

sepsis, vaskulära 

skador (akut 

hjärtinfarkt) 

Nefrotoxisk ATI; 

metaller, droger eller 

läkemedel 

Reducerat GFR  

Förhöjt Kreatinin 

 

Prognos varierar  

Dialys  

Stödjande 

behandling 

Interstitiell 

nefrit; 

 

Gulaktig, 

upphöjda 

abscesser 

Interstitiell 

fibroos  

Inflammatorisk 

infiltrat 

Bakteriella infektioner 

Virala infektioner 

Droger  

Immunologisk reaktion 

Urinvägsinfektion 

Kan uppstå post-

antibiotika behandling  

Nekros  

Abscessformationer 

Pus 

Kan leda till akut 

plyeonefrit med 

smärta, feber och 

dysuri 

Kan manifestera som 

akut njursvikt 

Pyleonefrit  Akut njursvikt 

Hög feber 

Autoimmunasjukdomar  

t.ex.: kvinna med 

multiple skleros och 

cystitsymtom 

 

Pus-bildning 

Abscess leder till 

ruptur 

Pus fyller renala 

pelvis och kalyx 

samt ureter  

 

Njurarna drabbas 

unilateralt och utgör 

låg risk för utvekling 

av njursvik 
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DIAGNOS KARAKTÄR ORSAK FYND  

Amyloidos  Proteinuri  

Hematuri  

Vaskulär skada 

Nefrotisk 

syndrom 

Kroniska 

inflammatoriska 

sjukdomar orskar 

inlagring av amyloid A 

Ses t.ex. vid reumatoid 

artit 

Mikroskopiskt röd 

fluffigt material  

Olösliga 

proteinkomplex 

deposition 

Snabb 

progression till 

uremi 

Diabetes:  

Nefropati 

Vanligaste 

orsaken till 

kronisk njursvikt 

i Sverige 

Mirkoangiopati  

Mirkoalbuminuri  

Diabetes mellitus:  

Ger hyperglykemi, 

glykosylerar 

kärlväggens proteiner  

Sent: nodulär 

skleros (även s.k. 

Kimmelstiel 

Wilson) 

Dialys  

Transplantation  

Initialt reversibelt 

  

Hemolytisk 

uremisk anemi; 

Trombotisk 

mirkoangiopati 

 

Trombos  

Risk för 

embolism 

Blödning 

Svår oliguri och 

hematuri 

Shiga toxin-medierad 

t.ex.: E. Coli  

Endotelialskada 

Ischemisk skada 

pga trombos 

 

Vaskulit I regel: reno-

pulmonellt och 

ANCA-

associerad 

Små kärl 

drabbas med 

inflammation 

 

Wegners, 

mirkoskopisk 

polyangit  

 

Crescentformation 

> 50 % av 

glomeruli 

Blödningar 

 

Stor risk för 

njursvikt 
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Funktionella tillstånd 

Nefritiskt syndrom  

Patofysiologi: beror på den underliggande sjukdomsmekanismen. Karaktäristiskt ses hematuri 

men även proteinuri, azotemi och hypertension. Azotemi innebär förhöjt kvävehalt och 

kreatininnivåer i blodet. 

Orsaker: Inflammation i glomerulus kan orsakas av infektioner, autoimmunitet eller trombos. 

Nefritiskt syndrom kan orsakas av primära glomerulonefrit som till exempel IgA nefropati, snabbt 

progressiv glomerulonefrit, Goodpastures syndrom och post-infektiös glomerulonefrit eller 

sekundärt vid till exempel SLE eller vaskulit. 

Morfologiska förändringar:  Nefritisk syndrom är en inflammatorisk medierad skada på 

glomerulus kapillärer och rikligt med leukocyt infiltrat. Inflammationen i glomerulus orsakar 

svullnad i kapillärer och porer som ger upphov till hematuri och proteinuri. Till följd minskar den 

glomerulära filtrationshastigheten och kan då leda till uremiska symptom som kan orsaka ödem 

och hypertension. Den minskade GFR leder till minskad perfusion i den juxtaglomerulära 

apparaten vilket stimulerar RAAS-systemet och resulterar i hypertension. 

Kliniska konsekvenser: obehandlat kan nefritiska syndrom leda till akut eller kronisk njursvikt och 

slutligen end-stage njursvikt (ESRD). Nedsatt njurfunktion i sin tur leda till hypertoni, metabola 

rubbningar och/eller uremiska manifestationer, som uppträder som trötthet, aptitlöshet, illamående 

och klåda. 

Behandling: behandling av underliggande sjukdomsorsaken eller hämma sjukdoms progressionen. 

Nefritiska syndrom kan behandlas med antibiotika vid bakteriellinfektion och/eller steroider 

används som immunsuppression. Symptom som hypertension behandlas med till exempel ACE-

hämmare, kalciumantagonister, diuretikum och/eller betablockare. 

 

Nefrotiskt syndrom 

Patofysiologi: störning i glomerulus kapillärvägg som ger ökad permeabilitet för plasmaproteiner 

vilket leder till albuminuri. Långvarig eller kraftig proteinuri orsakar minskad serumalbumin vilket 
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leder till hypoalbuminemi och minskat kolloidosmotiskt tryck, och därmed vätskeläckage till 

extracellulära utrymmen.  Vätskeförlusten stimulerar frisättning av renin vilket stimulerar RAAS-

kaskaden och resulterar i ökat natrium och vattenretention i njuren vilket vid uttalad proteinuri 

ampliferar det generaliserade ödemet. 

Etiologi:  flertal njur- och systemsjukdomar som till exemepel membranös glomerulonefriter, 

minimal change nefropati, fokal segmentell glomeruloskler, diabetes eller till följd av 

farmakologisk behandling samt maligniteter. 

Morfologiska förändringar: (1) generaliserat ödem, (2) hypoalbuminemi, (3) uttalad albuminuri> 

3,5 g/dygn och (4) hyperlipidemi. 

Kliniska konsekvenser: nefrotiska syndrom är den kliniska konsekvensen av epitelial skada. Den 

klinska bilden av nefrotiskt syndrom innefattar ödem, viktuppgång, minskad urinmängd, dyspné 

och/eller hypertoni. 

Behandling: Behandling av nefrotisk syndrom kan antigen vara symtomatisk eller specifik 

behandling. Den specifika behandlingen syftar till att behandla den bakomliggande sjukdomen 

alternativt att få det nefrotiska syndromet att gå i remission. Till följd brukar symptomen försvinna. 

Den symtomatiska behandlingen ser till att korrigera de systemkomplikationerna: behandling av 

proteinuri med ACE-hämmare i kombination med saltrestrektiv kost, ödem behandlas med 

diuretika och saltrestriktion, hyperlipidemi behandlas med statiner och den ökade 

tromboembolirisken kan behandlas med antikoagulantia som t.ex. warafarin 

Kronisk njursvikt (uremi): 

Patofysiologi: progressiv förlust av funktionella nefron på grund av irreversibel njurskada. Uremi 

karaktäriseras av njursvikt med minskad renal utsöndringsfunktion samt metabola och endokrina 

rubbningar som resultat av njurskada. Sekundär till uremi uppstår även gastrointestinalt, 

neuromuskulärt och kardiovaskulärt engagemang. 

Etiologi: hypertensiv nefroskleros, glomerulonefrit, polycystisk njursjukdom, interstitieell nefrit 

eller diabetesnefropati.   

Morfologiska förändringar: njuren försöker kompensera den funktionella förlusten genom 

adaptiva förändringar för att upprätthålla hemostas. Detta ses genom glomerulär hyperfiltration, 

genom ökad exkretion via ökad plasmakoncentration av kreatinin, minskad tubulär resorption av 

natrium, fosfat och kalcium eller via ökad tubulär sekretion av kalium och vätejoner. 

Kliniska konsekvenser:  Terminal njursvikt som vid utebliven behandling kan leda till allvarliga 

elektrolyt och neurologiska komplikationer som leder till död. 

Behandling: dialys eller transplantation. 

Glomerulära sjukdomar 

Minimal change nefropati 

Patofysiologi: patogenesen är okänd, men det ses destruktion av podocyterna i glomerulus som 

ger upphov till ökad utsöndring och således proteinuri. innebär förlust av nefrin i slitzmembranen 
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mellan podocyternas utskott. Detta leder till ökad proteinfiltration i glomerulus. I dessa fall 

kommer en fusion, eller sammansmältning, av fotutskotten skådas i elektronmikroskop. I ett 

vanligt ljusmikroskop kommer däremot glomeruli framstå ha ett friskt utseende. Drabbar framför 

allt barn i 1–7 år som ett nefrotiskt syndrom. 

Etiologi: okänd etiologi. Det finns teorier om cirkulerande molekyler som medför skada på 

podocyter.  Immunologiskt orsak förmodad. 

Morfologiska förändringar: destruktion ses på podocyternas utskott samt tillplattat cytoplasma 

med vakuolisering, mikrovilli formation och fokalavskiljning. Arkaderna mellan podocyterna och 

glomulära basalmembranet förstörs och tillåter passage av proteiner (i detta fall framför allt 

albumin). 

Kliniska konsekvenser: ofta är den renal funktionen bevarad och cirka 90 % av patienter svarar 

bra på behandling. Dock ses en återkommande proteinuri hos 2/3 efter avslutad behandling. Medan 

mindre än 5 % utvecklar kronisk njursvikt efter cirka 25 år, men teorier finns att det nefrotiska 

syndromet egentligen är orsakat av något annat än minimal change nefropati. 

Behandling: kortikosteroider. 

 

Fokal segmentell glomeruloskleros (= FSGS) 

Patofysiologi: akut debut av nefrotisk syndrom med proteinuri, hypoalbuminemi, hyperlipidemi 

och ödem, vid FSGS ses även hematuri och hypertoni. Fokal (inte alla) och segmentell (inte hela) 

glomeruli blir sklerotiska troligen på grund av skada på podocyter. Skadan kan även orsaka 

ansamling av proteiner och lipider vilket bidrar till hyalinsering av glomeruli. 

Etiologi:  Primär FSGS är idiopatisk (ca 30 % av nefrotiska syndrom), medan sekundär FSGS kan 

orsakas av HIV-infektion, heroinmissbruk, pga. annan glomerulonefrit, förlust av funktionellt 

nefron eller pga. genetisk nedärvning. 
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Morfologiska förändringar: Drabbade glomeruli visar ökat mesengialt matrix, förintat kapillärt 

lumen, deposistion av hyalin och närvaro av skummakrofager. Ibland ses även ansamling av 

immunoglobuliner och/eller komplement i områden av hyalin.  

Kliniska konsekvenser: FSGS kan leda till global skleros av glomuerli med uttalad tubulär atrofi 

och interstitell fibros. Minst 50 % av patiener med FSGS utvecklar inom 10 år efter diagnos en 

terminal njursvikt. 

Behandling: symptomatisk behandling (se nefrotiska syndromet) 

 

Membranös glomerulonefrit 

Patofysiologi: Immunkomplex medierar komplementaktivering som genererar 

membranattackkomplex och skada på podocyter samt på basalmembran, vilket uttrycks som 

proteinuri. 

Orsaker: Mer än 80 % av fallen med membranös glomerulonefrit är primära orsakade av in situ 

immunkomplex formation. Sekundära membranösa glomerulonefriter orsakas av t.ex. infektioner, 

malignitet, autoimmunitet som SLE, droger eller exponering av oorganiska salter (ex. guld). 

Primär membranös glomerulonefrit är ett kornisk immunkomplex glomerulonefrit som induceras 

av antikroppar som reagerar in situ till endogena eller exogena glomeruli antigen. Där ett vanligt 

fynd är antikroppar mot podocyt-antigen fosfolipas A2 receptor (PLA2R).  Membranös nefropati 

(immunkomplexglomerulonefrit) uppstår främst (till cirka 85%) när autoimmuna antikroppar 

reagerar på podocytantigen. I resten av fallen (15%) sker den sekundärt på grund av: infektion 

(kroniska hepatit B), maligna tumörer i lunga och colon, SLE och andra autoimmuna sjukdomar, 

droger eller på grund av exposition för oorganiska salter som guld. 
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Morfologiska förändringar:  Sjukdomen karaktäriseras av subepiteliala avlagringar innehållandes 

immunoglobulin längs det glomerulära basalmembranet. Den histologiska bilden visar diffus 

förtjockning i kapillärväggen och basalmembran. Samtidigt sker en förlust av podocyternas 

utskott. Depositioner av immunoglobuliner kommer med tiden att renas och lämnar då hålrum i 

membranet, vilka kan bli sklerotiska och hyaliniserade. Vid immunhistokemisk infärgning ses 

typiska granulär inlagring av immunoglobuliner och komplementfaktorer längs basalmembranet. 

 

 Kliniska konsekvenser:  I de flesta fall uppstår membranös glomerulonefrit akut med fullständig, 

uttalad nefrotiskt syndrom, men hos vissa ses mycket lite proteinuri. Generellt kvarstår proteinuri 

hos 60 % av patienerna, medan endast 40 % av dessa utvecklar njursvikt. 10–30 % av patienterna 

har en mer benign form av tillståndet och kan då få partiell eller fullständig remission 

Behandling: Proteinurin är oftast oselektiv vilket medför dåligt respons till 

kortikosteroidbehandlingar. Vid sekundär membranös glomerulonefrit behandlas den 

underliggande sjukdoms orsaken. 

 

Akut postinfektiös glomerulonefrit 

Patofysiologi: Vid akut postinfektiös glomerulonefrit kommer antikroppar mot cirkulerande 

streptokock A-antigen bilda immunkomplex som fastnar i glomeruli. Detta aktiverar 

komplementsystemet och infiltration av inflammatoriska celler som orsakar vävnadsskada. En typ 

3-hyperkänslighetsreaktion. Det bildas så kallade “humps” under epitelet i glomerulikapillärerna. 

Denna nefrit uppstår 1-4 veckor efter en primär halsflussinfektion, och oftast drabbas pojkbarn 

även om sjukdomen minskar i Sverige.  glomulär desposition av immunkomplex som stimulerar 

proliferation och skada på glomerulus celler samt leukocytinfiltration. Den glomerulära skadan 

medieras av immunkomplex och komplementaktivering, ofta ses då hypokomplementemi, 

granulärdesposition av IgG samt komplement inbäddning på basalmembranet. Antigenerna är vid 

en streptokockinfektion troligen specifika streptokockprotein som även har affinitet för 

glomerulära protein och plasmin. 
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Etiologi: Streptokocker är den vanligaste orsaken till postinfektiös glomerulonefrit, men det kan 

även orsakas av andra bakterier som bland annat; pneumokocker och stafylokocker samt virala 

sjukdomar som parotit (påssjuka), mässling, varicella (vattkoppor) samt hepatit B och C. 

Morfologiska förändringar: Den mest prominenta histologiska förändringen är det tydliga 

ökningen i celluläriteten som kommer drabba alla glomeruli. Celluläritetsökningen orsakas både 

av proliferation and svullnad i endotelet och mesengiala celler samt infiltration av neutrofiler och 

monocyter. Ibland ses även nekros i kapillärbäddarna, och vid allvarliga fall ses crescenter.  

Kliniska konsekvenser: Typsiskt hos barn är utveckling av glomerulonefrit 1 till 4 veckor efter den 

primära infektionen. Den initiala kliniska manifestationen av akut postinfektiös glomerulonefrit 

presenteras som ett akut nefritiskt syndrom. Ofta ses ödem och hypertension, mild eller måttlig 

azotemi med grov hematuri. Utöver det ses ofta någon grad av proteinuri, som ibland kan leda till 

nefrotiskt syndrom. Barn återhämtas ofta efter en poststreptokockinfektion, men vid allvarligare 

fall ses snabbt utvecklande, progressiv glomerulonefrit som kan orsaka grav njursvikt med 

crescentformation eller kronisk njursvikt från sekundär ärrbildning. Hos vuxna som drabbas av 

akut postinfektiös glomerulonefrit utvecklar 15 till 50 % terminal njursvikt inom år, utvecklingen 

är beroende på sjukdomens kliniska och histologiska allvarlighetsgrad. 

Behandling: behandling enligt nefritiskt syndrom – vätske- och saltrestriktion, diuretika, och 

antihypertensiva. 

 

Crescent nefrit 

Patofysiologi: crescentformationer indikerar allvarlig, destruerande inflammatorisk aktivitet i 

njuren. Vid crescentnefrit, även så kallad snabbt progredierande glomerulonefrit, har patienter en 

kombination av nefritisk syndrom och akut njursvikt. Ofta återfinns antineutrofila cytoplastiska 

antikroppar, ANCA, i blodet vilka kan vara riktade mot myeloperoxidas eller proteinas 3. ANCA 

aktiverar neutrofila granulocyter och monocyter som frisätter fria radikaler och lytiska enzym. 

Sammantaget leder detta till inflammation och nekros av endotelceller samt brott i 

basalmembranet. 
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Etiologi: Crescentnefri kan uppstå till följd av systemiska vaskuliter som till exempel; Wegners 

granulomatos, Mikroskopisk polyangit, Churg-Strauss syndrom eller antibasalmembransnefrit. 

Insjunkande vid crecentnefrit uppvisar influensaliknande symptom vilket gör att tillståndet kan 

missas på grund av de gradvisa, diffusa symptomen. 

Morfologiska förändringar: Mikroskopiskt ses svår akut njurskada. Crescentformationer är 

halvemåneliknande formationer som bildas i glomeruli till följd av endotelskada och 

kapillärväggsnekros. Vid crescentnefrit uppvisar 50 % av glomeruli crescentformationer. Vid 

crescentnefrit uppkommer nekros i kapillärväggen vilket kan leda till ruptur, men även 

fibrinutfällning. I urinrummet ”retas” epitelet i Bowmans Kapsel vilket då stimuleras till 

cellproliferation och inflammatorisk skada tillkommer. 

Kliniska konsekvenser: De akut skadade glomeruli kommer relativt snabbt att sklerotiseras helt 

eller delvis, och medför en stor förlust av njurens funktionella kapacitet.  Då finns stor risk för 

utveckling av terminal njursvikt. 

Behandling: Tillståndet behandlas med starka immunsuppresiva läkemedel som cyklofosamid 

och kortikosteroider, där tidig behandling är essentiellt och avgörande för prognosen 

 

IgA nefrit 

Patofysiologi: Patogenesen beror på abnorm produktion av IgA-antikroppar från slemhinnor i 

luftvägar och GI-kanal efter primär infektion, och immunkomplexet fastnar sedan i glomeruli. 

abnormal glykosylering av immunoglobulin A som bildar cirkulerande immunkomplex vilka 

avlagras inom mesangium i glomerulus. IgA komplexen binder till specifika receptorer i 

glomeruli, där det även återfinns komplement som orsakar alternativ komplementaktivering. 

Sammantaget leder detta till inflammation och skada på mesangiumet vilket leder till hematuri, 

ibland proteinuri och hypertoni. Män mellan 15-30 drabbas mest. 
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Etiologi: IgA syntesen och komplex bildningen kan stimuleras av virala/bakteriella mikrober 

framför allt i lungvägarna och gastrointesitnalkanalen. En vanlig orsak till IgA nefropati är debut 

av mikro-/makroskopisk hematuri vid en övreluftvägsinfektion. 

Morfologiska förändringar: histologisk ses en mesengial vidgning och segmental inflammation 

i glomeruli, diffus mesengial proliferation och/eller vid svårare fall ses även crescentformationer. 

Den karaktäristiska bilden är mesangial deposition av IgA och komplementfaktorer. Histologiskt 

kan proliferation hos de mesengiala cellerna skådas. 

Kliniska konsekvenser:  Tillståndet drabbar oftast barn och unga vuxna och kan ofta uppstå en 

till två dagar efter en övreluftvägsinfektion då som debutepisod av grav hemturi. Hematurin kan 

kvarstå i flera dagar innan den avtar, dock återkommer det periodiskt i samband med andra virala 

infektioner. Cirka 30–40 % av drabbade patienter har endast mirkoskopisk hematuri med eller utan 

proteinuri. Endast 5–10 % utvecklar senare akut nefritiskt syndrom. De allra flesta patienter 

erhåller normal renal funktion, men i 25–50 % ses en långsam progression av terminal njursvikt 

under en period på 20 år. 

Behandling:  Vid tidig diagnos är den främsta behandlingen med immunsuppresiva läkemedel 

som kortikosteroider och antiinflammatoriskt för att dämpa inflammationen och bromsa 

sjukdomsförloppet. Det ges även ACE-hämmare för att behandla hypertonin och proteinurin. I 

vissa falll kan cytostatika och tonsillektomi bli akutellt. Då sjukdomen orsakas av en bakteriell 

infektion kan behandling ses till att uttrota denna. 

Henoch-Schönlein purpura 

ett systematiskt syndrom som drabbbar huden med purpur utslag, gastrointestinalakanalen genom 

buksmärtor och leder med artrit. Vid detta syndrom finns deposistion av immunoglobulin A, precis 

som vid IgA nefropati som tror vara en lokal variant av Henoch-Schölein purpura. 

 

Goodpasture syndrom  

eller antibasalmembrans nefrit: karaktäriseras med desposition av IgG och C3 i basalamembranet. 

Syndromet ger upphov till crescentnefrit och blödningar i lungan. Antibasalmembran antikroppar 

binder i glomeruli samt till basalmembran i alveolärkapillärsepta. Autoimmun sjukdom som 

drabbar främst lungorna och njurarna. Antikroppar som reagerar på kollagen IV-celler i 

basamembranet som finns i just dessa organ är sjukdomsutlösande, vilket ger hematuri och blodiga 

upphostningar. Även cresentbildning är vanligt. 

 

 Tubulointerstitiella sjukdomar 

Nefrokalcinos 

kännetecknas av förkalkning i njurvävnaden. Ofta ses detta vid tubulär acidos med kalkavlagring 

i distala delar av njuren och den interstistiella vävnaden. Tillståndet leder till nedsatt njurfunktion. 
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Nefritis epidemica 

även så kallad sorkfeber, vilket orsakas av puumalavirus via smitta från skogssorkar. Det är en 

mild typ av hemorragisk feber som ger relativt milda symptom bland annat ses hög feber, 

huvudvärk, smärtor i buk och rygg samt njurpåverkan genom proteinuri, hematuri och oliguri. 

Infektionen kan ge ett svårt sjukdomsförlopp men orsakar inga permanenta skador och dödligheten 

är cirka 0,5 %. I vissa fall ges tillfällig behandling med dialys. 

 

 

Systemsjukdomar med sekundär glomerulär skada 

Systemisk lupus erythematosus 

 SLE, är en kronisk reumatisk systemsjukdom och kännetecknas av inflammatorisk förstörelse 

som i stort sett drabbar alla organ i kroppen. Inflammationen medieras av 

immunkomplexdepositioner bestående av immunoglobuliner och komplementfaktorer. Etiologin 

är dock okänd och sjukdomen kan drabba både kön och individer i alla åldrar. Riskfaktorer utgörs 

av genetiska faktorer främst med specifik HLA genotyp men även miljöfaktorer som till exempel 

vissa läkemedel, solljusexponering, kvinnliga könshormoner och dieatära vanor. Symptomen 

varierar beroende på vilket eller vilka organ som drabbas, där organförstörelser kan ske hos njurar, 

myokard, lungor, CNS och kärl. SLE diagnos kan sättas om det finns tecken på systemisk 

inflammation i minst två organsystem och autoimmun serologi framför allt positiv närvaro av 

antinukleära antikroppar. Vid förkomst av nefrit återfinns ofta dubbelsträngad DNA specifika 

antikroppar. Immunkomplexen dispositioneras i glomeruli vilka medierar skada i kapillärendotelet 

och basalmembranet. Kliniska kriterier för njurengagemang vid SLE är proteinuri/hematuri och 

njurbiopsi med lupusnefrit. SLE kan leda till nefritiska syndrom med en symptombild med dekliva 

ödem, trötthet, håravfall och subfebrilitet. Beroende på vart i njuren immunkomplexen 

dispositioneras kan SLE leda till mesangial-, fokal-, diffus- , membranös- eller sklerotiserande 

lupus nefrit. Morfologiska förändringar i njuren kan visa proliferation, förtjockning av 

kapillärväggen, leukocyt ackumulering, kapillärnekros, crescentformation och/eller skleros. 

Kliniskt presenteras dessa glomeruläranefriterna med proteinuri, hematuri och hypertension. Detta 

kan leda till njurinsufficiens, nefritiskt eller nefrotiskt syndrom och i allvarliga fall terminal 

njursvikt. Det är vanligt att se interstitella och tubulära förändringar. SLE behandlas väl med 

kortikosteroider eller andra immunsupprisiva läkemedel. 5-årsöverlevnaden är ungefär 90 %, och 

de dödsfall som förekommer beror ofta på njursvikt. 

 

Vaskulit  

(Wegener, mikroskopisk polyangit): vaskulitsjukdomar är associerade med crescentnefrit 

(cresentformationer i > 50 % av glomeruli ett relativt vanligt fynd). Både vid Wegners 

granulomatos och mikroskopisk polyangi drabbas små kärl och orsakar där inflammation och är i 

regel reno-pulmonellt och ANCA-associerad.  Wegners är en kombination av granulom, vaskulit, 

glomerulonefrit, pneumonit och sinusit, ulceration av mucosa i luftvägar samt njurpåverkan. De 

medför hög risk för utveckling av njursvikt trots antiinflammatorisk behandling, och vid helt 

utebliven behandling av njurengagemang är överlevnaden endast 5 månader. Miroskopiskt 
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polyangit behandlas med antireumatiska läkemedel samt antibiotika. Det är de antineutrofila 

cytoplasmatiska autoantikropparna (ANCA) som aktiverar neutrofiler, som sedan attackerar 

endoteliala celler och orsakar skada i kärlväggen. Detta kommer även resultera i crescent 

glomerulonefrit. För att bekräfta misstanke om vaskulit kan man ta S-ANCA. Detta är en 

granulomatös inflammation med epiteloidceller och jätteceller. 

Systemisk småkärlsvaskulit 

Systemisk småkärlsvaskulit är en blodkärlsinflammation som leder till svaghet i kärlväggen med 

blödningar som följd. Det är de antineutrofila cytoplasmatiska autoantikropparna (ANCA) som 

aktiverar neutrofiler, som sedan attackerar endoteliala celler och orsakar skada i kärlväggen. 

Detta kommer även resultera i crescent glomerulonefrit. För att bekräfta misstanke om vaskulit 

kan man ta S-ANCA. Detta är en granulomatös inflammation med epiteloidceller och jätteceller. 

 

Diabetes mellitus  

kan leda till komplikation mikroangiopati som drabbar små kärl i ögon, njurar och perifera nerver. 

De höga glukosnivåerna i blodet orsakar skada på kärlen då glukosen glykosylerar kärlväggens 

ytproteiner. Nefropati drabbbar cirka 30 % av alla diabeteker och den vanligaste orsaken till 

nefrotisk syndrom. De första tecknet är mikrokproteinuri. Nefropati utgör den allvarligaste 

komplikationen till diabetes mellitus och kan leda till dialysbehandling eller njurtransplantation. 

Till en början kan njurförändringar vara reversibla och ofta ses ökad GFR samt mikroalbuminuri 

vid sjukdomsdebut. 

Amyloidos 

de olösliga proteinkomplexen amyloid ansamlas i vävnader och bildar ett mikroskopiskt 

karaktäristiskt utseende med rött fluffigt material. Njuramyloids orsakas av inslagring av amyloid 

A vid kroniska inflammatoriska sjukdomar. Kliniskt uttrycks det med proteinuri, viss hematuri 

och vaskulär skada. Njurskadan yttrar sig som ett nefrotiskt syndrom. Behandlingen ser till 

bakomliggande sjukdomsorsak. Ofta leder amyloidos med snabb progression till uermi. 

 

Tubulointerstitiella sjukdomar 

Akut tubulär nekros 

Patofysiologi: är ett klinikopatologiskt tillstånd som karaktäriseras med skada på tubulära 

epitelceller samt akut nedsatt njurfunktion. Akut tubulär nekros manifesterar kliniskt med 
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reducerad GFR samt förhöjt serum keratinin, och ofta presenterar patienter även oligo- eller anuri. 

Den kliniska bilden återspeglar oftast elektrolytrubbningar, acidos och symptom av uremi eller 

vätskeöverbelastning med exempelvis generaliserat ödem. Vanligaste orsaken till akut njursvikt 

 

Etiologi: Det förekommer två typer av ATI beroende på den underläggande mekanismen (1) 

Ischemisk ATI och (2) Nefrotoxiskt ATI. (1) uppstår till följd av inadekvat njurperfusion som till 

exempel vid hypotension och/eller chocktillstånd. Ischemisk ATI kan orsakas av allvarliga trauma, 

blodförlust, akut pankreatit eller sepsis, men kan även orsakas av minskad intrarenal perfusion 

som ses vid mikroskopisk polyangit, malign hypertension och trombotisk mikroangiopatier. (2) 

nefrotoxiskt ATI kan orsakas av olika toxiner som metaler, organiska lösningar och en rad olika 

droger eller läkemedel. 

Morfologisk förändring: Cellerna i proximala tubuli är mycket känsliga för både hypoxemi och 

toxiner pga. de stora mängderna och höga koncentrationerna av substanser som transporteras 

genom cellerna och deras höga syrekonsumtion som krävs för produktion av ATP och transport. 

Ischemi orsakar 

flera 

struktuerlla förändringar i epitelcellerna, som förlust av cellpolaritet vilket orsakar redistribution 

av membranproteiner från basolateral till luminala ytan av tubulus celler, och resulterar i minskad 

natriumresorption från proximala tubuli och ökad sekretion i distala tubuli. Detta leder till 

störningar i tubuloglomerulära feedback mekanismen som vid ovannämnda förändring stimulerar 

vasokonstriktion av afferenta arteriolen och därmed reducerat GFR, vilket förvärrar ischemisk 

skada. Epitelskada leder även till att cellerna lossnar från basalmembranet och kan då återfinnas i 

urinen. Cellerna kan också leda till ocklusion av urinavflödet vilket ökar det intratubulära trycket 

och förvärrar GFR nedgången. Vätska kan även läcka från skadade tubulusceller vilket resulterar 

i minskat urinutflöde, ökat interstitellt tryck och t.o.m. tubulärkollaps. Ischemiska celler kommer 

även ha ökat uttryck av kemokiner, cytokiner och adhesionsmolekyler vilket medierar 

leukocytrekrytering som driver inflammation och således vävnadsskada. Den tubulära skadan och 

sänkta GFR förvärras av de dramatiska förändringarna i hemodynamiken genom bland annat 

intrarenal vasokonstriktion och hämning av vasodilatation. Skadan kan även direkt påverka 

glomerulus vilket minskar den effektiva filtrationsytan 
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Klinisk konsekvens/behandling: Tillståndet uppstår ofta segmentellt (fläckvis) och om orsaken 

till sjukdomen avlägsnas kan relativt god reperation av skadad vävnad ske genom proliferation 

och differentiering. Prognosen är berorende på graden av sjukdomen samt den underliggande 

orsaken. Tillståndet kan behandlas med dialys eller stödjande behandling, om det uteblir kan det 

leda till död. I ett fåtal allvarliga fall kan ATI leda till kronisk njursvikt. Däremot om patienten 

redan skulle ha en kronisk njursjukdom är det vanligt att detta tillstånd leder till en terminal 

njursvikt. 

 

Interstitiell nefrit  

Tubulointerstitell nefrit är samling av inflammatoriska sjukdomar som drabbar interstitiet och 

tubulus, oftaste orsakas de av bakteriella infektioner som även engagerar njurbäckenet. Medan 

begreppet Interstitiell nefrit, IN, förklara fallen som inte är orsakade av bakterier utan istället 

orsakade av andra faktorer till exemepel droger, metabola störningar som hypokalemi, bestrålning, 

virala infektioner och/eller immunreaktioner. En akut interstitiell nefrit drabbar njuren 

inflammatoriskt och kan uppstå till följd av en bakteriell infektion. Det är händer att en 

urinvägsinfektion drabbar nedre urinvägarna och därefter kan sprida sig till njuren, men vanligen 

så stiger inte inflammationen till njurarna. I huvudsak uppstår IN av enteriska gram-negativa 

bakterier, som till exempel eschericia coli. Bakterierna kan nå njuren antigen uppåtstigande från 

genitalia genom urinvägarna eller via blodet. Reflux i urinvägarna är den vanligaste anledningen 

till bakteriell infektionsspridning. Karaktäristisk är gulaktig, upphöjd abscesser i njuren vars 

utbredning varierar. Histologiskt ses likvifierad nekros och abscessformation inom 

njurparenkymet. I tidiga stadier ses pus-bildning, medan vid senare stadier leder abscesser till 

ruptur. När obstruktionen är uttalad kommer pus att fylla renala pelvis och kalyx samt ureter och 

orsakar då pyonefros. Akut pyleonefrit uppstår plöstligt med smärta över costovertebrala vinkeln 

och systemisk infektion med feber, illamående, malasi samt dysuri. Ofta drabbas njurarna 

unilateralt och utgör därför låg risk för utvekling av njursvikt. Kronisk interstitiell nefrit är däremot 

av vanlig orsak till kronisk njursvikt med uttalad interstistiell inflamation och tydlig fibros i 

njurparenkymet. Kronisk pyleonefrit är antingen obstruktiv eller reflux-associerad. Morfologiskt 

ses interstistiell fibros och inflammatoriskt infiltrat, dilatation eller kontraktion av tubuli samt 

atorfi, men även aterioloskleros ses vilket kan orsakar hypertension. 

 

 

Vaskulära sjukdomar 

Malign hypertoni 

Patofysiologi: långvarig hypertension leder till ökad kärlpermeabilitet av fibrinogen och 

plasmaproteiner, endotelskada, trombocyt rekrytering och resulterar i fibrinoid nekros av arterioli 

samt trombos. Trombocyterna frisätter även mitogena faktorer som platelet-derived growth factor 

vilket resulterar i hyperplastisk aterioskleros. Kärllumen reduceras av sklerosen och njuren blir 

ischemisk vilket vidare bidrar till stigande blodtryck genom RAAS-systemet. 
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Etiologi: malign hypertoni utgör cirka 5 % av fallen med hypertension, och prevalensen ökar i 

utvecklande länder. Tillståndet kan uppstå de novo, det vill säga utan tidigare historik av 

hypertension, eller utvecklas från mild hypertension. 

Morfologiska förändringar: i kortex syns små, spetsiga petechier och ger njuren ett ”loppbittet”-

utseende. Mirkskopiska förändringar återspeglar patogenesen, där kärlskada kan manifestera som 

fibrinoid nekros i arterioli. Kärlväggarna ger upphov till ett homogent, granulärt eosinofilt 

utseende. De hyperplastiska ateriosklerotiska kärlen kan få kraftigtt redcerad lumen nästintill total 

utplåning.  

Kliniska konsekvenser: en uttalad malign hypertension karaktäriseras av papillödem, 

encefalopati, kardiovaskulära rubbningar och njursvikt. Tidiga symptom är relaterade till ökat 

interkraniellttryck med huvudvärk, illamående, kärkningar och synstörningar. Det stigande 

blodtrycket leder till proteinui och mikro-/makroskopisk hematuri utan större förändringar av 

njurfunktionen. Dock leder det till utveckling av akut njurskada som kräver snabb intervention för 

att hindra skadorna från att bli irreversibla. 5-årsöverlevnaden är 50 %. Vid dödsfall orsakas 90 % 

av uremi. 

Behandling: snabb och aggressiv behandling ges med antihypertensiv terapi. 

 

Trombotisk mikroangiopati 

Patofysiologi: den betydande patogena faktorn är endotelcellsskada samt trombocyt aktivering 

och aggregering. Vid shiga toxin-medierad HUS leder toxinerna till trombos och centralt i denna 

sjukdom är endotelial skada. Renala endotelceller uttrycker membranreceptor för just shiga toxin 

vilket gör organ mer känsligt för toxinet.  Vid låga doser aktiveras endotelceller vilket leder till 

leukocyt adhesion, ökad endotelin produktion och minskad käveoxid produktion. Sammantaget 

leder det till vasokonstriktion som då förvärrar trombocyternas aktivering och aggregering. Vid 

mycket höga doser av shiga toxin drivs endotelcellerna till celldöd. Ovannämnda faktorer leder till 

trombosbildning i glomerulära kapillärer, afferenta arterioler och intelobulära artärer. Atypsik HUS 

uppstår vid förlust av inhibitorer mot komplement systemtet. Reducerad mängd hämningsfaktorer 

leder till överdriven komplementaktivering och orsakar då mikrovaskulär skada och trombos. TTP 

orsakas av defekter i ADAMTS13, ett plasamaproteas som klyver von Willebrand faktor från 

multi- till unimerer. Förvärrade defekter orsakas av inhibitoriska autoantikroppar som är specifika 

mot ADAMTS13, medan de genetiska defekterna uppstå på grund av mutationer i den genen. TTP 
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leder således till onormal formation av von Willebrands Faktor multimerer som stimulerar spontan 

trombocyt aggregering och trombos. 

Etiologi: TMA kan antingen vara primära eller sekundära, där de senare inte har någon 

väldefinerad orsak. Shiga toxin-medierad HUS är ett förvärvat tillstånd som orsakas av shia toxin-

producerande bakterier som exempelvis E. Coli Shigella dysenteriae. Atypisk HUS kan vara 

förvärvad eller medfödd och orsakas av dysfunktion av komplement systemet pga. genetiska 

defekter eller autoantikroppar. TTP kan också vara förvärvad eller kongenital och uppstår till följd 

av defekter i ADAMTS13 (genetisk eller autoantikroppar). 

Morfologiska förändringar: patogenesen leder till trombosbildning i kapillärer och arterioler 

samt ökar riskfaktor för embolism. Den vaskulära förändringen resulterar i ischemisk skada och 

organdysfunktion. Klassisk presentation av TMA är trombocytopeni på grund av överdriven 

trombotisk konsumtion och mikroangiopatisk hemolytisk anemi till följd av mekanisk skada. De 

morfologiska lesionerna som bildas vid TMA liknar varandra oavsett etiologin, där en ökad 

trombosbildning ses i glomerulära kapillärer och arterioler. Utöver trombos kommer glomerulus 

kärl förändras som svar på endotelialskada som till exempel breddning av subepiteliala utrymmet, 

duplikation eller delning av basalmembranet och lysis av mesangiala celler. 

Kliniska konsekvenser/Behandling: vid svåra fall ses kortikal nekros och en persisterande TMA 

kan leda till fibrosbildning i glomeruli. Det kliniska förloppet varierar dock beroende på etiologin 

samt svårighetsgraden av morfologiska förändringar. Shiga toxin-medierad HUS har akut 

insättande, oftast till följd av gastrointestinal/influensalika-tillstånd, med uttalade blödningar i 

form av hematemesis och melena, svår oliguri, hematuri, mirkoangiopatisk hemolytisk anemi och 

ibland även neurologiska defekter. Hos barn är det vanligt att detta leder till akut njursvikt, men 

med dialys återhämtas patienterna inom några veckor. Däremot är prognosen över 15–25 år sämre, 

där 25 % av drabbade barn utvecklar njurinsufficiens. Atypisk HUS insätter även akut, och 

prognosen är mycket sämre jämfört med ovannämda. Dödligheten ligger upp mot 20 % av fallen, 

och förbättrad njurfunktion ses endast hos 60–70 %. En plasma-transfusion kan lindra förlusten av 

inhiberande faktorer temporärt, medan en levertransplantation kan göras i kurativ syfte. Första 

hands terapin vid atypisk HUS är antikroppsinhibitorer mot membranattack-komplex genom de 

reducerar trombos och förbättrar njurfunktionen. Det är ovanligare att TTP drabbar njuren, utan 

drabbar framförallt de centrala nervsystemet. Utan behandling leder TTP till mortalitet, med en 

överlevnad på endast 10 %. Dessa patienter kan behandlas genom plasma-transfusion vilket 

ersätter dess defekta ADAMTS13 och de får då en mycket bättre prognos. 

Njurartärstenos 

en förträning av njurens blodkärl, kan leda till hypertension och/eller försämrad njurfunktion. 

Förträngningen leder till nedsatt perfusion av njuren som tolkar det som ett blodtrycksfall och 

kommer försöka höja blodtrycket via bland annat RAAS-systemet. Hypertension leder ju även till 

belastning och ökar åderförkalkning av kärlen. Utebliven behandling av njurartärstenos kan leda 

till att njurens cirkulation försämras eller till och med upphör så att njuren atroferar, den blir en så 

kallad skrumpnjure – då kan det bli aktuellt med dialys. Njurartärstenos kan behandlas 

farmakologiskt med blodtryckssänkande, kolestrolsänkande och trombocythämmande läkemdel 

eller genom renal revaskulering med eller utan stent. 
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Kongenitala/ärftliga tillstånd 

Adult polycystisk njursjukdom 

karaktäriseras av multipla expanderande cystor i båda njurarna som slutligen förstör det 

mellanliggande parenkymet. Sjukdomen är genetiskt heterogen och nedärvs autosomalt dominant 

med hög penetrans. Akut polycystisk njursjukdom utgör 10 % av fallen med kronisk njursjukdom. 

Patofysiologi: defekt polycystin 1 orsakar så kallad ciliopati, och leder till mekanosensor defekter. 

I sin tur leder det till signaleringskaskader som innefattar kalcium-influx, dysregulering av 

cellpolaritet, proliferation samt cell-cell och cell-matrix adhesion. Den ökade intracellulära 

koncentrationen av kalcium stimulerar proliferation och sekretion från tubulus epitelceller. Vilket 

resulterar i cystbildning. Cystorna innehåller en cyst-vätska med bland annat mediatorer som 

driver vätskesekretion och inflammation. Även cell-interaktionerna med ECM påverkas av 

kalicum-influx och förvärrar cystforrmation samt interstitiell fibros. 

Etiologi: en genetisk defekt av PKD1 eller PKD2 genen hos ungefär 85–90 respektive 10–15 % 

av patienterna. PKD1 kodar för membranproteinet polycystin 1 som finns lokaliserat på cilierna i 

tubulusceller. Dock sker cystbildning endast i några tubuli och beror mest troligen på förlust av 

både PKD1 alleler, det vill säga det krävs en andra ”somatisk hit” för att cystor ska utvecklas. 

PKD2 genen kodar således för polycystin 2 som även är lokaliserad till cilierna och tros vara en 

kalcium-permeable membrankanal. Polycystin 1 och 2 tros bilda heterodimerer där mutation i var 
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enskild gen kan ge upphov till samma fenotyp. Dock är sjukdomsförloppet långsamre vid PKD2-

mutationer. 

Morfologiska förändringar: njuren kan växa enormt och bli mycket, mycket större än normalt. 

Dessa kan då palperas som en abdominal massa som växer mot pelvis. Cystor kan bli upp till 3–4 

cm i diameter med ingent mellanliggande parenkym. Vätskan som fyller cystorna kan vara klar, 

turbid eller hemorrhagisk. Ofta har cystor en atorfisk beklädning och kan uppstå var som helst 

längs nefrronet. De expansiva cystorna medför tryckökning som resulterar i ischemisk atrofi i det 

mellanliggande njurparenkymet. 

Kliniska konsekvenser: oftast uttrycker patienter inga symptom förrän det fjärde decenniet i ens 

liv. Den vanligaste presentationen är flanksmärta eller en tung, släpande känsla. Akut utvidgning 

eller ruptur av en cysta manifesterar som en olidlig smärta. Det är även vanligt med makroskopisk 

hematuri. På grund av dess effekt av njurfunktion är de viktigaste komplikationerna hypertension 

och urinvägsinfektioner. Cirka 75 % av patienterna utvecklar hypertension, och 10–30 % kan få 

sacculära aneurysmer i Willis cirkel. Sjukdomen är dödlig, men eftersom sjukdomsprogressionen 

är så långsam har många patienter normal livslängd. Terminal njursvikt brukar uppstå i 50-

årsåldern, och då krävs ofta njurtransplantation. 

Agenesi 

medfödd tillstånd där organ eller kroppsdelar inte utvecklas innan födseln och kan ge upphov till 

avsaknad av njure 

Dysplasi 

är karakteriserat av cytologiska förändringar i maling mening, men utan invasion. 

Hästskonjure 

innebär att njurarna har sammansmält kaudalt och bildar en u-formad oparig njure. Denna 

missbildning ger sällan upphov till problem och brukar upptäckas sekundärt.  

Infantil polycystisk njursjukdom 

är en ovanlig, recessiv sjukdom där alla versioner orsakas av mutation i PKDH1 genen som kodar 

för membranreceptorprotein fibrocystin. Avvikelsen leder till formation av multipla, små cystor i 

njurcortex och -medulla som ger njuren ett svamplikt utseende. Sjukdomen är alltid bilateral och 

ofta ses även cystiskspridning till levern. Ofta har sjukdomen en snabb utveckling som leder till 

njur- och leversvikt vilket kan leda till död. 
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10) Neuropatologi   

Centrala nervsystemet 

Utvecklingsstörningar 

Det finns flera kongenitala missbildningar (en del av dem täcks inte av lärandemålen men togs 

upp på föreläsningen och kommer därför tas upp) 

• Spina Bifida – ryggmärgsdefekter (inkluderas i lärandemålen) 

• Microencephali – otillräcklig utveckling av hjärnans främre delar 

• Arnold Chiari – lillhjärnans förhållande till formane magnum 

• Kongenital hydrocephalus – cirkulationsstörning 

• Polymicrogyri – ökad veckning och tjocklek hos den gråa substansen 

• Anencefali – hjärnan utvecklas inte alls (inkluderas i lärandemålen) 

 

Det finns även en del syndrom orsakade av kromosomala abnormiteter  

• Downs syndrom – trisomi 21 (inkluderas i lärandemålen) 

• Patus syndrom – trisomi 13  

• Edwards syndrom – trisomi 18  

Det finns även andra typer av missbildningar: (dessa nämns i föreläsningen men täcks inte av 

lärandemålen)  

• Syringomyeli – en tubulär cysta i ryggmärgskanal, kan störa transport av likvor 

• Kongenital hydrocephalus – okänd etiologi 

• Stenos i akvedukt – kan orsaka förhöjt likvortryck 

Spina bifida 

• Spina bifida är ryggmärgsbråck, det uppkommer under slutningen av neuralröret. 

• Det finns i flera former och baseras på vilka komponenter bråcket innehåller: 

o Spina bifida ockulta (okänd etiologi, ca 25% av fallen) 

o Meningocele 

o Myelomeningocele  
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o Rachichisis.  

• Beror på folsyrabrist, så folsyratillskott (á 400 mikrogram) till kvinnor som planerar att 

skaffa barn alt. är gravida rekommenderas. 

• Ryggmärgen omsluts av dura mater och ben. 

• Bråckets utseende: utbuktning genom försvagad öppning, kan innehålla ryggmärg. I vissa 

fall synligt utbuktande del med ärrvävnad på ytan (cicatrix). 

• Inför operation så görs en noggrann utredning av vilka komponenter som buktar ut i 

bråcket så att inga delar av ryggmärgen skadas. 

 

Myelomeningocele 

Patienter med myelomeningocele kan ha andra associerade neurala missbildningar t.ex. 

hydrocephalus, Arnold Chiari, polymicrogyri, hydromyeli. Myelomeningocele är den vanligaste 

missbildningen efter anencefali. 

Meningocele 

Vid meningocele och myelomeningocele kan man se att benet inte helt omsluter 

ryggmärgskanalen som också kan ha delar av meningerna i eller utanför den skyddande 

kotkroppen. 

Rachischisis 

Vid rachischisis beror på att genen MTHFR är muterad, men även andra faktorer spelar roll. 

Rachischis är den mest avancerade formen, totalt ofullständig neuralrörsslutning, kotkropp 

saknas helt. 

Spina bifida ockulta 

Den ockulta formen av spina bifida ger inte alltid symptom, upptäcks inte alltid, innebär att ett 

dorsalt benutskott saknas. 

Mb down 

Downs syndrom beror på trisomi på kromosom 21. Det beror på en translokation i 5% av fallen. 

Sker vid 1/25 graviditeter där kvinnan är äldre än 45 år, men kan uppkomma även bland yngre 

åldrar. Screening inkl. kromosomanalys erbjuds. 

 

Anencefali 

Kvinnor drabbas oftare än män 

0,5 – 2 per 1000 foster 

Hjässan saknas, retina och nervus opticus finns utvecklade, men på hjärnans plats finns endast 

odifferentierad kärlrik neuronvävnad. 

Foster med anencefali kan även ha spina bifida (ryggmärgsbråck) 

Uppkommer under den period då neuralröret ska slutas uppkommer förändringar pga folsyrabrist 

bl.a. 

Vissa foster föds levande, men överlevnaden är timmar-dagar 
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Störning i utveckling av gyri 

• Polymicrogyri – förtjockning och överdriven veckning av grå substans vilket ger 

överbryggande kontakter mellan grå och vit substans, patienter upplever t.ex. 

krampanfall. Har oklar etiologi. Patienter har även utvecklingsstörningar. 

• Agyri – hjärnan har en avsaknad av hjärnbarkveckning. 

• Makrogyri – hjärnan har förvuxna veckningar, vilket kan orsaka kortvariga bortfall av 

muskeltonus.  

• Pachgyri – förtjockade veckningar.  

• Mikrogyri – veckningarnas storlek är reducerad och antalet förhöjt, hög samsjukligheten. 

Arnold Chiari 

Ger en mindre bakre skallgrop 

Innebär lågt sittande tentorium cerebelli, att tonsilla cerebelli buktar ner i foramen magnum samt 

att de två kanalerna som kallas foramina Magendie och Luschka är ofta blockerade (kanaler där 

ryggmärgsvätskan ska passera nedåt i dorsal riktning) vilket leder till hydrocefalus (förhöjt 

likvortryck). 

Arnold chiari måste åtgärdas för att inte skada den utvecklande hjärnan, detta görs genom en 

shunt. Om det ej behandlas kommer hjärnans volym minska till följd av det ökade likvortrycket. 

I flera fall ses även meningomyelocele av okänd orsak. 

 

Pataus syndrom 

trisomi 13. Drabbar 1 på ca 5000. Överlevnad är inte längre än en månad. 

 

Edwards syndrom 

Trisomi 18. Drabbar 1 på ca 5000. De flesta dör inom ett år. 

 

Trauma 

Det finns olika trauman som kan drabba CNS. Det finns traumatiska parenkymatösa skador samt 

traumatiska meningeala kärlskador som ger upphov till menigeala blödningar. De traumatiska 

parenkymskadorna kan vara fokala eller diffusa och traumatiska meningeala skador kan delas in 

i epidurala och subdurala blödningar. Skallskador sker pga yttre påverkan och kan drabba de 

olika skikten så som hud, skallben/kotpelare, meninger och likvor samt CNS-parenkym. 

Klassificering av CNS-trauma 

• Kliniskt: Glasow coma scale (GCS): ögonoppning, verbalt svar och motorisk reaktion 

• Mekanism: kollision/direkt kontakt (skarpt eller trubbigt objekt), penetration (projektiler), 

acceleration/deaccelerations- eller rotationsskador (vid trafiktrauman t.ex.) 

• Patologisk: indelning efter typ av vävnadsskada (parenkym eller meningeala) 
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Kontusionsblödningar 

Kontusions blödningar sker efter traumatiska parenkymösa skador. Dvs en irreversibel 

parenkymskada pga indirekt våld, vilket leder till att pia mater fortfarande är intakt. Hjärnan är 

rörlig och omgiven av skallben, därav kan man få skador pga indirekt våld mot skallben. Fokala 

parenkymskador uppstår pga att skallbenet ändrar riktning medan hjärnan fortsätter i tidigare 

riktning - kontakt mellan skallben-hjärna leder till skada. Detta bildas genom ex våld mot 

frontala huvudet som leder till coup (hjärnan slår i frontala skallbenet) sedan följt av contrecoup 

(när hjärnan studsar bakåt och slår i occipitala skallbenet). Blödning ses makroskopiskt. 

I huden kan man även få kontusion dvs blåmärken/krossår som sker vid trubbigt våld. 

 

Epiduralblödning 

• Epiduralblödningar är lokaliserade mellan skallben och dura mater 

• Är en välavgränsad blödning med konvexa konturer mot parenkymet som sker pga 

skallbenet och dura mater 

• Mekanism för hur de uppstår: skallbensfraktur som orsakar kärlskada i meninger, oftast 

arteriell blödning 

• Epidurakblödningar uppvisar s.k. Lucid intervall: En period av normal neurologisk 

funktion mellan trauma och påföljande komplikationer, t.ex. kort medvetslöshet efter 

trauma följt av uppvaknande (under den tiden pågår dock en epidural blödning) och först 

när intrakraniellt tryck är tillräckligt hög fås komplikationer. 

• Komplikationer kan vara: Ett högt intrakraniellt tryck (pga arteriell blödning), 

massförskjutning och herniering (bråck) 
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Subduralblödning 

• Subduralblödning är lokaliserad mellan dura mater och arachnoidea mater 

• Är variabla dvs kan vara diffusa eller forma hematom (avgränsade blödningar) 

• Uppkommer oftast venösa blödningar från bryggvener 

• Sker ofta hos äldre patienter pga sköra bryggvener pga hjärnatrofi (bryggvener sträcks ut) 

• Ett minimalt trauma kan orsaka subdurala blödningar 

• Har ett variabelt förlopp med akuta komplikationer med ökat tryck och massförskjutning 

samt kroniska komplikationer så som resorption av subdural blödning alternativt 

återkommande blödningar. 

 
 

Vaskulär patologi i CNS: 

 

Blödning inklusive subaraknoidalblödning 

Intrakraniella blödningar indelas efter lokalisation eller patofysiologi.  

Lokalisation av intrakraniella blödningar: 

Intraparenkymatös blödning 

Meningeal blödning: subaraknoidal (blödning i likvorrummet), subdural (trauma), epidural 

(trauma) 

Patofysiologi – orsaker till intrakraniella blödningar: 
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Kärlförändringar t.ex. hypertoni - vanligaste orsaken 

Kärlmissbildningar (aneurysm, arteriovenösa malformationer) 

Tumör, metastas, inflammation och koagulationsstörningar 

Trauma och icke-spontana (CNS-trauma) 

Det finns olika specifika orsaker till intrakraniella blödningar de gås igenom här nedan: 

 

Hypertensiva intrakraniella blödningar 

Hypertoni är vanligaste orsaken till intrakraniella blödningar och beror på arterioloskleros i 

mindre intraparenkymatösa arterioler. En typisk lokalisation av hypertensiva intrakraniella 

blödningar äe centralt i storhjärna (basala ganglier, thalamus). De är mindre vanligt i cerebellum 

och hjärnstam. 

 

Amyloid angiopati 

En deposition av amyloid  (samma som vid Alzheimers) vilket ger fragila blodkärl. 

Amyloidosen är vanligtvis lokaliserad i leptomeninger eller cortex, ger därför ytliga blödningar i 

cortex eller araknoidalrummet, en så kallad lobär blödning. 

 

Berry aneurysm – subaraknoidal blödning 

Se även Berry Aneurysm 

Aneurysm (utbuktningar) i basala hjärnartärer nära circle of Willis som ger spontana 

subaraknoidala blödningar dvs blödning i likvorrummet 

Prevalens ca 2% 

Ibland kan man få multipla aneurysm 

Symptom: plötsligt insättande kraftig huvudvärk 

Ger risk för kärlspasm och infarkt 

Senare komplikationer är problem med likvorcirkulation och hydrocefalus 

 

Intracerebrala kärlmissbildningar 

Bildning av arteriovenösa shuntar  

Dilaterade vener (kavernom) 

 

Stroke 

= Samlingsnamn för olika sjukdomar med spontan, akut funktionsnedsättning av CNS pga störd 

blodförsörjning. 

- Primär ischemisk (evtl hemorrhagisk infarktering) 

- Primär hemorragisk (intrakraniella blödningar) 

 

Infarkt 

Ischemisk infarkt är en vävnadsundergång pga minskad perfusion som kan vara lokal och 

orsakad av ocklusion av ändartär. Men även global och orsakas av ateroskleros, tromboembolism 

berry#_Kongenitala_(
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eller vaskulit. Andra orsaker till global hypoperfusion är cirkulationssvikt, ökat intrakraniellt 

tryck eller funktionell hypoxi som kan uppstår vid CO-förgiftning. 

Nedan följer djupare beskrivningar till orsaker till ischemiska infarkter: 

 

Det kliniska förloppet av ischemisk infarkt i artärer är variabel och kan bero på: 

orsaken (trombos, embolism, global ischemi osv) 

Graden av ischemi 

Längden av händelser och vad det då ger för konsekvens ex. en TIA eller irreversibla skador 

(vävnadsdestruktion) 

Lokalisation av infarketen, finns det en förekomst av anastomoser. t.ex. circle of Willis eller 

corticomeningeala anastomoser – finns en stor individuell variation här. 

 

 
 

Ateroskleros 

Se även Ateroskleros 

Ateroskleros drabbar t.ex. a. basilaris, a. cerebri media eller a. carotis interna (intra- och 

extrakraniell) samt i bifurkationer eller krökningar av kärl. 

Har ett variabelt förlopp beroende på grad och lokalisation av stenos, förekomst av kollateral 

blodförsörjning (anastomoser) 

Är en kronisk process med kärlnybildning 

Akuta komplikationer är akut ocklusion och embolism dvs vidare transport av tromben i annan 

lokalisation. 
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Embolism 

Se även Embolism 

• Källan till embolism kan vara ateroskleros, en kardiell orsak (förmaksflimmer) eller 

fettembolism vid trauma 

• Förloppet är akut vid embolism till hjärnan.  

• Några typiska tecken är hemorragisk infarkt dvs en sekundär blödning till följd av 

embolisering. En hemorragisk infarkt kan orsakas av reperfusion t.ex. kärlnybildning 

(kollateraler bildas) / via anastomoser eller upplösning av tromb. 

• Vilken typ av infarkt har konsekvenser för behandling, vid endast ischemisk infarkt kan 

man gå in och lösa upp tromben, vid hemorragisk infarkt gör man inte det. 

Subtyper av ischemisk infarkt; 

• Ischemisk territorial infarkt – infarkt i hela försörjningsområdet av ockluderad artär. 

Kan ge ödem, sprickbildning, uppmjuknung av vävnad (en subakut territorial infarkt). 

• Hemorragisk infarkt – en infarkt i ex. a. cerebri media. Kan ge en inblödning i cortex 

och ge en sekundär reperfusion av infarcerat område. 

• Global cerebral ischemi, “Watershed infarction” - Sker vid cirkulatorisk svikt 

(hypotension) pga minskad perfusion via a. carotis interna eller vid ocklusion av a. 

carotis interna. En symmetrisk kilformad infarkt uppstår då mellan två 

försörjningsområden, ofta mellan a. cerebri media och a. cerebri anterior. 

• Kortikal laminär nekros som vid kronisk global cerebral ischemi – Är en selektiv 

vulnerabilitet, framförallt neuron drabbas (nekros av pyramidceller i cortex). 

• Venös infarcering – en sinustrombos. En venös ocklusion pga infektion eller 

inflammation som ger en hemorragisk infarcering. 

• Lakunära infarkter – ger vaskulär demens (ej stroke). Ger multipla små infarkter som 

är periventrikulärt lokaliserade, dvs. de är lokaliserade subkortikalt i vit substans, i basala 

ganglier kan man se små perivaskulära hålrum dvs. lakuner pga arterioloskleros, 

hypertension, diabetes. Kan ge en kliniskt varierande bild: ibland inga symptom, kan leda 

till stroke, demens (subkortikal/vaskulär demens). 

Hypertoni som riskfaktor för vaskulär insult 

Cerebral vaskulär insult eller ett slaganfall eller stroke har hypertoni som största riskfaktor. 

Aterioskleros ses ofta vid hypertoni och är även det en bidragande faktor till ischemiska 

infarkter.  
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Allmänt:  

Ökat intrakraniellt tryck 

Intrakraniellt tryck (eng. intracranial pressure, ICP), det normala trycket är 10 mm Hg hos vuxna. 

Från 20 mm Hg talar man om ökat intrakraniellt tryck. Tillfälliga tryckökningar saknar 

konsekvens, dessa ökningar kan bero på hosta, valsalvamanöver eller pga ökad blodvolym 

intrakraniellt. Det är endast långvariga ökningar intrakraniellt som orsakar skada.  

Orsaker till ökat ICP: 

Ökad blodvolym: t.ex. vid hosta, vid cerebralt ödem, blödning 

Likvor: hydrocefalus 

Vävnadstillväxt eller en expansiv process: tumör eller abscess 

 

Symtom på ökat intrakraniellt tryck är t ex huvudvärk (pga töjning av dura och blodkärl), 

kräkning (pga distortion av golvet till 4:e ventrikeln), papillödem (pga ansamling av axioplasma i 

retina ovanför N opticus. Detta kan ses med oftalmoskop om trycket varit ökat i ca 14 dagar. Det 

syns då som en svullnad in i ögat) Trycket mäts vanligtvis genom lumbalpunktion av liggande 

patient 

Intrakraniell herniering 

• Intrakraniell herniering är ett bråck som sker intrakraniellt. 

• Hernigering kan vara lokalt expansiv och herniera in i ett kompartment (indelning av 

intrakraniella rummet pga falx cerebri eller tentorium). Vid detta finns risk för 

uppbyggnad av en tryckgradient som orsakar destruktion av hjärnvävnad. 

• Tryckgradientens lokalisation kan ge upphov till att olika slags hernieringar kan uppstå: 

o Subfalcint bråck (herniering under falx cerebri) – ger en förskjutning av 

hjärnvävnad till andra sidan så att delar kläms under falx cerebri. 

o Transtentoriellt bråck (uncus) – en herniering genom tentorium, t.ex. kan 

temporalloberna tryckas under tentorium 

o Cerebellärt/Tonsillärt bråck – en herniering genom foramen magnum, detta ger 

kompression av hjärnstam med påverkan på andningscentrum och kranialnerver. 
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Vid den här lokal expansiv process uppstår alltså en tryckgradient, detta ger en risk för 

förskjutning och bråck i hjärnan. I värsta fall kan detta påverka andningscentrum i hjärnstam. 

 

Hydrocephalus 

 

 

• Hydrocefalus innebär en patologisk ökning av likvorvolym 
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• Hydrocefalus kan uppstå pga: 

o ökad produktion orsakad av ett papillom i plexus choroideus 

o Blockerad cirkulation i ventrikelsystemet (icke-kommunicerande hydrocefalus). 

Här är en typisk blockering i vissa “flaskhalsar” t.ex. foramina Monroi, 

aqueductus Sylvii, foramina Luschkae och Magendi. I dessa kan blockeringen 

vara cystor, stenoser, glios eller missbildningar finnas som orsak till blockad.  

o En blockerad cirkulation och resorption (utgjutning av likvor) i 

subarachnoidalrummet (kallas kommunicerande hydrocefalus). Detta kan ex. 

uppkomma efter blödning eller meningit. Ett ex på en kommunicerade 

hydrocefalus är vacuo hydrocefalus. Det är en sekundär likvorökning pga 

hjärnatrofi men som inte ger ökat intrakraniellt tryck. 

o  Normaltryckshydrocefalus – är ett demenssyndrom 

o Hydrocefalus kan orsakas till följd av ökat intrakraniellt tryck. 

• Hydrocefalus hos barn: skallen hos barn under 3 år kan expandera eftersom den ännu inte 

är sammanvuxen. Missbildningar kan då orsaka hydrocefalus utan särskild tryckökning, 

men dock hjärnödem (hjärnan trycks mot skallen). 

• Kallas ibland vattenskalle med lekmansspråk.  

Infektioner 

• Infektioner i CNS har många olika agens. Det finns många olika typer av 

mikroorganismer ( så som bakterier, virus, prioner, svampar, ricketsier, protozoer, 

parasiter) som kan orsaka infektioner i CNS.  

- Detta leder till att inkubationstid varierar stort 

- Detta leder även till en stor geografisk variation  

• Infektioner kan uppstå efter trauma från omgivningen 

• Infektioner når CNS via blodbanan över blodhjärnbarriären. 

• Infektioner kan också spridas via likvor och kan då nå hjärnhinnor och ryggmärg. 

• Vid en infektion kan pia mater och blodkärl kan skadas allvarligt 

• En annan risk vid infektion är trombos av venös sinus och kan leda till ökat intrakraniellt 

tryck 

• Infektioner kan uppstå epiduralt eller subduralt, det innebär ofta en lokal spridning av 

bakterier eller svamp.  
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Meningit 

• En akut purulent infektion och har ett snabbt insjuknande 

• Har en god prognos om det ej har spritt sig till hjärnvävnad (encefalit) och får en snabb 

behandling 

• Man skiljer mellan kronisk granulomatös meningit och virusorsakad meningit 

 

Akut purulent meningit 

Akut purulent meningit indelas efter om det är spädbarn eller vuxna som drabbas, detta pga de 

har olika agens: 

- Spädbarn: E. coli, grupp B streptokocker, koagulasnegativa stafylokocker, 

staphylococcus aureus. 

- Vuxna: framförallt pneumokocker (sedan 2009 får alla barn vaccin), Meningokocker, 

Stafylokocker, Listeria monocytogenes (fakultativt anaerob bakterie, ofta från födoämnen 

t.ex. ost gjord på icke-pastöriserad mjölk, kan även överföras till foster vid förlossning 

om modern intagit dessa). 

 

Kronisk granulomatös meningit: 

• Kronisk granulomatös meningit kan ha olika orsaker (agens): 

- Tuberkulos som leder till fibros, hydrocefalus och påverkade blodkärl 

- Syfilis kan också orsaka kronisk granulomatös meningit samt endoarterit 

(kärlinflammation) 

- Svamp ses som orsak till kronisk granulomatös meningit framförallt vid nedsatt 

immunförsvar 

 

Viral orsak till meningit; enterovirus och Coxsackievirus 

 

Hur man särskiljer de olika meningiterna: 

• Vid meningit tas ett likvorprov och utifrån värden kan man försöka reda ut vilken typ av 

meningit det rör sig om. Man analyserar typ av inflammatoriska celler, sockerhalt, 

inflammatoriska proteiner och likvortryck. För att kunna analysera sockerhalten krävs 

också blodprov för att utesluta diabetes.  
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• Vid akut purulent bakteriell meningit ser man ett kraftigt förhöjt neutrofilantal. 

Glukos- och proteinhalterna samt trycket i likvorrummet går upp som svar på 

inflammatoriska processer.  

- Purulenta hjärnhinneytor ses vid obduktion.  

- Histologiskt: (neutrofila) granulocyter i pus(var). 

 

• Kroniskt granulomatös meningit är en sjukdom med långsam progression, uppvisar 

måttligt förhöjt lymfocytantal, ofta lågt glukosvärde, förhöjt proteinvärde och måttligt 

förhöjt likvortryck. 

 

• Virusorsakad meningit: måttlig förhöjning av lymfocyter, normal glukoshalt, normal 

eller något förhöjd proteinhalt, normalt eller lätt förhöjt likvortryck. 

 

 

Encefalit 

Bakteriella encefaliter 

Bakterieorsakad infektion av själva hjärnvävnaden: 
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- Kan bero på Spirocheter (bakterie), förr var treponema pallidum den vanligaste. De 

orsakar syfilis 

- Syfilis (kallas även Lues) blir till neurosyfilis vid spridning till CNS.  

- Kan uppträda med endoarterit (kärlinflammation) och påverkan på meninger.  

- Kan leda till pareser, frontallobsdemens med personlighetsförändring, bortfall av 

sensoriska axon i dorsala nervrötter (kallas Tabes dorsalis, och orsakar ataxi - förlust av 

känsel)  

- Syfilis är fortfarande globalt sett en allvarlig och spridd sjukdom, men i Sverige är den 

ovanlig. 

- Är behandlingsbar 

- Borrelia (eng. Lyme disease) kan också orsaka bakteriell encefalit och är kanske främsta 

orsaken idag speciellt i Sverige. 

 

Virala encefaliter 

- Det finns många olika typer av virala encefaliter. 

- Mikroskopiskt: lymfocyter runt små kärl och multipla små nekroser i grå och vit substans 

med kronisk och akut inflammation ses vid biopsier. I vissa fall ses typiska 

inklusionskroppar (mer om detta nedan) pga virala antigen i neuron 

- I avancerade fall kan virala encefaliter leda till blödningar ses i hjärnvävnaden som kan 

utvecklas till utbredda hemorrhagiska vaskuliter med upphävd cirkulation och påföljande 

infarkt 

- Vid prov på likvorvätska ses fynd liknande viral meningit: måttlig förhöjning av 

lymfocyter, normal glukoshalt, normal eller något förhöjd proteinhalt, normalt eller lätt 

förhöjt likvortryck. 

- DT/MRT visar typiska förändringar. Snabb diagnos (PCR – polymerase chain reaction) 

och antiviral behandling med Aciclovir. Biopsier av hjärnvävnad för att påvisa 

inklusioner är riskfyllt. Idag används ffa PCR-teknik där molekylära delar av infektiösa 

agens kan upptäckas genom prov på likvorvätskan. 

 

- Vad som ger viral encefalit: 

- Herpesvirus (HSV typ 1): Infektion av hjärnvävnad pga spridning från ansikte 

via ganglion trigeminus. Sker framförallt hos barn och ungdomar men ses även 

>50 års ålder. Kan leda till förvirring då temporallober påverkas värst.  
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- Herpesvirus (HSV typ 2): I samband med förlossning kan HSV typ 2 ge 

encefalit. Finns en risk för foster att drabbas av viral encefalit. 

- TBE (tick borne encephalitis): är en annan orsak till viral encefalit, sprids via 

fästingar. Ger spridd infektion i meninger och hjärnvävnad. Inflammation i och 

kring kärl, typiskt med fokala nekroser i vit och grå substans. Vaccin mot TBE 

används förebyggande. 

 

Virala inklusionskroppar vid virala encefaliter 

- Rabies: hjärnstammen. Neuronal cytoplasma får s.k. Negrikroppar (patognomona) 

- HSV typ 1 påverkar temporalloberna med intranukleära eosinofila inklusionskroppar i 

neuron, astrocyter och oligodendrocyter. Samma som vid Herpes zoster. 

- Cytomegalovirus, HSV typ 2 m.fl. kan också ge inklusionskroppar 

- Defekt mässling: en sen effekt av mässling, s.k. SSPE - subakut skleroserande 

panencefalit (drabbar hela hjärnvävnaden). Neuroner (oligodendrocyter) med 

intranukleära basofila inklusioner. Viruspartikeln saknar M-protein (inre vägg) och 

därmed ingen virusproduktion, därav “defekt mässling”. Orsakar demens, epileptiska 

anfall och glios (aktiverade gliaceller som försöker avgränsa). 

- HIV-orsakad viral encefalit ger punktformiga inklusioner 

Abscess 

En del infektioner kan ge abscesser i CNS, en abscess är ett hålrum som bildats genom 

likvefaktion och upplösning av hjärnvävnaden. Kring detta hålrum finns en ökad 

bindvävsbildning samt glios (reaktiva gliaceller som försöker avgränsa abscessen).  Förutom 

förlusten av hjärnvävnaden vid abscess kan man även se en stor störning av den omkringliggande 

vävnaden och leder till funktionsbortfall, sensationsbortfall, krampanfall pg av en störd elektrisk 

aktivitet i den infekterade vävnaden.  

Abscesser kan leda till:  

- Transtentoriellt bråck  

- Ruptur av abscessen in till ventriklarna, då dess innehållet kan spridas via likvor 

- Ruptur ut mot menigerna där infektionen sprider sig till de olika hinnorna (pia, 

arachnoidea, dura) vilket leder till meningit utöver själva abscessen 
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Degenerativa och demyeliniserande sjukdomar: 

Degenerativa sjukdomar i neuron i CNS 

- Flertal sjukdomar med undergång av nervceller 

- Ansamling av icke-nedbrytbara proteiner som vanligtvis finns i nervcellerna och som har 

blivit felveckade 

- Ett eller flera funktionella system drabbas 

- Symmetriska och progressiva 

- Kan vara sporadiska, hereditära eller överförbara (infektiösa) 

- Gemensamt är att de kännetecknas av atrofi (tillbakabildning av organ) eller cellulära 

abnormiteter t.ex. inlagringssubstanser 

- Irreversibelt framåtskridande (ingen nybildning av nervceller) 

- Sjukdomsbilden beror på vilka nervceller som är drabbade. Ofta inkluderas demens i 

symptombilden.  

 

Demens 

➢ Kännetecknas av förvärvad, generell nedsättning av intellekt, förmåga till 

resonemang och personlighet, men som saknar påverkan på medvetandegrad 

➢ liknande symptom ses vid tillfällig påverkan pga likvorstörning, tryck från 

tumörer och toxikoser, men dessa påverkar ofta medvetandegraden till skillnad 

från demens 
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➢ lätt överrepresentation bland kvinnor och successivt tilltagande frekvens efter ca 

65 års ålder 

➢ förlust av år med livskvalitet, stor samhällsbelastning, svårt för anhöriga 

➢ kan delas in i: 

- Primära demenser där sjukdomsutvecklingen har sin uppkomst i 

förändringar i neuron (vanligaste är Alzheimers, LATE, frontotemporal 

demens, Huntingtons, Parkinsons) 

- Sekundära demenser som orsakas av annan grundsjukdom (vaskulära 

tillstånd t.ex. multiinfarkt och SLE) 

- Traumatiska demenser (posttraumatisk encefalopati eller subduralt 

hematom) 

- Postinfektiösa (neurosyfilis/neurolues, postencephalit syndrom, samt efter 

Creutzfeldts-Jakobs sjukdom och AIDS) 

- normaltrycks-hydrocefalus (okänd etiologi). 

 

Demyeliniserande sjukdomar i CNS: 
 

Myelinskidan som omger axonen och skyddar, isolerar samt ger snabbare propagationshastighet. 

I CNS produceras myelin av oligodendrocyter, i PNS produceras myelin av Schwannceller. 

 

Vid en del sjukdomar kan axonen demyeliniseras: 

• Primär demyelinisering - förlust av myelin men bibehållna axon 

• Sekundär demyelinisering - en följd av neuronal/axonal skada 

Demyeliniserande sjukdomar i CNS 

- Multipel skleros (MS) 

- Akut disseminerande encefalomyelit alt. post-infektiös encephalomyelit (Guillain-Barrés 

syndrom) 

- Progressiv multifokal leucoencephalopati (PML) 

- Toxiska, metabola och nutritionella rubbningar t.ex. diabetes och difteri 
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Alzheimers sjukdom 

- Senil demens av Alzheimers typ (SDAT), är den vanligaste formen av demens och 

drabbar cortex/hjärnbarken. 

- Diagnostisering tar ofta 5-15 år pga långsamt progressiv sjukdom 

- Förekommer framförallt som sporadisk variant (90%), men finns familjära (10%) 

varianter 

- Liknande förändringar förekommer även i trisomi 21/Down syndrom 

- Faktorer som samverkar till Alzheimers patogenes är oklara, men alleler till 

apolipoprotein verkar spela roll 

- Långsamt framåtskridande minnesförlust, förlust av intellektuella funktioner, 

immobilitet, inkontinens, oförmåga att prata 

 

 

Mikroskopiskt: hippocampus, amygdala, cerebralt cortex och locus coeruleus är påverkade, 

men inte motoriska eller sensoriska områden. Senila plaque (amyloida protein) och 

neurofibrillära nystan (tangles). Neurofibrillära nystan kallas även paired helical filaments och 

består av repetitiva intermediärfilament. I neuronen kan ses granulovakuolär degeneration, ffa i 

hippocampus, samt eosinofila inklusionskroppar i proximala dendriter (Hiranokroppar). 
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Makroskopiskt: 

Normalt cortex: sulci och gyri ligger tätt, total volym hjärnvävnad är stor och utfyller hela 

skallkaviteten, omges av likvor.  

Alzheimers cortex: mängden hjärnvävnad är reducerad, djupare fåror och total volym är 

minskad, minskad mängd grå och vit substans - en progressiv atrofisk process. 

 

Inlagring av plaque beror på APP - amyloid prekursorprotein. Presenilin 1 och 2 bildar 

tillsammans med APP ett multiproteinkomplex som inlagras i hjärnvävnaden. Amyloid inlagring 

kan även ske i kärlväggar, ger destruktion av hjärnvävnad (likvefaktiv nekros). 

Aterosklerotiska förändringar kan också förändra blodflödet i hjärnan pga förtjockade kärlväggar 

och ockluderade lumen —> degenerativa förändringar av hjärnvävnad 

Parkinsons sjukdom 

- Idiopatisk sjukdom 

- familjära former finns 

- Finns en postencefalitisk form (von Economos encefalit) 

- L-dopa (förstadium till dopamin) tillförs som behandling. 

- Det finns teorier om att intoxikation med magnesium- eller kolmonoxid skulle kunna 

orsaka Parkinsons, liksom ateroskleros (om dopaminproducerande områden skadas) 



10) NEUROPATOLOGI 302 

- Under 1980-talet debuterade många yngre personer med droginducerad Parkinsons 

- Påverkar neuroner i djupt liggande grå substans (basal ganglier/substantia nigra): ger 

Problem med rörelse så som tremor, nedsatt rörlighet (akinesi), svårt att komma igång, 

hackiga rörelser, rigiditet 

- Även nervceller i hjärnbarken kan drabbas vilket leder till att många utvecklar med tiden 

demens 

- Är en inlagringssjukdom - Lewy bodies ses hos ca 15% med Parkinsons 

- dopaminproduktionen är nedsatt —> neuronförlust i nucleus caudatus, putamen, globus 

pallidus, substantia nigra, locus coeruleus. (Basala ganglier degenererar). 

- Substantia nigra degenererar vilket kan ses makroskopiskt 
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Mikroskopiskt: neuronförlust, förekomst av Lewy bodies som innehåller synuclein som är 

muterad bland patienter med autosomalt dominant Parkinsons.Synuclein är involverad i 

frisläppandet av presynaptiska vesikler. 

Multipel scleros 

- Vanligt, incidens 10 fall per 100 000 invånare per år (ger hög prevalens i Sverige dvs 

stort antal patienter som lever med sjukdomen) 

- Är kronisk och drabbar unga vuxna, ofta i 20-40 års ålder. Fler kvinnor än män drabbas. 

- Enbart CNS påverkas, ej PNS 

- 75% lever längre än 25 år med sjukdomen 

 

- Symptom: dimsyn, synförlust, stickningar, domningar, svaghet, parestesi, åtstramning i 

benen, ostadig gång, miktionsstörningar (igångsättningssvårigheter, trängningar, 

inkontinens), diplopi, vertigo, kräkningar, psykologiska störningar (förhöjt 

stämningsläge, depression, demens). 

 

- Teorier om vad som bidrar är: hormonella faktorer eftersom MS är vanligare bland 

kvinnor, Det är dessutom vanligare i tempererat klimat. 

- Det verkar som att genetiska faktorer spelar roll, man har hittat en HLA-typ är associerat 

till högre risk för MS. En viss riskökning ses bland monozygota och bizygota tvillingar. 

- Verkar ha en del miljöfaktorer som påverkar; emigration innan man fyller 15 år ger 

samma risk för att utveckla MS som hos befolkningen i det nya området man kommer 

till. 

 

Makroskopiskt och mikroskopisk: 
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- MS innebär en lokaliserad demyelinisering (plaque), ofta i nervus opticus och 

periventrikulära områden samt cerebellära pedunklarna - repetitiva snabba rörelser, 

synstörningar kan vara kliniska tecken 

- plaquen kommer i skov (då ses de största neurologiska bortfallen) och symptom beror på 

plaquens lokala utbredning 

- plaque produceras från normalt myeliniserad hjärnvävnad 

- oligoklonala band ses vid elektrofores av likvorprotein - tyder på abnorm 

proteinproduktion (plaque-formation) i det tekala rummet 

- Makroskopiskt ses grå, skrumpnade områden med inklusioner som saknar myelin t.ex. 

nervus opticus eller pons. Plaquen är av variabel storlek, form och antal pga olika 

utvecklingsstadier. 

 

Kan delas in i två stadier:  

- första stadiet: invasion av lymfocyter ffa perivaskulärt. Myelinnedbrytning. Makrofager 

som fagocyterar myelin. Oligodendrocyter går i apoptos. Oligoklonala igG band kan ses. 

Proliferation av astrocyter och glios. 

- senare: plaque, förlust av axon över tid 

 

Huntingtons sjukdom 

- autosomalt dominant ärftlig neurodegenerativ sjukdom som orsakas av en mutation i 

Huntington (HTT)-genen på kromosom 4p (innebär upprepning repeat av trinukleotid 
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- Symtomdebuten sker företrädesvis i 30-50-årsåldern, men kan ses i andra åldrar, 

inklusive barnaåren.  

- Kardinalsymtomet, som givit sjukdomen dess tidigare namn, är chorea - ofrivilliga 

rörelser, men även andra neurologiska manifestationer, psykiatriska besvär och kognitiv 

påverkan ingår i sjukdomsbilden. Patofysiologin är inte fullständigt klarlagd, men 

ackumulation av det muterade huntingtin-proteinet påverkar intracellulär transport, 

transkriptionell reglering, samt energiomsättningen i celler och leder till celldöd. De 

områden i hjärnan som drabbas tydligast initialt är nucleus caudatus och globus pallidus, 

men senare i förloppet ses även generell atrofi. 

- autosomalt dominant nedärvning av genetisk defekt som  

- debut i 40-årsåldern 

- okontrollerade rörelser, men även andra neurologiska manifestationer, 

psykiatrisk/kognitiv påverkan 

- leder till demens och död över en 8-25 års period även om vissa av symptomen kan 

lindras 

 

Amyotrofisk lateralskleros 

- Amyotrofisk lateral skleros mer känt som ALS 

- drabbar motorneuron i främre ryggmärgshornen 

- motorneuron i hjärnstam och övre motorneuron och cortex kan också drabbas i olika 

varianter 

- förknippat med begreppet “dying back” - degenerativ nervsjukdom som innebär att de 

långa, perifera nerverna drabbas först och senare de mer proximala delarna och CNS. 

Leder till undergång av nervceller som styr musklerna, leder till förlust av muskelkraft 

och till slut förlamning.  

- mutation i SOD1 hos 25% av fallen, så kan vara både sporadisk eller familjär. 

 

Mb Wilson 

- Störning i kopparmetabolism som ger ökad inlagring pga transportören ceruloplasmin ej 

bildas pga genetisk defekt. Det leder till att koppar ansamlas i framförallt lever och 

hjärna, men även hornhinnan (där ses det kliniska tecknet Kayser-Fleischer ring) 

- Hepatolentikulär degeneration 

- Leder till okontrollerade rörelser, demens/cirrhos. Neuronförlust med glios 
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- Behandlas med kopparbindande läkemedel 

- Har en autosomalt recessiv nedärvning 

- Sjukdomen går att behandla och prognosen är god om den upptäcks i tidigt skede, viktigt 

att diagnosen övervägs vid svårförklarlig leversjukdom samt neurologiska och psykiska 

symtom 

Akut disseminerande encefalomyelit / post-infektiös encefalomyelit 

- Måttligt allvarlig till allvarlig, ibland akut dödlig CNS-sjukdom 

- Inflammatorisk perivaskulär demyelinisering 

- Flera predisponerande faktorer finns 

 

Progressiv multifokal leukoencephalopati (PML) 

- Etiologi: JC-virus som är ett polyomavirus 

- 80% av befolkningen har infekterats före 14 års ålder med JC-virus, utan att ha 

följdverkningar/symptom av detta, men vid immunsuppression kan det aktiveras och 

drabbar då njurar (epitel i tubuli) och hjärna 

- PML ses framförallt i samband med immunsuppression 

 

Tumörer i CNS 

Incidens av tumörer i CNS har en viss incidens vid 5 års ålder och går sedan ner. Men efter 35 

ökar incidens  

Det är ungefär 18-20 fall per 100 000 invånare och år i åldrar över 65. Hos Vuxna uppträder 70% 

av tumörer i storhjärnan 

Bland barn upp till 18 år finnes ca 20% av alla maligna tumörtillstånd i CNS. Hos Barnuppträder 

70% av tumörer i hjärnstam eller cerebellum. 

 

WHO-klassificering av CNS tumörer 

Baseras på både histologiska och genetiska faktorer. 

Tumörer som histologiskt ser lika ut kan bestå av olika genetiska subtyper, kräver olika 

behandling 

 

Gradering av tumörtyper i CNS 
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malignitetsgrad I-IV 

Tumörtyp A finns av grad I, II, III, IV 

Tumörtyp B är en grad II tumör 

Tumörtyp C är en grad I tumör med bra prognos 

Tumörtyp D är en grad IV tumör med mycket dålig prognos 

Meningeom 

- Meningeom graderas som grad I-III, är en tumörtyp A. 

- Är långsamt växande och utgår från hjärnhinnevävnad 

- Ger problem vid inväxt i skallkavitet hos vuxna då det ger en risk för kompression av 

hjärnvävnad samt försämrat likvoravflöde och ökat tryck 

-  Ofta avvaktande behandling pga operation kan vara mer skadlig än själva tumören 

- Finns i flera varianter av meningeom ex. en tumör med psammomkroppar (diskformade 

kalkbildningar) samt en fibrös variant som innehåller rikligt med fibroblaster 

- histologiskt ibland ett virvlande utseende med hyalin förtjockning av kärlvägg, ibland 

förekomst av psammomkroppar (diskformade förkalkningar) 

 

 Gliom/glioblastoma multiforme 

- Glioblastom graderas som grad IV och är en tumörtyp D. Glioblastom är den mest 

aggressiva astrocytiska tumören och har mycket dålig prognos.  
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- Stora delar av tumören har gått i nekros 

- Ökat antal kärl med proliferation av endotelceller 

- Cellulärt påtaglig pleomorfism av cellkärnor 

- Finns många mitoser 

 

 Metastaser (vuxna) 

- malignt melanom: stora groteska celler med pigment 

- klarcellig njurcancer 

- lungcancer 

- bröstcancer 

- GI-cancer ffa adenocarcinom från colon 

Tsm utgör de ovan upp till 80% av alla metastaser till CNS. 

- CUP (carcinoma of unknown primacy) 

 Pilocytisk Astrocytom 

- Astrocytiska tumörer (pilocytiska astrocytom), samtliga av malignitetsgrad I (god 

prognos).  

- Pilocytiska astrocytom har ofta cerebellär utbredning. 

- Drabbar barn  
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- Tumören utmärks mikroskopiskt av eosinofila trådar (Rosenthals fibrer), samt 

förtjockade kärlväggar.  

- Symptom: yrsel, huvudvärk, domningar, talsvårighet, baserat på lokalisation och 

tumörorsakad tryckgradient.  

- Hos många ses BRAF-mutation som ger fusionsprotein vilket driver på 

tumörutvecklingen. 

 

Adulta diffusa astrocytom 

grad II-III 

Makroskopiskt: avgränsat område med särskilt utbredd tumör, uttänjd corpus callosum, 

komprimerade ventriklar med möjliga problem med likvorcirkulation och förhöjt likvortryck 

Histologiskt: ökad celltäthet, viss pleomorfism 

 

Medulloblastom 

- Embryonala (medulloblastom) - samtliga av grad IV dvs aggressivt växande med 

begränsad överlevnad. 

- Kan delas in i 4 undergrupper baserat på genetiska faktorer, kräver olika behandling och 

har olika förlopp. 

- De flesta medulloblastom uppträder inom första 18 levnadsåren, enstaka fall inom vuxen 

ålder förekommer men oklart om medulloblastom.  

- Ofta lokaliserat till cerebellum hos barn.  
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- Symptom: hydrocefalus pga blockad av fjärde ventrikeln, ger morgonillamående med 

kräkning och huvudvärk.  

- Spridning ofta till likvor och spinalkanal 

- Mikroskopiskt: cellrika tumörer med många mitoser, hyperkromasi i kärnor (tätt packat 

kromatin), pleomorft utseende och cellstorlek.  

 

Ependymom hos barn 

• Ependymala tumörer eller ependymom  är vanligast bland barn mellan 0-9 år, men 

förekommer även hos vuxna.  

• Hos barn har den framförallt en intrakraniell utbredning 

• Hos vuxna finns den framförallt i spinalkanalen.  

• Ependymom belägna i närheten av fjärde ventrikeln kan störa cerebrospinalflödet.  

• Kliniska fynd: Bilateralt positiv Babinski, huvudvärk, kräkningar.  

• Histologiskt: rosettbildning av tumörceller i en ring kring ett kärl, papillärt växtmönster, 

rund eller oval cellform. 

• Finns i grad II-III. 
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Prionsjukdomar 

Prionsjukdomar i CNS 

Kan förekomma familjärt som inlagringssjukdomar, kan även vara sporadiska eller infektiösa 

dvs de sprids mellan djur eller människor.  

 

Några infektiösa prionsjukdomar: 

• Scrapie (får) 

• Galna kosjukan 

• Kuru (hu) 

• Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (sporadisk och ärftlig variant) 

• Ny variant av Creutzfeldt-Jakobs (infekterad) - vid konsumtion av nötkött med galna 

kosjukan, drabbade ofta personer under 30 års ålder. Sedan man slutat använda vissa 

delar av nötkreatur för mattillverkning samt strängare kontroll har frekvensen av den nya 

varianten CJD minskat betydligt 
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Prionproteiner (PRPc) har en specifik proteinstruktur, kan vid kontakt med motsvarande prion 

ändra form, lagras invid varandra, byggs på i fler och fler lager vilket leder till “kalkinlagringar” 

i vävnader, orsakar lokal skada 

 

Prionsjukdomar har typiska inlagringsmönster, yttrar sig på olika sätt beroende på vilken del av 

hjärnan som är infekterad. T.ex. vid Creutzfeldt-Jakobs sjukdom ses inlagringar längs med 

hjärnvävnadens gyri samt periventrikulärt. 

 

Perifera nervsystemet  

Neuropatier 
Axonal/demyeliniserande neuropati  

Perifera neuropatier är en skada eller sjukdomsprocess inom en eller flera perifera nerver vilket 

försämrar sensorisk, motorisk och/eller autonom funktion. Delas in i: 

• Axonal skada: s.k. Wallersk degeneration av axonet som fragmenteras och 

demyeliniseras. Läker som ett regenererat axon med en remyeliniserad myelinskida. 

Kräver intakta basalceller så att axonal sprouting kan ske. Tar månader till år. Lättare att 

läka skador distalt på axon. 

• Demyeliniserande skada: segmentell demyelinisering av axonet i enstaka områden, men 

axonet är opåverkat (vilket gör att muskeln behåller sin normala storlek). Läker snabbare, 

med tunnare myelinskikt och kortare internodalavstånd än normalt. Bättre prognos. 

Diabetisk polyneuropati 

Diabetes är en av orsakerna till neuropati. Polyneuropati ger demyelinisering av nervtrådar som 

leder till sänkt ledningshastighet och försämrad känsel (tänk på fotsår hos diabetiker, ”den 

diabetiska foten”). 

Internetmedicin skriver:  

Någon allmänt accepterad definition på diabetesneuropati finns ej, men ett antal kliniska 

kännetecken förekommer. Ett vanligt sådant är distal symmetrisk neuropati, beroende på att 

distala axoner förstörs. Detta påverkar i sin tur de långa nervbanorna. En typisk form av 

diabetesneuropati är sensorisk neuropati i fötter. 

Guillain-Barré syndrom 

• Guillain-Barrés syndrom (GBS) är en immunologisk neuropati.  

• De är potentiellt dödlig men det finns bra behandling.  

• Akut inflammatorisk polyneuropati med demyelinisering av nervtrådar.  

• Incidens ca 200 personer per år, blandat i åldrar och kön.  

• Ofta föregående infektion t.ex. UVI eller infektion i GI-kanalen.  

• Antikroppar (humorala försvaret) angriper myelin, ger segmentell demyelinisering. 



10) NEUROPATOLOGI 313 

• Symmetriska symptom som först uppkommer distalt (tår, fingerspetsar) och progredierar 

uppåt till handleder, armar osv. Kranialnervspåverkan bilateralt vilket leder till 

facialispares. Tröga senreflexer.  

• Patienter har dessutom ökad risk för påverkan på autonoma nerver —> respiratorisk och 

cirkulatorisk svikt.  

• Symptommaximum uppnås inom 2-4 veckor. 

 

 

Toxisk neuropati 

Störningar i nervsystemet pga exponering för giftiga ämnen genom förtäring, injicering, 

hudkontakt eller annat sätt. Hit räknas sjukdomstillstånd orsakade av biologiska, kemiska eller 

farmaceutiska medel. Toxisk optikusneuropati, skador till ögon eller ögats funktion, ger skador 

till toxiska substanser från ex kemoterapi, immunoterapi eller strålning.  

Metabol neuropatt 

Neuropati på grund av metabola sjukdomar.    

Infektiös neuropati och Inflammatorisk neuropati  

Infektioner och inflammationer kan vara demyeliniserande ex på infektioner borrelia, lepra och 

difteri 

 

Sjukdomar i neuromuskulära transmissionen:  

Myastenia gravis 

Myastenia gravis är en neuromuskulär transmissionssjukdom. Neuromuskulära 

transmissionssjukdomar har en sjukdomsprocess som angriper den motoriska 

ändplattan/synapsen (kontaktytan mellan nervfibern och muskelfibern) och leder till försämrad 

synaptisk transmission av acetylkolin i den synaptiska klyftan. 

 

- Myastenia gravis får förlust av postsynaptiska acetylkolinreceptorer i muskulatur 

pga autoimmun destruktion.  

- Leder till muskeltrötthet vid upprepade kontraktioner, t.ex. att tuggmuskulaturen 

blir trött.  

- Asymmetriska pareser i ansikte t.ex. pg påverkan på kranialnerver.  

- Incidens ca 100 personer varje år.  

- Kvinnor i 20 – 40-årsåldern och män i övre medelåldern.  

- Etologi: tymushyperplasi hos yngre personer, tymom hos äldre.  

- Progredierar över tid om obehandlad, kan involvera andningsmuskulaturen vilket 

leder till myasten kris. 
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Lambert-Eaton syndrom 

En autoimmun sjukdom som kännetecknas av svaghet och utmattningstendens i proximala 

muskler, särskilt i bäckengördeln, benen, bålen och skulder gördeln, medan ögonmusklerna 

förblir relativt opåverkade. Småcelligt karcinom i lungorna är en vanlig komplikation, men även 

andra elakartade tillstånd och autoimmuna sjukdomar kan ingå. Muskelsvagheten beror på 

försämrad signalöverföring vid nerv-muskelkontakten. Bristande presynaptisk 

kalciumkanalfunktion leder till att för lite acetylkolin frigörs i förhållande till nervretningen. 1 

 

Myopatier 

Primära muskelsjukdomar (myopatier) 

- dystrofi (dystrofinopatier) 

- inflammatoriska myopatier 

- metabola myopatier inkl. mitokondriella sjukdomar samt enzymdefekter 

- kongenitala myopatier (benämns efter den histomorfologiska bilden) 

 

 

Dystrofier 

- Genetiken innebär ett varierat nedärvningsmönster, men ofta X-bundna dvs män drabbas 

oftare 

- Vissa debuterar i barndomen, andra i vuxen ålder 

- Progressiva över tid, begränsade behandlingsmöjligheter, till slut ofta respiratorisk svikt 

- Varierande histomorfologisk bild, ofta destruktiv (nekroser, fibroser, fettomvandling) 

 

Strukturella patologiska förändringar i muskulatur samt ljusmikroskopisk bedömning vid 

myopatier: 

Typiskt för neurogen skada (påverkade perifera nerver eller motorneuron) och myopati: 

- fiberstorlek/arkitektur 

- sammansättning av fibertyper (proportion typ I och II fibrer) 

 

 
1 Ingen information under frl eller tidigare sammanfattningar. Info hämtat från 

https://mesh.kib.ki.se/term/D015624/lambert-eaton-myasthenic-syndrome 
 

https://mesh.kib.ki.se/term/D015624/lambert-eaton-myasthenic-syndrome


10) NEUROPATOLOGI 315 

Typiskt för myopati: 

- cellkärnans lokalisation (normalt sett perifert, men vid myopati ses central lokalisation) 

- nekros och regeneration  

- fibros- och fettomvandling efter genomgången nekros 

- inflammation (förekomst av lymfocyter)  

Duchenne’s muskeldystrofi (dystrofinopati) 

• Duchennes muskeldystrofi som bara drabbar pojkar (1 på 3500) 

• innebär en deletion av genen som kodar för dystrofin som ligger på X-kromosomen.  

• Dystrofin har stabiliserande funktion under muskelkontraktion pga binder aktin och 

membrankomplex som i sin tur binder till basalt lamina. 

•  Förlust av spänst leder till repetitiv skada vid varje kontraktion, så småningom 

destruktion av fibrerna. 

• Symptom redan vid 3-4 års ålder. Vid 10-12 års ålder rullstolsbundna. Respiratorisk svikt 

vid 20-25 års ålder.  

• Histologiska tecken är ökad bindvävsbredd mellan muskelfibrer, fettomvandling, 

fiberstorleksvariation, samt nekroser av fibrer. 

 

Inflammatoriska myopatier (polymyosit och dermatomyosit) 

Dermatomyosit 

• vanligt bland kvinnor i medelåldern 

• finns även som juvenil form 

• idiopatisk inflammatorisk destruktiv myopati med kutana manifestationer (Gottrons 

papler) 

• Allmänsymptom och myalgi inkl smärta och muskelsvaghet, kreatinkinasstegring i blod 

• Har specifika antikroppar 

• Är associerad till underliggande malignitet, måste undersökas 

• behandlas med kortikosteroider 

• histologiskt: atrofierade muskelfibrer (perifascikulär atrofi), i perimysium och 

perivaskulärt ses inflammatoriska celler 

 

Polymyosit 

immunsystemet angriper muskeln och orsakar svaghet, myalgi, förhöjt serum-CK. 

Inflammatorisk process orsakar fagocytos av muskelfibrer och nekros i muskelvävnaden. Är 

precis som dermatomyosit en autoimmun reaktion som ger inflammation 

skelettmuskelaturen.  
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25% av polymyosit och dermatomyositpatienterna har en malign sjukdom – dvs. bakgrunden kan 

vara till exempel pankreascancer som orsakar en autoimmun reaktion mot muskulaturen.  

Neurogen skada (eng. neuropathic process) 

Indelning av neurogen skada: 

- sjukdomar i framhornens motorneuron (ryggmärgen): 

- spinal muskelatrofi (SMA) - genetisk defekt, autosomalt recessiv, angriper bara 

nedre motorneuron 

- amyotrofisk lateral skleros (ALS) - angriper både övre- och nedre motorneuron, 

autosomalt dominant genetisk defekt, varierande penetrans 

- andra t.ex. trauma, ischemi, tumör, infektion (polio) 

- sjukdomar i perifera nerver (neuropatier):  

- ärftliga perifera neuropatier 

- förvärvade perifera neuropatier 

 

Mekanism 

- Denervering: vid en skada på nedre motorneuron eller perifer nerv mister muskeln sin 

innervering (muskelfibern denerveras) och atrofierar (blir mindre). Många gånger tar 

friska, omkringliggande axon över innerveringen av muskelfibern genom s.k. axonal 

sprouting. Muskelfibern återfår till slut sin normala storlek. 

- Fibertypskonvertering sker om en muskelfiber börjar innerveras av ett axon som 

normalt innerverar en annan muskelfibertyp. Muskelfibern skiftar då biokemiska 

egenskaper så att den blir som de andra muskelfibrerna som innerveras av det “nya” 

axonet. Man kan göra en fibertypsgruppering görs i tvärsnitt med specifika färgningar 

(dvs man kan detektera typ I eller II), ett tydlig tecken på neurogen störning om man 

hittar mestadels typ I fibrer i en fascikel som borde vara av blandad fibertyp (en 

fibertypskonvertering har skett). 

- Tecken på neurogen skada är atrofi och fibertypskonvertering 

Becker’s muskeldystrofi 

Beckers dystrofi är en mildare dystrofi. Mutation av dystrofin men trunkerad variant av 

dystrofin-proteinet som fortfarande är delvis fungerande. 

Immunhistokemiskt kan färgning göras för att detektera antikroppar mot dystrofin. Vid 

Duchennes saknas infärgning, medan vid Beckers ses en partiell (inkomplett) infärgning. 
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Metabola myopatier (eng. myopathies due to inborn errors of metabolism) 

• defekt energimetabolism i muskelfibrer pga genetisk enzymdefekt t.ex. i gener som kodar 

för kolhydrat- eller lipidmetabolismen 

• vid störning i kolhydratmetabolismen ses glykogenackumulation 

• vid störning i lipidmetabolismen ses lipidackumulation 

• symptomdebut är varierande men ofta bland barn (kongenitalt)  

• ansträngningsintolerans (barn som inte hänger med på idrotten t.ex.) 

• histologiskt vid störningar i kolhydratmetabolism (=Pompes sjukdom).  

• Patologiska förändringar i skelettmuskulatur, hjärta, CNS, lever och njurar vilket innebär 

ackumulation av glykogen (vitt i mikroskop) pga att enzymet alfa-glukosidas saknas. 

 

Mitokondriella myopatier 

• defekt andningskedja i mitokondriens innermembran 

• mtDNA är ringformat, kodar för ca 40 gener som kodar för beståndsdelar i 

mitokondriella komplex vilka är en del av andningskedjan 

• extranukleär, maternell ärftlighet (ej Mendelsk) eftersom man ärver mtDNA från modern 

(via ovum), pga spermien är för liten för att bidra  

• varierande klinisk bild pga heteroplasmi, kan vara mono/multiorgansjukdomar beroende 

på grad av defekt 

• varierande sjukdomsdebut 

• histologiskt ses en mitokondriell myopati: grova granulationer ffa perifert, utgörs av 

mitokondriell proliferation (klumpar av mitokondrier) vilket är en kompenserande 

mekanism pga defekten i andningskedjan. 

Inflammatoriska myopatier (inklusionskroppsmyosit 

inklusionskroppsmyosit (IBM) - ofta äldre män, distal muskelsvaghet 

(se mer om inflammatoriska myopatier ovan) 

Toxiska myopatier 

toxiska myopatier är läkemedelsinducerade (statiner, steroider) eller alkohol. Är alltså 

muskelsjukdomar pg av en yttre påverkan. 
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Myoton dystrofi (dystrofia myotonika) 

• Innebär en instabil trinukleotid repeat expansion (CTG) i genen DMPK på kromosom 19, 

pga för många repeterande sekvenser (normalt är 5-37, men vid myoton dystrofi ses fler 

än 37 repeats.  

• Symptom om mer än 50 repeats. Antal repeats ökar generation för generation (mönstret 

kallas för anticipation).  

• Debuterar ofta i vuxen ålder med muskelsvaghet, kardiomyopati, kardiell arytmitendens, 

katarakt (grå starr), lätt mental retardering.  

• Histologiskt: ökad bindvävsbredd mellan muskelfibrer, ökat antal internt belägna kärnor. 

Tumörer i perifera nervsystemet: 
Schwannom 

• benign tumör av Schwannceller 

• kallas vestibularis-schwannom om kranialnerv 8 är påverkad 

• 10% är associerade med neurofibromatos typ 2  

• histologiskt: Spolcellig tumör med palissadering av tumörceller, celltäta områden (Antoni 

A) och uppluckrade områden (Antoni B). 

 

Neurofibromatos typ II 

- 50% nymutation i germline, alt. mosaicism med olika genuttryck i olika vävnader 

- tumörsyndrom inbegripande en loss of function mutation av en tumörsuppressorgen, 

Merlin-genen, autosomalt dominant nedärvning. Denna mutation kan även ske spontant. 

- schwannom och meningiom är vanligt 

- ökad frekvens av vissa tumörtyper  

- Drabbar kranialnerverna, oftast CNV VIII först, vilket leder till hörselnedsättning och 

ofta dövhet. Andra kranialnerver nära hjärnstammen och ryggmärgen påverkas också och 

personer med Neurofibromatos typ II kan få problem med balans, sväljsvårigheter, 

facialis pares. När tumörerna sätter sig i ryggmärgen kan patienterna få svår smärta.  
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Neurofibrom 

- benign tumör av oftast icke-myeliniserande Scwhannceller 

- ofta kutant 

- ganska vanligt förekommande 

Neurofibromatos inkluderar två distinkta autosomalt dominanta sjukdomar som karaktäriseras av 

utvecklandet av multipla neurofibrom. Dessa fibrom är benigna, långsamt växande tumörer på 

perifera nerver. Dessa är en sammansättning bestående av Schwannceller, perineurallika celler 

och fibroblaster. Sjukdomen är även känd som von Recklinghausens sjukdom och beror på en 

mutation i cellens sjuttonde kromosom. Eftersom anlaget för NF är ett så kallat dominant anlag 

krävs det bara att barnet ärver anlaget till NF från en av sina föräldrar för att själv drabbas. 

Sjukdomen är lika vanlig hos män som kvinnor. 

- 10% av fallen är associerade med neurofibromatos typ 1, ett tumörsyndrom med loss of 

function mutation av neurofibromin-genen. 

- neurofibrom (CNS): associerat med neurofibromatos typ I. Små cellkärnor utan 

avvikande form, låg mitosfrekvens, fibriller.  

- Kan övergå i mer malign variant (neurofibrosarkom / MPNST) hos patienter med 

neurofibromatos typ I 

 

Neurofibromatos typ I 

- till 50% ärftlig, i 50% av fallen har nymutation skett 



11) HEMATOPATOLOGI 320 

- uppstår i den sena barndomen, områden med mörk pigmentering på huden (Café au lait-

fläckar), pigmenterade lesioner på iris (Lischnoduli). Man ser även skelettlesioner, milda 

mentala störningar samt en ökad risk för leukemi.  

- Prevalensen är 1 på 4000. 

- pilocytiska astrocytom som påverkar optiska nerver kan förekomma (opticus gliom) 

- ökad frekvens av olika tumörtyper 

 

 

Traumatiskt neurom 

Ett traumatiskt neurom är ett neurom som bildats pg ett trauma till en nerv vanligen under en 

operation.  

 

11) Hematopatologi   

 

Anemier och andra penier   

Anemier 

definerar som brist på eller reduktion av den totala mängden 

erytrocyter och/eller hemoglobin. En individ har anemi så Hb 

uppmäts mindre än 130 g/L och 120 g/L för män respektive 

kvinnor. Det ger upphov till symptom som trötthet, andnöd, 

takykardi, huvudvärk och frusenhet.  

Etiologi: anemier beror i huvudsak på två orsakarer –  

(1) ökad destruktion eller förlust av erytrocyter t.ex. pga. 

blödning eller överdriven nedbrytning av erytrocyter eller 

hemoglobin. Förlust av erytrocyter kan uppstå via akut 

blödning som kan ses vid trauma eller förlossning, kroniska 

blödningar som vid ulcereationer, tumörer eller olika 

blödningssjukdomar. Ökad destruktion kan uppstå via 

hemolytiska tillstånd där erytrocyter bryts ner t.ex. pga. 

dysfunktionella cellmembran. Hemolys kan medieras av 

kemikalier, parasiter (t.ex. malaria), mekanisk obstruktion eller 

autoimmunitet. Två ärftliga tillstånd är sfärocytos och elliptocytos där erytrocyter får en sfärisk 

respektive oval form där förlusten av dess bikonkava form gör att dessa upptäcks som främande 

kroppar och bryts ner i mjälten. Mutationer i hemoglobin som ses vid Sickle-cell anemi ger 

onormala hemoglobinkedjor som gör erytrocyterna styva, klibbiga och de får då kortare livslängd 

(10–20 dagar jämfört med 120 dagar). Erytrocyterna bryts då ner i mjälten i högre hastighet och 

kroppen hinner inte producera nya. 
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(2) minskad produktion av erytrocyter eller hemoglobin t.ex. ses det vid stamcells-

/progenitordefekter eller näringsbrister. Stamcells- och progenitorcellssjukdomar kan vara 

idiopatiska, ärftliga eller autoimmuna tillstånd, t.ex. vid ”ren” erytrocytanemi. Vid aplastisk anemi 

ses kronisk pancytopeni och minskad benmärgscellularitet pga. idiopatisk orsak, till följd av 

strålbehandling eller en virusinfektion. Näringsbrister som B12-, folsyra- och järnbrist kan orsaka 

megaloblastisk respektive mirkocytär anemi. Anemi kan även uppstå sekundärt till 

inflammationer, cancer malignitet eller alkoholinducerad anemi.  

Järnbristanemi 

är den vanligaste näringsbristen i världen och ger upphov till en kliniskbild starkt relaterad till 

anemi. Järnbrist kan orsakas av en rad olika anledning och de vanligaste anledningarna varierar 

beoroende på individens geografiska lokalisation. Cirka 80 % av kroppens funktionella järn 

återfinns i just hemoglobin, medan resterande finns i myoglobin och järn-beroende enzymer. 

Järnabsorption regulerar framför allt i duodenum och transporten av järn beror på olika järn-

transportproteiner som transportera järn från GI-lumen in till celler. Normalt inkorporeras järn i 

enterocyter, där förlust av epitelcellerna i GI-slemhinnan kan öka eller minska järn-sekretionen. 

Hepcidin är ett protein som reglerar järnabsorptionen. Generellt är produktion av hepcidin högt 

när järnkoncentrationen är hög, medan låga järnnivåer ger reducerad hepcidin produktion. 

Hepcidin binder till ferroportin (transportprotein) och inducerar internalisation och degradering. 

Således ger förhöjda hepcidin-värden minskad ferroportin och därmed ökad järnförlust.  

Etiologi: Kronisk blödning som vid ulcerationen i gastrointestinalkanalen, koloncancer eller 

hemorroider är vanliga anledningar till järnbrist. Järnbrist är vanligen orsakat av lågt järn-intag 

(ses ofta i låg utvecklade länder) eller nedsatt biotillgänglighet som vid enbart vegetarisk kost. 

Ökade krav på järn ses vid t.ex. graviditet och hos spädbarn, där normalt järnintag inte räcker och 

då kan orsaka järnbirst. Malabsoprtion t.ex. vid celiaki ger reducerad järn-absorptionsförmåga som 

kan leda till järnbrist.  

Patofysiologi: Järnbrist utvecklas ofta i ett smygande förlopp där järndepåerna förloras först, sedan 

minskad serum ferritin (transportprotein) och förlust av järn i benmärgen. Förändringarna leder till 

minskad serum järn och kommer orsaka nedsatt kapacitet att syntetisera hemoglobin, myoglobin 

och järn-beroende enzymer.   
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Morfologiska förändringar: Järnbrist anemi resulterar i mikrocytär anemi, där 

erytrocytstorleken är reducerad. Erytrocyter som är mikrocytär är även hypokroma, dvs. förlust av 

dess röda färg som sker pga. deras hemoglobinfattighet.  

Kliniskt: Ofta har järnbrist anemier ett smygande, milt förlopp och är vanligen asymptomatiska. 

Vid svåra tillstånd manifesterar anemin med diffusa symptom som svaghet, blekhet och apati. I 

utstryck se de mikrocytära och hypokroma erytrocyterna och kliniskt ses även låga serumnivåer 

av järn och ferritin, låg transferrin saturation, ökad total järn-bindningskapacitet och god respons 

till järn-terapi. Erytropotein är ofta förhöjt vid järnbristanemi, men benmärgens cellularitet är 

reducerad. För personer som är välnärda är en mikrocytär, hypkrom anemi ofta ett symptom på en 

underliggande sjukdom snarare än en sjukdom i sig.  

Megaloblastisk anemi 

megaloblaster är föregångare till erytrocyter, och är ofta större än normala erytroidprogenitor, 

normoblaster. Megaloblastisk anemi innebär att erytrocyter har onormal mognad i benmärgen och 

beror på metabola defekter som leder till inadekvat thymidinsyntes, en av byggstenarna för DNA. 

Thymindinbrist orsakar onormalt snabb celldelning i hela kroppen, där hematopoetiska benmärg 

drabbas hårdast. Syntes av RNA och cytoplasmatiska komponenter fortsättar syntetiseras i normal 

takt medan hematopoetiska prekusorer hamnar i obalans och kand då ge upphov till anemier. 

Många erytrocyt progenitorceller har så defekt DNA syntes att apoptos induceras. De erytrocyter 

som mognar ut kommer däremot genomgå färre celldelningar vilket ytterligare ger upphov till 

minskad erytrocytfraktion. Även trombocyt och granulocyt prekusorer påverkas vilket ger upphov 

till panocytopeni, men dessa påverkar inte i lika stor utsträckning.  

Etiologi: beror i huvudsak på folat- eller B12-brist. Folatbrist kan uppstå som resultat av inadekvat 

dietärt-upptag eller ökad metabola krav. Personer som har dåliga dietvanor pga. att de lever i 

fattigdom eller ålderdom kan utveckla folatbrist, men det kan även uppstå vid ökade metabolakrav 

som vid graviditet eller hos patineter med kronisk hemolytisk anemi t.ex. sickel-cellanemi. Även 

malabsorptions tillstånd som celiaki kan orska folat brist, genom att folat absorptionen är defekt. 

B12-brist uppstår iprincip aldrig på grund av otillräckligt intag, bortsett vid strikt vegetarisk eller 

vegansk kosthållning. Utan brist uppstår ofta till följd av inadekvat absorption i magtarmkanalen.  
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Patofysiologi: Folat omvandalas till tetrahydrofolat som är en-kols acceptor/donator och är 

essentiell i syntes av deoxythymidin monofosfat, dTMP. Där brist av dTMP blockerar DNA-

replikation och leder till megaloblastisk anemi. B12 binder till intrinsic factor i duodenum och 

bildar ett komplex som kan tas upp i distala ileum. B12 transporteras över basolaterala membranet 

i enterocyter och når plasman som transcobalamin, vartefter det kan transporterar till bland annat 

levern. Patofysiologiska mekanismen till B12-brist tros uppstå från en autoimmunattack på 

tarmkanalens slemhinna som leder till hämmad produktion av intrinsic factor. Alltså beror B12-

brist på förlust av intrinsic faktor vilket leder till tömning av B12-depåer och slutligen anemi. B12 

krävs för återanvänding av tetrahydrofolat, vilket krävs för adekvat DNA-syntes, och B12-brist 

leder då också till hämmad DNA-replikation.  

Morfologiska förändringar: benmärgen har uttalad hypercelluläritet och innehåller flera 

megaloblastiska erytroprogenitorer. Megaloblaster är större än normala erytroidprogenitorer och 

har fint retikulärt kromatin, ett klassikt tecken på omogenhet i kärnan. Cellerna är ett klassisk 

exempel på nuklär-cytplastisk asynkronism. I perifer blod är hypersegmenterade neutrofiler ett 

klassiskt fynd som ofta uppstår innan anemin framträder. Erytrocyter blir ofta stora och 

ovalformade, dvs. markocytära, de ser ofta hyperkromatiska ut, men har trots det normal mängd 

hemoglobin.  

Kliniska konsekvenser: folat-brist inducerad anemi uppträdder smygande med diffusa symptom 

som svaghet och lätt trötthet. I samband med andra vitaminbrister, något som vanligen ses hos 

alkoholister, komplicerar den kliniska bilden. Även B12-brist inducerad anemi ger upphov till 

ospecifika symptom som ses vid anemier; däribland blekhet, lätt trötthet, och i allvarligare fall ses 

äveen dyspné och hjärtsvikt. Ibland kan ökad destruktion av erytrocyt progenitorer leda till mild 

gulsot. B12-brist kan även leda till neurologiska symptom som uppstår på grund av 

demyelinisering. Detta ger upphov till symmetrisk bedövande, stickande och brännande 

sensationer i händer och fötter, och kan leda till gånginstabilitet och förlust av positionskänsla.  

Diagnosen ställs genom undersökning av blod- och benmärgsutstryk. Fynd som bekräftar 

megaloblastisk anemi pga. B12-brist är (1) lågt vitamin B12 i serum, (2) normal eller förhöjd 

serum folat, (3) måttlig till svår makrocytisk anemi, (4) leukopeni med hypersegmenterade 

granulocyter, och (5) dramatisk retikulocyt respons.  

Behandling: behandling av B12-brist ges med B12 supplement till exempel behepan för att fylla 

B12 förråden och tillgodose det dagliga behovet av B12. Folatbrist behandlas också vanligast 

farmakologiskt med till exempel folacin eller folsyra evolan. Gravidkvinnor med folsyra brist löper 

större risk att få barn med neuralrörsdefekter och ges därför kosttillskott i profylaktiskt syfte.  

Hemolytiska anemier  

beskriver en samling av syndrom som gemensamt har accelererad erytrocyt nedbrytning. Oavsett 

etiologi kommer lågt pO2 i vävnader att stimulera njuren att frisätta erytropoietin vilket stimulerar 

erytroid tillväxt och ökar frisättning av retikulocyter från benmärgen. Därmed är erytroid 

hyperplasi och retikulocytos vanliga morfologiska förändringar vid hemolytiska anemier. I svåra 

fall av hemolytisk anemi kan den överdriva erytropoietiska aktivitet driva lever, mjälte och 

lymfnoder till extramedullär hematopoes. Hemolytiska anemier kan grupperas beroende på om de 

sker primärt intra- eller extravaskulärt. 
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Extravaskulär hemolys orsakas av defekter som leder till ökad makrofag nedbrytning av 

erytrocyter, främst i mjälten. All förändring i erytrocyter som reducerar dess formbar- och 

föränderlighet kan försvåra passage genom mjältens små sinusoider och gör att de erytrocyterna 

fastnar och då fagocyteras. Karaktäristiskt för denna typ av hemolys är kliniska fynd av 

hyperbilirubinemi och ikterus pga. nedbrytning av hemglobbin i makrofager, splenomegali som 

svar på ökat arbete samt vid långvariga tillstånd ses formation av bilirubin-rika gallstenar och 

kolelitiasis (gallsten).  

Intravaskulär hemolys är istället karaktäriserat av svår erytrocytskada som gör att erytrocyter 

brister inom cirkulationen. Detta kan orsakas av trauma, t.ex. turbulens i cirkulation pga. 

klaffdefekt, biokemiska eller fysiska agens som medför skada på erytrocyters membran. Kliniska 

fynd som är karaktäristiskt för intravaskulär hemolys är hemoglobinemi, hemoglobinuri och 

hemosiderinuri samt förlust av järn som kan leda till järnbrist vid långvarig hemolys.  

Etiologi: Hemolytiska anemier kan orsakas av inre hereditära eller förvärvad tillstånd som medför 

membran-, enzym-, eller protein-defekter. Där vanliga hereditära tillstånd med hemolytisk anemi 

är: hereridär sfärocytos, sickel-cellanemi och thalassemi (se nedan). Det kan även orsakas 

extriniska avvikelser som trauma, autoantikropps-medierad eller infektion som exempelvis 

malaria.  

Hereditär sfärocytos är vanligen ett autosomalt dominant nedärvd tillstånd som orsakar defekter 

i erytrocyters membran som gör att erytrocyter får sfärisk form och förlorar deras normala 

föränderlighet. Detta göra att erytrocyter kan fasta lättare i mjälten som då tolkar sfäriska 

erytrocyter som främmande och inducerar fagocytos av dessa. Patogenesen beror på mutationer av 

proteiner i membran skelettet, vanligen hos ankyrin, band 3 eller spectrin, vilka är proteiner som 

binder plasmamembranet till intracellulära aktinfilament och defekter i dessa ger nedsatt 

interaktion mellan membranskelett och inre proteiner. Histologiskt tappar erytrocyter dessa 

bikonkava form och blir sfäriska, de får en mörk röd färg och saknar den karaktäristiska centrala 

blekheten som finns hos normal erytrocyter. Erytrocytdestruktion och den resulterade anemin leder 

till en kompensatorisk hyperplasi av erytroida progenitorceller, vilket även ger upphov till ökad 

produktion och frisättning av retikulocyter.  

Sickel-cellanemi 

är en hereditär hemoglobinopati där mutation ger upphov till defekter i hemoglobin. Tillståndet 

orsakas av en single aminosyra substitution i beta-globin som gör att deoxygenerat hemoglobin 

blir polymerer. Dessa polymerer förvränger erytrocyterna och göra att de får longerade, halvmåne-

/segellikform. Membrandefekterna leder även till kalcium-influx som i sin tur ger förlust av kalium 

och vatten vilket vidare förvärrar membrandefekter. De främsta konsekvenserna av 
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sickelcellanemi är kronisk hemolytisk anemi och vaskulär obstruktion som följd av ischemisk 

vävnadsskada.  

Thalassemi 

är också ett ärftligt syndrom orsakade av mutationer i globin-gener som leder till nedsatt 

produktion av alfa- eller beta-globin. Kliniska fynd och konsekvenser beror på vilken globin kedja 

som är drabbad. Beta-thalassemi ger upphov till svåra fall av anemier och beror på två huvusakliga 

meknaismer: (1) inadekvat hemoglobinA formation som ger mikrocytiska och hypokromatiska 

erytrocyter och (2) ackumulering av oparade alfa-globinkedjor har toxisk effekt på erytrocytens 

membran och erytroida prekusorer. Beta-thalassemi kan orsaka extramedullär hematopoes vilket 

således ger benmärgsutvidgning i bland annat ansiktsben så patienterna har ofta ett mycket 

karaktäristiskt fysiskt utseende.  

 

Granulocytopeni 

(neutropeni eller leukopeni): innebär en brist på leukocyter, specifik granulocytopeni vilket kan 

bero på minskad eller ineffektiv produktion eller ökad destruktion. Vid neutropeni har patienter 

ökad känslighet för inflammation. En leukopeni uppstår framför allt som resultat av minskad nivå 

granulocyter. Lymfopeni är mycket mindre vanligt, men ses associerat med kongenitala 

immunologiska sjukdomar, avancerad HIV-infektion eller till exempel vid behandling av högdos 

kortikosteroider. 

Patofysiologi: beror framför allt på två patologiska mekanismer (1) minskad produktion av 

leukocyter eller (2) ökad destruktion av leukocyter.  

Etiologi: (1) minskad produktion av granulocyter kan beor på hypoplasi eller aplasi i benmärgen 

vilket till exempel kan ses till följd av strål- och/eller cytostatikabehandling eller vid kronisk 

aplastisk anemi. Det kan även ske vid överdriven ersättning av benmärg med tumörceller, alltså 

det vill säga infiltration i benmärgen. Infiltration kan till exempel ske vid lymfom, leukemi, 

metastaser eller virus. Det kan även hända att endast neutrofil produktionen påverkas och de andra 

blodcellerna påverkas inte, vilket t.ex. ses vid påverkan av droger eller neoplastisk proliferation 

av cytotoxiska T-celler. (2) ökad destruktion av granulocyter kan orsakas av autoimmunologiska 

reaktioner, splenomegali eller på grund av olika perifera infektioner där granulocyter används.  

Morfologiska förändringar: benmärgens förändringar beror på underliggande orsaken. Vid 

överdriven neutrofil destruktion eller ineffektiv granulopoes kan en kompensatorisk 
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hypercellularitet ske i benmärg, men det ses även en hypoplasi i benmärgen vid t.ex. 

cancerbehandling eller tumör-infiltration.  

Kliniska konsekvenser: patienter med neutropeni har mycket större känslighet för allvarliga, 

potentiellt dödliga bakteriella och svamp infektioner. Där risken för infektion ökar skarp när 

neutrofiler blir mindre än 500 per mikroliter (normalt 5x109 per liter). Infektion utgör en vanlig 

komplikation vilket kan ge upphov till ulcerarande, nekrotiserande lesioner i munhålan. Utöver 

lokal inflammation kan det även uppstå systematiska symptom som obehag, nedstämdhet, frossa 

och feber. Patienter med neutropeni utgör stor risk för utveckling av sepsis.  

Behandling: Patienter kan behandlas med bredspektrum antibiotika vid första tecken av infektion. 

Ibland kan patienter få granulocyt Colony-Stimulating Factor, en tillväxt faktor som kan påskynda 

återhämtning av neutrofil antalet.  

 

Autoimmun trombocytopen purpura 

Trombocytopeni innebär brist på trombocyter och kan antingen bero på minskad produktion vilket 

ses vid t.ex. leukemier eller pga. ökad destruktion som ses vid autoimmun/idiopatisk 

trumobcytopen puppura, ITP. Milda tillstånd av trombocytopeni kan vara asymptomatiska, 

måttliga tillstånd kan medföra hemtatom i from av petechier, purpura och/eller echymus medan 

allvarliga tillstånd kan medföra svåra, livshotande blödningar. Om det trombocytopenin är orsakd 

av destruktion av trombocyter ses ofta en kompensatorisk ökning av megakaryocyter i benmärgen.  

ITP kan uppstå som ett kroniskt eller akut tillstånd, där de senare ofta drabbar barn till följd av 

virala infektioner.  

Etiologi: ökad destruktion av trombocyter ses vid immunologisk destruktion. Detta kan orsakas 

av autoimmunitet genom autoantikroppar eller systemiska sjukdomar som SLE. ITP kan även vara 

droginducerade, isoimmuna, vilket t.ex. ses posttransfusionellt eller neonatalt, eller orsakas av 

infektioner. Till exempel vid en allvarlig HIV-infektion ses hematologisk AIDS manifestation som 

trombocytopeni. I dessa fall ses immun-komplex medieras trombocyt nedbrytning, anti-trombocyt 

antikroppar och HIV-medierad suppresion av megakaryocyt proliferation och överlevnad.  

Patofysiologi: i 80 % av kronsik ITP hittas antikroppar med specificitet direkt mot glykoproteiner 

i trombocytmembranet, antigen IIb/IIIa- eller Ib/IX-komplex. Mjälten spelar stor roll vid anti-

trombocyt antikropps produktion samt nedbrytning av IgG-täckta trombocyter. ITP har smygande 

debut och uppstår vanligen som blödningar i små, ytliga kärl vilket ger upphov till petechier eller 

större echymus i huden.  

Morfologiska förändringar: splenomegali ses sällan vid kronisk ITP, men pga. av dess 

medverkan av överdriven destruktion ses goda effekter av splenoektromi vid ITP som 

normalisering av trombocyter och total remission hos 2/3 av patienterna.  Ökat antal 

megakaryocyter ses i benmärgen. Det är vanligt att se petechier, lätt blåmärksbildning, epitaxis 

(näsblod), tandkött blödningar och blödnignar efter mindre trauman.  
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Kliniskt: diagnosen ITP baseras på närvaro av trombocytopeni, undersökning av benmärgen och 

uteslutande av sekundär ITP. Behandling innefattar oftast immunsupprimerande läkemedel och i 

visssa fall även splenoektomi.  

 

Pancytopeni 

innebär brist på alla blodkroppar i blådet. Tillståndet kan var förvärvat eller kongenitalt och ger 

upphov till symptom som ökad mottaglighet för blåmärken och anemi med trötthet, blekhet, 

takykardi m.fl.  

Aplastisk anemi 

Aplastisk anemi är blodbrist orsakad av minskad blodbildning i benmärgen. Medicinskt 

karaktäriseras aplastisk anemi av en benmärg som producerar få blodceller, trombocyter, röda- och 

vita blodkroppar samtidigt. I frågeställningen ses pancytopeni, vilket innebär brist på alla typer 

blodkroppar (ej lymfoida). Vid aplastisk anemi beskrivs benmärgen som tom (aplastisk) med få 

blodceller, men inte mer än ett blodvärde under normalvärden. Svår aplastisk anemi innebär att 

benmärgen innehåller få blodceller och att två av tre blodvärden ligger under normala gränsvärden. 

Det är inte helt konstaterat, men sjukdomen tros uppstå av bland annat autoimmun sjukdom, 

cellgifter, joniserande strålning eller annan läkemedelsbehandling. Blödningar, infektioner och 

anemi leder till trötthet, viktnedgång och ofta feber. 

Etiologi: det är inte helt klart vad som orskar aplastisk anemi men Aplastisk anemi tros bero på 

hypocellularitet och benmärgssvikt vilket orskas av t.ex. exponering mot toxiner och strålning, 

överkänsliga reaktioner mot droger och virus eller pga. hereditära defekter (5–10 %) i enzymet 

telomereas och DNA-reparation.  

Patofysiologi: Aplastisk anemi tros orskas av två olika patologiska mekansimer (1) en yttre, 

immun-medierad suppresion av progenitorceller i benmärgen eller (2) en inre abnormitet hos 

stamceller. Stamceller kan utsättas initialt för en antigenetisk förändring t.ex. pga. drogor, 

infektiösa agens eller andra yttre faktorer. (1) Denna medierar då en cellulär immunologisk respons 

som bland annat leder till T-cells aktivering vilka frisätter cytokiner som IFN-y och TNF som 

supprimerar och dödar hematopoetiska progenitorceller. Patienter som har hereditära defekter i 

telomeras, det enzym som krävs för stabilitet hos kromosomer, och medför (2) inre abnormalitet 

hos stamceller. Telomerasdefekt tros leda till prematur senescense (åldring) av hematopoetiska 

stamceller. I 50 % av fallen ses även onormalt korta telomerer i benmärgsceller. Dock utesluter 

inte mekanimser (1) och (2) varandra, utan genetisk förändrade stamceller kan även uttrycka 

antigener som mediera T-cellsattack.  

Kliniskt: aplastisk anemi har en smygande debut. Patienter utvecklar anemi med symptom som 

svaghet, blekhet och dyspné. Ofta manifesterar trombocytopeni med petechier och echymus. 

Neutropeni ökar risken för allvarliga infektioner och sänker känsligheten för dessa. Prognosen för 

aplastisk anemi är oförutsägbar, sällan ses splenomegali och olika leukemiska och granulomatösa 

sjukdomar måste uteslutas. Om den underliggande orsaken är drogor ses ofta remission vid 

avlägsnande av det akutella läkemedelt.  
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Behandling: Hematopoetisk stamcellstransplantation kan utgöras i kurativtsyfte. Dock blir de 

patienterna känsliga mot alloantigener och det finns stor risk för avstötning. Patienter som inte 

passar för transplantationer kan istället behandlas med immunosuppresiv terapi.  

Myelodysplastiska syndrom (MDS) 

är en heterogen grupp syndrom med klonstörningar i de hematopoetidska stamcellerna, och kan 

vara förvärrvad eller kongenital. MDS kännetecknas av dysplasi i cellstammar och associerat med 

ineffektiv och omogen hematopoes. Tillståndet anses tyda på leukemitillstånd och har hög 

sannolikhet att utvecklas till en akut myeolid leukemi, AML (se nedan).  

Etiologi: Oftast är MDS idiopatisk, men i vissa fall ses utveckling av MDS efter 

cytostatiskabehandling eller exponering för joniserad strålningsterapi. I samband med MDS ses 

vanligen tre olika genmutationer med funktionell påverkan (1) epigenetiska faktorer, (2) RNA-

splicing faktorer och (3) transkriptionsfaktorer.  

Patofysiologi: (1) epigeniska förändringar ses ofta som mutationer av faktorer som påverkar 

DNA metylering och histonmodifering, dessa mutationer förekommer både vid MDS och AML. 

Patogenesen av MDS beror i detta fall sannolikt på dysregulation av epigenomet. (2) flera tumörer 

har mutationer som påverkar RNA splicing, däribland MDS, som leder till förändringar i RNA 

tillverkningen. En klasisk dysplasi vid MDS är ”ring sideroblaster” (ansamling av järn-inlagring i 

mitokondrier runt nukleus). (3) transkriptionsfaktorer som krävs för normal myelopoes störs av 

mutationer och leder till störd differentiering vilket kännetecknar MDS. 10 % av patienteer med 

MDS har ”loss-of-function” mutationer i en tumörsuppressorgen (TP53) vilket är korrelerat med 

komplex karyotyp och sämre klinisk prognos. Dessa patofysiologiska mekanismer leder till 

ineffektiv hematopoes och cytopenier vilket ger upphov till symptom samt är som sagt associerat 

med genetiska avvikelser.  

Morfologi: benmärgen är partiellt eller totalt ersatt av klonala dotterceller från förändrade 

multipotenta stamceller som erhåller kapacitet att differentiera till erytrocyter, leukocyter och 

trombocyter, men på ett sätt som är både ineffektivt och stört. Det kan resultera i att benmärgen 

blir hyper- eller normocellulär. Den onormal stamcells klonen är instabil och benägen att förvärva 

flera mutationer, och utgör då risk för cancer utveckling. Benmärgen infiltreras av onormala 

hematopoetiska prekusorer, och inkluderar megaloblastiska erytroida prekusorer med ring 

sideroblaster, granulocyt prekusoer med onormal granula eller nukleusmognad samt små 

megakaryocyter med enskilda små nukleus eller multipla separata nukelus.  

Kliniskt: Myelodysplastiska syndrom ger mognadsstörning och ineffektiv hematopoes som leder 

till panocytopeni. Många patienter har då ökad känslighet att utveckla infektioner, anemi relaterade 

symptom och blödningar. 10–40 % av patienter med MDS utvecklasr AML. Prognosen varierar 

stort med en median överlevnad mellan 9–29 månader.  Diagnosen MDS ställs vid uteslutande av 

andra orsaker, påvisade klonala genetiska avvikelser, kvarstående föärndringar i mer än två 

månader, och benmärgen innehåller mer än 10 % dysplastiska celler, med avvikelser i morfologi, 

mängd och funktion genom utstryck eller bioposi.  

Behandling: patienter svarar ofta dåligt på cytostatika behandling eftersom MDS orsakas av 

stamcellsskador. Allogen stamcellstransplantation är den enda behandling som kan bota patienter 

med MDS (enligt https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=692). Patienter som inte uppfyller 

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=692
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transplanationskraven kan få understödjande behandling i form av blodtransfusioner, eller andra 

behandling som lindrar symptomen orsakade av pancytopenin.  

 

Myeloproliferativa sjukdomar 

är neoplastiska stamcellssjukdomar som gemensamt erhåller muterade, aktiverade tyrosinkinaser 

som medför cellproliferation alternativt, uppstår självständig celltillväxt på grund av förvärvade 

avvikelser i olika signaleringsvägar. Dessa tillstånd leder till överproduktion av olika blodceller, 

och kan vara uni-, bi- eller trilinjära. Neoplastiska progenitorer kan orsaka extramedlulär 

hematopoes som resulterar i hepatosplenomegali. Kronisk myeolisk leukemi separeras från övriga 

myeloproliferativa neoplasier pga. dessa karaktäristiska genetiska avvikelser med Philadelphia 

kromosomen. Den vanligast mutationen är en aktiverande mutation i tyrosinkinas JAK2 och ses 

vid all polcytemi vera samt 50 % av fallen med essentiell trombocytemi och primär myleofibros. 

Nämnda sjukdomar, redovisas nedan, kan utvecklas till en ”förbrukad fas” som liknar primär 

myleofibros eller en ”blastkris” som istället liknar akut leukemi, vilka båda stimuleras av 

förvärvade somatiska mutationer.  

Kronisk myeloisk leukemi (CML / KML):  

medför ökat antal granulocyter, både prekusorer i benmärgen och mogna celler i perifer blod. 

Karaktäristiskt för CML är närvaro av den så kallade Philiadelphia kromosomen – en balanserad 

translokation mellan kromosom 22 och 9 som medför en fusion av BCR- respektive ABL-gen och 

resulterar i en BCR-ABL gen. BCR-ABL genen krävs för att diagnosen kronisk myeloisk leukemi 

skall ställas, där 95 % är orsakde av balanserad translokation medan resterande 5 % är orsakde av 

cytogenetiska eller genetiska förändringar som involverar mer än två kromosomer. Kan genomgå 

transformation till akut lymfoblastleukemi. Underliggande genetisk avvikelse orsakar kontinuerlig 

aktivering av tyrosinkinas 

Etiologi: de flesta fall av CML är idiopatiska men riskfaktorer innefattar exponering av joniserad 

strålning. Till exempel sågs det en 50 gånger högre incidens hos Hiroshima och Nagasaki 

överlevare.   

Patofysiologi: BCR–ABL fusionsgenen är kronisk aktivt på grund av förlust av regleringsförmåga 

och ger överaktivitet i ABL-1 tyrosinkinas som stimulerar ökad cellproliferation.  
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Morfologi: cellsammansättning i perifiert blod är mycket karaktäristisk för CML, med kraftigt 

förhöjt leukocytantalet samt dominans av neutrofila granulocyter, metamyelocyter och 

myelocyter. Även basofila och eosinofila granulocyter samt trrombocyter ses i ökade mängder. 

Hypercelullaritet ses i benmärgen till följd av ökad mängd mognande granulocytiska och 

megakarycytiska prekusorer. Överdriven extramedullär hematopoes leder till hypertrofi i mjälten 

och därmed splenomegali, detta kan dock leda till nedsatt perfusion och utgör risk för infarkt i 

mjälten.  

Kliniskt: CML har ofta en smygande debut med initiala diffusa, allmänsymptom som feber, 

nattsvettningar och viktnedgång samt trötthet relaterad till anemi. Ibland uppträder det första 

symptomet som lokaltryck pga. splenomegali. CML har initialt ett långsamt, kroniskt förlopp, där 

median överlevnad är tre år även utan behandling. Cirka 50 % av CML utvecklar senare en 

accelerad fas med tilltagande anemi och nydebuterande trombocytopeni samt ytterligare cytogena 

abnormaliteter och slutligen utveckling av ett tillstånd som liknar akut leukemi. Övriga 50 % 

utvecklar direkt en ”blastkris” utan den accelerade fasen innan. Där blaskrisen liknar i 30 % akut 

lymfatisk leukemi och 70 % akut myeloisk lymfom. Mindre vanligt är att CML utvecklas till en 

fibrotisk fas i benmärgen som då liknar primär myleofibros.  

Behandling: För att CML skall diagnostiseras krävs bekräftning av BCR-ABL genen vilket kan 

göras genom karyotyp-analysering, fluorescence in situ hybridisation (FISH) eller PCR assay. 

Tackvare målinriktad terapi kan många patienter uppnå långvarig remission och förhindrar 

progression av blastkrisen. Målinriktad terapi vid kronisk myeloisk leukemi innebär behandling 

med tyrosinkinashämmare som exempelvis Glivec eller Imatinib. Dessa verkar specifikt som 

BCR-ABL inhibitorer och har för det mesta god effekt. Ibland utvecklar patienter med tyrosinkinas 

hämmare en resistans mot inhbitorn då tumörerna förvärvar mutation som hindrar läkemedel att 

binda till BRC-ABL genen. Vissa patienter kan därför behandlas med hematopoetisk 

stamcellstransplantation som skulle kunna vara kurativt men medför en rad andra risker. 

Polycytemia vera (PCV) 

är starkt asssocierat med aktiverande mutationer i tyrosinkinas JAK2, som normalt fungerar inom 

intracelullär signaleringsvägar för erytropoetin- och andra tillväxtfaktor-receptorer.  

Etiologi: Orsaken till polycytemi vera är en JAK2 mutation som sänker de hematopoetiska cellers 

beroende av tillväxtfaktorer som driver celltillväxt och -överlevnad. Dock är etiologin till JAK2 

mutationer okänd, men nedärvning visar en ökad benägenhet för utveckling av PCV.  

Patofysiologi: tyrosinkinaset, JAK2, blir uppreglerad och medför konstant proliferation via 

tyrosinkinasaktivitet i intracellulära signalsystem. Detta leder således till överdriven proliferation 

av erytroida, granulocytiska och megakarycytiska beståndsdelar, det vill säga panmyelos. 

Morfologi: de främsta kliniska tecken på PCV är en absolut ökning av erytrocyter. Samtidigt ses 

lågt serum erytropoetin vilket påvisar tillväxt oberoende av tillväxtfaktorer hos neoplastiska 

kloner. Den ökade mängden erytrocyter medför ökad blodvolym och viskositet vilket ofta 

resulterar som kongestion i flera vävnader. Ofta ses tillväxt i levern på grund av extramedullär 

hematopoes och ibland ses även tillväxt i mjälten pga. kongestion. Vanligt förekommande är 

trombos och infarkt till följd av den ökade viskositeten och stas. Trombocyter kan även producera 

dysfunktionella neoplastiska kloner som ger ökad risk för både trombos och blödning. Ungefär en 
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tredje del av patienterna uppvisar blödningar i GI-kanalen, munnen eller hjärnan till följd av 

mindre trauma. I perifert blod ses även basofili, som då kan frisätta ökad mängd histamin. 

Benmärgen blir hypercellulär pga. ökning av multipotenta progenitorer, och cirka 10 % av 

patienter har även utvecklar fibros i benmärgen.  

Kliniskt: patienter med PCV har Hb > 185 och 165 g/L hos män respektive kvinnor (normalt Hb 

135 g/L). Debuten är ofta smygande och uppstår i senare medelålder. Vanliga symptom vid PCV 

är huvudvärk, yrsel, gastrointestinala besvär, hematemsis (blodkräkningar) och melena (blod i 

avföring) samt klåda till följd av förhöjt serum-histamin. Diagnosesn ställs laboratorisk då det 

återfinns ökat antal erytrocyter, granulocyter och trombocyter. 30 % av patienterna utvecklar 

trombottiska komplikationer som främst drabbar hjärta elle hjärna. Hepatisk ventrombos är en 

ovanlig, men mycket allvarlig komplikation av PCV. Mindre blödnignar från näsa och tandkött är 

vanliga, och cirka 5–10 % av patienter får livshotande blödningar. Långvarig överlevnad, ungefär 

10 år, leder till ökad benägenhet för att PCV ska utvecklas till en ”förbrukad” fas, vilket drabbbar 

cirka 15–20 % av patienterna med PCV genomgår denna utveckling. Den ”förbrukade” fasen 

liknar primär myelofibros med omfattande fibros i benmärgen och medför kraftig förstorning av 

mjälten. Cirka 5–10 % av patienterna med PCV utvecklar en ”blastkris” och ger en identisk bild 

som vid AML.  

Behandling: hos patienter där behandling uteblir är dödligheten hög och patienterna avlider ofta 

inom några månader tilll följd av vaskulära komplikationer. Median överlevnad är upp till 10 år 

med behandling genom t.ex. att erytrocyt antalet hålls normalt genom upprepad åderlåtning 

(”phlebotomy” – tappning av blod). Målinriktade JAK2-inhibitorer kan ges vid den ”förbrukad” 

fas av PCV, och ger viss förbättring hos de flesta patienter.  

Essentiell trombocytemi, ET  

(finns ej i boken, utgår därför från föreläsningsanteckningar): ger ökat antal trombocyter där TPK 

överstiger 1000 x 109 per liter (normalt ). I 50 % av fallen ses JAK2 mutationer, som nämnt ovan, 

leder till ökad tillväxt. ET kan orsaka blödningar, trombos och splenomegali, men ingen betydlig 

fibros ses vid ET. Megakaryocyterna är morfologiskt större och fler till antalet. Symptom vid ET 

är trötthet, klåda efter varmt bad eller dusch, yrsel, huvudvärk, svettningar och viktnedgång samt 

symtom av splenomegali och tromboemboliska komplikationer som exempelvis blödnignar. 

Blödnignarna uppstår pga. nedsatt funktion i trombocyter. ET kan ibland förväxlas med PMF (se 

nedan) då sjukdomarna i tidigt stadie liknar varandra, däremot skiljs dessa åt med avseende på 

kärnornas utseende tidigt.  
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Primär myelofibros (PMF) 

karaktäristiskt är utveckling av förstörande fibros i benmärgen som reducerar hematopoes och ger 

upphov till cytopenier samt extramedullär hematopoes. Kliniskt ses anemi, trombocytos och 

splenomegali till följd av den extramedullära hemtapoesen. Utöver dessa uppvisar patienter 

symptom som feber, nattsvettningar, viktnedgång, dyspné, trötthet och blödningar. Histologiskt 

liknar PMF ”förbrukade” faser som ofta uppstår senare i förloppet av övriga myleoproliferativa 

sjukdomar.  

Etiologi: JAK-STAT signaleringen verkar vara involverad i allra flesta fall av PMF. JAK2 

mutationer ses i 50–60 % av fallen och hos 1–5 % ses även aktiverande mutationer av 

trombopoetinreceptor. Resterande fall har stark association till mutationer inom JAK-STAT 

signaleringen, men dessa är inte helt klarlagda. Det är dock oklart vad som styr en JAK2-mutation 

till utveckling av PCV eller PMF.  

Patofysiologi: den karaktäristiska fibrosbildningen tros bero på felaktig frisättning av fibrogena 

faktorer från neoplastiska megakaryocyter. Fibroblast mitogenerna platlet-drived growth factor 

och TGF-B frisätts och stimulerar fibroblast proliferation samt kollagenbildning och angiogenes. 

Med förvärrad benmärgsfibros ökar den extramedullära hematopoesen kompensatoriskt, dock av 

oklara skäl är den extramedullära erytropoesen störd vilket tillsammans med reducerad 

benmärgskapacitet leder till allvarlig anemi.  

Morfologi: perifert blod påvisar tydliga avvikelser, med bland annat förändrad form av erytrocyter 

och kärnförsedda erytroida prekusorer samt omogna leukocyter – tillsammans benämns dessa fynd 

som leukoerytroblastos. Det finns även stora och dysplastiska megakaryocyter och trombocyter. 

Först genomgår benmärgen ett prefibrotiskt stadium med hypercellularitet som följs av markant 

fibrosbildning med hypocellularitet och anemi samt stora, hyperkromatiska megakaryocyter 

ordnade i kluster. Uttalad splenomegali ses även orsakat av extramedullär hematopoes, ofta 

associerat med subkapsular infarkt och mjälten kan väga upp till 20 gånger mer än normalt. Det är 

även vanligt med viss hepatomegali.  

Kliniskt: primär myelofibros debuterar hos individer i 60 års åldern med progressiv anemi och 

splenomegali, med ospecifika symptom som trötthet, viktnedgång och nattsvettningar. 

Hyperuremi och sekundär gikt ses som ett resultat av hög cellomsättning. Kliniskt ses måttligt till 

svår normokrom och -cytär anemi tillsammans med leukoerytroblastos. Leukocytantalet är 
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antingen normalt eller milt reducerad. Trombocytantalet är initialt normalt eller förhöjt, men under 

sjukdomprogression utvecklas trombocytopeni. Dock är fynden i perfiert blod relativt ospecifika 

och därför krävs benmärgsbiopsi för att diagnos ska ställas. 5–20 % utvecklar livshotande tillstånd 

relaterade till PMF som infektion, trombos och blödningar till följd av trombocytdefekter samt 

utveckling av AML. 

Behandling: det är svårare att behandla primär myelofibros jämfört med polycytemi vera och 

kronisk myeloisk leukemi, med en median överlevnad på 4 till 5 år. JAK2 inhibitorer kan användas 

för symptomatisk behandling samt minska splenomegali, dessa läkemedel kan ges till patienter 

med och utan JAK2 mutationer då signaleringsvägen påverkas. Hematopoetiskt 

stamcellstransplantation kan vara kurativt för patienter som klassificeras för transplantationer. 

PMF svarar sällan eller aldrig på erytropoetinbehandling, och uteblivet svar på behandlingen visar 

indikation på PMF.  

 

Reaktiv polycytemi:  

Ökat antal blodceller pga. fysiologisk kompensation, t.ex. höga höjder, rökning eller tumörer.  

Reaktiv granulocytos 

Leukemoid reaktion: leukocyter ökar explosionsartar som svar på infektion eller annan sjukdom. 

Morfologiskt är denna reaktion likt bilden som ses vid leukemi.  

Reaktiv trombocytos 

kraftig ökning av trombocyter i blodet och kan bero på kronisk eller akut infektion/inflammation, 

blödning, operation, trauma, malignitet eller splenoektomi. Reaktiv trombocytos är vanligare än 

essentiell trombocytos, där det finns mer eller mindre uppenbara kopplingar till en underliggande 

sjukdom.  

 

 

Lymfoproliferativa sjukdomar 

Stadieindelning hos lymfom 

Lymfom är en allmän term för cancer som utvecklas i lymfsystemet, där de vita blodkropparna 

insjuknar och samlar sig i eller utanför någon av kroppens lymfknutor. Dessa cancrar delas in i 

Hodgkins sjukdom, samt non-Hodgkins lymfom (som innefattar alla övriga typer av lymfom). 

Det finns cirka 30 olika typer av non-Hodgkins, vilka grovt kan indelas i högmaligna och 

lågmaligna lymfom, men man delar även upp dem i tre olika huvudtyper, nämligen T-

cellslymfom, B-cellslymfom och storcelligt anaplastiskt lymfom. 

 

Stadium: 

I – En region, till exempel hals, armhåla eller ljumske 

II – Två eller flera regioner, men på samma sida av diafragma 

III – Engagemang av lymfkörtlar på båda sidor av diafragma 

IV – Spridd sjukdom både i lymfkörtlar och i andra organ 
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Dessutom anges bokstaven A eller B beroende på om allmänsymtom som viktnedgång, påtagliga 

nattsvettningar och feber förekommer (B) eller ej (A). Vid stor sjukdomsutbredning på ett ställe, 

definierat som >10 cm, används ordet ”bulkig”, vilket klassificeras med bokstaven (X).   

 

Kronisk lymfatisk leukemi, KLL 

KLL är en smygande, långsamt växande tumör där tumörcells överlevanden är viktigare än 

tumörcellernas proliferation. KLL är analogt med småcellig lymfocytärt lymfom, SLL, där KLL 

engagerar blodet medan SLL inte gör det.  

Etiologi: Etiologin är okänd. Dock tros cirka 5 % av patienter med KLL har en ärftlig komponent 

som orsakar KLL och vissa omgivningsfaktorer har visats påverka, men specifikt utlösande agens 

är ännu oklara. Den vanligaste formen utgår från B-celler (B-KLL). Även leukemi med T-cells- 

karakteristika förekommer, så kallad prolymfocyt-leukemi (T-PLL). Klonala tumörceller 

ackumuleras i benmärg och blod, samt ofta även i lymfknutor och mjälte. 

Patofysiologi: Patienter med KLL har ofta höga nivåer av ett protein som inhiberar apoptos, 

BCL2. Kromosomal deletion är en mekanism som kan leda till överuttryck av BCL2, vilket leder 

till genförlust av microRNA som kodar för negativ kontroll av BCL2. Ytterligare en viktig 

mekanism är signalering via B-cells receptorer, BCR, som leder till ökat uttryck av gener som 

stimulerar överlevnad hos tumörcellerna. Genom okänd mekanism leder kronisk lymfatisk 

leukemi även till en immunologisk dysregulering, framförallt av B-celler vilket ofta resulterar i 

hypogammaglobulinemi. Dock ses det även i 15 % en produktion av autoantikroppar mot 

erytrocyer och/eller trombocyter, vilket då försämrar immuntoleransen. Patienter med KLL 

uppvisar symptom med trötthet, feber och leukocytos.  

Morfologi: lymfnod engagemang och utplåning ses genom 

ansamling av små lymfocyter och spridda, diffus foci av stora, 

mitotiska celler. Foci med mitotiskt aktiva celler kallas för 

proliferation center, vilket är ett karaktäristiskt fynd vid KLL. 

Dominerande är små, vilande lymfocyter med mörka, runda kärnor 

och sparsam cytoplasma.  Utöver lymfnod engagemang ses även 

engagemang av benmärg, mjälte och lever. De flesta patienter har 

absolut leukocytos med små, mogna lymfocyter och i cirkulationen 

är dess ofta instabila. Vid utstryk förstörs många av dessa instabila 

lymfocyter och ger upphov till ”utsmetade celler” vilket även är 

karaktäristiskt för KLL.  

KLL är en neoplasm av mogna B-celler som uttrycker CD20 och yt-

immunoglobuliner, men dessa uttrycker även CD5 (normalt uttryckt 

på T-celler) vilket gör KLL enkelt att identifiera vid flödescytometri. 

Ungefär 50 % av KLL tumörer har karyotypiska rubbningar, där 

trisomi 12 och deletion på kromosom 11, 13 och 17 är vanliga.  

Kliniskt: ofta är KLL initialt asympotomatisk, där de vanligaste 

symptomen är diffusa och ospecifika som trötthet, viktnedgång och 

anorexi. 50–60 % av patienter uppvisar hepatosplenomegali och 

lymfadenopati. Ofta är lekuocytantalet förhöjt, vid KLL stiger denna 

kraftigt. Även 50 % av patienterna utvecklar i senare stadie 

hypogammaglobulinemi vilket kraftig ökar deras infektionskänslighet. I vissa fall 
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utvecklas KLL till en aggressiv tumör typ som liknar diffust storcellig B-cells lymfom (s.k. 

Richter syndrom) och då sjunker median överlevnad till mindre än 12 månader.  

Behandling: OBS, många patienter lever normalt liv/livslängd med KLL utan allvarligare 

symptom och klarar sig länge utan behandling, men dessa patiener går på regelbundna 

kontroller. Detta är pga. tumörens indolenta växtsätt. Då symptom blir med påtagliga kan 

behandlingar sättas in, t.ex som strålbehandling, cytostatika, tyrosinkinashämmare m.fl. 

Prognos och behandlingsalternativ varierar stort beorende på sjukdomens stadium och 

genetiska fynd. T.ex. närvaro av TP53, en tumörsupressorgen, är associerat med mindre än 

30 % 10-årsöverlevnad. Molekylära patogenesen kan uttnyttjas vid behandling och 

utveckling av målinriktade läkemedel genom t.ex inhibering av BCR-signalering eller 

BCL2 funktion. Hematopoetisk stamcellstransplanation kan vara kurativt.  

Plasmacellstumörer 

även s.k. Multipel myelom, har sitt ursprung från terminalt differentierade B-celler d.v.s 

plasmaceller.  60–70 % är IgG-myelom, 20 % IgA-myelom och 15–20 % producerar inkompletta 

Ig-molekyler som endast består av lätta kedjor (s.k. Bence-Jones proteiner). Normalt produceras 

polyklonala immunoglobuliner, men vid myelom produceras monoklonala immungolbuliner i 

serum, även kallat M-komponenter. Dessa M-komponenter är vanligast av IgG-typ och utgör ett 

diagnostiskt fynd.  

Etiologi: okänd, sannolikt föregås sjukdomen av stadium med monoklonal gammopati.  

Patofysiologi: ofta ses kromsomala translokationer som fuserar IgH locus på kromosom 14 med 

onkogner som cyklin D1/3 gener. Detta leder till dysreglering av D cykliner och resulterar i ökad 

cellproliferation. Proliferation av myelomceller stimuleras även av ökad produktion av cytokin 

interleukin-6 vilket frisätts från fibroblaster och markofager i benmärgen. Det huvudsakligen 

patologiska effekten vid multipel myelom medieras av neoplastiska plasmaceller som uppreglerar 

RANKL-receptorer i stromala benmärgsceller vilket då driver osteoklastisk aktivitet. 

Tumörcellerna frisätter även en rad faktorer som hämmar osteblasters funktion. Myelom har, dock 

okänd mekanism, även en påverkan på den humorala immuniteten. Trots att serum 

immunoglobulin är förhöjt, är mängden funktionella antikroppar kraftigt nedsatt och medför ökad 
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känslighet för bakteriella infektioner. Myelom medför förändringar som påverkar njurfunktionen. 

Den viktigast patologiska effekten beror på obstruktiva proteinhaltiga gjutningar som bildas i 

distala tubuli och samlingrören, som då främst består av Bence-Jones proteiner. Despostion av 

lätta kedjor i glomeruli och/eller interstitet bidrar även till njurskada. Yttterligare leder 

hyperkalcemi till dehydration och njurstensbildning.  

Morfologi: ofta är sjukdomen asymptomatisk i tidiga stadier, och multipla myelom manifesterar 

vanligen med multifokala destruktiva skelettlesioner, vanligen i ryggraden, skallben, pelvis, 

femur, nyckelben och/eller skulderblad. Lesionerna uppstår i medullära kaviteter och bryter ner 

sponigöst ben som progressivt leder till destruktion av benbarken. Skelettdestruktion leder 

framförallt till patologiska frakturer, vanligast i ryggraden eller femur, men även hyperkalcemi till 

följd av ökad benresorption. Mikroskopiskt ses ökat antal plasmaceller i märgen och trots att de 

myeloma celler liknar normala plasmaceller erhåller de avvikelser som prominenta nukeoler eller 

cytoplasmatiska inklusinor med immunoglobulin.  

Kliniskt: de klinska fynden baseras på (1) plasmacellers effekt på skelettet, (2) överdriven 

produktion av immunoglobuliner med onormal fysiokemisk funktion, och (3) humoral 

supprimerande immunitet. Benresorption leder till patologiska frakturer och kronisk smärta. 

Hyperkalcemin som detta också medför kan ge upphov till neurologiska manifest som förvirring, 

svaghet och slöhet samt njurdysfunktion. Minskning av normal immunoglobuliner medför ökad 

känslighet för bakteriella infektioner. Njursvikt drabbar upp till 50 % av patienter och är starkt 

associerat med närvaro och nivåer av Bence-Jones proteinuri, där dessa lätta kedjor starkt medierar 

njurskada.  

Behandling: patienter utan behandling med mutlipla skelettlesioner överlever sällan mer än 6 till 

12 månader, medan patienter med ett idolent myelom kan leva asymptomatiska i flera år. Således 

är prognosen mycket varierad mellan olika patiener. Vanligaste är att sjukdomen är progressiv och 

obotbar. Effektiva terpaier saknas och patienter behandlas i dagsläget med höga doser kortison. 

Bifosfonater är läkemedel som hämmar benresorption och minskar därmed patologoiska frakturer 

samt reducerar hyperkalcemi. Hematopoetisk stamcellstransplantation förlänger liv, men har ingen 

kurativ effekt på sjukdomen.  
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Non-Hodgkin lymfom, NHL 

grupperas som antigen B-cells neoplasier (80 %) eller T- och NK-cells neoplasier (20 %), där B-

cellslymfom ofta involverar translokationer i immunoglobulingener och T-cellslymfom 

framförallt involverar T-cellsreceptorgener. De vanligaste lymfomen härstammar från B-celler 

som har migrerat till germinal center efter antigen stimulans och där genomgått hypermutationer. 

Vid B-cells maligniter ses ofta kromosomala translokationer i immunoglobulin locus som tros 

uppstå av ”misstag” vid differentiering av immunoglobulingener. Mogna T-celler har däremot 

stabila genom och orsakar därför mycket sällan lymfom där det är ytterst ovanligt att se 

translokationer. Non-Hodgkin lymfom kan vara indolenta eller agressiva, leukemiska eller 

lymfoma (d.v.s. förekommer i blodet respektive kan både förekomma i blod och bilda solida 

tumörer), vissa drabbar främst barn medan andra drabbar vuxna. Riskfaktorer för utveckling av 

Non-Hodgkin lymfom är immunsupprimerade patienter antigen pga. behandling eller HIV-

infektion och kroniska inflammationer som t.ex ses vid autoimmuna sjukdomar eller infektioner 

som Hepatit B/C, även kemiklier och strålning kan utgöra risk. Behandling vid indolenta lymfom 

är oftast ingen eftersom cancercellerna tillväxt är långsam. Lokaliserade lymfom i tidigt stadium 

behandlas med strålbehandling, medan aggressivare lymfom kan leda till död inom några månader 

utan behandling. Behandlingen för de aggressiva typerna är cytostatika och/eller i kombination 

med målinriktad terapi.  

 



11) HEMATOPATOLOGI 338 

Follikulärt lymfom 

har ursprung från follikulära B-celler som finns i germinal centra. Det är den andra vanligaste 

formen av non-hodgkin lymfom och utgör cirka 20–30 %. Stigande ålder utgör en riskfaktor och 

median åldern är 64 år.  

Patofysiologi: i mer än 85 % av fallen med follikulärt lymfom ses en karaktäristisk kromosomal 

translokation mellan kromosom 18 och 14 som resulterar i fusionsgenen BCL2-IgH. Som tidigare 

nämt är BCL2 ett protein som inhiberar apoptos, där translokationen leder till överuttryck av BCL2 

och cellöverlevnad. Hos en tredjedel av patienterna ses ytterligare mutationer i gener som kodar 

för histon-modiferande protein, vilket tyder på att epigentiska förändringar bidrar till genesen av 

dessa tumörer.  

Morfologi: lymfnodengagemang ses genom distinkt nodulär proliferation som utplånar normalt 

parenkym. Tumörcellerna har en distinkt fenotyp som uttrycker B-cellsmarkörer som CD20 och 

CD10, där immunhistokemi underlättar diagnostik. De dominerande neoplastiska celler kallas 

”centrocyter”, vilket är större B-celler med vinkel klyvna kärnor och prominenta inbuktningar samt 

med grovt, kondenserad kromatin och diffusa nukleoler. Med centrocyter finns även centroblaster 

som är större celler med vesikulärt kromation, flera kärnor och sparsam cytoplasma. Mitoser 

förekommer sällan och nekroser ses aldrig.  

Kliniskt: follikulärt lymfom manifesterar ofta med smärtfri, generell lymfadenopati och 80 % 

uppvisar även benmärgsengagemang. Hos 30–40 % av patienterna med follikulärt lymfom 

transformerar denna till ett diffust storcelligt B-cells lymfom, där tumörer som uppstår av en sådan 

utveckling är mindre kurativ jämfört med de novo storcelligt lymfom.  

Behandling: Oftast förekommer follikulärt lymfom i indolent form och då kräver behandling, 

dock går sjukdomen inte att bota. Cytostatika eller målriktade läkemdel som anti-CD20 

antikroppar (Rituximab) ges sällan till patienter med idolent sjukdomsförlopp, utan behandling är 

reserverad för patienter med ohanterlig symptomatisk sjukdom.  

Mantelcellslymfom 

utgör ungefär 6 % av all non-hodgkin lymfom. Detta är en malign tumörsjukdom som utgår från 

naiva B-celler som normalt återfinns i mantelzonen i lymfoida folliklar. De starkaste riskfaktorerna 

är manligt kön och hög ålder.  
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Patofysiologi: nästan alla tumörer har en translokation (11;14) som fuserar cyklin D1 gen med 

IgH locus. Translokationen leder till överuttryck av cyklin D1 som resulterar i stimulerad tillväxt.  

Morfologiskt: Tumörcellerna uttrycker IgM och IgD, CD20 och CD5, samt har höga nivåer av 

cyklin D1 proteiner. De är även större än normala lymfocyter med oregelbunden nukleus och 

sparsam cytoplasma. Mantelcellslymfom medför lymfnodengagemang med diffusa nodulära 

växtmönster. Proliferation center saknas. Benmägen är involverad i de flesta fall och i 20 % är 

även perifert blod påverkat. Ibland uppstår tumörer i GI-kanalen som manifesteras som 

multifokalt, submukosalt noduli som makroskopiskt liknar polyper.  

Kliniskt: de flesta patienter visar trötthet och lymfadenopati med generell egagemang av benmärg, 

mjälte, lever och ofta GI-kanalen. Lymfomatoid polypos i GI kan orska järnbristanemi. 

Mantelcellslymfom är som sagt maligna och aggressiva samt obotliga. Medianöverlevnaden är 

mellan 4–6 år.  

Diffust storcelligt B-cells lymfom, DLBCL 

utgör ungefär 35 % av alla non-hodgkin lymfom och 

är den vanligaste typen lymfom hos vuxna. De kan 

vara nodala, extranodala eller båda och de extranodala 

tumörerna kan iprincip drabba alla organ och 

vävnader. Det finns många olika subgrupper av 

DLBCL som varierar genetiskt, patofysiologiskt, 

morfologisk och kliniskt. T.ex. finns det EBV- och 

kaposi sarkom herpesvirus associerat DLBCL som 

vanligen drabbar immunsupprimerade patienter 

antigen pga. AIDS eller iatrogent. Det finns även 

ospecificierat-, mediastenalt-, hud- och CNS-diffust storcelligt B-cells lymfom. DLBCL kan även 

vara transformerad med ursprung från t.ex. ett lågmalignt lymfom. Åldern är den viktigaste 

riskfaktorn och medianåldern vid diagnos är 70 år, men sjukdomen kan drabba alla åldrar.  

Patofysiologi: en tredje del av patienter med DLBCL har rearragemang av BCL6 genen, och ännu 

högre andel ar aktiverande punktmutationer i BCL6 promotorgen. Båda vilka leder till ökade 

nivåer av BCL6, en transkriptionsfaktor för genuttryck i germinal center B-celler. 30 % av 

DLBCL-tumörer har translokation med BCL2 genen, och några av dessa tumörer kan vara 

transformerade follikulära lymfom.  

Morfologiskt varierar bilden stort med diffust växande tumörer i vävnader. De neoplastiska B-

cellerna är stora. I vissa tumörer har cellerna runda/ovala nukleära konturer, spritt kromatin, 

distinkta nukleoler och blek, sparsam cytoplasma. Andra tumörer har runda eller multilobulerade 

nukleus, en eller två prominenta nukleoler och blek eller basofil cytoplasma. Tumörcellerna 

uttrycker B-cells antigenet CD20 och ytbundet IgM och/eller IgG samt andra antigen i varierande 

grad.  

Kliniskt: ofta presenterar patiener en snabbt växande, symptomatisk massa på en eller flera ställen. 

Där extranodalt drabbas vanligen gastrointesinal-kanalen. Det ses inte egagemang av lever, mjälte 

eller benmärg vid diagnos.  
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Behandling: utan behandling är DLBCL aggressiva och snabbt dödlig. Men men en intensiv 

kombination av cytostatikabehandling och anti-CD20 immunoterapi ses fullständig remission hos 

60–80 %, varav cirka 50 % förblir sjukdomsfria. De övriga kan istället få aggressiva terapier som 

högdos cytostatika och stamcellstransplantation.  

Burkitt-lymfom 

är ett av de mest aggressiva B-cells lymfom som finns och drabbar framförallt barn och unga 

vuxna.  

Etiologi: Burkitt-lymfom finns som endemisk eller sporadiskt variant. Endemiska Burkitt-lymfom 

förkommer i stora delar av Afrika där malaria finns i hög utsträckning. Vid endemiskt burkitt 

lymfom är EBV positivt till 100 %. Sporadiska varianter av Burkitt-lymfom har större geografisk 

variation, och utgör cirka 30 % av non-hodgkin lymfom hos barn i Nordamerika.  

Patofysiologi: Burkitt-lymfom är starkt associerat med translokation av MYC genen som 

resulterar i överuttryck av MYC. MYC är en transkriptions faktor och huvudregulator av aerob 

glykolys, vilket är ett kännetecken för cancer som är associerat med snabb celltillväxt. Detta 

resulterar i dysregulation. Karaktäristiskt för Burkitt-lymfom är mycket hög 

proliferationshastighet ochh apoptos.  

Morfologi: tumörcellerna är medelstora, typiskt med runda eller ovala kärnor, några distinkta 

nukleoler. Cytoplasman är basofil eller amfofil som ofta innehåller små, lipid fyllda vakuoler. De 

apoptotiska cellerna medför ökat antal av makrofager innehållandes upptaget kärnrester. 

Makrofagerna omges av klara utrymmen som ger upphov till ”stjärnhimmel-mönster”. 

Tumörcellerna uttrycker IgM, B-cellsmarkören CD20, germinal center B-cellsmarkörer CD10 och 

BCL6. 

Kliniskt: de endemiska tumörerna manifesterar ofta som maxillärt eller mandibulärt, medan det 

är vanligare med abdominala tumörer i tarmar, retroperitoneum eller ovarium vid sporadiska fall. 

Abdominala tumörer kan ge upphov till symptom som magsmärtor och blodblandad avföring.  

Behandling: som sagt är Burkitt-lymfom hög aggressiv, men med mycket intensiv kemoterapi blir 

en majoritet av patienterna botade. 

Multipel lymfom  

(se Multipel myelom) 
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MALT-lymfom 

mucosa associerad lymfatiskvävnads lymfom: utgör cirka 8 % av all non-hodgkin lymfom. 

MALT-lymfom ger extranodal vävnadsengagemang som främst drabbar slemhinnor och 

körtelvävnad, t.ex. magtarmkanalen slemhinnor, spottkörtlar, thyroidea eller bröstvävnad.  

Etiologi: MALT-lymfom i ventrikeln är associerat med Helicobacter pylori, där eventuell 

antibiotikabehandling kan ge remission.  

Patofysiologi: gastriska lymfom utgår från B-celler och de transformerad B-cellerna har ett 

växtmönster som liknar normal mucosa-associerad lymfoid vävnad.   

Morfologi: makroskopiskt är tumörerna ordnade som knälar som ibland kan ulcerera.  

Kliniskt: MALT-lymfom är en relativt snäll sjukdom med långsamt förlopp.  

 

 

 

Hodgkinlymfom 

karaktäriseras av få tumörceller vilka utgörs av stora, atypiska celler som kallas för Hodgkin- eller 

Reed-Sternberg celler. De har ursprung från germinala B-celler, men är så defekta att de inte kan 

uttrycka immunoglobulin. Cellerna omges av rikligt infiltrat av lekuocyter och ibland ses även 

sklerotisk bindvävsbildning. Tumörcellerna ses även blandad med en riklig mängd reaktiva celler. 

Tumörtillväxt medieras av inflammatoriska cytokiner. Hodgkin lymfom uppstår i en enskild 

lymfnod och sprider sig stegvis anatomiskt. Dessa tumörer är ovanliga av B-cells ursprung, men 

skiljs åt från Non-Hodgkin lymfom på grund av deras specifika patologiska och kliniska drag. 

Främst yngre individer drabbas och fler män än kvinnor.  
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Riskfaktorer är till stor del okänd, men är starkt associerad med infektion framförallt 

mononukleos orsakat av Epstein-Barr virus. Maligt kön och ålder (median ålder 25–25 år) utgör 

riskfaktoreer och det finns en viss ärftligkomponent som tros mer bero på socioekonimska faktorer 

än genetik. EBV ses i 70 % av fallen med hodgkin lymfom.  

Morfologi: diagnosen hodgkinlymfom baseras på definitiv identifikation av Reed-Sternberg 

celler. RS-celler är stora celler med enorma multilobulerade kärnor, mycket prominenta nukleoler 

och riklig, eosinofil cytoplasma. Karaktäristiskt är celler med två spegel-lika kärnor, som vardera 

innehåller acidofila inklusioner med en kringliggande klarzon. Dessa har även typsik fenotyp och 

uttrycker CD15 och CD30.  

Patofysiologi: icke-neoplastiska inflammatoriska cell infiltrat genereras dels av RS-celler som IL-

5, TGF-B och IL-13, detta leder till rekrytering av eosinofiler, fibrogentillväxt respekive RS 

tillväxt. Vidare driver inflammatoriska celler proliferation och överlevnad av RS-celler. Typiskt 

för hodgkinlymfom är uttryck av proteiner som inhiberar T-cells funktion.   

Kliniskt: ofta uppstår hodgkinlymfom som smärtfri lymfadenopati, men kan tydligt skiljas från 

andra lymfom genom vävnadsbiopsier. Vanliga symptom är svullnad av en eller flera ömmande 

lymfkörtlar, andfåddet och tryck i bröstet, allmänsymptom som viktnedgång, feber och 

nattsvettningar. 

Behandling: försthandsval är cytostatika behandling. Vid avancerad fall ges cytostatika i 

kombination med strålbehanling. Prognosen är god vid hodgkinlymfom med en 5-årsöverlevnad 

är mer än 90 % vid statium I och II, och 5-årsöverlevnad på 50 % vid stadium III och IV. Långvarig 

strålbehandling, som ibland ges vid hodgkinlymfom, medför ökad risk för malignitet som lung- 

och bröstcancer, samt kardiovaskulära sjukdomar.  

T-cellslymfom 

utgår från mogna T-celler. Sjukdomen utvecklas mycket långsamt och debuterar med 

hudengagerar med fläckar och plack. Under många år är tillståndet begränsat till huden, men de 

kan sprida sig till lymfkörtlar och transformeras till högmaligna lymfom.  

Hårcellsleukemi 

en sällsynt tumörsjukdom som utgår från B-celler och är ett lågmalign lymfom. Tumörcellerna har 

hårliknande utskott på sin yta, och växer långsamt i framförallt benmärg och mjälte. Symptom 

uppträder först då normal benmärg ersatts av tumörceller och orsakar funktionssvikt eller 

splenomegali. Symptomen är då ofta relaterade till anemi, neutropeni, trombocytopeni och 

splenomegali (fyllnadskänsla i buken).  

 

Akuta leukemier   

Akut myeloisk leukemi (AML) 

Sjukdomen förekommer i alla åldrar från spädbarn och uppåt, men är vanligare hos äldre, framför 

allt äldre vuxna med median ålder på 50 år.  
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AML är ett amlingsnamn för sjukdomar med klonal expansion av celler som härstammar från 

myeloida stamceller. Detta innefattar granulocyter, erytrocyter och trombocyter, men ej lymfoida 

celler som T-celler, B-celler och NK-celler. 

Patofysiologi: de flesta patiener med AML har erhåller mutationer i transkriptionsfaktor gener 

som normalt krävs för myeloid cell differentiering. Mutationerna leder till ackumulering av 

omogna myeloida blaster/prekusorer i benmärgen. Det har även funnits mutationer som ger direkt 

påverkan på epigenom och därför tros epigenetiska förändringar har en stor roll vid AML.  

Det finns även en typ ”akut promyelocytleukemi (APL)” som karaktäriseras av translokation 

mellan kromosomerna 15 och 17 i leukemicellerna. Detta leder till bildandet av hybridgenen 

PMLRARA, vilket gör att receptorn för retinolsyra överuttrycks. Denna AML-typ medför särskilt 

hög risk för koagulationspåverkan och kraftigt ökad risk för tidig död på grund av 

blödningskomplikationer. Det är ändå den mest gynnsamma formen av AML då behandling 

medför mycket god chans till komplett remission och återfall ofta kan undvikas 

 

Morfologi: per definition har AML mer än 20 % av myeloida blaster som tar upp 

benmärgscellulariteten. Myeloblaster har känsligt kromatin, 3–5 nukleoler och azurofila granula. 

Karaktäristiskt för neoplastiska myeloblaster är även auer stavar, tydliga rödfärgade stavlika 

strukturer som finns i myeloblaster. De flesta tumörcellerna uttrycker myeloid-associerade antigen 

(som t.ex. CD13, CD14, CD15, CD64 eller CD117) och CD34, en markör för hematopoeiska 

stamceller. Dessa markörer underlättar diagnostik genom immunhistokemisk infärgning.  

Auerstavar är kännetecknande för AML. Det är ett streck som kan ses i cytoplasman på myeloida 

blaster vid histologisk analys. Strecket består av primär granula som klumpar ihop sig och bildar 

en stavliknande formation.  

Kliniskt: symptom och kliniska fynd är mycket lika de vid ALL och uppstår ofta till följd av 

förlust av normal benmärgsparenkym som ersätts av leukemiska blaster. Vanliga symptom är 

trötthet, blekhet, onormala blödningar och infektionskänslighet. Splenomegali och lymfadenopati 

är mindre vanligt vid AML jämfört med ALL. Patienter med AML får debut symptom inom några 

veckor, och hvanligt ses spontana blödningar som petechier, echymus och blödningar inom 

kroppskvaviteter och inre organ.  
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Behandling: vissa patiener har en specifik translokation mellan kromosom 15 och 17 som 

resulterar i PML/RARA fusionsprotein vilken blockerar myeloid differentiering, förmodligen 

genom att inhibera normala retinsyrareceptorer. Läkemedelt all-trans retinsyra, ATRA (vitamin A 

analog), har visat effekt att häva blockeringen och kan då inducera differentiatiton av neoplastiska 

promyelocyter till neutrofiler. ATRA terapi avlägsnar då snabbt tumören. Patiener med AML har 

dålig prognos, där den allmänna överlevnaden med cytostatika endast är 15–30 %. 

 

Akut lymfatisk leukemi (ALL) 

 är neoplasier av omogna pre B-celler och pre T-celler, så kallade lymfoblaster. 85 % av ALL är 

B-ALL och manifesterar vanligast som akut barndoms leukemier. Det är mindra vanligt med T-

ALL och dessa drabbar manliga ungdomar som thymiska lymfom, som sedan presenterar med 

eller utvecklas till leukemier. Eftersom B- och T-ALL är så morfologiskt och klinsikt lika, 

redovisas dessa gemensamt.  

Etiologi: akuta lymfatiska leukemier är den vanligaste cancern som drabbar barn, ofta yngre än 15 

år. ALL uppstår till följd av förvärvade genetiska avvikelser i hematopoetiska stamceller eller 

tidiga lymfocyt prekusorer. Mutationerna kan vara någon enstaka eller ett flertal, som tyder på att 

ALL är genetiskt simpel tumör, men vanligt förekommer många kromosomala avvikelser hos 

patienterna.  

Patofysiologi: mutationerna leder till dysregulation av uttryck och funktion av transkriptions 

faktorer som krävs för normal differentiering av B- och T-progenitorceller. Vid B-ALL ses en loss-

of-function mutation i gener som krävs för B-cells differentiering, som t.ex. PAX5, och i 70 % av 

T-ALL ses en gain-of-function i NOTCH1-genen vilken krävs för T-cells differentiering. 

Mutationerna leder till hämmad mognad och ökad självförnyelse, ett viktig kännetecken för 

”odödliga” cancer cellen. Det är även vanligt att se translokationer som ger upphov till 

fusionsgener som orskar tillväxt stimulans.  

Morfologi: det är vanligt att patiener är hyperdiolodia, d.v.s. har mer än 50 kromosomer per cell. 

Benmärgen ersätts av lymfoblaster och blir hypercellulär. Tumörcellerna har sparsam, basofil 

cytoplasma och kärnor med finprickigt kromatin och små nukleoler. Den mitotiska hastigheten är 
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hög. Det är även vanligt vid T-ALL att se mediastinala tumörväxter. Fynden i perifert blod varierar, 

men det är vanligt med anemier, trombocytopenier och neutropenier. Mängden leukocyter kan 

variera från mer än 100,000 celler per mikroliter till mindre än 10,000 celler per mikroliter, där 

den förste är associerat med en sämre prognos.  

Kliniskt: immunhistokemiska metoder kan användas för att definitivt fastställa diagnosen akut 

lymfatisk leukemi. I 95 % av fallen ses närvaro av terminal deoxynukleotidyl transferas, TdT, ett 

enzym specifikt uttryckt av omogna B- och T-celler. Vidare kan specifika markörer undersökas 

som CD19 och CD3 för B- respektive T-celler. ALL är en mycket aggressiv sjukdom som 

uppträder inom några veckor. De vanligaste är: symptom relaterade till förlust av benmärgfunktion 

som trötthet pga. anemi, feber och sekundära infektioner till neutropeni och blödningar från 

trombocytopeni. Neoplastisk inflitration orskar masseffekter som inkluderar skelettsmärtor från 

märgutvidgning och infiltration, generaliseras lymfadenopati, spleno- och hepatomegali. Det kan 

även uppstå systemiska manifestationer från CNS vid menigeal spridning som då orskar 

huvudvärk, kräkning och nervpareser.  

Behandling: med aggressiv, högdos cytostatika uppnår 95 % av patienter med ALL remission och 

75–85 % blir botade, trots dessa goda siffror är ALL den vanligaste dödsorsaken av cancer hos 

barn. Faktorer som medför sämre prognos är (1) patiener yngre än 2 år, (2) presentation i tonår 

eller vuxen ålder och (3) mer än 100 000 perifera blaster. Hos en majoritet av patienerna ses 

kromosomala förändringar i transkriptionsfaktorer, men en andel visar även translokationer som 

påverkar tyrosinkinaser. I de fallen har tyrosinkinas inhibitorer i kombination med cytostatika visat 

goda effekter.  
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12) Endokrin patologi   

Hypofys  

Hypofysadenom – (ACTH-, Growth hormone- och prolaktin-bildande).  

Anatomi/fysiologi i Hypofysen:  

Ligger i sella turcica som är en benficka. Det innebär att tumörexpansion sker kraniellt mot 

chiasma opticum, vilket ibland leder till synfältsbortfall (bilateral hemianopsi). 

 

Hypofysen har två lober, i loberna bildas olika hormoner. 

Adenohypofysens (framlobens) hormon: ACTH, GH, PRL, TSH, LH, FSH 

Neurohypofysens (baklobens) hormon: oxytocin, ADH 

Hypofysadenom är en benign tumör som uppkommer i adenohypofysen och kan vara antigen en 

icke-producerande eller producerande tumör. Det finns fyra olika tumörer i adenohypofysen;  

 

- kromofoba adenom som saknar hormonproduktion 

- ACTH-bildande (ger Cushings) 

- GH-bildande (gigantism/akromegali) 

- Prolaktin(PRL)-bildande (symtomatisk steatorré, mjölksekretion från bröstvårtor och 

nedsatt libido) 

- LH/FSH-bildande tumörer är väldigt ovanliga (gås ej igenom) 

 

Möjliga komplikationer av samtliga hypofystumörer är:  

• Bilateral hemianopsi vilket är bortfall av laterala synfältet i vardera öga, eftersom lateralt 

synintryck faller på den mediala näthinnan och går med mediala fibrer som korsar i 

chiasma opticum där de komprimeras av tumören, medan medialt synintryck bevaras 

eftersom det hamnar på laterala näthinnan och går via laterala fibrer vilka ej korsar i 

chiasma dvs påverkas ej av tumören. Avståndet mellan hypofysen och ovanförliggande 

chiasma opticum varierar allt ifrån ett par millimeter till ett par centimeter, vilket är 

anledningen till att synfältspåverkan kan vara såväl ett tidigt som ett sent tecken på 

hypofyssjukdom. Vid bilateral hemianopsi misstänk alltid hypofystumör. Testas med 

Donders syntest. (Vid graviditet ökar hypofysvolymen och hos cirka 10% hos friska 

gravida kan subtila, asymtomatiska synfältdefekter ses mot slutet av graviditeten.) 

• Underfunktion av andra hypofyshormon pga kompression.  
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Operation av hypofysadenom görs via att man går in via näsan och petar hål på sfenoidalsinus så 

att man kommer in i sella turcica och kan då skrapa ut tumören. 

Hypofysadenom i mikroskopet 

benigt eftersom: 

• växtmönstret är ej infiltrativt och uppvisar hög grad av differentiering 

• tumörceller är ej atypiska utan har regelbunden form och storlek  

• inga nekroser och få mitoser 

 

 

 

Hypofystumörer delas in genom immunohistokemi med antikroppar riktade mot hormonen t.ex. 
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ACTH, GH, prolaktin osv. En brun reaktion indikerar positiv reaktion dvs att patologi finns, vid 

kromofobt adenom finns ingen påvisbar hormon-produktion.  

Binjurebarken  

Hyperfunktionstillstånd 

 

Cushings syndrom 

olika etiologier (=en sjukdomsorsak), effekterna av kortisol, histopatologiska diagnoser.  

 

 
 

• Cushings syndrom är en endogen hyperkortisolism 

• Drabbar 3–4 miljoner invånare per år i Sverige 

• Cushings syndrom är ett samlingsnamn, ett syndrom, som kan ha på 4 orsaker: 

- ACTH-producerande hypofystumör - kallas då Mb Cushing. 

- Binjurebarkssjukdom (hyperkortisolism) – beror på hyperplasi av 

kortisolproducerande celler, adenom eller cancer i binjurebarken. 

- Paraneoplastisk ACTH-produktion – fås vid småcellig lungcancer, består av 

tumörceller som producerar ACTH eller liknande peptider vilket stimulerar 

binjurebarken till kortisolproduktion. 
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- Iatrogent förvärvad Cushings – sker pga överdosering av kortison. Detta orsakar 

atrofi av barken. 

• Symptom: feta kinder och buk, atrofisk muskulatur (smala armar och ben), striae pga 

kollagendefekt, osteoporos, fettpuckel (Buffalo hump),  

• Orsaken till Cushings hos barn är binjurebarksadenom eller hyperplasi. Dessa benigna 

tumörer opereras bort pga hormonbesvären. 

Conns' syndrom.  

Olika etiologer. Effekter  

Conns sjukdom är en primär hyperaldosteronism som är svårbehandlad, ger sekundär 

hypertension och hypokalemi. Kan bero på adenom eller hyperplasi.  

Symptom: muskelsvaghet, hjärtarytmi.  

Lab resultat visar hypokalemi, aldosteronism och lågt renin.  

Röntgen kan visa knöl i binjurebarken. 

Hypofunktionstillstånd:  

Addisonssjukdom  

• Addisons sjukdom är autoimmun destruktion av binjurebarken bilateralt, har ett 

smygande förlopp som blir livshotande när kortisolproduktion upphör.  

• Etiologi:  

I tredje världen beror de framförallt på tuberkulos i binjurar (granulomatös 

inflammation).  

I Sverige beror de framförallt på en autoimmun destruktion av barklagren pga adrenalit. 

Mer ovanliga orsaker såsom amyloidos, HIV eller bilateral destruktion pga metastas.  

• Symptom: Orkeslöshet, yrsel, salthunger, kräkning, buksmärta, hypotoni, generell 

pigmentering pga ACTH (ACTH är besläktat med MSH, uppvisar homologi).  

• Addisons ses ofta ihop med andra autoimmuna sjukdomar, ex. DM typ 1, hypothyreos, 

perniciös anemi.  

• Lab visar: hyponatremi, hyperkalemi, lågt kortisol, högt ACTH.  

• Behandling: Livslång substitutionsbehandling med kortisol. Vätskeersättning vid akuta 

fall.  

• Histologiskt vid tuberkulos-medierad destruktion: epitelioida jätteceller, 

Tuberkelbaciller, ostig nekros. 
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Waterhouse-Friderichsenssyndrom.  

• Waterhouse Friedrichens syndrom är en akut underfunktion i binjurebarkens samtliga 

lager, har koppling till sepsis pga meningokocker.  

• Etiologin är mikroembolisering, en teori är att IgM binder antigen och ockluderar kärl, 

vilket ger total binjurebarkssvikt i samtliga lager och nekros.  

• Är livshotande pga akut kortisolsvikt (kortisol medierar vasopressoreffekt som bibehåller 

blodtryck), kan vara orsak till plötslig död pga hypoton chock (cirkulationssvikt) 
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Binjurebarkscancer 

• Adrenokortikal hyperplasi:  

Barklagren är förstorade i multipla noduli på en eller bägge binjurar. Kan innebära 

överproduktion av aldosteron och/eller kortisol. Behandlas framförallt med medicinsk (ej 

kirurgisk) behandling. Kan orsaka t.ex. Cushings (hyperkortisolism). 

 

• Adrenokortikalt adenom:  

En singulär lesion med tydlig kapsel, ger överproduktion av aldosteron eller kortisol. 

Behandlas kirurgiskt.  

35% av kortisolproducerande adenom uppvisar missense-mutation i PRKACA 

(proteinkinas A katalytisk subenhet) som aktiverar PKA och inducerar cellproliferation 

och ökad kortisolproduktion.  

36% av aldosteronproducerande adenom uppvisar mutation i KCNJ5 vilket orsakar intag 

av Na+ i celler genom defekta kaliumkanaler samt ökad proliferation och 

aldosteronproduktion till följd av depolarisering.  

Kan vara ett ärftligt tillstånd med hypertension som förekommer i flera generationer. 

 

• Adrenokortikal cancer (ACC):  

Är en ovanlig malign tumör med aggressiv förlopp och hög dödlighet. Den ger en 

överproduktion av aldosteron eller kortisol. Kan utvecklas av den benigna typen av 

binjurebarkstumörer. 
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Histologiskt ses pleomorfism, stort antal mitoser, nekroser och kärlinväxt.  

Svarar inte bra på cytostatika, metastaserar gärna till skelett, ofta lymf- och perineural 

spridning.  

Behandlas med DDT (mitotane) som slår ut binjurefunktionen helt, allvarliga 

biverkningar. Kopplas ibland till ärftliga syndrom (MEN) misstänks framförallt om unga 

patienter med debut av ACC. 

Binjuremärg och paraganglier  

Binjuremärgen (medulla) bildar katekolaminer 

 

Feokromocytom (pheochromocytom) 

Pheochromocytom är en tumör som utgår från den kromafina cellinjen som bildar 

binjuremärgen.  

Är en adrenalinbildande tumör som utgår från kromaffina celler som bildar binjuremärgen. 

Feokromocyter har liksom ordinära kromafina celler förmåga att producera och frisätta 

katekolaminerna noradrenalin och adrenalin till cirkulationen, i varierande mängd och med ett 

episodiskt till kontinuerligt tidsförlopp. Nedbrytning av endogena katekolaminer sker 

kontinuerligt inuti tumören genom inverkan av katekolamin-O-transferas till metoxynoradrenalin 

och metoxyadrenalin. Dessa metaboliter frisätts genom diffusion kontinuerligt, vilket får värde 

att öka i serum. Stor andel patienter har olika underliggande ärftliga syndrom där denna sjukdom 

finns representerad. 

Kan vara benign (>90%) eller malign (10%)  

Ger kraftig hypertension, hjärtklappning, blekhet, kallsvettningar, ofta attackvis.  

Opereras för att undvika aneurysm/stroke.  

30 - 40% av patienter med feokromocytom har underliggande genetiskt syndrom (MEN-2), ska 

utredas på klinisk genetik. 

 

Paragangliom 

En tumör utgången från sympatiska ganglier, ses oftast utmed sympatiska gränssträngen. Bildar 

mer noradrenalin än adrenalin och har därför färre symptom, men oftare maligna (40%) jmf med 

feokromocytom.  

Paragangliom ovanför diafragma är ÖNH-paragangliom, nedanför diafragma kallas abdominella 

paragangliom. 

Endokrina pancreas  

Diabetes mellitus 

Definition av Diabetes mellitus: En metabol sjukdom med avsaknad av eller otillräcklig 

frisättning av insulin vilket orsakar hyperglykemi.  

 

Finns två stycken huvudsorter; 
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• Diabetes mellitus typ I är den juvenila diabetesen (= insulin dependent diabetes mellitus), 

10% av alla fall av DM 

• Diabetes mellitus typ II även kallad åldersdiabetes. Är 90% av alla fall.  

• Andra typer: sekundär (ofta övergående) diabetes pga läkemedel, hormonrubbningar 

(t.ex. hypertyreos), graviditet är olika specialvarianter av diabetes 

Diabetes mellitus typ I 

- 10% av alla fall 

- 1 på 300 insjuknar, prevalens 4% i Sverige (400 000 personer) 

- Etiologi: autoimmun destruktion av insulinproducerande betaceller i Langerhanska 

cellöar i endokrina pancreas, orsakar avsaknad av insulin 

- Tidigt insjuknande (<15 års ålder) 

- Snabbt insjuknande (dagar, veckor) 

 

Symptomatologi: 

- ökad törst (polydipsi) 

- ökade urinmängder (polyuri) - hyperglykemi har osmotisk effekt 

- avmagring 

- dimsyn 

- buksmärtor 

- keotacidos —> medvetslöshet —> död 

 

Diagnosticering: 

- anamnes (ökad törst, polyuri) 

- blodsockerprov eller urinprov för glukosuri 

- vid glukosuri bör alltid ett B-glukos tas snarast 

 

Behandling 

- insulininjektioner krävs 
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- anpassad kost 

- utbildning (diabetesskola) 

- motion 

- transplantation av pancreas/insulinceller 

 

Endokrina pancreas och autoimmun destruktion  

Langerhanska cellön (endokrina pancreas) består av alfa-, beta- och deltaceller. Dessa bildar 

olika hormoner; 

- insulin 70% betaceller 

- glukagon 15-20% alfaceller 

- somatostatin 5-10% från deltaceller 

- pancreas polypeptid (PP), 1-30%  

 

Insulinet har följande fysiologiska funktioner: 

insulin stimulerar: glukosupptag, proteinsyntes, glykogensyntes, glykolys (anabola funktioner) 

 

insulin hämmar: lipolys, ketogenes, proteolys, glykogenolys, glukoneogenes 

 

Autoimmun destruktion av betaceller 

Autoantikroppar orsakar insulit (inflammation i Langerhanska cellöar) 

Lymfocytärt (T-cellsmedierat) immunsvar och autoantikroppar 

3 typer av autoantikroppar vid DM typ I: 

- antikroppar mot betaceller 

- antikroppar mot insulin 

- antikroppar mot glutamatdekarboxylas 

Test för antikroppar används för att skilja mellan diabetes typ I och II. 
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Det finns olika teorier om autoimmuna reaktionen som aktiverar destruktionen av betaceller 

- Genetik: vissa genetiska varianter av HLA-genen (HLA hjälper immunförsvaret i att 

skilja mellan kroppsfrämmande och kroppsegna strukturer) - vid diabetes ses en 

överrepresentation av vissa genetiska varianter av HLA-gener 

- Miljö: tvillingstudier visar att det är 30-50% risk för tvillingar att utveckla DM typ I om 

syskonet har sjukdomen. Studier visar också att flytt till annan miljö kan medföra ökad 

risk för diabetes. 

- Virus: Coxsackievirusinfektion av betaceller triggar immunmedierad destruktion 

- Andra faktorer t.ex. läkemedel, trauma, pancreatit, malignitet 

Diabetes mellitus typ II 

- Kallas åldersdiabetes (non-insulin dependent DM) 

- Etiologin är en kombination av otillräcklig produktion eller frisättning i förhållande till 

behovet, samt bristande effekt av insulin (insulinresistens) 

- Är starkt kopplat till övervikt/fetma och hereditet 

- Ofta ett sent insjuknande >40 års ålder 

- 85 - 90% av alla fall med diabetes mellitus är typ II 

- Långsamt, smygande insjuknande (månader) 

 

Patofysiologi vid DM typ 2 

- Multifaktoriell  

- Övervikt är den starkaste riskfaktorn (50 olika loci i genomet är identifierade) 

- Betacellsdysfunktion på basen av oxidativ stress medierad via proinflammatoriska 

cytokiner i fettväv, dvs ökad fettväv —> ökad inflammation med oxidativ stress —> 

betacellsdysfunktion 

- En ökad fettväv signalerar även till perifer vävnad och minskar insulinkänslighet (ger 

insulinresistens) 

- Mikrobiomet förändras vid övervikt, förändrad tarmflora har samband med 

insulinkänslighet  



12) ENDOKRIN PATOLOGI 356 

Normalt fungerar insulin på följande sätt:  

Insulin binder till insulinreceptorer, ger signalering intracellulärt, ökar rekrytering av GLUT-4 

till cellytan för ökat upptag av glukos. DM typ II uppvisar nedreglering av insulinreceptorer och 

GLUT-4. 

 

Vid DM typ II sker följande: 

proinflammatoriska cytokiner såsom TNFalfa och IL-6 t.ex. utsöndras från fettväven 

ger nedreglering av insulinreceptorer och GLUT-4 i perifer vävnad (en slags negativ feedback 

som spårat ur) —> insulinresistens och hyperglykemi 

 

 

Behandling: 

- anpassad kost, motion, viktnedgång 

- tablettbehandling som ökar produktion och/eller frisättning av insulin  

- utbildning (diabetesskola) 

- efter längre tids tablettbehandling ofta insulinbehandling 

- Läkemedelsalternativ: metformin som ökar glukosupptag i perifer skelettmuskulatur samt 

minskar glukosutsöndring från levern. Läkemedel för aptitkontroll eller minskad 

glukagonsekretion 

 

Långtidskomplikationer av diabetes mellitus (OBS möjlig tentafråga) 

 

- Hjärtinfarkt: Hyperglykemi leder till icke-enzymatisk glykosylering av proteiner i 

kärlväggar, ger förtjockning (förträngning av lumen) och låggradig inflammation i kärl 

- Kärlskador: pg hyalin skleros ger perifer arteriell insufficiens och koronarskleros, kan 

leda till ökad infektionskänslighet, claudicatio intermittens. Hyalin skleros (= 

glykosylerade proteiner i kärlväggen som orsakar förtjockning av kärlvägg) ger ett 

förträngt kärllumen (påverkar även njure) 

- Nefropati: diabetesnefropati (glomeruloskleros pga glykosylering —> nedsatt filtration, 

njurinsufficiens —> uremi som kräver transplantation och/eller dialys. Vid 

diabetesnefropati kommer högt blodtryck uppstå, vilket orsakar njurskada. Det höga 
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blodtrycket gör att plasmaproteiner från blodbanan deponeras i kärlväggen på njurens 

små artärer och arterioler - vilket ger skleros. Kärlväggarna blir då förtjockade och 

förträngda, vilket kallas för hyalin arterioloskleros. Man kan säga att proteinerna i 

kärlväggen glykolyseras på grund av det ständigt höga blodsockret. Förändringarna 

kommer leda till ischemi, tubulär atrofi och fokal segmentell glomeruloskleros. 

Sjukdomen är den vanligaste orsaken till kronisk njursvikt i Sverige (och i stora delar av 

världen). 

- Synskador: skador på retina - mikroocklusioner och tromboser i kärl i ögonbotten, 

påföljande kärlnybildning kan medföra sämre syn (ögonbottenfotografering görs 

regelbundet) 

- Neuropati: nervskador (neuropati, debuterar ofta som nedsatt vibrationssinne) pga 

hyperglykemi 

- Den diabetiska foten 

- diabetes predisponerar för fotsår pga perifer arteriell insufficiens pga förträngningar 

- även försämrad nervfunktion vilket medför försämrad känsel 

- försämrad känsel och perfusion kan ge försämrat infektionssvar 

- aktiv behandling av även små sår krävs 

- ökad risk för infektion, gangrän, nekros, amputation 

- regelbunden fotvård samt kontroll av fotstatus krävs 

- kolla alltid fötter på diabetespatienter! 

 

Ovanliga former av diabetes 

• LADA - latent autoimmune diabetes in adults 

- DM typ 1 med försenad debut i vuxen ålder 

- klassisk bild med diabetes, men utan metabolt syndrom, långsamt förlopp jmf 

med juvenil diabetes typ I 

- Detektion av autoantikroppar för diagnosticering. 

• MODY (maturity onset diabetes in young) 

- Ärftlig diabetes med mutation i autosomalt dominant gen 

- Fler än 10 gener identifierade 

- ca 1% av all diabetes mellitus 

- misstänk vid insjuknande i åldersspannet 20-25 år och där stark ärftlighet finnes, 

kan debutera hos patienter utan övervikt 
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Andra orsaker till hyperglykemi än DM 

- infektioner (pneumoni, UVI, sepsis) 

- läkemedel (kortison eller glukos intravenöst) 

- droger (kokain, amfetamin) 

- hormonproducerande tumör (glukagon, kortisol) 

- destruerande pancreatit (ger samma resultat som vid diabetes) 

- graviditetsdiabetes (ej äkta diabetes) 

 

Thyreoidea  

De två vanligaste inflammationstillstånden i thyreoidea:   

 

Autoimmun thyreoidit (kronisk lymfocytär = Hashimotos sjd)  

- Hashimotos thyreoidit (autoimmun destruktion av thyreoidea), typisk patient: kvinna 

efter menopaus med högt TSH men lågt T3/T4 och förekomst av TPO-antikroppar, 

smygande förlopp (månader, år), kräver livslång substitutionsterapi (levaxin),  

- OBS alla patienter med TPO-antikroppar har inte Hashimotos 

- Hashimotos thyreoidit histologiskt: normalt parenkym ersätts av lymfocyter som 

utvecklat groddcentra, autoimmun destruktion av sköldkörtelparenkymet som ersätts av 

bindväv. 
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Granulomatös thyreoidit (subakut thyreoidit = de Quervains sjd)  

- Subakut thyreoidit eller jättecellsthyreoidit 

- Kopplat till virus, troligtvis Coxsackievirus, ofta konkomittant med ÖLI (övre 

luftvägsinfektion) 

- Bifasiskt insjuknande: initialt hyperthyreos, följt av hypothyreos (pga destruktion, 

cellmedierad lys av thyreocyter pga viral infektion) 

- Hög sänka och palpationsöm thyreoidea 

- Behandlas med prednisolon 

Vanligaste orsaken till underfunktion i thyreoidea samt symtom på thyroxinbrist.  

- Hypothyreoidism är nedsatt sköldkörtelhormonproduktion 

- Symptomatologin helt avhängig av minskad ämnesomsättning: frusenhet, trötthet, 

viktuppgång, förstoppning, trögtänkthet, förstoppning, depression, periorbitala myxödem, 

torr hy 

- Orsaker: Hashimotos thyreoidit (autoimmun) - vanligaste, status post 

thyreoidektomi/radioterapi, thyreostatika, hypofyssvikt (sänkt TSH), medfödd rubbning 

(aplasi), graviditet 

 

Effekter av förhöjda thyroxinhalter vid thyreotoxicos. Etiologin till Graves' thyreotoxicos = 

Basedows sjukdom  

- Hyperthyreoidism är en thyreotoxikos 

- Symptom: darrig, viktnedgång, diarré, svettning, ökad aptit, muskelsvaghet, exoftalmus, 

störd menstruationscykel. 5-10% får exoftalmus pga TRAK stimulerar fibroblaster som 

finns retroorbitalt till ökad bindvävsbildning. 

 

Graves sjukdom 

- Etiologi: autoantikroppar mot TSH-receptorn (TRAK - thyreoideareceptoraktiverande 

antikroppar) aktiverar thyreoideacellerna att bilda tyroxin. Högt T3/T4 och lågt TSH (pga 

neg feedback). 

- Behandling: operation, tyreostatika eller radiojod. Tyreostatika har många biverkningar. 

Radiojod ej att rekommendera vid graviditet 
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Plummers sjukdom 

- primär defekt i nodös kolloidstruma, överaktiva celler med ökad hormonutsöndring, i 

övrigt oklar etiologi 

- samma symptom utom exoftalmus  

- Samma behandling 

 

Toxiskt adenom  

(follikulärt adenom med överproduktion av sköldkörtelhormon) 

ovanlig, behandlas kirurgiskt 

 

Follikulärt thyreoideaadenom (FTA) 

- ett nodulus  

- folliklar 

- omgivande kapsel är intakt - tydlig avgränsning, tumör växer ej genom kapseln eller in 

till blodkärl 

- ej malign fenotyp 

 

Follikulär thyreoideacancer (FTC) 

- kapseln är EJ intakt, inväxt genom hela kapseln och/eller inväxt i kärl 
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- ett nodulus 

- inga kärnförändringar ses, för att bevisa malign fenotyp krävs mikroskopering 

- 20-25% av alla thyreoideatumörer, 60-70% 10-årsöverlevnad, kan spridas hematogent till 

skelett och lunga 

 

 

Preoperativ cytologi av follikulär tumör: 

Vid finnålspunktion kan man inte undersöka kapseln, alltså kan man inte säga om en follikulär 

tumör är ett adenom eller cancer. För detta krävs hemithyreoidektomi, efter detta undersöks 

kapsel och kärl under mikroskop för att se om det finns kapselgenombrott och/eller kärlinväxt. 

Många opereras i onödan pga befintliga metoder. 

 

Vid radiojodbehandling måste hela sköldkörteln tas bort först. 

 

Papillär thyreoidea cancer (PTC) 

- vanligaste thyreoideacancern (70% av alla maligna thyreoideatumörer) 

- mycket god 10-års överlevnad även vid lymfkörtelmetastaser (90%) pga långsam växt 

och känslighet för radiojodbehandling (sker efter op) som inducerar apoptos i tumörceller 
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- två åldersgrupper: 20-  30 år eller 60 år (äldre patienter har sämre prognos) 

- etiologi: joniserande strålning, inflammation 

- genetik: 50 - 60% har en aktiverande onkogen BRAF-mutation (V600E), en undergrupp 

uppvisar translokation av onkogenen RET (kromosomal förändring där onkogen blir 

ständigt aktiv) 

- Makroskopiskt: gråvit, infiltrativt växande i parenkym, ofta ojämt avgränsade, 

förkalkningar; ofta multifokalt. 

- Histologiskt: oftast papillärt växtmönster (liknar eklöv) men kan även växa på andra sätt. 

ALLTID typiska kärnförändringar: pseudoinklusioner (cytoplasmatiska protrusioner 

genom kärnan) + veckat kärnmembran + små korn (förkalkningar). 

- Preoperativ cytologi, om förändringar ovan ses —> direkt till kirurgi (total 

thyreoidektomi samt lymfkörtelutrymning) 
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Medullär thyreoideacancer (MTC) 

- ovanlig - 5% av alla thyreoideatumörer 

- utgår från calcitoninproducerande C-celler som reglerar kalk 

- kan i vissa fall uppkomma spontant, men är också starkt kopplad till MEN2-syndromet 

(multiple endocrine neoplasia type 2) som är en konstitutionell RET-mutation med 

feokromocytom, binjurecancer m.m. 

- Hos MEN2-patienter tidig debut, därav operation i barnaåren med profylaktisk 

thyreoidektomi 
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- uttrycker amyloid (visualiseras mikroskopiskt med Kongo Red-färgning) pga calcitonin 

som utsöndras 

- immunhistokemi mot calcitonin verifierar diagnosen 

- metastaserar ofta hematogent till lymfkörtlar, ger ofta recidiv 

- enda symptom ofta knöl på halsen 

- 60% 10-årsöverlevnad 

 

Anaplastisk thyreoideacancer (ATC) 

- mest elakartade cancerform som finns 

- utgör mindre än 1% av alla thyreoideatumörer 

- dedifferentiering från PTC eller FTC med ytterligare mutationer 

- skall få direkt strål- och cytostatikabehandling efter diagnos (sker med finnålspunktion), 

därefter operation 

- varningstecken är äldre patient med snabbt växande tumör och heshet (tumören växer in i 

stämbandsnerven), ev dysfagi 

- patienterna kvävs av trakeal invasion (kräver trakeostomi) 

- tidigt lungmetastaser 

- dålig prognos, ofta palliativ och inte kurativ behandling, 0-5% 10-årsöverlevnad 

- makroskopiskt: gråvit, gul nekrotisk tumör 

- histologiskt: jätteceller, multinukleära förband, pleomorft utseende, olikstora cellkärnor, 

mycket mitoser, invasiv inväxt i blodkärl, nekros 
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Parathyreoidea  

Anatomi: 

oftast 4 till antalet, men kan finnas supranumerära på thyreoideas posteriora yta 

rödbruna till färgen och väger oftast <60 mg, patologiska om >60 mg 

 

Fysiologi: 
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- Gll. parathyreoideae reglerar s-kalcium mha PTH (parathormon) som ökar resorption av 

kalk i njurar. 

- PTH stimulerar också osteoklaster till att frisätta kalk genom benresorption, samt 

aktiverar njurens konversion av inaktivt vit D till aktivt vit D som i sin tur stimulerar ökat 

upptag av kalk från GI-kanalen. 

- Aktivt vitamin-D och kalk hämmar PTH (neg feedback). 

 

 

Normaltillstånd: 

spänningskänsliga kalciumkanaler tar in kalcium intracellulärt, genom en samtidig 

konformationsförändring i Na+kanaler tas Na+ in —> depolarisation —> AP 

 

Primär hyperfunktion 

- Primär hyperparathyreoidism förkortas PHPT 

- Definition: neoplastisk tillväxt av en eller flera bisköldkörtlar, leder till hypersekretion av 

PTH vilket ger hyperkalcemi 

- Prevalens ca 2-3% av alla postmenopausala kvinnor i Sverige 

- Vanligaste varianten av PHPT är benignt adenom som opereras bort, därmed är patienten 

botad.  
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- 15% har istället multipla adenom med simultan tillväxt av alla fyra bisköldkörtlar, dessa 

patienter har ofta MEN1-syndrom.  

- Ovanligaste varianten av PHPT är parathyreoideacancer som kan metastasera till lunga 

och skelett, svårbehandlad, dålig prognos. 

 

PHPT leder till: 

hyperkalcemi —> kalcium har också affinitet till Na+kanaler som då blockeras —> lägre 

depolarisation —> når ej upp till tröskelvärde AP —> muskelsvaghet t.ex. 

 

Symptom av hyperkalcemi 

- Trötthet 

- nedstämdhet, depression 

- muskelsvaghet 

- förstoppning 

- polyuri, polydipsi pga osmotiskt aktiva egenskaper till följd av hyperkalcemi 

 

Sekundära komplikationer: 

- njursten,  

- gallsten,  
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- benskörhet (PTH stimulerar osteoklaster till benresorption —> urlakning av skelett) 
 

Sekundär hyperfunktion: Etiologi och de histopatologiska diagnoser som förekommer i 

parathyreoideakörtlarna  

 

Sekundär hyperparathyreoidism är en sekundär förstoring av alla fyra bisköldkörtlar till 

följd av njursvikt (förlorad inhibition på PTH via kalk och vit D —> hyperkalcemi) 

 

Ärftliga sjukdomar i endokrina organ  

Multipel endokrin neoplasi typ 1 (MEN-1) 

Multipel endokrin neoplasi typ 1 (MEN 1) är en autosomalt dominant ärftlig tumörsjukdom med 

en uppskattad prevalens på cirka 30 per miljon invånare. Den drabbar män och kvinnor i lika hög 

grad. 

Vid MEN-1 nedärvs en muterad variant av MEN 1-genen på kromosom 11q13 och ger upphov 

till multipla endokrina tumörer i framför allt: 

• Paratyreoidea (ca 90 %) 

• Hypofysens framlob (ca 50-60 %) 

• Endokrina pankreas (ca 30-70 %) 

Vissa andra tumörer är också överrepresenterade, såsom: 

• Thymuscarcinoid, lungcarcinoid 

• Binjurebarkshyperplasi 

• Lipom 

• Kutana angiofibrom 

Penetransen av sjukdomen är > 95 %. 

 

Multipel endokrin neoplasi typ 2 (MEN-2) 

Multipel endokrin neoplasi typ 2, MEN 2-syndromet, som orsakas av en RET-genmutation är ett 

samlingsnamn på egentligen tre ärftliga syndrom som kännetecknas av en relativt typiskt 

korrelation mellan genotyp och fenotyp. I syndromen ingår: 

• Medullär tyreoideacancer 



12) ENDOKRIN PATOLOGI 370 

• Feokromocytom 

• Primär hyperparatyreoidism 

• Neurinom i slemhinnor som tunga och läppar 

De tre subtyperna av MEN 2 karakteriseras beroende på de kliniska uttrycken och är: 

• Familjär medullär tyreoideacancer 

• MEN 2A 

• MEN 2B 
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13) Sjukdomar i skelett och mjukdelar   

Ben och Brosk 

Reaktiva och inflammatoriska tillstånd 

Osteomyelit 

Infektion som kan uppstå vid frakturläkning 

eller komma via blodet och orsakas framför 

allt av stafylokocker. Är vanligast i de långa 

rörbenen eller kotkropparnas metafys. 

 

Lokaliserad ömhet samt belastnings- och 

rörelsesmärtor. Ger även svullnad och 

värmeökning. 

 

Osteomyelit ger ischemi med vävnadsnekros 

utvecklas snabbt. Kan även bildas 

abscessbildning som kan behövas opereras. 

Behandlas med höga doser antibiotika. 

 

Frakturläkning 

Det finns olika typer av frakturer: 

-       Traumatiska frakturer 

-       Patologiska frakturer; pga metabola 

sjukdomar, malignitet (metastaser av t.ex. lungcancer, bröstcancer och prostatacancer), eller 

inadekvat trauma (underliggande sjukdom försvagar skelettet och man får frakturer av 

lågenergivåld). Patologiska frakturer har ofta nedbrutet ben omkring frakturen som syns på 

röntgen. 

Frakturläkningens olika faser: 

 

Inflammatorisk fas – dag 0 – 7 

-       Blödning 

-       Laseration/sönderslitning av mjukdelar 

-       Bennekros till följd av försämrad cirkulation 

-       Organiserat hemtom – dvs koagel som ger inflammatorisk reaktion 

-       Neovaskularisering – Bildning av nya blodkärl 

-       Bildning av granulationsvävnad – avgränsar infektionen och inleder reparationen. 
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Callus fas/reparativ fas – 7 dagar till månader 

-       Kondroblaster och osteoblaster kommer från periostiet. 

-       Bildning av fibrocartilaginärt callus – dvs att bindvävs/broskliknande vävnad bildas i 

frakturområdet. 

-       Vävt ben bildas och en remodellering av lamellärt ben börjar bildas. 

-       Syftet med denna fas är stabilisering av frakturen. 

  

Remodellerings fas – månader till år 

-       Absorption av callus och trabekulärt ben mha osteoklaster 

-       Organisering av trabekulärt ben till kompakt ben (cortex och medullärt ben bildas) 

  

Komplikationer av frakturläkning 

-       Infektioner dvs osteomyelit (kräver kraftig antibiotika) 

-       Non-joining: atrofisk eller hypertrofisk 

-        felaktiga callus bildas, bendelarna läker inte ihop korrekt man kan då få s.k. pseudoartros 

(ser ut som en extra led) 

-       Mal-joining: felaktig vinkel ger felställning av benet 

-       Delayed joining: långsam läkning pga ex komorbiditet och dålig neovaskularisering. 

  

Metabola bensjukdomar 

Osteoporos 

= benskörhet, skeletturkalkning 

Osteoporos är en reduktion av total mängd benväv, men de är fortfarande samma kvot mineraler 

och bindväv (kollagen typ I) (låg bentäthet). Ökad risk för fragilitetsfrakturer.  

Röntgen ser inte lika vitt eller tätt ut. 

Benmängden regleras av en mängd olika faktorer såsom kost, rökning och motion. Fysisk 

inaktivitet är en av de största kända orsakerna till benskörhet. Ökad fysisk aktivitet och 

belastning av skelettet genom exempelvis dagliga utepromenader har visat sig vara effektivt för 
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att stoppa förloppet av ökad benskörhet. Tillräckligt intag av D-vitamin genom utevistelse och 

genom kosten är också en viktig faktor. 

Symptom kan vara frakturer i kotor, lårbenshals, distala radius och även smärta. 

Två typer av Osteoporos: 

-       Ökad benresorption (typ I) t.ex. pga kortison 

-       Minskad benbildning (typ II) - senil osteoporos dvs åldersbetingad osteoporos 

Det finns olika orsaker till osteoporos: 

Primär (idiopatisk osteoporos) 

-       riskfaktorer: ålder, kön, etnicitet (asiatisk eller kaukasisk), hereditet, kortväxthet 

Sekundär osteoporos 

-       immobilisering (minskad belastning av ben) 

-       endokrin rubbning (ökat kortison, ökat T3/T4, minskat 

östrogen, hypogonadism dvs minskad mängd androgener ffa hos äldre män) 

-       malnutrition (kalcium, fosfat, magnesium) 

-        D-vitaminbrist 

-       alkohol och rökning 

-       undervikt eller inaktivitet 

-       uttalad uthållighetsträning 

-       läkemedelsbiverkan 

-       systemsjukdomar 

 

Benförändringar vid D-vitaminbrist 

Hypovitaminos D 

Orsaker: 

-       Dietär brist eller brist på solljus – leder till att man ej kan aktivera första steget av vit D. 

-       Metabol orsak – njursvikt eller leversvikt som leder till att det ej kan aktivera i de senare 

stegen. 
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Effekter: 

-       inadekvat mineralisering 

-       ökad benresorption och minskad benbildning 

-       osteomalaci (mjuka ben pga ökad urlakning av ben eftersom överskott av mineraler måste 

elimineras för att inte orsaka skada i kroppen) 

-       Sekundär hyperparatyreoidism (pga för lite kalcium kommer gll. parathyroideae bilda 

med PTH) 

  

Symptom: 

-       trötthet 

-       osteomalaci 

-       osteoporos 

-       depression 

  

Hypovitaminos D under fosterstadiet – rakit 

Vid brist under tillväxtfas fås: 

-       felställningar av skelett (hjulbenthet) 

-       frakturer 

-       muskelspasmer 

-       nedsatt intellekt 

 

 

Ses idag det främst i Afrika, Mellanöstern och Asien 

Historiskt kallades detta “engelska sjukan” 

Finns en variant med medfödd mutation i vitamin D receptorn; kallas ärftlig rakit. 
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Benigna tumörlika tillstånd 

 

Osteochondrom (exostos) 

-       mycket vanlig bland skeletttumörerna 

-       Uppstår ofta i änden av långa rörben 

-       Sker genom att en tunn bindvävskappa som mognar ut till ben. 

-       Kan bero på en mutation i EXT 1 eller i EXT 2, EXT 2 kan ge många osteochondrom. 

-       Vanligt bland unga patienter, lite vanligare hos män. 

-       Kallas också cartilaginär exostos / osteocartilaginär exostos 

-       Stora osteochondrom kan utvecklas till chondrosarkom (malign) som har en god prognos. 

  

Jättecellstumör (GCT – Giant Cell Tumor) 

-       Tumörer som har mycket jätteceller i sig. 

-       Står för ungefär 5 – 10 % av alla bentumörer 

-       Vanligt att insjukna vid 20 – 30 år 

-       Är lokalt aggressiva och destruerar ben vilket kan orsaka frakturer. 

-       Växer ofta i långa rörben. 

-       mutation i en histon-gen (H3F3A) som leder till en omprogrammering i tumörer, Detta leder 

till aktivering av Rank-systemet och gör att tumörerna producerar Rank-ligand. Detta 

rekryterar jätteceller (osteoklaster) som destruerar ben. 

  

Maligna tumörer 

OBS! de vanligaste maligna tumörerna i skelett utgörs av metastaser av andra cancerformer, 

t.ex. primär bröst-, prostata- och lungcancer. Även njurcancer och thyroideacancer 

metastaserar till skelettet, liksom myelom och lymfom (metastaser till benmärg). 

  

Osteosarkom 

-       Benbildande tumör 

-       Drabbar unga patienter omkring 15–30 år 

-       Subtypning baseras på lokalisation och cellbild 
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-       Beror på genetisk chromotripsis – många brytpunkter på genomet, med kaotiskt 

rearrangemang 

-       Histologiskt syns rosa, omogen benbildning (osteoid) 

-       Inflammation kring området som drabbats av osteosarkom, tätare ben syns i röntgen 

(sklerotisk tumör) 

-       Behandlas med kraftig cellgiftsbehandling och kirurgi (amputation) 

  

Ewing sarkom 

-       Småcellig tumör med okänd etiologi. Tumörcellerna är små, uniforma med sparsam cytoplasma 

som kan vara klar pga. hög halt glykogen.  

-       Barn och unga vuxna yngre än 30 (drabbar oftast pojkar mellan 10-15 år) 

vanligtvis uppkommer tumören på långsmala ben som smalben, lårben samt revben 

- tillhör tumörfamilj som kallas PNETs 

-       Endast kaukasier drabbas, vanligare bland pojkar 

-       Smärta, svullnad, värmeökning – påminner om osteomyelit 

-      Ofta stor mjukdelskomponent som växer som en upphöjning på ben, genom benhinnan. 

Tumörer uppkommer i benmärgen och växer infiltrativt och invaderar kortex, periostiet och 

mjukbenvävnad. Tumören är mjuk och vanligt förekommande är blödnignar och nekroser.  

-       Högaggressiv, med kemoterapi är 5-årsöverlevnaden 75 %.  

-   närvaro av p30/32 (produkten av mic-2 genen).   Alltid en fusionsgen (translokation) syns i 

FISH; balanserad translokation (11;22) mellan EWSR1 genen på kromosom 22 och FLI1 

genen på kromosom 11. Den direkta effeken av EWS fusionsprotein är än oklar, men det ses 

effekt på transkription, RNA-splicing och cellcykelstörningar. Translokationen undersök 

genom PCR eller FISH. 

Trots att tumören är mycket elakartad så kan man genom kemoterapi och strålbehandling få ner 

dödligheten till ca 30%. 

 

 

Chondrosarkom 

-       Broskbildande tumör 

-       Drabbar ofta äldre patienter (äldre än 40) 

-       Lågmaligna för det mesta, kan dock bara behandlas kirurgiskt 
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-       Flera subtyper 

-       Beror på punktmutation i IDH 1/2 eller COL2A1. 

-       I röntgen och histologiskt ses ett speciellt mönster, lite som ett böljande och vågigt mönster. 

-       Graderas efter differentieringsgrad, om väldigt lik ursprungsvävnad (= grad I), grad III (liknar 

inte längre brosk, dålig prognos) 

-       Benign variant kallas enchondrom 

Malignt fibröst histiocytom 

Kallas idag odifferentierat pleomorft sarkom. Lindriga symptom som gör att det upptäcks sent. 

Ofta högmaligna. 

Fibrosarkom 

Ursprung i fibroblaster (bindväv). Börjar i ändarna på benen och membranen kring benen och 

sprids vidare till mjukdelar. Behandlas med kirurgi, strålning och/eller kemoterapi beroende på 

hur långt framskriden tumörväxten är. 

 

  

Tillväxtrubbningar, bristsjukdomar och inflammatoriska tillstånd 

Osteogenesis imperfecta 

-       “brittle bone disease” 

-       autosomalt dominant sjukdom 

-       omkring 90% uppvisar mutation av COL1A1 eller COL1A2, finns i 8 typer 

-       Kollagendefekt (kollagen typ I) 

-       Andra vävnader med kollagen påverkas också: sclerae (blåfärgade), hörselben (hörselskada 

eller dövhet), deformiteter och frakturer, dentinogenesis imperfecta (tandbildning störs) 

 

Chondrodystrofier 

Chondrodystrofi är en kombination av flera genetiska mutationer som ärvs autosomalt recessivt 

och som påverkar utvecklingen av brosk. Det är ett samlingsnamn för tillstånd där brosket inte 

kan utvecklas normalt.  Detta leder till kortvuxenhet, det beror på att brosket utgör tillväxtzonen i 

rörben. 

Pagets bensjukdom 

-       Kallas också osteitits deformans 

-       Nybildning av ben sker snabbare än nedbrytningen. 
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-       Störd nybildning är störd vilket leder till dålig kvalité och nedsatt hållbarhet 

-       Är till en början asymptomatisk, ger sedan skelettsmärtor som blir som värst under natten. 

-       Uppstår oftast i 50 års åldern och är vanligare bland män. 

  

Benigna/tumörlika tillstånd 

Aneurysmal bencysta - blodfylld cysta. 

 

Fibrös dysplasi 

fibrös vävnad ersätter benvävnad, tillbakabildas ofta. 

Enchondrom 

Brosktumörer  

Enkel bencysta 

 

Chondroblastom 

broskliknande tumör hos unga 

Hemangiom 

godartad kärltumör 

Osteoid osteom 

benbildande tumör 

  

 

Chordom 

notochordtumör, ofta längs med ryggmärgen 

 

Ledsjukdomar 

Reumatoid artrit (RA) 

-       Är en kronisk polyartrit med symmetriskt ledengagemang, dvs påverkar ex båda knäna 

bilateralt. 

-       Är vanligare hos kvinnor och de flesta insjuknar mellan 45 – 60 år. Drabbar omkring 0.7% av 

vuxna i Sverige.   

-       Det är viktigt att få en tidig diagnos och behandling för att rädda ledbrosket är viktigt. 
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-       Autoimmunt betingad och leder till inflammation kring ledkapseln (pannus) → sedan till 

destruktion av ledbrosk och inflammatorisk degeneration av brosk och ben. Det ger ankolys 

(stelhet). 

-       Symptom: svullnad, värmeökning, ömhet kring drabbade leder, rörelseinskränkning pga 

stelhet 

-       Kan vara seropositiv eller seronegativ RA baserat på förekomst av autoantikroppar 

-       Många gånger så saknas patognomona fynd – RA är en blandning av olika sjukdomar under 

samma namn 

-       Extra artikulära(led) fynd så som vaskulit, amyloidos, anemi, reumatiska noduli. 

-       Prov kan visa: normocytär normokrom anemi (pga kronisk inflammation), förhöjd sänka 

(SR), positiva antikroppstest (reumatoid faktor IgM RF) och anti-citrullinerad peptid (anti-

CCP) 

-       Differentialdiagnoser: 

traumatisk artrit, septisk artrit (då ofta hög feber och allmänpåverkan) 

psoriasisartrit (asymmetrisk, ofta händer, hereditet för psoriasis) 

reaktiv artrit (Reiters syndrom, postinfektiös) 

virusassocierad artrit 

systemisk lupus erythematosus (autoimmun reaktion mot inre organ, mild polyartrit), borrelia 

(tecken är svullnad i knäled och erytema migrans - hudutslag) 

sarkoidos (kan debutera som bilateral fotledsartrit, får sedan knölros/pannikulit på underben - 

Lövgrens syndrom) 

  

Artros 

-       Atros ör en degenerativ ledsjukdom i belastade leder 

-       Osteoartros (artros) är en degenerativ sjukdom (inte att förväxla med osteoatrit/artrit som är 

en inflammatorisk sjukdom.) 

-       Är en långsamt progressiv process som ger smärta och stelhet. 

-       Degenerationen av ledbrosk och ben med förlust av matrixproteiner, detta ger en sämre 

stötdämpande förmåga vilket leder till att leden skadas. 

-       Förkalkningar fyller området som drabbats av avsaknad av ledbrosk, ev. exofytisk bentillväxt 

som utfyller området detta är ett tecken på grav artros. 

-       Riskfaktorer: 

-       Tidigare skador på ledben 
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-       Instabilitet (ex ligamentskador som ger överbelastning av vissa delar av leden) 

-       Hereditet 

-       Övervikt 

-       Olika långa ben och snedbelastning 

-       Histologi: ytan är sönderfallande, oregelbunden tillväxt av kondrocyter, färgskiftningar pg att 

kollagen typ II och GAGs har försvunnit eller förändrats. 

-       Om man misstänker artros görs en slätröntgen under belastning så att man kan se graden av 

sänkning av ledspringan. 

 

Övrigt om ledbrosk 

-       Ledbroskets funktion: stötdämpning via kollagen typ II och elasticitet då det finns mycket 

vätska i brosk pga proteoglykaner som är osmotiskt aktiva. 

-       Histologiskt: kondrocyter bildar kartiläginärt matrix 

-       Vid ökad belastning så kommer förlust av proteoglykaner vilket medför minskad elasticitet 

och sämre stötdämpning (ledspringan sänks), förslitningar (förtunning av ledbrosk - ben 

blottas). 

 

 

Gikt 

-       inflammatorisk artrit pga utfällningar av uratkristaller 

-       orsakas av förhöjda nivåer av urinsyra i blodet, ger ökad risk för utfällning av uratkristaller 

-       Beror på att purinmetabolismen är påverkad 

-       Beror detta på minskad utsöndring via njurar eller en genetisk predisposition, detta är inte helt 

klarlagt. 

-       smärta 

Akut gikt brukar behandlas med indometacin (ett NSAID-preparat), eller med en kortisol-

injektion i leden. 

 

Ganglion 

Rundad utbuktning som sitter i anslutning till en led eller sena. Gangliet är fylld med vätska och 

kan vara mjuk eller hård beroende på hur fylld den är med ledvätska. 
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Synovit 

En inflammation i ledkapseln som ger symptom sås om värme, ömhet och svullnad då det finns 

en ökad produktion av ledvätska. Kan orsakas av infektioner, trauma, allergier, överbelastning, 

gikt eller autoimmuna sjukdomar. 

  

Ankyloserande spondylit (Mb Bechterew) 

Ankyloserande spondylit är en inflammatorisk sjukdom som är kronisk. Det ger mycket smärta 

och påverkar framförallt den nedre delen av ryggraden. Den debuterar vanligen i 15 – 30 års 

åldern och tros vara genetiskt betingad. 

 

Mjukdelstumörer 

Benigna/reaktiva mjukdelstumörer 

 

Lipom 

Är godartade fettknölar av mogen fettväv. Dessa är inte förstadium till maligna tumörer men kan 

opereras bort om besvärande. 

 

Nodulär Fascit 

Nodulär fascit är en pseudotumör av fibroblaster och myofibroblaster som har en snabb tillväxt 

Finns ofta på övre extremiteter, kan misstas för sarkom men de går ofta i regress spontant. De 

kan vara reaktiva t.ex. pga trauma. Kan ge huden utseende som apelsin ska apelsinhud. 

Rheumatoid nodulus 

Syns ofta vid RA, de är små elastiska knutar som bildas under huden och kan vara allt från en 

millimeter till någon centimeter. Sitter ofta vid leder speciellt på händer och fötter. Utgör ett 

kriterium i diagnostiken av RA. 

Leiomyom 

Består av glatt muskulatur och är vanligt i uterus men kan förekomma i huden och i GI-kanalen. 

De är väldefinierade och avgränsade både makroskopiskt och mikroskopiskt. 

Fibromatos 

-       Fibroblasttumör 

-       Växer infiltrativt och är lokalt aggressiva men förstör sällan vävnaden 

-       Kallas desmoi (buk eller bukvägg) eller som Dupuytrens kontraktur i händer 

-       leave me alone lesion (operation kan trigga igång tillväxt), de är svåra att operera radikalt 

-       NSAID är en vanlig behandling 
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Neurofibrom 

-       godartade nervskidederiverade tumörer 

-       liknar nerver histologiskt 

-       smärtsamma 

-       ibland associerade med genetiskt syndrom neurofibromatos typ I 

Schwannom 

-       godartade nervskidederiverade tumörer som utgår från schwann celler 

-       liknar nerver histologiskt 

-       smärtsamma 

-       ibland associerade med genetiskt syndrom neurofibromatos typ II, drabbar ofta CN VIII först. 

 Hemangiom - kärltumör 

Fibröst histiocytom - vanlig hudtumör 

Myxom - slemliknande vävnad 

Tenosynovial jättecellstumör - lednära jättecellsrik tumör 

 

Maligna mjukdelstumörer 

 

Maligna mjukdelstumörer det finns minst 70 subtyper, sannolikt många fler. Deras 

malignitetsgrad (nekros, mitos, subtyp), tumörstorlek, lokalisation, intravasal tumörväxt 

bestämmer prognosen. Tumörer som sitter ytligt har en bättre prognos. Incidensen i Sverige är 

cirka 400 fall per år.  

 

Liposarkom 

Liposarkom är det näst vanligaste mjukdelssarkomet 

-       Är ofta belägen retroperitonealt. 

-       Recidiverar (återfall/återkommer) ofta och kan dedifferentiera 

-       Stora tumörer, ibland mer än 10 kg 

-       Har cirkelkromosomer med amplifikation av MDM2 som hämmar p53 och CDK4 som är en 

cellcykelreglerare. 

Malignt fibröst histiocytom 

-       Benämns idag som odifferentierat pleomorft sarkom 
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-       Är ett av det vanligaste mjukdelssarkomet och är ofta hög maligna och höggradiga (nivå III – 

IV) 

-       Drabbar alla åldrar 

-       Upptäcks sent då de har lindriga symptom 

  

Gastrointestinal stromatumör (GIST) 

-       Drabbar vanligtvis ventrikel eller tunntarm 

-       Tumören utgår från cajalceller 

-       Är alltid malign 

-       Beror på mutation i CKIT /tyrosinkinas), en aktiverande mutation som ökar tillväxten 

-       Kan behandlas med tyrosinkinas hämmare 

Rhabdomyosarkom 

-       Det vanligaste mjukdelssarkomet 

-       Drabbar ofta små barn 

-       Är högmalignt 

-       Tumören uttrycker skelettmuskelmarkörer 

-       Klassificeras som embryonalt, alveolärt eller pleomorft beroende på genetik och den 

histologiska bilden 

-       Tumören kan orsakas av translokationer eller mutationer 

-       Har en tvärstrimmighet liknande skelettmuskulatur 

-       Kan drabba hjärtmuskulaturen, främst i vänster sida. 

  

Odifferentierat pleomorft sarkom (UPS) 

-       Så pass odifferentierad tumör att det är svårt att klassa subtyp (ursprung) 

-       Drabbar ofta extremiteter och är vanligare hos äldre 

-       Klassas som högmaligna pga väldigt infiltrativa, svåra att operera bort radikalt 

-       Har en hög mortalitet 
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-       Genetiken är oklar idag 

-       Har bisarra jätteceller och pleomorft utseende (rörigt histologiskt) 

 

 Leiomyosarkom 

glatt muskel sarkom i uterus bl.a. 

Synovialt sarkom 

som drabbar unga, missas ofta, högmalignt 

Malign perifer nervskidetumör (MPSNT) 

nervskidederiverat sarkom som kan vara kopplat till NF1 (neurofibromatos typ 1). Små 

godartade neurofibrom som bildar maligna MPSNT 

Solitär fibrös tumör (SFT) 

lågmalign, ofta i pleura, kan metastasera med tiden 

Angiosarkom 

mycket aggressiv kärltumör ofta en kort överlevnad 

Extraskelettalt osteosarkom 

benbildande tumör som inte sitter i anslutning till skelettet 

 

 

Övrigt om sarkom 

Vad har sarkom gemensamt? 

-       Är ovanliga 

-       Drabbar ofta yngre, barn och unga vuxna. Dock drabbar bensarkom barn medan 

mjukdelssarkom drabbar äldre/unga vuxna 

-       Många lågmaligna sarkom metastaserar efter tid (20 år), de metastaserar alltså inte så lätt 

-       Har hög dödlighet 

-       kräver operation, ibland amputation, och cytostatika. Cytostatika har dock inte lika god effekt 

och behövs mycket stora doser. 

-       All behandling ska ske på sarkomcentrum som är en specialist avdelning. 

Vad kännetecknar sarkom? 
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- elakartade tumörer som utgår från kroppens stödjevävnad kallas för sarkom, vilket innefattar 

cancer i bindväv, muskler, kärl, fett, brosk och ben 

-       Mjukdelssarkom; upptäcks som knölar, upptäcks djupt (oftast mer än 5 cm) under muskler 

och ibland upptäcks de i hud 

-       Bensarkom; upptäcks som knöl, ofta smärta samt fraktur 

-       Metastaserar oftast hematogent (via blodet) till ex lungorna 

-       Metastaserna är ofta resistenta mot behandling med cellgifter 
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14) Respirationspatologi   

Icke-neoplastiska tillstånd i broncher-lunga-pleura 

Dessa delas in i obstruktiva vs restriktiva; 

• Obstruktiv innebär att skadan hindrar luftflöde. Exempel är KOL, kronisk bronkit, 

emfysem, astma eller bronkiektasier.  

• Restriktiv innebär en interstitell skada och/eller lungfibros. Exempel är allergisk alveolit 

(t.ex. av djurprotein, svamp, bakterier), sarkoidos eller pneumokonios. 

Atelektas 

 

Lungvävnad som har kollapsat vilket leder till förlorad lungvolym eftersom lungvävnaden inte 

kan expandera tillräckligt. Detta leder till att man skjutsar vidare blod, som inte lyckats få 

tillräckligt syreutbyte, från artärer till vener, vilket leder till att vi får en obalans i 

ventilation/perfusionskvoten vilket i sin tur leder till hypoxi.  

Atlektas kan delas in tre huvudgrupper beroende på orsak: 

• Reabsorptions-atelektas: sker när vi obstruktion respirationsvägen så att vi inte får 

tillräckligt med luft i distal del av lungan. Alveoler kollapsar. Vanligast orsaken är 

slempropp, vanligt postop, men kan också ske vid astma, kronisk bronkit, tumörer eller 

när man råkat stoppa i sig något (barn). 

• Kompressions-atelektas: kan även kallas passiv eller relax-atelektas. Vanligtvis 

associerad med ansamling av blod, vätska el luft i pleurahålan vilket leder till att lungan 

kollapsar. Kan ske vid hjärtsvikt eller pnemothorax (läckage av luft in till pleurahålan).  

• Kontraktion-atelektas: sker vid lokal eller generell fibrotiska förändringar i lungan eller 

pleura hindrar lungan från att kunna expandera. Denna typ av atelektas är INTE 

reversibel.  
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Bronciectasi 

 

Patologi: Permanent dilation av bronker på grund av nekrotisk infektion som skadat bronkers 

muskler och elastiska vävnad i väggarna.  

Är ej en primär utan en sekundär sjukdom på grund av ihållande infektion eller obstruktion 

(mekanisk). 

Diagnostisering genom radiografisk demonstration av bronkernas dilatation. 

Anledningar till obstruktion kan vara tumör, medfödda sjukdomar som cystisk fibros där stor 

mängd mukosa bildas och bildar proppar.  

Infektioner som pneumonia (ffa av virus såsom Staphylococcus aureus eller Klebsiella spp) samt 

post-TBC kan leda till bronkiectasi. 

Symtom: Primära symtom är hosta, ibland blodig hosta, och stora mängder av var som kommer 

upp. Varet kan innehålla blod. Symptomen kommer ofta i skov/ är episodiska och uppfattas ofta 

som problem i övre luftvägar. Clubbing (formförändring) av fingrar kan ske och vid långt 

gången kan hypoxi, hypercapnia och pulmonell hypertension visas. 

Morfologi:  

• Makroskopiskt: påverkar bilaterala, nedre lober och vi ser de största skadorna i distal 

bronki/bronkioler. Vi ser varfyllda bronker (sida 471 9:th ed) 

• Mikroskopiskt: här har vi en variation beroende på om vi har ett akut eller kroniskt 

tillstånd. När förloppet är långt gånget ser vi inflammatoriskt exsudat och ulceration i 

bronk-väggarna. Vi ser fibros och även peribronchiolär fibros vid kroniskt tillstånd. Vid 

riktigt allvarligt tillstånd kan nekrosen hela bryta ner bronkis väggar och vi får “abscess-

håla” där “svampboll” kan börja utvecklas       
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Pneumonier 

 

 

Lunginflammation. Var 6e person i USA dör av lunginflammation. 

Vi ska kunna tre olika: 

• Bronkopneumoni: orsakad av bakterier som lyckats komma in, ofta vid annan 

skada i kroppen, och är en vanlig dödsorsak hos gamla människor. 

VARBILDANDE. Vanligaste bakterien är S-pneumoniae (pneumococcus). 
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Inflammationen är diffust utbredd i hela lungan med små varhärds-infiltrat som 

bildar ärr, fibros, i lungan.  

Denna typ av lunginflammation återföljs ofta av viral infektion i övre luftvägarna. 

• Lobulär pneumoni: Bakteriell lunginflammation bildar EJ var. Är en infektion 

som är anatomiskt avgränsad till en lob i lungan. Går att behandla med 

antibiotika. 

Lungan får konsistens som en lever efter att den genomgått 4 faser: 

- Fas 1: Ödem pga ökad kärlpermabilitet 

- Fas 2: Röd hepatisation - ansamling av RBC som läcker in i lungan tack vare 

ökad permabiltet. Lungan blir hård som en lever. 

- Fas 3: Grå hepatisation (markofager upp RBC och röd färg går förlorad) 

- Fas 4: Resolution och reabsorption --> leder till att ingen ärrbildning sker 

 

• Virusorsakad pneumoni: sker oftast i bronkepitel men kan även vara i 

alveolerna som då kan sprida sig och bli till interstitiell pneumonit. OBS: det är 

detta som sker vid Covid-19!  

När pneumocyt typ 1 dör så får vi diffuse alveolar damage vilket leder till acute 

respiratory distress syndrom (ARDS) med 30 – 40% dödlighet som kräver 

respirator.   

Detta delas in i faser där fas 1 = exudatfasen, innebär att exudat rinner ut från 

alveolväggarna när pneu typ 1 dör.  

Fas 2 = organisationsfas, innebär att underliggande lager som är pneumocyt typ 

2, börjar tjocka till sig och under denna period kan inte gasutbyte ske i alveolerna. 

Efter ett tag övergår pneumocyt typ 2 till typ 1 och gasutbyte kan ske igen. 
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Detta leder till progressiv ärrbildning i lungan men även i interstitiet. 

Förutom virusorskad finns det “primär atypisk pneumoni” som ofta är orsakad av 

mykoplasma, ffa klamydia.  

Kronisk bronkit 

Luftrörsinflammation. Symtom är hosta utan särskild orsak under mer än 6 månader totalt under 

2 år tid. Rökning är starkt kopplad till kronisk bronkit då rökning leder till hyperplasi av 

submuksa körtlar --> mer slem --> behöver hosta!  

Detta behandlas sällan med antibiotika då inflammationen ej är orsakad av virus eller bakterier. 

 Morfologiska förändringar: Hyperplasi av submukösa körtlar, infiltration av lymfocyter 

Emfysem 
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Patogenes:  

Innebär att man förlorat elasticiteten i lungan.  

Orsak:  

99% av emfysemdiagnoserna beror på rökning då rökning sätter igång inflammation vilket 

attraherar makrofager som frisätter cytokiner som i sin tur lockar till sig neutrofiler som förstör 

alveolerna. Icke-rökare kan också drabbas och då beror det primärt på destruktion i elastinet eller 

alfa-1-antitrypsinbrist (som ska reglera proteaserna) om emfysem före 40 års ålder. 

Morfologi:  

Vi ser en förstoring av de luftbärande strukturerna distalt om de terminala bronkiolerna.  

Det finns tre olika sorters emfysem: 

Centriacinärt: sker pga nedbrutet parenkym runt bronkioli, orsak rökning. 

Panacinärt: drabbar hela lungparenkymet och beror på alfa-1-antitrypsinbrist 

Bullöst: drabbar perifiera delar av parenkymet, också orsakat av rökning. 



14) RESPIRATIONSPATOLOGI 392 

Kliniskt:  

lätt att andas in, svårt att andas ut med puffande utandning. Beror på att EPP förflyttas och 

hamnar utanför det broskbeklädda bronk-området. Detta gör att pat behöver skapa ett eget 

motstånd, tex genom att blåsa ut genom “sugrörsläppar” så att EPP förflyttar sig mot ett 

broskbeklätt område. 

Astma 

 

Patogenes:  

Är en hyperkänslighetsreaktion av typ 1. Th2 hjälpar-celler är kritiska för patogenes av astma 

och utsöndrar IL-4 som stimulerar IgE prod, IL5 som aktiverar eosinofila och IL13 som 

stimulerar mukosaprod samt promotar IgE prod hos B-cellerna. 

Kronisk inflammation med perioder av svår, brusande andning, hosta och andnöd, ffa på morgon 

och kväll. Reversibel sjukdom, dvs kan behandlas och bli frisk från. Dock är inte förändring I 

luftväg, såsom förtjockad muskulatur, reversibelt.  

Överaktivitet i bronker på grund av olika stimuli som leder till frisättning av histamin (när 

allergenet/stimuli binder IgE som i sin tur binder in till mastceller som frisätter histamin), vilket 

leder till ökad slembildning som blockerar bronker, musklekontraktion och ökad 

vasopermabilitet. Pat får obstruktion i bronker och försvårad andning. 

Stimulus kan vara “atopic”, typiska allergerner eller “nontopic” och oavsett vilken subtyp av 

astma så kan astmans triggas vi mekaniska stimuli som kyla, virala infektioner, rökning. 
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• Atopic astma: typisk barnastma; hypersensitivitet; IgE medierad; heriditär 

Kan testas med pricktest om allergi finns för stimulus. Kan även diagnostisieras med 

serum-radioallergisorbettest (RASTs). 

• Nontopic astma: har inte allergi och pricktest är ofta negativa, mindre vanligt med 

nedärvd. Triggas istället av viruses (tex parainfluenza virus) eller föroreningar (tex 

svaveldioxid, ozon el kvävedioxid). Även läkemedel som aspirin eller tillfällig astma, tex 

när man befinner sig I rök kan leda till astma. 

Astma delas in I två faser: 

• Fas 1, bronkokonstriktion: allergen kommer in I luftväg och vi får en snabb 

bronkokonstriktion, ökad mukosasekretion och vasodilation. 

• Fas 2, inflammation: prostaglandiner och leukotriner lockas till området vilket leder till 

ökad svullnad och ökad kärlpermabilitet 

Morfologi: 

Vi återkommande astma börjar vi se en kronisk inflammation och vi börjar förändringar I 

luftvägarna såsom hyperplasi/hypertrofi  av glatt muskulatur runt bronker samt ökad mukös 

sekretion samt eosinofiler (pga kronisk), mastceller, makrofager, lymfocyter, neutrofiler och 

epitelceller. Även ökad vaskularitet. 

Orsak: 

Astma triggas av olika stimuli som normalt inte alltid är farligt för luftvägarna. Detta är ofta 

genetiskt där multipla gener är påverkade, man anar tex att q5, som är involverad I IgE-syntes, 

mastcell och eosinofiltillväxt är påverkad. På q5 är det ffa IL-13 och CD14. En annan viktig 

lokus är q20 med ADAM-33 som reglerar proliferation av glatt muskulatur runt bronki samt 

fibroblaster. (om svårare än så här, läs mer på sida 468 ed 9). 

Kliniskt: 

Dyspné/andnöd och svårt att andas ut. Attack från en till flera timmar. 

Om medicinering ej hjälper kan astma leda till hyperkapni, acidos och hypoxi som I värsta fall 

kan vara fatal. 

Behandling: 

Bronkodilatotorer (SABA, SAMA, LABA, LAMA), kortiokosterioder.  
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Sarkoidos 

 

Granulomatös, kronisk sjukdom. 

Kan finnas i många olika organ och skulle man få sarkoidos i hjärtat så skulle det leda till 

hjärtestillestånd. Dock är bilateral sarkoidos i lungorna den vanligaste varianten. Ögon och hud 

är även påverkade i 25% av fallen. 

Epitelcellshärdar med fibros runt om = granulom. 

Sjukdomen är vanligare I skogsområden, kan evenutellt vara korrelaterat till tall/pollenallergi.  

Normalt ses inga nekroser I granulomet. 

Epidemiologi:  

Vanligare hos personer under 40 år, högre incidens I Sverige, Danmark och afroamerikaner I 

USA. Högre prevelens hos ICKERÖKARE! 

Patogenes:  

Oklart hur sjukdomen uppkommer men miljö verkar påverka. Dessutom ses ett flertal 

immunologiska avvikelser som är drivna av T-hjälparcellerna såsom: 

• Ansamling av T-celler I alveoler + interstitet som I sin tur ökar IL-2, IFN-gamma --> 

ytterligare T-cellsexpansion + makrofagaktivering 

•  Frisättning av cytokinerna IL-8, TNF --> ökning av Tceller + monocyter --> formation 

av granulom 

• Polyklonal hypergammaglobulinemi, också pga Thjälpare överskott 
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Verkar som om sjukdomen är något genetisk, vissa HLA genotyper som GLA-A1 och HLA-B8. 

Om man gör en lungtransplantation kommer nämligen sjukdomen tillbaka I 75% av fallen.  

Morfologi: 

Granulom skapade av epitelceller med ett yttre lager Thjälpare runt sig. Epitelcellerna kommer fr 

makrofager och har mycket eosinofil cytoplasma o tydlig nukleol. Utanför finns ett tunt lager av 

fibroblaster som med tiden ombildas till ett hyalint ärr.  

Vi kan även se Schaumann bodies + asteroid bodies I granulom, dock ej ett krav. 

I 10-15% blir granulomen ersätta av diffus interstitiell fibros. 

25% får även hudlesioner och vid akut saraikodos kan pat få “erytema odosum” som är röda 

svullnader/knölar på benen.  

20% får problem med ögon och tårkanalerna I form av iritis och iridocyclitis vilket kan leda till 

glaukom (grönstarr). N. opticus kan även påverkas. 

10% av pat kan även få förstorad gl. Parotis och en del får xerostomia (muntorrhet). 

Mjälten är även påverkad I 75% av fallen finns granulom även där. 

Levern är påverkad hos 1/3 av pat och benmärgen hos 40% av pat. Kan leda till hyperkalemi och 

hypercaliuri, dock ej relaterat till granulom I benmärg utan pga sekundär reabs av kalcium givet 

överproduktion av vitamin D. 

Kliniskt: 

Ofta utan symtom utan upptäcks spontant. Ibland upptäcks sjukdomen pga torra ögon, förstorade 

lymfnoder, splenomegali, sår I huden eller hepatomegali. Symtomen kommer dock gradvis. 

Upptäcker man granulom I lungan kan man ana denna sjukdom om andra inflammationer är 

exkluderade.  

Ca 70% återhämtar sig medan 20% får permanent lungnedsättning och 10% får pulmonell fibros 

eller hjärtfibros. 
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Tuberkulos TBC 

 

Differentialdiagnos till sarkoidos och cancer, kan se väldigt lik ut cancer på röntgen.  

Orsakad av bakterien myobacterium tuberculosis och granulom med ostig nekros bildas. 

Vanlig dödsorsak I världen, särskild risk I områden med mycket HIV. Ca 80% av pop I Asien o 

Afrika bär på TBC men bara en liten del av smittade kommer blir sjuka. 

Sprids ofta person-person. 

Det är viktigt att särskilja tuberkulosINFEKTIONEN från SJUKDOMEN; infektion innebär att 

bakterien finns I kroppen men kan vara symtomfri om den är inkapslad. När infektionen är 

inkapslad så kan de inte spridas. När immunförsvaret sjunker så kan dock infektionen börja 

spridas och då smittas även pat. 

Delas in I tre olika varianter: 

• Primär TBC: infektionen. Är vanligast och blir ofta som en förkylning, kan ge feber. 

Skapar ärr apikalt (toppen) av lungan som förkalkade lymfkärl. Leder till hyperkänslighet 

och ökad resistens mot bakterien. Om pat är immunsuppresserad kan primär --> 

progressiv primär tuberkulos, särskilt vanligt om pat har HIV. T-hjälpare kan då inte 

aktiveras tillräckligt och pat får varken hypersensitivitet eller resistens samt kan ej skapa 

granulom. Blir mycket sjuk. 

• Sekundär TBC: sjukdomen. Inkapslad TBC som kommer tillbaka när immunförsvaret 

blir nedsatt senare I livet. Lesion sker ofta i apex av lungan genom pleuran och då sprider 
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sig bakterien I det förkalkade lymfkärlet. Parenkymet som först blivit utsatt blir fibros. 

Sekundär kan också utvecklas till: 

- progressiv pulmonell tuberkulos: apikal lesion expanderar och vi ser ostig nekros I 

bronker. Om obehandlat kan bakterien sprida sig via lymfkärl eller det vaskulära 

systemet. 

• Miliar TBC: massiv bakteriespridning. Kommer ur sekundär TBC och bakterien är 

spridd via lymfatiska systemet --> töms I cor --> tillbaka till lungorna. 

(Fler diagnoser från sekundär TBC finns på sida 497 9th ed) 

För att undersöka om pat bär på bakterien görs Mantoux-test (detaljer s 493 ed 9) eller ett 

pricktest (kan ej skilja på primär el sekundär TBC). Pricktestet kan visa falskt-negativ om pat har 

andra virala infektioner, sarkoidos, hodgin lymfoma etc då dessa sjukdomar “övertar” TBC:s 

uttryck. 

Etiologi: 

Högre risk att få in bakterien när man har andra lunginfektioner. Luftburen smitta men kan även 

smittas via intag av opastöriseradmjölk. Det finns en till TBC bakterie som heter Mycobacterium 

avium complex som är ovanlig men orsakar TBC hos ca 10-30% av smittade som även har 

AIDS. 

Patogenes: 

Granulom ses. Efter ca 3 veckor efter att bakterien kommit in kommer ett cellmedierat 

immunsvar att ske där ffa T-hjälpare är aktiva samt I sin tur aktiverar makorofager som kommer 

att döda bakterien. Detta immunsvar kommer till en kostnad, hyperkänsligheten som I framtiden 

kan göra att infektion påbörjas igen, samt nedbrytning av vävnaden. Om bakterien kommer 

tillbaka till sekundär fas så är kroppen beredd och immunförsvaret slår på hårdare samt mer 

vävnad går I nekros. 

Kliniskt: 

Sekundär TBC är ofta diffus och lömsk, utvecklas progressivt och pat kan få anorexi, 

viktnedgång, slöhet, nattsvettningar och låg feber. Efter ett tag börjar pat hosta upp slem & var 

och när det börjat bli håligheter I lungorna så innehåller varet tuberkulosbakterien och går att 

analysera. Smärta i lungorna sker när infektionen tagit sig ut till pleuran. 

Diagnos sätts baserat på pats historia, fysisk, röntgen samt tuberkulusbacillen. Vanligtvis 

analyserar man slemet/varet som kommer upp och letar efter syrefasta organismer som bakterien 

är genom odling (tar ca 4v) eller flourscent strålning.  

Prognosen är god om pat enbart har TBC I lungan och inte miliar TBC, är immunosuppressiv, 

gammal eller har TBC resistent mot läkemedel. 
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Pneumokonioser 

Pneumokonios, eller dammlunga, innebär att kroppen reagerar på skadliga ämnen i 

inandningsluften, exempelvis kobolt, aluminium och talk. Sjukdomar som silikos (kisel), 

asbestos (asbest), antrakos (kol) och beryllios (beryllium) är förknippade med dammlunga. Dessa 

små mineralpartiklar tar sig förbi de skyddande slemhinnorna och når alveolerna, där makrofager 

kommer fagocytera ämnena. Detta ger en frisättning av proinflammatoriska mediatorer, vilket 

leder till minskad lungfunktion och fibros. Sjukdomsförloppet beror mycket på vilket ämne som 

andats in. 

Detta är alltså en sjukdom som orsakas av miljö/omgivningen. 

Hypersensitivitetspneumonit 

Tidigare känt som allergisk alveolit, internationell som ”Farmers lung” 

Hypersensitivitetspneumonit är en interstitiell lungsjukdom orsakad främst av upprepad 

inhalation av organiskt damm som individen tidigare blivit sensibiliserad mot. Exponeringen 

leder till en immunmedierad inflammatorisk reaktion i lungan. Exponeringen leder till en 

immunmedierad inflammatorisk reaktion i lungan och klassas således som en slags allergi. 

Observera att sjukdomen inte är en IgE-medierad allergi. 

 

 

 

Inflammatoriska tillstånd, ospecifika:  

Bronkit 

Inflammation långt ner, i bronker (luftrör) och leder till att stora mängder slem hostas upp. 

Rökning är en vanlig orsak och bronkit delas in i akut vs kronisk. Läs om kronisk högre upp, nu 

fokus på akut. 

Akut bronkit = luftrörskatarr är vanligt, ger hosta och kommer ofta i samband med förkylning. 

Vanligtvis har bronkerna blivit inflammerade av virus el bakterier men även av damm eller andra 

föroreningar. 

Bronkopneumoni 

Läs om den i avsnitt pneuomoni 

Lobulär pneumoni 

Läs om den i avsnitt pneuomoni 

Interstitiell pneumoni (virus-pneumoni, primär atypisk pneumoni) 

Läs om den i avsnitt pneuomoni 

Asthma bronchiale 

Astma som påverkar bronkerna. Läs ovan. 

Pleurit 

Inflammation i pleuran, lungsäcken, ofta pga andra inflammationer i lungan som tagit sig ut i 

pleuran eller pga primär neoplastiskt tillstånd i pleuran som även kallas för malignt mesotelium.  
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Den vanligaste orsaken till pleurit hos unga personer är virusinfektioner och då går 

inflammationen över utan behandling på ca 2 veckor.  

Symtom är smärta i lungan samt att man lätt blir andfådd.  

Pleuraempyem 

Ansamling av var i pleuran. Beror oftast på anaeroba baktierer som kan jobba sig in mellan det 

viscerala och parietala bladet. Kan leda till fibros och sammanfogning av pleuran. Gör att 

lungans rörlighet och funktion blir enormt begränsad.  

Pneumokonios 

Se ovan. 

Granulomatösa (”specifika”):  

Tuberkulos 

Se ovan 

Sarkoidos 

Se ovan 

Lungsjukdomar av blandad genes:  

Hyalina membraner (”Respiratory distress syndrome, RDS”) 

Hyalina membraner är en benämning på de strukturlösa membraner som vid vissa allvarliga 

sjukdomstillstånd klär insidan av de minsta luftrörskapillärerna (terminala bronkioli) samt 

väggarna i lungblåsorna och deras gångar (alveoler och alveolgångar). Detta försvårar luftutbyte 

samt andning. 

RDS däremot är en sjukdom påverkar nyfödda barn. Barn som föds med RDS har membran i de 

perifiera luftutrymmena. Beror på otillräcklig mängd av surfaktantbildning som syntetiseras av 

pneumocyter typ 2.  

60% av neobarn, födda innan v 28, samt 30% av barn födda mellan v 28- v34, och enbart 5% av 

barn födda >v34 föds med RDS.  

Man ser även en korrelation med pojkbebisar, kejsarsnitt (vid vaginal födsel stimuleras 

surfaktantsyntes direkt) och maternell diabetes (surfaktant-produktion är suppressed pga 

konkurrens med de höga insulinnivåerna).  

Vid förlossning drar pneu typ 2 normalt igång syntetisering av surfaktant och alveolerna får 

snabbt ett lager av detta runt sig som gör att trycket i alveolerna minskar och alveolerna kan 

hållas öppna. Vid RDS och avsaknad av surfaktant så kollapsar alveolerna och bebis får hypoxi. 

Syntetisering av surfaktant är hormonberoende och kortikosterioder stimulerar syntes av 

syrfaktantlipiderna och dess associerade protein. Om bebis är stressad vid förlossning eller 

tillväxthämmad kan kortikosteriodernivån öka och bebis minskar risk för RDS.   
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ARDS – akute respiratory distress syndrome 

ARDS = chocklunga. Denna är ej med på listan av lärandemål men känns väldigt viktig. 

Kopierar in från en sammanfattning online. 

En diffus grupp av skador på lungorna som är livshotande och saknar direkt uppenbar förklaring. 

Sjukdomsbilden vid ARDS kännetecknas av att det blir tyngre att andas, ödem i lungorna, 

atelektas och andnöd (hypoxemi). Ofta är tillståndet även associerat till en kronisk inflammation 

som förvärrar tillståndet genom att förstöra det fina kapillärnät som omsluter alveolerna.  

ARDS kan orsakas av olika former av trauma på lungorna eller i bröstkorgen, misstag vid 

kirurgiskt ingrepp, sepsis, gastrisk reflux till luftstrupen, toxiska och irriterande gaser (till 

exempel cigarettrök), hjärtoperation, hypotermi, etc.  

ARDS är en högst allvarlig sjukdom och har en dödlighet på 30-40%, mycket beroende på 

grundsjukdomen. Det existerar ingen botande behandling. Respirator blir ofta en nödvändig 

åtgärd. 

Bronchiectasi 

Obstruktiv sjukdom som innebär en irreversibel dilatation av bronkerna. Beror på skada i 

muskulärt + elastiskt lager av bronkerna vilket gör de breda och slappa. 

Beror oftast på en bakteriell infektion av staffylococcus men kan även vara medfött, t.ex. 

Kartageners syndrom som påverkar motiliteten i cilierna lungan, eller cystisk fibros som gör att 

pat får väldigt segt slem pga defekt CFTR (Cystic fibrosis transmembrane conductance 

regulator). 

Emfysem 

Se ovan 

Cirkulationsrubbningar:  

Lungstas 

Blod- och vätskeansamling i lungorna, ofta pga hjärtsvikt. 

Lungödem 

Ansamling av vätska i lungan; vätska tar sig till alveolerna.  

Beror ofta på hjärtsjukdom, övervätskning eller förgiftning. 

Symtom är hosta, dyspné, cyanos (när man blir blå pga syrefattigt blod), takykardi och kallsvett. 

Utreds genom askultation; rasslig andning hörs. 

Behandling är syrgas, nitroglycerin, vätskedrivande medel som ger polyuri (vad kan vi komma 

på här      ), betablockerare om förmaksflimmer och digitalis som sänker HF. 

Lungemboli 

Trombos som tar sig upp i lungorna. 
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Trombos = blodpropp, alltså en plupp av koagulerat blod. Växer lokalt på kärlets insida och 

försämrar genomflöde genom att göra kärlet trängre. 

Emboli = innebär att hela proppen, eller delar, släpper från kärlet och åker vidare tills den fastnar 

i något kärl och helt täpper till blodtillförseln.  

Nästan alla lungemboli kommer från blodproppar i benen och riskfaktorer är långvarigt 

sängliggnade, benoperation, hjärtsvikt, oral medicin (speciellt östrogenläkemedel), spridd cancer 

och genetiska sjukdomar som gör att man har lättare att få blodproppar pga hyperkoagulering. 

60% av propparna är “tysta”, 5% orsakar akut chock eller död, and resten leder till lunginfarkt.  

Har man en gång fått ett lungemboli är risken för återkommande embolis hög. 

Lunginfarkt 

När ett område i lungan har drabbats av lungemboli blir blodförsörjningen minskad och vi har en 

lunginfarkt. Detta leder till nekros i den delen av lungan pga ischemi. 

Studenten skall känna till (S1): 

Lungsjukdomar av blandad genes:  

Atelektas 

Se ovan 

Pneumothorax 

Innebär luft i pleurarummet. Kan leda till atelektas, dvs att lungvävnaden kollapsar.  

Beror antingen på trauma, spontan kollaps, emfysem, cystisk fibros etc.  

Ibland bildas s.k övertrycks-pneumothorax vilket innebär att luft kommer in vid inandning men 

ej ut vid utandning. Pleuran bildar som en liten cykelventil och trycket blir extremt högt vilket 

kan vara fatalt. Om inte lungan får re-expandera inom ett par veckor kan så mycket ärrvävnad 

skapas att lungan aldrig igen kan användas. När detta sker bildas och serös vätska i 

pleurarummet och vi får hydropneumothorax. 

Cirkulationsrubbningar:  

Hydrothorax 

Vätska i pleurarummet, vanligast pga hjärtsvikt.  

Vätskan kan vara transudat (innehåller lite protein o celler) eller exsudat (innehåller celler och 

cellrester).  

Hemothorax 

Ansamling av blod i pleurarummet (inte samma som effusion i pleura) orsakad av skadad/ 

brusten intrathorakal artär-anerysm och har nästan alltid fatalt utfall. Till skillnad från effusion så 

kommer blodet koagulera i pleurarummet vid hemothorax. 
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Effusion – pleura 

Vätska i pleurarummet och hydrothorax samt hemothorax är varianter på detta. 

 

Tumörer i luftvägarna  

Sammanfattning: 

Lungcancer är den cancer som flest dör av i industrialiserade länder. Kvinnor numera mer 

påverkade än män. Rökning är den största orsaken. Rökning leder till att vi får 

skivepitelsförändringar i luftvägarna eftersom detta epitel kan hantera röken bättre än 

körtelepitelet. Detta leder dock till en ökad risk för dysplasi och därmed cancer.  

Andra riskfaktorer för lungtumörer är luftföroreningar, joniserande strålning (radon ffa), virus 

(HPV virus leder till skivepitelscarcinom), vitamin-A-brist (leder till skivepitelmetaplasi) och 

asbest (leder främst till malignt mesotelium). 

Lungcancer upptäcks ofta sent då det få yttre symtom visar sig. 

Tumörerna kan leda till obstruktion och ulceration i luftvägarna samt onormal slembildning.  

Etiologi: lungcancer uppkommer på två sätt; exogent eller endogent. 

• Exogent:  

o Ger cancer på centrala bronkförgreningar 

o Kort sammanfattat: inhalation av carciogener fastnar i slem i luftväg, caricogen 

drivs uppåt, koncentreras och blir till slut cancer. 

o Ju mer central cancer, desto mer cariogen exponering. 

o När carciogen fastnar i slem så blir cilier förlamade, de ytliga cellerna dör pch 

reservceller börjar dela sig under reperation vilket leder till skivepitelsmetaplasi. 

Skivepitelceller kan ej transportera bort slem och en ond cirkel påbörjas; epitelet 

blir ett mellanting mellan skivepitel och cylinderepitel. Nu börjar vi få en tilltagen 

dysplasi och till slut utvecklas en invasiv cancer. Det är först då vi kan avgöra 

vilken typ av cancer det är som utvecklats, givet tillväxtmönster och 

differentieringsgrad. 

o Kan vara alla typer av cancer men skivepitelcancer är vanligast 

• Endogen:  

o Cancer ses perifiert i lungan 

o Beror på genskador, oftast är EGFR:s (epidermal growth factor receptor) 

signalkedja muterad; hos ickerökare och vanligt hos kvinnor “österut” 
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o Oftast adenocarcinom 

o Behandlas med tyrosinkinas men även riktad behandling mot ALK1 och ROS1 

Andra viktiga genmutationer som sker vid lungcancer är Inaktivering av suppressor-gen på 

kromosom 3 (q3) vilket sker relativt tidigt, medan TP53 och KRAS-onkogen sker senare. (mer 

om gen-mut på sid 505 9th ed).  

Epidemiologi:  

Debuterar sällan före 40 åå, mellan 40-60 åå är det en brant stegring.  

ca 4/ 10k män/kvinnor drabbas numera – antal kvinnor har ökat från att ha varit mycket lägre 

Spridning:  

Lungcancer sprider sig via blodet och lymfkärl.  

Undersökning:  

Bronkoskopi där man tar biopsi från vävnaden. Alternativt låta pat dricka saltvattenlösning så att 

den hostar upp tumörpartiklar?! 

“Vanlig” lungcancer indelad efter histologi: 

• Icke småcellig lungcancer 

o Skivepitelcancer 40% - hög korrelation med rökning, vanligare hos män, centralt 

o Adenocarcinom 40% - mer perifert, vanligare hos kvinnor och ickerökare, icinära, 

papillära, mucinösa eller solida tumörer.  

o Bronkoalveolär cancer (BAC, CIS) 

▪ De två första har bättre prognos än övriga lungcancer 

• Småcellig lungcancer 

o Neuroendokrin cancer - hög korrelation med rökning 

▪ Dålig prognos 

▪ Drabbar “cf Kulschitskyceller” 

• Storcellig cancer 

o 1% 

Larynxfibrom 

Benign tumör på stämbanden. 
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Papilloma i larynx 

Skivepitelpapillom; kallas även för “recurrent respiratory papillmatos” (eftersom de ofta 

kommer tillbaka efter borttag) benign tumör som är orsakad av viruset HPV. Eftersom det är 

HPV typ 6 vs 11 så det en benign variation.  

Barn kan få denna vid virussmitta vid förlossning och barn får ofta multipla papillom medan 

vuxna en i taget. 

Lokus är larynx, dock ej på stämbanden, men kan sprida sig till trachea och bronker. 

Dessa papillom blir sällan maligna men kan orsaka obstruktion om stora. 

Morfologiskt: mjuka, hallonlika och sällan större än 1 cm.  

Histologiskt ses “projektioner” med fibrovaskulärt center som är täckt med lager av 

skiveptielceller. Om papillomet är på stämbanden kan det bli ulcerationer samt hemoptys (blod 

som hostas upp). 

Larynxcancer 

Står för 2% av cancer. 

Malign, oftast, skivepitelcancer, oftast orsakad av rökning, alkohol eller asbests.  

Män:kvinnor 7:1. Ofta > 40 åå. 

15% av pat har HPV-virus i tumören och dessa har bättre prognos än de andra carcinomen. 

95% av larynxcancer är skivepitelcancer.  

Sitter de på stämbanden får pat heshet, detta sker ca 60 - 75%.  

Annars kallas de för hypo- eller hyperglottiska, och upptäcks senare vilket kan ge sämre prognos. 

Fördel med att inte befinna sig på stämbanden är at det är sämre lymfdränage runt om 

stämbanden vilket gör att det tar längre tid för metastasering. 

Skivepitelcancern börjar in situ lesioner i mukosan och blir till slut ulcererad. 

Glottis-tumörerna är ofta keratiniserade, typiskt för skivepitelcancer, och eftersom cancern ofta 

är miljöpåverkad av rökning så syns skivepitelshyperplasi med foki av dysplasi men även 

carcinom in situ. 

Behandling är operation + strålning och många blir friska, dock är dödligheten ca 1/3 och ofta är 

dödsorsak infektion i distala delarna av luftvägarna eller metastasering.  
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Skivepitelcancer 

 

En typ av “icke-småcellig cancer”.  

Uttrycks som skivepitelcancer då det är den dominerande celltypen.  

Vanligare hos män och hög korrelans med rökning. 

Mer info om dens utveckling ovan i sammanfattning.  

Morfologi: sker i central del av luftväg. Stora lesioner får nekros vilket skapar hålrum. Utvecklas 

ofta under många år från hyper/metaplasi --> dysplasi --> CIS --> invasiv när tumör förstör 

lumen av påverkad bronk. Kan ha keratinbollar, inflammation, desmoplastisk reaktion och 

intracellulära bryggor men kan även vara dåligt differentierade och inte alls vara typiskt 

skivepitel. 

Storcellig cancer 

Ovanlig. Högmalign. 

Odifferentierade, maligna tumörer, som saknar typiska cellkarakterista som småcelliga tumörer 

har, dvs saknar körtel eller skivepitelstruktur. Är förmodligen någon av de nämnde 
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cancerstorterna men med så låg differenteringsgrad att de inte känns igen längre. 

Cellerna har ofta stora kärnor, tydlig nukleol och sparsamt med cytoplasma. 

För diagnos behövs immunhistokemi i CD56 samt profilerationsmarkör med >70% profilerande 

celler, dvs celler som inte befinner sig i fas G0. 

Adenocarcinom med subtypen bronkiolo alveolarcellscarcinom.  

Adenocarcinom är den vanligaste lungcancern och är en körtelepitelstumör som uppstår perifert 

om terminala bronki. Claraceller + pneumocyt typ 2 misstänks vara förstadium till cancern. 

Detta är den vanligaste cancerformen hos ickerökare och vanligare hos kvinnor. 

Utveckling är hyperplasi --> dysplasi --> CIS --> invasiv cancer.  

Morfologiskt ses indragen pleura och ärrbildning på lungan. 

 

Adenocarcinom IS, a.ka. bronchioalveolär carcinom, involverar ofta även delar av lungan, utan 

nedbrytning av alveolärer eller desmoflasktiskt formation i stroma som är typiskt för 

adenocarcinom annars.  

 

Minimally invasive adenocarcinoma (MIA) 

Tumörer som mäter 3 cm eller mindre och utgörs av lepidiskt växtmönster med < 5 mm av 

stromal invasion 

 

 

Typisk och atypisk carcinoid.  

En annan typ av tumör som är mindre vanlig, lågmaligna, neuroendokrina tumörer.  

Sker vid ca 40 åå och står för ca 5% av neoplastiska tillstånd i lungorna. 

Carcinoid = liten carcionom. 

Samma typ av tumör som kan uppstå i tarmen. 

Får “hot-spots” med ca 10-20 tumörer ihop. 

Ej associerade med rökning, växer ofta centralt, metastatiserar, kan ge symtom i hela kroppen 

som inte har med cancerns lokalistation att göra utan beror på vilket hormon som frisätts. 

Om t.ex seratonin så får pat flush, diarée, vasodilation, näsblod med mera. 

Om t.ex. insulinom så får pat hypoglykemi. 

Delas in i typisk vs atypisk: 
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• Typisk:  

0.5% profilerande celler och 95% sovande celler. 

Uniforma celler med rund kärna, “salt- o peppar” kromatin, med/utan mitoser, lite 

pleomorfism.  

• Atypisk:  

10-30% profilerande celler, 70 % sovande celler.  

Mer malign och en 5-årsöverlevnad på 50%.  

Här ses mer mitos (men fortfarande mindre mitoser än i små- eller storcellig carcinom) 

och fokal nekros.  

Högre risk för spridning via lymfa och har TP53 mut in 20-40% av fallen. 

 

Småcellig cancer 

Ungefär 20% av lungcancrar är småcellig.  

Ser ut som en blekgrå massa i centrala delar av lungparenkymet. Små, äggformade tumörceller 

med hyperkromatiska, stora kärnor, snålt om cytoplasma. Dessa prolifierar mycket (70%) och 

metastaserar kraftigt,.  

Orsaker: Största riskfaktor: tobaksrök 

Känsliga små celler som lätt går sönder och har ofta neuroendokringa markörer (se exempel på 

sida 509 9th ed). Metastaserar lätt.  

Kliniska konsekvenser: Obehandlad leder till död inom ca 3 månader. 5-årsöverlevnaden är 0%, 

och om någon lever så länge kan diagnosen ifrågasättas. 

Småcellig lungcancer är ofta neuroendokrina och kan leda till det man kallar neoplastiskt 

syndrom - en konsekvens av elakartad tumörväxt som inte beror på själva tumören, utan snarare 

hormoner, cytokiner eller immunologisk reaktion. Vanliga paraneoplastiska följder är Lambert-

Eatons myastena syndrom (LEMS), en neuromuskulär sjukdom som ger en nedsatt 

impulsöverföring från nerv till muskel, samt ACTH-producerande tumörer som ger upphov till 

Cushings syndrom (överproduktion av kortisol i binjurebarken).  

Behandling: Svarar på kemoterapi men hög risk att de återkommer.  

 

Paraneoplastiska syndrom 

Innebär att en tumörsjukdom ger symtom som ej kan förklaras med tumörens utbredning i 

vävnaden. Exempelvis ger carcinom avmagring på grund av aktiva substanser som påverkar 

metabolism och saltbalans i kroppen.  

Vid lungcancer kan hyperkalcemi uppstå vilket är ett typiskt paraneoplatiskt syndrom som beror 

på att de cancerdrabbade områdena i lungan ger ifrån sig ett hormon som lurar kroppen att höja 

blodet kalciumnivå. 
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Pleuracarcinos 

Carcinom i pleuran.  

Dålig prognos och upptäcks ofta genom vätska mellan pleurabladen. 

Malign mesotliom 

Ovanlig cancer i mesoteliala celler som uppstår i viscerala eller parietala pleuran men äveni 

perikardiet. Hög risk om man blivit utsatt för asbests, ca 50% av fallen.  

Tar ca 25-40 för cancern att utveckla sig efter att man blivit utsatt för asbets. När cancern väl 

upptäcks har den mycket dålig prognos där majoriten av pat dör inom två år trots operation + 

kemo. Rökning i kombination ger inte ökad risk för denna cancerform. 

Distanta metastaser är ovanligt. 

En hypotes är asbets molekyler tar sig till mesotel-lagret, syreradikaler bildas och DNA skada 

sker men potentiellt onkogena mutationer . 

Somatiska muts har även hittats vid denna typ av tumör på två suppressorgener; p16;CDKN2a på 

9q21 och NF2 samt på 22q12. 

Morfologi:  

Fibros i pleuran samt plackformation.  

Makroskopiskt ser lungan ofta vit och gulkleggig ut, som fett på den, med ett gelatinöst lager av 

tumör. Cellerna är bifasiska med körtel och epitelceller.  

Lungmetastaser 

Spridning för lungancer kan ske: 

• Via regionala lymfkörtlar: sprids ut med bronker och i mediastinum.  

• Hematogent: sprids till hjärta där CO skickar ut ca 25% till njure & 10% hjärna - därav 

ofta metastaser dit. Även binjure 

• Per continuiatum: framförallt till pleura, pericard och mediastinum. 

Symtomatologi av perifer respektive central lungtumör 

Symtom är hosta, hemoptys, avmagring, anemi, dyspné, kvävning (om tumör täpper till bronker), 

Pancoast syndrom som är ett samlingsbegrepp för symtom vid lungcancer vilket inkluderar 

smärta vid revben, plexus brachi trycks ihop --> atrofi av i påverkad arm, samt att truncus 

sympaticus mest cervikala del skadas vilket leder till “Horners Syndrom” (liten pupill, 

hängande ögonlock, vasodilation & nedsatt svettning).  

Andra biverkningar vid lungtumörer är heshet (N. laryngeus recurrens), diafragma paralys 

(N.phrenicus), stokes krage - hals- och huvudsvullnad --> kan leda till hjärnödem (V. Cava sup), 

dysfagi pga tryck mot esophagus. 
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15) Perinatalpatologi 

Perinatal obduktion 

Perinatal obduktion = Obduktion på barn som avlidit innan födelse eller en vecka efter födelse. 

Pernatal = innan födelse 

Perinatal = död vid födelse 

Postnatal = död efter födelse  

Neonatal = död en vecka efter födelse 

Fosteravfall = avbrytande av förlossning 

Interuterin fosterdöd = död i livmodern efter vecka 22 

Skillnader från vuxenobduktion 

Foster är inte små vuxna. Vid perinatalboduktion måste vi tänka på anatomiska (t.ex. Foramen 

ovale, ductus arteriosus, ductus venosus) skillnader eftersom dessa även ger fysiologiska 

skillnader från vuxenobduktion.  

Dessutom har vi ett annat spektrum av sjukdomar – mest missbildningar, tillväxtstatus (t.ex 

asymmetrisk tillväxtstatus när en del av kropp har blivit prioriterad), inflammation, metabola 

sjukdomar, maternell bakgrund och placenta-fynd. 

Allmänna riktlinjer  

Noggrann dokumentering (mått, vikt och fotografering), yttre samt inre besiktning samt 

detaljerade histologisk undersökning. 

Vid missbildningar är det särskilda krav med exakt beskrivning av multipla missbildningar som 

ofta kräver svår och noggrann dokumentation med fotografering, sökning i databaser och 

fotografering. 

Dessutom hålls perinatala konferenser, man tar fram standardiserade undersökningsmetodor, 

standardiserat svarsprotokoll, använder och fyller en perinatal databas samt biobank från fetal 

och placentavävnad.  

OBS: det görs ALLTID undersökning av placenta. 

Patologi vid fösterdöd 

Det finns olika mål/förväntningar med patologin beroende på när och varför fostret har avlidit. 

Nedan listar jag några exempel på vad patologen eftersträvar att undersöka vid obduktion: 

• Neonatala fall = fastställa dödsorsak 

• Fosterfall = beskriva missbildningar, syndrom, upprepningsrisk eller inflammation 

(spontan abort) 
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• Interuterin fosterdöd: tillväxtstatus, inflammation och placentaförändringar är viktiga 

fynd att identifiera 

Sammanfattningsvis kan man säga att man vi perinatal obduktion försöker: 

• Fastställa dödsorsak, omfattning och tidsförlopp för intrauterin skada, tillväxtstatus 

(symmetrisk vs asymmetrisk tillväxthämning) 

• Oväntade fynd (30-50%) 

•  Bidra till genetisk rådgivning 

• Underlätta sorgearbete för familjen 

• Kvalitetskontroll för klinisk praxis (ex. ultraljud), utvärdering av nya metoder, policy 

planering 

•  Kunskapsbas för epidemiologisk forskning 

• Material till human grundforskning 

Vanligaste orsaker till fosterdöd vid tidig och sen graviditet 

Första och andra trimestern: 

• Infektioner 

• Kromosomavvikelser 

• Missbildningssyndrom  

Tredje trimestern: 

• Placenta insuifficens 

• Infektioner 

• Asfyxi när placenta avlossas 

• Oförklarlig död 

Betydelse av patologi vid avbrytanden av graviditeter pga missbildningar 

Missbildningar kan delas in i: 

• Genetiska: t.ex kromosomrubbningar eller singelgenmutation 

• Miljöpåverkade: droger, kemikalier, strålning, infektioner (rubella, CMV, parvo) eller 

snörning av amoninband 

De vanligaste kromosomrubbningarna 

Trisomi 18 

Edwards syndrom. Grav tillväxthämning. Multipla missbildningar, organ utanför kroppen som är 

täckta av membran. Har ofta hjärt- och njurmissbildningar. Foster dör ex utero inom ett par 

veckor. 

Trisomi 13 

Pataus syndrom. Dör ex utero inom ett par veckor. Mittlinjedefekter med läpp- och gomspalt, 

hemisphere i hjässa sitter ej ihop. Grava CNS och hjärtmissbildning.  
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Triplodi 

Föds med stort huvud, liten kropp, syndaktyli (fingrar o tår som ej är separerade), 

hjärtmissbildningar. 

Har 2 kromosomer antingen från mamma eller pappa. Blir ofta spontan abort i första trimestern.  

Trisomi 16 

Oförenligt med liv, tidigt missfall. MMC, ASD. 

 

Intrauterin fosterdöd 

Interuterin fosterdöd innebär dödfött foster äldre än 22 veckor. 

Vid denna vecka kan man inte längre avbryta förlossningen genom abort. 

Vanliga orsaker är placentaproblem, t.ex ablatio = placenta avlossning. 

Kan även bero på preklamsi eller diabetes hos mamman som bägge leder till 

placentaförändringar.  

Vid obduktion undersöker man: 

• Tillväxthämningar som asymmteri/ symmetri: vid placentainsufficiens ses ofta mer 

tillväxt av hjärna och hjärta än övriga delar av kroppen 

• Placentaavlossnig  

• Makrosomi, dvs ett stortt barn. Kan bero på maternell diabetes 

• Infektion såsom bronkoneumoni 

• Hypoxi  

• Missbildning 

Intrapartal/postpartal död 

Ganska få fall per år. 

Foster är ofta prematura, ca 25 veckor. Dödsorsak är ofta ospecifika asfyxi-tecken såsom 

omogna lungor eller infektioner, hjärnblödning eller andra blödningar. Viktigt att alltid 

undersöka metabola sjukdomar genom histologi och genetisk genomgång, för att få en prognos 

om mamma är riskgrupp att få ännu ett missfall. Dessutom viktigt med neuropatologisk 

undersökning. 

Placenta  

Placenta har inget lymfdränage! 
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Placenta tar näringsämnen och syre från mammas blod och ger till foster. Dessutom tar placenta 

upp avfallsprodukter från foster som avlägsnas vid mamma.  

Placentans storlek bestäms tidigt i graviditeten och storleken av plancenta kan påverka barnets 

utveckling i framtiden enligt “Barkers hypotes” där man ser över placentans vikt, maternella yta 

och längsta måttet. 

Man undersöker alltid placentans morfologi, färg, konsistens samt längd, infästning & 

coilingindex av navelsträng, 

Placenta har en villusstruktur med olika villi (kärl) som förgrenar sig och ändras nästan varje 

vecka. 

Olika typer av villi 

Utgår från stamvilli som förgrenar sig hela tiden. Dessa villi utvecklas under olika tider av 

graviditeten, överst utvecklas först och sedan går de i kronologisk ordning neråt; utveckling från 

andra till tredje trimestern. 

 

• A. Mesenkymala = eller a.k.a parenkymala. Har mycket stroma, knoppar (utskott), tjockt 

membran och kapillärer centralt 

• B. Intermediära = omogen villi med Hofbauer celler 

• C. Stamvilli = nu finns det centrala kärl innuti villi 

• D. Mogna intermediära villi: utvecklas senare till terminala villi 

• E. Terminala villi: tunna syncytio-vaskulära membran med perifiera kapillärer som gör 

att de kommer närmare det tunnare membranet 
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Fosterdel 

Består av villus (villuskapillärer) med massor av kärl (koriala kärl) samt navelsträng (ett fäste 

med tre kärl i sig) fosterhinnor (amnion + chorionhinna) samt chorionplattan (kärl). 

Maternell del 

Saknar villus men har ett intervillöst rum, subkorion, korion, basalplatta/desidua (immunceller), 

10-40 lober (kotyledoner, septa) som korrelerar till s.k. villusträd (fetala lober) 

Dessutom finns en barriär mellan dessa som är ett syncytio-vaskulär membran. 

Kliniska indikationer för anatomopatologisk undersökning  

30% av placenta behöver vara förlorad för att vi ska märka av något patologiskt med placentan, 

placentan är nämligen väldigt duktig på att adaptera och återhämta sig och kan accelerera villi. 
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Ofta sker förlust av placentas funktion pga sekundära sjukdomar till maternella sjukdomar som 

t.ex. flödessjukdomar (underperfusion). 

Maternella: 

• Prematuritet (< v32) 

• Preklamsi 

• Upprepade blödningar/ ablatio 

Foster:  

• Asfyxi (Apgar <7 vid 5 min) 

• Duplex vid misstanke om monochorionicitet och anastomser (övriga duplexplacentor 

skall EJ skickas) 

• Icke immun hydrops (vätskeansamling) 

•  IUGR (< -22%) (dvs tillväxthämning), IUFD, perinatal död 

•  Makroskopiskt avvikande placenta eller navelsträng 

• Misstänkt chorioamnionit 

• Mola hydatidosa (partiell eller komplett) vilket är cystor som kan utvecklas till maligna 

tumörer 

Makroskopiska förändringar i placenta 

Placenta extrachorialis 

chorionplattan täcker ej hela placenta 
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Accesoriska lober 

Som namnet beskriver. Loben sitter i fosterhinna och delar av placenta 

 

Placenta bilobata 

Består av två nästan lika stora lober med mellanliggande navelsträng. Detta kan be blödningar 

och adherent (sitter kvar vid förlossning) placenta 

 

 

Placenta accreta 

Kvarbehållen placenta efter förlossning. Växer in i myometeriet. Beror på defekt av desiduea 

basalis, eventuellt även pga överinvasiv trofoblast. Detta är en svår diagnos att ställa vid 

placentaundersökning (antar vid ultraljud, för finns den kvar efter förlossning så borde inte vara 

otydligt?!) 
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Placenta fenestrata 

Placenta kommer ut vid förlossning och det saknas en del av placentaparenkymet 

 

Blödningar 

Subkoriotisk blödning 

Eller subkorionisk blödning är blödning som ansamlas i korionen, membranet mellan livmodern 

och placenta. 
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Makroskopiska och histopatologiska fynd i navelsträngen 

Lång navelsträng med äkta knut 

 

Äkta knut med blodstas 
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Hypercoiling  

 

Betyder att navelsträngen har för många små, snurrade varv och delar per cm.  

0.07 - 0.3 är normalt. Har man > 0.3 är det hypercoliing vilket leder till att alla kärl i 

navelsträngen utsätts för högt tryck och det finns risk för tromber. 

Velamentös navelsträng 

 

Betyder att navelsträng fäster i hinnorna och inte direkt i placentan. 
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Marginell navelsträng 

 

Betyder att navelsträng fäster i kanterna på placenta, minst 1 cm från kanten. 

Histologiska förändringar i placenta 

Placentainfarkt 

 

 

Patogenes:  

Infarkt innebär ischemisk villusnekros pga ocklusion av maternella kärl. 

Etiologi: 
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Infarkt är vanligare vid preeklamsi (PE hädanefter) eftersom PE leder till förhöjt BT samt ödem. 

Det är viktigt att se över omfattning av placentanekros för att förstå om foster eventuellt blivit 

påverkad. 

Morfologi: 

Makroskopisk bild ser vi vitt till höger som är en väl avgränsad nekros pga infarkt. Där gul 

markering är ser vi en rund vit ring som är en intravilliös trombos som är lambinerad.  

Mikroskopiskt ser vi höger sida, med gula markering, där det är ljusare villinekros som även här 

ses välavgränsad. Det mörkare runt omkring är normal villi. 

 

Fibrininlagring 

Patologi:  

Subchorialt, inter/perivillöst massiv fibrininlagring som är speciell där intervillös/perivillös har 

mycket fibrin vilket leder till att villi inte fungerar som de ska eftersom transport mellan 

maternell och fetal blod är hindrad. Detta leder till att vi får något intervillöst blod, bara 

intervillöst fibrin.  

Alla kapillärer kollabrerar och funktion borta. 

Etiologi: 

Uppstår ofta pga maternell autoimmun sjukdom eller pga viral sjukdom. 

Har hög upprepningrisk, ca 25%. 

Morfologi: se bilder, behöver inte kunna mer än så 
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Trombos/blödning 

• Retroplacenta hematom: alltså bakom placentan, samband med ablation vid 30% av 

förkommande. Ökad risk vid PE. 

 

• Intervillösa tromber: ofta multipla tromber. Ca 30% av fullgångna graviditeter har 

placentor med tromber och det har inte så stor betydelse för fostrets utveckling. 
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Deciduaarteriopati 

 

Patologi och etiologi: 

Uppstår då maternella kärl har atheros, t.ex vid PE, vilket leder till ökat BT, ödem och placentan 

får till slut inflarkt och akut atheros. Foster blir tillväxthämmat då parenkymet blir otillräckligt 

för fostret. 

Tror inte att vi behöver veta mer än ovan men adderar in nedan: 

Acute atherosis is a maternal vascular lesion observed regularly in cases of pre-eclampsia and 

idiopathic intrauterine growth retardation. This vasculopathy is characterized by fibrinoid 

necrosis of the vessel wall, an accumulation of lipid-laden macrophages, and a mononuclear 

perivascular infiltrate. 

Morfologi: 

Histologiskt på bilderna ovan ser vi fibrin runt maternellt kärl som nästan har ocklusion pga så 

tilltäppt. Vid ocklusion får vi infarkt vilket leder till nekros av villi.  
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Chorangiom  

 

Patologi: 

Icke-neoplastisk tumör. Ser ut som ett kapillärangiom. 

Etiologi: 

Har ett samband med PE eftersom PE --> hypoxi.  

Hypoxi --> angiogenes --> tumör. 

Morfologi: 

Hittar inget om det I boken eller på internet men jag markoskopiskt ser vi en blodfylld tumör och 

mikroskopiskt ska vi ju se angiogenes, dvs mycket kärl och erytrocyter. 

Placentaförändringar vid maternella sjukdomar 

Preeklamsi (PE) 

A.k.a graviditetstoxikos. 

Patogenes: 

Gravidinducerad hypertension, proteinuri och ödem. Alltså, en sjukdom som är 

gravid/placentarelaterad. 

Relativt vanlig sjukdom. Graderas till mild – allvarlig samt tidigt – sen. 
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Generaliserad endoteldysfunktion/utebliven invasion av trofoblaster till maternella kärl pga 

förändringar i maternella kärl och spiralartärer, vilket leder till reducerat maternellt flöde, 

vilket i sin tur leder till infarkt och fetal tillväxthämning. 

Morfologi: 

Placentan är ofta liten med arteriopati i decidua, infarkter och ibland även retroplacentära 

hematom. Om det går så långt kan PE leda till tillväxthämning, interuterin hypoxi och till och 

med fosterdöd. 

Graviddiabetes 

Patogenes: 

Mamma får diabetes under graviditeten, som i de flesta fall försvinner postpartum. 

Ger fetopati (sjukt foster) inkluderande ofta stora barn (macrosomia) och placentor, omogna 

lungor, omogna chorionvilli för gestationsåldern vilket är anledningen till hypoxi hos foster. 

Lång navelsträng, tromber i fetala kärl, lätt inflammation och ibland även ödem. 

Vid obehandlad diabetes ses kronisk hypoxi och en stor, dåligt fungerande plancenta. 

Ökad risk för hjärtsjukdomar, CNS sjukdomar, urogenitala problem (på grund av hyperglykemi 

och oxidativ stress vid organogensis innan vecka 8).  

 

Akut chorioamnionit 
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Patogenes: 

Inflammation I fosterhinnorna, hänger ofta ihop med intrauterina infektioner under graviditeten.  

Inflammationen är ofta polymikrobiell, uppåtstigande och börjar som maternell subchorial 

inflammation (choronit) och leder sedan till fetal inflammation (vaskulit) i chorionplattan eller 

navelsträngen. Sällan villit! 

Har stark koppling till prematurbörd och morbiditet. 

Morfologiskt: 

Histologiskt ses granulocyter subchorialt I chorionvävnaden, amonionepitelet och vaskulit I 

chorionplattans kärl. Man ser även navelsträngsvaskulit - funisit.  

Man ser även mycket leukocyter. 

Kronisk villit 
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Patogenes: 

Inflammation i chorionvilli. 

Etiologi: 

Orsakat av virus, t.ex herpes (HSV, CMV) eller treponema pallidum (syfilis). 

Morfologi: 

Placentaparekym (villi) är alltså involverat och eventuellt även sprida sig till membranen. 

Är dock ofta fokal och mild men ibland kan man se nekros.  

Mycket mononukleära celler (histocyter, lymfocyter). 

Övre bilden; mycket lymfocyter.  

Mellanbilden; histokemisk färgning för CMV celler. 

Nedre bilden; stora CMV celler. 

VUE 

Villit utan känd orsak. Står för ca 6-14% av villiter och är ofta diskreta. 

Det är oklart om villiten är orsakad av infektion, virus, immunologiskt eller GvHO. 

Associerad med IUGR (tillväxthämtning inuteri). 
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Intravillt 

En annan form av kronisk inflammation I placentan, mer än så behöver vi inte kunna enligt 

Meeli. 

Studenten skall känna till (S1): 

Varför perinatal patologi är en egen subspecialitet inom patologi 

-Foster/barn är inte "små vuxna" 

-Påtagliga skillnader mellan perinatal och vuxenliv 

-Annorlunda spektrum av sjukdomar hos foster/barn 

Undersökning av monokorionisk placenta vid tvillingtransfusionssyndrom 

 

Alla monokorioniska plancentor är monozygot = enäggstvillingar. 

Tvillingtransfusionssyndrom innebär att den ena tvillingen får mindre blodcirkulation från 

placentan än den andra tvillingen. Detta sker hos 10-15% av monozygota tvillingar då blodkärlen 

ofta anastomoserar. Man kan behandla detta genom att täppa till flödet mellan fostren med hjälp 

av laserteknik, annars är det risk för fosterdöd.  

Här vill man undersöka placenta för att se om det var anastomerna som bidragit till syndromet 

skett.  
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Mola hydatiosa 

 

  

Ej med i lärandemålen men jag tror att vi bör kunna det här. 

Kallas även “druvbörd”. 

Patologiskt: 

Det är en form av abnormal uterusutveckling under graviditet på grund av höga nivåer av 

hormonet hCG (humant koriongonodotropin) på grund av proflieration av trofoblasterna, dvs det 

yttre lagret av embryot.  

Incidens är 0.9/ 1000 graviditeter. Upprepningsrisk är ca 2%. 

Kan vara  

• komplett = inget foster finns i uterus  
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• partiell = med foster i uterus, dock dör fostret ganska fort. Partiell beror ofta på genetisk 

triploid, med två kromsomuppsättningar från fadern och en från modern. 

Det finns även risk på ca 20% för att cystorna ska utvecklas till choriocarcinom, en malign 

tumörtyp. 

Etiologi: 

Kan bero på genetisk paternell triplodi. 

 

Morfologi: 

• Makroskopiskt blåsor/ cystor. Man ser även förstorade korionvilli, kavitation eller 

myoxid degeneration av stromat.  

• Histologiskt ses stora, abnormala villi med cisternabildning och atypiska trofoblaster med 

proliferation (brukar vara polariserad men vid mola hydatiosa cirkulär trofoblast 

polarisering). 

Symtom: 

Vaginal blödning är första tecknet. Därifrån ser man en förstorad livmoder samt höga hCG-

nivåer. 
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	Kongenital pylorusstenos

	Inflammation och konkrement i mage-tarm
	Aftös stomatit
	Esofagit
	Reflux esofagit
	Barret’s esofagus
	Akut/erosiv gastrit
	Kronisk gastrit
	Atrofisk/ autoimmun gastrit
	Gastrit associerad till Helicobacter
	Peptisk ulkussjukdom
	Intestinal metaplasi
	Appendicit
	Crohns sjukdom
	Ulcerös kolit
	IBD: Skillnad mellan Chrons och Ulcerös Kolit
	Infektiös enterit
	Celiaki
	Ileus Invagination
	Angiodysplasi
	Peritonit

	Cirkulationsrubbningar i mage-tarm
	Esofagusvaricer
	Tarminfarkt
	Hemorrhoider

	Cystor och divertiklar i mage-tarm
	Esofagusdivertiklar
	Tunntarmsdivertiklar
	Colondivertiklar
	Diverticulos
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	Granulomatösa (”specifika”):
	Tuberkulos
	Sarkoidos

	Lungsjukdomar av blandad genes:
	Hyalina membraner (”Respiratory distress syndrome, RDS”)
	ARDS – akute respiratory distress syndrome
	Bronchiectasi
	Emfysem

	Cirkulationsrubbningar:
	Lungstas
	Lungödem
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