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L Ä K E M E D E L

Farmakokinetik: Vad kroppen gör med läkemedlet. 
Hur halterna av ett läkemedel i kroppen förändras 
genom de tre processerna absorbtion, distribution och 
elimination.

Absorbtion. Definieras som läkemedlets (lm) passage från 
dess administrationsplats in i plasma. Absorbtionen spelar 
således roll för alla typer av administration utom intravenös. 
I de flesta fall måste lm passera in i plasman för att kunna 
komma till sin verkningsplats (undantag är t ex inhalerade 
bronkodilaterare). 

Absorbtionsgraden/-hastigheten styrs bl a av fysiologiska 
faktorer (presystemisk metabolism, blodflöde, pH, mag-
säckens tömningtid, tarmmotilitet, bakterieenzymer, ålder), 
interaktioner (föda, andra lm), lms fettlöslighet och jonisa-
tionsgrad. 

Distribution. Kroppen består av fem stora “fack” - plasma 
(5% av kroppsvikten), interstitialvätska (16%), intracel-
lulärvätska (35%), transcellulär vätska (cerebrospinal-, 
intraokular-, peritoneal-, pleural- och synovialvätska; 2%) 
och fett (20%). Inom vart och ett av dessa vattenfack kan 
lm-molekyler normalt existera både fritt lösligt och i bunden 
form. Endast lm i fri form kan flyttas mellan fack. Lm som är 
svaga baser eller syror kommer existera vid ett ekvilibrium 
mellan laddad och oladdad form, där ekvilibrium-nivån 
bestäms av pH.

Metabolism. Lm-metabolism involverar två typer av reak-
tioner, fas I och fas II. Dessa sker oftast, men inte alltid, 
sekventiellt. 

Fas I-reaktioner är katabola (oxidation, reduktion eller 
hydrolys) och produkterna är ofta mer reaktiva och således 
ofta mer toxiska eller carcinogena än ursprungsdrogen. Fas 
I introducerar ofta en reaktiv grupp, såsom hydroxyl, till 
molekylen, en process som kallas “funktionalisation”. Denna 
grupp fungerar som attackplats för konjugationssteget i fas 
II, vilket är varför fas I-reaktioner oftast föregår fas II.

Fas II-reaktioner är syntetiska (anabola) och involverar kon-
jugation, vilket normalt resulterar i inaktiva produkter.

Elimination. Majoriteten av lm lämnar kroppen genom 
urinen, antingen i oförändrad form eller som polära metabo-
liter. Lm som sekreras till gallan via levern återupptas i stor 
utsträckning i intestinalkanalen. 

Lipofila substanser elimineras inte effektivt av njuren. 
Således metaboliseras de flesta lipofila lm till polära produk-
ter som sedan utsöndras med urinen. Denna drogmeta-
bolism sker främst i levern, ffa med cytokrom P450-systemet 
(CYP).

First-pass-metabolism
Vissa lm är så effektivt extraherade av levern eller GI-väggen 
att mängden lm som når cirkulationen är betydligt mindre än 
mängden som absorberas. Detta kallas “first-pass” eller pre-
systemisk metabolism. Det reducerar biotillgängligheten. 

Farmakodynamik: Hur läkemedlet påverkar kroppen. 
Farmakodynamik handlar om de effekter läkemedlet 
åstadkommer i kroppen och hur effekterna förändras 
med tiden.

F = biologisk tillgänglighet, dvs hur stor andel av 
intagen mängd lm som når systemkretsloppet i 
oförändrad form (i %)

AUCpo = area under the curve för peroral tillförsel

AUCiv = area under the curve för iv tillförsel

Källa: http://streaming.umu.se/2017/farma/farmSSK/
handout/2_2_Absorption.pdf

Typiska dos-respons-kurvor, där det krävs en betydligt högre dos av 
läkemedel 2 för att uppnå samma respons som med läkemedel 1, 
även om de båda till slut uppnår 100% (båda två är fulla agonister). 
Läkemedel 3 är en partiell agonist med högre affinitet än läkemedel 
2, men med sämre efficacy. Läkemedel 4 har lägst affinitet och in-
gen känd Emax enligt denna kurva. EC50 är utmarkerat för läkemedel 
1 och 2.
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Normal Hb-molekyl bestående av två 
dimerer som var och en består av en 
alfa- och en betakedja. Bidningen 
mellan dimererna är svag och tillåter 
en rörelse av delarna i relation till 
varandra, t ex mellan tense och re-
laxed form. 2,3-DPG finns i tense form 
(ovan). När Hb tar upp syre flyttas 
2,3-DPG från sitt utrymme. Varje hörn 
av Hb-molekylen håller en hemgrupp 
som svarar för själva bindningen 
av syre (totalt 4 syremolekyler/Hb-
molekyl).

CLO-TEST

Test för H. pylori som uttrycker enzymet ureas. I CLO-test 
finns pH-indikator och urea. I närvaro av ureas spjälkas 
urea till koldioxid och ammoniak. Ammoniak ger basiskt 
pH och färgar testet rött.

Källa: Magnus Vrethems föreläsning om MS.Vänster: normal. Höger: Oligoklonala band i en MS-patient.

Källa: http://library.med.utah.edu/kw/ms/mml/ms_oligoclonal.html

Oligoklonala band (i CSF), elfores 
Oligoklonala band är en ansamling av immunoglobuliner som bildar “band” vid elektrofores. Består av immunoglobulin-
molekyler med likartade egenskaper och därmed mobilitet vid elektrofores, producerade av ett litet antal lymfocytkloner. 
Talar för en inflammatorisk reaktion i CNS, typiskt MS. Det krävs att oligoklonala band endast förekommer i likvor, eftersom 
de kan passera över BHB om de finns i blod (t ex vid kroniska virusinfektioner).



Tester för att analysera antikroppar och antigen
Sedan monoklonala antikroppar upptäcktes har man kunnat utveckla ett antal olika kvantitativa och kvalitativa tester för att 
undersöka närvaron av antikroppar eller antigen.

Flödescytometri. Teknik för att räkna antal celler som ut-
trycker ett visst ag med hjälp av laserljus. Cellerna passerar 
en och en genom en liten kanal där de belyses av en laser-
stråle, varpå reflekterat och avbörjt laserljus mäts och tolkas 
som hur mycket granula som finns i cellen (reflekterat) och 
hur stor cellen är (avböjt). Utifrån dessa kan cellerna i blodet 
delas upp. Med tillsatta ak kan man även mäta dessa och de 
ämnen ak binder till, varpå mängd proteiner/DNA/etc kan 
uppskattas.  

Används vid: hematologiska sjukdomar, tumörimmunologi 
och kemoterapi.

Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/ELISA

Källa: http://www.dako.com/08002_03aug09_ihc_guidebook_5th_ 
edition_chapter_10.pdf

ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay. På svenska, 
enzymkopplad immunadsorberande analys. Används för att 
kvantifiera och detektera en ak eller ag. Känsligt och enkelt 
test. Ag binds till väggar/botten i brunnar på en mikro-
titrerplatta och till brunnarna sätts ett prov med ak. Senare 
tillsätts ett enzym som används för att generera en färgad 
produkt av ett ofärgat substrat (t ex alkaliskt fosfatas eller 
pepparrotsperoxidas). Mängden ak bundet till ag blir propor-
tionellt till mängden färgad slutprodukt som kan visualiseras/
mätas i en spektrofotometer.

Metoden används för att bestämma ak som produceras som 
svar på virusinfektion eller autoimmun sjukdom, cancer-
markörer, mm. 

Används vid: HIV-test, inom toxikologi, Mycobacterium vid 
TBC, rotavirus i faeces, hepatit B i serum, mm.

Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/Immunofluorescence

Immunofluorescens. Använder ak till vilka fluorescenta  
sammansättningar (fluorokromer) satts fast kovalent. FITC, 
fluorescein isothiocyanat, används frekvent och ger ett grönt 
ljus då det exponeras för UV-ljus. Det finns direkt och  
indirekt immunofluorescens.

Olika mönster vid IF: homogen ANA (t ex dsDNA, histoner, 
eller nukleosomer), kornig ANA (extrakromosomala ag, t ex 
snRNP, Scl-70), nukleolär ANA, och anti-centromer-ak.

http://users.
path.ox.ac.
uk/~nrust/
page2.htm

Immunoblot/Western blot. Används för att karaktärisera ag 
i komplexa blandningar med biokemi. Proteininnehållet från 
de celler/vävnader som ska studeras renas fram och sorteras, 
och överförs sedan till ett membran med hjälp av elektrisk 
spänning. En ak som är specifik för det som ska studeras  
adderas och därefter ytterligare en ak med ett katalytiskt  
enzym, som omvandlar ett substrat till en detekterbar 
produkt. Ger i slutändan ett band av ag som går att läsa av.

Används vid: HIV-test, galna kosjukan, Lyme disease, kan 
användas som  bekräftelsetest för hepatit B.

Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/Western_blot

Serologi. Ursprungligen läran om serum och dess bestånds-
delar, idag utvidgad till att omfatta läran om alla labbprover 
som kan analyseras från blodserum via blodprover. Inklud-
erar diagnostisk identifiering av antikroppar i serum samt 
blodgruppering.
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Hjärtats tryck-volymloop (A, ovan) och motsvarande tension-längd-
loop i hjärtmuskeln (B, nedan).
Källa: Vaskulär medicin 2010, vol 26 (nr 4) s 197

Hur volym och tryck förändras under hjärtcykeln. Lilla kretsloppet 
har motsvarande förändringar, men vid ett betydligt lägre tryck.

Källa: Människans fysiologi.

HYPERTROFI I HJÄRTAT

Koncentrisk Tryckbelastning gör att hjärtat får jobba  
hypertrofi mot ökad belastning --> ökad muskel 
 massa men inte volym

Excentrisk Volymbelastning, sker vid blodvolyms-
hypertrofi förlust som kompenserats (t ex hål i  
 förmak) --> totalt mer muskelmassa  
 men ej tjockare vägg
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Hjärta
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E KO K A R D I O G R A F I / U KG / H J Ä R T E KO

Parasternalt snitt i längdaxeln - trekammarsnitt
Givare placerad i tredje/fjärde revbensinsterstitiet på vänster sida intill sternum. Strålen träffar högerkammaren först, därunder 
kammarseptum med aortaklaff, vänster kammare och vänster förmak.

Parasternalt snitt i korta axeln
Givare som i föregående snitt, men roterad 90 grader medurs. 
Snittet kan läggas i basala delen, mittendelen eller apikala delen 
genom att vinkla givaren. Bild visar basalt snitt (övre delen av 
hjärtat). 

Apikal fyrkammarbild
Givare vid hjärtspetsen/apex. Alla fyra hjärtrummen syns 
i samma bild. Kamrarna syns närmast givaren (överst) och 
längst bort syns förmaken. Hjärtats vänstra sida syns till 
höger och vice versa.

Samtliga bilder om inget annat anges under avsnittet ekokardio-
grafi från http://matning-av-kroppens-funktioner.kicommons.
wikispaces.net/Ekokardiografi
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Aortastenos
Det vanligaste förvärvade klaffelet. Finns medfödda former som kan förvärras 
senare, men den vanligaste formen debuterar vanligen efter pensionsåldern. 
Patienten kan vara symtomfri under många år. I senstadier och i samband 
med sviktande hjärtfunktion kan intensiteten av blåsljudet avta och försvinna.

Karaktär. Systoliskt. Sträv karaktär (ruter ess-format med punctum maximum 
mittsystoliskt). Om förskjutet till sensystoliskt tyder det på tät stenos. Hörs 
över aorta (I2 dx), utstrålning mot apex där det ibland hörs lika starkt. Utstrål-
ning till karotiderna. Andraton ofta svag/ohörbar. Karotispulsen kan vara seg 
och långsam. Påverkad karotispuls talar för tät stenos. 

Utredning/behandling. Asymtomatisk: Bestäm stenosgrad (blåsljudets max 
och carotispulsens kvalitet), gör eko om patienten är <70 år, samt arbetsprov 
om patienten är yngre med betydande stenos. Symtomatisk: Operation. Op 
med mekanisk (håller längre men kräver antikoagulantia) eller biologisk (ty-
sta, ingen antikoagulantia men begränsad livslängd) klaff, alternativt kateter-
klaff på stent.

VAD NÄR KARAKTÄR VAR RELATERAT ÖVRIGT

Aortastenos S Sträv I2 dx, apex, karotider Känn karotispuls Vanligaste förvärvade  
     klaffelet

Aortainsufficiens D Högfrekvent I2 dx, vänster Austin-Flint-biljud? Kraftig Aortasjukdom? Ihop med 
   sternumkant karotispuls, högt pulstryck AS? Finns även primär

Mitralisinsufficiens S Sträv Apex, vänster axill Apexpuls ofta kraftig och  Primär eller post svikt/ 
    breddökad infarkt

Mitralisstenos D Mullrande, Apex Opening snap Ovanligt 
  lågfrekvent

Mitralisinsufficiens
Kan bero på primär klaffsjukdom eller vara sekundär till myok-
ardsjukdom (hjärtsvikt/-infarkt). Kronisk form kan gå symtom-
fritt under många år, medan akut form kan debutera med svår 
hjärtsvikt. 

Karaktär. Systoliskt. Ofta hela systole (pansystoliskt), men olika 
klaffpåverkan kan ge blåsljud som hörs olika under systole. Sträv 
karaktär. Hörs ffa över apex, utstrålning till vänster axill. Apex-
puls ofta kraftig och breddökad. 

Behandling. Asymtomatisk + normal VK-funktion (dvs en som 
pumpar mer än normalt): Regelbundna kontroller. Asymtoma-
tisk + paroxysmalt FF, uttalad mitralisklaffprolaps, pulmonell 
hypertension eller dilaterat VF: Op. Symtomfri + VK-dysfunktion 
(normal eller mindre pumpförmåga): Op. Symtom oavsett kam-
marfunktion: Op. 

HJÄRTTONERNA
Den första hjärttonen orsakas av turbulens som uppstår 
när mitralis- och tricuspidalisklaffarna stängs, då systole 
inleds. Den andra hjärttonen orsakas av att aorta- och pul-
monalisklaffarna stängs, då systole avslutas. Tiden mellan 
första och andra hjärttonen utgör således systole, medan 
tiden mellan andra och första utgör diastole.

Den tredje hjärttonen hör samman med den tidigdiasto-
liska fyllnaden och kommer 0,13-0,18 s efter andratonen. 
En patologisk tredjeton har vanligen högre frekvens och 
ljudstyrka än en fysiologisk ton. Den fjärde hjärttonen 
är sendiastolisk och sammanfaller med förmakskontrak-
tionen. 
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Förmaksseptumdefekt
Missbildningar med hål i nedre delen av skiljeväggen mellan 
förmaken, vanligen av secundum-typ. Klaffarna mellan förmak 
och kammare kan också vara missbildade. 

AV-commune är den mest komplicerade typen av missbildning, 
med ett stort gemensamt hål mellan förmaken och kamrarna. 
Blod trycks över från vänstersidan till högersidan, vilket gör att 
blodflödet genom lungorna ökar och trycket i lungartärerna 
blir förhöjt. AV-commune är vanligast hos barn med Downs 
syndrom.

Symtom. Barnen utvecklar tidig hjärtsvikt pga den ökade be-
lastningen. Blodets syrehalt kan minska om en mindre mängd 
blod går från höger till vänster sida.

Status. HK-pulsationer, brett kluven 2:aton med nedsatt 
andningsvariation (pga belastning på högersidan som gör att 
klaffstängningen kommer något senare). Systoliskt blåsljud 
över I2-3 sin av strömningstyp (pga högt tryck på vänster sida, 
lågt på höger). Ej starka blåsljud. 

Förmaksseptumdefekt som leder till att syresatt blod från 
vänstersidan shuntas till högersidan där det är lägre tryck. Ger 
ökad belastning på högersidan.

Förmaksseptumdefekt
Hål i skiljeväggen mellan kamrarna. Står för ca 1/3 av alla hjärt-
fel. Vid små hål kan symtom saknas men vid större hål blir VK 
dilaterad och trycket i HK och lungkärlen förhöjt, vilket leder 
till hjärtsvikt. Kan leda till Eisenmengers syndrom.

Status. Skarpt blåsljud över I4 (pga hög hastighet vid stor try-
ckskillnad vänster-höger). Hörs inte nödvändigtvis vid födseln, 
eftersom trycksituationen då är att det är lika högt tryck på 
höger och vänster sida (således shuntas inget blod), men efter 
en månad har vänstersidan mycket högre tryck och då shuntas 
blod och ett blåsljud hörs.

Kammarseptum-
defekt som leder 
till att syresatt blod 
shuntas från vän-
ster till höger och 
ger ökad belastning 
på högersidan. 
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Klaffvegetationer
Bakterier på hjärtklaffarna som uppkommer vid endokardit. 
Ser ut som oregelbundna strukturer som sitter på hjärtklaf-
farna, vanligen på mitralis- eller aortaklaffen.

Källa: http://www.surgicalnotes.co.uk/node/612

Öppetstående 
ductus arteriosus, 
ger högre tryck i 
lungkretsloppet.

Öppetstående ductus arteriosus (PDA)
En förbindelse mellan aorta och lungartären finns kvar 
efter fostertiden. Blod flödar från aorta till lungartären och 
blodflödet genom lungorna ökar, det blir ett större återflöde 
till vänster hjärthalva och belastningen på VK ökar. Om 
förbindelsen är stor blir belastningen så hög på VK att det 
kan leda till hjärtsvikt, och skada på lungkärlen kan uppstå 
pga förhöjt tryck. Vid mindre förbindelser har barnet ofta 
inte några symtom. 

Behandling. Stängs i samband med hjärtkateterisering 
genom att en plugg förs in i ductus. 

Komplikationer. Hjärtsvikt, endarterit, Eisenmengersyndrom 
vid stor PDA, aneurysm, kalcifikation.



ÖVERSIKT: TOLKNING AV EKG

1. Kvalitetskontroll. Identifikation av patient, datum, 
avledningar. Test (normalt 10 mm/mV). Muskelstörnin-
gar, glappkontakt? Kontrollera pappershastighet.

2. Hjärtfrekvens. 50-100/min är normalt. Regelbunden 
rytm? Likartade P-QRS-T-sekvenser?

3. Grundrytm. Finns P-våg (sinusrytm)? Finns P-våg 
före varje QRS, och lika långt före? Annan rytm? 
Vilken? Förmaksfladder/-flimmer? 

4. Extraslag. SVES/VES?

5. P-våg. <0,12 s, amplitud <0,3 mV (3 mm). Konfigura-
tion - tvåpucklig? Hög/spetsig?

6. PQ-tid. 0,12-0,21 s (något beroende av hjärt-
frekvens).

7. Elaxel. 0-90° (hos äldre upp till -30°).

8. QRS-komplexets bredd. 0,07-0,10 s. Breddökat pga 
höger-/vänstersidigt skänkelblock? Deltavåg? 

9. Patologisk Q-våg. Septala, ses ffa i vänsterkammar-
avledningar, i vilka R > S. Septala Q är i regel < 0,03 s, 
alltid < 0,04 och > 25% av R. Isolerat QS-komplex kan 
finnas i V1 och III.

10. R-vågsprogression. Jämn? Patologisk? 

11. Amplituder. Förhöjda amplituder i QRS som tyder 
på hypertrofi?

12. ST-sträckan. Sänkt/normal/höjd? Sänkning max 0,5 
mm i extremitetsavledningar samt V2-V3 och V6. Höjn-
ing max 1 mm i extremitetsavledningar och V4-V6 samt 
högst 2 mm i V1-V3. 

13. T-vågen. Positiva i vänsterkammaravledningar. 

14. QT-tid. Frekvensberoende. Övre normalgräns är 
0,46 s vid frekvens 60/min.

AVLEDNING DEL AV HJÄRTAT  KÄRL
aVL, I Lateralt CX + LAD
II, aVF, III Inferiort RCA (/distal CX)
V1 Höger kammare LAD
V1, V2 Septalt LAD
V2, V3, V4 Anteroseptalt LAD
V3, V4 Anteriort LAD
V4, V5, V6 Anterolateralt LAD/prox CX
V5, V6 Lateralt CX

E KG

Anterior STEMI. Sinusrytm, pågående ST-höjningar i V2-V5. Ned-
bruten R-våg i avledning V2. 
Källa: http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=1236

Förmaksflimmer på EKG. Oregelbunden rytm utan tydliga P-vågor. 
Källa: http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=1223

Förmaksfladder med kammarfrekvens 70/min. 
Källa: http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=1223

Pacemaker-EKG. 

Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/Pacemaker_syndrome
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AV-block grad I. Mycket lång PQ-tid (0,54 s). (Även ospecifika ST-
förändringar och generellt låga amplituder.)

AV-block grad II, typ I. Successivt förlängda PQ-intervall, tills det ej 
följs av QRS-komplex. Vart 8:e QRS-komplex bortfaller.

AV-block grad II, typ II. Normala P-P-intervall, men vissa P följs inte 
av QRS-komplex. 

Källa: http://www.rnceus.com/ekg/ekgsecond2.html

AV-block grad III. Förmaksaktivitet 105/min, ventrikulär ersättning-
srytm frekvens 36/min. P helt oberoende av QRS. 

AV-block

Atrioventrikulära block, en störning av överledningen mellan 
förmak och kammare. Delas in i tre grader, I, II och III, med 
två typer av grad II.

AV-block grad I. Överledningstiden mellan förmak och kam-
mare är längre än normalt. Alla impulser som når AV-knutan 
överleds till kamrarna. Ses i EKG som förlängd PQ-tid (>0,21 
s). Ger ej symtom.

AV-block grad II. Vissa impulser från förmaken överleds till 
kamrarna, medan andra blockeras. Vissa men inte alla P-
vågor åtföljs således av QRS-komplex. 

AV-block grad II, Mobitz typ I - Wenckebachfenomen. 
Överledningstiden i på varandra följande slag förlängs suc-
cessivt, tills impulsen från förmaken inte längre överleds. 
Således blir PQ-tiden på EKG:t allt längre, tills en P-våg inte 
längre följs av ett QRS-komplex. Därefter börjar cykeln om. 

AV-block grad II, Mobitz typ II. PQ-tiden är konstant i de 
överledda slagen. I de blockerade slagen ses P utan efterföl-
jande kammarkomplex. Blockeringen kan vara regelbunden 
eller oregelbunden. Ovanligaste formen av AV-block typ II. 
Allvarligare än typ I, och leder i högre grad till grad III.

AV-block grad III. Totalt AV-block. Inga förmaksimpulser 
överleds till kamrarna. Vanligen tar ett ersättningsfokus 
distalt om blocket över impulsgivningen till kamrarna. Om 
blockeringen sitter i AV-noden kan ett fokus precis nedanför 
ta över. Om ett fokus i kamrarna tar över föreligger en ven-
trikulär ersättningsrytm. AV-block grad III är alltid patologisk, 
ett tecken på hjärtsjukdom. 

Vänstersidigt skänkelblock. Sinusrytm med breddökade QRS-kom-
plex (0,13 s). Typiskt V-formade QRS-komplex i V1-V2.

Högersidigt skänkelblock. Sinusrytm med breddökade QRS-komplex 
(>0,12 s). Typiskt M-formade QRS-komplex i avledning V1-V2. Bred 
S-våg i V6.
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Histologi

Magsäck
I magsäcken finns “gastric pits”/foveola gastricae/kryptor. 
Dessa tapetseras av enkelskiktat cylindriskt epitel från ytan 
till botten av kryptorna. där epitelet fortsätter i enkla eller 
förgrenade tubulära körtlar som sträcker sig genom lamina 
propria till lamina muscularis mucosae. Körtelns- och foveo-
las epitel förnyas av stamcellerna i isthmus. Cellerna är: (1) 
slembildande mukösa celler, (2) syrabildande parietalceller, 
(3) pepsinogenproducerande huvudceller/chief cells, samt 
(4) sällsynta enterokrina celler (gastrinproducerande celler, 
somatostatinproducerande D-celler eller histaminproduc-
erande ECL-celler. 

Submukosan skapar veck, plica gastricae, och innehåller 
Meissners plexus. Tunica muscularis externa har tre lager 
glattmuskulatur och mellan muskellagren syns Auerbachs 
plexus. 

Esofagus
Har klassisk GI-fyralagersupp- 
byggnad med mucosa, submu-
cosa, muscularis externa, och 
bindvävslagret (tunica adventitia, 
ej serosa). Mot lumen ett flerskik-
tat skivepitel. I submucosan syns 
mukösa körtlar. 

Källa: http://pixshark.com/esophagus-stomach-junction-histology-labeled.htm

Källa: http://www.lab.anhb.uwa.edu.au/mb140/CorePages/GIT/git.htm



13 | histologi

Duodenum
Tunntarmens början. Breda, bladfor-
made villi tapetserade med enskiktat 
cylindriskt epitel (enterocyter) med 
mikrovilli (brush border). Mellan 
enterocyterna finns slembildande bä-
garceller. Mellan villi finns Lieberkühn-
ska kryptor som är tubulära, grenade 
gångar som sträcker sig till lamina 
muscularis mucosae. 

I lamina propria syns ofta lymfnoduli 
(Peyerska plack). Den duodenala muko-
san kännetecknas av Brunnerska körtlar 
som sträcker sig till submukosan och 
endast finnsi duodenum. 

Tunica muscularis externa består av två 
glattmuskellager med Auerbachs plexa 
och ytterst finns lamina serosa.

Källa: http://pixshark.com/small-intestine-histology.htm

Källa: https://embryology.med.unsw.edu.au/embryology/index.php/Gastroin-
testinal_Tract_-_Colon_Histology

Colon
Mukosan i colon är tapetserat av enkelt 
kolumnärt epitel med en tunn brush border 
och många gobletceller. Inga plicae eller villi. 
Lieberkühns kryptor är raka och oförgrenade, 
med många gobletceller. 

Lamina propria liknar den i tunntarmen med 
leukocyter och lymfnoduli. Muscularis mucos-
ae består av två lager, det inre cirkulära och 
det yttre longitudinella lagret. I submucosan 
finns bindväv, fettväv, blodkärl, ganglionceller 
och nerver. 

Muscularis externa är annorlunda än i 
tunntarmen, då det yttre longitudinella lagret 
varierar i tjockhet och bildar tre tjocka band, 
taenia coli. 
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Lever
PC: portaltriad, CV: centralven. Loberna har en 
centralven i centrum och portatriaden (portal-
ven, leverartär och gallgång) i var och ett av de 
sex hörnen. 

Bildkälla denna sida: http://www.medicalhistology.us/twiki/bin/view/Main/PancreasLiverGallbladderAtlas13

Pankreas
AC: acinarceller, IL: Langerhans öar. 

Körteln består av en exokrin och en endokrin 
del. Den förstnämnda är en serös (enzympro-
ducerande) tubuloacinär körtel med de kubiska 
sekretoriska cellerna grupperade i botten av acini 
med karaktäristisk pyramidform. 

Den endokrina delen består av de Langerhanska 
öarna som har alfa- (producerar bl a glukagon), 
beta- (producerar bl a insulin), delta- (produc-
erar somatostatin) och F-celler (producerar 
pankreatisk polypeptid). Celltyperna kan inte 
särskiljas med vanliga färgningsmetoder. Öarna 
är rikligt vaskulariserade.

Gallblåsa
Ad: adventitia, ME: muscularis ext, Mu: mucosa. 

Gallblåsans vägglager består av en tunica mucosa 
med enskiktat cylindriskt epitel med mikrovilli, 
vars celler vilar på en lamina propria. Lamina 
propria är mycket kärlrik och innehåller både 
lymfocyter och plasmaceller, men saknar lym-
fkärl. Papillära veck av mukosan sträcker sig in i 
lumen. Under mukosan finns glattmuskulatur.
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Lymfoida celltyper
Uppkommer från common lymphoid progenitor-cellen 
(CLP). B-lymfocytutvecklingen sker främst i benmärgen, 
medan de flesta T-celler utvecklas i tymus. NK-cellernas 
utveckling är inte väl utredd. 

Myeloida celltyper
Uppkommer från common myeloid progenitor (CMP). Den ger 
upphov till erytrocyter och trombocyter (de senare via megakaryo-
cyter), mastceller, eosinofiler, samt myelomonocyt-progenitorn 
som ger upphov till neutrofiler, mf och dendritiska celler.

Bildkällor denna sida:
http://instruction.cvhs.okstate.edu/histology/
http://histology-world.com/
http://www.chronicprostatitis.com/mastcells.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Dendritic_cell
http://en.wikipedia.org/wiki/Basophil_granulocyte
http://multiple-sclerosis-research.blogspot.se/2012/01/epub-ahead-of-print-durrenberger-et-al.html

B-celler. Producerar antikroppar 
(immunoglobuliner, Ig). Uppvisar 
Ig som en antigenspecifik rec ihop 
med flera andra viktiga molekyler, 
såsom MHC klass II och koreceptor-
molekylen CD19. Kan fungera 
som APC. Morfologiskt ses en stor 
kärna omgiven av en tunn rand av 
cytoplasma. Kan stimuleras av ag 
till större blastceller (plasmaceller) 
med mer cytoplasma, mer ER och 
större ak-sekretorisk kapacitet.

T-celler. T-celler har två stora un-
dergrupper: CD4+ T-hjälparceller 
(Th) och CD8+ cytotoxiska celler. 
Th-cellerna kan vidare indelas i Th1, 
Th2, Th17, samt Treg. T-celler upp-
visar en antigenspecifik T-cellsrec 
(TCR) och de står för det stora 
ag-specifika skyddet mot virusinfek-
tioner och andra intracellulära  
infektioner. Morfologiskt ser T- 
celler ut som ostimulerade B-celler 
- små lymfocyter med stor kärna 
och lite cytoplasma. De kan stimul-
eras av ag att bli lymfoblaster med 
mer cytoplasma och organeller.

NK-celler. Lymfocyter utan klonala 
ag-specifika rec. De är en del av 
det medfödda immunförsvaret och 
lyserar vissa viralt infekterade celler 
och vissa tumörceller. De bär rec 
(KIR) som är specifika för moleky-
ler som uppvisas på infekterade 
celler och celler som på andra sätt 
är förändrade (t ex med tumör-
specifika ag).

Neutrofiler. Uppvisar fagocytiska och cyto-
toxiska aktiviteter och migrerar till inflamma-
tions/infektionsplatser som svar på kemo- 
taktiska faktorer. Kortlivade med en halver-
ingstid på ca 6 h. Innehåller både primära 
granulae (med lysosymala enzymer såsom 
myelo-peroxidas och elastas) och sekundära 
granulae (med lysozym, kollagenas, mm).  
Kallas också polymorfnukleära (PMN)  
eftersom deras kärnor har två till fem lober. 
De är “first line of defense” i det medfödda 
försvaret mot bakterier.

Mastceller. Mogna mastceller har stora 
granulae som kan färgas lila vid färgning. 
Granulae innehåller histamin, mm, men inte 
hydrolyserande enzymer. Mastceller uppvisar 
specifika rec på ytan, för Fc-regionen på vissa 
Ig, specifikt FcRγ och FcRε. Viktiga vid aller-
giska svar. Aktiveras via IgE.

Eosinofiler. Karaktäriseras av en kärna med 
två eller tre lober. Har stora, specifika granu-
lae med heparin, peroxidas och andra hydro-
lytiska enzymer. Har fagocytisk och cytotoxisk 
aktivitet och uppvisar Fc-rec. Används mot 
parasiter.

Monocyter/makrofager. Monocyter är de 
största blodcellerna. Innehåller många granu-
lae och har en rund kärna. Monocyter fago-
cyterar, har bakteriocidal aktivitet, och kan 
utföra ak-beroende cellmedierad cytotoxicitet 
samt fungera som APC. Monocyter migrerar 
ut ur blodet in i vävnad och blir vävnads-mf (t 
ex Kupfferceller i levern). De uppvisar mono-
cyt/mf-markören CD14.

Basofil. 0,01-0,3% av cirkulerande WBC. Stora 
cytoplasmiska granulae med bl a heparin, har 
en kärna med två lober. Ffa verksamma vid 
allergiska reaktioner. 

Dendritiska celler (DC). Ojämt formade celler 
med grenlika utskott. De är rörliga och hittas 
i blod, lymfa och de flesta organ. Det finns 
många olika typer av DC. De är kritiska för 
ag-infångning och upptag i perifera vävnader. 
Vid infektion och då cytokiner utsöndras 
mognar och migrerar DC till lyfmoida organ 
där de presenterar ag, aktiverar T-celler och 
hjälper till att utveckla ett skyddande adaptivt 
immunsvar. 
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Lunga
Lungvävnaden består av res-
piratoriska enheter (alveoler 
och alveolarsäckar) dit bronki-
oler med respirationsepitel 
kopplas. Alveolerna är up-
pbyggda av pneumocyter typ 
1 (platta) eller typ 2 (kubiska; 
bildar surfactant). I interstitiet 
kan alveolära makrofager (dust 
cells) ses.

Källa: https://embryology.med.
unsw.edu.au/embryology/index.
php?title=File:Respiratory_histol-
ogy_08.jpg

Njure
I njurcortex syns glomeruli, var och 
en med ett kärlnystan som ligger 
i Bowmans rum omgivet av den 
platta epiteliala Bowmans kapsel där 
primärurin bildas via blodfiltrering. 
Förutom endotel finns det podocyter 
som ligger utanpå kapillären och 
bildar ett filtrationsnätverk. 

I cortex kan proximala och distala 
tubuli ses. I proximala finns en brush 
border, medan distala saknar detta 
och därmed får en tydlig lumen. 

Källa: http://web4students.montgomery-
college.edu/facultyFTPSites/wolexik/205_
histology__page.htm

Aorta (vänster)
Tunn tunica intima som avgränsas av 
lamina elastica interna. Tunica media 
av glattmuskelceller och elastin. Tunn 
adventitia innehållandes bindväv och 
små kärl.  

Vena cava (höger)
Relativt tunn tunica media medan tu-
nica adventitia är det tjockaste lagret 
i väggen.

Källa: https://embryology.med.unsw.edu.
au/embryology/index.php/HM_Practi-
cal_-_Blood_Vessel_Histology
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Huden
Huden är uppdelad i tre lager: epidermis, dermis och subcutis. 

Epidermis är ytterst och delas in i fem lager: (1) Stratum basale 
närmast basalmembranet, med en enda rad keratinocyter, dess 
stamceller, melaninproducerande melanocyter, samt Merkel-
celler. (2) Stratum spinosum där keratinocyterna bildar utskott 
och fäster till angränsande celler via desmosomer. (3) Stratum 
granulosum. (4) Stratum lucidum som bara finns i tjock hud (t 
ex hälen). (5) Stratum corneum med platta, keratiniserade celler 
utan kärnor. 

Dermis består av bindväv och delas upp i två lager, stratum 
papillare under epidermis, med lucker bindväv och blodkärl, 
samt stratum reticulare under papillare, med tjocka, irreguljära 
buntar av kollagen och elastiska fibrer - här finns svettkörtlar 
och känselkroppar. 

I subcutis finns också svettkörtlar och känselkroppar. 

Källa: http://www.lab.anhb.uwa.edu.au/mb140/corepages/integumen-
tary/integum.htm

Histologi vid psoriasis.  
1. Förtjockat epidermis med djupare veck. 2. Ytliga dermis 
visar kronisk inflammation med infiltrat av små T-lymfo-
cyter.  
3. Hyperkeratos med parakeratos (kärnförande celler i 
stratum corneum).
Källa: http://www.pathpedia.com/education/eatlas/histopathol-
ogy/skin_and_adnexa/psoriasis.aspx
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Vit och grå substans
Vit substans (vänster) består ffa av nervfibrer vars myelinski-
dor försvinner i prepareringen, vilket ger vita fält runtom. I 
grå substans (höger) finns neuronala cellkroppar, astrocyter 
och cellprocesser. [Källa 1]

Perifer nerv
Perifera nerver skyddas av tre lager bindväv. Ytterst finns 
epineurium med fasciklar i vilka nerverna löper i buntar. 
Varje fascikel omges av perineurium, som består av ovanligt 
epitellika fibroblastceller med tight junctions för att bilda en 
blod-nervbarriär. Axoner och Schwannceller har innerst ett 
endoneurium som skyddar. [Källa 1]

Sensoriskt ganglion
Sensoriska ganglion (G) har en distinkt bind-
vävskapsel (C) och ett internt “framework” 
som är kontinuerligt med epineurium och 
övriga komponenter i den perifera nerver, 
förutom att det inte finns något perineurium 
och ingen blodnervbarriär finns. Fasciklar (F) 
av nervfibrer går in och lämnar ganglierna.  
[Källa 1]

Ryggmärg
Snitt på cervikal nivå, inklusive dor-
salrotsganglion (pilar). Den centrala 
grå substansen har en för varje nivå 
karaktäristisk H-form. Runtom finns 
vit substans som består till största 
delen av ledningsbanor och delas 
upp i funiculus anterior, lateralis och 
posterior. Framtill ses fissura medialis 
anterior precis i mitten. Baktill finns 
funiculus posterior, som separeras av 
septum mediana (smalare än fissure 
framtill).  [Källa 2]

Bildkällor: 1. Mescher A.L. (2010). Chapter 9. Nerve Tissue & the Nervous System. In A.L. Mescher (Ed), Junqueira’s Basic Histology: Text & Atlas, 12e. Retrieved 
November 3, 2012 from http://www.accessmedicine.com/content.aspx?aID=6181122.
2. Wilson F.J., Kestenbaum M.G., Gibney J.A., Matta S. (1999). Chapter 8. Nervous System. In F.J. Wilson, M.G. Kestenbaum, J.A. Gibney, S. Matta (Eds), Histology 
Image Review. Retrieved November 3, 2012 from http://www.accessmedicine.com/content.aspx?aID=401147.
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Rött: motoriska kartan i gyrus precentralis. Blått: sensoriska kartan primära somatosensoriska cortex i gyrus postcentralis.

Källa: http://antranik.org/functional-areas-of-the-cerebral-cortex/

Neurologi
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Oftalmoskopi - normalt vänsteröga.
Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/Opthalmoscope

Oftalmoskopi - papillödem.
Källa: http://www.trunity.net/NOVEL/articles/view/137051/

Diabetesretinopati. Blödningar, mjuka och hårda exudat. Insulin-
behandlad diabetiker sedan 15 år.
Källa: http://www3.umu.se/clin_sci/ophthal/CasesAnswer.asp?id=40

Fundus hypertonicus I-II med korsningsfenomen.
Källa: http://www3.umu.se/clin_sci/ophthal/CasesAnswer.asp?id=29

Nystagmus. 
a. Rörelse av huvudet höger till vänster.
b. Endolymfan i de horisontella båggångarna störmmar åt höger. På 
höger sida böjs cupula från utriculus, på vänster sida mot. Impulser 
i n. vestibularis minskar på höger sida, ökar på vänster.
c. Via vestibulära centra aktiveras ögonmusklerna till en kompensa-
toriskt långsam ögonrörelse åt höger (glidning) - detta är VOR.
d. När ögat nått max sidoläge sker en snabb rörelse åt vänster 
som återställer ögat i neutral position (hopp/sackad) = nystagmus 
riktning.

Papillatrofi. Patologisk blekhet av papillen samt tunna kärl.
Källa: http://www3.umu.se/clin_sci/ophthal/Cases.asp



Subst. nigra: substantia nigra
N. sub: nucleus subthalamicus
GPe, GPi: Globus pallidus externa, interna
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Olika typer av bråck i hjärnan.
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Absensepilepsi
Typ av generaliserat anfall, uppstår någonstans i hjärnans bilaterala 
nätverk och sprids snabbt till båda hemisfärerna, vilket gör att hela/
stora delar av hjärnbarken engageras. 

Symtom. Plötslig medvetandestörning. Patienten avbryter 
pågående aktivitet och ter sig frånvarande. Fall är ovanliga. Smärre 
motoriska symtom kan förekomma. Varar i regel 5-15 s och slutar 
plötslig utan postiktal konfusion. Patienten är ofta omedveten om 
anfallet.

EEG. Ett paroxysmalt 3 Hz spike-and-wave-mönster uppstår plötsligt 
mot en normal bakgrund, och försvinner efter ett par sekunder. 

Tonisk-klonisk epilepsi 
Typ av generaliserat anfall. 

Symtom. Inleds med medvetandeförlust och en tonisk fas 
(10-30 s) med stelhet i hela kroppen. Stående patienter faller 
handlöst. Därefter klonisk fas (30-60 s) med symmetriska 
ryckningar i hela kroppen som successivt avtar i frekvens. 
Ibland tungbett och urin-/fecesavgång. När anfallet är över 
är muskulaturen helt slapp ochvakenheten återkommer suc-
cessivt. Följs vanligen av en postiktal fas med uttalad trötthet 
och/eller konfusion (minuter-timmar). 

EEG. Ett paroxysmalt 3 Hz spike-and-wave-mönster uppstår 
plötsligt mot en normal bakgrund, och försvinner efter ett 
par sekunder. 

Källa: http://jnnp.bmj.com/content/63/6/792/F1.expansion

Källa: http://www.fuw.edu.pl/~suffa/Modeling_SW.html

ANDRA FORMER AV EPILEPSI 

Myoklonala anfall. Karaktäriseras av symmetriska/asym-
metriska plötsliga och mycket kortvariga ryckningar, vanli-
gen i armarna. Opåverkat medvetande i regel. Juvenil 
myoklon epilepsi debuterar vanligen i 10-20-årsåldern 
och kännetecknas av myoklonier, enstaka tonisk-kloniska 
anfall och ibland absenser.

Fokala anfall. Startar i en grupp neuron i ena hemisfären. 
Beroende på lokal förekommer olika anfallsyttringar, 
dock är anfallsmönstret hos varje individ i regel stereo-
typt. Kan bli sekundärt generaliserade. Ibland föregås 
anfallen av aura. EEG visar fokal epileptiform aktivitet. 



Morfologin vid Alzheimers sjukdom. 
MR-bilder i koronar projektion från en 
75-årig kvinna med klinisk Alzheimer. 
Till vänster i april 2006 , till höger 1,5 
år senare. Atrofi i mediala temporal-
loben, vidgning av temporalhornet 
bilateralt.

Källa: http://www.lakartidningen.se/
engine.php?articleId=11996

Vänster: normal hjärna.  
Höger: Avplaning av caudatus vid  
Huntingtons sjukdom.
Källa: Nil Dizdar Segrells föreläsning 
Rörelserubbningar översikt.

Vänster: normal hjärna. Höger: Cu-ansamling i basala ganglierna 
vid Wilsons sjukdom.
Källa: Nil Dizdar Segrells föreläsning Rörelserubbningar översikt.

MS (pilar) på MR. 

Källa: http://www.medscape.org/viewarticle/546813

Frontallobsdemens. Transversell CT-bild från 49-årig man med  
frontallobsdemens sedan 10 år tillbaka. Uttalad parenkymundergång i 
frontalloberna, där gyri har antagit ett knivseggsutseende, och kompensa-
torisk vidgning av sulci och sidoventriklarnas framhorn.

Källa: http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=11996
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Radiologi



Gliom i den vänstra parietalloben, CT med 
kontrast. WHO grad II.

Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/Gliomas

Akut subduralhematom på CT. Subduralrummet 
finns endast när blod separerar arachnoidalmem-
branet från duran. Oftast till följd av skada mot 
skallen med bryggvensavslitning/kortikal kontu-
sion med samtidig artärskada. Symtom + storlek 
>1 cm hos vuxen ska i regel op.

Källa: http://www.rontgen.com/metod/ct-skalle

Akut högersidigt epiduralhematom på CT. 
Orsakas i allmänhet av våld mot tinningen 
med temporalbensfraktur och kärlskada på 
a meningea media --> arteriell blödning mel-
lan dura mater och skallbenets insida. Yngre 
patienter pga lösare dura. 

Källa: http://radiopaedia.org/cases/epidural-
hematoma

Subarachnoidalblödning på CT. Blod ut i 
subarachnoidalrummet där likvor finns. 60% 
beror på arteriellt aneurysm, oftast i circulus 
Williisi. Arterietll BT fortplantar sig till in-
trakraniella rummet och ger höjt ICP. 

Källa: http://www.rontgen.com/metod/ct-skalle-2
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Axiala snitt, CT. Normal hjärna.

Källa: http://www.rontgen.com/metod/bilder/rtgbild/ct_hjerna_3.html



Intracerebralt hematom. 10% 
av stroke, blödning i hjärn-
parenkymet. Orsakas i regel 
av arterioliruptur. Hypertoni 
vanligaste enskilda bakomlig-
gande orsaken. Momentant 
insjuknande med fokalt, ofta 
progredierande, funktions-
bortfall. 

Källa: http://radiopaedia.org/
cases/hypertensive-intracere-
bral-haemorrhage-1

Hjärninfarkt på CT.

Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/Cerebral_infarction

Ultraljud. Vänster: Normal carotisbifurkation. Höger: Heterogent 
plack med oregelbunden yta (sannolikt ulceration), som kan utgöra 
embolikälla och är förenad med kraftigt ökad risk för trombo- 
embolisk hjärninfarkt. 

Källa: Yumin Links föreläsning om stroke.
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MCA-infarkt på CT utan kontrast.

Källa: http://radiopaedia.org/articles/middle-cerebral-artery-infarction

Vänstersidig PCA-infarkt på CT.

Källa: http://radiopaedia.org/articles/posterior-cerebral-artery-pca-
infarction

41-årig kvinna med tilltagande pares i höger ben i några veckor, 
senare grand mal epileptiskt anfall. ACA-stroke.

Källa: Yumin Links föreläsning om stroke.
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Lungröntgen hos kvinna 24 år.

Källa: http://www.rontgen.com/metod/lungor-2

Emfysem.

Källa: http://www.rontgen.com/metod/lungor-emfysem

Atelektas.

Källa: http://www.rontgen.com/metod/lungor-atelektas

Pneumoni.

Källa: http://www.rontgen.com/metod/lungor-pneumoni

Kalasbra site för att lära sig tolka röntgenbilder är:
http://www.rontgen.com/metod/metodbok/metod

Mängder av bilder på både friskt och sjukt.
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Axial T2-viktad MR-bild, buk. 

Samtliga bilder från: http://www.rontgen.com/metod/

BÖS, old school.

Koronar T2-viktad MR-bild, buk. T2-viktad MR-bild av ländryggen.

CT-BÖS.

CT-BÖS.
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Ärftlighet & genetik

Autosomalt dominant nedärvning
Både flickor och pojkar. Kan skickas vidare av båda könen. 
Varje generation kan drabbas (men penetransen varierar). 
En gen från en drabbad och en gen från en icke-drabbad ger 
50% risk att drabbas av sjukdomen.

Ex: Huntingtons

Könsbundet dominant nedärvning
Dominant gen på X-kromosomen. Relativt ovanlig.

Om pappan är bärare av sjukdomen (dvs sjuk) blir alla hans 
döttrar sjuka (de får hans X-kromosom med den dominanta 
genen B) medan alla söner blir friska (b) eftersom de får 
mammans X-kromosom med b och Y-kromosom från pap-
pan.

Om mamman är sjuk (Bb) kan barn av båda könen drabbas 
av sjukdomen. Flickor drabbas dock oftare, eftersom de har 
två X-kromosomer som kan vara sjuka.

Könsbundet recessiv nedärvning
Recessiv gen på X-kromosomen.

Alla pojkar med en sådan X-kromosom kommer att bli sjuka. 
Om pappa är sjuk (B) blir alla pojkar friska (b) eftersom de 
får mammans X-kromosom (b). Alla döttrar blir friska men 
bärare (Bb). 

Om mamman är bärare (Bb) är risken 50% för hennes söner 
att bli sjuka (B). Ingen av döttrarna blir sjuka eftersom de 
även får pappans friska X-kromosom (b). Hälften av döttrarna 
blir bärare (Bb) eftersom de får X-kromosomen med B från 
sin mamma. 

Ex: Färgblindhet, hemofili

Autosomalt recessiv nedärvning
Recessiv gen som måste ärvas från båda föräldrarna för att få 
genomslag (dvs ge sjukdom). Om båda föräldrarna är friska 
bärare (dvs Bb) löper varje barn 25% risk att få anlaget i dub-
bel uppsättning och bli sjukt. En person med en defekt och 
en fungerande kopia av genen kan ha ett delvis funktionellt 
protein/enzym om det är det som är en sådan gen som är 
muterad.

B = sjuk gen b = frisk gen

Svart fyrkant: sjuk man Svart cirkel: sjuk kvinna 
Vit fyrkant: frisk man Vit cirkel: frisk kvinna

Grå fyrkant: bärare man Grå cirkel: bärare kvinna



M U TAT I O N E R
Deletion. Mutation där en del av en kromosom eller en 
sekvens av DNA saknas. Allt från en enda bas till en hel del 
av en kromosom kan deleteras. Kan orsakas av fel i kromo-
somal crossover under meiosen, vilket är orsaken bakom 
flera svåra genetiska sjukdomar. Deletion kan också ge 
frameshift. 

Punktmutation. Mutation som inträffar när en kvävebas byts 
ut mot en annan eller när två intilliggande kvävebaser byter 
plats. Kan vara tysta (t ex missense eller nonsense), eller 
frameshift.

Tyst mutation. Påverkar ej sekvensen av aminosyror, alt än-
drar aminosyrasekvensen men förändringen ger inte upphov 
till förändrad funktion hos proteinet. 

Missense-mutation. Proteinet som byggs upp av amino-
syrorna kan få en annan funktion/form genom mutationen 
(men proteinet kan också fortsätta fungera normalt; tyst 
mutation). Ex: sickle cell-anemi.

Nonsensmutation. Mutationen gör att ett stoppkodon 
introduceras för tidigt, vilket terminerar translationen och 
ger upphov till en trunkerad proteinprodukt som vanligen 
ej fungerar. Ex: thalassemi, dystrofin i Duchennes muskel-
dystrofi.

Frameshift-mutation. En eller flera nukleotider (dock inte 
ett tal jämt delbart med 3) tas bort eller läggs till på ena 
enkelsträngen i DNA-molekylen. Alla efterföljande nuk-
leotider hamnar ett eller flera steg före/efter sitt egentliga 
läge. Aminosyrorna kodas 3 och 3, så sannolikt kommer alla 
aminosyror som kodas efter frameshiften att bli någon an-
nan aminosyra. Det kan också bli stoppkodon på fel ställen. 
Proteinet får inte den form eller funktion det var tänkt. Ex: 
Tay-Sachs sjukdom och cystisk fibros.

R E KO M B I N AT I O N
Överkorsning. Den process som gör att arvsmassan mel-
lan mammas och pappans kromosomer kan blandas så att 
avkomman får unika egenskaper. Sker när ägg och spermier 
bildats, eter att kromosomerna kopierats men innan de dras 
isär för att hamna i varsitt ägg/spermie. Parvis lika kromo-
somer lägger sig tätt intill varandra och byter en varierande 
mängd genetiskt material mellan sig.

Translokation. Delar av två kromosomer bryts av och byter 
plats med varandra. 

Transposition. “Jumping gene” - ett segment av DNA som 
kan flytta till en ny position inom samma eller på en annan 
kromosom/plasmid.
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Bakterier & virus



Olika mekanismer bakom bakteriers antibiotikaresistens.

Labbtest

SIR-systemet:  
S: Sensitiv, känslig. Infektion väntas svara på 
behandling med detta antibiotikum.  
I: Indeterminent. Behandligseffekt osäker.  
R: Resistent. Klinisk effekt osannolik. 

MIC-värde: Minsta inhiberande koncentra-
tion. Görs genom att man tillsätter bakterier 
till serie provrör med antibiotikum enligt viss 
spädning. Uttrycks med SIR-systemet.

Tidsberoende avdödning: β-laktamantibiotika 
kräver en lång tid över MIC, men behöver inte 
vara högt över MIC. Bakterierna återhämtar 
sig om antibiotika-koncentrationen sjunker 
under MIC. Flera doser per dag under lång tid.

Koncentrationsberoende avdödning: Amino-
glykosider är koncentrationsberoende och där 
vill man uppnå en hög kvot Cmax/MIC och AUC/
MIC. AUC = area under the curve. En hög dos 
med långt intervall till nästa.
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Antibiotika



Grundläggande om immunsystemets 
celler. Erytrocyter (RBC) är inte med i 
immunförsvaret, men är en av de celler 
myeolida progenitorceller kan bli. 

DC: dendritcell
NK: Natural killer cell
MF: makrofag 
PMN: polymorfnukleära celler

Bra film, som den här grundas på: 
http://www.handwrittentutorials.com/
videos.php?id=21

Immunsystemet

35 | immunsystemet

Generell effekt Cytokin Produceras av Påverkar Rec

Proinflammatoriska TNF Mf, T-celler, m fl Många typer av celler TNF-rec
 IL-1 Mf Endotel, lever, hypothalamus Ig-superfamilj-medlem
 IL-6 Mf, T-celler Lever, B-celler Cytokinrec
 IL-12 Mf T- och NK-celler Cytokinrec
 IFN-1 Mf, många andra Många typer av celler Cytokinrec
 Kemokiner Mf, endotel, T-celler Alla leukocyter Kemokinrec

Th1-bildning IFN-γ Th1 Mf, B-, T- och NK-celler Cytokinrec

Th2-bildning IL-4 Th2 och mastceller T-, B- och mastceller Cytokinrec
 IL-5 Th2 Eosinofiler, B- och mastceller Cytokinrec

Antiinflammatoriska IL-10 Mf, T-reg Mf Cytokinrec
 TGF-β Mf, T-celler Mf, T-celler TNF-rec
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Hypersensitivitetsreaktioner. I textrutorna: typ, immunmekanism, sjukdomsexempel, och patologiska lesioner.

Källa: http://wenliang.myweb.uga.edu/mystudy/immunology/ScienceOfImmunology/Hypersensitivitydiseases.html
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Kroppens energi-
försörjning vid 
fasta eller svält.

Energiomsättning
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Ett försök att sammankoppla och göra överskådliga 
mekanismerna vid det metabola syndromet.

Utveckling av 
diabetes typ 2.

Diabetes
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L Ä K E M E D E L
Perorala antidiabetika ska övervägas om livsstilsförändringar 
inte räcker till för att få en adekvat glukoskontroll efter tre 
månader (p-glukos fastande <6,8 mmol/l). Typ 1-diabetiker 
får läkemedel direkt.

Insulin. Typ 1-patienter ska alltid ha exogent insulin. Typ 2 
kan behöva det initialt och betydligt senare i sjukdomen, vid 
tablettsvikt. Finns olika typer:

◦ Direktverkande med 4-6 h effekt, start inom 15-30 min 
(NovoRapid, Humalog, Apidra). 

◦ Kort/snabbverkande med effekt med 6-10 h effekt, start 
inom någon timme (sällan använda, bl a Actrapid) 

◦ Medelverkande (Humulin NPH, Insulatard), 
◦ Långverkande (Lantus, Levemir)
◦ Blandinsulin (Humalog Mix25, Mix50, NovoMix 30). 

Direkt- och snabbverkande är s k måltidsinsulin som tas till 
eller efter måltiden. Medel- och långverkande är s k basinsu-
lin som täcker många timmar (NPH 12-30 h, Lantus 20-26 h).

Faktorer som påverkar insulinabsorbtionen är insulinsort, 
omgivande temperatur (snabbare), injektionsplats (snabbare 
i buken än i låret), massage av injektionsplats (snabbare), 
lipohypertrofi, stress, kroppstemp, och fysisk aktivitet.

Biguanider (metformin). Antihyperglykemiskt lm som 
aktiverar AMP-aktiverat proteinkinas. Minskar glukoneogen-
esen i levern och minskar IR i muskulaturen. Stimulerar inte 
insulinutsöndring och kan därför inte ge hypoglykemi. Ger 
viss viktnedgång. Ökar GLP-1. Absorberas snabbt, halverings-
tid 1,5-4,5 h. Metformin är förstahandsmedel för överviktiga 
(BMI >28) med påtaglig IR. Kontraindikationer är lever- eller 
njurinsufficiens, alkoholism, malnutrition samt svår hjärt-
kärlsjukdom med risk för hypoxemi. Vid njurinsufficiens 
finns risk för laktatacidos eftersom metformin ökar b-laktat. 
Vanligaste biverkningarna av metformin är GI-relaterade - 
anorexi, illamående, kräkningar, mm.

Sulfonureider (SU) aka glinider. Insulinsekretagoger som 
stimulerar receptorer på β-cellerna och ger frisättning av 
endogent insulin. Kan vara 1:ahandsmedel vid typ 2 utan 
övervikt, men normalt är det ett tillägg till metformin. Har 
en b-glukossänkande effekt i ca 24 h. Kontraindikation är 
graviditet samt överkänslighet mot sulfonamider. Vanligaste 
biverkningarna är illamående och kräkningar. Kan ge hypo-
glykemi vid för hög dosering. 

Glucagon-like peptid 1 (GLP-1) och gastric inhibitory 
peptide, (GIP). Typer av inkretiner. Hormon från L-celler i 
tunntarmen vid måltid som ökar insulinsekretionen. GLP-1 
bryts ner mycket snabbt, halveringstid 1-2 min, av enzymet 
DPP-4. Lm är antingen en DPP-4-resistent GLP-1-analog, 
eller en en DPP-4-hämmare som gör att effekten av endo-
gent GLP-1 förlängs. Utöver ökad insulinutsöndring hämmar 
GLP-1 glukagonfrisättningen, ökar mättnadskänslan och 
bromsar ventrikeltömning. Det sistnämnda ger en flackare 
glukoskurva efter måltid men ger också biverkningar såsom 
illamående och kräkning, ffa av GLP-1-analoger.



K E T O A C I D O S
Föreligger definitionsmässigt vid B-glukos >15 mmol/l, U-
ketoner 2+ och pH <7,3 (venöst/arteriellt). Beror på absolut 
eller relativ insulinbrist. 25% av patienter med ketoacidos har 
ingen tidigare känd diabetes. Mortalitet 0,5-10% - gravare 
acidos och hög ålder ger högre risk.

Patofysiologi
Orsakas av en extrem brist på insulinverkan i kombination 
med en ökad produktion av hormoner som höjer P-glukos 
och ökar lipolys, vilket leder till ett katabolt tillstånd. In-
sulinbristen ger lipolys så att fettväven okontrollerat kan 
frigöra fettsyror som i levern görs om till acetoacetat och 
β-hydroxybutyrat (BHB), båda syror som sänker pH (keton-
kroppar). Nedbrytning av glykogen och proteiner ger hyper-
glykemi, och ökningen av fria fettsyror ger insulinresistens 
(IR) som förstärker hyperglykemin. Glukagon utsöndras 
från de insulinkänsliga α-cellerna som inte längre hämmas 
normalt pga insulinbrist, och glukagonet stimulerar direkt 
glykogenolys och ketogenes i levern. 

Osmotisk diures till följd av hyperglykemi orsakar intorkning 
och stora elektrolytförluster, ffa Na och K. 

Uppstår när kroppen producerar stora mängder keton-
kroppar (BHB, acetoacetat, aceton) genom metabolism av 
fettsyror och kroppen inte producerar tillräckligt med insulin 
för att minska produktionen, i kombination med insulinresist-
ens framkallad av hormoner som påskyndar leverns glukos-
produktion och lipolys. Ketonkropparna försurar blodet. 

Utlösande orsaker. Infektion, hjärtinfarkt, cerebral insult, 
nydebuterad diabetes typ 1, insulinslarv, fel på insulinpump.

Symtom
Kan utvecklas på timmar - dagar. Polyuri pga osmotisk diures, 
törst, intorkning, buksmärtor, metabolisk acidos, Kussmaul-
andning (tung och jobbig andning), omtöckning, koma.

Utredning
Blodgas! BE, pH och bikarbonat kan värderas lika bra från en 
venös blodgas. Patienten kan ha svårt att kissa pga dehyd-
rering, vänta ej på urinprov för U-ketoner. Hb, LPK, CRP, 
elstatus, leverstatus, urinodling, -sticka och -mätning, KAD 
om ingen urinproduktion på 3 h, antibiotika, blododling. 

Behandling
Vätska iv (NaCl 0,9%, 1 l/h första timmen, därefter Ringer-
acetat 1 l/h i 2 timmar, därefter RingerAcetat 1 l/4 h i 8 h). 
Insulin, eftersträva B-glukosfall på ca 4 mmol/h. 10E Actrapid 
ges iv som bolus på akuten, därefter infusion Actrapid 6E/h. 

Buffert behövs sällan, endast vid acidos med pH <7,0. Kalium 
för att förebygga hypokalemi (insulin skiftar in K i cellerna), 
ges dock inte till patienter med känd njursvikt. Ge 10 mmol/h 
med början på avd tills svar på S-kalium finns.

Glukos ges vid B-glukos <15 mmol/l. Då tas insulin- och 
kaliumdroppet bort, istället sätts 500 ml 10% glukos med 20E 
Actrapid och 20 mmol K in. Ta B-glukos var 4:e timme, sikta 
på B-glukos 10-13 mmol/l så länge acidos föreligger. 
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Syrasekretionen från 
parietalcellerna med de 
övriga celler som påverkar 
syrasekretionen - G-, D-, och 
ECL-celler. D-celler finns i 
både antrum och corpus.
Från postganglionära nerver 
kommer ACh.
ECL: enterochromaffin-like. 

M3-rec är G-kopplade 
och aktiverar PLC, liksom 
gastrins CCKB-rec. Ger 
kalciumfrisättning från ER, 
vilket aktiverar protein-
kinas. H2-rec är G-kopplat 
till adenylatcyklas vilket ger 
cAMP-bildning.

Mag-tarm
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Överst: Normal slemhinna vid koloskopi.  
Nederst: Tarm vid Crohns sjukdom.
Källa: http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=240 , http://medicalpic-
turesinfo.com/crohn%E2%80%99s-disease/

Måttligt svår UC. 
Källa: http://www.
internetmedicin.se/
page.aspx?id=240

Skillnaden i utbrednings-mönster vid CD och 
UC , och hur de påverkar tarmväggen. Vid 
CD lägger sig mesenteriskt fett runt tarmen.
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Ovan: Modell för patogenesen vid celliaki. 

Till höger. Övre bilden: patient med obehandlad celiaki. Villi saknas, 
kryptorna hyperplastiska och lamina propria är infiltrerat av mon-
onukleära celler. Nedre bilden: Normal mukosal arkitektur med villi 
och grunda kryptor.
Källa: Greenberger, Blumberg, Burakoff. Current diagnosis & treatment: gas-
troenterology, hepatology & endoscopy. http://www.accessmedicine.com

Kalasbra site för skopier av olika delar av GI-systemet är 
http://www.gastrolab.net/

Mängder av bilder på ALLT gastro.
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Hud

Om ingen annan bildkälla anges har hudbilderna hittats någonstans på dermis.net.
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Guttat psoriasis.
Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Psoriasis

Nagelförändring vid psoriasis.
Källa: http://www.dermis.net/dermisroot/en/32278/diagnose.htm

Lokalt psoriasisplack.
Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Psoriasis

Blått nevus.

Kongenitalt 
pigmentnevi med 
terminalhår.

Halonevus.

Spitz nevus.

Compoundnevus med stereotypisk globulärt mönster.
Källa: Johr, Robert, Dersmoscopy the essentials.

Seborroisk 
keratos, 
hyperkera-
tos.

Seborroisk 
keratos, 
nodulär.



Hemangiom.

Senila  
angiom.

Pyogent  
granulom.

Keloida ärr efter 
akne.

Bildkällor denna sida: http://www.dermis.net
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Nodulär BCC.
Källa: http://www.dermis.
net/dermisroot/en/1200935/
image.htm

Ytlig BCC.
Källa: http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=2637

Morfeiform BCC.
Källa: http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=2637

Aktinisk keratos.
Källa: http://www.dermis.net/dermisroot/en/35352/diagnose.htm

Skivepitelcancer.
Källa: http://www.dermis.net/dermisroot/en/19297/diagnose.htm

Skivepitelcancer på halsen på en 85-åring, 20 mm stort.
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Superficiellt spri-
dande melanom.
Källa: http://www.
dermis.net/dermis-
root/en/17570/
diagnose.htm

Nodulärt melanom.
Källa: http://www.der-
mis.net/dermisroot/
en/18014/diagnose.
htm

Lentigo malignt melanom.
Källa: http://www.dermis.net/dermisroot/en/18065/diagnose.htm

Melanom i dermatoskop. Blåvita strukturer (asterisker), oregel-
bundna dots och globules (vita pilar) är starka tecken på melanom. 
Finns också oregelbunna linjer  (svarta pilar).
Källa: Johr, Robert, Dersmoscopy the essentials.

Melanom i dermatoskop. Asymmetri i färg och struktur med  
atypiskt pigmentnätverk och blåvita strukturer (asterisker).
Källa: Johr, Robert, Dersmoscopy the essentials.

ABCDE-kriterierna:
A Asymmetry - ej sidlik
B  Borders - oregelbundna kanter
C Color - färgvariation
D Diameter - >6 mm
E Evolution - förändring över tid
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Atopiskt eksem. Atopiker är en person med äftlig, ökad benägenhet 
att bilda IgE-ak mot proteiner i vår miljö. Barn har ffa böjvecksek-
sem samt i infraglutealveck och perioralt. Vuxna ffa på händer och i 
ansikte-halsregionen. Klåda och generellt torr hud.
Källa: http://www.medicinenet.com/image-collection/atopic_dermatitis_or_
eczema_picture/picture.htm

Kontakteksem efter en tillfällig tatuering. Icke-allergiska kontaktek-
sem debuterar när hudbarriären och underliggande keratinocyter 
skadas av uttorkande/traumatiserande ämnen i omgivningen, och 
keratinocyterna i epidermis skadas. Dessa frisätter då inflamma-
tionsframkallande cytokiner och eksem uppkommer. Symtom ffa 
klåda.
Källa: http://www.medicinenet.com/image-collection/atopic_dermatitis_or_
eczema_picture/picture.htm

Seborroiskt eksem. Samband finns mellan seborroiskt eksem och 
förekomst av jästsvampen Malassezia furfur. Svampen stimulerar 
kera-tinocyten till ökad produktion och frisättning av cytokiner, med 
tilltagande eksem som följd. Svampen frisätter också inflamma-
tionsframkallande lipas. 
Källa: http://www.medicinenet.com/eczema_atopic_dermatitis_pictures_
slideshow/article.htm

Nummulärt eksem. Orsaken är okänd, men flera samverkande 
faktorer tros ha betydelse (torr hud, för mycket dusch/bad, stress). 
Patienterna med nummulärt eksem är ofta friska i övrigt. 
Källa: http://huden.se/hudsjukdomar-%C3%B6/nummul%C3%A4rt-eksem-
mynteksem

KORTISON FÖR UTVÄRTES BRUK

Grupp  Styrka Substans

I Mild Hydrokortison, Ficortil, Uniderm
II Medelstark Emovat, Locoid
III Stark Betnovat, Ovixan, Elocon
IV Extrastark Dermovat, Clobex

Obs! Koncentrationsangivelsen i procent anger inte 
preparatets styrka. De delas istället in baserat på hur 
vasokonstringerande preparatet är, vilket anses gå 
parallellt med den antiinflammatoriska effekten. 

Kända biverkningar är dermal atrofi och kontakteksem. 
Risken för dermala eksem är särskilt stor i ansiktet och 
hos småbarn med tunnare hud. Kortikosteroider ska 
användas under kortare perioder, och vid längre an-
vändning (>2-4 v) bör behandlingsfrekvensen begrän-
sas, t ex med intermittent terapi. 

Urtikaria. Klåda, erytem, övergående, ingen epidermal reaktion. 
Urtikaria karaktäriseras av flyktiga kvaddlar spridda över huden. 
Kvaddlarna, som orsakas av ett dermalt ödem utan epidermala 
förändringar, står kvar under några timmar tills ödemet resorber-
ats. Urtikaria är vanligen akut påkommande men kan recidivera 
under flera månader. Behandling: antihistamin.
Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/Urticaria
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Komedonakne i 
pannan.
Källa: http://www.
dermis.net/dermis-
root/en/36315/
diagnose.htm

Papulopustulös 
akne.
Källa: http://www.der-
mis.net/dermisroot/
en/36353/diagnose.
htm

Pemfigoid. Blåsbildnade hudsjukdom hos personer >65 år, ofta män. 
En specialform är graviditetspemfigoid som kan drabba kvinnor sista 
månaderna före partus. Autoimmun reaktion mot hemidesmosoma-
la proteiner som förankrar keratinocyterna i stratum basale. 
Källa: http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=1914

Dermatitis herpetiformis. IgA-medierad, ovanlig, kronisk, svårt 
kliande blåssjukdom med debut mellan 20 och 55 år. Män > kvinnor. 
Associerad med glutenkänslig enteropati. Livslång sjukdom. Gluten-
beroende.
Källa: http://www.dermis.net/dermisroot/en/29376/image.htm

Erytema multi-
forme.
Källa: http://www.
dermis.net/dermis-
root/en/30229/im-
age.htm

Toxisk epidermal nekrolys.
Kallas även Lyells syndrom. 
Allvarlig bullös dermatos 
med cytotoxisk immun-
reaktion som medför total 
destruktion av keratino-
cyterna. Utlöses oftast av 
läkemedel (80%). 
Källa: http://www.dermis.net/
dermisroot/en/29184/image.
htm
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Rosacea i 51-årig man.
Källa: http://www.dermis.net/dermisroot/en/30526/diagnose.htm

Skabb. Symtom ffa svår klåda, ffa kvällar och nätter. Hudför- 
ändringar beror ffa på rivmärken och sekundärinfektion. Ibland kan 
skabbgångarna ses i tidiga fall, alternativt små knottror/blåsor. 
Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/Scabies

Lichen planus på insidan av handleden. Papulös, inflammatorisk, 
kliande dermatos med okänd etiologi. Drabbar vuxna i alla åldrar. 
Typisk lokalisation är insidan av handleder och på buccalslemhin-
nan. 
Källa: http://www.dermis.net/dermisroot/en/32909/image.htm

Verrucca vulgaris. Tidiga vårtor är vanligen runda, diskreta, hudfär-
gade och små. Med tiden växer de sig större till gulaktiga/grå-svar-
ta/bruna lesioner med en tjockare, papillomatös yta. Sprids genom 
direkt eller indirekt kontakt. Spontanläker på ca 2 år.
Källa: http://www.dermis.net/dermisroot/en/14003/diagnose.htm

Bältros. Ensidig värk eller smärta omfattande 1-2 nervsegment föregår 
hudförändringarna några dagar. Sedan halvsidigt segmentellt grupper-
ade vesikler. Vanligen stark rodnad omkring blåsorna. Vesiklerna kan bli 
pustler och brister ibland, krustabelägges och torkar in på två veckor. 
Unga patienter har lättare smärtor och kortare förlopp. 50% av zoster 
sitter i thorakalsegmenten, 15% i trigeminus. Behandling: analgetika. 
Valaciclovir vid vissa typer av bältros, helst inom 2-3 dagar från start.
Källa: http://www.dermis.net/dermisroot/en/11400/diagnose.htm

51 | hud



Tabell över hur sensitivitet, specificitet och prediktionsvärden räknas ut. Sensitiviteten i exemplet (gröna siffror) är 90%, specificitetn 70%, och 
prevalensen 20%. Av 100 patienter har 20 (A+B) sjukdomen. Av dessa 20 ska 90% ha positiva prov (B) medan övriga två är falskt negativa (A). 
Av kvarvarande 80, icke sjuka, ska 70% uppvisa negativa prov (C) och resten, 24 patienter (D) blir falskt positiva.

Statistik & FoF

52 | statistik & fof

Skillnaden i uppbygg-nad 
mellan en fall-kontrollstudie 
(blått) och en kohortstudie 
(grönt).

M E D I C I N S K - E T I S K A  G R U N D P R I N C I P E R

Godhetsprincipen. Läkaren ska alltid sträva efter att försöka 
hjälpa och tillgodose patientens medicinska behov. Läkaren 
ska om möjligt bota, ofta lindra och alltid trösta.

Rättviseprincipen. Den som är sjukast ska ha hjälp först. 
Vård ska ges efter behov, utan diskriminering. 

Autonomiprincipen. Patientens rätt att ha ett reellt in-
flytande på handlingar och beslut som berör patienten själv. 
Patienten har rätt till information om sitt hälsotillstånd och 
möjliga behandlingsalternativ.

Inte göra skada-principen. Läkaren ska sträva efter att min-
imera risktagandet och åtminstone inte medvetet utsätta en 
patient för skada eller risk att skadas.


