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Indledning

• Dette kompendium er en samling af noter fra en række
forskellige kilder. Værdien ligger alene I layout, struktur og
overblik
• Ca 90% af eksamensspørgsmålene er dækket. De
spørgsmål der ikke er inkluderet er markeret med blå i
oversigterne.
• I forhold til andre notesamlinger er dette kompendium
måske særligt stærkt I embryologi og neurofysiologi.
Vurdér selv!
www.LookSeeDo.dk

Index

•

Dokumentet er inddelt 7
anatomi-emner og et
neurofysiologi afsnit

•

Under hvert emne findes A- og
B-spørgsmålene I rækkefølge
• Der er ialt 60 A- og 59 Bspørgsmål (E2011 pensum)
• Heraf indeholder dette
kompendium ca. 90% af
spørgsmålene.

Anatomi

Neuroanatomi

Neurofysiologi
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Agenda
A-Spørgsmål
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Anatomi

B-Spørgsmål
1.

2.
Neuroanatomi

Overekstremitetens muskler
Overekstremitetens kar
Overekstremitetens nerver
Skulderbæltet og skulderleddet
Albueleddet og underarmens led
Håndled og fingerled
Palma manus (se regionær anatomi)

3.
4.
5.
6.

Undersøgelse af skulderen og palpation af
regio axillaris
Undersøgelse af albueregionen og
albueleddet
Undersøgelse af håndled og hånd,
herunder Håndens kraftgreb og
præcisionsgreb
Palpation af OE
Undersøgelse af OE nerver
Plexus brachialis
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Disposition

OE.A.1 OE Muskler

Grupper:
1)Skulderen: 4 of bryst og 4 ryg, 6 skuldermuskler
2)Antebrachii: 8 flektorer og 12 extensorer
3)Brachii: 4 i alt
4)Manus: 4 thenar, 4 hypothenar, 1 cen og 2 intos

1) Skulderen
1.1: Dorsal truncus overfladisk
Udspring: hvirvelsøjlen, hovedet
Insertion: scapula, clavicula, humerus
Virker på
• Art.acromioclaviculare
• Art.sternoclaviculare
• Art. humeri
• Når punctum fixum lægges distalt: bevægelser
i nakken (scapula = punctum fixum), expiration
(humerus/scapula = punctum fix.)

•
•
•

1.2: Ventral truncus overfladisk
Udspring: thorax
Insertion: scapula, clavicula, humerus
Virker på
• Articulatio acromioclaviculare
• Articulatio sternoclaviculare
• Articulatio humeri

•
•
•

1

1

Navn

Innervati
on, U,. I.

Funktion

m.
trapeziu
s

n. Accessorius
U: medial
linea nuch
sup, protub
occ ext, lig
nuchae,
proc
spinosi C6T10

• Bær skulderbæltet
• Løfter skulderen
• Adduktion og udadrotation af
scapula
• Proximalt bevægelse og styring af
hovedet

2

m.
Latissim
us dorsi

n.
thoracodor
salis

• Adduktion, extension og medialrot
af humerus
• Hævning af kroppen ved fiksering
af armene
• Aux. Expiration

3

m.
Levator
scapulae

n. Dorsalis
scapulae

• Løfter skulderblad
• Bevæger og styrer columna
cervicalis

m.
Rhomboi
deus

n. Dorsalis
scapulae

• Løft, indadrotation og adduktion af
scapula
• Med Serratus ant. holder margo
medialis scapulae til thorax

4

2

3

4

Navn

Innerv
ation

Funktion

m.
trapez
ius

n.
Accessorius

• Bær skulderbæltet
• Løfter skulderen
• Adduktion og udadrotation
af scapula
• Proximalt bevægelse og
styring af hovedet

m.
Latissi
mus
dorsi

n.
thoraco
dorsalis

m.
Levato
r
scapul
ae

n.
Dorsali
s
scapula
e

• Løfter skulderblad
• Bevæger og styrer columna
cervicalis

m.
Rhom
boideu
s

n.
Dorsali
s
scapula
e

• Løft, indadrotation og
adduktion af scapula
• Med Serratus ant. holder
margo medialis scapulae til
thorax

Note: Se effimedicin: “Noter til OE muskler” er bedst til dette emne
Kilde: Bojsen-Møller et al.

• Adduktion, extension og
medialrot af humerus
• Hævning af kroppen ved
fiksering af armene
• Aux. Expiration

1.3: Skuldermusklerne
•
•
•

Udspring: Clavicula, scapula
Insertion: humerus
Virker på
•Navn
Articulatio
humeri Funktion
Innerv
ation

1

m.
deltoid
eus

n.
Axillaris

• Forreste del: paralelle fibre:
flekterende, adducerende og
indadroterende
• Bageste del: parallelle fibre:
ekstenderende, adducrende
og udadroterende
• Midterste del: multipennat –
abducerende i fortsættelse af
teapezius og supraspinatus

2

m.
Teres
major

nn.
Subsca
pulares

• Adduktion, ekstension og
indadrotation af humerus

3

m.
Subsca
pularis

nn.
Subsca
pulares

• Indadrotation af overarmen
• Med mm. Infraspinatus og
teres minor trækker
humerus distalt og ophæver
opadgående træk i
deltoideus

4

m.
Supras
pinatus

n.
Suprasc
apulare
s

• Abducerer armen
• Holder caput humeri ind til
cavitas gleoidalis

5

m.
Infraspi
natus

n.
suprasc
apulare
s

• Udadrotation

6

m.
Teres

n.
Axillaris

• Udadrotation
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Disposition

OE.A.1 OE Muskler

Grupper:
1)Skulderen: 4 of bryst og 4 ryg, 6 skuldermuskler
2)Antebrachii: 8 flektorer og 12 extensorer
3)Brachii: 4 i alt
4)Manus: 4 thenar, 4 hypothenar, 1 cen og 2 intos

2) Underarmen (antebrachii)
2.1: Flexorer (4-1-2-1)
•
•
•

Udspring: Caput commune flexurum (ik alle)
Insertion: håndknogler, fingerknogler
Virker på
• Articulatio cubiti
• Articulatio radioulnaris
• Håndens led

2.1: Extensorer (3-4-5)
•
•
•

Udspring: Humerus, ulna, radius
Insertion: radius, håndknogler, fingerknogler
Virker på:
• Articulatio cubiti
• Articulatio radioulnaris
• Håndens led

Lag

Navn

Innervation

Funktion

Lag

Navn

Innervation

Funktion

1.1

m.
pronator
teres

n. medianus

• Pronation af underamen

1.1

Brachioradi
alis

n. radialis

• Stiller underarmen ml sup og pron

1.2

m. flex
carp rad

n. medianus

• Radial abduktion
• Palmark flexion

Ext carp rad
long

n. radialis

1.2

1.3

Ext carp rad
brev

n. radialis ramus
prof

1.3

m. palm
long

n. medianus

• Palmar flexion

2.1

Ext digitorum

n. radialis ramus
prof

• Extension af håndled
• Ext. carpophalange og interphalange led II-V

1.4

m. flex
carp uln

n. Ulnaris

• Ulnar abduktion
• Palmar flexion

Ext digit
min

n. radialis ramus
prof

• Extension af håndled
• Ext. carpophalange og interphalange led V

2.3
2.1

m. flex
dig sup

n. medianus

• Palmar flexion
• Flex af metacarpophal
• Flex af interphalang

Ext carp
uln.

n. radialis ramus
prof

• Ext. Af håndled
• Ulnar abduktion af håndled

2.4

Anconeus

n. radialis ramus
prof

• Ekstension af art. cubiti (4. del af triceps brachii)

3.1

m. flex
dig prof

n. med. (rad)
n. uln (uln)

• Flexion af håndled
• Flexion af samtlige fingerled på dig II-V

3.1

su-pinator

n. radialis ramus
prof

• Supinering af hånden

3.2
3.2

m. flex
pol long

n. medianus

• Flexion af alle tommelled

abd. Pol
long

n. radialis ramus
prof

• Ekstension af håndleddet
• Abduktion af tommelen

3.3

Ext pol brev

n. radialis ramus
prof

• Extension af håndleddet
• Abduktion af tommelen

m. pron
quadrat

n. medianus

3.4

Ext pol long

n. radialis ramus
prof

• Ekstension af art. metacarpo interphalangera

3.5

Ext inc

n. radialis ramus
prof

• Ekstension af art. interphalangeales II

4.1

• Pronation
• Holder radius og ulna sammen

Note: Se effimedicin: “Noter til OE muskler” er bedst til dette emne
Kilde: Bojsen-Møller et al.

2.2

• Flexion af håndled, radial abduktion
• Pronation og supination af albuen
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Disposition

OE.A.1 OE muskler
3) Overarmen (brachii)
•
•
•

Grupper:
1)Skulderen: 4 of bryst og 4 ryg, 6 skuldermuskler
2)Antebrachii: 8 flektorer og 12 extensorer
3)Brachii: 4 i alt
4)Manus: 4 thenar, 4 hypothenar, 1 cen og 2 intos

4) Hånden

Udspring: scapula, humerus
Insertion: humerus, ulna, radius
Virker på
• Art humeri
• Art cubiti
• (radioulnar)

Navn

Innervati
on

Funktion

1

m.
Biceps
brachii

n.
musculocut

• Stabiliserer skulderleddet
• Flekterer cubiti
• Supinerer radioulnarleddet

2

m.
coracobr
achialis

n.
musculocut

• Fleksion af skulderleddet

3

m.
brachiali
s

n.
musculocut

• Flekterer albueleddet
• Strammer capsula cubiti

4

m.
Triceps
brachii

n. radialis

• Extension af art. Cubiti
• Caput lungum ekstenderende for
skulder

Note: Se effimedicin: “Noter til OE muskler” er bedst til dette emne
Kilde: Bojsen-Møller et al.
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Disposition
1)

OE.A.2 Kar
1.A A. Axillaris
Fortsættelsen af a. subclavia. Start: Lateral-kanten af costa 1.
Slut: Ud for bagerste axilfold; fortsætter i a. brachialis.
Forsyner axillens vægge og indhold, samt skulderregionen.
Relationer: I scalenerporten foran plexus brachialis i fælles
bindevævsskede. I axillen omgives arterien af nerveplexets
fascikler hhv. medialt, lateralt og posteriort for. Til slut ligger n.
medianus foran arterien; sammen løber de ind bag m.
coracobrachalis. V. axillaris ligger medialt og under arterien.

Grene: 1 over m. pectoralis minor, 2 bag m. pectoralis minor 3
under m. pectoralis minor.
Over pectoralis minor:
(A. thoracica superior) Variabel gren til m. subclavius, mm.
intercostales I-II og m. serratus anterior.
Bag pectoralis minor:
A. Thoracoacromiale
Løber opad, perforerer fascia clavipectoralis. Deler sig i grene til
m. deltoideus, mm. pectorales, samt huden over acromion.
A. Thoracica lateralis
Løber nedad på forsiden af m. serratus ant.. Afgiver her små grene
til hver af musklens snipper, samt små grene til mm. pectorales.
Under pectoralis minor:
A. Subscapularis
Stor gren efter kort løb langs m. subscapularis, deler i endegrene.
A. Circumflexa scapulae
Løber bagud gennem det mediale trekantede interstice. Snor sig
omkring lateralkanten af scapula og forsyner m. infraspinatus.
A. Thoracodorsalis
Fortsætter nedad sammen med n. thoracodorsalis, forsynende
m. latissimus dorsi og thoraxvæggen.
A. Circumflexa humeri ant.
Afgår ud for collum chirurgicum, og løber foran humerus. Forsyner
skulderleddet og nærliggende strukturer.
A. Circumflexa humeri post.
(Er større end den anteriore) Løber bagud gennem det firkantede
interstice, sammen med n. axillaris. Forsyner ligeledes
skulderleddet og nærliggende strukturer, deriblandt m. deltoideus
og overliggende hud.

Kilde: Limeco

2)
3)
4)

Arterier: Axillaris, Brachialis, Ulnaris, Radialis og
Arcii palmaria
Vener
Lymfe
(Embryologi: se bevægeapp udvikling)

1.B A. Brachialis

1.C A. Ulnaris

Fortsættelse af a. axillaris. Start: Underkanten
af bagerste aksillærfold. Slut: Normalt ud for
collum radii i regio cubiti ant., hvor den deler sig
i sene 2 endegrene a. ulnaris og a. radialis (dog
forekommer variationer for delingsstedet).
Gennemløber regio brachalis ant., hovedsageligt
i sulcus bicipitalis medialis og regio cubiti ant..
Relationer: I sulcus bicipitalis medialis er n.
ulnaris og nn. cutanei brachi et antebrachi
medialis placeret medialt for arterien. N.
medianus ligger i starten foran og lateralt, men
længere distalt krydser den foran og placerer sig
nu medialt for arterien. N. radialis er placeret
posteriort for arterien, indtil den løber bagud
gennem det nedre trekantede interstice og om i
regio brachialis posterior. Arterien har følgeskab
af v. brachalis som proksimalt er plaseret
medialt for arterien. Distalt er venen normalt
dobbelt. I fossa cubitalis dykker a. brachialis
under apponeurosis m. bicipitis brachii, og deler
sig ved overkanten af m. pronator teres i sine 2
endegrene a. ulnaris og a. radialis.
Rete cubiti
A. profunda brachii
Afgår højt og følger n. radialis gennem det nedre
trekantede interstice om i regio brachialis
posterior, hvor den forsyner de omkringliggende
strukturer.
(A. collaterale radiale og a. collaterale
media) Grene fra a. profunda brachii som
forsyner strukturerne i ekstensorlogen, og
distalt indgår i rete cubiti.
Aa. collaterale ulnare superior et inferior
Gren fra a. brachialis som forsyner
omkringliggende strukturer, og distalt indgår i
rete cubiti.
Arterielt anastomosenet som omgiver
albueleddet. Har betydning for den lokale
temperatur regulation af leddet.

Den største af a. brachialis’ endegrene. Start:
Ved overkanten af m. pronator teres i regio
cubiti ant. Slut: Radialt og dist. for os pisiforme,
hvor den overgår i arcus palmaris superficialis
Gennemløber den distale del af regi cubitalis
ant. og regio antebrachii ant.
Forløb og relationer: Løber under musklerne fra
caput commune flexorum, lægger sig profund
for m. flexor carpi ulnaris, og følger denne dist.
til håndleddet. En 1/3 nede får den relation til n.
ulnaris. På den distale 1/3 placerer arterien og
nerven sig radialt for m. flexor carpi ulnaris
senen, og bliver herved superficielle. De
passerer nu begge superficielt for
fleksorretinaklet. Distalt og radialt for os
pisiforme overgår arterien i arcus palmaris
superficialis.
A. interosseus communis
Afgives kort efter udspringet af a. ulnaris, og
deler sig efter et kort forløb i sine 2 endegrene.
A. interosseus anterior
Løber distalt på forfladen af membrana
interosseus, mellem m. flexor pollicis longus og
m. flexor digitorum profundus. Ved overkanten
af m. pronator quadratus, perforerer den
membranen, og ender i rete carpi dorsale.
A. commitans n. medianus.
Lille variabel gren som følger n. medianus.
A. interosseus posterior
Perforerer den øverste del af membrana
interosseus, og kommer frem ved overkanten af
m. supinator. Forsætter dist. mellem de
superficielle og profunde ekstensorer,
forsynende disse.
Ender i rete carpi dorsale.
Ramus palmaris profundus
Afgives ved overgangen til arcus palmaris
superficialis. Forsyner hypothenar; søger i
dybden og ender i arcus palmaris profundus.
(Variabelt antal recurrente grene til rete
cubiti).
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Disposition

OE.A.2 Kar
1.E Arcus palm
superfic
En fortsættelse af a. ulnaris.
Distalt for os pisiforme søger
arterien dist. og radialt hen over
fleksor retinaklet. Arterien søger
nu ind i hulhånden, hvor den
placerer sig profund for
aponeurosis palmaris, men
sperficielt for de lange
fleksorsener og n.
medianusgrenene. Forløbet er
bueformet, med konveksiteten
vendende distalt ca. ud for den
dybeste del af kløften mellem
tommel- og pegefinger.
Radialt svinger arterien mod
roden af thenar, og løber her
sammen med ramus palmaris
superficialis fra a. Radialis.
Aa. digitales palmares
communes (typisk 3 stk.) Afgår
fra arteriebuen ud for
mellemrummene mellem ossa
metacarpalia II-V. Løber distalt
hvor de optager aa. metacarpeae
palmares. Ud for MCP-leddene
deler hver arterie sig i 2 aa.
digitales palmares propriae.
Aa. digitales palmares
propriae
Løber frem palmart langs
fingrenes siderande. Danner et
rigt anastomosenet i
fingerpulpae, med talrige arteriovenøse forbindelse, som er
vigtige for varme-regulationen i
området.

Kilde: Limeco

1)
2)
3)
4)

Arterier: Axillaris, Brachialis, Ulnaris, Radialis og
Arcii palmaria
Vener
Lymfe
(Embryologi: se bevægeapp udvikling)

1.F A. Radialis
Den mindste af a. brachialis’ endegrene. Start: Ved overkanten af m. pronator teres i regio cubiti ant.. Slut: Fortsætter i arcus
palmaris profundus i hulhånden.
Gennemløber den distale del af regi cubitalis ant. og regio antebrachii ant.
Forløb og relationer: Det overordnede forløb er distalt og radialt i en bue mod proc. styloideus radii. Bagtil hviler arterien først på
m. pronator teres, derefter det radiale udspring af m. flexor digitorum superficialis, m. flexor pollicis longus, m. pronator
quadratus og til sidst direkte mod den distale ende af radius. Fortil er den dækket af m. brachioradialis, hvor den ud for den
midterste 1/3 af underarmen får følgeskab af ramus superficialis n. radialis, lateralt for arterien. På den distale 1/3 ligger arterien
lige lateralt for m. flexor carpi radialis senen, kun dækket af hud og fascie, hvorved den let palperes. Lige dist. for proc. styloideus
radii, snor arterien sig rundt om håndleddet, løber under senerne af m. abductor pollicis longus og m. extensor pollicis brevis og
placerer sig nu i bunden af ”tabatiéren” (kan her palperes). Herefter løber den under m. extensor pollicis longus senen, fortsætter
ovenpå lig. intermetacarpale, og svinger herefter ned mellem de to udspringshoveder af m. interosseus dorsalis I og kommer
herved ind i hulhånden, hvor den overgår i arcus palmaris profundus.
(Rete carpi palmare) A. radialis afgiver en gren til håndleddets forflade, lige inden arterien forlader palmarsiden af håndleddet.
Ramus palmaris superficialis
Forsyner thenars muskler, og fortsætter under/(over) m. abductor pollicis brevis, for at tilslutte sig arcus palmaris superficialis.
Rete carpi dorsale
Fra tabatiéren afgives en gren til håndleddets dosalside, som med en tilsvarende gren fra a. ulnaris, og tilskud fra aa. interossea,
danner dette arterienetværk på håndleddets dorsalside.
•Aa. metacarpeae dorsales Små arterier som løber distalt på håndryggen over mm. interossei dorsales.
•Rami perforantesSmå arterier som dykker igennem underliggende muskulatur og kommer om i hulhånden, hvor de tilslutter sig
arcus palmaris profundus.
•Aa. digitales dorsales Fortsættelsen af aa. metacarpeae dorsales. Ganske små kar som gerne ender ud for MCP-leddet.
A. princeps pollicis
Afgår fra a. radialis lige efter den har passeret de to udspringshoveder af m. interosseus dorsalis I. Arterien løber dist. langs
tommelfingerens ulnare kant.
A. radialis indicis
Afgår sammen med a. princeps pollicis og løber dist. langs pegefingerens radiale kant.
Arcus palmaris profundus
En fortsættelse af a. radialis. Placeret på bases af ossa metacarpalia og ovenpå mm. interossei, men profund for fleksorsenerne og
m. adductor pollicis, ca. 1 fingersbredde proksimalt for arcus palmaris superficialis. Ulnart i hulhånden får den tilskud af ramus
palmaris profundus fra a. ulnarus.
Aa. metacarpeae palmares
Søger dist. ud for mellemrummene mellem ossa metacarpalia II-V. Løber ind i aa. digitales palmares communes.
Rami perforantes
Danner gennem mm. interosseei anastomoser med aa. metacarpeae dorsales.
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Disposition
1)

OE.A.2 Kar

2)
3)
4)

2. Vener
Overfladiske vener
Rete venosum dorsale manus
Meget variabelt, stort, rigt venenet placeret på
håndryggen. Venerne modtager blod fra fingervenerne, og
fortsætter proksimalt i normalt 2 hoved-stammer, v.
cephalica og v. basilica, ofte komplementeret af v.
mediana antebrachii.
V. cephalica
Start: Den radiale kant af rete venosum dorsale manus
Slut: I trigonum clavipectorale perforerer venen fascia
clavipectoralis og ender i v. axillaris.
Dannes ud for den radiale del af rete venosum dorsale
manus, og følger den radiale kant af radius op til forreste
albue region, hvor den afgiver v. mediana/intermedia
cubiti, og herefter fortsætter op på overarmen i sulcus
bicipitalis lateralis. Venen fortsætter op i furen mellem m.
deltoideus og m. pectoralis major, for i trigonum
clavipectorale at perforere fascia clavipectoralis og ende i
v. axillaris.
V. basilica
V. mediana/intermedia cubiti
Forbindelse mellem v. cephalica og v. basilica, løbende
proksimalt og medialt gennem regio cubiti anterior.
Anastomoserer med de dybe vener. Klinik: Benyttes ofte
til venepunktur/blodprøvetagning.
Start: Den ulnare kant af rete venosum dorsale manus.
Slut: Perforerer fascia brachii midt på overarmen, og
ender i v. brachialis.
Løber normalt proksimalt ud for furen mellem ulna og
radius. Fortsætter omkring ulnarsiden af underarmen, og
modtager i regio cubiti ant. tilskud fra v. intermedia cubiti,
og fortsætter op på overarmen ud for sulcus bicipitalis
medialis. Ud for midten af overarmen, perforerer venen
fascia brachialis og indmunder i v. brachialis.
V. mediana antebrachii
Lille vene som dannes af det overfladiske venenet i
hulhånden. Løber proksimalt på forsiden af underarmen,
og ender i v. basilica eller v. cephalica.

Kilde: Limeco

Arterier: Axillaris, Brachialis, Ulnaris, Radialis og
Arcii palmaria
Vener
Lymfe
(Embryologi: se bevægeapp udvikling)

3. Lymfe
Dybe vener
Vv. ulnares
Ledsagevener til a. ulnaris.
Vv. radiales
Ledsagevener til a. radialis.
Vv. brachiales
Ledsagevener til a. brachialis. Venen er i
reglen 2-delt i dens distale afsnit, men enkelt i
området svarende til v. basilica’s indløb.
V. axillaris
En fortsættelse af vv. brachialis og v. basilica.
Start: Ud for underkanten af bagerste
aksillærfold. Slut: Ved første ribben, foran m.
scalenus ant.. Overgår i v. subclavia.
Løber langs medial- og forsiden af a. axillaris,
med relation til et større antal lymfeknuder.
Modtager grene svarende til a. axillaris, dog
med den undtagelse at v. thoracica lateralis
optager anastomosen vv. thoracoepigastricae.
Vv. thoracoepigastricae
En venøs anastomose mellem
overekstremitetens og under-ekstremitetens
vener. En eller flere longitudinelle
venestammer, forløbende i subcutis, forbinder
v. thoracica lateralis, og dermed v. axillaris på
overekstremiteten, med v. epigastrica
superficialis og dermed v. femoralis på
underekstremiteten. Klinik: Der kan
forekomme venøs stase og dermed et synligt
venenet over kroppens for- og sideflader ved
f.eks. thrombose i vena cava inferior.

Lymfesystemet
Superficielle lymfekar
Nodi lymphatici subscapulares
Placeret langs a. subscapularis. Modtager lymfe fra
skulderen og bagsiden af thorax ned til et niveau
svarende til umbilicus.
Nnll. pectorales
Beliggende ved underkanten af m. pectoralis minor
Modtager lymfe fra mammae, samt for- og
sidevæggen af thorax ned til et niveau svarende til
umbilicus.
Nnll. laterales
Placeret langs a. axillaris. Drænerer størstedelen af
armen, med undtagelse af nogle få lymfebaner som
drænerer direkte til nnll. apicales (profund gruppe).
Profunde lymfekar
Nnll. centrales
Placeret centralt i axillens fedtvæv. Modtager lymfe
fra nnll. subscapulares, nnll. pectorales og nnll.
laterales. Sender lymfen videre til nnll. apicales.
Nnll. apicales
Lymfeknuder placeret i axillens top, medialt for v.
axillaris og superiort for m. pectoralis minor.
Modtager lymfen fra alle andre lymfeknuder i axillen,
samt nogle få lymfebaner direkte fra den øverste del
af mamma, og et lille område på OE, som dræneres
af lymfekarrerne langs v. cephalica.
Lymfen fortsætter på hø. side i ductus subclavius
dxt, videre i ductus lymphaticus dxt. som
efterfølgende munder ind i v. subclavia dxt.. På ve.
side samles lymfen i ductus subclavius sin, løber
sammen med ductus thoracicus, som munder ind i
v. subclavia sin..
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Disposition
1)
2)

OE.A.3 Nerver

3)

Supraclaviculære
N. dorsalis scapulae
Udspringer fra ramus
ventralis C5. Løber bagud,
perforerer m. scalenus
medius. ned på forflade m.
levator scapulae, videre
langs margo medialis
scapulae på den profunde
side af m. rhomboideus,
N. thoracicus longus
Dannes ud fra sammenløb af
rami ventrales C5, C6 og C7.
Løber nedad, lateralt.
Perforerer m. scalenus
medius, løber over costa1 og
fortsætter ned midt på
lateralfladen af thorax,
innerverende m. serratus
anterior, med en gren til
hver snip.
N. subclavius
Består af små grene fra C4
og C5. Afgår fra truncus
superior og løber fremad til
innervation af m. subclavius.
Afgiver ofte tråde til n.
phrenicus.
N. suprascapularis
Grene fra C5 og C6. gren fra
bagsiden af truncus superior
nedad mod angulus sup.
scapula, dækket af m.
omohyoideus. under lig.
Transv, scapulae superius,
på bagsiden af scapula og til
supraspinatus, løber lateralt
om spina scapulae, i fossa
infraspinata hvor den
innerverer m. infraspinatus
og skulderleddet.

Kilde: Limeco

Supraclaviculære
Infraclaviculære:
1)
Rent motoriske
2)
Rent sensoriske
3)
Blandede: Især medianus, ulnaris og radialis
(Embryologi: se bevægeapp udvikling)

Infraclaviculære
Rent motoriske nerver:
N. pectoralis medialis
C5-C8. Afgår fra fasciculus medialis,
perforerer m. pectoralis minor og
fortsætter videre for at ende i m.
pectoralis major, innerverende begge.
N. pectoralis lateralis
C5-C7. Afgår fra fasciculus lateralis,
løber fremad, lateralt for m. pectoralis
minor hvortil den sender grene, for at
ende i m. pectoralis major,
innerverende begge.
Side 1Noter OE nerver
HL
Nn. subscapulares (2-3 stk). C5-C6.
Afgår fra fasciculus posterior, løber
ned på forfladen af m. subscapularis,
forsynende denne og m. teres major.
N. thoracodorsalis
C6-C8. Lang tynd nerve som afgår fra
fasciculus posterior, krydser margo
lateralis scapulae, for midt i bagerste
axilfold at løbe ind i m. latisimus dorsi
som den innerverer.
Rent sensoriske nerver:
N. cutaneus brachii medialis
T1. Afgår fra fasciculus medialis.
Ligger i starten bag v. axillaris,
krydser efterhånden medialt for
venen. Anastomoserer med nn.
intercostobraciales (især T2/(T3)) og
perforerer sammen med disse fascia
axillaris og fascia brachii, innerverende
huden i axillen og den mediale halvdel
af overarmen.
N. cutaneus antebrachii medialis
C8-T1. fra fasciculus medialis. distalt
langs medial- og forsiden af a./v.
brachialis. Bliver cutan ud for midten
af overarmen, samme sted som v.
basilica løber profund (hiatus
basillicus). Så med v. basilica og
innerv. hud over mediale ½ underarm

Blandede nerver:
N. musculocutaneus
C5-C6. Overordnet: Innerverer
overarmens fleksormuskler,
sensorisk til underarmens
laterale halvdel. Afgår fra
fasciculus lateralis. Placerer sig
i starten lateralt for
n.medianus og mellem m.
coracobrachialis og a.
brachialis. Perforerer nu m.
coracobrachialis og fortsætter
distalt mellem m. biceps
brachii og m. brachialis. Ud for
m. biceps brachii’s
insertionssene, perforerer
nerven ovenliggende fascie og
ender som n. cutaneus
antebrachii lateralis.
N. cutaneus antebrachii
lateralis
Fortsætter distalt, superficielt
for fascia antebrachii, langs v.
cephalica og innerverer her
huden over underarmens
laterale halvdel.
N. axillaris
C5-C6 Afgår fra fasciculus
posterior. Løber bagud gennem
det firkantede interstice
sammen med a. circumflexa
humeri posterior. Den snor sig
omkring bagsiden af collum
chirurgicum, afgiver en
motorisk gren til m. teres
minor, for til sidst at innervere
m. deltoideus.
•N. cutaneus brachii
lateralis superior endegren
af n. axillaris. superficiel ved
bagkanten af m. deltoideus

N. medianus
C6-T1. Overordnet: Innerverer størstedelen af underarmens
fleksorgruppe, størstedelen af thenars muskler, de 2 radiale
lumbricaler, samt huden i håndfladen og 31⁄2 radiale fingre
palmart. Dannes af grene fra fasciculus lateralis og fasciculus
medialis, som mødes på lateralsiden af a. axillaris ud for
underkanten af m. pectoralis major. Fortsætter på lat.-siden af a.
brachialis ned på overarmen, for senere at krydse foran og
medialt for arterien. I fossa cubitalis løber nerven under
apponeurosis m. bicipitis brachii, og afgiver her grene til de
overfladiske fleksorer. Fortsætter videre distalt mellem m.
pronator teres’s 2 udspringshoveder og under senebuen for m.
fleksor digitorum superficialis. Løber distalt profund for denne
muskel, ofte adhærent til dens profunde flade. Tæt over
håndleddet snor n. medianus sig omkring radialkanten af m.
fleksor dititorum superficialis og lægger sig herved meget
superficielt under fascia antebrachii mellem senerne fra m.
fleksor carpi radialis og m. palmaris longus. Nerven fortsætter ind
i canalis carpi, under retinaculum flexorum, og deler sig
efterfølgende i sine endegrene: nn. dititales palmares communis.
•Nn. digitales palmares communis (3 stk.) Endegrenene af n.
medianus. Inn.: mm. lumbricales I-II, samt huden i håndfladen.
Løber distalt under aponeurosis palmaris, og deler sig efter et
kortere forløb i tynde Nn. digitales palmares proprii som løber
distalt i subcutis ud for randene af fingrenes palmarflade, således
de innerverer de 31⁄2 radiale fingre sensorisk.
•N. interosseus anterior
•Afgives proksimalt på underarmen, og løber distalt på membrana
interossea, for her at innerverer m. flexor digitorum profundus,
m. flexor pollicis longus og m. pronator quadratus.
•Ramus palmaris
•Lille tynd gren som afgives lige over retinaculum flexorum og
innerverer huden i hulhånden.
•Ramus muscularis (nervus katastroficus) Lige distalt for
canalis carpi, afgives en vigtig lille gren, som løber tilbage ind i
thenar og innerverer m. abductor pollicis brevis, m. flexor pollicis
brevis og m. opponens pollicis. (Kan beskadiges ved et snitsår i
thenar og medfører bla. ophævet opponens- bevægelse af
tommelfingeren, hvilket resulterer i et betydeligt funktionstab af
hånden)
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Disposition
1)
2)

OE.A.3 Nerver

3)

Supraclaviculære
Infraclaviculære:
1)
Rent motoriske
2)
Rent sensoriske
3)
Blandede: Især medianus, ulnaris og radialis
(Embryologi: se bevægeapp udvikling)

Infraclaviculære
N. Ulnaris
C8-T1 Overordnet: Innerverer på underarmen m. flexor carpi ulnaris og den ulnare del
af m. flexor digitorum profundus. Innerverer størstedelen af håndens muskulatur,
samt den ulnare del af hånden sensorisk. Dannes fra fasciculus medialis. Løber langs
medialkanten af a. axillaris og efterfølgende a. brachialis. Ud for midten af overarmen
løber nerven bagud, gennem septum intermusculare mediale brachii, og kommer nu
over i regio brachialis posterior. Nerven fortsætter ned på underarmen efter at have
placeret sig i sulcus n. ulnaris bag epicondylus medialis på humerus. Løber ind mellem
de to udspring fra m. flexor carpi ulnaris og fortsætter distalt mellem denne og m.
flexor digitorum profundus, hvis ulnare del den innerverer. Nerven møder her a.
ulnaris som den forsyner med en sympatisk gren. Distalt på underarmen løber nerven
over retinaculum fleksorum, og deler sig på radialsiden af os pisiforme i sine to
endegrene ramus superficialis og ramus profundus.
•Ramus dorsalis Afgår under midten af underarmen. Løber bagud mod håndryggen
og forsyner her den ulnare del af håndryggen, samt den proksimale del af de ulnare
21⁄2 fingre dorsalt sensorisk (sidstnævnte sker via nn. digitales dorsales).
•(Ramus palmaris) Variabel gren som afgår fra n. ulnaris på den distale del af
underarmen. Perforerer ovenliggende fascie og er sensorisk for den ulnare del af
palma manus.
•Ramus superficialis Endegren af n. ulnaris, som deler sig radialt for os pisiforme.
Afgiver en motorisk gren til m. palmaris brevis, og danner herefter en anastomose
med n. medianus. Nerven deler sig nu i n. digitalis palmaris communis og n. digitalis
palmaris proprius (en af disse kan i reglen rulles over hamulus ossis hamati).
• N. digitalis palmaris communis Løber distalt under aponeurosis palmaris og
deler sig her i 2 nn. digitales palmares proprii, som innerverer de tilstødende
palmare rande af 4. og 5. finger sensorisk.
• N. digitalis palmaris proprius. Forsyner den ulnare rand af 5. finger
sensorisk.
•Ramus profundus (rent motorisk) Endegren af n. ulnaris, som deler sig radialt for
os pisiforme. Løber sammen med ramus palmaris profundus, a. ulnaris ned mellem
udspringsdelene af m. abductor digiti minimi og m. flexor digiti minimi og gennem
udspringet af m. opponens, som den alle innerverer. Bøjer herefter i en distal konveks
bue radielt, under de dybe fleksorsener, og afgiver her motoriske grene til mm.
interossei, mm. lumbricales III og IV, m. adductor pollicis (og evt. noget af m. flexor
pollicis brevis).

Kilde: Limeco

N. radialis
C5-C8 Overordnet: Er den største nerve fra plexus brachialis, og forsyner alle
ekstensorer på over- og underarmen, samt huden over ekstensorsiden sensorisk.
Afgår fra fasciculus posterior, og er helt proksimalt placeret bag a. axillaris. Løber
gennem det nedre trekantede interstice sammen med a. profunda brachii. Langt
spiralformet forløb fra medialt til lateralt bag om humerus placeret mellem triceps’
udspringshoveder i sulcus n. radialis. Afgiver allerede ved intersticet motoriske
grene til m. triceps brachii og m. anconeus. Afgiver desuden følgende sensoriske
grene: n. cutaneus brachii posterior, n. cutaneus brachii lateralis inferior og n.
cutaneus antebrachii posterior.
Omkring den distale 1/3 af overarmen løber n. radialis gennem septum
intermusculare laterale brachii, og kommer herved frem i regio brachialis anterior,
placeret i sulcus bicipitalis lateralis.
Ud for forreste albueregion afgiver nerven motoriske grene til m. brachioradialis
og m. ekstensor carpi radialis longus, hvorefter den deler sig i sine 2 endegrene
ramus superficialis og ramus profundus.
•N. cutaneus brachii posterior
•Innerverer huden over bagsiden af overarmen sensorisk. N. cutaneus brachii
lateralis inferior
•Innerverer huden over nedre laterale del af overarmen sensorisk.
•N. cutaneus antebrachii posterior
•Nerven passerer ud gennem triceps’ mediale og laterale hoved og innerverer
huden over underarmens bagside ned til håndleddet sensorisk.
•Ramus superficialis
•Fortsætter distalt profund for m. brachioradialis, placeret lateralt for a. radialis.
Omkring den distale 1/3 af underarmen løber nerven bagud og fortsætter på den
radiale kant af radius sammen med v. cephalica til håndryggen. Her deler nerven
sig i nn. digitales dorsales og forsyner således den radiale del af håndryggen
samt proksimale del af de 21⁄2 radiale fingre dorsalt, sensorisk.
•Ramus profundus (rent motorisk) Den største af n.radialis’ endegrene. Løber i
retning af m. supinator og afgiver her motoriske grene til m. ekstensor carpi
radialis brevis og m. supinator . Dykker under en senebue i m. supinator, passerer
gennem muskelsubstansen, og kommer ud på bagsiden af underarmen. Afgiver
her adskillige grene til ekstensormuskulaturen og løber distalt mellem den
profunde og superficielle muskelgruppe. Helt distalt er nerven placeret helt inde
på membrana interossea som n. interosseus antebrachii posterior og afgiver
her helt distalt grene til håndledskapslen.
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OE.A.4 Skulderbæltet &
skulderleddet
1. Generelt
Skulderbæltet (cingulum membri
superioris) er en bagtil åben
ring der, benævnt fra scapula og
rundt, består af:
scapula - clavicula - manubrium
sterni - clavicula - scapula
Skulderens led består af: to ægte
led, mellem humerus og scapula,
mellem sternum og clavicula
(skulderbælteleddet) og endelig
et uægte led mellem scapula og
thorax.
Skulderbladet (scapula): Flad
trekantet knogle. Den konkave
flade vender ind imod thorax
(ventralt), og det spidse hjørne
vendes caudalt. Udstrækker sig
fra costa II og ned til costa VII.
Placeres med en vinkel på 40o
med frontalplanet.
Der ses 3 fremspring: spina
scapulae, acromion og processus
coracoideus. Medialt er kanten
tynd, og lateralt tyk. Det laterale
hjørne bærer på column scapulae
en pæreformet ledflade, cavitas
glenoidalis, der tjener som
ledskål til skulderledet.
Skulderbladet kan bevæges:
1. 2. 3.
Løfning og sænkning
(kranielt/caudalt). Abduktion og
adduktion, dvs. lateralt frem hhv.
medialt bagud. Rotation omkring
en akse gennem spina scapulae.
Angulus inferior lateralt =
udadrotation, medialt
indadrotation.
Ved abduktion i scapulas plan vil
medbevægelsen af scapula
bidrage til ca. 1/3. F.eks. ved
opadføring af armen.

Kilde: Limeco

Disposition
1)
2)
3)
4)

Generelt
Hver for sig: SC, AC og humeroscapularis
Samlet bevægelse
Samlet muskelbevægelse

2. Leddene hver for sig
Articulatio sternoclavicularis
– I klinikken SC-leddet.
Type: Ægte, enkelt, delt glideled. Danner
led mellem manubrium sterni og clavicula.
Ledskål: insisura clavicularis (manubrium
sterni).
Ledhoved: Facies articularis sternalis
(clavicula). - Leddet indeholder en tyk
discus articularis, som er bundet til
ledhovedet og ned til 1. ribben. Denne
discus nedbinder clavicula til 1. ribben, og
virker stødarbsorberende for stød i
claviculas længderetning.
Ledkapslen og Periartikulære strukturer:
Ledkapslen er relativ stram, og forsynet
med forstærkningsstrøg på for-, over- og
bagsiden. Lig. sternoclaviculare ant. et post.
; Lig. interclaviculare; Lig. costoclaviculare.
m. subclavius fungerer som et dynamisk
ligament, der trækker clavicula medialt.
Bevægelser: Er et glideled: små bevægelser
i alle retninger. – OBS. Ved
flexion/abduktion af skulderen til 180O står
clavicula mere eller mindre vertikalt stillet.
Klinik: (Luxationer).
Articulatio acromioclavicularis
- I klinikken AC-leddet.
Type: Ægte, enkelt, delt glideled. Danner
led mellem acromion og clavicula.
Ledflader: Facies articularis acriomii
(acromion); Facies articularis acromialis
(clavicula). Leddet er delt af en tynd
discus articularis.
Ledkapslen og periartikulære strukturer:
Kapslen er stram og forsynet med stærke
ledbånd. Lig. Acromioclaviculare (stærkt
ledbånd på oversiden); Lig.
Coracoclaviculare (stærkt ledbånd på
leddets underside mellem clavicula og proc.
coracoideus – opdeles i 2: lig. trapezoideum
(lat) og lig. conoideum (med)).
Bevægelser: Meget begrænsede
glidebevægelser.
Klinik: Luxationer (opad og bagud) er
relativt hyppige.

Articulatio humeri - skulderleddet-Art. Humeroscapularis
Type: Ægte, enkelt, kugleled.
Leddet mellem scapula og humerus. Ledskål: Cavitas glenoidale;
Ledhoved: Caput humeri.
Cavitas glenoidale: lille flad, pæreformet ledskål som vender opad,
fremad og lateralt. Ledfladen forstørres af en ringformet ledlæbe,
labrum glenoidale, som opadtil er sammenhængende med caput
longum m. bicipitis. Caput humeri: Halvkugleformet ledhoved
proksimalt på humerus. Vender opad, bagud og medialt. Afgrænses
fra resten af humerus ved collum anatomicum.
Ledkapslen: Tynd og slap (1-2 cm diastase). Proksimalt hæftet til
udsiden af labrum glenoidale. Opadtil på humerus hæfter både
membrana synovialis og membrana fibrosa på collum anatomicum
uden omslagsfold. Nedadtil på humerus hæfter membrana
synovialis på collum anatomicum med en stor omslagsfold, mens
membrana fibrosa hæfter på collum chirurgicum.
Neutralstilling: 30-400 fremad lateralt og let indadroteret.
Periartikulære strukturer: Fortil: ligg. Glenohumeralia (sup., med.,
inf.) (er pronerede) – insererer på collum chirurgicum.; Oversiden:
lig. coracohumerale – Fra roden af proc. coracoideus til overkanten
af tuberculum majus og tuberculum minus (ved udadrotation
strammes ligamentet og kan vikariere for m. supraspinatus).
Rotatormachetten: Essentiel for leddets stabilitet. De 4 muskler som
indgår er karakteriserede ved, at de insererer på ledkapslen, og
dermed øger leddets stabilitet. De 4 muskler: m. subscapularis, m.
supraspinatus, m. infraspinatus og m. teres minor. Den ”ydre
ledskål”: Består af acromion, proc. coracoideus og lig.
coracoacromiale.
Bursae: B. subacromialis; B. subcutanea acromialis; B.
subdeltoidea, B. m. subscapularis, etc.
Specielt: Senen fra caput longum m. bicipitis løber intraartikulært,
beklædt med synovialis. Udspringer fra tuberculum supraglenoidale,
løber over caput humeri og fortsætter ned gennem sulcus
intertubercularis, omgivet af vagina synovialis intertubercularis.
Senen har en stabiliserende effekt på skulderleddet, da senen
presser caput ind mod cavitas glenoidale.
Bevægelser: Feksion (0-180); ekstension (0-60); Abduktion (0180); adduction (0-75) Indadrotation (0-90); udadrotation (0-70)
Klinik: Ved palpation af skulderleddet beder man patienten om at
sætte sin samsidige hånd på sin hofte og trykke ind mod denne
(adducere armen). Der forekommer nu reciprok inhibition af m.
deltoideus, som afslappes og tillader palpation af leddet. Luxation
(hyppigst frem og ned). evt. skade på labrum glenoidale.
Impingement: skade/irritation på supraspinatus-senen; eksostose
på undersiden af acromion. Collum chirurgicum fractur med
involvering af ledkapslen. Synovitis / bursitis.

3. Samlet bevægelse
•
•

•

•

Normalt medbevægelser af de
andre led ved bevægelse af
skulderleddet
Abduktion i scapulas plan vil
medbevægelsen af scapula
bidrager 1/3 af samlede
bevægelse. Bringer cavitas
glenoidalis ind under humerus
såd ledfladen kan støtte og bære
knoglen. Kræver dog at man
ikke er tært.
Ved lodrat arm er epicondylis
medialis humeri fremad, sacpula
abduceret og 60gr udadroteret.
Clavicula stejlt op
Tvungen indad-rotation når
lodret arm betyder at
tuberculum majus på humerus
får plads bagtil under acromion

4. Koord. muskelbev
Ved udadføring:
•Muskelkæde 1: levator scap,
rhomboideus & serratus anterior til
at bære og styre scapula
•Muskelkæde 2: nederste trapezius
& midterste deltoideus laver
bevægelsen
Adduktion: aksilfoldmuskler
Fleksion: pars clavicularis pect
major + forreste deltoideus +
biceps & coracobrachialis
Ekstension: latissimus dorsi, teres
major & bagerste deltoideus
Indadrotatorer: subscapularis +
forreste & bagerste aksilfold
Note:
•Rotatormanchetten er aktiv i alle
bevægelser
•Kun bagerste deltoideus fibre
nødvendige ved ubelastet arm
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OE.A.5 Albueleddet &
underarmens led
Albueleddet
Articulatio cubiti
Type: Ægte, sammensat led. Hængselled med indbygget drejeled
•Inddeling: Art. humeroulnaris. Art. humeroradialis. Art. radio-ulnaris
proximalis
• Art. humeroulnaris: hængselled
• Ledhoved: Trochlea (humerus)
• Ledskål: Insisura trochlearis (ulna)
• Art humeroradialis: kugleled. Ledhoved: Capitulum humeri;
Ledskål: Fovea articularis capitis radii
• Art. radio-ulnaris proximalis: drejeled
• Ledhoved: Circumferentia articularis radii
• Ledskål: incisura radialis ulnae
•Kapslen: Membrana fibrosa: Fælles fibrøs kapsel. Tynd og slap på forog bagsiden. Kapselstrammere fra de omkringliggende muskler (bla. m.
brachialis).
•Membrana synovialis: Beklæder indsiden af capsula fibrosa. Distalt
når den under lig. annulare radii og beklæder collum som reccesus
sacciformis.
•Periarticulære strukturer:
• lig. collaterale ulnare (epicondylus medialis til insisura
trochlearis ulnae)
• lig. collaterale radiale (epicondylus lateralis til insusura radialis
ulnae (hæmmer ikke radius))
• lig. annulare radii (tragtformet ligament som fastholder radius)
•Bursae: Der forekommer en masse små slimsække. B. subcutanea
olecrani. (bursitis – ”student’s albow”)
•Bevægelser: Fleksion-ekstension (0-150) – Hæmning: fleksion =
muskuløs; ekstension = ossøs og ligamentøs. Suppination-pronation (0160)
•Muskelvirkning:
• Muskler fra humerus til ulnae er rene fleksorer/ekstensorer
• Fleksorer: biceps brachii, brachialis og de af underarmens
muskler fra caput commune fleksorum
• Ektensorer: triceps brachii
Kilde: Limeco

Disposition
1)
2)

Albueleddet (type, inddeling, kapslen, periartikulære
strukturer, bursae og bevægelser)
Underarmens led
1)
Radioulnaris distalis
2)
Interossea antebrachii
3)
Samlet bevægelse

Underamens led
Articulatio radioulnaris distalis
•Type: Ægte, kombineret, drejeled
•Ledhoved: Circumferentia art. caput ulnae
• Ledskål: Incisura ulnaris radii Den trekantede discus
articularis (fibrøst brusk) binder proc. styloideus ulna stramt
ind til incisura ulnaris radii, samtidig med at den aflukker
ledhulen ned mod håndleddet
•Ledkapsel og periarticulære strukturer: Ledkapslen er relativt
stram. Af stabiliserende ligamenter kan nævnes:
• lig. ulnacarpale palmare
• lig. collaterale carpi ulnare
• lig. radiocarpale palmare
• lig. radiocarpale dorsale
• lig. collaterale carpi radiale
•Bevægelser: Suppination-pronation (0-160)
•Klinik: Luxation; Fractur af proc. styloideus (fx ved Colles fractur)
Membrana interossea antebrachii
•Type: Uægte led: En syndesmose
•Stærk fibrøs membran som strækker sig mellem margines interossei
på ulna og radius. Fiberretningen er skråt distalt og ulnart.
•Proximalt mellem ulna og radius finder man chorda obliqua som ofte er
indvævet i membrana interossea. Dette ligament strækker sig fra
tuberositas ulnae, distalt og radialt til radius
Samlet bevægelse: Articulatio radio-ulnaris proximalis et ditalis
•Supination – pronation(0-160°): Aksen går gennem caput radii til det
distale ledhovedet på ulna
•Isolerede bevægelser mellem de to ledskåle kan ikke forekomme.
•Muskler der hæfter på humerus og radius, m. pronator teres og m.
biceps brachii kan udover fleksion af armen lave pronation resp.
supination
•M. pronator quadratus og m. supinator er rene pronation resp.
supination muskler
•M. brachioradialis sætter armen i funktionsstilling, midt ml. pronation
og supination
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Articulatio radiocarpea
Type: Ægte, sammensat led. Funktionelt et ellipsoidled (ægled)
Ledhoved: Består af de proximale ledflader på os scaphoideum, os lunatum, os
triquetrum, samt ligg. intercarpea interossea, beklædt med ledbrusk. Ledskål: Består af
fascies articularis carpalis radii samt discus articularis.
Ledkapsel og periarticulære strukturer: Ledkapslen hæfter nær bruskranden og er
forstærket af kraftige lig. palmart og dorsalt. Lig. radiocarpale palmare; lig. radiocarpale
dorsale (udgår begge fra proc. styloideus radii og stråler distalt samt ulnart). lig.
ulnacarpale palmare. Lig. collaterale carpi radiale (fra proc. styloideus radii til os
scaphoideum). Lig. collat. carpi ulnare (proc. styloideus ulnae til triquetrum & pisiforme).
Bevægelser: (samlet bevægelse for art. radiocarpea, art. intercarpeae og art.
carpometacarpea). Palmarfleksion (0-80); Dorsalfleksion (0-80) Ulnarfleksion (0-70);
Radialfleksion (0-20)
Klinik: Lig. radiocarpeum palmare er meget stærkt (evt. stærkere end knogle), og ved fald
på dorsalflekteret håndled, kan radius brække proximalt for ledbåndet (evt. Colles fractur).
Articulatio intercarpeae
Type: Ægte, sammensatte, glideled
Inddeling: Art. mediocarpea (den S-formede ledlinie mellem den proximale og distale
række håndrodsknogler)
Ledflader: De 8 håndrodsknogler (ossa carpi) articulerer indbyrdes med deres
uregelmæssige ledflader, og er afbrudt af interossøse ligamenter (ligamenta intercarpalia
interossea)
Ledkapsel og periartikulære strukturer: Synovialis membranen er relativ stram og
hæfter tæt på ledfladerne. Membrana fibrosa er forstærket af et stort antal ledbånd som
indvæver hele kapslen. Ligg. intercarpalia palmaria; ligg. intercarpalia dorsalia. Lig.
radiocarpale palmare; lig. radiocarpale dorsale Lig. collaterale carpi radiale; lig. collaterale
carpi ulnare Lig. carpi radiatum. Lig. pisohamatum; Lig. pisometacarpale. (de 2
fortsættelser af senen fra m. flexor carpi ulnaris).
Bevægelser: (samlet bevægelse for art. radiocarpea, art. intercarpeae og art.
carpometacarpea). Palmarfleksion (0-80); Dorsalfleksion (0-80) Ulnarfleksion (0-70);
Radialfleksion (0-20)
Klinik: Ved scaphoideum fractur, kan blodforsyningen til knoglen blive kompromitteret og
give knoglenekrose. Dette kan have alvorlige konsekvenser for håndrodsknoglernes
indbyrdes leddannelse – fx instabilitet og funktionsnedsættelse.
Articulationes carpometacarpea
Inddeling:
1: Articulatio carpometacarpea II-V. Ægte, enkelte, glideled. Led mellem de 4 ulnare
mellemhåndsknogler og den distale række håndrodsknogler – én samlet ledhule.
2: Articulatio carpometacarpea pollicis: Ægte, enkelt, saddelled. Led mellem os
metacarpale I og os trapezium (tommelfingerens rodled) – selvstændig ledhule.
1) Arcticulatio carpometacarpea
Ledflader: Basis af de 4 ulnaere os metacarpale og den distale række ossa carpale.
Kapsel og periartikulære strukturer: Stramme glideled. Ligg. carpometacarpalia
palmaria; Ligg. carpometacarpalia dorsalia. Ligg. metacarpalia palmaria; Ligg. metacarpalia
dorsalia. Ligg. metacarpalia interossea.
Bevægelser: (samlet bevægelse for art. radiocarpea, art. intercarpeae og art.
carpometacarpea). Palmarfleksion (0-80); Dorsalfleksion (0-80) Ulnarfleksion (0-70);
Radialfleksion (0-20)
2) Se under tommelens led.

Kilde: http://ffll.dk

Disposition

OE.A.6 Håndled & fingerled

1)
2)
3)

4)

Art. Radiocarpea
Art. Intercarpeae
Arts. II-V:
1)
Carpometacarpea
2)
Metacarpophalangeae
3)
Interphalangeae prox. et dist.
Arts. I: carpometacarp, metacarpphal, interphal

Articulationes metacarpophalangeae
- 2.-5. fingers grundled. - I klinikken: MCP-leddene.
Type: Ægte, enkelte, indskrænkede kugleled -Ved ekstenderet finger: fungerer som kugleled. -Ved
flekteret finger: fungerer som hængselled.
Ledhoved: Caput metacarpale II-V (næsten halvkugleformede – afskårne sidepartier) Ledskål: Bases
af phalanx proximalis (tværoval ledskål – meget mindre end ledhovedet).
Ledkapsel og periartikulære strukturer: Ledkapslen er slap – Diastase på et par millimeter. Ligg.
collateralia (stærke ledbånd på hver side af kapslen – løber distalt samt palmart, og hæfter
vifteformet på basis af grundstykket. – Er spændte ved fleksion og slappe ved ekstension). Ligg.
palmaria (sikrer fleksorsenernes stilling). Lig. metacarpalia transversa profundum (holder de distale
dele af mellemhånden sammen).
Bevægelser: Fleksion (0-90) – ekstension (0-45) Abduktion-adduktion Rotation.
Articulationes interphalangeae proximales et distales
- Fingrenes mellem- og yderled. - I klinikken: PIP- og DIP-leddene.
Type: Ægte, enkelte, hængselled. Ledhovedet: Caput af hhv. phalanx proximales og media II-V –
trisseformede med en føringsfure. Ledskålen: Basis af hhv. phalanx media og distalis II-V – tværoval
og med en føringskam.
Kapslen og periartikulære strukturer: Ledkapslerne er relativt slappe, men med stærke kollaterale
ligamenter. Ligg. collateralia; ligg. palmaria.
Bevægelser: PIP: Fleksion (0-100) DIP: Fleksion (0-90).
Klinik: Overrivning af kollaterale ligamenter.
Tommelens led:
Articulatio carpometacarpea pollicis: Tommelfingerens rodled.
Type: Ægte, enkelt, saddelled.
Led mellem os metacarpale I og os trapezium – selvstændig ledhule.
Stillet ca. 900 proneret i forhold til de andre fingre.
Ledflader: Er begge saddelformede. Basis af os metacarpale I og den distale ledflade på os trapezium.
Kapsel og periartikulære strukturer: Ledkapslen er slap, men forstærket palmart og dorsalt. Lig.
intermetacarpeum (stærkt ligament mellem basis af I. og II. ossa metacarpale)
Bevægelser: Fleksion (0-20) – ekstension (0-20) Abduktion (0-60) Opposition.
Klinik: Vrides tommelfingeren bagover, er der pga. af leddets kraftige palmare forstærkninger, risiko
for en fraktur af det næbformede fremspring på metacarpalens basis (Bennets fraktur).
Articulatio metacarpophalangea pollicis: Tommelens grundled
Type: Ægte, enkelt, hængselled. Ledhoved: Caput metacarpale I (næsten halvkugleformede –
afskårne sidepartier) Ledskål: Basis af phalanx proximalis I (tværoval ledskål – meget mindre end
ledhovedet).
Ledkapsel og periartikulære strukturer: Ledkapslen er slap – Diastase på et par millimeter. Ligg.
collateralia (stærke ledbånd på hver side af kapslen – især den ulnare side.) Lig. palmaria (sikrer
fleksorsenernes stilling).
Indeholder 2 sesamknogler (ossa sesamoidea).
Klinik: Ruptur af lig. collaterale ulnare (i klinikken forkortet UCL-ruptur), er en hyppigt skade (f.eks.
ved fald på ski). OBS. Det er vigtigt at undersøge om ligamentet er intakt (sideløshed?), da en
ubehandlet ruptur kan medføre betydelig invalidering af tommelens og dermed håndens funktion.
Articulatio interphalangea pollicis:
Type: Ægte, enkelt, hængselled. Ledhovedet: Caput af phalanx proximales I – trisseformet med en
føringsfure. Ledskålen: Basis af phalanx distalis I – tværoval og med en føringskam.
Kapslen og periartikulære strukturer: Ledkapslen er relativt slap, men med stærke kollaterale
ligamenter. Ligg. collateralia; ligg. palmaria.
Klinik: Overrivning af kollaterale ligamenter.
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OE.B.1-4: Palpation og undersøgelse af OE
• Primær forberedelse: læse de kliniske noter og øve med
læsemakker
• Det anbefales at komme til de kliniske (AK-) timer samt
bruge youtube som nødvendigt
• I øvrigt kan Subjektivt & Objektivt af Brostrøm og Saxtrup
anbefales (Munksgaard)
• Hvis der stadig er spørgsmål, så opsøg evt. en
fysioterapeut på semesteret (der er ofte en på hold 301..)
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Disposition

OE.B.5 Undersøgelse af
OE nerver
1: Inspektion,
palpation
a) Stilling, kontur,
valgus/varus, hævelser
a) Ulnarislæsion:
klohånd (-m.
interossea)
b) Medianuslæsion:
Abehånd (-m.
Opponens)
c) Radialislæsion:
drophånd (-mm.
Extensores)
b) Bevægeforstyrrelser:
(dvs. normal
bevægelse?)
a) Ex. Hviletremor?
c) Palpation
a) Ulnaris is sulcus n.
Ulnaris
b) Medianus i sulcus
biciptalis medialis

2: Sensorisk funktion
1) Vis dermatomer:
• C4-5:
skulder
• C6:
tommel, lateral
underarm
• C7:
½ II- ½ IV
• C8:
V
• T1:
medial underarm
• T2-3:
Axillen
2) Undersøg
• Kutan & dyb sans: stump
(føle baghorn lemniscus
medialis) & spids (smerte
spinothalamicus)
• Temperatur termosans
• Vibrationssans
• To-punktsdiskrimination
• Stillingssans (luk øjne,
bevæg arm)
• Ciffersans
• Taktil lokalisation
• Stereognosis

1:
2:
3:
4:
5:

3.1: Motorisk funktion

1) Trofik
2) Tonus
3) Kraft mod modstand (se
3.2)
4) Diadokokinese
5) Strakt arm test (??)
6) Stewart holmes test:
1) Hold albue flekteret
90gr, slip pludseligt
og se om kan holde
igen (cerebellum)
7) Koordination: finger-næse,
finger-næse med øjeluk.
Ved bagstrengsproblemer
ses forkert bevægelse
(ataksi)

Segment
C4-5
C5-6
C5-6
C5-6
C6-7

Ulnaris
Medianus
Radialis
Radialis

C8-T1
C8-T1
C6-C8
C7-C8

Kilde: Subjektivt & Objektivt af Brostrøm og Saxtrup

4: Refleks funktion
Biceps (C5-C6): (musculocutaneus)
• Pt underarm på underlag, slag med
reflekshammer mod finger som holdes mod
bicepssenen. Mærk med finger
Triceps (C6-C7): (radialis)
• Pt. Overam vandret med nedhængende
underarm. Slå lige proximalt for olecranon
Radius (C5-C8): (medianus / radialis r. prof)
• Pt. Underarm kantstillet, hvilende på
bordplade.
• Slå supinatorisk. Udløser
pronationsrefleks (pronator teres
(C6-C7) & quadratus (C8-T1))
• Slå pronatorisk: supinationsrefleks
(biceps brachii og supinator (C5-C6)

5: Klinik

3.2 Indikatormuskler
Nerve
Suprascap
Musculocut
Axillaris
Radialis
Radialis

Inspektion, palpation
Sensorisk funktion
Motorisk funktion
Refleks funktion
Klinik

Indicator
Brach. udadrotatorer
Biceps brach
Deltoideus
Supinatores
Radialabduktion af
håndled
Interossea
Abd pol brev
Ext. digitorum
Ext. Policis longus

Nervekompressionssyndromer:
1) N. Ulnaris bagom epicondylus medialis +
mellem to udspring af m. flexor carpi
ulnaris
2) N. Medianus mellem to udspringshoveder af
m. Pronator teres og ved passage ind under
udspringet af m. Flexor digitorum
superficialis
• Også carpaltunnelsyndrom
3) N. Radialis: ramus profundus gennem m.
Supinator (Frohse’s kanal)
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OE.B.6. Plexus brachialis
Fasciculi:
med, post &
lat

Posterior:
Anterior:

Delinger:

•
•
•
•
•

Dannes af de ventrale rami af spinalnerverne C5-T1.
Ud gennem scalenerporten (rami).
Bagved / under clavicula (trunci / grene).
Ned i axillen (grene, fascikler ud for / bag m. pect. minor)
På nær n. accesorius som innerverer m. trapezius, danner
plex b. alle perifere nerver til OE´s muskler.

Trunci: sup
med inf

Dors scap
Rhomb +
lev scap

C5

C6

Suprascap
Infraspin
Supraspin
Subclav
Subclavius

C7

Pect lat

Musculocut
Brach flex
Cut antbr lat

Axillaris
Teres minor +
cut brac lat
sup
Radialis
Extensorer

C8

Nn Subscap
Subscap + teres maj
ThD Lat dorsi

Pect med
Ulnaris
Flex car uln + uln
flex dig prof.
Abd dig min

Kilde: Finn Bojsen-Møller

Cut brach
Cut ante- med
brach
med

T1

Th. Long
Serr ant

1
8
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Agenda
A-Spørgsmål
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Anatomi

B-Spørgsmål
1.
2.

Neuroanatomi

UE muskler
UE kar
UE nerver
Bækkenet og hofteleddet
Knæleddet
Fodleddet
Planta pedis

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Undersøgelse af hofteleddet
Undersøgelse af knæregionen og
knæleddet
Undersøgelse af fodleddet, herunder
Stabilisering af fodens buer
Palpation af underekstremiteten
Undersøgelse af underekstremitetens
nerver (se kliniske noter)
Plexus lumbosacralis
Ligevægt
Gang og løb
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Disposition
1: Muskeloverblik: Hofte, lår,
underben, fod
2: Gå i dybden med én af
grupperne, afh af præparat
3: Klinik

UE.A.1 Muskler 1/2
Hoftemusklerne
•
•
•

I. Lændemusklen (n. Plex lumb til psoas og n. Femoralis til iliacus)
II. Sædemusklerne (n. Glut sup og inf)
III. Små udadrotatorer (n. Plexus sacralis)

•

+

I.1

Navn
m. iliopsoas

U/I

• Flexion i hofteled

m. glut max

• U: Bag linea glut
posterior
• I: tuberositas glutealis
fem.

• Extensor i hofteled
• Reservemuskel: løb, spring og rejse
op (husk fleksionsmoment i hoften)

II.2

m. glut med

• U: ml. Lin glut ant og
post
• I: Trochanter major

• Kontrol af bækkenkipningen

II.3

m. glut min

• U: ml. Linea glut inf og
ant
• I: Trochanter maj

• Abduktion & flexion/extension af
hoften

II.4

m. Tensor
fasciae latae

• U: udsiden af spina liiaca • Stabiliserer bækkenet
ant sup
• Også fleksor, abduktor og
• I: Fascia lata
indadrotator i hofteleddet +
extensor i knæeet

m. piriformis

•
•
•

I. Forreste gruppe (n. Femoralis)
II. Bagerste gruppe (n. Ischiadicus)
III. Adduktorerne (n. Obturatorius undt pectineus=fem og magnus=isch)

•

+

Navn

U/I

Funktion /specielt

m. sartorius

• U: Spina iliaca ant sup
• I: Pes anserinus (ant med
tib)

• Mekanisk og mekanoreceptorisk med
de andre pes anserinus muskler

I.2

m. quadriceps
femoris

• U: Rect fem: spina il ant
inf + ilium over
acetabulum. Vasti:
femurskaftet
• I: Lig. patella

• Rect fem: Biartikulær flex hofte, ext
knæ

II.1

m. Biceps
femoris

• U: Caput long: tuber
ischiadicum med
semitendinosus. Caput
breve: lab. lat lin asp
• I: Caput fibulare

• Knæ extension

II.2

m.
• U: ml. Linea glut inf og ant • Ulnar abduktion
Semimembrano • I: Trochanter maj
• Palmar flexion
sus

II.3

m.
semitendinosus

• U: udsiden af spina liiaca
ant sup
• I: Fascia lata

• Med de andre pes anserinus
• Husk to muskelbuge med skråt
septum. To nervegrene

III.1

m. pectineus

• U: Pecten os pubis
• I: linea pectinea distalt for
trochanter major

• Adduktor

III.2

m. Add longus

• U: For på os pubis
• I: Linea aspera

• Adduktor

III.3

m. Add brevis

• U: ml adductor longus og
magnus

• Adduktor

III.4

m. Add magnus • U: Forenede rami
• I: tuberositas glutealis til
tuberculum adductorium

• Adduktor

III.5

m. gracilis

• Som pes anserinus muskel

I.1

• Husk psoas minor

II.1

III.1

Låret

Funktion

• U: T12-L5/fossa iliaca
• I: Trochantor minor

• U: Forfladen af os
sacrum
• I: Trochanter maj

• Udadrotator
• Opdeler for isch maj i for supra og
infra piriforme

III.2 &
3

m. Gemelli
sup & inf

• U: Os ischii omkring obt
int til insertionen

• Som obt int

III.4

m. Obt int.

• U: Membrana obt +
omgiv knogle
• I: Trochanter maj

• Udadrotation

III.5

m. Quadrat
femoris

• U: Lat. tuber ischiadicum • Udadrotation
• I: Crista intertroc

III.6

m. Obt ext.

• U: Membr obt
• I: fossa troch.

• Udadrotation

Note: Se effimedicin: “Noter til UE muskler” er bedst til dette emne
Kilde: Bojsen-Møller et al.

NB: Fodens muskler: Se
planta pedis + M. DORSALIS
PEDIS (EXT DIG OG
HALLUCIS BREVIS)

• U: ramus inf os pubis
• I: pes anserinus
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Disposition
1: Muskeloverblik: Hofte, lår,
underben, fod
2: Gå i dybden med én af
grupperne, afh af præparat
3: Klinik

UE.A.1 Muskler 2/2

NB: Fodens muskler: Se
planta pedis + M. DORSALIS
PEDIS (EXT DIG OG
HALLUCIS BREVIS)

Underbenet
•
•
•

I. Forreste gruppe (n. Peroneus profundus)
II. Bageste gruppe (n. tibialis)
III. Fibulare gruppe (n. tibialis)
Navn

U/I

Funktion

m. Tibialis anterior

• U: tibias lateralflade
• I: kryds til medialflade os cuneiforme mediale & bas os metatarsalis

• dorsifleksion

I.2

m. Ext halucis longus

• U: under tib ant
• I: Hallux’ yderstykke

• Ext. hallux

I.3

m. Ext digitorum longus

• U: fra lat tib til fibula og membrana interossea
• I: extensor aponeuroser

• ..

I.4

m. Peroneus tertius

• U: med ext digitorum longus
• I: basis os met V

• dorsifleksion

II.1

m. Triceps surae

• U: gastrocnemius medialt og lateralt på femur bag condylerne.
Soleus fra prox tibia bagflade og omkringliggende aponeurose
• I: Tendo achillis

• Plantarflexion

II.2

m. plantaris

• U: Femur over caput lateralem. Gastrocnemii.
• I: Tuber calcanei lat eller tendo achilleus

• Plantarflexion

II.3

m. popliteus

• U: lateral condylus lat fem
• I: tibias bagflade proksimalt for soleus’ udspring

• Udadrotation af femur ud af overstræksposition

II.4

m. Flexor hallucis longus

• U: fibulas bagflade
• I: midt på extremitas distalis tibiae

• ..

II.5

m. Flexor digitorum longus

• U: tibias bagflade distalt for linea m. Solei
• I: basis fire laterale tæers yderstykker

• ..

II.6

m. Tibialis posterior

• U: Bagfladen af membrane interossea
• I: brede fure bag på malleolus medialis til tuberositas os
navicularis + ossa cuneiformia

• Inversion

III.1

m. Peroneus longus

• U: Caput fibulae
• I: Tuberositas os metatarsalis I

• Eversion

III.2

m. Peroneus brevis

• U: distale del af fibulas latrealflade og septa intermuscularia
• I: i furen bag på malleolen foran peroneus longus senen til
tuberositas os metatarsalis V

• Eversion

I.1

•

+

Note: Se effimedicin: “Noter til UE muskler” er bedst til dette emne
Kilde: Bojsen-Møller et al.
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UE.A.2 Kar
Arterier
Underekstremiteten forsynes af a. femoralis, med bidrag proksimalt fra grene fra a. iliaca interna. A. iliaca communes
deler sig i a. iliaca interna og externa. A.iliaca externa forsætter på benet som a.femoralis, der er en axial hovedarterie.
Grene fra a.iliaca interna:
•a.obturatoria: Forløber sammen med n. obtoratorius, gennem canalis obtoratorium. Forsyner muskler med udspring
omkring forarmen obtoratorium, hofteled, og caput femoris (gennem lig. capitis femoris)
•a.glutealis superior: Forsyner sædemusklerne, med n.glutealis superior gennem forarmen suprapiriforme
•a.glutealis inferior: Forsyner sædemusklerne, med n.glutealis inferior gennem forarmen infrapiriforme
A. Femoralis (iliaca externa)
•Er fortsættelsen af a. iliaca externa, træder ned på låret under lig.inguinale gennem lacuna vasorum, kan komprimeres
mod caput femoris. A. femoralis strækker sig fra midten af lig. inguinale til hiatus tendieus placeret i furen mellem m.
pectinues og m. iliopsoas. Den går gennem canalis adduktorius ca. 1 håndsbredde over knæets ledlinie.
•Den afgiver nogle grene proksimalt i trigonum femorale, a. epigastrica superficialis, a. circumflexa iliaca superficialis,
aa. pudenda externae. Alle gennem fascia lata tæt ved hiatus saphenus
•Desuden afgiver den den store a. profunda femoris.
•a. epigastrica superficialis: Løber opad mod navleregionen
•a .circumflexa iliaca superficialis: Løber opad og lateralt, parallelt med lig.inguinale
•aa. pudenda externa: Ofte 2 grene, løber medialt i subcutis til forfladen af de forreste dele af genitalia externa. Foruden
grene til lnn og muskler
a .profunda femoris
•Den største gren fra a. femoralis, den 4-5 cm, distalt for lig. inguinale, fra den posterolaterale side af a. femoralis.
Nedad på forfladen af mm. iliopsoas, pectineus et adduktor brevis. Ligger profundt for m. adduktor longus. Ender som
nederste perforans.
•Er hovedarterie for lårets muskulatur.
•Den afgiver grene til lårets forside og bagside. A. circumflexae femoris medialis, a. circumflexae femoris lateralis, aa.
Perforantes.

a. poplitea
•Er fortsættelsen af a. femoralis. Begynder dybt i knæhasen ud for hiatus tendineus adduktorius. Den løber distalt og lidt
lateralt til underkanten af m.popliteus, dækket opadtil af m. semimembranosus, og nedadtil af udspringshovederne af m.
gastrocnemius. Løber under senebuen til m. soleus, delende sig til sine 2 endegrene, a. tibialis posterior og a. tibialis
anterior.
•Rete articulare genus.
•Dannes af 4 tynde grene til knæet afgivet fra a. poplitea. Danner et temperaturregulerende lag foran knæet. En gren ender
i ligg. cruciata. Forsyner nærliggende muskler og huden.
A. tibialis posterior
•Er den største af endegrenene, fortsætter i a. popliteas retning efter m. popliteus. Ligger mellem m. flexor hallucis longus
og m. flexor digitorum i det dybe blad af fascia cruris. Den bliver mere superficiel mere distalt, ligger medialt for
achillessenen. Ligger mellem den mediale malleol og tuber calcanei (her kan man mærke pulsation).
•Den afgiver en arterie, a. peronea. Den har to endergrene a. plantaris lateralis et medialis.
•a. peronea
•Afgives et par cm distalt for m. popliteus. Krydser m. tibialis posterior og descenderer derefter bag m. flexor hallucis
longus. Denne forsyner især peroneer logen på underbenets fibulare side.
a. plantaris lateralis
•Er den største af endegrenene, ender i arcus plantaris. Er plantas hovedarterie, løber skråt distalt mellem 1. og 2.
muskellag mod tuberositas ossis metatarsalis V, hvor den drejer omkring 2. og 3. lag og fortsætter medialt ml 2. og 4. lag
som arcus plantaris udfor bases af mellemfodsknoglerne.
•Afgiver 4 aa. metatarsales plantares, som igen deler sig i aa. digitales plantares propriae.
•Desuden afgiver den rami perforantes, til dorsums arterier.
a. plantaris medialis
•Den mindste endegren. Den er relativt tynd. Den løber dækket af m. abduktor hallucis og kommer distalt til syne sammen
med nerven mellem denne muskel og m. flexor digitorum brevis.

•a. circumflexa femoris lateralis

•Den afgiver:

•Afgives højt oppe på a. profunda femoris eller a. femoralis.Løber lateralt hen over m.iliopsoas, profundt for m.rectus
femoris, mellem grenene fra n.femoralis. Deler sig en ascenderende og en descenderende gren, samt en horisontal der
ender i anastomosen på bagsiden.

•- En superficiel gren til den mediale fodrand.
•- En profund gren som er i forbindelse med arcus plantaris.

•a. cicumflexa femoris medialis

A. tibialis anterior

•Afgives højt oppe på a. profunda femoris eller a. femoralis.Løber bagud mellem m.iliopsoas og m.pectineus. Deler sig i
ascendernde, descenderende og en horisontal gren, der løber løber omkring femur for at ende i anastomosen.
•aa.perforantes
•Oftest 4 grene, passerer gennem huller i insertionssenen i adductor magnus. Forsyner adductorerne og fleksor gruppen
på låret. Ender i m. vastus lateralis, forsynende denne og huden. Ender også i anastomosen.
•Hunters korsanastomose
•Dannes på bagsiden af m. adductor magnus. Det er en anastomose kæde som forbinder aa. perforantes med a.
glutealis inferior og aa. circumflexa femoris lateralis et medialis.
•a. descendens genicularis
•Mindre gren der afgives lige før a.femoralis forlader canalis adductorius. Forsyner knæledskapslen og tilstødende
muskler.

•Arteriens væsentligste forsyningsområde er plantas og storetåens medialside.
•Er den mindste af a. popliteas endegrene. Passerer hen over membrana interossea og ned i ektensorlogen. Ligger på
membrana interossea. Forsyner ekstensorlogen. Den ender som a. dorsalis pedis.
•Afgiver a. recurrens tibialis anterior, som er recurrante tråde til knæleddet.
•Desuden afgiver den rete malleolare.
a. dorsalis pedis
•Er a. tibialis anterior’s endegren, begyndende ved ankelleddet, går til spatium interosseum I. (Denne er klinisk vigtig for
bedømmelse af den perifere cirkulation)
•a. metatarsea dorsalis I, er den direkte fortsættelse af a. dorsalis pedis, deler sig i aa. digitales doraseles.
•a. arcuata, gren svingende lateralt over fodryggen (ved basis metacarpalerne), afgivende aa metatarseae II-IV, der deler
sig i aa. digitales dorsales.
•ramus plantaris profundes, gren fra a. metatarsea dorsalis I, som svinger mellem hovederne på m. interosseus I til
plantarsiden for at ende i arcus plantares.
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UE.A.2 Kar
Vener

Lymfe

•

Underekstremitetens vener

•

Lymfekar og knuder

•

Der skelnes mellem profunde og superficielle vener.

•

Lymfeknuder

•

De profunde følger arterierne. I crus er der 2 vv. commitantes og på låret er der kun en vene.

•

Nodi lymphatici inguinales superficiales

•

De superficielle, der ligger epifascielt, tømmes i de profunde gennem vv. perforantes, undtagen i foden hvor
klapperne vender modsat, pga. støddæmpning.

•

Ligger i det subcutane fedtvæv i trigonum femorale, ca 10 knuder.

•

Superficielle vener:

•

Inddeles i: et superiort sæt der ligger langs lig. inguinale.

•

På foden: vv. digitales et metatarseae plantares som tømmes i rete venosum plantare, som igen tømmer sig i
rete venosum dorsalis pedis. vv. digitales et metatarseae dorsales pedis som tømmes i rete venosum dorsalis
pedis, som ender i vv. saphena magna et parva.

•

lateale knuder: laterale og bagfladen af kropsvæggen nedenunder
umbilicus, den laterale del af regio glutea, regio coxae, regio
trochanterica foruden lårets laterale side.

•

v. saphena magna Begynder ved den mediale fodrand, løber foran den mediale malleol. Løber opad med n.
saphenus langs margo medialis tibiae, bag den mediale condyl på tibia og femur. Krydser fra medialsiden til
forsiden. Tømmes i v. femoralis gennem hiatus saphenus, danner før dette stella venosa. Venen tømmes i de
profunde via det dybe blad i fascia cruris.

•

Mediale knuder: abdomens forflade under umbilicus, mons pubis,
regio analis, genitalia externa, analkanalen, den mediale del af regio
glutea, medialsiden af låret.

•

et inferiort sæt der ligger langs v. saphena magna. Det modtager
lymfe fra lår, underben og fod.

•

Sender vasa efferentia til nodi lymphatici iliaci externi

•

Nogle sendes til nodi lymphatici inguinalis profundi

•

Nodi lymphatici inguinales profundi

•

1-3 knuder, ligger under fascia lata langs medial siden af v.
femoralis.

•

Modtager lymfe fra UE samt glans penis og uretha

•

Sender lymfen videre (vasa efferentia) til nodi lymphatici iliaci externi

•

Nodi lymphatici popliteales

•

Flere små knuder i fedtvævet i fossa poplitea langs karrene.

•

Modtager de dybe lymfekar fra underbenet og fra v. sapena parvas
dræningsområde.

•

Sender lymfen videre til nodi lymphatici inguinalis profundi

•

Lymfekar

•

Her skelnes mellem superficielle og profunde lymfekar, flest
superficielle.

•

Lymfekarrene danner er net på planta og dorsum, de største
lymfekar fra foden følger v. saphena magna (medialt) og v. saphena
parva (lateralt).

•

Medialt  er størst, ender i nodi lymphatici inguinales superficiales
(den inferore gruppe)

•

Lateralt  ender i nodi lymphatici popliteales

•

De profunde lymfekar er få og følger blodkarrene.

•

Stella venosa: v. epigastricae superficialis, v. circumflexa iliaca superficialis, vv. pudendae externae (de
konvergerende vener). Tømmes i v. saphena magna før den tømmes i v. femoralis (undertiden direkte i venen)

•

v. saphena accesoria

•

Tømmes i v. saphena magna fra lårets anterolaterale side

•

Posteriore arkadevene

•

Til tider findes en posterior arkadevene der hæfter proximalt og distalt, når denne er til stede afgiver den, og
ikke v. saphena magna, perforanter.

•

v. saphena parva

•

Begynder ved den laterale fodrand, løber bag den laterale malleol. Løber sammen med n. suralis. Tømmes i v.
poplitea.

•

•

De profunde vener.

•

v. poplitea

•

Dannes ved sammenløb af vv. tibiales, vv. commitantes ledsager aa. tibialis anterior et posterior. Venen ligger
dorsalt og lateralt for arterien, tæt bundet til denne

•
•

v. femoralis

•

Fortsættelsen af v. poplitea ved hiatus tendineus adductorius. Den krydser a. femoralis, så den i trigonum
femorale ligger medialt. Løber gennem lacuno vasorum og bliver til v. iliaca externa
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UE.A.3 Nerver 1/3
Plexus lumbalis
Den øverste del af plekset (T12, L1 og en del af L2) danner 3 nerver.
Innerverer den nederste del af truncus.
N. iliohypogastricus (T12-L1)
Udspringer sammen med n. ilioinguinalis fra T12 og L1. Løber gennem m.
psoas major, viser sig ved musklens laterale kant. Den fortsætter hen over
m. quadratus lumborum bag ved nyren. Den perforerer udspringssenen for
m. transversus abdominis. Fortsætter ml. m. transversus abdominis og m.
obliquus internus abdominis tæt over hoftebenskammen.
Ramus cutaneus lateralis
Ramus cutaneus anterior
Innervation
Motorisk:
m. rectus abdominis, m. obliquus externus abdominis, m.
obliquus internus abdominis, m. transversus abdominis.
Sensorisk:
(1)huden på lateralsiden af øverste del af låret
(2)huden på øverste del af anteriore, mediale del af låret.
N. ilioinguinalis (L1)
Udspringer sammen med n. iliohypogastricus. Følger n. iliohypogastricus et
længere stykke, liggende caudalt for denne. Perforerer mm. transverus
abdominis et m. obliquus internus abdominis. Passerer ned gennem loftet af
canalis inguinalis, følger sædstrengen på forfladen gennem annulus
inguinales superficiales.
Nervi scrotales (labiales) anteriores
Innervation
Motorisk:
m. rectus abdominis, m. obliquus externus abdominis, m.
obliquus internus abdominis, m. transversus abdominis.
Sensorisk:
(1)mons pubis, forreste del af af scrotum (labium majus)
N. genitofemoralis (L2-L3)
Løber caudalt gennem psoas major, perforerer denne, viser sig midt på
musklens forside, hvor den deler sig i to. Løber bag bughinden.
Ramus genitales
Træder ind i canalis inguinalis gennem annulus inguinalis profundus
Ramus femoralis
Fortsætter i lacuna vasorum, følger lateralt a. femoralis
Innervation
Motorisk:
m. cremaster
Sensorisk:
(1)scrotum (labium majus)
(2)huden i trigonum femorale

Den nederste del af plekset deler sig i dorsale og ventrale grene. Innerverer
underekstremiteterne.
Dorsale grene danner:
1) n. femoralis (L2-L4)
2) n. cutaneus femoris lateralis (L2-L3)
Ventrale grene danner:
1) n. obturatorius (L2-L4)
N. cutaneus femoris lateralis (L2-L3)
Kommer frem lateralt for m. posas major, lidt over crista iliaca. Krydser hen over m. ilacus. Perforerer lig.
inguinale lige ned for spina iliaca anterior superior. Passerer foran eller gennem m. sartorius. Perforerer
fascia lata 8-10 cm distalt for spina iliaca ant. sup.
Innervation
Sensorisk:
Huden fra trochanter major til knæet på lateral siden af låret.
N. femoralis (L2-L4)
Viser sig ved lateralkanten af psoas major. Løber ml. psoas major og m. iliacus. Træder ned på låret
gennem lacuna muscolorum, liggende medialt. Deler sig vifteformet ud under lig. inguinale. Mange
motoriske grene, især grenen til vastus medialis er lang og ligeså tyk som n. saphenus.
Rami cutanei anteriores
Grene til huden på lårets forside
N. saphenus
Lang tynd nerve. Løber lateralt for a. femoralis til canalis adductorius hvor den krydser over karrene til
medial siden af a. femoralis. Den løber ml. m. sartorius og m. gracilis bag den mediale femurkondyl. Så
følger den v. saphena magna langs medialkanten af tibia, foran den mediale malleol. Ender i fodens medial
kant i metatarsophalangealleddet.
Rami calcanei cruris medialis
Grene til undebenets mediale halvdel og mediale fodrand.
Ramus infrapatellaris
Grene til nederste, mediale del af forreste knæledsregion.
Innervation
Motorisk:
m. iliacus, m. pectinues, m. quadriceps femoris
Sensorisk:
(1) Forsiden af låret.
(2,3,4) Medialsiden af underbenet og fodranden.
N. obturatorius (L3-L4)
Kommer frem ved medialkanten af m. psoas major, ned i det lille bækken, bag a. iliaca externa lateralt for
ureter. Løber gennem canalis obturatorius i foramen obturatorius. I kanalen deler den sig til en forreste og
en bagerste gren som fortsætter på hver sin side af m. adductor brevis.
Ramus anterior
Løber foran m. obturatorius externus og m. adduktor brevis, bag m. pectineus og m. adduktor longus.
Ender som en cutan gren på midten af låret, ml. m. adduktor longus og m. gracilis.
Ramus posterior
Perforerer m. obturatorius externus, passerer distalt ml. mm. adduktor brevis og magnus. Ender på
bagsiden af knæleddet.
Innervation
Motorisk:
(1) m. adduktor longus, m. gracilis
(2) m. adduktor brevis, m. adduktor magnus, m. obturatorius externus.
Dvs. adduktorgruppen, undt. pectineus + obturatorius externus.
Sensorisk:
Medialt på låret, over knæet. Hofteleddet.
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UE.A.3 Nerver 2/3
Plexus Sacralis 1/2
Plexus sacralis  ligger i bækkenet, dannes af rami ventrales fra (L4), L5, S1, S2,
S3, (S4).
L4 og L5 danner truncus lumbosacralis, passerer linea terminalis bag ved n.
obturatorius.
Rødderne konvergerer til en trekantet plade, der ligger på m. piriformis, under dens
fascie. Spidsen peger nedad lateralt.
N. gluteus superior (L4-S1)
Løber gennem foramen suprapiriforme. Fortsætter lateralt ml. m. gluteus medius og
m. gluteus minimus til m. tensor fascia latae. Ledages af a. gluteus superior.
Innervation: Motorisk: m. gluteus medius, m. gluteus minimus, m. tensor fascia
latae
N. gluteus inferior (L5-S2)
Løber gennem foramen infrapiriforme. Ender i gluteus maximus. Ledsages af a.
gluteus inferior
Innervation Motorisk: m. gluteus maximus.
N. cutaneus perforans (S2-S3)
Trækker bagud, perforerer lig. sacrotuberale og m. gluteus maximus.
Innervation Sensorisk: Forsyner et lille hudområde opadtil medialt på regio glutea.
N. cutaneus femoris posterior (S1-S3)
Løber gennem foramen infrapiriforme. Descenderer foran m. gluteus maximus.
Krydser udspringet for hasemusklerne ved tuber ischiadicum. Ligger midt på lårets
bagside, medialt for n. ischiadicus.
Nn. clunium inferiores
2-3 små grene, der svinger op på gluteus maximus
Ramus perineales
Fremad, medialt
Innervation
Sensorisk:
Bagsiden af låret
(1) Huden på den nederste halvdel af sæderegionen
(2) Huden over perineum og bagfladen af scrotum (labium majus)
N. pudendus (S2-S4)
Løber gennem foramen infrapiriforme, løber rundt lig. sacrospinale gennem
foramen ischiadicum minus og ind i fossa ischiorectalis, hvor den ligger på m.
obturatorius internus.
Nn. rectales inferiores – ramus muscularis til bækkenbunden
nn. perineales
n. dorsalis penis (clitoridis)
Innervation
Musklær:
(1) m. sphincter ani externus
Sensorisk:
(1i) bagerste del af scrotum (labium majus)

N. ischiadicus (L4-S3)
Legemets tykkeste og bredeste nerve. Løber gennem foramen infrapiriforme.
Hviler på mm. gemelli, obturatorius internus og quadratus femoris. Dækkes af m.
gluteus maximus. Passerer ml. tuber ischiadicum og trochanter major. Ligger midt
på lårets bagside dækket af caput longum m. bicipitis. Ender i den øverste del af
fossa poplitea.
Nerven er sammensat af en ventral komponent (n. tibialis) og en dorsal komponet
(n. peroneus communis). N. ischiadicus forsyner derfor underbenet muskulært.
Innervation
Motorisk:
’hasemusklerne + en del af adduktor magnus
N. tibialis (L4-S3)
Den ventrale del af n. ischiadicus. Fleksorkomponenten. Den krydser arterien og
venen fra lateralsiden. Træder ned på crus ml. to hoveder på m. gastrocnemius.
Ligger i opspaltning i det dybe blad af fascia cruris sammen med a. og vv. tibialis
posterior. Bliver mere superficiel længere nede på crus. Svinger medialt ved
achillessenen. Træder ned på foden i 3. kulisse i fleksorretinaklet, ender på planta i
sine 2 grene, nn. plantaris med. et lateralis.
N. cutaneus surae medialis
Afgives i fossa poplitea (lateralt). Den løber ned midt på benet, den ligger lige
under fascia cruris ved v. saphena parva. Perforerer fascien i den midterste 1/3.
N. suralis
Modtager ramus communicans peroneus, hvorefter den fortsætter som n. suralis.
Fortsætter bag den laterale malleol.
Rami calcanei lateralis
N. cutaneus dorsalis lateralis
N. suralis’ endegren, ved den laterale fodrand
Rami calcanei medialis
Afgives under fleksorretinaklet.
Innervation
Motorisk:
m. triceps surae, m. plantaris, m. popliteus, m. tibialis posterior,
m. flexor hallucis longus, m. flexor digitorum longus (alle flexorne)
Sensorisk:
Knæledskapslen
(1i) Forsyner huden på den mediale del af bagsiden af læggen
(1i1) Lateralsiden af hælen
(1i2) Den laterale fodrand, helt ud til lateralsiden af lilletåen.
(2) Medialsiden af hælen, anklen og den bagerste del af fodsålen.
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UE.A.3 Nerver 3/3
Plexus Sacralis 2/2
N. plantaris medialis
Den største af n. tibialis’ endegrene. Løber sammen med a. plantaris medialis under m.
abduktor hallucis.
N. digitalis plantaris proprius
Løber på medialsiden af storetåen
Nn. digitalis plantaris communis
Løber mod spatium interosseum I-III, hvor de deler sig i:
Nn. digitalis plantaris proprii
Løber på hver sin side af tæerne, lateralt på storetåen, medialt og lateralt på tå 2 og 3, og
medialt på tå 4.
Innervation
Motorisk:
m. abductor hallucis, m. flexor digitorum brevis, m. flexor hallucis brevis,
lumbrical I.
Sensoriskt:
Fodsålen medialt, tå 1-3 samt medial siden af tå 4. Neglelejet på samme
tæer.
N. plantaris lateralis
Løber fremad lateralt under m. digitorum brevis. Deler sig i 2 grene:
Ramus superficialis (sensorisk)
N. digitales plantaris proprius
Løber på lateralsiden af lilletåen
N. digitalis plantaris communis
Mod spatium interosseum IV
Nn. digitalis plantaris proprii
På lateralsiden af tå 4 og medialsiden af tå 5.
Ramus profundus (motorisk)
Svinger medialt med a. plantaris lateralis. Løber i dybden på fascien over mm. interossei.
Innervation
Motorisk:
m. adduktor hallucis, m. quadratus plantae, lumbrical II-IV, m. abduktor
digiti minimi, m. flexor digiti minimi brevis, mm. interossei dorsalis et plantaris.
Sensoriskt:
Lateralsiden af fodsålen, lilletåen og lateralsiden af 4. tå. Negleleje på
samme tær.
N. peroneus communis (L4-S2)
Passerer distalt, lateralt gennem fossa poplitea. Fra spidsen af fossa poplitea til collum
fibulae, snor sig om collum fibula, ligger superficielt, kun dækket af hud. Løber ind i
peroneerlogen, hvor den deler sig i sine to endegrene, nn. peroneus superficialis et
profundus
N. cutaneus surae lateralis
Afgives på bagsiden af caput laterale m. gastrocnemii. Løber nedad under fascia cruris som
der perforerer.
Ramus communicans pernoneus (omtalt før)
Innervation
Sensorisk:
Knæledskapslen + Lateralsiden af underbenet, til den laterale malleol.

N. peroneus superficialis
Løber distalt i peroneerlogen profundt for m. pernoeus longus. Løber
ned distalt ml. de to muskler. Helt distalt perforerer den fascien og
deler sig i 2 endegrene.
N. cutaneus dorsalis medialis
Løber med en gren til medialsiden af storetåen og en gren til spatium
interosseum II
Nn. digitalis dorsalis
N. cutaneus dorsalis intermedius
Løber mod spatium interosseum III og på medialsiden af lilletåen
Nn. digitalis dorsalis
Innervation
Motorisk:
m. peroneus longus, m. peroneus brevis
Sensorisk:
(1) medialsiden af storetåen, lateralsiden af 2. tå,
medialsiden af 3. tå frem til neglelejet, tilhørende del af fodryggen.
(2) lateralsiden af 3. tå, medial og lateralsiden af 4. tå, medialsiden af
5. tå frem til neglelejet, tilhørende del af fordryggen.
N. peroneus profundus
Fortsætter retningen af n. peroneus communis. Forlader peroneerlogen
og træder ind i forreste muskelloge. Ligger lejret i membrana
interossea. Ligger ml. m. tibilais anterior på medialsiden og mm.
extensor digitorum longus et extensor hallucis longus på lateralsiden.
Fortsætter ud i 3. kulisse profundt for m. extensor hallucis brevis mod
spatium interosseum I.
Nn. digitalis dorsalis
N. pernoneus profundus’ endegren. Løber på lateralsiden af 1. tå og
medialsiden af 2. tå.
Innervation
Motorisk:
m. tibialis anterior, m. extensor hallucis longus,
extensor digitorum longus, m. peroneus tertius (den forreste
muskelloge)
Sensorisk:
Mellem hallux og 2. tå.
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UE.A.4. Bækkenet og Hofteleddet
Overordnet
3 knogler (to coxae, 1 sacrum)
5 (3) led: to sacroiliaca og symfysis
pub + 2 Articulatio coxae med femur
Disposition:
1)Art. Sacroiliaca
2)Symphysis pubica
3)Art. Coxae
4)Bevægelser & muskler

1) Art. Sacroiliaca
Type: Ægte, enkelt glideled
Ledflader: Uregelmæssige, L
sagitalt/auricula formede.
Kapsel: Meget stram
Forstærkninger: (hæft på tub.
iliaca)
•Ventralt lig. Sacroiliaca ventralia
•Dorsalt lig. Sacroiliaca dorsalia
Accessoriske ledbånd:
•Iliolumbale – Ilium (L5)
•Lig. sacrotuberale – fra spina iliaca
post, sac. og cog. Til tuber isch og
hasemusklerne
•Lig sacrospinale fra os sacrum og
os cog til spina ischiadica
foramen isch maj & min

2) Symphysis pubica
Type: Uægte led, symfyse
Ledflader: To ovale, facies symphysis med tyndt
hyalinbrusk. Synovial væske i fibrøs brusk.
Forstærkninger:
•Superiort: Lig. pubicum superius
•Inferiort: Lig. pubicum inferius (arcuatum)

3) Art. Coxae
Type: Ægte, enkelt kugleled
Ledflader: Hoved: Caput os femoris: medialt
opad, 2/3 af en kugle. Skål: Acetabulum + labrum
acetabulare + lig transversum acetabuli. Stor
størrelse, stabilitet.
Brusk: Caput os femoris er dækket af hyalinbrusk
tungeformet ud på collum. Især tyk på
vægtbærende flade. Acetabulum dækket af brusk
på facies lunata men ikke i fossa acetabuli
Specielt:
•Pulvinar acetabuli i fossa acetabuli.
Støddæmpende, kommunikerer med
ekstraartikulært fedt.
•Lig. Capitis Femoris: mekanorecept. Før
epifyseskiven forbener arterie gennem ligamentet
til caput femoris. Zona orbicularis forstærkning
Kapslen: Proximalt: rundt hele acetabuli og lig.
Transversum acetabuli. Distalt: rundt hele collum,
Forstærkninger: Lig iliofemorale til intertroch.,
ischiofemorale til intertroch., pubofemorale til
trochanter minor. Proneret forløb

4) Bevægelser

Art sacroiliaca:små glidebevægelser
Art. Coxae:
Bevægelser: Kugleled  3 akser den mekan.
lårbensakse, transversal og sagital.
•Udadrotation (0-60°)-indadrotation(0-40°),
går gennem den mekaniske lårbensakse. Den
går fra midten af caput ossis femoris til
midten af knæleddet. Begrænses af kapslens
ligamenter
•Ektension (0-30°)-fleksion(0-120°),
transversal akse. Begr. af lig. ved ekstension
og bløddele ved fleksion
•Abduktion (0-45°)-adduktion(0-30°),
sagital akse. Begr. af kapslens ligamenter
Muskler:
•M. gluteus maximus, hofteleddets ekstensor
og udadrotator (samt adduktor og abduktor).
Den vertikale og transverselle akse går foran
musklen, mens den sagitale går gennem.
Mest aktiv ved løb, trappegang, når man skal
rejse sig op. Når man sætter sig ned arbejder
den excentriskt. Sammen med m. tensor
fasciae latae kontrollerer den antero-posterior
bækkenkipning
•M. gluteus medius er en adduktor, men
virker sjældent som det, dens hovedfunktion
er at styre bækkenkipning.
•M. Iliopsoas: hoftens vigtigste fleksor
•Lårets muskler (adduktor logen,
hasemusklerne og m. rectus femoris) Virker
også på hofteleddet
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1) Overblik
Type: synovialt, ægte, sammensat modificeret
hængselsled (rotation når flekteret)
Note: Legemets største, 3-400 kg bone on bone
Dele: Anlagt 3 ledhuler: 2 femorotib & 1 femoropat
sammensmeltet

2) Ledflader
Pars femoropatellaris
•Facies patellae femoris:
• Trisseformet med føringsfure
• Lateral mere prominerende
•Facies articularis patellae:
• Føringskam: to uligt store flader
•Tæt men flytbar når extenderet og quadriceps slap
•Kun mindre del I samtidigt kontakt. Flex=øvre,
ext=nedre. 5-7cm bevægelighed ialt
•Quadriceps trækker skråt lateralt
•Modvirkes af vastus medialis
•Virker som sesamben  5cm kraftarm vs. 35 cm til
tyngdepkt
Pars femorotibialis
Ledhoved
•Condylis femoris medialis & lateralis
•Adskilt fra facies pat af to bagud konvergerende
tværlister
•Krumning tiltager dorsalt: rotation flekteret vs.
stabilitet ekstenderet
Ledskålen
•Medial: Central fordybning
•Lateral: Perifær affladning
•Eminentia intercondylaris er eneste ossøse sikring af
leddet
•Hyalin brusk tibia 4-5mm centralt. 1-2mm i sidern.

Disposition

UE.A.5 Knæleddet

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Overblik
Ledflader
Menisker
Forstærkninger (ligamenter)
Ledhulen
Bursae
Bevægelser & muskelvirkning

3) Menisker

Makro:
•Selgformede, 3-kantede på tværsnit
•Forbundet fortil af ligamentum transversum genus
•Medialis: lille segment af stor cirkel. Hæftet til lig.
Lig collat tibiale og lig coronarium
•Lateralis: stort segment af lille cirkel. Hæfter bagtil
langs lig cruc posterior
Mikro:
•Fibrocartilago undt ender: kollagentilhæftninger
•Fibrocart vigtigt for støddæmpning
•Meget trækelastiske. Fibrene er koncentriske
Bevægelser:
•Forskydning især lateralt. Følger femurkondylerne
•Mediale mindst forskydelige pga. stor afstand ml.
Tilhæftninger
• Flexion og udadrotation  store
spændinger
• Hyppige læsioner: ofte long. koncentr revne

4) Forstærkninger (ligamenter)

A) Cruciata:
•Fra primitive septum ml. Femorotibiale led
•Anterior: Hindrer bagudglidning af FEMUR vs tibiae
=forudglidning af tibia vs. femur. 120kg
•Posterior: Hindrer forudglid af FEMUR vs tibiae= bagudglidning af
tibia vs. femur. 180kg
B) Collaterale:
•Tibiale: indvævet i kapslen. Insererer i menisk medialis og
condylis tibia
•Fibulare: Fri for kapslen. Insererer i caput fibulare nær biceps
femoris insertion
C) Coronaria:
•Forstærkniner i dyb kapsel
•Medialt kraftigst
•Styrestruktur for flexorer/extensorer med cruciata
D) Fibrøse kapsel:
•Fortil patella i quadriceps senen //jumpers knee
•Sider: fibre fra quadriceps fem
•Transvers: retinaculum pat med & lat. sikrer mod lat luksation
•Forstærkes bagtil af lig. Popliteum obliquum & arcuatum
Ekstraartikulære
E) Lig obliquum & arcuatum popliteum
F) Tractus iliotibialis: sene mod knogle runners knee

5) Ledhulen
Anslag af patella
•Samle væske under knæskal og tryk. Lyd
ved patologiske processer

•Plica synovialis infrapatellaris ml fossa
intercondylaris femoralis og area
intercondylaris anterior
•Corpus adiposum infrapatellare: se ved
strakt knæ. Plica alaris ind i ledhulen
•Synovialismembranen beklæder
indersiderne, afbrudt af meniskerne

6) Bursae
• Recessus suprapatellaris: største bursa.
Under quadricepssenen
• Subcut patellaris & tuberculum tibia:
beskytter mod underlaget når man
ligger på knæ
• Temperaturen er gens 32 grader, bør
være over 30 pga viskositet

7) Bevægelser & muskelvirknin
• Muskler: fleksor: rectus fem. Extensorer:
extensorgruppen. indrot: pes ans,
semimembr. Udrot: tr. Iliotib & biceps
femoris
• Belastning kræver grønt lys fra
mekanoreceptorer (væsentligt ved rehab
også muskelstyrke og koordination)
• Fleksion: først rul, så glid (når ligamenter er
spændt)
• Overstrækning & indadrotation af femur er
risikobevægelse
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1) Overblik: 4 led
Type:
•Samlet Talocruralis & subtalares: kardansk led med
2 frihedsgrader: dorsiflex/plantarflex samt
inversion/eversion
•Intertarseas & tarsometatars:Små glidebevægelser

2) Talocruralis
Type: Ægte, sammensat hængselsled
Hoved: Trochlea tali = tværstillet valse med bred
føringsfure. Flade: Bredest fortil, sideafgrænses af
skarpe kanter
Skål: 3 flader. Sideflader på malleoler. 2 flader tibia
•Fasthed i gaflen beror også på syndesmosis tibfib
(lig tibfib post,ant&interossea ledlæber for& bag)
•Størst stabilitet i dorsiflektion pga største forreste
del af talus udspænder gaflen
Kapsel: Slap tynd for bag, stram i sider. Bag hæfte
både tib og fib.  ledansamling typisk fortil
Ligamenter:
Deltoideum medialt:
•4 dele 2 x talus, calcaneus og naviculare
Lateralt:
•Tibiofibulare ant/post, talofibulare ant/post +
calcaneofibulare

Disposition

UE.A.6 Fodleddene

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Overblik
Talocruralis
Subtalaris
Intertarseae & tarsometatarsales
Bevægelser
Muskelvirkning
Klinik

3) Subtalaris
Type: Ægte drejeled //art. Radioulnaris
Dele: Bag: Talocalcanea. For: Talocalcaneonavicularis, adskilt af sinus tarsi
Ledflader:
Dorsal: Stor, bærer vægten. Talus er plan konkav.
Calcaneous er plan konveks
Ventral: Ml talus & calcaneus facetter + naviculare og
lig calcaneonaviculare plantare. Dybt leje – optager
caput tali
Sinus tarsi: har lig talocalcaneum interosseum og lig
bifurcatum foran ml cuboideum og naviculare
Akse: Fra collum tali til lig calcaenofibulare. Medfører
at lig. Calcaneus interosseum og calcaneofibulare er
aksenære

4) Intertarsea og tarsometatarsales
Intertarsea:
•Itramme dorsale & interossøse ligamenter
•Articulatio tarsi transversa er vigtigst
Tarsometatarsales:
•2. og 3. er faste. 1., 4. og 5. er bevægelige
•Ligamentum plantare longum og breve

5) Bevægelser
Flexion:
• I talocrural leddet
• Gennem spidser af malleolerne

Inversion/eversion:
• Subtalarleddet
• Inversion: udadrotation af crus
• Eversion: indadrotation af crus

6) Muskelvirkning
Se tegning i bogen
• Tib ant og ext hal er inversion
• Mm peronei er eversion
• Flex hal, dig og tib post er
plantarfleksorer
• Ext dig, hal og tib ant er
dorsifleksorer
• Triceps surae vigtigste plantarflexor
og inverter

7) Klinik
Forstuvning:
•Lig talofib ant mest almindeligt, 20kg,
inversionsskade
•Nemmere at forstuve igen:
Mekanoreceptorer
Halux valgus:
•Pronation af tå
•Valgus halux
•Nedsat dynamik i fodafsæt
Platfod:
•Ufuldstændig føtal pronation.
•Talus’ caput peger stejlt nedad
•Bagfoden i valgus
•Nedsat mot sensitivitet kan lede til
nedsat motorisk evne
•Kan behandles med fodindlæg
Dropfod:
•n. Peroneus profundus, evt ved collum
fibulare skade
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UE.A.7 Planta pedis
Overordnet
Afgrænsning: Plicae natatoriae,
fodside konturer
Lag:
1)Cutis & subcutis
2)Aponeurosis plantaris
3)Spatium plantare (muskler, kar &
nerver)
4)Knogler, led, ligamenter

1) Cutis & subcutis
Cutis
•Svang, hælbalde, fodbalde og
storetåbalde
•Tyk og stram, særligt over balderne
•Svedkirtler –hår/talgkirtler
•Cut nerver:
• Calcaneus: R. Calcani med. (n.
tibialis) og lat. (n. suralis)
• Resten: N. Plantaris med. & lat.
(tibialis)
Subcutis:
• Fedtrig, løst bindevæv
• Arterieplex fra A tib. Post,
peronea og plantas med & lat

4) Knogler, led ligamenter

Klinik
• Dropfod: hænger
• Stor cortical repræsentation

2) Aponeurosis plantaris
• Afgrænsning: achillessene + tuber calc til hud og seneskeder
• Hæfter bagtil på processus med og lat på tuber calc
• Longitudinelle fibre bundet med svagere transverselle fibre der
mangler distalt: Firkantede åbninger: nn digit plant proprii, m.
lumbricales og aa. metatarsales plant til digit. Plant
communes/propriae
• To septa i dybden: 1. og 5. metatarsal knogle – tre loger men ikke
komplet fortil

3) Spatium plantare
Muskler

1. Lag
• Abductor digiti minimi + halucis
• Flexor digiti brevis
2. Lag
• Flexor hal + digit. Long (tds)
• Quadratus plantae
• Lumbricales
3. Lag
• Flexor halucis brevis
• Adductor halucis
• Flexor digit minimi
4. Lag
• Peroneus longus (td)
• Tibialis posterior (td)
• Interossei

Kar
•
•
•

•
•

•

A. Plantaris medialis & lateralis fra a. Tibialis
posterior
A plant lat: Primær, skråt distalt ml. 1. &
2. lag, omkring 2. lag, fortsæt ml. 3. og 4.
lag
Arcus plantaris profunda: forb med a.
dorsalis pedis gennem a. Plantaris prof.
Gennem 1. spat. Interosseum
Afgiver 4 metatarsales plantares

Nerver

N. Planataris med (mest cut)deler sig i nn plant
comm – Digit proprii
• Inden deling: grene til plantas hud, fex
dig brev, abd hal, flex hal brev og lumb 1
• Lat sup og prof gren – prof i dybden med
a.
N. Plantaris lat ledsager a. Plant lat til tub os met
V hor rdeler sig i ramus prof til alle andre
muskler og ramus sup
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UE.B.1-4: Palpation og undersøgelse af UE
• Primær forberedelse: læse de kliniske noter og øve med
læsemakker
• Det anbefales at komme til de kliniske (AK-) timer samt
bruge youtube som nødvendigt
• I øvrigt kan Subjektivt & Objektivt af Brostrøm og Saxtrup
anbefales (Munksgaard)
• Hvis der stadig er spørgsmål, så opsøg evt. en
fysioterapeut på semesteret (der er ofte en på hold 301..)
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Disposition

UE.B.6. Plexus lumbosacralis

1: Plexus lumbalis
2: Plexus sacralis
(giver sig selv)

Plexus lumbalis

Plexus sacralis

Foramen Suprapiriformis:
• n. + a. Glut sup
m. Transvers. &
obliq. abd.
Sens bughinde

Mm transvers &
obliq int abd.
Cutant mons pubis,
scrotum, labium

m. Cremaster,
scrotum/labium

Hud anterolat
trochanter til genus

Foramen Infrapiriformis:
• Iskold Clitoris Gør
Glans Penis Panisk
• Ischiadicus, Cutaneus
Fem Post, n.+a. Glut
inf, a. Pudenda interna
& n. Pudendus
Sympaticus: følger med til
pili erectores & arterier
mm. Glut medius &
minimus. M. Tensor
fasciae latae

mm. Glut maximus

m. Hofteextensorer,
m. pectineus, m.
Iliacus, hudfem ant
fra trigonum
femorale til knæ
Mm. Adductores, m.
Obturatorius
externus, m.
Gracilis +
Cutant lille rund
nedre lår medialt

Peroneus communis
• mm. Peronei,
extensores crus &
fodryg
Tibialis:
• flexorer + planta
muskler + cut
m. Sphincter ani
externus, anus cut,
scrotum/labium majus
bagerst, kønsorganer &
bækkenbund
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UE.B.7-8 Ligevægt og gang & løb
Ligevægt
1. Biomekanik
• Lodlinie: ved stående stilling: tre tyngdepunkter Th, Tk (ved T6), Tl på samme
lodrette linie. Gennem hofteleddet men foran knæet og ankelen
• Ustabil ligevægt med tyngdepunktsprojektionen svingende I alle retninger.
Større udsving ved alkohol, alderdom etc.
• Cornonalplanet: Rygmuskler, rectus abdominis, iliopsoas og triceps surae kan
gribe in I coronalplanet. Kræver at at benets muskler holder punctum fixum
• Saggitalplanet:
• Foroverbøjet: (Tk foran Tl) hasemuskler fikserer bækkenet så rygmusklerne
holder columna. Soleus og semispinalis capitis er aktive
• Bagoverbøjet: (Tk bag Tl) Bækkenet fikseres af rectus femoris. Columna af
psoas major og rectus abdominis og hoved af sternocleiden
2. Neuroanatomisk ligevægtsapparat
I. Tre dele: syn, proprioreception og vestibulærapparatet
II. Vestibulærapparatet: Semicirkulære kanaler, ganglion
vestibulare, nuclei vestibulare i pons, videre til:
• Cerebellum: Info til justering/indlæring af bevægemønstre
• Formatio reticularis: Justere cirkulation og vejrtrækning
• Medulla Spinalis: Hurtige reflekser via desc. ledningsbaner
• Thalamus: videre til cortex – bevidst balanceinfo
III. Descenderende ledningsbaner: vestibulospinale lat og med til
krop/UE og cervicalt hhv. De er ukrydsede og ender I interneuroner
samt alfa motor neuroner I laminae VII og VIII.
IV. Proprioreception: Muskeltene og senetene.
Bevidst: op via bagstrengsbanerne – lemniscus medialis. Krydser i med oblongata (på
niveau med 2. neuron).
Ubevidst: Tr. Spinocerebellaris anterior=muskeltene et posterior=golgi senetene!
Ipsilateral.

Gang og løb
1. Gang og løb generelt
• Begge  massemidtpunkt bevæger sig op og ned (Epot) og frem (Ekin)
(mere energikrævende men fleksibelt end hjul)
• Kræver fin koordination af mange muskler  god til overordnet tjek
2. Gang
• Hastighed lavest midt I standfase og størst ved hælisæt
• Gangcyklus: 2 skridt til udgangspunktet
• Hastighed = kadence*skridtlængde
• Standfase og svingfase. Alm gang: standfase>50% af gangcyklus.
• Standfasen: underindeling: Støddæmpning / kontaktfase / afsæt:
a.Støddæmpning: strakt ben, ekcentrisk kontraktion af hofteled
(bækkenkipning ved adduktorer), knæled(quadriceps) og ankelledet tibialis
anterior tage imod
b.Kontaktfasen: Ankelled dorsiflekteres, underbenets knogler glider frem på
trochlea tali. Triceps surae forlænges, klar til afsæt.
c.Afsæt: med strakt ben, distalt aktiv plantarfleksion af foden, proximalt
abduktion af hofteleddet
• …
3. Løb
•… (Se Finn-Bøjsen-Møller)

3. Klinisk
• Synet kritisk hvis proprioreceptive baner eller vestibulærapparatet ødelægges –
disse patienter ok når ikke i mørke
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Agenda
A-Spørgsmål

1.
2.
3.

Hvirvelsøjlen
Rygmuskler
Bugvæg og bækkenbund

B-Spørgsmål

Anatomi

Neuroanatomi

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kropsvæggens nerver og kar
Bugpressen og
aflukningsmekanismer svarende til
abdomens forvæg, loft og gulv
Canalis vertebralis med indhold
Undersøgelse af ryggen
Vejrtrækning
Løft
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TR.A.1 Hvirvelsøjlen
1 Overblik
• foramen intervertebrale
• medulla spinale from foramen magnum to L2
• dura mater, arachnoidea mater, pia mater
• vertebras
• cervical spine, 7 vertebras
• thorasic spine, 12 vertebras
• lumbar spine 5 vertebras
• sacrum, 5 interfused vertebras
• coccygis, 4
• vertebras discus intervertebrale
• posture sagital plan
• S shape
• cervical and lumbal lordose, discus wedge shaped anterior?
• thoracal kyphose, corpus vertebra wedge shape posterior
• posture frontal plane
• normally symmetrical. If abnormal possible scoliose
2 Shape of the vertbras
• corpus, cylindrical.
• sup. and inf. surfaces are plane or slightly concave
• ambitus eminems udgør en “gesims”.
• ventral edge strongly convex
• dorsal edge slightly concave
• vertical small holes from sup. and inf. surfaces in the spongiøs bone part,
mostly for venouses.
• arcus consist of pediculi that continous into lamina, wich complete the circule
• pediculi afgår opadtil og er ovale i tværsnit og begrænser foramen
intervertebrale sammen med de overfor og nedenfor liggende pedikler
• to laminae som er fikantede, med ant. og post. flader og har en øvre og nedre
fri kant hvorimellem lig. flava ligger
• processus articulare superior and inferior from the junction of pediculi and
laminae
• processus transverses direction laterall and slightly posteriort
• processus spinosi
• foramen vertebrale= canalis vertebralis

3 Forskelle I form
•Størrelse. Tiltager i alle dimentioner fra kranie til bækken
•Corpus:
• form: cervikale fikantede, thorakale hjerteformet, lumbale
bønneformet
•cervicale uncus= den øverste laterale kant er trukket op og fungerer som
sagital styrekolisse
•Thorakalt: fovea costalis superior og inferior. Den superiorer articulerer med det
samme nummer ribben, den nedre med det næste nummer ribben.
•Processus articularis: (facetled=articulatio zygopophysialis)
• cervicalt. Ledfacetterne danner tilsammen en cylinder, med skrå
endeflader. superior articulo inferior-anterior retning, det inferiore med
superior-posterior retning
•thorakalt, ledfacetterne er plane og frontalt orienterede
•lumbalt, sagitalt stillede, caudalt convergerende
•L5 den inferiore ledflade vender remad mod sacrum (anderledes end L4?)
•proc. transversi
• cervicalt er de korte og to delte, den costale og den egentlige del er
adskildt af foramen transversarium hvorigennem a. vertebralis
passerer. Tværtappene peger lateralt fremad (frem for facetleddene)
og har sulcus nervus spinalis på oversiden. De ender i tuberculum
anterius og posterius.
•thorakalt udgår proc. transv. fra pediculi. De er lange, tykke og kølleformedede
og støtter til ribbenet.
•udgår lumbalt udgår de fra lamina. De er lange og ligesom korte ribben, kaldes
også processus costalis.
•proc. spinosi.
• cervikalt, de er korte, affladede og bifide. Længden tiltager intil
vertebra promminens (C7)
•thorakalt. De har lange 3 sidede og er spidse, de ligger som tegl på et tag.
•lumbalt. Meget kraftige, lige bagud og spatel formede.
•foramen vertebrale. hullet er stot i nakken og i lænden, mindre i brystet,
svarende til fortykingerne i medulla spinalis og cauda equina.
www.LookSeeDo.dk

TR.A.1 Hvirvelsøjlen
4 Afvigelser i form.
•sacrum, 5 sammenvoksede hvirvler, hvor corpora stadig afgrænsede. Indeholdender canalis
vertebralis. Krum og pyramideformet. Insitu: basis (af pyramiden) opad. concav anteriort.
• Basis (Øverste endeflade) 35¤ versus horisontalt. Siderne hedder Ala.
•Ventral flade er glat og concav. Her er 4 par huller = foramina sacralia anteriora.
•Bagsiden er ujævn og convex, torntappene danner tilsammen crista sacralis. Her er 4 par
foramina sacralia posteriora.
•Lateral flade. På fladen ligger leddet: facies auriculares som er en L-formet ledflade.
•Variationer. Kvinders sacrum er kortere, bredere og mindre krum end mænds. sacralisation af
L5 eller lumbalisation af S1
•Coccygis. cornu coxygeum går op imod de sacrale cornu. De vokser ofte sammen med
sacrum senere i livet.
•Occipitale (kranie). Condylis occipitale ligger i facies articulares superiores på atlas/C1. Crista
occipitale externa strækker sig medialt bagud til protuberantia occipitalis externa hvor den
mødes med linea nuchalis superior.
•Atlas (C1). Minus corpus. Anteriort medialt har den tuberculum anterius, tilhæftning for m. longi
colli. På bagsiden en cirkulær facet til Dens axis. Atlas har en lang arcus med tuberculum
posterius. Massa lateralis =Vægtoverførsel lateralt. tværtappe er store med stor foramen
transversarium indeholdende a. vertebralis: superiort bøjer den bagom massa lateralis i sulcus
arteria vertebralis.
•Axis (C2). Dens axis springer ud af corpus, (embryologisk hører den til atlas). Dens har
ledfacet på både forside til atlantis og på bagside som articulerer med lig. tranversum atlantis.
Tværtappene er korte og minus tubercula og minus sulci. torntappen er kraftig, lang og bifid NB.
tilhæftning vigtige nakkemuskler, m. rectus capitis post. major og obliquus capitis major.

6) Kar & nerver
7) Udvikling

5 Led, ligamenter og bevægelser.
•Mellem corpora. Uægte led, symphyser, fjedrende båndskiver=disci, tykkest hvor størst
bevægelighed behøves. Altså cervicalt og lumbalt
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TR.A.2 Rygmuskler
1) Overfladiske (hører til OE)
M. latissimus dorsi
Beskrivelse:
Bred superficiel muskel, dækker nederste
ryggen
Udspring:
Aponeurotisk via fascia thoracolumbalis,
fra processus spinosi fra midt th. til nederste ende af crista
sacrales mediana
Forløb:
Fibre konverg mod axillen muskelbug
omkr teres maj
Insertion:
Crista tuberculi minoris humeri
Forsyning:
A. thoracodorsalis
Innervation:
N. Thoracolumbalis
Funktion:
Extension, adduktion og indadrotation af
OE
M. trapezius
Beskrivelse:
Rhombeformet superficiel muskel
Udspring:
Processus spinosi på de nederste cervicale
vertebrae og vertebrae Th I-X + lig. supraspinalia. Med linea
nuchalis superior, protuberantia occipitales externa og lig.
nuchae (senespejl ved C7)
Insertion:
Laterale del af clavicula, acromion og
spina scapulae
Forsyning:
A. cervicales laterales
Innervation:
N. accesorius (11. hjernenerve)
Funktion:
Hæve, adducere og indadrotere scapula
M. rhomboideus
Beskrivelse:
trapezius
Udspring:
Forløb:
Insertion:
Forsyning:
Innervation:
Funktion:

Flad firkantet muskel profundt for m.
Proc spinosi på C6-7 og T1-4
Fibrene er rettet skråt nedad og lateralt
Margo medialis på scapula
A. dorsalis scapulae
N. dorsales scapulae
Løfte, adducere og inadrotere scapula

M. serrati posteriores
Beskrivelse:
Savtakket.
Udspring:
Sup: lig. nuchae og proc. spinosi af C7 &
Th 1-4
Inf: – proc. spinosi af de Th 11-12 og L1-3
Insertion:
Sup. øverste kant af 2-5 ribben, lat for
angulus
Inf. nederste kant af de 4 nederste ribben
Forsyning:
Brystvæggens karforsyning fra aa.
intercostales
Innervation:
Segmentært fra spinalnerverne

Ryggens muskler omfatter 2 muskelgrupper.
Overfladiske & dybe rygmuskler
Her:
1) Overfladiske
2) Profunde ryg
3) Profunde cervcale (nakke)

1) Profunde ryg
Forsynes generelt fra aa. Og vv. Intercostales posteriores og aa. Og vv. Lumbale
Innerveres r. Dorsalis spinalnerverne. Lymfen inddeles i 4 kvadranter omkring
umbilic. Mod axiller og lnn inguinalis superficialis.
M. erector spinae
Udspring:
dyb flade af fascia thoracolumbalis, bagfladen af os sacrum, proc.
spinosi på L3-5 og bagerste crista iliaca.
Forløb
samlet for at dele sig ved underkanten af brystkasse
M. spinalis
Beskrivelse:
Medial spinkel muskel, der hæfter processus spinosi Insertion:
På proc. spinosi fra T11 og opefter
M. longissimus
Beskrivelse:
Den mellemste og kraftigste del af m. erector spinae
Insertion:
I lænde og brystdel – proc. transversi og costae
I hals delen – proc. transversi + bag proc. mast
M. iliocostales
Beskrivelse:
Den mest laterale muskel. Form som en flad søjle
Fortsætter
mest lateralt
Insertion:
Med senede snipper på anguli af alle ribben og proc transversi på
de nederste halshvirvler
Innervation:
Rami dorsales nn. Spinalium
Splenius
Udspring:
Proc spinosi C7
Insererer:
Proc mastoideus & transversus C1-3
M. tranversospinalis
M. semispinalis
Beskrivelse:
Den mest overfladiske del.
Udspring:
proc. tranversi på de nederste brysthvivler til bas cranii
Forløb
Normalt overspringes 6-7 hvirvler.
Insertion:
På proc. Spinosi.
M. multifidi
Beskrivelse:
Er kraftigst i lændedelen, fylder lændelordosen.
Udspring:
bagfladen af os sacrum og fascia thoracolumbalis til proc.trans
Forløb
Aftager i styrke kranielt, overspringer 2-3 hvirvler.
Insertion:
Proc. Spinosi.
M. rotatores
Beskrivelse:
Dybeste og korteste fibre. lille momentarm ikke meget rotation
af hvirvelsøjle men mekanoreceptor.
Udspring:
Proc. transversi.
Forløb
Overspringer 0-1 hvirvel.
Insertion:
Proc. Spinosi
Innervation:
Rami dorsales nn. Spinalium.
M. Interspinalis & intertransversaria
Beskrivelse:
Helt profundtliggende parrede muskler.
Forløb
Spænder sig mellem 2 proc. spinosi. / proc transversi

Tegn først fascia
throacolumbalis. Udgår to
blade fra proc transversus
og spinosi.
1) Profunde nakke
Mm. suboccipitales:
Karforsyningen til disse muskler
stammer fra a. occipitalis, den 2. gren
fra bagfladen af a. carotis externa. De
ligger alle profundt for m. semispinalis
capitis. Innerveres af rami dorsalis nervi
spinalium.

M. rectus capitis posterior major
Udspring: Processus spinosus på C2.
Insertion: Squama occipitalis under linea
nuchae inferior.
M. rectus capitis posterior minor
Udspring: Tuberculum posterius C1
Insertion: Squama occipitalis under linea
nuchalis inferior, lateralt for crista
occipitales externa og medialt for m.
rectus capitis posterior major.
M. obliquus capitis superior
Udspring:
Processus transv. C1.
Insertion:
Squama occipitalis
M. obliquus capitis inferior
Udspring:
Processus spin. C2.
Insertion:
Processus transv C1
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TR.A.3 Bugvæg og bækkenbund
2) Bugvæg Muskler
M. obliquus externus abdominis
Beskrivelse:
Den største af bugmusklerne
Udspring:
Fra lateralfladen af 8 nederste ribben, interdigit. med m. serratus anterior / nedatil m. latissimus
dorsi.
Insertion:
Takkerne fra de nederste ribben løber stejlt nedad og inserer sig kødet på hoftebenskammen. De
øvrige fibre er rettet skråt nedad og fremad og går over i en tynd, men stærk aponeurose.
Senen:
Overgangszonen ml kødede og senede fibre ligger langs den laterale rectusrand undtagen nedadtil. Her
bøjer den bagud for at nå crista iliaca 2-3 cm bag spina iliaca anterior superior.
Fra spina iliaca anterior superior till tuberculum pubicum: lig. inguinale, som er den nederste begrænsning for m.
obliquss externus abdominus. Helt medialt svinger de nederste fibre i dybden og danner lig. lacunarem og hæfter sig i
en priostal forstækning, lig. pectineale. Lig. lacunare danner den mediale begrænsning i lacuna vasorum.
M. obliquus internus abdominis
Beskrivelse:
Fibrene stråler vifteformet fremad-opad fra udspringet. De bagerste fibre går nærmest vertikalt opad, de
forreste fibre er rettet mere fremad. Den nederste del smelter sammen med m. transverus abdominis og danner falx
inguinalis. Afgiver fibre der danner m. cremaster.
Udspring:
fascia thoracolumbalis samt fra de forreste 2/3 af crista iliaca & laterale 2/3 af lig. inguinale.
Insertion:
De bagerste fibre – underkanten af de 3 nederste ribben
Forreste fibre – deler sig y-formet og danner rectusskeden.
M. transverus abdominis
Udspring:
Fra de dybe blad af fascia thoracolumbalis. Opadtil modtager den fibre der kommer fra indersiden af
de 6 nederste ribbensbruske, interdigiterende med de costale udspring af daiphragma. Nedtil fortsætter udspringet ud på
de forreste 2/3 af crista iliaca og den laterale 1/3 af lig. inguinale.
Insertion:
I den bagerste del af rectusskeden. Overganglinien ml kødede og senede fibre danner en medialt konkav
linie, linea semilunaris.
M. rectus abdominis
Beskrivelse:
Bred, båndformet muskel. Spænder sig fra bækken til brystkassen. Den tiltager hurtigt i bredde i
caudal-cranial retning. Musklen har beholdt en segmentær opbygning, idet den afbrydes af korte mellemsener,
itersectiones tendineae. 3-4 mellemsener. Musklen er indlejret i rectusskeden, der tilsammen danner linea alba
abdominis.
Udspring:
Kort, kraftig sene fra crista pubica og fra symfysens forflade.
Insertion:
Med 3 kødede snipper på 5., 6. og 7. ribbensbrusk. Insertionslinien er trappeformet.
M. pyramidalis
Bekrivelse:
Udspring:
Insertion:

Lille, trekantet muskel. Ligger foren den nederste del af m. rectus abdominis. Variabel.
crista pubica
Linea alba

M. quadratus lumborum
Beskrivelse:
Ligger i bughulens bagvæg, lateralt for columna lumbalis og m. psoas major. Kraftig, flad, firkantet
muskel. Spænder sig som lig. arcuatum laterale fra costa XII til processus tranvsersus L1.
Udspring:
Bagerste del af crista iliaca
Insertion:
Det 12. ribben, samt processus transversus af lændehvirvlerne.
Funktion:
Konsoliderer den bagerste bugvæg, og hjælper med til at fiksere lændehvirvelsøjlen og de nederste
ribben, hvorved diaphragmas udspring fastholdes under inspiration. Er også aktiv under lateralfleksion.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Generelt
Bugvæg Muskler
Bugvæg Muskelvirkning
Nerver & karforsyning
Diaphragma pelvis
Hernier etc.

3) Bugvæg muskelvirkning
•

Bugmusklerne fungerer som et funktionelt system. Da de
spænder sig mellem bækkenet, brystkassen og hvirvelsøjlen er
de i stand til at virke på disse dele.

En længdeforlæbende muskelkomponet: Udgøres af mm. recti
abdominis. Når punktum fixum ligger caudalt
ventralflekterer de rygsøjlen. Ligger punktum fium cranialt
løfter de symphysen. Er begge tilhæftninger fikserede
spændes musklen i ”defense musculaire”.
De skråtforløbende fibre: Dannes af m. obliquus externus på
den ene side og m. obliquus internus på den anden side.
Der løber fibre fra den ene til den anden over linea alba. Disse
fibre kan dreje columna. De mest laterale fibre er med i
lateral fleksion.
De ringforløbende fibre: I abdomen har en sammensnørende
virkning. De består hovedsagligt af mm. transversus
abdominis. I mindre grad de to oliquus. Det er en vigtig
ekspirationsmuskel.
Foruden at støtte og beskytte indvoldene mod vold udefra
(defense musculaire), har bugmusklerne en virkning på det
intraabdominale tryk.
Ved forceret ekspiration presses indvoldene op i thorax, idet
diapragma samtidigt afslappes.
Bugmusklerne befinder sig under normale forhold i let tonus.
Dette gør at det intraabdominale tryk er højere end det
atmosfæriske. Dette sammen med at trykket i thorax er lavere
end det atmosfæriske tryk, giver en trykgradient over
diaphragma som driver det venøse tilbageløb i oprejst stilling.
Desuden er virker som bugpresse, m. tranversus abdominis er
den kraftigste muskel i denne. Bugpressen kan øge trykket i
bugen til 30-50 mmHg, denne grænse sættes af
diaphragma, der ikke kan tåle større tryk. Hvis der er brug
for større tryk, lukkes stemmeridsen efter dyb inspiration og
diaphragma afslappes, så inddrages thorax i trykområdet.
Trykket kan her blive op til 300 mmHg (hos trænede op til 400
mmHg). Dette kaldes en Valsalva manøvre. Den kan bruges
til uddrivelse af bugindhold (miktion, defækation, vomitus,
fødsel) Desuden bruges den til afstivelse til thorax, og en
masse daglige og sportslige situationer. Hvis man ikke skal
uddrive bugindholdet skal man spænde godt op i
bækkenbunden.
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4) Bugvæggens aponeurose
Aponeurosekontruktionen i forreste
bugvæg
Rectusskeden
M. oliquus internus’ aponeurose spalter sig yformet og danner et blad foran og et bagved.
De bliver forstærket af hhv. m. obliquus
externus abdominis og m. transverus
abdominis.
Foran strækker skeden sig over hele m.
rectus abdominis, mens den bagpå kun
strækker sig fra ribbenskurvaturen til ca. 4 cm
under umbilicus, her danner den en
halvmåneformet skarp kant, linea arcuata.
Caudalt herfor går alle aponeuroserne foran m.
rectus abdominis.
Linea alba abdominis
Den stærke senesøm, som i midtlinien forbinder
de to mm. recti fra processus xiphoideus til
symfysen hvor den hæfter dorsalt for mm. recti
vha adminiculum lienae albae. Strøg fortsætter
ned foran symfysen som lig. suspensorium
penis (s. clitoridis).
Ved forstørret bugindhold (fedtansamling,
patologiske processer, graviditet) kan der opstå
en rectusdiastase på op til 10 cm.
Fascia tranversalis
Beklæder den dybe flade af m. transversus
abdominis og rectusskeden. Cranialt for
navlen er fascien ganske tynd og fortsætter i
perimysiet på diaphragma’s underside. Caudalt
for navlen er den tiltagende stærkere og
indeholder ofte senede partier, specielt under
linea arcuata. Dette hænger sammen med at
den under linea arcuatae er eneste fibrøse
beklædning på abdominalvæggens
bagside. Den er hæftet til crista iliaca og
tractus iliopubicus.
Fascia superficialis abdominis
Subcutant bindevævsforstækning. Har
mange elastin fibre. Derfor har det et gulligt
skær. Elastinet er et rudiment fra de
firfodede dyr, der skal holde abdomen oppe i
et elastiskt bælte.

4) Canalis Inguinalis
Canalis inguinalis
•Ca. 4 cm lang spalte i den antero-laterale bugvæg, i den mediale del af renden i lig. inguinale.
•Kanalen er rettet skråt nedad, medialt og lidt fremad, parallelt med lig. inguinale.
•Anlægges i fosterlivet når de mandlige kønskirtler vandrer ned i scrotum (sædcelleproduktionen er afhængig af den lavere temperatur).
•Kanalen bevares som gennemgangsport for ductus deferens med tilhørende kar og nerver. Danner tilsammen Funniculus
spermaticus udfylder canalis inguinalis. Hos kvinden er kanalen meget mere snæver, kønskirtlen forbliver i bughulen. Hos begge køn
benyttes kanalen også til gennemløb af n. ilioinguinalis.
Lagene i funniculus spermaticus:
1.ductus deferens med kar
2.fascia spermatica interna:
3.m. Cremaster:
4.fascia spermatica externa:

fra fascia transversalis
fra obliquus internus
fra Obliquus externus

Ydre åbning:
Annulus inguinalis superficialis. Ligger lige ovenover og lateralt for tuberculum pubicum. Den største diameter er rettet skråt opad og
lateralt. Åbningen er en trekantet spalte i obliquus externus aponeurosen. De fibre der er rettet skråt ned mod os pubis spaltes i et
crus mediale og et crus laterale. Crus laterale hæfter med lig. inguinale på tuberculum pubicum, mens crus mediale hæfter
mere på os pubis. Åbningen holdes sammen lateralt af fibrae intercruralis, medialt af lig. reflexum.
Indre åbning: Annulus inguinalis profundus. Ligger 1-1½ cm over lig. inguinale, midt ml spina iliaca anterior superior og symfysens
midte. Diameteren oppefra-nedadtil er 1-1½ cm. Begrænses af fascia transversalis, som her eksvagineres og danner fascia
spermatica interna. Medialt danner fascien en markant rand, lig. interfoveolare. Ductus deferens drejer skarpt om kanten.
Cranialt ligger m. transversus abdominis, caudalt tractus iliopubicus og lig. Inguinale.
Forvæg: Tynd, men stærk. Dannes først og fremmest af obliquus externus aponeurosen. Helt lateralt kan man se kødede fibre af m.
obliquus externus.
Bagvæg: Den mediale kraftige zone dannes af falx inguinalis (de nederste fibre i m. obliquus internus og m. transverus abdominis
smelter sammen og søger bueformet ned, bag ved funniculus spermaticus til at hæfte på pecten ossis pubis og crista pubica). Den laterale
tyndere zone dannes af fascia transversalis, som her har sin kraftigste udformning. Fascien fortsætter caudalt hhv lateralt for m.
transversus abdominis og m rectus abdominis. Der er ingen muskler der hæfter på fascien, så den kan ikke bære tryk. Dens funktion
er som en klap at lægge sig op mod m. obliquus externus aponeurosen når trykket stiger i abdomen. Klappen holdes udspilet
af lig. interfoveolare og tractus iliopubicus.
Gulv:
Loftet:

Dannes af den rendeformede, nederste kant af lig. inguinale.
Meget smalt, dannes af de nederste rande af m. obliquus internus og m. transversus abdominis.
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4) Nerver & karforsyning
Det neurovasculære plan: ml m. obliquus internus og
m. transverus abdominis.
Nerver
I overenstemmelse med deres anlæg: rami ventralis nn.
spinalium. Svarende til deres dannelse fra en række
myotomer, innerveres hver muskel af adskillige nerver:
-seks nederste th-nerver (intercost. VII-XI og n. Subcostalis)
-plexus lumbalis (n. iliohypogastricus og n. ilioinguinalis)
Nn. intercostales VII-XI
Fra intercostalrummene bag om ribbenskurvaturen og ind i
bugmusklerne i det neurovaskulære plan til den laterale rand
af m. rectus abdominis. Her perforerer den den dorsale blad
og løber gennem musklen for at ende i en cutan gren, ramus
cutaneus anterior. Ved kroppens laterale kontur afsender
den anden cutan gren, ramus cutaneus lateralis. Nerverne
er rettet skråt nedad og innerverer derved huden helt ned
under umbilicus.
N. subcostalis
Ved bagerste bugvæg, under lig. arcuatum laterale. Krydser
hen over forfladen af m. quadratus lumborum. Perforerer
m. tranversus abdominis, og lægger sig i det
neurovaskulære plan. Afgiver også en ramus cutaneus
lateralis et anterior. Den laterale er særligt stor og
innerverer sammen med n. iliohypogastricus regiones coxae
et trochanterica.
N. iliohypogstricus og n. ilioinguinalis
Forsyner de nederste dele af bugmusklerne. Den del der har
betydning for lukning af canalis inguinalis.
Kar
Karrene er longditudinelt orienterede. Arteriekæden
forsyner den forreste del af bugvæggen.
A. epigastrica superior: Den ene endegren fra a. thoracica
interna. Løber ned i m. rectus abdominis mod umbilicus.
A. epigastrica inferior: Kommer fra a. iliaca externa,
anastomiserer med a. epigastrica superior. Forløber først i
plica umbilicalis lateralis, derefter ind i m. rectus abdominis.
A. epigastrica superficialis: Kommer fra a. femoralis,
forsyner de mere overfladiske dele af bugvæggen.
Desuden kommer aa. intercostales posteriores med nerverne
fra aorta thoracica. (nederst aa. lumbalis)

5) Diaphragma pelvis
•
•

Dannes af en skålformet muskel, som aflukker bughulen
nedadtil. Fortil m. levator ani og bagtil m. coccygeus.
M. levator ani = m. pubococcygeus og m. iliococcygeus.

M. pubococcygeus
Beskrivelse:
Forreste og kraftigste portion. Fortil er der en
spalte ml den højre og venstre muskel, ”levatorspalten” hvor
urethra og vagina passerer. Her er bækkengulvet forstærket på
sin underside af en muskelplade, diaphragma urogenitalia (fra de
forenede rami på de to sider). I muskelpladen findes sphincter
muskulatur for de to åbninger.
Udspring:
Bagsiden af os pubis
Insertion:
Musklen løber bagud og insererer sig i midtlinie
strukturer. Centrum tendineum perinei (fibrøst centrum,
ligger lige foran endetarmsåbningen). I endetarmen (musklen
blander sig med den tværstribede lukkemuskel). lig.
anococcygeum (5 cm lang, kraftig senestribe, fra
endetarmsåbningen til os coccygis. os coccygis.
Funktion:
Under passagen bagud sender musklen dele til de
forskellige midtlinie strukturer. M. levator prostatae, m.
pubovaginalis, m. puborectalis. Den sidstnævnte løber
slyngeformet rundt om endetarmen  skarpe knæk i tarmen
(flexura perinealis) lige før udmundingen.
M. iliococcygeus
Beskrivelse:
Den bagerste, laterale, lidt svagere udviklede del
af m.
levator ani.
Udspring:
Arcus tendineus mm. levatorius ani (senebue,
indvævet i fascien over m. obturatoius internus til
spina ischiadica).
Insertion:
Lig. anococcygeum og spidsen af os coccygis.
M. coccygeus
Beskrivelse:
Tynd, flad muskel, indvævet i lig. sacrospinale.
(hos dyr betydning for halebevægelse)
Udspring:
Spina ischiadica
Insertion:
Sidekanten af os sacrum

Diaphragma pelvis’ funktion
Aflukker pelvis bughulen nedadtil. Bærer i oprejst
bækkenorganerne. Bugtrykket presser blæren og uterus ned
mod skeden, som atter presser ned mod endetarmen. Dette er
et effektivt lukkesystem.
Musklerne har normalt en vis tonus. Ved indledning til miktion
eller defækation aflappes musklerne selektivt. Bækkengulvet
sænkes derved, og væggene i det udførende rør afslappes. Ved
afslutningen spændes musklerne atter og hæver organerne til
normale lejring.

6) Hernier og svage steder
Trigonum lumbale: Lateralkanten af m. latissimus
dorsi og bagkanten af m. obliquus externus
abdominis. Nedadtil begrænses af crista iliaca. I bunden
ligger m. obliquus internus abdominis, dækket af en tynd
fascie.
Annulus umbilicus: Navleringen. hernie enten medfødt
eller i spædbarnsalderen.
Linea alba: Ved forstørret bugindhold (fedtansamling,
patologiske processer, graviditet) kan der opstå en
rectusdiastase på op til 10 cm. Især over umbilicus hvor
linea alba er bred. Her kan opstå herniae epigastricae.
M. rectus abdominis: Ved lateralkanten af musklen
kan der opstå hernier
Bækkenbunden: Hernia endopelvica, brok der trænger
sig frem mod de svage partier i bækkenbundens musculus
levator ani og enten bliver liggende oven for denne eller
går igennem, ned i fossa ischioanalis.
Lyskebrok: Mest normalt hos mænd pga. den større
lyskekanal. Herniet kan enten benytte annulus
inguinalis superficialis eller annulus inguinalis
profundus. Det hedder hhv. hernie inguinalis directa og
hernie inguinalis indirecta.
Hernie inguinalis indirecta
Kan være medfødt eller erhvervet. Pulsation kan være
medialt for brokporten.
Medfødt: I fosterlivet sender bughinden en sæk ned i
scrotum som danner tunica vaginalis testis. Denne
udkrængning obliterer normalt helt i de første
levemåneder, men hos nogle lukkes de kun delvist eller
slet ikke. Derved har man en medfødt broksæk, som
tarmen kan benytte til passage gennem canalis inguinalis.
Erhvervet: Bugindholdet presser gennem canalis
inguinalis og danner en ny divertiekl af bughinden.

Hernie inguinalis directa
Altid erhvervet. Hyppigst hos ældre. Pulsation af a.
epigastrica inferior føles lateralt for brokporten.
Erhvervet: Herniet danner selv en brokkanal. Bryder
typiskt frem i den mediale zone af bagvæggen, fordi
falx inguinalis er blevet tynd eller helt atrofisk. Falx
inguinalis kan også være trukket noget medialt, eller
annulus inguinalis superficialis forstørret i lateral retning. I
begge tilfælde vil det være muligt for et hernie at trænge
igennem fascia transversalis. Hernier opstår ofte ved
overbelastning som kronisk hostewww.LookSeeDo.dk
eller forstoppelse.

TR.B Bugpressen og aflukningsmekanismer I
abdomen + Løft
Bugpressen & aflukningsmekanismer
1.

Bugpresse: abdomenkavitetens muskelpresse. Max tryk: 30-50mm Hg begrænset af diaphragma.

2.

Muskler: alle bugens. Rectus abdominis er den største. En dyb indånding og lukning af rima glottidis  trykket i
thorax stige til nær samme størrelse som i abdomen, hvilket er nødvendigt, da diaphragma ikke kan bære det
fulde bugpressetryk. Dvs. 300-400mm Hg.

3.

Angiv i hvilke situationer bugpressen bruges; fødsel, defækation samt dens betydning for hvirvelsøjlens
afstivning ved tunge løft.

4.

Forklar hvorledes brug af bugpressen påvirker cirkulationen, dvs. hæmning/stop af det venøse tilbageløb til
hjertet og opstuvning af veneblod i arme, ben, hoved og hals.

5.

Angiv de steder, hvor bugpressetrykket kan fremkalde hernier gennem svage steder i væggene og
bækkengulvet, hvis aflukningsmekanismerne er for svage. Det drejer sig først og fremmest om:I forvæggen:
1. Canalis inguinalis. Lyskebrok, som inddeles i de direkte og de indirekte brok. a) De direkte brok trænger frem medialt for
a. epigastrica inferior (lig. interfoveolare) og ud gennem anulus inguinalis superficialis, og skyldes i korthed, at falx
inguinalis brister eller er for lille, således at falx ikke som en klapventil kan lukke anulus inguinalis superficialis bagfra.
Anulus inguinalis profundus lukkes ved at fascia transversalis trykkes an mod m. obliquus internus og m. transversus
abdominis. Derudover trykkes kanalen sammen bagfra-fortil, og ved kontraktionen af m. obliquus internus og m.
transversus abdominis også oppefra-nedadtil, sammenlagt en slags sphinchter-effekt Beskriv under din besvarelse
lyskekanalens opbygning i øvrigt. b) De indirekte brok trænger ind i canalis inguinalis gennem anulus inguinalis
profundus, lateralt for a. epigastrica inferior, og ud gennem anulus inguinalis superficialis. De opstår i de fleste tilfælde
som følge af, at den føtale processus vaginalis ikke er oblitereret og derved danner en præformeret broksæk beliggende
inde i funiculus spermaticus, hvor den kan nå helt ned til testis. Denne broktype benævnes derfor ’medfødt lyskebrok’. I
sjældnere tilfælde kan et indirekte brok være erhvervet, dvs. have ’dissekeret’ sig vej gennem lyskekanalen og dannet
sin egen peritoneale broksæk.
2. Anulus femoralis (lårbrok). Brokket trænger frem gennem anulus femoralis, under lig. inguinale, medialt for v. femoralis
og ned i trigonum femorale, dækket af fascia lata. Svagheden i bugvæggen på dette sted opstår, når veneklapperne
opadtil i v. femoralis er ødelagte, hvorved venen ikke dilateres og lukker anulus femoralis, når bugpressetrykket presser
blodet fra v. cava inferior og bækkenvenerne ud af bughulen.
3. Af øvrige svage steder kan nævnes: Navleringen (navlebrok) opstået ved udspiling af bugvæggen pga. fedme eller
graviditet. Svækket bugvæg som følge af overskæring af nerver (denerveret muskulatur) eller af karforsyningen til
bugvæggen.

6.

I loftet:
1. Hiatus oesophageus Forklar den af vejrtræknings- og synkebevægelserne nødvendiggjorte, løse fibroelastiske binding
mellem oesophagus og diaphragme og det deraf afledte behov for en forstærkningsmekanisme, der udgøres af
muskelslyngen fra crus dxt. diaphragmatis, som spændes ved brug af bugpressen. Ved hiatushernier presses
mavesækken op gennem hiatus oesophageus.
2. Bochdalek’s trekant Medfødt defekt i diaphragma mellem pars lumbalis og pars costalis, opstået pga.
manglende/utilstrækkelig udvikling af de pleuroperitoneale folder i fosterlivet. Ved fødslen findes abdominalorganer lejret
i pleurahulen

7.

I gulvet:
1. Levatorspalten Indsnævres af den muskelslynge, som m. puborectalis danner omkring levatorspalten. M. pubovaginalisslyngen og diaphragma urogenitale er ødelagt efter første fødsel. Svækkelse af denne lukkemekanisme kan medføre
nedsynkning af livmoderen (prolapsus uteri), urininkontinens og afføringsincontinens.

Løft
1. Højt gear og lavt gear
•
Højt gear: Mest energiøkonomisk
ved lav byrde. Strakte knæ bøje
hofteled og ryg. Arbejde af
hasemuskler og erector spinae I
serie. Giver stærkt øget søjletryk I
columna lumbalis så ikke godt hvis
svag ryg
•
Lavt gear: Ned I knæ og byrde ind til
krop. Mindre energiøkonomisk: flytter
større del af legemesvægten. Arbejde
af antityngdekraftsmuskler I hofte, lår
og underben.
•
Indstille columna i løftemodus:
udrette lændelordosen ved
drejning af bækkenet til lige
søjle (S til C form) + ligamenter
anspændes
•
 Elastisk stivhed af
søjlen øges og lavere risk
4 udbøjningskollaps
•
 Facetled trækkes ud så
arcus ikke er bærende
•
Foroverbøjning af kroppen  udnytte
gluteus maximus som ved gang op ad
trapper. Muskelsvækkede grad af
foroverbøjning indikerer grad
svækkelse.
Andre kommentarer:
•
L3/L4 søjletrykket overstiger kort 6k
N grænseværdien med 20kg
belastning. Dvs. I praksis ikke >50kg
i enkeltløft.
•
Der er cokontraktion mellem ryg og
bug. Bugpressen anvendes til at
stabilisere columna
•
Moment retning mod uret er positivt.
Positivt moment omkring knæ og
negativt omkring hoften er begge
ekstensormomenter
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Kraniet (se lærebog)
Hovedets og halsens muskler
Hovedets og halsens kar
Tyggeapparatet
Mundhule og spytkirtler
Næsehulen og dens bihuler
Pharynx (Se limeco noter)
Larynx (Se limeco noter)
Orbita og orbitas indhold
Øjets mikroskopiske anatomi
Det ydre øre og mellemøret
Kar og nerver i spatium lateropharyngeum (se
regionær anatomi)
13. Ansigtet

B-Spørgsmål
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tygning og synkning
Tale
Smagssans og lugtesans
Gl. thyroidea og gll. parathyroideae
Undersøgelse af halsen
Plexus cervicalis
N. Facialis
N. trigeminus
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0) Overblik

HH.A.2 Hovedets og halsens muskler
1) Overblik: halsmuskler
•

Halsen = fra basis cranii til apertura thoracis superior.

•

Halsmusklerne = muskler på forsiden af halsen. Dem
på bagsiden regnes med i rygmuskulaturen. De
inddeles i overfladiske, tungebens og dybe
halsmuskler. Desuden Pharynx & larynx muskulatur.

A) Overfladiske halsmuskler
Spænder sig fra brystkassen til kraniet. Består af:
• Platysma, som regnes som en mimisk muskel
• M. sternocleidamastoideus: rotation af hovedet,
trækker hovedet med ved acceleration og er en
sekundær inspirationsmuskel.
B) Tungebensmuskulaturen
Er forbundet med tungebenet og halsens viscera. De
inddeles yderligere i 4 suprahyoide muskler og 4
infrahyoide muskler.
De suprahyoide muskler strækker sig fra tungebenet
og opad. De har betydning for synkning og
mundåbning.
Gruppen består af: M. digastricus, m. stylohyoideus,
m. mylohyoideus, m. geniohyoideus.
Infrahyoide muskler (den prætracheale muskelgruppe),
spænder sig fra tungebenet og halsens viscera til
sternum. De kan lave ventralflexion af halsen. De har
betydning ved sugning, synkning, tale og respiration.
• De kan sænke tungeben og strubehoved under
respiration og synkning.
• De kan (sammen med m. mylohyoideus og m.
geniohyoideus) øge resonansrummet i svælget.
• De fikserer desuden tungebenet så de suprahyoide
muskler kan trække underkæben nedad.
Superficielle:
• M. sternohyoideus
• M. omohyoideus
Profunde:
• M. Sternothyroideus
• M. Thyrohyoideus

C) De dybe halsmuskler
Ligger på hvirvelsøjlens for og sideflader og
inddeles derefter i prævertebralgruppen (forsiden)
og scalenergruppen (sideflader)
Prævertebralgruppen, strækker sig som en tynd
muskelsøjle fra basis ossis cranii til T3. Ligger på
forsiden af columna, bag halsens viscera.
Muskelgruppen virker først og fremmest flekterende
på halshvirvelsøjlen.
Gruppen består af 4 muskler: M. longus capitis,
m. longus colli, m. rectus capitis anterior, m.
rectus capitis lateralis
Scalenergruppen, hedder sådan pga. musklernes
trappeformede anordning. Musklerne er
dybtliggende, dog overfladiske nedadtil. Har
betydning for lateralfleksion af halscolumna.
Danner scalenerporten, til plexus brachialis og a.
subclavia. Gruppen består af 3 muskler: M.
scalenus anterior, m. scalenus medius, m.
scalenus posterior
Larynx
Man kan skelne mellem ydre og indre
larynxmuskler.
•De ydre er dem der hæfte på larynxskelettet (og os
hyoideum, da larynx er hæftet dertil). De bevæger
hele larynx.
•De indre udspringer og insererer på larynx, og
påvirker derved bruskenes indbyrdes stilling,
bevægelse og spænding af stemmelæberne.
Pharynx
Pharynxmuskulaturen danner en næsten komplet
skede omkring slimhinden. Der skelnes mellem:
•Indre longitudinelt muskellag, pharynxlevatorerne
•Ydre cirkulære muskelstrøg,
pharynxkonstriktorerme.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Overblik: halsmuskler
Overblik: hovedmuskler
Halsen
Tygge
Ansigt
Gane
(Tunge, Larynx, Pharynx)

2) Overblik: hovedmuskler
•

5 grupper, tyggemuskulaturen og ansigtets mimiske
muskler, ganens muskler, tungens muskler og øjets
muskler.

Tyggemuskulaturen
Disse muskler hovedfunktion er at trække mandibula op, så tænderne
kommer sammen
• Gruppen består af 4 muskler, alle deriveret fra 1. branchiebue
• M. masseter, m. temporalis, m. pterygoideus lateralis, m.
pterygoideus medialis.
De mimiske muskler
Disse muskler kan inddeles 5 grupper, alt efter hvilken åbning de er
tilknyttet, dvs. øje-, øre-, næse- og mundmuskler, samt m.
epicranius, der er tilhæftet skalpen.
a) Ørets muskler er hos de allerfleste mennesker rudimentære, dvs.
ubevægelige.
Mm. auricularis anterior, superior, posterior
b) Næsens muskler er også for det meste rudimentære, som
hænger sammen med menneskets dårligt udviklede lugtesans. Man
kan dog udspile og sammenpresse næseborene. M. dilator nares.
c) Øjets muskler åbner og lukker øjet. Rynker området ml øjnene
(vrede). M. orbicularis oculi
d) Mundens muskler åbner og lukker munden, løfter og sænker
mundens kanter (glad, sur). M. orbicularis oris, m. buccinator
Hos dyr er disse muskler udelukkende for at åbne og lukke åbninger i
hovedet, men hos mennesket har det udviklet sig til at vise
følelser.
Ganens muskler
Denne gruppe har betydning under synkning og tale.
M. tensor veli palatini, m. levator veli palatini, m. uvulae, m.
palatoglossus, m. palatopharyngeus.
Tungens muskler
Styrer tungen når man spiser og taler taler. Der er to grupper. De
extrinsiske muskler der udspringer fra underkæben, processus
styloideus og tungebenet og insererer på tungen. Disse styrer
tungens lejring. Den anden gruppe, de intrinsiske muskler
udspringer og hæfter på tungen og styrer tungens form.
Extrinsiske:
m. genioglossus, m. hyoglossus, m.
styloglossus
Intriske:
m. transverus linguae, m. verticalis linguea, m.
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longditudinalis superior, m. longditudinalis
inferior

HH.A.2 Hovedets og halsens muskler
3.B. Supra-hyoide
Forsynes af a. lingualis
M. digastricus
Beskrivelse:
2 buge, forbindes af en mellemsene, der er
bundet ned til cornu minus af en bindevævsslynge og m.
stylohyoideus. Bugene danner en stump vinkel.
Udspring:
Venter posterior – medial siden af processus
mastoideus.
Insertion:
Venter anterior – indsiden af corpus mandibula
midtlinien.
Funktion:
Trækker tungebenet op + underkæben ned.
Innervation:
Venter posterior – n. facialis
Venter anterior – n. mylohyoideus (n.
mandibularis)
M. stylohyoideus
Beskrivelse:
Tynd, rund muskel. Ledsager venter posterior m.
digastricus.
Udspring:
Processus styloideus
Insertion:
Spaltet insertion på cornu minus ossis hyoidei
omkring senen til m. digastricus.
Funktion:
Trækker tungebenet op+ bagud v. synkning.
Innervation:
n. facialis
M. mylohyoideus (diaphragma oris)
Beskrivelse:
Flad, pennat, danner bund i mundhulen,
rendeformet (konkaviteten vendende opad).
Udspring:
Linea mylohyoidea
Insertion:
I en sene i midtlinien hæftet på os hyoideum
Funktion:
Presser tunger opad ved kontraktion, spiller stor
rolle ved synkning. Mundåbner og synkemuskel.
Innervation:
n. mylohyoideus (n. mandibularis)
Forsyning:
a. mylohyoidea, a. submentalis
M. geniohyoideus
Beskrivelse:
Lille, cylinderformet. Ligger parallelt med venter
anterior, ligger over m. mylohyoideus, under tungen.
Udspring:
Spina mentalis ossis mandibulae
Insertion:
Corpus ossis hyoidei
Funktion:
Rækker tunge, presser tungen op mod ganen
under synkning sammen med m. mylohyoideus.
Innervation:
plexus cervicalis

3C Infra-hyoide
Innerveres af ansa plexus cervicales, forsynes af a.
thyroidea superior
M. sternohyoideus
Beskrivelse:
Udspringssenerne fra de to muskler når
ikke hinanden.
Udspring:
Bagfladen af manubrium sterni,
strækker sig lidt ud på clavicula
Insertion:
Nederste rand af corpus ossis hyoidei
Funktion:
Sænker tungebenet
M. omohyoideus
Beskrivelse:
Tobuget, bugene danner en stump
vinkel og er forbundet med deres mellemsene ned til
clavicula, med en forstærkning i halsfasciens lamina
pretrachealis. Ligger profundt for m.
sternocleidomastoideus, men superficielt for halsens karnervestreng.
(Lamina pretrachealis er vokset sammen
med v. jugularis interna, så når man spænder m.
omohyoideus vil fascien spændes og udvide v. jugularis
interna, så trykket kan være mindre end det
atmosfæriske tryk, uden at venen klapper sammen)
Udspring:
Margo superior på scapula (tæt ved lig.
transversum)
Insertion:
Os hyoideum
Funktion:
Sænker tungebenet.
M. sternothyroideus
Beskrivelse:
Musklerne fra de to sider når hinanden i
midtlinien.
Udspring:
Bagfladen af manubrium sterni, lateralt
når det ud på 1. ribbensbrusk.
Insertion:
Linea obliqua på skjoldbruskens
sideflade.
Funktion:
Sænker thyroid kirtlen
M. thyrohyoideus
Beskrivelse:
De øvre fortsættelse af m.
sternothyroideus.
Udspring:
Skjoldbruskkirtlen
Insertion:
Tungebenet
Funktion:
Sænker tungebenet, og hæver
skjoldbrusk kirtlen.

3D Dybe halsmuskler
De dybe halsmuskler
Forsynes af a. thyroidea inferior, a. cervicales profunda fra
truncus costocervicales
Prævertebralgruppen:
Innerveres segmentært fra plexus cervicales
M. longus capitis
Udspring:
Tubercula anteriora processus transversi på 3.6. halshvirvel
Insertion:
Pars basilaris ossis occipitalis
Funktion:
Ventralflexion af caput og halscolumna
M. longus colli
Udspring:
Fra vertebrae thoracicus III og opefter
Insertion:
Tuberculum anterius atlantis
Funktion:
Ventralfleksion af halscolumna
Innervation:
Segmentært fra plexus brachialis og cervicalis
M. rectus capitis anterior
Udspring:
Massa lateralis (atlas)
Insertion:
Pars basilaris ossis occipitalis
Funktion:
Ventralflexion af caput
M. rectus capitis lateralis
Udspring:
Processus lateralis atlantis
Insertion:
Pars basilaris ossis occipitalis
Funktion:
Lateralflexion af caput
Scalenergruppen:
Innerveres segmentært fra plexus brachialis og cervicalis,
forsynes af truncus thyrocervicales
Deres funktion er lateralflexion, rotation, forceret inspiration
M. scalenus anterior
Udspring:
Tubercula anteriora processus transversi på 3.6. halshvirvel
Insertion:
Costa I, foran sulcus a. Subclaviae
M. scalenus medius
Beskrivelse:
Største muskel i gruppen
Udspring:
Alle vertebrae cervicales, processus posterior
processus transversi.
Insertion:
Øverste flade og mediale rand af costa I, bag
sulcus a. Subclaviae
M. scalenus posterior
Beskrivelse:
Mere eller mindre sammenvokset med m.
scaleneus medius
Udspring:
Tubercula posteriora på de to eller 3 nederste
vertebrae cervicales.
Insertion:
Øverste flade af costa II.
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HH.A.2 Hovedets og halsens muskler
4. Tyggemuskulatur

5. Mimisk ansigt

Tyggemuskulaturen
Innerveres af n. mandibularis, forsynes af a. maxillaris.

Den mimiske ansigtmuskulatur
Innerveres af n. facialis, forsynes af a. facialis

M. masseter (tyggemusklen)
Beskrivelse:
Tyk firkantet muskel, kan let palperes når den
er kontraheret. Har en superficiel og en profund del, laver en
bagtil åben poche. Insertionssenerne strækker sig op i musklen
og gør musklen multipennat.
Udspring:
Superficielle del – senet fra de forreste 2/3 af
underkanten af arcus zygomaticus, fibrene løber nedad, bagud
Profund del – kødet fra den bagerste 1/3 af underkanten og hele
medialfladen af arcus zygomaticus, fibrene omtrent vertikalt
orienterede
Insertion:
Superficielle del – tuberositas masseterica,
nederste del af ramus mandibulae, med kraftige sener
Profunde del – øverste halvdel af ramus
mandibulae
Funktion:
Lukker munden
Forsyning:
a. masseterica fra a. maxillaris

M. epicranius
Beskrivelse:
2 kødede buge, forenede med en
mellemsene (galea aponeurotica)
Udspring:
Venter occipitalis – kortsenet fra de
laterale dele af linea nuchae superior (muskelbugen er
ca. 3-4 cm lang)
Insertion:
Venter frontalis – huden over
øjenbrynet, væver sig sammen med m. orbicularis
oculi.
Funktion:
Løfter øjenbrynene, rynker panden

M. temporalis (tindingemusklen)
Beskrivelse:
Største og kraftigste af tyggemusklerne.
Vifteformet muskel. Pennat.
Udspring:
Kraniets sideflade og sin egen fascie
Insertion:
Processus coronoideus
Funktion:
Lukker munden, de bagerste fibre trækker
kæben bagud
Forsyning:
aa. temporales profundae fra a. maxillaris, a.
temporalis superficialis
M. pterygoideus lateralis
Beskrivelse:
Kort, vifteformet, 2 hoveder
Udspring:
Øverste hoved – crista infratemporalis på ala
major ossis sphenoidalis lateralt for foramen spinosum
Nederste hoved – udsiden af lamina lateralis processus
pterygoidei.
Insertion:
Fibrene konvergerer og insererer igennem
ledkapslen på discus articularis, og forsiden af collum
mandibulae.
Funktion:
Trækker underkæben frem.
Forsyning:
Rami pterygoidei fra a. maxillaris
M. pterygoideus
Beskrivelse:
Udspring:
og lateralt.
Insertion:

medialis
Tyk, firkantet muskel.
Fossa pterygoidea. Fibrene rettet nedad, bagud
Indsiden af ramus mandibulae

M. orbicularis oculi (pars orbitalis, pars palpebralis,
pars lacrimalis)
Beskrivelse:
Bred, ringformet muskel.
Udspring:
Pars orbitalis – perifere, tykkeste del,
udspringer med to fibersæt fra overkanten og
underkanten af lig. palpebrale og fra de nærmest
tilstødende knogledele.
Pars palpebralis – centrale, tyndere
del, ligger på øjenlåget.
Pars lacrimales – dybeste del, knyttet
til tåresækken.
Funktion:
Lukker øjet hårdt.
M. orbicularis oris
Beskrivelse:
Ringformet muskel, danner
størstedelen af læberne. Tyk, elliptisk form. Nogle fibre
er ringformede, mens andre insererer sig på huden.
Funktion:
Lukker munden, kan kontrahere sig
delvist, udøver sin funktion ved spisning og drikning.
M. buccinator
Beskrivelse:
Fibrene er nærmest horisontale,
konvergere mod mundvinklen
Udspring:
Laterale flade af maxillen og
mandiblen ud for de 3 store kindtænder.
Insertion:
Centrale krydsede ind i m. orbicularis
oris, øverste og nederste ukrydsede frem i over og
underlæben.
Funktion:
Betydning for tyggeprocessen, holder
maden fra af hobes op i vestibulum oris.
Forsyning:
a. buccalis fra a. maxillaris

6. Ganen
Ganens muskler
Innerveres af n. vagus via plexus pharyngeus, forsynes
af a. palatina ascendens (aa. palatinae minores)
M. tensor veli palatina
Udspring:
Lamina lateralis cartilagines tubae
auditivae, fra den membranøse væg i tuba auditiva og fra
roden af lamina lateralis processus pterygoidei.
Beskrivelse:
Lille, men meget kraftig trekantet muskel.
Fibrene løber nedad og fremad mellem mellem laminae
processus pterygoidei for ved hamulus at overgå i en kort
trind sene, der næsten retvinklet bøjer om hamulus. Ved
overkanten af m. constrictor pharyngis superior passerer den
ind i svælget.
Insertion:
Med en udbredning i aponeurosis
palatina.
Funktion:
Spænder den bløde gane, forstærker tube
auditivae, dilaterer tuba auditivae
Innervation:
n. mandibularis
M. levator veli palatina
Beskrivelse:
Lille, kraftig, tenformet muskel. Den løber
nedad og medialt langs tuba auditiva og fremkalder torus
levatorius.
Udspring:
Undersiden af pars petrosa ossis temporalis
foran canalis caroticus
Insertion:
Mellem de to hoveder af m.
palatopharyngeus.
Funktion:
Trækker den bløde gane opad og bagud
M. uvulae
Udspring:
Insertion:

Spina nasalis posterior
Slimhinden på uvulae

M. palatoglossus
Beskrivelse:
Lang, smal muskel. Løber nedad og fremad
i den forreste ganebue
Udspring:
Undersiden af den forreste del af den bløde
gane
Insertion:
Udbreder sig i tungens tværgående fibre ud
for ganebuens tilhæftning.
Funktion:
Løfter radix linguae og sænker den bløde
gane. Indsnævrer isthmus faucium
M. palatopharyngeus
Beskrivelse:
Lang, tynd, trekantet muskel. Løber i
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HH.A.2 Hovedets og halsens muskler
Tungens muskler
Innerverers af n. hypoglossus, forsynes af
a. lingualis
Intrincic muskler. Udgør størstedelen af muskel
muskelmassen. De er arrangeret i transverselle
fibre (m. transverus linguae), vertikale fibre (m.
verticalis linguea), longditudinelle (m.
longditudinalis superior, m. longditudinalis
inferior).
Extrinsic muskler
M. genioglossus
Beskrivelse:
Kraftig, nærmest firkantet
muskel.
Udspring:
Med en lille sene fra
underkæbens spina mentalis
Insertion:
Breder sig vifteformet bagud
og opad og insererer sig på tungebenet
(geniohyoideus) og i aponeurosis linguae langs
hele dorsum helt frem til apex (genioglossus).
Funktion:
Trækker tungen nedad og
fremad og tungebenet fremad og opad
Klinik:
Synker bagud og obstruerer
luftvejen hvis den mister sin tonus. Dette sker
under anæstesi, hvorfor tungen må holdes væk
fra.
M. hyoglossus
Beskrivelse:
Tynd, firkantet muskel.
Udspring:
Fra den laterale del af os
hyoideum og fra hele længden af cornu major
Insertion:
Fibrene løber opad og fremad
for i et tyndt lag at udbrede sig langs tungens
laterale kant.
Funktion:
Trækker tungen bagud nedad

M. styloglossus
Beskrivelse:
Slank tenformet muskel
Udspring:
Processus styloideus og lig.
stylohyoideum
Insertion:
Tungens siderand helt frem til
apex, interdigiterende med m. hyoglossus
Funktion:
Trækker tungen bagud opad

Larynx’s muskler
Musklerne bliver alle innerveret af n. laryngeus recurrens (undt
cricotyroideus). Forsynes af a. laryngea inf. og sup. (undt cricothyroideus)
M. cricothyroideus
Beskrivelse:
Den eneste udvendige larynxmuskel.
Udspring:
Forfladen af cartilago cricoidea, fibrene spreder sig vifteformet opad
(pars recta) og bagud (pars obliqua)
Insertion:
Underkanten af cartilago thyroidea og på dens cornu inferius.
Funktion:
Trækker cartilago cricoidea’s forflade mod cartilago thyroidea, den
bagerste del af cartilago cricoidea vipper bagud og trækker cartilago arytenoidea med
sig, derved spændes og forlænges stemmelæberner, foruden at de adduceres.
Innervation:
ramus externus n. laryngei superioris
Forsyning:
a. thyroidea superior
M. cricoarytenoideus posterior
Beskrivelse:
Den eneste stemmebåndsabduktor.
Udspring:
Bagsiden af lamina på cartilago cricoidea, fibrene løber
konvergerende opad
Insertion:
Processus muscularis på cartilago arytenoidea (som ligger lateralt)
Funktion:
Trækker processus muscularis bagud og medialt, hvorved hele
cartilago arytenoidea. Processus vocalis svinger lateralt og tager stemmelæben med
sig. Stemmeridsen udvides.
M. cricoarytenoideus lateralis
Udspring:
På hver side fra overkanten af cartilago cricoidea’s arcus
Insertion:
På forfladen af processus muscularis
Funktion:
Trækker processus muscularis fortil, så processus vocalis svinger
medialt, stemmeridsen formindskes
Mm. arytenoidei
Spænder sig over cartilago arytenoidea’s bagflade med transverselle og skrå fibre. Ved
kontraktion føres cartilago arytenoidea sammen, derved lukkes pars intercartilaginea.
M. thyroartenoidea
Beskrivelse:
Tynd, ofte svag muskel. Ligger over m. cricoarytenoideus lateralis
Udspring:
Bradt fortil i vinklen mellem lamina på cartilago thyroidea, hvorfra
fibrene løber baug og opad
Insertion:
Processus muscularis og tilstødende del af cartiliga arytenoidea’s
antero-laterale flade.
NB!:
Et kraftigt prismatiskt muskelbundt som skyder sig ind i
stemmelæben beskrives normalt som m. vocalis.
Funktion:
Musklerne trækker cartilago arytenoidea fremad, hvorved
stemmelæberne forkortes. M. vocalis ændrer spændingen i stemmelæberne.
M. aryepiglotticus
Danner fortsættelsen af de skrå fibre i mm. arytenoidei. Omgiver vestibulum laryngis,
svag muskel, fungerer som sphincter for vestibulum.

Pharynx’s muskler
Pharynx-konstriktorerne
Innerveres af plexus pharyngeus (n. vagus).
Er anordnet som 3 isvafler stukket ned i
hianden. Når ikke hinanden ventralt
M. constrictor pharyngis sup.
Udspring:
Lamina medialis proc.
pterygoideus, bagkanten af raphe
pterygomandibularis, linea mylohyoideus og
tungens siderand.
Insertion:
Tuberculum pharyngeum og raphe
pharyngis.
Forsyning:
a. palatina ascendens
M. constrictor pharyngis med.
Udspring:
Cornu major ossis hyoideum og
lig. stylohyoideum
Insertion:
Raphe pharyngis
M. constrictor pharyngis inf.
Udspring:
Fra lateralfladen af cartilago
thyroidea, cartilago cricoidea, og en senebue
mellem de to bruskdele
Insertion:
Raphe pharyngis
Forsyning:
a. thyroidea superior
Larynx levatorerne
M. stylopharyngeus
Beskrivelse:
Løber ned medialt mellem
carotiderne og træder ind gennem svælgvæggen
mellem den øverste og miderste konstriktor
Udspring:
Fra processus styloideus
Insertion:
Den udbreder sig sammen med m.
palatopharyngeus under svælgslimhinden.
Innervation:
n. glossopharyngeus
M. palatopharyngeus
Beskrevet under ganens muskler
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Carotis communis

1)
2)
3)
4)
5)
6)

A. Carotis Communis
A. Carotis Externa – anteriore grene
A. Carotis Externa – posteriore grene
A. Carotis Interna
Vv. Jugularis
Lnn. HH

Carotis externa – anteriore grene

A. carotis communis

A. thyroidea superior

•Sinistra: Udspringer fra arcus aorta ud for midten af manubrium sterni.
Ligger først foran og så til venstre for trachea.

•

(undertiden a. carotis communis), den løber i en bue nedad og fremad mod den øverste
pol af gl. thyroideas sidelap. Under sit forløb i trigonum caroticum ligger den i tæt
relation til n. laryngeus superior, til a. løber profundt for venter sup. m. omohyodei

•

Perforerer visceralfascien og deler sig i en r. anterior og en r. posterior ved gl.
thyroidea.

•Dextra: Fra truncus brachiocephalicus bag ved articulatio
sternoclavicularis.
•Bag articulatio sternoclavicularis op på halsen og forløbet bliver ens. Bagtil
hviler arterien på prævertebralmuskulaturen ud for halshvirvlernes
tubercula anteriora foran truncus sympatikus og a. vertebralis, med n. Vagus
postero-lateralt. Superficielt infrahyoidmusk. og m.
sternocleidomastoideus. Opadtil i trigonum caroticum kan arterien
palperes.
•Ender ud for overkant skjoldbrusken. Carotisbifurkatur varierer i højden.

Grene:
•

R. sternocleidomastoideus & R. cricothyroideus

•

A. laryngea superior:

øverste larynx larynx i membrana thyrohyoidea

•

R. anterior:

langs kirtlens mediale kant til isthmus

•

R. posterior:

ned & anast. med asc. gren fra a. thyroidea inf.

A. lingualis
A.carotis interna

•

•Ved afgangen lateralt for a. carotis externa, men passerer hurtigt mere
medialt for at ascendere langs svælgets sidevæg i spatium
lateropharyngeum. I reglen løber den ret lige.

Den afgår udfor os hyoideum (kan variere). Løber frem i tungesubstansen profund for
m. hyoglossus. Den løber stærkt bugtet frem mod tungespidsen som a. profunda
linguae.

•

Den afgiver en gren, a. sublingualis, som afgår ved forkanten af m. hyoglossus, løber
ml m. mylohyoideus og gl. sublingualis til tandkødet.

•Afgiver ingen grene på halsen. Træder ind i fossa cranii media gennem
canalis caroticus i tindingebenets pars petrosa. Den forsyner størstedelen af
samsidige hjernehemisfære, øjet, den forreste del af næsehulen og den
øverste del af ansigtet (bl.a. a. supraorbitalis, a. ethmoidalis ant.)

A. facialis
•

Afgives lige over a. lingualis.

•

Løber opad og fremad i en S-formet slynge, først på svælgvæggen, så i en dyb fure på
den bagerste del af gl. submandibularis. Hvorefter den svinger nedad og fremad ml.
kirtlen og mandiblen. Ved forkanten af m. masseter svinger arterien omkring mandiblen
op på ansigtet, sigter mod mundvigen. Arterien ender som a. Angularis

A. carotis externa
•Op bag ramus mandibulae for at ende under collum mandibulae. Ligger
ved afgangen dybt i trigonum caroticum anteromedialt for a. carotis
interna, men kommer til at ligge anterolateralt og ret overfladisk
•Krydses af n. hypoglossus, fortsætter op profundt for venter posterior m.
digastricus og m. stylohyoideus. Træder herefter ind i gl. parotidea, hvori
den ligger indlejret profundt for v. retromandibularis.
•Den afgiver 3 grene fra forsiden (a. thyroidea superior, a. lingualis, a.
facialis). 3 grene fra bagsiden (a. pharyngea ascendens, a. occipitalis, a.
auricularis)

Grene:
•

A. palatina ascendens: Afgives på halsen. Løber medialt for m. styloglossus på
laterale svælgvæg, forsyner ganebuerne og nærliggende muskulatur, hyppigt også
tonsillen med ramus tonsillaris.

•

Rami glandulares: Direkte grene fra a. facialis til gl. submandibularis

•

A. Submentalis: Ligger kaudalt for m. mylohyoideus, forsyner gl. submandibularis og
m. mylohyoideus.

•

Aa. labialis superior et inferior:

Forsyner hhv. overlæben og underlæben.
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Carotis externa – post.
grene

1)
2)
3)
4)
5)
6)

A. Carotis Communis
A. Carotis Externa – anteriore grene
A. Carotis Externa – posteriore grene
A. Carotis Interna
Vv. Jugularis
Lnn. HH

Carotis externa - endegrene

A. pharyngea ascendens

A. temporalis superficialis

•Ascenderer på svælgvæggen og ligger
medialt for musklerne som udspringer fra
processus styloideus. Afgiver rami
pharyngei til svælgvæggen. Ender helt
oppe ved basis cranii som a. tympanica
inferior og a. meningea posterior

•Krydser arcus zygomaticus lige foran det ydre øre (kan palperers). Ud for overkanten af det ydre øre deler den sig i sine to
subcutant beliggende endegrene, ramus frontalis og ramus parietalis. Den afgiver nogle grene:
- Rami parotidei: Grene til gl. Parotidea, Rami auriculares anteriores: Grene til det ydre øre., A. tranversa fasciei:
Horisontalt løbende gren kaudalt for arcus zygomaticus, dækket af gl. Parotidea. A. Zygomaticofacialis: Horisontalt
løbende gren, løber frem til den laterale kant af orbita. A. temporalis media: Stor gren. Ligger henover pars squamosa
ossis temporalis Ramus frontalis: Løber snoet opad fremad langs hårgrænsen mod tuber frontalis. Tegner sig tydeligt
gennem huden hos ældre. Ramus parietalis: Er rettet opad og bagud mod vertex

•Rami pharyngei: Forsyner svælgvæggen
•A. tympanica inferior: Gennem
canaliculus til trommehulen
•A. meningea posterior: Gennem
foramen jugulare
A. occipitalis
•Afgår omtrent i højde med a. facialis.
Herfra løber den opad og bagud langs
underkanten af venter posterior m.
digastricus og videre på den dybe side af
processus mastoideus
•Igennem nakkemuskulaturen til subcutis
ml. hæfte af m. trapezius og m. Sternocleid.
Her ligger den på linea nuchae superior
•Der løber flere subcutane grene (rr.
occipitales) mod vertex cranii. Indgår i rete
arteriosum med a. temporalis superfic. og a.
auricularis posterior
•En descenderende gren løber ned og
anastomoserer med a. cervicales
profunda (vigtig kollateral
cirkulationsmulighed efter underbinding af
a. carotis externa eller a. subclavia)
A. auricularis posterior
•Det er en lille gren der forløber til det ydre
øre og nærmeste omgivelser

A. maxillaris
•Den største endegren. Arterien deles op i tre stykker.
•1. stykke:
Har relation til ramus mandibulae.
- Grene:

a. auricularis profunda til øregangen og mellemøret

a. meningea media!! Op på medialsiden af m. pterygoideus lateralis ml. rødderne af n. auriculotemporalis. ind i
kraniehulen gennem foramen spinosum.

a. alveolaris inferior, stor gren, ind i foramen mandibulae og løber gennem canalis mandibulae hvor den afgiver
grene til tænder og gingiva i undermunden. Den afgiver også ramus mylohyoideus lige før den træder ind i
foramen til m. mylohyoideus. Arterien ender som a. mentalis der træder ud gennem foramen mentale til hagen.
•2. stykke:
Har relation til m. pterygoideus lateralis.
- Grene:

Rami pterygoidei

a. masseterica

a. buccalis,

aa. temporales profundae, ascenderende grene til m. Temporales
•3. stykke:
I fossa pterygopalantina.
- Grene:

a. infraorbitalis, passerer ind gennem fissura orbitales inferior, går gennem sulcus infraorbitale til canalis
infraorbitale og ud gennem foramen infraorbitale. Den forsyner ansigtet og orbitalindhold. Den afgiver desuden en
gren. aa. alveolares superiores anteriores til hjørnetand og fortænder.

a. alveolaris superior posterior, går gennem hullerne i bagfladen af maxillen til kindtænderne i overmunden.

a. palatina descendens passerer gennem canalis palatinus major, deler sig i to
- a. palatina major, løber frem på ganen, anastomeserer fortil, med arterierne i septum nasi (via canalis
incisivus).
- aa. palatinae minores, til den bløde gane

a. sphenopalatina, vigtig gren, træder ud gennem foramen spenopalatinum og ind i næsehulen, den forsyner de
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Andre arterier
A. Subclavia
Dextra: Afgår fra truncus brachiocephalicus (fra arcus aortae)
Sinistra: Afgår fra arcus aortae bag ved manubrium sterni, får således er thorakalt forløb,
hvorunder den ascenderer i mediastinum superius langs den mediale flade af venstre lunge.
Fra articulatio sternoclavicularis er forløbet af de to arterier ens. Arterien passerer hen over
halsens rod i en bue og for ved den udvendige kant af costa I at gå over i a. axillaris
1. stykke: Medialt for m. scaleneus anterior. Nedadtil på cupula pleura og apex pulmonis. Den
dækkes superficielt af m. sternocleidomastoideus og m. sternohyoideus samt af v. subclavia
(ligger foran og nedenunder).
Dextra: Krydses af n. vagus, der afgiver n. laryngeus recurrens, som bøjer op bag arterien for
at ascendere på halsen.
Sinistra: Krydses af ductus thoracicus og n. phrenicus sinister
2. stykke: Ligger bag m. scaleneus anterior. Repræsenterer den højeste del af arteriebuen,
typiskt nående et par cm oppe på halsen. Det ligger i scalernerporten sammen med trunci
fra plexus brachialis og v. subclavia ligger foran adskilt fra arterien af m. scaleneus anterior.
Dextra: Dette stykke krydses af n. phrenicus dexter.
3. stykke: Ligger lateralt for m. scaleneus anterior. I sulcus a. subclaviae på costa I med truncus
inferior fra plexus brachialis lige bagved. Lettest tilgængelige stykke, og den kan komprimeres
mod costa I.
Grene: A. vertebralis, truncus thyrocervicalis, a. thoracica interna, truncus costocervicalis
A. vertebralis
Første gren fra a. subclavia. Løber i trigonum scalenovertebrale opad og bagud mod foramen
transversarium på C6 (eller 5., 4., 3. / 7.) Ascenderer i foramen transversarium. Derfra i fure på
arcus posterior atlantis bag massa lateralis og perforerer membrana atlantooccipitalis post.
Perforerer dura mater og arachnoidea ml. os occipitale og arcus posterior atlantis. Op i
kraniekaviteten gennem foramen magnum. Rundt medulla oblongata til forsiden, foran fila rad.
XII til under pons (midt clivus).
Grene: A. spinalis posterior, a. spinalis anterior, a. cerebelli inferior posterior.
Truncus thyrocervicalis
Afgår fra forsiden af a. subclavia nær m. scaleneus anterior, den deler sig nærmest straks i flere
grene, der ofte udspringer selvstændigt fra a. subclavia og iøvrigt frembyder stor variation.
A. Suprascapularis: løber lateralt og fremad foran m. scalenius anterior til bagfladen af clavicula
for at passere over lig. transversum scapulae superius
A. transversa colli: følger a. suprascapularis tværs over halsroden, men liggende lidt højere oppe.
Den når den dybe flade af m. trapezius, hvor den deler sig i superficielle og profunde grene til
musklerne.
A. thyroidea inf: Fortsætter op foran a. vertebralis langs m. scaleneus anterior. Bøjer den medialt
nedad i en slynge bag halsens karnervestreng. Når bagsiden af kirtlen. Deler sig typisk udenfor
den viscerale fascie i 2 grene.
Den nedre descenderer til kirtlens nederste pol
Den øvre ascenderer på bagfladen af kirtlen: anastomeserer med a. thyroidea superior.
Truncus costoervicalis
Er en kort stamme som afgår fra bagsiden af a. subclaiva lateralt for ovenævnte grene. Den løber
bagud hen over cupula pleurae til collum costae I. Her deler den sig i to.
A. intercostalis suprema: Går til de øverste intercostalrum som den forsyner med aa. intercostales
posteriores I-II.
A. cervicales profunda: Under processus transversus af 7. halshvirvel for at ende i den dybe
nakkemuskulatur. Den anastomoserer med a. carotis ext via a. Occipitalis.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

A. Carotis Communis
A. Carotis Externa – anteriore grene
A. Carotis Externa – posteriore grene
A. Carotis Interna
Vv. Jugularis
Lnn. HH

Vener
V. Facialis: Dannes ved sammenløb af v. supraorbitalis og v. Supratrochlearis. Løber nedad og bagud mod
kæbevinklen bag a. facialis (mindre snoet). Krydser superficielt gl. submandibularis. Drænerer meste af ansigtet
(inkl. ydre øjenlåg, ydre næse, læberne og hagen). Kommunikerer i mediale øjenkrog med vv. opthalmicae.
kommunikerer også med plexus pterygoideus (v. faciei profunda). Forener sig i angulus mandibulae med v.
retromandibularis. Gren til v. jugularis interna.
Plexus pterygoideus: Et rigt veneplexus omkring a. maxillaris og mm. pterygoidei. I forbindelse med a. faciei
profunda (a. facialis), v. meningea media og gennem foramen ovale med sinus cavernosus.
V. Maxillaris: Kort stamme der forbinder plexus pterygoideus med v. retromandibularis.
V. Retromandibularis: Stort kar dannes foran øret ved sammenløb af flere vener først og fremmest ved
tindingeregionen (v. temporalis superficialis, v. temporalis media, v. auricularies anteriores). Forløber i
parotissubstansen. Modtager a. maxillaris og a. facialis.
V. occipitales: Ledsage vene til a. occipitales
V. auricularis posterior: Superficiel vene bag ydre øre.
V. jugularis externa: Begynder tæt ved angulus mandibulae, i reglen dannet af v. retromandibularis og v.
auricularis posterior. Den løber vertikalt ned krydsende den superficielle flade af m. sternocleidomastoideus og
er her synlig på de fleste mennesker. Ved bagkanten af musklen liger over clavicula perforerer den lamina
superficialis fasciae cervicalis og tømmer sig i v. subclavia, i reglen sammen med v. jugularis anterior.
V. jugularis anterior: Begynder i regio submentalis. Descenderer på infrahyoidmuskelaturen. Nedadtil på halsen
anastomeserer den med den modsidige (arcus venosus juguli). Venen løber lateralt, profundt for m.
sternocleidomastoideus og tømmer sig i v. jugularis externa eller evt i v. subclavia (undertiden erstattes de to v.
jugularis anteriores af en uparret median stamme)
V. Lingualis: Dens begyndelsesdel, v. profundae linguae, kan ses på tungens underside. Ligger lateralt for
arterien. Tømmer sig i v. jugularis interna.
V. thyroidea superior: Venen kommer fra et rigt net på kirtlens overflade, følger a. thyroidea superior. Den
munder i v. jugularis interna eller i v. facialis.
Plexus pharyngeus: Veneplexus på pharynxmuskulaturen. Tømmer sig i v. jugularis interna.
V. thyroidea inferior: Descenderer fra den nederste pol af kirtlen, ofte dannende et stort plexus foran trachea.
Ender i v. brachiocephalica, specielt den venstre. Er hovedafløbet fra kirtlen.
V. jugularis interna: Største vene på halsen. Drænerer hjernen, halsen og ansigtet. Højre er som regel større.
Begynder ved foramen jugulare som fortsættelse af sinus sigmoideus, her er den i reglen let udvidet (bulbus sup.
v. jugularis). Ender ved halsroden, her er også en lille udvidelse (bulbus inf. v. jugularis), hvor den løber sammen
med v. subclavia og danner v. brachiocephalica. Linie fra øreflippen til sternale ende af clavicula angiver forløb
med a. carotis interna/communis. Den ligger først bag arterien, så posterolateralt og til sidst lateralt eller
anterolateralt. Den modtager i trigonum caroticum en række tilløb, hovedsagligt ventralt fra (v. facialis, v.
lingualis, v. thryoidea superior, plexus pharyngues, v. thyroidea media).
Venen får i sit nederste afsnit bred berøringsflade med lamina pretrachealis fasciae cervicalis  trykket kan være
negativt uden venen klapper sammen.
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A. Carotis Communis
A. Carotis Externa – anteriore grene
A. Carotis Externa – posteriore grene
A. Carotis Interna
Vv. Jugularis
Lnn. HH

Lymfekar
Superficielle
Ligger indskudt i lymfebanerne, drænerer huden og de
overfladiske væv på hoved og halsen, samt slimhinden i
vestibulum oris.
Lymphonodi submentalis: Enkelte små lymfeknuder beliggende
i regio submentalis. Modtager afferente lymfekar fra den mediale
del af underlæbem, hagen og den forreste del af regio
sublingualis, incisiverne i undermunden samt tungespidsen.
Lymphonodi submandibularis: 3-6 lymfeknuder, beliggende i
vinklen mellem basis mandibulae og glandula submandibularis.
De drænerer en stor del af ansigtet til en linie fra angulus
mandibulae til den mediale øjenkrog, den allerforreste del af
næsehulen og slimhinden på læber, kind og gingiva, regio
sublingualis og tungeryggen.
Lymphonodi parotidei: Flere små knuder med relation gl.
parotidea. Nogle ligger superficielt (lymphonodi preauricularis).
De modtager lymfen fra den forreste del af øremuslingen,
øregangen, den laterale del af trommehulen til en skråt
forløbende linie mellem den indre øjenvinkel og angulus
mandibulae.

Profunde
Repræsenterer et stort paket af lymfeknuder, som strækker sig fra basis cranii til
apertura thoracis superior. De ligger hovedsagligt i bindevævet langs de store
halskar. Man skelner mellem en øvre og en nedre gruppe, de adskilles hvor m.
omohyoideus krydser halsens kar-nervestreng.
Øvre gruppe
Næsten vertikalt orienterede langs lateralsiden af v. jugularis interna.
Kirtelgruppen ligger profundt for m. sternocleidomastoideus, undtagen er særlig
stor knude, lymphonodus jugulodigastricus (angulærknuden). Den ligger
ud for angulus mandibulae.
En anden stor knude, lymphonodus juguloomohyoideus, ligger tæt ved m.
omohyoideus’ krydsning af karrene.
Knuderne i denne gruppe modtager lymfen fra både superficielle og profunde
strukturer på hovedet og halsen.
Nedre gruppe (supraclaviculære gruppe)
Har relation til det nederste stykke af v. jugularis interna. Strækker sig herfra ud i
fossa supraclavicularis langs vasa subclavia og plexus brachialis. Knuderne
drænerer både superficielle og profunde strukturer svarende til halsens nederste
del. Modtager enkelte lymfekar fra øverste del af mamma, regio infraclavicularis.
Den står også i forbindelse med de apicale knuder i aksillen.

Lymphonodi occipitales: 1-2 knuder ligger i subcutis tæt ved
protuberantia occipitalis externa i den nederste del af regio
occipitalis (kan mangle hos voksne). Modtager fra regio occipitalis
og øverste del af regio nuchae.

Ductus thoracicus
Fra mediastinum superius op på venstre side af halsen, idet den her danner en
bue (kommer op i højde med 6. halshvirvel). Ductua thoracicus ligger i
scalenovertebrale bag ved a. carotis communis, v. jugularis interna og n. vagus.
På det sidste stykke krydser ductus thoracicus frem over det første stykke af a.
subclavia for ved medialkanten af m. scalenius anterior at ende i v.
brachiocephalica sinistra mellem v. jugularis interna og v. subclavia sinistra.
Ved indmundingen modtager den:
1) truncus jugularis sinister
2) truncus subclavius sinister
3) truncus broncomediastinalis sinister

Lymphonodi cervicales superficiales: Nogle få lymfeknuder
som ligger i fortsættelse af de superficielle lymphonodi parotidei
langs den øverste del af v. jugularis externa.

På højre side tømmer lymfestammerne sig enten direkte i venesystemet eller
samler sig kort før indmundingen i venevinklen i en kort stamme, ductus
lymphaticus dexter.
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Lymphonodi mastodei: 1-2 små retroauriculære lymfeknuder,
beliggende superficielt på processus mastoideus (mangler i reglen
hos voksne). De modtager lymfe fra den bagerste del af tindingeog isseregionen, fra bagsiden af øremuslingen og den ydre
øregangen.
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HH.A.4 Tyggeapparatet
1.A Articulatio temporomandibularis
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Kæbeleddet, og en beskrivelse af knoglerne
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Tygning og synkning
Karforsyning

1.B Bevægelser i Articulatio temporomandibularis

Ledtype: Ægte kombineret og delt modificeret hængselled. = hængsel-glideled

Bevægelser:

Ledflader:
•Ledhovedet på mandibula. Består af corpus og ramus. Corpus er hesteskoformet med en
indre og ydre flade, nederst basis mandibulae, øverst processus alveolaris. Ramus er
rektangulær knogleplade. Danner angulus mandibulae med corpus. På øverste kant af ramus:
processus coronoideus, hvortil m. temporalis fæstner, og processus condylaris. Caput
mandibulae på en kort ledhals, collum mandibulae, der er anbragt på processus condylaris.
Selve ledhovedet er omtrent tværstillet, nærmest valseformet, og forsynet med en afrundet
føringskam. Kun forreste del af ledhovedet er bruskbeklædt og artikulerende.
•Ledskålen findes på undersiden af tindingebenets pars squamosa, og er betydelig større end
ledhovedet. Ledfladerne dannes bagtil af fossa mandibularis og fortil af tuberculum articulare.
• Fossa mandibularis er oval, regelmæssigt uddybet ledskål, og når ledhovedet står
i denne, kan det rotere om en vertikal akse. Fossaen er lukket medialt 
sideforskydninger er udelukket.
• Tuberculum articulare er trisseformet og forsynet med en føringsfure, som passer
til føringskammen på caput mandibulae. Når disse to flader er i kontakt fungerer
leddet som et hængselled, og underkæben kan foretage vinkelbevægelser.

•Vinkelbevæglser, hvorved underkæben hæves eller sænkes.
•Glidebevægelser, hvorved underkæben skydes frem eller tilbage
•Sidebevægelser, hvorved underkæben skydes fra side til side

Ledbrusk: Alle ledflader i leddet er beklædt med tynd fibrøst brusk.
Ledhule: Denne inddeles af en discus articularis i et øverste discotemporalt og et nedre
discocondylært ledkammer.
Discus articularis er tværoval. Den kraniale flade er kongurent med ledskålen og altså
konveks-konkav, mens undersiden er er konkav og tilpasset ledhovedet. Ledskiven er tyndest
centralt, 1-2mm, og er i periferien 3-4mm tyk.
Ledkapsel: Den fibrøse kapsel i det discotemporale ledkammer er meget slap, specielt fortil
og bagtil. Den er så slap, at leddet som det eneste af legemets led, kan luksere uden
kapselbristning.
I det discocondylære ledkammer er ledkapslen meget stram, idet discus med ganske korte
fibre er fæstnet til collum mandibulae. Denne fiksation bevirker at discus følger caput
mandibulae under dennes bevægelser.
Forstærkninger: Kapslen er udstyret med kollaterale forstærkningstrøg der er indvævet i
denne. På lateralsiden er disse strøg særlig kraftige og benævnes lig. Laterale.
Fri af ledkapslen løber på medialsiden:
•Lig. sphenomandibulare er et affladet ligament, der spænder sig mellem spina ossis
sphenoidalis og lingula mandibulae. Dette ligament repræsenterer en rest af Meckels brusk.
•Lig. stylomandibulare spænder sig imellem processus styloideus og angulus mandibulae.
Ligamentet udgør et forstærkningsstrøg i fascia parotideomasseterica.
Disse ligamenter har ingen større betydning som sammenholdende kraft, idet kæbeleddet, som
skulderleddet: først og fremmest sikres ved musklers tonus. Den periartikulære muskulatur
er så kraftig at luksationer, til trods for den slappe ledkapsel er sjældne..

I leddet kan man skelne mellem 3 typer bevægelser:

De 3 bevægelser kombineres under tygning. Derfor kan der skelnes ml. 2 fysiologiske
bevægelser:
•Åbne og lukke: symmetrisk bevægelse
•Male: asymmetrisk bevægelse.

Åbne og lukke bevægelsen
Denne bevægelse er en kombination af glide og vinkelbevægelsen.
•Glidebevægelsen foregår udelukkende i det øvre ledkammer, og ved denne bevægelse
glider ledhovedet og ledskiven skråt fremad og nedad, indtil ledhovedet står helt fremme på
tuberculum articulare. Ved glidebevægelsen føres fortænderne i underkæben hen under,
og til sidst foran fortænderne i overmunden.
•Vinkelbevægelsen foregår udelukkende i det nedre ledkammer, og ved denne bevægelse
drejer caput mandibulae sig mod ledskivens underside om aksen gennem ledhovedet.
•Lukkebevægelsen er den samme i omvendt rækkefølge.
•Aksen ligger med grov tilnærmelse på forbindelseslinien gennem de 2 kondyler.
•Vinkelbevægelsen vil altid kombineres med glidebevægelsen hvis munden åbnes mere end
10°. Åbnebevægelsen højst foregå til omkring 30°, og her vil ledhovedet står under eller foran
tuberculum articulare, hvilket er muligt pga den slappe ledkapsel.
•Ved almindelig tale bevæges kæben fra 0-10°
Malebevægelsen
Dette er en asymmetrisk bevægelse, og foregår altså forskelligt i de to dele af kæbeleddet.
I den ene side vil ledhovedet forblive i fossa mandibularis, hvor det drejer om en vertikal
akse, tandrækken i under og overkæben vil i denne side være i kontakt.
I den anden side vil vil ledhovedet glide frem på tuberculum articulare, og der vil ikke
være kontakt mellem tænderne i under- og overkæben.
Bevægelsen vil foregår skiftevis i de to led, således at underkæben afvekslende skydes frem og
tilbage og drejes til højre og venstre.
Ledstabilitet: Med caput mandibulae stående i fossa mandibularis og tænderne i okklusion
(tillukket) er leddet stabilt, men som ved alle led er der et kompromis mellem bevægelighed og
stabilitet. Ved funktioner hvor caput mandibulae er gledet frem på tuberculum articulare og hvor
tandkontakten mangler eller er i et enkelt punkt, er stabiliteten reduceret og leddet afhænger
helt af muskelkoordination og mekanoreceptorisk feedback.
Det kan nævnes at parodontiet, hvormed tænderne er fastgjort i alveolerne, er forsynet med
mange mekanoreceptorer. Disse registrerer med stor nøjagtighed de enkelte tænders tyggetryk
såvel som tyggeemnet og eventuelle madrester der måtte sætte sig fast mellem tænderne.
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HH.A.4 Tyggeapparatet
2. Muskler
Tyggemuskulaturen:
De egentlige tyggemuskler omfatter følgende: (alle innerveres af
V3 mandibularis)
•M. masseter
•M. temporalis
•M. pterygoideus lateralis
•M. pterygoideus medialis
Uegentlige muskler:
De suprahyoide muskler: synkning og mundåbning.
•Innerveres af n. trigeminus. Undtagen venter posterior m.
digastrici som innerveres af n. Facialis.
•Gruppen består af: M. digastricus, m. stylohyoideus, m.
mylohyoideus, m. geniohyoideus.
Infrahyoide muskler (den prætracheale muskelgruppe)
•Spænder sig fra tungebenet og halsens viscera til sternum.
•De kan lave ventralflexion af halsen. De har betydning ved
sugning, synkning, tale og respiration.
•De kan (sammen med m. mylohyoideus og m. geniohyoideus)
øge resonansrummet i svælget.
•De fikserer desuden tungebenet så de suprahyoide muskler kan
trække underkæben nedad.
•Innerveres af plexus cervicalis
Superficielle: M. sternohyoideus, m. omohyoideus
Profunde:
M. sternothyroideus, m. thyrohyoideus
Tungens muskulatur
Styrer tungen når man spiser og taler. Der er to grupper.
•De extrinsiske muskler der udspringer fra underkæben,
processus styloideus og tungebenet og insererer på tungen. Disse
styrer tungens lejring.
•De intrinsiske muskler udspringer og hæfter på tungen og styrer
tungens form.
•Innerveres af n. hypoglossus.
Ekstrinsike:
m. genioglossus, m. hyoglossus, m. styloglossus
Intriske:
m. transverus linguae, m. verticalis linguea, m.
longitudinalis superior, m. longitudinalis inferior
Mundens muskulatur: m. buccinator og m. orbicularis oris,
innerveres af n. Facialis.
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Kæbeleddet, og en beskrivelse af knoglerne
Muskler (egentlige og andre)
Muskelvirkning på kæbeleddet
Tygning & synkning
Karforsyning

3. Muskelvirkning
•

•

Underkæbens bevægelser fremkaldes
hovedsagligt af de egentlige
tyggemuskler og de øvre
tungebensmuskler
Lukkemusklerne er meget kraftigere end
åbnemusklerne.

Glidebevægelsen
Protrusion:
• M. pterygoideus lateralis (ved kontaktion
af denne vil ledhoved og ledskive trækkes
frem under tuberculum articulare)
•
Retraktion:
• Bagerste del af m. Temporalis: Ved
protrusion af underkæben udspændes de
bagerste fibre så musklen med stor kraft
kan drage underkæben tilbage ved
afslutning af vinkelbevægelsen
• De suprahyoide muskler
Vinkelbevægelsen
Mundåbning
• Digastricus (udfører vinkelbevægelsen)
• Mylohyoideus (udfører vinkelbevægelsen)
• Geniohyoideus (fikserer tungebenet)
• Platysma
Mundlukning
• Temporalis: den kraftigste mundlukker
• Masseter
• Pterygoideus medialis
Malebevægelsen
Ved malebevægelsen sker der kontraktion af
m. pterygoideus lateralis (frem) og m.
temporalis (tilbage)

4. Tygning & synkning
Se B spm.

5. Karforsyning
Karforsyning
•til kæben kommer fra a. maxillaris, der er
den største af de 2 endegrene fra a. corotis
externa.
•Fra 1. stykke afgives den store gren a.
alveolaris inferior
• Træder ind gennem forarmen
mandibulae = udmundingen af
canalis mandibulae på indersiden af
ramus mandibulae. Fortsætter ned
igennem canalis mandibulae. Afgiver
grene til tænder og gingiva i
undermunden.
• Afgiver a. mylohyoideus til musklen,
og denne gren tegner en tydelig fure
på indersiden af ramus mandibulae.
• A. alveolaris inferior ender som a.
mentalis
•2. stykke af arterien har relation til
m.pterygoideus lateralis, og denne afgiver
grene til tyggemusklerne og en gren til m.
bucinator.
•Fra 3. stykke af arterien afgives aa.
alveolares superiores, der forsyner
kindtænderne i overmunden. Der afgives også
grene til ganen, a. palaina descendens.
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HH.A.5 Mundhule og spytkirtler
1) Cavum oris og dentae
Begrænses af:Fortil – læberne
Til siden – kinderne
Nedadtil – diaphragma oris
Opadtil – ganen
Opdeles af:
Tandbuerne i: Cavitas oris propria
Vestibulum oris
Indeholder: Tænderne & Tungen samt kirtler
slimhinden
Læberne:
2 bevægelige folder, labium superius et
inferius. De omgiver indgangen til mundhulen og mødes
lateralt i commisura labiorum. Indgangen (spalten) kaldes
rima oris.
Tungen: Affladet kegleformet, me bevægelig corpus, og en
tilfæftet radix.
Tænderne: Funktion: afbidning og sænderdeling af føden
(også vigtige for talen)
Hver tand består af en krone (corona dentis), hals
(cervix dentis) og en rod (radix dentis) samt en
pulpahule (cavitas dentis). Tænderne sidder fast i
processus alveolaris (maxillen) og pars alveolaris
(mandibula), disse består hovedsagligt af sponigiøst
knoglevæv, men ind mod alveolen overgår i en lamel af
kompakt knoglevæv. Gingiva (tandkødet) er den del af
slimhinden som beklæder alveolaris.
Tidspunkt for mælketændernes deciduous: (20 stk)
Centrale fortand –7. md
Laterale fortand – 10. md
1. mælketand – 13. md
Hjørnetand – 18. md
2. mælktand – 27. md
Tidpunkt for deciduous af de permanente: (32 stk)
1. molar – 6 år
Centrale fortand – 7 år
Laterale fortand – 8 år
1. præmolar – 9 år
2. præmolar – 10 år
Hjørnetand – 11 år
2. molar – 12 år
3. molar – 18-25 år

1.
2.
3.
4.

Caum oris & dentae
Gll partotidea
Gll submandibularis
Gll sublingualis

2) Gll parotidea
•
•
•

•

Generelt: Den største, ren serøs. Har hos den levende en lyserød frave (efter fiksering bleg, rødbrun, efterhånden grå).
Fint lobuleret, blød konsistens (ikke palpapel)
Beliggenhed: Superficielt, foran og under øret (i regio parotideamasseterica). En dyb del af kirtlen strækker sig ind i
dybden i vinkel ml. mandiblen og m. sterncleidomastoideus.
Nærmest trekantet pyramideformet med basis vendende opad.
Basis – opad, uregelmæssig konkav, får relation til meatus acusticus externus og kæbeleddet.
Apex – ligger nedadtil, omtrent udfor angulus mandibulae (ofte stødende op mod gl. submandibularis)
Superficielle flade – uregelmæssig trekanktet, kun dækket af hud og fascie.
Overkanten – arcus zygomaticus
Bagkanten – følger forkanten af m. sternocleidomastoideus
Forkanten – løber uregelmæssigt opad og fremad på m. masseter
Forfladen – medialt, konkav, relation til ramus mandibulae og m. masseter, m. pterygoideus medialis
Bagfladen – vender bagud, lidt medialt og kommer i kontakt med med m. sternocleido mastoideus, venter posterior
m. digastrici, processus stylohyiodeus og “stylomusklerne” (som skiller kirtlen fra
a. carotis interna, v. jugularis
interna og pharynxvæggen).
Afløb: Ductus parotideus (ductus Stenoni). ca. 5 cm lang og 3-4 mm diameter. Fra kirtlens øverste, forreste hjørne og
løber frem på m. masseter. Ved forkanten af m. masseter: medialt gennem corpus adiposum buccae, når m.
buccinator og perforerer denne (her ligger tit små kirtler, gl, molares). Gangen fortsætter 1-1½ cm ml musklen og
slimhinden og munder ud i papilla parotidea ud for 2. molar i overmunden. Er palpabel.

Regio retromandibularis (parotislogen)
Fascien: Kirtlen er omskedet af fascia parotidea, deriveret fra lamina superficialis fascia cervicalis. Den deler sig ved
bagkanaten af kirtlen i et profundt og et superficielt blad.
Superficielle blad – hen over m. masseter, derfor taler man tit om fascia parotideomasseterica.
Profunde blad – strækker sig baf ramus mandibulae, beklæder de strukturer der har relation til kirtlens to profunde flader.
Begrænsning mod spatium lateropharyngeum. Lig. stylomandibulare – forstærkning nedadtil og fortil, adskiller kirtlen
fra gl. Submandibularis. Indsiden af fascien står overalt i forbindelse med de interlobulære septa (svær at uddissikere).
Kirtlen er fast bundet til væggene, så en hævelse giver spændinger  smerter.
Andet indhold:
• N. facialis, splittes op i kirtlen til plexus parotideus, deler kirtlen op i en profund og en superficiel del.
• V. retromandibularis, løber nedad gennem kirtlen efter at være dannet foran øret af sammenløb af flere vener.
• A. carotis externa, deler sig tæt ved collum mandibulae i sine to endegrene
• N. auriculotemporalis ligger først helt i dybden af kitlen ved collum mandibulae, løber så lateralt og bagved a.
temporalis supericialis til tindingeregionen.
• Lymphonodi parotidei, ligger i kirtlen, hovedsagligt den superficielle flade, kan nogen gange ses på overfladen, skiller
sig ud fordi de ikke har et lobuleret udseende.
Kar- og nerveforsyning
Arterier:
Forsynes af a. carotis externa og dens to endegrene
Vener:
Dræneres af v. retromandibularis
Lymfe:
Dræneres til de dybe og overfladiske halsknuder, efter lymphondi parotidei.
Nerver:
Parasympatiske – nuc. salvatorius inferior, gennem n. IX, som afgiver nogle fibre der følger n.
petrosus minor, afbrydes i ganglion oticum og når kirtlen gennem n. auriculotemporalis (tyndtflydende sekret).
Også sekretoriskt sympatiskt (sejt sekret)
Klinik
• Den forreste del af ductuc kan palperes bimanuelt, bagerste del udefra.
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HH.A.5 Mundhule og spytkirtler
3) Gll submandibularis
Beskrivelse: Valnøddestor, overvejende
serøs. Har hos den levende en lyserød frave
(efter fiksering bleg, rødbrun, efterhånden
grå). Grovlobuleret.
Beliggenhed: Optager det meste af
trigonum submandibulare.
Form: Retortformet, med en større,
overfladisk del, og en mindre dyb del, so,
fortsætter et stykke ind langs forløbet af
udførsels gangen.
Laterale flade – støder op til fovea
submandibulares (på indsiden af corpus
mandibulae) og m. pterygoideus medialis.
Når bagud til angulus mandibulae.
Inferiore flade – hviler på lamina
superficialis fasciae cervicalis, som atter
dækkes af platysma og huden. Den krydses
af v. facilalis og ramus marginalis fra n.
facialis.
Mediale flade – ligger op mod m.
mylohyoideus, m. hyoglossu og venter
posterior m. digastrici. Den får her relation
til n. lingualis og n. hypoglossus.
Bagerste pol – støder op mod a facialis,
som danner en dyb fure i kirtlen.
Afløb: Gennem ductus, ca. 5 cm lang. Afgår
fra midten af den overfladiske kirtelportions
dybe flade. Her bøjer den straks om
bagkanten af m. mylohyoideus. Den løber
frem i sprækken ml m. mylohyoideus og m.
Hyoglossus, under slimhinden i gulvet af
mundhulen og ender helt fremme ved
caruncula sublingualis, lateralt for
tilhæftningen af tungebåndet.
NB! Under sit forløb n. Lingualis i krog

Submandibularislogen
Ligeson gl. parotidea ligger kirtlen i en
fibrøs loge deriveret af lamina
superficialis fasciae cervicales. Den
deler sig også her i et profundt og et
superficielt blad.
Superficielle blad – er stærkt, det
fortsætter hen over basis mandibulae
hvortil det fæstner sig.
Profunde blad – ganske svagt, beklæder
det muskler der har relation til kirtlens
mediale flade.
Kirtlen ligger løs i fascien, den kan let
skrælles ud under operative indgreb.
Andre stukturer i logen:
Lymphonodi submandibulares
Kar- og nerveforsyning
Arterier:
Forsynes af a. facialis
Vener:
Dræneres til v. facialis
Lymfe:
Dræneres til lymfonodi
submandibularis et cervicales profundi.
Nerver:
Sekretoriske
parasympatiske – nuc. salvatorius
superior, gennem n. facialis, løber
frem i chorda tympani til m. lingualis
og afbrydes af ganglion
submandibulare. (ligger opadtil på den
laterale flade af m. hyoglossus, lige over
gl submandibularis og a. Facialis).
Klinik
Både kirtel og udførslesgang kan
palperes bimanuelt, mærkes som
ubestemt resistance
Stendannelse er hyppig, præsenterer
sig som en lille fast udfyldning i
caruncula.
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Caum oris & dentae
Gll partotidea
Gll submandibularis
Gll sublingualis

4) Gll sublingualis
Klinik
Både kirtel og udførslesgang kan palperes bimanuelt, mærkes som
ubestemt resistance
Stendannelse er hyppig, præsenterer sig som en lille fast udfyldning i
caruncula.
Glandula sublingualis
Beskrivelse: Den mindste af de tre spytkirtler. Blandet, overvejende
mukøs. Fint lobuleret.
Beliggenhed: Ovenover mm. mylohyoideus i den forreste del af
mundhulens bund (danner en fremhvælving, plica sublingualis)
Form: Nærmest mandelformet, affladet fra side til side. Har i modsætning
til de andre to kirtler, ingen loge, ligger i bindevævet.
Laterale flade – hviler mod fovea sublingualis på indsiden af corpus
mandibulae, ovenover linea mylohyoidea.
Mediale flade – ligger i kontakt med m. genioglossus og m. hyoglossus.
Afløb: Gennem ductus sublingualis, i reglen 10-20, de forlader den
øverste kant af kirtlen og ender i plica sublingualis, hvor man kan se en
række papiller, hver med sin åbning. En særlig stor gang, ductus
sublingualis major, munder ud med gl submandibularis i caruncula
sublingualis.
Kar- og nerveforsyning
Arterier:
Forsynes af a. sublingualis, fra a. lingualis
Vener:
Dræneres til v. sublingualis
Lymfe:
Dræneres til lymfonodi mentalis, submandibularis et
cervicales profundi.
Nerver:
Sekretoriske parasympatiske – nuc. salvatorius superior,
gennem n. facialis, løber frem i chorda tympani til n. lingualis og afbrydes
af ganglion submandibulare.
Klinik
Undersøges ved inspektion af cavitas oris propria.
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1. Cavitas nasi

1.
2.
3.
4.

Cavitas nasi form
Cavitas nasi attributter
Nasus externus
Sinus paranasalis

1. Cavitas nasi

Vestibulum nasi
Strækker sig ca. 1½ cm opad fra nares og afgrænses her mod cavitas nasi propria af limen nasi, en let
fremspringende opad konveks kant, dannet af cartilago nasalis lateralis. Har tyk, gråhvid hud med
mange fedtkirtler. Huden er beklædt med vibrissae (terminalhår), som danner et filter. I den øverste
halvdel af vestibulum er huden tyndere, mere lyserød og den mangler hår og kirtler.

Næseslimhinden
Regio respirotoria: Meget fast bundet ind til de underliggende skelet. Mucoperiost. Den er ret tyk, blegrød
og er rigt vaskulariseret, således at kold luft opvarmes til legemstemperatur.
Regio olfactoria: Ligger helt opadtil i næsenhulen. Lokaliseret til concha nasalis superior, loft og tilstødende
del af septum nasi. Slimhinden er tynd og gulbrun.

Cavitas nasi propria
Strækker sig fra limen nasi til chonae hvor den fortsætter i næsevælgerummet. I sin almindelige form
svarer til det ossøse skelet. Den bliver delt op i to dele af septum nasi.

Karforsyning
Næseslimhinden er rigt vaskulariseret. Især på medialfladen af concha inferior, på randen af cocha media og
på de bagerste ender af concha media et superior, da der ligger et stort, overfladisk venenet (næsehulens
kavernøse væv). Det kan meget hurtigt fyldes med blod og kan svulme op til en tykkelse på 3-5 mm og
eventuelt lukke for luftpassagen (f.eks. ved forkølelse). På grund af den alternerende opsvulmning af det
kavernøse væv, er luftpassagen cyklisk.

Septum nasi: Deler næsen i to symmetriske halvdele. Ofte devierer septet lidt til en af siderne, men bagtil
står de altid i midtlinien. Septet ar plant og glat, den forreste 1/3 er brusk mens de bagerste 2/3 er ossøse.
Brusken bevirker at man ikke brækker næsen så let.
Den osøsse del består af lamina perpencicularis ossis ethmoidales (øverst) og vomer (nederst). Tykt bagtil
svarende til bagkanten af vomer, mens den forrtil er ganske tyndt.
Loftet: Lang, smal rende, rettet forfra bagtil. Konkaviteten vendende nedad. Længden varierer meget. Kun 23 mm bred. Det forreste afsnit ligger under dorsum nasi, det er langt og stiger opad bagud.
Det midterste afsnit er næsten horisontalt og består af lamina cribrosa ossis ethmoidalis. Dette lag er ganske
tyndt og kan let perforeres, f.eks. ved operation. Det bagerste afsnit skråner stejlt bagud nedad og danner af
forfladen og underfladen af corpus ossis sphenoidalis.
Gulvet: Glat, danner væg mellem munden og næsen. Dannes af processus palantinus maxillae og lamina
horizontalis ossis palatini. Længere bagtil dannes det af den bløde gane.
Lateralvæggen: Funktionsmæssigt den vigtigste af næsens vægge. Den konvergerer med den modsidige
opadtil. Væggen præget af de 3 muslingeben. De er tilhæftet opadtil og har en fri nederste rand:
•Concha nasalis inferior: Det største af de tre muslingeben. Strækker sig gennem størstedelen af
næsehulen. Dets forreste afrundede ende ligger ca. 2 cm fra nares, mens den bagerste tilspidsede ende ender
ca. 1 cm fra choana. Den underste frie kant er adskilt fra gulvet med ca. ½ cm. Selvstændig knogle der
tilhæftet overkæbebenet og ganebenet. Åbningen til ductus nasolacrimalis (forrest)
•Concha nasalis media: Kun et par cm langt, ikke en selvstændig knogle, men skyder sig medialt og ned fra
labyrinthus ethmoidalis udfor den bagerste halvdel af concha inferior. Fortil ender den i en fri rand, fra hvis
øverste ende en lille afrundet kam strækker sig bueformet fremad og nedad, agger nasi. Processus
uncinatus, krogformet fremspring, som skyder sig nedad bagud fra labyrinthus ethmoidalis. Bulla
ethmoidalis, bagved processus uncinatus, variabelt udviklet afrundet fremspring. Hiatus semilunaris,
seglformet smal srpække ml processus uncinatus og bulla ethmoidalis. Foramen sphenopalatinum: Lige
bagved concha nasalis media, forholdsvid stort og regelmæssigt hul, tjener til passage af kar og nerver. Fører
til fossa pterygopalatina.
•Concha nasalis superior: Den mindste af de tre muslingeben. Strækker sig over den bagerste halvdel af
concha nasalis media. Tilhører også os ethmoidale.
 Næsens rum:
•Recessus sphenoethmoidalis: Lille spalte ml concha nasalis superior og forfladen af os sphenoidale.
•Meatus nasi superior: Den øvre næsegang, det korte spalterum under concha nasalis superior.
•Meatus nasi medius: Den mellemste næsegang, det korte spalterum under concha nasalis media.
•Meastus nasi inferior: Den nedre næsegang. Ligger under concha nasalis inferior, den går næsten gennem
hele næsehulen og er rummelig.
•Meatus nasopharyngeus: Ligger bag de tre concha, er en del af næsehulen.
Udgang: Næsehulen danner en vidt åben udgang til næsesvælgrummet. De to åbninger choanae vender
bagud og nedad.

På septum er der også mange kar. Især på et parti der ligger udfor septum mobile. Langt de fleste
næseblødninger hos unge stammer her fra. Området kaldes locus Kiesselbachi.
Bagerste 2/3 af næsehulen: Grene fra a. maxiallaris. Den vigtigste gren er a. sphenopalatina, som
træder ind i næsehulen gennem foramen sphenopalatinum og sender laterale og mediale grene til slimhinden
over conchae og den bagerste del af septum. En medial (septal) gren følger n. Nasopalatinus
Forreste 1/3 af næsehulen: Grene fra a. ophtalmica, a. ethmoidalis anterior
Den forreste del af septet: Modtager en gren fra a. labialis superior og fra a. palatina major, som går
op i næsehulen gennem canalis incisivus.
•Arterierne anastomoserer, især i locus Kiesslebachi
•Venerne begynder fra plexus. De fraførende vener følger arterierne.
Nerveforsyning
Regio olfactoria:
Forsynes af n. olfactorius (I). Som har sit apparente udspring på undersiden af bulbus
olfactorius. Nerven sender ca. 20 små fila olfactoria (nervetrådsbundter) gennem hullerne i lamina cribrosa.
Regio respiratoria: Forsynes helt overvejende af nervetråde fra 1. og 2. trigeminusgren.
Forreste 1/3 af næsehulen: N. ethmoidalis anterior (n. nasociliaris, n. ophthalmicus) afgiver ramus
nasalis medialis et lateralis.
Bagerste 2/3 af næsehulen: N. maxillaris via ganglion pterygopalantinum. Nervetrådende træder ind i
næsehulen gennem foramen sphenopalatinum, for som rami nasales posteriores superiores at innervere
slimhinden ud for concha superior et media og den tilstødende del af septum.
En stor gren løber som n. nasopalatinus nedad fremad på septum nasi, for at fortsætte i canalis incisivus
og innerverer en del af den hårde gane.
Næsehulens kirtler
Sekretoriske parasympatiske – nuc. salvatorius superior, gennem n. facialis, afbrudt af ganglion
pterygopalantina, følger n. maxillaris til næsehulen.
Lymfedrænage
Lymfekarrene danner plexus i mucoperiost.
Næsehulen dræneres til lymphonodi retropharangei og lymphonodi cervicales profundi.
Den forreste del dræneres fortil og tilslutter sig omkring nares lymfekarrene fra nasi externus og tømmes i
lymhonodi submandibulares.
Lymfekar i næsen kommunikerer med subarachnoidalrummet gennem nn. olfactorii. Så infektioner kan sprede
sig fra næsehulen til cerebrum.
Undersøgelser
Inspektion af næses ydre form, palpation af næseryg. Undersøgelser af ekskreter. Undersøgelser for
lugtesans og luftpassage.
•Rhinoskopia anterior: Næseboret udvides, så man kan iagttage den forreste del af næsen.
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3. Nasus externus
Form: I reglen pyramideformet med to laterale flader og en
underflade der fortil mødes i apex nasi. De laterale flader er
affladede undtagen fortil omkring nares (næseborene) hvor de er
let fremhvælvede, og danner alae nasi. Fortil støder de laterale
flader sammen og danner dorsum nasi. Øverst går næsen over i
panden i en region der kaldes radix nasi (næseroden).
Ossøse skelet: Danner kun den øverste del. Immobil.
•Ossa nasalia: Har en sadelformet forflade, konveks fra side til
side, konkav oppefra nedadtil. Mødes i midtlinien i sutura
internasalis. Støttes bagfra af et fremspring spina nasalis pars
nasalis ossis frontalis.
•Maxilla: Processus frontalis maxillae strækker sig på hver side op
til pars nasalis ossis frontalis ml os naslis og os lacrimale.
•Apertura piriformis: Afgrænses af ossa nasalia og maxilla.
Åbning der fører ind i næsehulen.
Brusk skelet: Hæfter til apertura piriformis. Danner nederste og
større del af næsen. Mobil, især fra side til side. Består af hyalint
bruskvæv.
•Cartilago septi nasi
•Cartilago nasi lateralis: Parret, trekantet bruskplade der hæfter
opadtil til ossa nasalis og processus frontalis maxillae
•Cartilago alaris major: Parret, tynd hesteskoformet krummet
brusk. Omgiver og formgiver nares. Består af crus lat. & med.
•Crus laterale: Opadtil hæftet til cartilago nasi lateralis.
•Crus mediale: Smallere, ligger i den forreste og underste del af
septum nasi, hvor den støde op mod den modsidige. Opadtil løst
bundet til cartilago septi nasi  pars mobilis septi nasi.
•Cartilagines alares minores: 2-3 små bruskøer, der på hver
side er indlejret i bindevævet crus laterale alaris majoris.
Struktur:
1)Huden er løst bundet og tynd opadtil. mere tyk og fast bundet
nedadtil. Mange store fedtkirtler.
2)Subcutis er sparsom og fedtfattig
3)Musklerne er som helhed rudimentære. Man kan dog udspile (m.
dilator naris) og sammenpresse nares.
Forsyning:
•a. dorsalis nasi (a. ophthalmica) og a. angularis (a. facialis).En
gren fra a. ethmoidalis anterior træder frem gennem foramen
nasale i næsebenet, og forsyner nederste del af den ydre næse.
•Venerne tømmer sig i v. ophthalmicae og v. facialis.
•Lymfekarrene dræneres til lymphonodi submandibularis.
•Den cutane innervation stammer fra n. trigeminus.
•Den nederste halvdel af ydre næse: ramus nasalis externus (s. n.
apicis nasi) fra n. ethmoidalis anterior (V1). Træder ud lige under
næsebenet ml knogle og brusk.
•Den øverste halvdel af ydre næse: n. infratrochlearis (V1)
•Helt lateralt: rami nasalis externi fra n. infraorbitalis (V2)

1.
2.
3.
4.

Cavitas nasi form
Cavitas nasi attributter
Nasus externus
Sinus paranasalis

4. Sinus paranasalis
De anlægges som udposninger af næseslimhinden, der vokser ind i de forskellige tilgrænsende knogler. Bihulernes
størrelse tilsammen er større end de to næsehuler. De er beklædt med næseslimhinde, og evt. materiale i den føres til
næsehulen ved hjælp af ciliebevægelser i epitelet. De frembyder alle store individuelle variationer og er ofte forskellige på
de to sider.
Funktionen af bilhulerne er meget diskuteret, ingen af disse teorier anses mere for relevante: 1) vægt. 2) Beskytte mod
temperatursvingninger og manglende fugtighed. 3) Resonansrum.
Stor klinisk betydning, da sinuitis kan have store komplikationer når det påvirker nærliggende strukturer. Undersøge
med gennemlysning med en stærk lampe. Man kan også bruge CT eller MR.
Forreste sæt: Meatus nasi medius (sinus maxillaris, sinus frontalis og den forreste del af sinus ethmoidale)
Bagerste sæt: Bagtil og opadtil i næsehulen (bagdel af sinus ethmoidalis, sinus sphenoidalis)
Sinus maxillaris: Den støste af bihulerne. Findes på hver side af corpus maxillae og har en kapacitet på ca. 15 ml. Den er
nærmest pyramideformet, med apex i processus zygomaticus maxillae.
•Mediale væg: Adskiller sinus fra næsehulen. Dannes af corpus maxilliae, den centrale del er optaget af et stort hul,
hiatus maxillae, tilstødende knogler indsnævrer hullet. Tilbage bliver en uregelmæssig spalte foran og under processus
uncinatus, samt hiatus semilunaris bagved og ovenover denne. Spalterne er dækkes af slimhinde, undtaget foran og
bagved processus uncinatus, hvor sinus maxillaris kommunikerer med næsehulen.
•Forvæggen: Ret tyk. Gennemløbes af fine kanaler som opadtil afgår fra canalis infraorbitalis og nedadtil ender i de små
kindtænder. Heri nerver og kar til tænderne. Kan være defekte mod sinus, og kar og nerver løber under slimhinden.
•Bagvæggen: Adskiller sinus fra regio infratemporalis og fossa pterygoiopalatina. Den er forholdsvis tyk. Fra formina
alveolaria på tuber maxiallae forløber kanaler til nerverne og de store kindtænder.
•Loftet: Adskiller sinus fra øjenhulen. Tynd. Slag mod øjenregionen kan forårsage fraktur i loftet af sinus maxillaris.
•Gulvet: Dannes af processus alveolaris maxillae og er meget tykt. Det er stærkt skrånende, så det dybeste punkt ligger
ca. 1 cm under næsehulens gulv. Det dybeste punkt ligger ud for 1. molar, hvor det danner et tydelig fremhvælving, i
reglen også udfor 2. molar. Disse rødder er ofte kun klædt med en tyndt knoglelag eller kun slimhinde  betændels fra
tænderne til sinus maxillaris. Under ekstraktion af tænderne kan slimhinden læderes, og der dannes et hul ml munden og
sinus, kan ses hvis man holder sig for næsen og puster, da vil de boble i alveolen.
Afløbsmulighederne ved betændelstilstande i sinus maxillaris er dårlige. Ydermere lukkes den lille åbning let ved
slimhinde opsvulmning og tykt sekret. Et dårligt afløb kan skyldes kronisk infektion.
Sinus frontalis: Ligger i os frontalis, lige over margo supraorbitalis og næseroden. Den frembyder stor individuel variation.
Den er typiskt delt ved en tyndt ossøst septum, der devierer til den ene side. Den er nærmest kileformet, med basis
vendende nedad. Den strækker sig et variabelt stykke ind i sqauma frontalis, således den ligger nærmere lamina interna
end lamina externa, dvs. at forvæggen er tykkere end bagvæggen.
Væggen mod øjenhulen er tyndest. Den kan dels munde i den meatus nasalis media, gennem en åbning i pars nasalis ossis
frontalis. De forreste sibensceller kan også danne en tragtformet kanal, infundibulum ethmoidale, hvorigennem pandehilen
åbner sig i den øverste ende hiatus semilunaris. Infundibulum har ofte et kroget forløb med indsnævringer, så
afløbmulighederne er ikke altid så gode.
Sinus spenoidale: Ligger i os sphenoidalis og optager det meste af det. Den kan strække sig fra roden af alae majores,
alea minores og processus pterygoidea til pars basilaris ossis occipitalis. De er også delt af et ossøst septum, der i reglen
devierer lidt fra midtlinien. Åbningen, apertura sinus sphenoidalis, er et stort rundt hul, som ligger ved recessus
sphenoethmoidalis. Sinus sphenoidale har relationer opadtil til hypofysen, n. opticus, lateralt til a. carotis interna og sinus
cavernosis med mange nerver, som er indlejret i denne eller dens vægger.
Sinus ethmoidalis: Består af talrige små tyndvæggede kamre, der fylder hele sidedelen af os ethmoidale. De
kommunikerer indbyrdes. Den benvævnes også laburinthus ethmoidale pga de mange kamre. Bulle ethmoidalis er en
særlig stor celle. Lateralt er sinus ethmoidalis kun adskilt fra orbita af en tyndt knogleblad, lamina orbitalis.
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HH.A.9 Orbita + indhold
3. Mm. Externi bulbi oculi

Indhold
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7.

Overblik & afgrænsning
Bulbus oculi + N. Opticus
Mm. Externi bulbi oculi
Glandula lacrimalis (tåreapparatet)
Kar, nerver & fedtlegeme
Relationer
Ydre øjne

1. Overblik & afgrænsning
•
•
•

Orbita: parret ossøs kavitet
Form: Firesidet pyramide, medial vægge
parallelle, lateral vægge 90gr
Afgrænsning:
• Loft: mod fossa cranii anterior
• Os front, ala minor sph
• Gulv: mod sinus maxillaris
• Os zyg & ala major sph
• Lat side: ala major os sphen, os. zygo. &
(proc orb palatini)
• Med side: lacrimale, ethmoidale &
frontale. Foramina ethmoidale post & ant
• Basis: ”Aditus orbitalis”
• Lukket af fibrøs plade (septum
orbitale + tarsi)
• Apex: Fissura superior (med)

•
•

•
•
•
•

4. Tåreapparatet
•

•

2. Bulbus oculi + N. Opticus
•
•

•
•
•

N. Opticus: S formet forløb til sclera 3mm
medialt for bagpol
Bulbus:
Kugleformet, Cornea: Hornhinde, 1/6
• Sclera: 5/6, sulcus sclera iml.
• Ækvator og axis bulbi externusml. Polus
ant og posterior: 8 kvadranter
Dybtliggende: enopthalmus
Fremstående: exopthalmus
På plads af muskler, fedtvæv, fascier,

Mm. Recti bulb sup, inf, lat & med
• Udspring fra annulus tend com.
• Medialis tættest på cornea & kraftigst
M. Obliq. sup: udspring lidt over & medialt for
ann tend com. Gennem trochleaInsertion
vifteformet bagerst lateralt bag bulb
M. Obliq. inf: Korteste, udspring fra orbita
gulv, insertion bagerste lat kvadrant
M. Levator palpebrae superius:udspring i
annulus, insertion is tarsus sup + hud øjenlåg
Innervation: Oculomotorius undtaget rect lat
(abducens) og obliq. sup. (trochlearis)
Bevægelser: NB: pga forskel ml. Øje akse og
muskel virkningsakse:
• Op: Obliq. Inferior + rectus superior etc.

•

I orbita: Glandula lacrimalis: Mandel, grårød,
serøs. øverst lat i fossa gl lacrimalis. Opdeles
delvist af m. Levator palp sene. 15
udførelsesgange til fornix sup lat. Innervation:
Facialis via n. Petrosus major, etc.
Ekstraorbitalt:
• Tårekanaler: Canaliculi lacrimales, en i
hvert låg. Suger kapilær – vinkelbøjet mod
tåresækken (op i låg, så medialt)
• Tåresækken: saccus lacr.
• Tåregangen: Ductus nasolacrimalis med
veneplex lig pseudocavernøse i næse
(tilstop)
Udvikling: Glandula fra ektodermale epithel,
saccus, canaliculi og ductus fra overflade
ektoderm

5. Kar, nerver & bindevæv
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arterier: A. Ophtalmica indenfor keglen slynget
mod trochlea. Deler til endegrene til glabella &
næseryg. Grene: Centr. retinae (!), aa. Ciliares,
supraorbitalis & lacrimalis
Vener: Opthmalica superior med aterie til sinus
cavernosus. Opthalmica inferior ud i sinus
cavern + plexus pterygoideus
Nerver:
I annulus tend com:
Nasociliaris: Følger a. Ophtalmica. Afgiver
ethmoidalis post (til sinus sphenoidale) og ant
(til næsehulen)
Oculomotorius: Deler sig i ramus superior og
inferior. Ramus inf. har gangl. ciliare
Abducens:
Lateralt udenfor:
Lacrimalis: frem lat efter anastomose fra n. Zyg
med parasymp til gl. lacr
Frontalis:deler sig i supratrochlearis og
supraorbitalis
Trochlearis: Kun obliq sub lateralt fra
Bindevæv:
Periorbita: periost
Septum orbitale: afgrænsning fortil
Corpus adiposum: fysiologisk fedt
Vagina bulbi: tenons kapsel. Forbundet med
sclera. Enhed med bulbus vs fedtvæv.
Medialt og lateralt check ligament medialt og
lateralt

6. Relationer
•

Bagtil med fossa cranii media, fortil med regio
orbitalis, nedad bagtil med fossa
pterygopalatina og regio infratemporalis
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HH.A.10 Øjets mikroskopiske anatomi
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Tunica fibrosa bulbi
Tunica vasculosa bulbi
Tunica interna bulbi
Regionale variationer i retina
Øjets brydende elementer

1) Tunica fibrosa
Udgøres af cornea: krummede segment og udgører den forreste 1/6 af kuglefladen på bulbus oculi. Sclera: resterende 5/6 og er svagere krummet. Adskilles på den ydre
overflade af sulcus sclerae der er belligende ud for limbus.
Cornea: (Hornhinden)
Glasklar avaskulær hinde, hvis funktion er lysbrydning. Opbygget af 5 lag. Er 0,5 (centralt) -0,7 (perifert)mm. tyk. 11-12 mm lang.
1.Epithelium anterius corneae – flerlaget uforhornet pladeepithel med mange mitoser i det basale lag. 5-6 lag celler. 50 mym tykt.
2.Lamina limitans anterius (Bowmans lag) - Homogent lag af mikrofibriller. 10 mym tykt.
3.Substantia propria corneae – Skiftende retninger af lameller af kollagen I med keratocytter (flade fibroblaster) og GAGs imellem.
4.Lamina limitans posterior (Descemets membran) – Hexagonalt mønster af gitre lag på lag. Elastisk. PAS-positiv. Er egentlig en basalmembran.
5.Epithelium posterius (endothelium camerae posterior) – Pumper vand ud af cornea (mange mitochondrier med ATP). Har GAGs for at være gennemskinnelig.
•Cornea innerveres af nn.ciliares longi fra n.nasociliaris (fra n.ophtalmicus V1)
•Hydreringsgraden er 80%, hvis dette ikke er normalt, vil cornea miste transparens.
•Cornea ernæres især ved diffusion af vand + glukose fra camera ant. og fra limbus cornea. Det vigtigste stofskifte proces er anaerob glykolyse.
Sclera: (Senehinden, det hvide i øjnene)
Uigennemsigtig. Opbygget af 3 lag af tæt kollagent bindevæv. Er meget stærkt. Tykkelse 0,3-1mm, Tykkest svarende til den bagerste pol.
Gennemtrænges bagtil af n. opticus, og er her sammenhængende med duraskeden omkring nerven.
1.Lamina episcleralis, Tenons kapsel – løst bindevævslag med en del kar.
2.Substantia propria sclerae – kollagene fibre i mange retninger.
3.Lamina fusca sclerae – mørkt lag med mange melanocytter + melaninholdige makrofager i kollagene og elastiske fibre. Fortsætter direkte i lamina suprachoroidea
Limbus (Overgangszonen mellem cornea og sclera)
Strukturer af største vigtighed for opretholdelsen af det intraoculære tryk: afløbet for kammervæsken er her. Desuden vigtig lokalitet for mange kirurgiske indgreb.
Opbygget af dele fra både cornea og sclera, udgører en ca 2mm bred og 1mm tyk vævsstrimmel.
1.Tunica conjunctiva – ligesom corneaepithelet bare med lidt flere lag end 5-6 + corneas randslyngenet
2.Tenons kapsel – tæt kollagent bindevæv
3.Lamina episcleralis – tæt bindevæv
4.Limbale (corneo-sclerale) stroma – bundter af kollagene fibre
•Kammervandets afløbsapparat (reticulum trabeculae + sinus venosus sclerae) – ligger i kammervinklen (angulus iridocornealis). Har Reticulum trabeculare limbi + det
cribriforme netværk. Canalis Schlemmi er indskudt mellem det trabekulære netværk og det limbale stroma med reticulum trabeculare som ”prop” for udløb af
kammervæsken til den schlem´ske canal. 70-90 % af kammervæsken denne vej. Resten absorberes af corpus ciliare. Canalis Schlemmi fortsætter i 25-35 samlekanaler
til det sclerale veneplexus + episclerale vandvener
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2) Tunica vasculosa
Indeholder især mange kar og pigment.
Består af choroidea, der er den største og
bagerste del, corpus ciliare og iris.
Choroidea (Årehinden)
Ligger indenfor sclera og udenfor retina
imellem disse.
Er brun pga. pigment. Fortsætter anteriort i
corpus ciliare (grænsen hedder ora serrata).
Sammenhængende med bindevævet omkring
n.opticus og sv.t. pia mater og
arachnoidea. Er løst bundet til sclera,
mens den er fast bundet til retina. Består
yderst til inderst af følgende:
1) Lamina suprachoroidea
Der er et pigmenteret (med melanocytter
med melaningranula) tyndt bindevævslag. Er
pigmenteret for at opfange (overskuds-) lys,
der bliver til varme ligesom i pigmentepithelet
i retina.
2) Substantia propria
Består af løst bindevæv med tæt netværk af
mange kar (arterioler, venoler og især små
vener), der kommer fra aa. ciliares
(posteriores breves et longi) og forlader
øjet som 4 vv.vorticosae. Hovedopgaven er
at levere en masse blod til og fra lamina
choriocapillaris, der modtager en masse
varme fra retina (især pigmentepithelet). Er
meget cellerigt med melanocytter og
makrofager med melanin, der skal absorbere
overskudslys.
3) Lamina choriocapillaris
Er et tyndt fladt net af fenestrerede
kapillærer, der overfører varme fra retina til
choroidea og ernærer den perifere del af
retina (fra pigmentepithelet til og med
stratum plexiforme externum).
4) Lamina basalis (Bruchs membran)
Ligger mellem choroidea og retina og faktisk
er en del (tilhører) begge lag. Består af en
basalmembran mod pigmentepithelet i
retina og perifert af en elastisk membran
mod choroidea.

Corpus ciliare (Strålelegemet)
Udgør den anteriore fortykkede del af choroidea (tunica vasculosa).
Afgrænses bagtil mod choroidea (og retina) af ora serrata. Er trekantet i
tværsnit. Ligger lige internt for sclera bagved cornea (hornhinden).
Består bagtil af en flad del, pars plana., der er 4 mm. bred og
pigmenteret (for at hindre lysreflekstion) og af en anterior pars plicata
(corona ciliaris), der er 2 mm. bred og består 70 folder (processus
ciliares). Imellem de radiære folder findes hårligende zonulatråde til
ophængning af linsen. Består af
1) Lamina supraciliaris
Der er en ren fortsættelse af lamina suprachoroidea, der er et tyndt
pigmenteret bindevævslag.
2) M.ciliaris
Der er akkomodationsmusklen af glat muskulatur innerveret af
n.oculomotorius fra parasympatiske nucleus oculomtorius
accessorius (Edinger-Westphal) og via nn.ciliares breves med
synapse i ganglion ciliare. Er indlejret i vaskulært bindevæv. Har fibre i
tre forløbsretninger (meridionale, radiale og cirkulære). M.ciliaris
fremkalder akkomodation ved krumning af linsen ved nærblik. Dette sker
ved, at musklen trækker corpus ciliare lidt fremad, hvorved
zonulatrådene, hvori linsen er ophængt, afslappes lidt  linsen krummes
lidt mere pga. egen elasticitet (elasticitet forsvinder med alderen  skal
bruge læsebriller ved nærblik).
3) Stratum vasculosum er rigt vaskulariseret bindevæv. Sv.t.
Choroidea substantia propria, som den også er en fortsættelse af.
4) Lamina basalis
(Bruchs membran) findes også her og er basalmembran for det
pigmenterede ciliære epithel.
5) Det pigmenterede ciliære epithel
Er et enkelt lag kubiske celler fra ora serrata til irisroden med mange
melaningranula. Fortsætter i dilatorepithelet i iris
6) Det upigmenterede ciliære epithel
Er et enkelt kubisk-cylindrisk lag. Fortsætter i det pigmenterede epithel
på bagsiden af iris. Dækkes internt mod corpus vitreum af stratum
limitans internum, der er en fortsættelse af denne fra retina. Har som
hovedfunktion produktion af kammervand sv.t. til pars plicata.
Kammervandet secerneres aktivt ud i camara posterior (bagved iris) ,og
der findes en blod-kammervandsbarriere (med zonulae occludentes) mod
de underliggende kapillærer i stratum vasculosum. Der er meget Na og
Cl i kammervandet pga. Na-K-ATPaser ligesom i proximale nyretubuli
(ved urindannelse). Kammervandet løber fra det upigmenterede ciliære
epithel ud i camera posterior  rundt om ”medialkanten” af iris  i
camera anterior  perifert heri bliver optaget i det trabekulære reticulum
i kammervinklen. Kammervandet opretholder konstant tryk i øjet for at
bevare form. Det upigmenterede ciliære epithel secernerer (muligvis)
også hyaluronan og kollagen til corpus vitreum.

Iris (Regnbuehinden)
Den mest anteriore del af tunica vasculosa. Udformet som en
tynd cirkulær skive. Adskiller camera ant. og post. Varierer i
størrelse afhængigt af lysmængden, og fungerer som øjets
blænde. De forskellige farver skyldes vekslende indhold af
pigment i irisbindevævet, pga varierende indhold af
melanocytter. (Men udgangspunktet for alle hvide er blå
upigmenterede iris, der kan pigmenteres med alderen)
Pupillen angiver blot der, hvor iris ikke er til stede.
Miosis = små pupiller.
Mydriasis = store pupiller.
Irisroden = margo ciliaris er hæftet til corpus ciliare. Margo
pupillaris er den indre frie kant, der bagtil hviler på forfladen af
linsen.
Forfladen opdeles i pars pupillaris (inderzonen), der ligger inde
ved pupillen og er 1,5 mm. Her ses pupillærkrypter adskilt af
radiært forløbende bånd. pars ciliaris er yderzonen, der har
radiære kamme pga blodkar, der ved iriskraven danner en
circulus arteriosus (minor). Ciliære krypter ses nær irisroden.
Iris betsår af
1. Lamina marginalis anterior
Er affladede fibroblaster og melanocytter i et tyndt lag.
2. Stroma iridis
Løst bindevæv med kollagene fibre, grundsubstans og celler som
makrofager med pigment, fibroblaster og melanocytter. Har
mange blodkar (fra aa.ciliares longi), der danner en circulus
iridis major ved irisroden, der afgiver radiale arterier til iris. I
stromaet i pars pupillaris ligger den cirkulære m.sphincter
pupillae tæt ved margo pupillaris, der innerveres parasympatisk
af N.III (oculomotorius) via nn.ciliares breves og ganglion ciliare
fra IIIew. Fremkalder pupilkontraktion ved lysrefleksen.
3. Epithelium anterius iridis (=m.dilator pupillae)
Det upigmenterede epithellag på bagsiden af iris. Består af ét
lag celler af, der har en muskulær basal del af muskulære
udløbere (=m. dilator pupillae), og en apikal epithelial del med
kernen og pigmentgranula, der fortsætter som det pigmenterede
ciliære epithel i corpus ciliare. M.dilator pupillae innerveres
sympatisk fra ganglion cervicale superius via tråde omkring a.
carotis interna og a. ophtalmica.
4) Epithelium posterius iridis
Et pigmenteret enkelt lag celler, der hindrer refleksion af lys i
øjet. Forsætter perifert i det upigmenterede ciliære epithel i
corpus ciliare.
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3) Tunica interna bulbi

4) Regionale variationer

5) Øjets brydende elementer

Tunica interna bulbi
Retina (nethinden) udgør øjeæblets inderste lag.
Lyset skal i gennem de 8 inderste lag før det bliver sanset i det 9.
lag. (Stave og tappe)

Regionale variationer i Retina.
Findes ialt 120 mio. stave og 6 mio. tappe i retina. Tappene findes
især i fovea centralis og meget mindre perifert herfor. Ingen stave
findes i fovea centralis men de tiltager indtil 5 mm perifert herfor
og aftager derefter igen.

Øjets brydende medier ( = hornhinden, kammervandet, linsen og
glaslegemet)
Cornea (43d)
Linsen (19d??)
Fibrøs kapsel. Enlageet kubisk epithel der mitoserer. Inderst nulcleus.
Bikonveks gennemsigtigt legeme. Ligger bag kammervandet og foran
glaslegemet. Holdes fast af zonula-tråde (fibrae zonulares) fra equator lentis
(perifere kant) til corpus ciliare, dog sådan at de tråde, der sidder fast på
forreste del af corpus ciliare, er bundet til den bageste del af linsekanten, mens
de tråde, der sidder fast på bageste del af corpus ciliare er bundet til den
forreste del af linsekanten. Derved krydser de forreste og bageste tråde
hinanden og der dannes sammenhængende flade membraner. Omgives af en
kapsel (capsula lentis) med tyk basalmembran. Linsen består af ydre blødere
cortex lentis og indre fastere nucleus lentis.
Linseepithelet (ét lag kubiske celler) findes kun på forsiden og equator
lentis og ikke på bagsiden. Linsecellerne (i selve linsen) dannes ud fra det
equatoriale linseepithel anteriort, der omdannes til linseceller, der vandrer
lateralt og dernæst posteriort gennem cortex lentis og til sidst ender i nucleus
lentis, hvor cellekernen nu er væk (død).
Linsen er levende væv og er gennemsigtig pga. formen og celle-arrangementet
og mangel på intercellulærsubstans. Bliver med alderen gullig. Ved katarakt
(grå stær) bliver linsen grå og uigennemsigtig. Derfor laves operation med
indsættelse af kunstig linse istedet.
Med alderen bliver linsen stivere = presbyopi = gammelsyn
(”langsynethed”) = nedsat akkomodation  læsebriller

1. Pars pigmentosa (pigmentepithelet)
1 lag af kubiske celler med tværovale kerner, mange
melaningranula (pigment mørk farve), mange mitochondrier,
meget SER. Har residuallegemer med indhold af tidl. fagocyterede
dele af ”slidte” ydersegmenter af tappe og stave. Har apikale
mikrovilli mod stav-tap-laget. Har basale invaginationer. Ligger på
Bruchs membran = lamina basalis, der fungerer som
basalmembran og også er en del af choroidea.
2. Stratum photosensorium (stav-tap-laget)
Ydersegmenterne af stave og tappe. Det lag, der opfatter lys.
3. Stratum limitans externum
Gennemløbes kun og består af den externe(yderste) del af Müllercellernes cytoplasma og den yderste del af indersegmenterne af
stav- og tap-cellerne
4. Stratum nucleare externum (ydre kornlag)
Stav- og tapcellernes cellelegemer (soma) + deres
indersegmenter
5. Stratum plexiforme externum
Kontakter(synapser) (stav-spherulae + tap-pediculi(triader))
mellem udløbere fra stave og tappe og dendritter fra de bipolære
neuroner og horisontalcellerne
6. Stratum nucleare internum (indre kornlag)
Cellelegemer af bipolære neuroner ogi nterneuronerne=
indskudsneuroner= horisontalecellerne og de amakrine celler, der
begge er integrerende og modulerende på synsimpulserne og
endelig Müller-cellerne. Yderst til inderst ligger kernerne som:
•Horisontalcellelegemer
•Bipolære neuron cellelegemer
•Müller-cellelegemer (gliacelletype)
•Amakrine cellelegemer
7. Stratum plexiforme internum
Kontakter (synapser) mellem udløbere fra de bipolære neuroner
og dendritter fra de store multipolære neuroner (2. neuronet) i
stratum ganglionare
8. Stratum ganglionare (opticusgangliecellelaget)
2.ordens neuroner med stor rund kerne i 1 lag og kan opdeles i
dværgganglieceller og diffuse ganglieceller
9. Stratum neurofibrarum (opticustrådlaget)
Trådene, der løber sammen til n.opticus og videre evt. chiasma
opticus  tractus opticus  corpus geniculatum laterale
(synapser her)  radiatio optici (med Meyers loop)  synscortex
bagerst i lobus occipitalis
10. Stratum limitans internum
Udvidede ender af Müller-celler + basalmembranen ind imod
corpus vitrium

Macula lutea - Den gule plet (Er dog rødbrun ved oftalmoskopi).
Findes 1 mm lat.(temporalt) for bagerste øjenpol. Er gul pga. caroten
(xantofyl; det i gulerødder) i bipolære neuroner og ganglieceller. Er 3 mm
i diameter.
Fovea centralis (centralgruben – centrum af macula lutea!)
Findes i centrum af macula lutea. Dvs. 4 mm lat. (temporalt) for discus
nervi optici. Har vægge der skråner ned imod centrum af fovea centralis,
hvor der pars nervoså kun består af fotoreceptorlaget og Mullercellecytoplasma. Lyset kommer dermed næsten direkte til tappene i
bunden af fovea centralis. Tappene er her længere og tyndere end i resten
af retina. Perifert i fovea dukker stavene op.
Discus nervi optici (papilla nervi optici).
Der hvor n.opticus dannes fra retina. Ligger 3 mm nasalt (medialt) for
bageste øjenpol. Har ved oftalmoskopi mere lysere rød farve end resten af
retina pga. mangel på underliggende choroidea og næsten hele retina
(ingen pigmentceller).
Papilødem er meget vigtigt klinisk symptom ses ved oftalmoskopi
som prominens af discus nervi centralis. Er ofte udtryk for øget
intracranielt tryk pga. tumor eller hjerneblødning.
Retinas blodforsyning.
Retina har dobbelt blodforsyning. A. og v. centralis retinae træder ind
i øjet gennem discus nervi optici. Den eksterne del af retina (fra
stratum pigmentosum til og med stratum plexiforme externum) forsynes
af kapillærnettet i lamina choriocapillaris i choroidea. Den interne del af
retina (dvs. fra stratum nucleare internum) forsynes af a.+ v.
centralis retinae.
A.centralis retinae kommer fra a.ophtalmica og deler sig i retina i 4 grene:
En sup. og inf. gren, der begge deler sig i en nasal og temporal gren.
Grenene ligger tæt på stratum limitans internum og ses let i
oftalmoskopet.
V.centralis retinae og dens grene følger a.centralis retinae og dens grene.
Dog krydser arterie- og venegrenene ofte hinanden. Begge er fysiologiske
endegrene, hvorfor aflukning medfører hhv. blindhed og nedsat syn for
arterier og vener.
N.opticus
Fremskudt hjernedel. Omgives af alle tre hjernehinder frem til øjet. Derfor
kan forhøjet intracranielt tryk (pga. hjernetumor eller –blødning) forplante
sig ud til øjet via det subdurale eller subarachnoideale rum og give
papilødem, der netop er et vigtigt klinisk tegn på forhøjet intracranielt
tryk. Hver n.opticus indeholder 1,2 mio nervetråde, der hver udgør
2.neuron i synsbanen, hvor de bipolære ganglieceller er 1. neuron og
cellerne i corpus geniculatum lat. er 3. neuron. Herfra løber synssansen
bagud via radiatio optica til ”4.neuron”, der ligger i occipitallappen.

Glaslegemet (Corpus vitreum)
Den helt gennemsigtige, vandklare ”klump” af gel, der udfylder den indre og
langt største del af øjet. Mere præcist ligger glaslegemet bagved linsen og foran
retina, der omgiver det meste af corpus vitreum. Har som formål 1. totalt
gennemsigtig for lys, 2. udfylde øjets indre, så øjet og især retina ikke ”falder
sammen” og dermed kan holde sin runde form og 3. diffusionsmedium for især
ilt og CO2  diffundere til og fra retina og til glaslegemet selv. Består af 99 %
vand med lidt proteoglykan (hyaluronan) til at holde sammen og give det form.
Øjets hjælpeorganer
Øjenlågene
De 6 lag i øjenlåget.
1. Hud
2. Underhud (subcutis eller tela subcutanea)
3. Pars palpebralis orbicularis oculi = muskellaget
4. Tarsus + septum orbitale = bindevævsskelettet (laget indeholder også
mm.tarsales (symaptiske) og m.levator palpebrae superioris (parasympatisk)
5. Kirtellaget, der egt. ligger spredt i bindevævet også
6. Conjunctiva (tunica conjunctiva palpebrarum) = slimhinden, der fedter
øjenlågene til fra kirtellaget. Indeholder også rødderne til øjenvipperhårene.
Øjets bindehinde (tunica conjunctiva)
Består af et epithellag med underliggende løst bindevæv.
(Resten beskrives i øjets makroskopiske anatomi, det kan vi klippe ind
her!)
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HH.A.11 Det ydre øre og mellemøret
1) Auris externa
Består af øremuslingen, auricula og
den ydre øregang, meatus acusticus
externus, strækker sig medialt ind til
trommehinden.
•Auricula (øremuslingen): Placeret
lateralt på hovedet, ud for den nedre
del af os temporale. Form som en
muslingeskal. Består af elastisk brusk
omgivet af tynd hud (stramt bundet).
Øreflippen, lobus auricularis – ikke
brusk, men udgøres af en fedtfyldt
hudduplikatur. ”Fremspring”: Tragus,
antitragus, helix, antihelix. - cavitas
chonchalis (den dybeste del).
Indgangen, porus acusticus
externus, dækkes gerne af stive
terminalhår, tragi.
•Meatus acusticus externus (den
ydre øregang): Fra den frie rand af
tragus til trommehinden, membrana
tympani. Længde ca. 3,5cm. Bredest
yderst (dia 1cm) og smallest i den
ossøse del (isthmus) (dia 0,5cm). Den
yderste 2/3 består af elastisk brusk,
inderste 1/3 er ossøs (og dermed
ubevægelig). Forløbet er normalt svagt
S-formet – der forekommer stor
individuel variation. - Overordnet:
medialt fremad opad; medialt bagud
opad og til sidst medialt fremad nedad.
•OBS: Undersøg: træk opad og bagud i
auriclen I den ossøse del er huden tynd
og meget stramt bundet. Infektioner
her er derfor meget smertefulde. I den
bruskede del er huden tykkere og
indeholder fedtkirtler samt store
modificerede svedkirtler, glandulae
ceruminosae som sammen med
fedtkirtlerne danner ørevoks, cerumen.
Den dybe øregang er normalt steril.
Forreste væg i øregangen har relation
til caput mandubulae. Øregangen
udvides ved mundåbning.

Membrana tympani (trommehinden):
Omtrent cirkulær, diameter på 10mm (lidt
bredere end høj). Tykkelse 0,1mm. Står skråt,
så den lateral flade vender nedad og fremad
(50grader med horisontal og sagittalplanet). Er
let tragtformet – centrale parti: umbo Farve:
perlemorsgrå, blank og spejlende. Opdeles i en
større pars tensa (stram) og en mindre pars
flaccida (tynd og slap). Pars flaccida
afgrænses af forreste og bagerste hammerfold
som nedbindes til proc. lat. mallei. - 3 lag:
stratum cutaneum (epithel), stratum fibrosum
(fibrøst lag) og stratum mucosum (slimhinde).
Pars flaccida har ikke et lag stratum fibrosum
•Prominentia mallearis: hvidt fremspring
som skyldes malleus’ proc. lateralis. Stria
mallearis: linie fra umbo til prominentia
mallearis – skyldes manubrium mallei. - er
med til at opdele trommehinden i dens 4
kradranter .
-Forreste nedre giver stor lysrefleks
(lyskeglen).
-Kirurgiske indgreb i nederste, bagerste quadr.
Crus longus incudis: kan evt ses gennnem
membranen i den bagerste øvre kvadrant.
Kar og nerver til det ydre øre:
Arterier:
Ydre øre:
•a. auricularis posterior
•a. Temporalissuperficialis
Øregang + cutane lag af trommehinden:
•a. auricularis profunda (a. maxilaris)
Venerne: følger stort set arterierne.
Lymfe: til nodi lymphatici parotidea
superficialis og nnll. Mastoidei.
Innervation:
•Hud på øre: n. auricularis magnus (C2-C3)
•Foran øre & øregang: n. auriculotemporalis
(n. mandibularis r. auricularis)
•Resten af øregang + trommehinde: n. Vagi
Kan fremkalde vagus reflekser (som hoste)
ved f.eks. otoskopi. n. auricularis posterior (n.
facialis) – (sensorisk fra trommehinde, mm.
Auricularis ol.)

1.
2.
3.
4.

Auris externa
Media 1: Cavitas tympani
Media 2: Ossiclerne
Media 3: Led, muskler &
caviteter

2) Auris media 1: Cavitas tympani
Cavitas tympani:
Afgrænses medialt af det indre øre, og lateralt af trommehinden. Kommunikerer bagtil gennem
antrum mastoideum med cellulae mastoideae.. fortil med gennem tuba audítiva.
Væggene er beklædt med tynd, transparant slimhinde, som er stramt nedbundet.
Form og størrelse af cavitas tympani:
Form som en bikonkav linse i saggitalplanet. Afstanden mellem hhv. forvæg og bagvæg, samt gulv
og loft er nogenlunde konstant, cirka 15 mm. Afstanden mellem medial- og lateralvæg, varierer
Opadtil ca. 6mm. Ud for den centrale del ca. 2mm, og nedadtil ca. 4mm.
Trommehulen opdeles i 3 dele: Hypotympanon: trommehulen er placeret under trommehindens
niveau. Mesotympanon: trommehulen som er placeret ud for trommehinden. Epitympanon
(recessus epithympanicus): placeret over trommehindens niveau: indeholder størstedelen af
høreknoglerne.
Gulvet: (paries jugularis) Tynd knogleplade, som adskiller trommehulen, fra fossa jugularis, hvor den
øvre udvidede del af v. jugularis interna (bulbus superior v. jugularis interna) er placeret. I gulvet
forekommer et lille hul til n. tympanicus (gren af n. glossopharyngeus).
Loftet: (paries tegmentalis). Tynd knogleplade, tegmen tympani, som adskiller trommehulen fra
fossa cranii media. Loftet decenderer fortil.- Klinik: En betændelse i mellemøret kan som en
komplikation brede sig gennem loftet og give anledning til fx meningitis, encephalitis eller en
intracerebral abces (hos børn hvor suturen ikke er ossificeret)
Forvæg: (paries caroticus). Er lav, da loftet (tegmen tympani) decenderer fortil. Nedadtil udgøres
forvæggen af en tynd knogleplade, som samtidig danner bagvæggen i canalis caroticus. Opadtil i
forvæggen forekommer en bred åbning til kanalen, canalis musculotubarius. Denne kanal opdeles
ufuldstændigt af en tynd knoglehylde (septum canalis musculotubarii) i en lille øvre semicanalis
m. tensoris tympani (hvor m. tensor tympani er placeret) og en større nedre semicanalis tubae
auditivae (indmundingen af tuba auditiva i mellemøret).
Bagvæg (paries mastoideus): Øverst findes aditus ad antrum (indgangen til antrum mastoideum).
Tæt under aditus ad antrum findes et kegleformet fremspring, eminentia pyramidalis. Senen af m.
stapedius kommer ud gennem det kegleformede fremspring og strækker sig herfra til insertion på
stigbøjlen. Under adutus af antrum har bagvæggen relation til canalis facialis (3. stykke). I
bagvæggen finder man nedadtil åbningen for chorda tympani, som afgives fra canalis facialis’ 3.
stykke og har et forløb gennem trommehulen med relation til trommehinden.
Medial væg (paries labyrinthicus): Præget af relationen til de indre øre. Stor afrundet prominens,
promontoriet (fremkaldt af den basale sneglevinding) – med furer som fremkaldes af nerverne i
plexus tympanicus. Bagved og over promontoriet fenestra vestibuli (det ovale vindue), som giver
adgang til vestibulum og scala vestibuli. (hullet lukkes in vivo af basis stapes). Nedadtil og bagtil,
delvist skjult af promontoriet fenestra chochleae (det runde vindue), som fører ind i scala tympani.
(hullet lukkes in vivo af membrana tympani secundaria). Fortil på medialvæggen processus
cochleariformis (den bagerste ende af septum canalis musculotubarii), som skyder sig lidt ind foran
det ovale vindue, hvor det bøjer lateralt, og således laver en lille trisse, hvor senen fra m. tensor
tympani glider. På medialvæggen findes udbulinger fra canalis facialis og den laterale buegang:
prominentia canalis facialis (2. stykke) og prominentia canalis semicircularis lateralis.
Lateral væg (paries membranaceus): Dannes hovedsageligt af trommehinden. Nedadtil (i
hypotympanon) inddrages en lille del af pars tympanica (os temporale). Opadtil (i epitympanon)
inddrages pars squamosa (os temporale).
Kar og nerver:
Mange små a. fra a. carotis externa. Venerne tømmes i plexus pterygoideus og sinus petrosus
superior. Lymfekar: Medialt: nnll. retropharyngei og cervicales profundi. Lateralt: nnll. parotidei &
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mastoidei. Slimhinden innerv fra plexus tympanicus – hovedsagelig af n. tympanicus
(n. IX).

HH.A.11 Det ydre øre og mellemøret
3) Ossicula auditus
Øreknoglerne, ossicula auditus:
Malleus, incus og stapes – danner kæde fra
trommehinden til indre øre.
Malleus er fæstnet til trommehinden,
stapes til det ovale vindue, mens incus
binder de to sammen.
Malleus (hammeren): Størst, kølleformet.
Består af et hoved, et skaft og 2
fremspring. Caput er placeret i
epitympanon og bærer en ledfacet på
bagsiden til leddannelse med incus.
Manubrium (skaftet): vender nedad, er
sammenvokset med trommehinden og ses
som stria mallearis på denne. Adskiller
øverste forreste og øverste bagerste
kvadrant. Proc. lateralis (fremspring):
Kort fremspring øverst på manubrium, som
løber lateralt mod trommehinden - ses som
prominentia mallearis på trommehinden.
Danner tilhæftningen for forreste og
bagerste hammerfold (som afgrænser pars
flaccida). Proc. anterior (fremspring) –
hæftet til fissura petrotympanica ved et
ligament.
Incus (ambolten): Består af: corpus, crus
longum og crus breve. Corpus: Placeret i
epitympanon. Bærer fortil ledfacet til
leddannelse med caput mallei. Crus breve:
fæstnet med et ligament til bagvæggen af
recessus epitympanicus. Crus longum:
Løber nedad parallelt med og medialt for
manubrium mallei. Bøjer medialt og danner
led med caput stapedis.
Stapes (stigbøjlen): Består af: Caput, 2
crura og basis (som vender ind mod
fenestra vestibuli). Caput stapedis:
vender lateralt og danner led med crus
longus incudis. Crus anterius og crus
posterius forbinder caput med basis
stapedis. Basis stapedis (fodpladen):
vender medialt og er hæftet til randen af
det ovale vindue.

4) Led, muskler & caviteter
Led og ligamenter:
Ægte led – meget lille bevægelighed, nærmest mere en
fjedren. Manubrium følger trommehindens svingninger. Når
manubrium svinger medialt, forskydes crus longum incudis
og dermed stapes i samme retning. Basis stapes trykkes
ind i det ovale vindue mod perilymfen.
Fra trommehinden til det indre øre forekommer en 20x
forstrækning af lyden som dels skyldes arealforskellen
mellem trommehinden og basis stapedis (10x) +
knoglernes vægtstangsvirkning (2x) - Kraften forøges men
amplituden mindskes. - Lyd (luftsvingninger) bliver oversat
til svingninger i væske  energitab.
m. tensor tympani:
Udspring: Semicanalis m. tensor tympani. Forløb: Bagud og
i krog på processus cochleariformis, og løber herfra i en ret
vinkel lateralt og hæfter på manubrium mallei.
Insertion: retvinklet ind på manubrium mallei.
Funktion: Trækker manubrium mallei medialt␣spænder
trommehinden␣dæmper svingningerne.
- Kontraheres reflektorisk ved lyd af høj intensitet.
Innervation: n. tensor tympani (n. mandibularis).
m. stapedius: (den mindste tværstribede skelet muskel
hos mennesket). Udspring: Eminentia pyramidalis.
Insertion: Caput stapedius (tæt ved ledfacetten).
Funktion: Vipper basis stapedis lidt ud af fenestra vestibuli
(det ovale vindue)␣dæmper svingningerne overført til
perilymfen. – Beskytter det indre øre.
Innervation: n. stapedius (n.facialis (afgives fra 3. stykke)).
- Klinik: ved facialis parese forekommer ofte ”hyperakusis”
– overfølsomhed over for lyd.
Antrum mastoideum:
Dannet ved pneumatisering af trommehulen.
Kommunikerer fortil gennem aditus ad antrum med
epitympanon, og bagtil med cellulae mastoideae.
Uregelmæssigt, nærmest
bønneformet
rum,
hvis
bund
ligger
lavere
end
aditus
␣ dårlige drænageforhold for eventuelle pus-ansamlinger i
antrum eller cellulae mastoideae.
Cellulae mastoideae:
Dannes ved pneumatisering fra antrum mastoideum. Er
meget variable. – Klinik: mastoiditis – ofte i forbindelse
med mellemørebetændelse.
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Indhold
1.
2.
3.
4.
5.

HH.A.13 Ansigtet
1) Knogler
Pandebenet + ansigtsknoglerne. Knyttet
sammen af suturer bortset fr amandiblen
(kæbeleddet og bløddele)
Maxilla: Overkæbebenet x2
•Corpus centralt, indeholder sinus
maxillaris
•Processus zygomaticus, sammenvokset
med proc. frontalis os zygomaticus
•Proc. palatinus (anteriore ¾ af pal. dura)
•Proc. alveolaris
Zygomaticum: Kindbenet x2
•Proc. frontalis: inf.-lat rand i øjeåbningen
•Proc. temporalis: del af arcus zygomaticus
Nasale: Næsebenet x2: Benede næseryg
Lacrimale x2: flad m. aflang
tåresækfordybning
Palatinum: Ganebenet: Bagerste gane
samt lateralvæg i næsehulen. Består af
lamina horizontalis fortil samt lamina
perpendicularis bagtil i sidevæg foran proc
pterygoideus spheno
Concha nasalis inferior: Nedre
muslingeben x2: nederste lateralvæg I
næsehulen
Vomer: plovskærebenet:
bagerste/nederste del af skillevæggen i
næsehulen
Detaljer
•Processus frontalis maxillae: Hver side ml.
næse- og tåreben til pandebents pars
nasalis
•Crista lacrimalis anterior fortsætter I
margo infraorbitalis
•Incisurae supraorbitalis
•Foramina infraorbitalis
•Foramina mentale

2) Muskler
Generelt:
•Omkring åbninger undt epicranii.
•Udspringer typisk fra kraniet og hæfter i huden
•Kommer alle fra 2. branchiebue, derfor facialis.
Detaljer:
•Orbicularis oculi: Pars orbitalis vs. pars palpebralis
og pars lacrimalis (profund for tåresækken)
•Buccinator udspringer fra lateralfladen af maxillen
og mandiblen udfor tre store kindtænder. Bagtil fra
raphe pterygomandibularis mellem hamulus
processus pterygoidei og mandiblen
Klinik:
•Løfte øjebryn
•Knibe/lukke øjne tæt
•Vise tænder
•Trække mundvige nedad (platysma)

3) Nerver
Facialis:
•Alle mimiske motorisk, fra pes anserinus major
•Deler sig i temporofaciale stamme og cervicofaciale
stamme samt auricularis prosterior
•Cervicofaciale stamme deler sig i r. Colli og r.
Marginalis mandibulae
•Klinik: facialisparese test!
Trigeminus:
•Til cavum trigeminale i impressio trigeminalis
•Sensitive rod i ganglion trigeminale s. Semilunare
(Gasseri = legemets største sensitive ganglion)
•Maxillaris og mandibularis er 1. branchiebue
•Ophtalmicus har dog ikke nogen forbindelse med 1.
branchiebue = sekundær trigeminus indbygning
•Alle tre trigem grene innerverer dura mater enc.
•Innervationsområder overlapper
•Ophtalmicus: nn. supraorbitalis, supratrochlearis,
lacrimalis og infratrochlearis samt r. nasalis externus
af ethmoidalis anterior
•Maxillaris: nn. zygomatico temp & facialis,
infraorbitalis og buccalis
•Mandibularis: n. Mentalis
•Klinik: Trigeminusneuralgi: anfald af jagende
smerter ved en af trigeminusgrenene

Knogler
Muskler
Nerver
Kar
Embryologi

4) Kar
A. Facialis
•3. Anteriore gren fra carotis externa.
•Passerer bagre pol af gll submandibularis i dyb fure, op omkring basis
mandibulae, foran m. Masseter snoet op på ansigtet til a. Angularis
•Afgiver a. Labialis inferior og superior.
• A. Superior sender gren til septum nasi
• Blædning i læben standses ved at klemme mellem tommel og
pegefinger
•Anastomoserer livligt med a. Maxillaris, a. Temporalis superficialis og a.
Opthalmica
V. Facialis
•Begynder v. Angularis, ned bagud mod angulus mandibularis bag a. Facialis,
mindre snoet og mere superficielt men stadig profundt for ansigtsmuskler
•Superficielt over gll. Submandibularis
•Ender i v. Retromandibularis ved ang. mandibulae
•Kommunikerer udfor mediale øjenkrog med v. Supraorbitalis og vv.
Opthalmicae, og længere nede via v. Faciei profunda med plexus
pterygoideus  spredning af superficiel ansigtsinfektioner til hjernens
venøse sinus
•Også afløb fra v. opthalmicae til sinus cavernosus
Lymfen
•Til lnn preauriculares, submandibulares og submentales. “Skrå linier”

Embryologi
•
•
•
•
•
•
•
•

Mundbugten fremvokser mellem pandevolden og kæbebuen. Lige herover
udvikler fortykkelse af pandevoldens epithel på hver side af midtlinien:
olfaktoriske placoder (profund i kontakt med bulbus olfactorius
Omkring lugteplacoder proliferation af mesoderm  processus nasalis
medialis og lateralis  lugtegruber. Opdeler pandelappen I midt- og sidepandelapper
Kæbebuen prolifererer også stærkt, danner overkæbelapperne og
underkæbelappen. Overkæbelperne skydersig fra dorsalt til midtpandelappen
Næseborene vender først lige frem men rettes nedad, efterhånden som den
nederste del af pandelappen rejser sig til radix nasi
Furene mellem sidepandelappen og overkæbelappen bliver tiltagende dybere,
ekstodermale celler proliferer og synker I dybden til ductus nasolacrimalis
Laterale dele af furen mellem overkæbelappen og underkæbebuen vokser
sammen  mindre mundåbning.
Hvis mangler sammenvoksning mellem midtpandelap og overkæbelappens
forreste del: læbespalte. Kan evt fortsætte I dybden som kæbe/ganespalte
Sjældent: læbekindsplalte: -sidepandelap og overkæbelap

www.LookSeeDo.dk

HH B spørgsmål 1/2
Tygning & synkning

Tale

Tygning: Tyggemusk., buccinator, temporomandibularleddet.
samlede bevægelser:
•Vinkelbevæglser, hvorved underkæben hæves eller sænkes.
•Glidebevægelser, hvorved underkæben skydes frem eller tilbage
•Sidebevægelser, hvorved underkæben skydes fra side til side
De 3 bevægelser kombineres under tygning:
1.Åbne og lukke: symmetrisk bevægelse, kombination af glide og
vinkelbev. Glidebevægelsen kun i øvre ledkammer af art.
Temporomandibularis. Vinkelbevægelsen kun i nedre ledkammer. Ca.
30gr max bevægelse. 10gr ved normal brug.
2.Male: asymmetrisk bevægelse: en side ledhovedet forbliver i fossa
mandibularis, drejer om vertikal akse. Anden side: ledhovedet frem på
tuberculum articulare. Skiftevis side til side.
•Ledstabilitet: med caput mandibulae i fossa mandbiularis og
okkluderede tænder er stabilt. Hvis caput mandibulae frem på
tuberculum articulare er mindre stabilt
•Sensomotorisk: Parodontiet har mange mekanoreceptorer som
signalerer via trigeminus og muliggør bevægelsen. Test kæberefleks
aff og eff V (normal at lille respons)

1.

Fysiologisk/makro
1. Larynx fløjte: blæseinstrument.
Lunge: blæsebælg der sætter
stemmelæber i svingninger
2. Tonen forplantes mellem orgo og
nasophraynx, cavitas oris og nasi
(resonansrum)
3. Formes af artikulationsorganerne
(læber, tunge og ganesejl)
4. Kvinder og børn højere stemme pga.
Kortere og tyndere stemmelæber
5. Larynxmuskulaturen +
hyoidmuskulaturen, tunge og
facialis muskulatur vigtig

2.

Synking: 3 faser:
1.
Orale (viljestyret)
1. Forreste tunge op, diaphragma oris muskler op,
styloglossi op  bagerste tunge op
2. Mm. palatinae holder isthmus faucium lukket
2.
Pharyngeale
1. Isthmus faucium åbnes, fødebolle ned pga.
Overtryk
2. Isthmus pharyngonasalis lukkes af mm palatini
+ constrictor pharynx superior
3. Aditus laryngis er lukket af epiglottis pga.
Kontraktion af suprahyoidmuskulaturen
3.
Oesophagale
1. Føde passerer på hver side af epiglotttis
(recessus piriformis) – peristaltisk bølge starter
og overtages af oesophagus
Klinik: Facialisparese (buccinator ophobning). Vagus refleks (recessus
piriformis og vallecula).

3.

Corticale fkt i sprog
1. Ex. fra
2. ..
Hjernenerve kerner

Embryologi:
1.
Bb: Tyggemuskulatur
2.
Bb: Hyoideum

1.

Klinik:
1. Laryng. sup paralyse: Cricothyroidei
(dyb hæs)
2. Recurrensparalyse: enkelts.:
abduktion stemmelæber (Hæs).
bilat.: respirationsbesv. Crico
arytenoideus posterior
3. Oesophagus stemme: sluge og ræbe
fra ventriklen
4. Afasi:
1. Broca: ekspressiv, skyldes
læsion i Inferior gyrus
frontallap
2. Wernicke: ”flydnde” Posterior
superior gyrus temporallap

2.

Embryologi:
1. 4. bb: laryngeus superior (X) (m.
Cricothyroideus)
2. 6. bb: laryng. recurrens (X) (mm.
Intrinsic larynx undt crictothyroideus)
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HH.B.3 Smag og lugtesans
Smagssans & lugtesans
For smagssansen:
Smag Molekylært:
1.Start på tungen med en beskrivelse af, hvor smagsløgene er beliggende. Benævn herunder de
1. Bitterness: Research has shown that
tungepapiller, hvortil der knytter sig smagsløg. Det er fint hvis du herunder stedfæster beliggenheden af de
TAS2Rs (taste receptors, type 2, also
smagsløg, der overvejende registrerer hver af de fire klassiske smagskvaliteter (surt, sødt salt og bittert).
known as T2Rs) such as TAS2R38 are
1. Fungiform papillae - as the name suggests, these are slightly mushroom-shaped if looked at in
responsible.
longitudinal section. These are present mostly at the apex (tip) of the tongue, as well as at the
2. Saltiness is a taste produced best by
sides. Innervated by facial nerve.
the presence of cations (such as Na+,
2. Filiform papillae - these are thin, long papillae "V"-shaped cones that don't contain taste buds but
K+ or Li+)[54] and, like sour, it is tasted
are the most numerous. These papillae are mechanical and not involved in gustation. They are
using ion channels
characterized by increased keratinization.
3. Sourness is acidity. Hydrogen ion
3. Foliate papillae - these are ridges and grooves towards the posterior part of the roof of the mouth
channels detect the concentration of
found on lateral margins. Innervated by facial nerve (anterior papillae) and glossopharyngeal nerve
hydronium ions.
(posterior papillae).
4. Sweetness is produced by the presence
4. Vallate papillae - there are only about 10 to 14 of these papillae on most people, and they are
of sugars, some proteins, and a few
present at the back of the oral part of the tongue. They are arranged in a circular-shaped row just in
other substances. Variety of G protein
front of the sulcus terminalis of the tongue. They are associated with ducts of Von Ebner's glands, and
receptors
are innervated by the glossopharyngeal nerve.
5. Umami-ness: The amino acid glutamic
2.Beskriv forløbet af smagstrådene
acid is responsible for umami. Glutamic
1. forreste 2/3 (n. lingualis, chorda tympani, n. facialis med ganglion geniculi) hhv.
acid binds to a variant of the G protein.
2. bageste 1/3 af tungen (n. glossopharyngeus med gangl. sup/inf)) til den relevante kerne
Lugt molekylært??
(nucleus solitarius) i hjernestammen. Også n. vagus fører enkelte smagstråde fra bagerst
•Skal opløses først
tunge til solitarius (vallecula epiglottica- området), og at små børn også har smagsløg i
oropharynx og flere smagsløg i det hele taget.
3.Slut af med at stedfæste det corticale repræsentationsområde for smagsansen (insula), hvorfra der er
associationsforbindelser til den orbitofrontale cortex, hvor smags- og lugteindtryk integreres. Nævn at en
”smagsoplevelse” ved et måltid er resultatet af denne integration, og at lugtesansen spiller en meget stor rolle
heri. Forbindelsen fra nucl. solitarius til cortex går over en synapse i thalamus. Også forbindelse til
limbiske system (humør etc.).

For lugtesansen:
1)Start med at beskrive beliggenheden af regio olfactoria i næsehulen.
2)Følg fila olfactoria gennem lamina cribrosa til bulbus olfactorius (synapse). Herfra gennem tractus
olfactorius, som deler sig i stria olfactoria medialis og –lateralis.
1) Stria olfactoria lateralis løber til områder forrest i temporallappen (bl.a. uncus), hvorfra
impulserne via thalamus sendes til orbitofrontal cortex bagtil på undersiden af frontallappen.
2) Stria olfactoria medialis løber til den orbitofrontale cortex (gyrus paraterminalis) direkte,
medialt på frontallapperne, tæt på lamina terminalis, dvs. samme sted, som modtager
smagsindtryk via insula).
3)Lugtesansen, som det eneste sanseinput, ikke passerer en synapse i thalamus. For både smagsløg og
lugteepitel kan du evt. nævne cytologiske karakteristika ved receptorcellerne, men det forventes ikke.
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HH B spørgsmål
Gll thyroidea & parathyroidea
Gll. Thyroidea
•20-25gEndokrin kirtel med thyroxin, trijodthyronin
and calcitonin, som er essentielle til metabolism og
vækst. Tager iod fra mad til at producere thyroid
hormon
•Dele: Lobus dxt & sin forbundet af isthmus, som
krydser 2. eller 3. tracheale ring. Inconstant lobus
pyramidalis extends upward from the isthmus,
usually to the left of the midline
•Kapsel: Visceral fascie – hals fascie med egen
capsula fibrosa indenfor. Mellem: kar og gll
parathyroidea
•Forsyning: A. Thyroidea superior (carotis ext) og A.
Thyroidea inferior (truncus thyrocervicalis fra
subclavia)
•Drænering: vv. Thyoridea superio og media til
jugularis interna og via thyroidea inferior til v.
brachiocephalica
•Klinisk:
•
Cave n. laryngea recurrens bagfor ved
underbinding af a. thyroidea inferior /
thyridectomi
•
Goiter: thyromegali pga. mangler iod i
maden.
•Embryologi: Branchiogen, fra mellem 1. og 2.
branchiebue. Anlæges som exokrin kirtel med ductus
thyroglossus der atrofierer (evt. Lobus pyramidalis).
Modtager lidt fra ventral 5. bb  calcitonin sekr. celler

Parathyroidea:
•4 stk bag thyroidea. Små. Ærtestørrelse, 0,2g
gulligbrun farve. PTH calciumniveauet I blodet
•Kar & nerveforsyning: arterier som gl. Thyroidea.
Nerveforsyning vasomotisk fra sympaticus
•Embryologi: Fra endoderm I 3. og 4. branchiefure.
Inferiore fra 3. branchiebue (følger thymus ned så
bytter plads)

Undersøgelse af halsen
Inspektion
1.Halslordose skal være jævn med m.
sternocleidomastoideus skråt frem
Palpation
1.Plexus brachialis & a. Subclavia:
• m. Sterncleid med caput sternale og claviculare
• Trunci i plexus brachialis. Diskuter DuchenneErb’s paralyse (C5-6 radix ie. truncus superior)
• A. Subclavia over costa 1. Afklem og palper a.
Radialis
• Adson test for a. Subclavia kompression: stræk,
abducer og extender & udadroter arm. Bed pt.
Om rotation hoved, lat fleks og inspiration –
palper a. Radialis samtidigt
2.Lymfeknuder:
• Lnn submentales, submandibulares, parotidei,
mastoidei & occipitales.
• Lnn cervicales externi, især angulær knuden
”lnn jugulodigastricus” fra tonsilla palatina og
”accessorius knuden” (v. bagkanten af
sternocleid)
3.Gl parotidea og submandibularis
•Parotislogen palperes. Processus transversus
atlantis i dybden.
•Ductus parotideus & a. facialispuls
•Submandibularislogen
4. Larynx & gl. thryoridea
•Os hyoideum, cartilago thyroidea & cricoidea
•Spalten mellem c. Thyroidea og cricoidea: smalnes
ved stigende tone! M. Cricothyroideus
•Nødtrachectomi (conotomi!, beskrævet 3600f.kr, og
senere af Vesalius)
•Gl. Thyroidea
•Bevægelse af larynx og gl thyoridea v. Synking
•Puls i a. Carotis communis

Bevægelse
•Lateralfleksion med modrotation af
processus spinosi (pga.
Zygophophysialleddene, forskelligt fra
Lumbalt & thoracalt efter T4)
•Venstre/højredrening symmetrisk 7080grader. Forsigtige bevægelser hos
ældre, a. Vertebralis kan være forkalket
•Bevægelse mod modstand
Klinik:
•Halsribben: fra C7 til costa 1, caudalt i
skalenerporten. Kan komprimere arterie +
truncus inferior fra plexus brachialis.
Provoker ved træk i arm, lat fleksion og
dyb inspiration (Adsons test)

Plexus cervicalis
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HH.B.6. Plexus Cervicalis
Muskulære grene:
• Infrahyoide og dybe halsmuskler.
Supplerende grene til trapezius,
sternocl + levator scapulae
• Ansa cervicalis: Rx sup desc langs A.
Carotis communis til rundt om V.
Jug. Interna
• Phrenicus: mest C4, på scalenius ant

Rami ventrales

C1

To dura,
symp & ggl
nodosum X
Rx Sup

XII

Tungemuskler

C2

Geniohyoideus &
thyrohyoideus

C3

Occipitalis minor
Auricularis magnus
Transversus colli

C4

Supraclaviculares

Rx Inf

Sternohyoideus

Til plex
brach trunc
sup

Sternothyroideus

Phrenicus

Omohyoideus pars inf

C5

Cutane grene:
• N. occ. Minor: op langs bag sternocl
• N. aur. Magnus: op langs bag
sternocl, ventralt til øre
• N. trans. Colli: ventralt til hals fortil
Klinik:
• Referred pain: C4 fra diaphragma til
skulder ved pneumoni
• Projiceret smerte: Tryk på perifer
nerve giver smerte i relateret
dermatom, fx. C5 ved tryk på
foramen intervertebrale C4-C5

Punctum nervosum
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Hjerneventriklerne er alle beklædt med enlaget kubisk eller cylender-epithel, ependym, med cilier. Tela choroidea dannes i loftet af ventriklerne, af ependym og den
inderste hjernehinde, piamater.
Cerebrospinalvæsken dannes i plexus choroideus, der opstår som frynselignende folder, når blodkar i tela choroidea invaginerer i ependymet.
Hjerneventriklerne omfatter højre og venstre lateral ventrikel, ventriculis laterales, der er langt de største af hjerneventriklerne. Tredje ventrikel, ventriculus tertius og
fjerde ventrikel, ventriculus quatrus.
Ventriklerne er i forbindelse med hinanden og kommunikerer med subarachnoidealrummet gennem 4. ventrikel.
Fjerde hjerneventrikel
Placering:
Beliggende mellem hjernestammen og cerebellum.
Forbindelser: 4. ventrikel er i forbindelse med 3. ventrikel via aquaductus mesencephali, der fortsætter fra 4. ventrikels rostrale del, gennem mesencephalon, og over i
3. ventrikel. Caudalt fortsætter 4. ventrikel i canalis centralis i medulla spinalis. Forbindelsen til subarachnoidealrummet sker gennem 3 åbninger i den caudale del af
loftet. Apertura mediana ventriculi quartrus og to apertura laterales ventriculi quartrus.
Beskrivelse:
teltformet, med bund, fossa rhomboidea.
Loft:
Loftet udgøres opadtil af pedunculi cerebellares craniales, og velum medullare craniale, der er et tyndt blad af hvid substans der forbinder disse. Caudalt
herfor udgøres loftet af vermis cerebelli. Nedadtil i vinklen mellem hjernestammen og cerebellum udgøres loftet kun af tela choroidea
Gulv:
Fossa rhomboidea er rhombeformet. Det dannes af bagfladen af den åbne del af medulla oblongata og den bagerste flade af pons.
Plexus Cho.:
i den nederste del af bagvæggen.
Tredje hjerneventrikel
Placering:
Beliggende i diencephalon, sagittalt stillet.
Forbindelser: Modtager bagtil aquaductus mesencephali. Er fortil og lateralt, gennem forarmen interventriculare, i forbindelse med de to lateral ventrikler.
Beskrivelse:
Kileformet hulrum, der beskrives med 2 lateralvægge, en forvæg, en bagvæg, et loft og et gulv.
Forvæg:
Forvæggen er tynd og udgøres af lamina terminalis. Denne strækker sig imellem rostrum corporis callosi og chiasma opticum. Opadtil indeholder
forvæggen commissura anterior, der er et bundt af hvid substans der forbinder de 2 hjernehalvdele. De 2 columna fornicis (forreste afsnit af fornix) findes også opadtil i
forvæggen.
Bagvæg:
Corpus pineale indgår i bagvæggen, og som i forvæggen, findes der en tilsvarende commisura posterior her. Fordybningen recessus pinealis strækker sig
op i stilken af corpus pineale.
Lateralvæg:
Den øverste del af lateralvæggen dannes af medialfladen af den forreste del af thalamus, mens den nederste del udgøres af hypothalamus. Grænsen
mellem disse markeres af sulcus hypothalamicus. Adhaesio interthalamica udgør et lille kontaktområde mellem de to lateralvægge, men har ingen funktionel betydning.
Loft:
Dette spænder sig mellem de øverste rande af lateralvæggene, og vender op mod fissura transversa cerebri (spalte under corpus callosum og fornix, og
over thalamus og loftet i 3. ventrikel)
Stria medullaris thalami ses som et smalt bundt af hvide fibre på grænsen ned til lateralvæggene. Bagtil breder disse sig ud i et lille trekantet område, trigonum
habenulae, der ligger oven over og lateralt for corpus pineale, og indeholder nuclei habenulae.
Gulv:
Dette dannes hovedsageligt af hypothalamus. Følgende strukturer findes her, nævnt forfra:
- Chiasma opticum, der er krydsningssted for de nasale tråde i n. opticus.
- Infundibulum, der er overgangsstykket mellem diencephalon og hypofysen.
- Tuber cinereum, der betegner grå substans i bagvæggen af infundibulum, foran corpora mamillaria.
- Corpora mamillaria, der ses som en fremhvælvning i bunden af diencephalon, foran fossa interpendicularis.
- Substantia perforata posterior, hvorigennem talrige kar træder ind i hjernen, danner bund i fossa interpendicularis.
-Tegmentum mesencephali, der er en del af pedunculus cerebri.
Plexus Cho.:
Findes i loften af ventriklen.
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De laterale hjerneventrikler
Placering:
Beliggende i storhjernehemisfærerne.
Forbindelser:

De 2 laterale ventrikler er inddirekte i forbindelse med hinanden via forarmen interventriculare.

Beskrivelse:

Hver lateral ventrikel indeholder en central del, pars centralis, der er beliggende i parietallappen, fra hvilken der findes 3 udløbere:

- Cornu frontalis, forhornet, der er beliggende i lobus frontalis.
- Cornu occipitale, baghornet, der er beliggende i occipitallappen.
- Cornu inferius, underhornet, der er beliggende i temporallappen.
Pars centralis
Denne del strækker sig fra forarmen interventriculare til splenium corpora callosi, hvor den breder sig ud i trigonum collaterale. Der beskrives en medialvæg, et loft og et
gulv.
Medialvæg:
Denne er sagittalt stillet, og udgøres af septum pellucidum, der er en tynd, tolaget membran der er udspændt mellem corpus collosum og fornix.
Loft:
Dette vender opad og lateralt, og dannes fra den hvide substans der radierer ud fra corpus callosum til cortex cerebri, kaldet radiatio corporis callosi.
Gulv:
Gulvet udgøres af thalamus og nucleus caudatus

Cornu frontalis
Dette er rettet fremad, lateralt og lidt nedad fra pars centralis. Der beskrives et loft, et gulv og en medialvæg.
Medialvæg:
Denne udgøres af septum pellucidum.
Loft:
Dannes af den forreste del af underfladen på corpus callosum.
Gulv:
Udgøres lateralt af caput nuclei caudati og medialt af rostrum corporis callosi.
Cornu occipitale
Er rettet bagud og medialt fra pars centralis, og afgår fra trigonum collaterale.
Medialvæg:
Denne udgøres af forceps occipitalis, der er et bredt bundt af hvid substans, der stråler ud fra splenium corporis callosi. I væggen laver den dybe sulcus
calcarinus en prominens, calcar avis.
Lateralvæg:
Denne udgøres af hvid substans, der rummer radiata optica. En del udgøres af tapetum, der er et sammenhængende blad af tråde fra corpus callosum.

Cornu inferius
Afgår sammen med cornu occipitale fra trigonum collaterale, men er rettet mere nedad. Drejer i en bue ned bag om thalamus og ind i den mediale del af temporallappen.
Medialvæg:
Denne udgøres af hippocampusformationen.
Lateralvæg:
Denne udgøres af hvid substans der bl.a indeholder radiata optica. En del udgøres af tapetum, der er et sammenhængende blad af tråde fra corpus
callosum.
Loft:
Udgøres af cauda nuclei caudati, stria terminalis og plexus choroideus
Cerebrospinalvæsken
Dannes af epithelceller i plexus choroideus, ca. 20 mL pr time, og den samlede mængde er ca. 150 mL.
Cerebrospinalvæsken omgiver hjernen og giver denne positiv opdrift og beskyttelse. Den medvirker til bortskaffelse af affaldsstoffer fra nervecellernes stofskifte, og er
afløbsvej for overskydende væske i intercellulærrummene.
Der er forbindelse til venesystemet i sinus sagittalis superior via granulationes arachnoidales, hvorigennem CSV filtreres tilbage i karsystemet.
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Diencephalon
Diencephalon udgøres af strukturer der ligger omkring den 3. hjerneventrikel. Diencephalon består af:
-Thalamus, der er indvolveret i sensoriske og motoriske funktioners koordination og intergration.
-Hypothlamus, der er hormonproducerende og varertager den overordnet styring af det ANS.
-Epithalamus, der også er hormonproducerende
-Subthalamus, der også er indvolveret i sensoriske og motoriske funktioners koordination.
-Metathalamus, der er betegnelsen for corpus geniculatum mediale et laterale.
Thalamus
Makroskopisk anatomi
Thalamus udgøres af 2 store ovoide samlinger af grå substans, der ligger i lateralvæggene af 3. ventrikel.
Den forreste del af thalamus benævnes tuberculum anterius, og denne danner den bagerste begrænsning af forarmen interventriculare.
Den bagerste del af thalamus benævnes pulvinar thalami, og denne ligger lige under telencephalon, og rager som et halvtag ud over den øverste laterale del af
mesencephalon.
På frontale snit ses thalamus som trekantet, og der kan beskrives en øverste, dorsal flade, en medial flade, og en flade der vender nedad og lateralt.
Dorsalflade:
Denne er delt i et medialt og et lateralt område.
Den mediale del:
Danner gulvet i fissura transversa cerebri.
Den laterale del:
Danner sammen med nuc. caudatus, gulvet i pars centralis i 3.ventrikel.
Med.flade:
Denne vender ind mod 3. ventrikel og er beklædt med ependym.
Lat.flade:
Denne flade vender ud mod capsula interna, og kan ikke ses udefra. Radiatio thalamus løber fra denne flade gennem capsula interna, og op til cortex
cerebri. Caudalt grænser thalamus op til mesencephalon og til subthalamus.
Lamina medullaris thalami, er y-formet bundt af hvid substans, der inddeler thalamus i en forreste, en miderste og en lateral kernegruppe. Caudalt findes tillige en
posterior kernegruppe, der ikke kan skeldnes makroskopisk fra de andre kernegrupper
Funktion
Thalamus fungerer som et omkoblings- og relæcenter for næsten alle sensoriske impulser fra hjernestamme og rygmarv, på vej til cortex cerebri. (ikke lugteimpulser og
visse ascenderende baner fra formatio reticularis).
I den laterale del af thalamus findes de største og vigtigste kerner, som ligger i en ventral og dorsal række. Den ventrale række er den vigtigste og udgøres af følgende:
- Nuc. ventralis posterior
- Nuc. ventralis lateralis
- Nuc. ventralis anterior
Nuc. VP
Denne inddeles i en posteromedial del og en posterolateral del.
I den postomediale del danner lemniscus medialis og tractus spinothalamicus synapse, og axoner fortsætter herfra til sensorisk cortex i gyrus postcentralis.
I den postolaterale del danner lemniscus trigeminalis og smagstråde fra n. tractus solitarius synapse, og axoner fortsætter også herfra til sensorisk cortex i gyrus
postcentralis.
Nuc. VL
Denne benævnes også nuc. ventralis intermedius, og er en vigtig del af den cortico-ponto-cerebellare slynge, som er det anatomiske fundament for cerebellums
koordination af den tværstribede muskelbevægelse.
Fibre når kernen via pedunculus cerebellares cranialis, fra nuc. dentatus i den kontralaterale cerebellare hemisfære. Axoner fortsætter fra kernen til motorisk og præmotorisk cortex (area 4 og 6)
Nuc. VA
Denne kerne er involveret i basalkernernes kontrol af bevægelse og tonus i tværstribet muskulatur.
Kernen modtager fibre fra nuc. dentatus og globus pallidus og har reciprok forbindelse med motorisk og præmotorisk cortex.
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Hypothalamus
Makroskopisk anatomi
Dette er et tyndt kileformet område, der ligger nedenunder thalamus, og afgrænses herfra af sulcus hypothalamicus.
Hypothalamus danner den nederste del af lateralvæggen og bunden i 3. ventrikel.
Følgende områder medregnes til hypothalamus:
-Det suprachiasmatiske område, området over chiasma opticum.
-Corpora mammilaria, der ses som 2 glatte halvkugleformede prominenser foran fossa interpedicularis.
-Tuber cinereum, en lille prominens mellem corpora mammilaria og chiasma opticum, hvortil hypofysestilken hæfter.
Den mest ventrale del af tuber cinereum benævnes eminentia mediana.
Funktion
Regulation af ANS
Hypothalamus er det overordnet center for styring af det autonome nervesystem.
Nuc. paraventricularis har reciprok forbindelse til autonome kerner i hjernestammen. Den har forbindelse nuc. tractus
solitarius, som er den største sensoriske kerne for autonome afferente impulser; og den sympatiske nuc.
intermediolateralis i medulla spinalis’ sidehorn.
Via nuc. paraventricularis kan centre, der ikke er anatomisk lokaliserede, udøve deres overordnede autonome funktion.
Hormonproduktion
Der findes mange endokrine kerner og kerneområder i hypothalamus, men ikke alle kan identificeres.
De neurosekretoriske magnocellulære kerner er de største og mest karakterisktiske kerner. Disse kerner syntetiserer
ADH og oxytocin, og udgøres af nuc. paraventricularis og nuc. supraopticus.
Udover magnocellulære kerner findes også parvocellulære neuroner som danner forskellige kerner. En vigtig
parvocellulær kerne er nuc. arcuatus, der indeholder dopaminerge neuroner.
Regulation af døgnrytmen
Hypothalamus indeholder nuc. suprachiasmaticus, der fungerer som hjernens indre ur. Kernen er parvocellulær, og
ligger lige over chiasma opticum. Kernen modtager neuroner via tractus retinohypothalamicus, en nervebane fra
opticusgangliecellelaget i retina. Via denne nervebane sendes lysimpulser til hjernen, der er med til at opretholde
døgnrytmen.
Mammilærkerne
Disse modtager afferente impulser fra hippocampus gennem fornix, og sender impulser videre til bl.a den anteriore
thalamuskerne. Kernerne er en del af det limbiske system, og læsion i disse kan give hukommelses forstyrrelser.
Epithalamus
Makroskopisk anatomi
Epithalamus udgør en del af bagvæggen i 3. ventrikel, og omfatter følgende strukturer:
-Corpus pineale, koglekirtlen, der er et lille uparret grankogleformet organ, der danner hormonet melatonin.
-Trigonum habenulae, der er et trekantet område lige rostralt for copus pineales stilk. Området rummer 2 kerner, nuc.
habenulares medialis et lateralis. Udover dette medregnes commisura habenularum og den større commissura
posterior, der ligger lige caudalt for koglekirtlens stilk, også til epithalamus.
Funktion
Sekretionen af melatonin udviser en karakterisktisk døgnrytme, med høj sekretion om natten, og lav om dagen.
Døgnrytmen i corpus pineale genereres af nuc. suprachiasmaticus i hypothalamus.
Melatonin kan bruges til behandling af jetlag, da det kan faseforskyde det indre ur, ved en feedback virkning.
Habenulakernerne er projektionsvej fra de autonome og limbiske områder i hjernen. De modtager nervetråde gennem
stria medullaris thalami, og sender axoner til nuc. interpeduncularis i mescencephalon.

Subthalamus
Makroskopisk anatomi
Subthalammus ligger dybt inde i diencephalon,
imellem thalamus og metathalamus, i tæt relation til
capsula interna.
Subthalamus omfatter 2 kerneområder:
- Zona incerta, der ligger umiddelbart ventralt for
thalamus.
- Nuc. subthalamicus, der ligger ventralt for zona
incerta, og strækker sig ned i den rostrale del af
mescencephalon, hvor den ligger lateralt for nuc.
ruber.
Funktion
Nuc. subthalamicus har forbindelser til tegmentum
mescencephali, nuc. ruber og substantia nigra. Den
modtager afferente impulser fra formatio reticularis,
og har reciprokke forbindelser til globus pallidus.
Kernen hører funktionelt sammen med
basalganglierne og er med til at regulere mængden af
impulser der forlader corpus striatum.
Metathalamus
Makroskopisk anatomi
Metathalamus udgøres af corpus geniculatum
medialis, CGM, og corpus geniculatum lateralis, CGL.
Disse 2 forhøjninger ligger på undersiden pulvinar
thalami, og er funktionelt en del af thalamus.
CGM er ved fiberbundtet brachium colliculi inferioris
forbundet til colliculus inferior.
CGL består af 6 tynde lag af grå substans, med hvid
substans imellem. CGL er ved fiberbundtet brachium
colliculi superioris forbundet til colliculus superior.
Funktion
CGM modtager høreimpulser fra colliculus inferior, og
sender disse videre gennem radiata acustica til
hørecenteret i cortex cerebri.
CGL modtager synsimpulser fra colliculus superior, og
sender disse videre gennem radiata optica til
synsbarken i area 17. 3 lag modtager krydsede fibre
og 3 lag modtager ukrydsede fibre.
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Telencephalon
Telencephalon, storhjernen, er det største enkeltafsnit i centralnervesystemet, og omfatter de 2 storhjernehemisfærerer, og corpus callosum, der forbinder dem.

Telencephalon rummer de basale hjernekerner, der udgør en vigtig rolle ved udførelsen af bevægelser og det limbiske system, hvorfra mange grundlæggende
livsfunktioner reguleres. Desuden er lugtesansen knyttet til telencephalon.
Telencephalons ydre relief
Fissura mediana, er en dyb indskæring der adskiller de 2 hemisfærer fra hinanden. Fissura transversa cerebri, er en tværsillet indskæring der adskiller hemisfærerne fra
diencephalon og cerebellum.
Overfladen af de 2 hemisfærer er præget pølseformede fremhvælvinger, hjernevindingerne, gyri, der er adskilt af furer, sulci.
Følgende sulci skal kendes:
Sulcus lateralis:
Dette er den længste og dybeste fure i storhjernen. Den strækker sig fra hjernens underside, lateralt for substantia perforata anterior, og
videre opad og bagud på hjernes laterale flade. I bunden af furen ligger det lille barkområde insula, der tilhører et ældre afsnit af hjernen. Ved stimulation af dette kan
fremkaldes forskellige autonome vegetative symptomer, f.eks. kvalme og opkastning.
Sulcus centralis:
Denne begynder på den mediale flade af hemisfæren, et lille stykke bag midten, og løber nedad og fremad på den laterale flade. Furen
strækker sig næsten ned til sulcus lateralis. Furen udvikles i to stykker som senere vokser sammen.
Sulcus calcarinus:
Denne ligger bagtil på den mediale flade af hemisfæren. Den begynder under splenium corporis callosi, og løber herfra bagud og opad. Den
deler sig y-formet i 2 grene. Den ene næsten horisontal, der stadig benævnes sulcus calcarinus, og en anden der løber næsten verticalt op, og benævnes sulcus
parietioccipitalis.
Den makroskopiske anatatomi
Hver hemisfære inddeles i 4 lapper:
Lobus frontalis:
Pandelappen, der er den mest rostralt liggende, og adskilles fra parietallappen af sulcus centralis, og fra temporallappen af sulcus lateralis.
Lobus parietales:
Isselappen, der ligger posteriort for pandelappen.
Lobus temporalis:
Tindingelappen
Lobus occipitalis:
Nakkelappen, der er den mest caudalt liggende del.
Cortex cerebri
Cortex cerebri, hjernebarken, er grå substans der beklæder hemisfærernes ydre overflade. Cortex cerebri
udgør det største samlede område af grå substans i hjernen.
Tykkelsen af cortex varierer i forskellige områder, men generelt kan siges at de motoriske områder er tykkere
end de sensoriske, fra 2-4 mm.
Cortex cerebri er endestationen for de sensoriske ledningsbaner, der hver især er lokaliseret til specielle områder af cortex. Cortex er samtidig udgangspunkt for de
motoriske impulser, der aktiverer den tværstribede skeletmuskulatur. Størstedelen af cortex udgøres af associationsområder, hvor sanseimpulser bearbejdes, eller
motoriske bevægemønstre planlægges
Opbygningen af cortex varierer, og i de områder der er fylogenetisk ældst (archaeopallium og palaopallium) findes 3 cellelag, mens der i de resterende, og langt de største
områder, findes 6 cellelag. Cortex med 3 cellelag benævnes allocortex, og har kun lille udstrækning, mens områder med 6 cellelag betegnes isocortex.
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Frontallappen
I frontallappen findes både motoriske og sensoriske områder.
Foran sulcus centralis findes gyrus præcentralis, area 4, det primære motoriske cortex. I area 4’s indre pyramidecellelag findes de Betz’ske pyramideceller, der er de
største nerveceller i CNS.
Nervecellerne til bestemte muskelgrupper har deres bestemte lokalisation i gyrus præcentralis, hvilket kan illustreres ved elektrisk stimulation. De afsnit af kroppen hvor
muskulaturen kan udføre mere præcise bevægelser, som f.eks. ansigtet, er repræsenteret i et relativt større areal af cortex end andre afsnit, hvor bevægelserne er
grovere, f.eks underekstremiteten.
Nervecellerne i area 4 besidder en betydelig plasticitet, og ved optræning af bestemte motoriske færdigheder, kan det område som de involverede muskler styres fra
udvides betydeligt.
Area 6 og 8 er begge også motoriske områder, hvor area 8 forsyner øjenmusklerne.
Nedadtil og bagtil i frontallappen, i area 44 og 45 findes i den dominerende hemisfære Brocas talecenter. I dette center koordineres de muskler der er aktive under
frembringelsen af tale. En destruktion af dette center vil medføre en tilstand kaldet ekspressiv afasi. Ved denne lidelse kan patienten forstå tale, men er ikke selv i stand
til at formulere og udtale ord. Det skal nævnes at musklerne i larynx, læber og tunge ikke er lammede, og kan kontraheres ved f.eks. synkning.
Parietallappen
I denne del ender de lange sensoriske baner
Bagved sulcus centralis findes gyrus postcentralis, area 3,1 og 2, der er det primære sensoriske cortex. Her er endestation for de exteroceptive og propioceptive impulser
fra modsatte kropshalvdel, og viscerale impulser, hovedsageligt fra samme kropshalvdel. (Nogle fibre fra mund og svælg er krydsede)
Der er store individuelle forskelle i lokalisationen af de sensoriske impulser i gyrus postcentralis, og nervecellerne udviser også her en betydelig plasticitet.
Opadtil og bagtil i parietallappen findes et område, der har forbindelse med det primære synscentrum i occipitallappen. Dette område har betydning for hjernens
opmagsinering af synsindtryk.
Nedadtil i parietallappen og opadtil i temporallappen, i den dominerende hemisfære, findes et center for foståelse af tale. Dette center kaldes Wernickes talecenter, og
heri er opmagsineret mønstre for ord og sætninger. En destruktion af centreret vil resultere i impressiv afasi, hvor talesproget for patienten vil opfattes som helt
uforståeligt og patientens eget sprog vil blive til en række meningsløse lyde.
Occipitallappen
Occipitallappen omfatter area 17, 18 og 19, og er først og fremmest knyttet til synssansen.
Area 17 kaldes også for area striata, og i dette ender synsbanene fra den modsidige del af synsfeltet, i form af radiatio optica. Der modtages altså impulser fra samme
sides temporale nethindehalvdel og fra modsatte sides nasale nethindehalvdel.
I area 17 er hvert område i nethinden repræsenteret med et areal i occipitallappen. Retinas forvea centralis repræsenteres med det største areal, og det er i dette område
vi har det skarpeste syn.
Celletætheden i area 17 er mere end 2,5 gange så stor som i resten af cortex, og det indeholder således 10% af alle nerveceller i cortex.
Fra area 18 og 19 er der påvist forbindelser til area 8 (øjenmusklerne) og som nævnt til temporallappens øverste del, hvor det menes at hukommelsen for synsindtryk er
lokaliseret.
Fra synsbarken er der endvidere forbindelse til colliculus superior, hvorfra øjenbevægelserne styres.
Temporallappen
Denne er kompleks i sin opbygning, og tilhører fylogenetisk den yngste del af hjernen. Dog findes gyrus hippocampi i den indre del af lappen ,og denne repræsenterer det
ældste afsnit af cortex.
Hørebanerne ender i temporallappen, i area 41 og 42, lige under sulcus lateralis. Hver af de hørlige frekvenser er repræsenteret ved en smal stribe cortex, og hver
temporallap modtager impulser fra begge ører. Dette betyder at man ikke vil få hørenedsættelse ved ødelæggelse af area 41 og 42 i den ene hemisfære, man vil dog
miste evnen til at lokalisere en lydkilde. Høreimpulserne kommer gennem lemniscus lateralis og corpus geniculatum mediale til area 41 og 42.
Hippocampus er som nævnt en del af temporallappen, der derfor har betydning for hukommelsesfunktionen.
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NA.A.6 Cortex cerebri overfladeanatomi,
funktion og commisur/associations-baner
Telencephalons hvide substans
Den hvide substans i telencephalon udgøres af corpus callosum, der er den største kommusurbane i CNS, og capsula interna.

Corpus callosum
Com
Hjernebjælken. Ligger i bunden af fissura longditudinalis cerebri og forbinder højre og venste halvdel af occipitallappen, frontallappen og parietallappen.
På et midtsagitalsnit kan ses at corpus callosum er krummet med konveksiteten vendende opad. Den bagerste del kaldes truncus, ender i en fortykkelse,
splenium corporis callosi. Fortil danner truncus et skarpt knæk, genu, og fortsætter derefter i rostrum coporis callosi. Rostrum løber bagud og forbinder
sig med forvæggen i 3. ventrikel, lamina terminalis.
Stråler ud som radiato corporis calossi bagud, fremad og lateralt. Forceps frontalis og forceps occipitalis er betegnelsen for hhv. den forreste og den
bagerste del af radiatio corporis callosi. Tapetum hedder den tynde plade der ligger i lateralvæggen af lateralventriklen (i baghornet og underhornet)
Capsula interna
I capula interna er de projektionsfibre koncentreret som forbinder cortex cerebri med resten af CNS.
Capsula interna ligger som en bred stribe af hvid substans, inde i hemisfæren, mellem nuc. lentiformis på den laterale side, og nuc. caudatus og thalamus
på den mediale side.
På horisontalsnit er capsula interna V-formet med en forreste del mellem nuc. lentiformis og nuc. caudatus, et knæk, genu, mellem globus pallidus og
thalamus, og en bagerste del mellem nuc. lentiformis og thalamus.

Koncentrationen af axoner er meget stor, og derfor vil destruktion af selv et lille område udløse dramatiske symptomer i form af modsidige lammelser og
sensibilitetsforstyrrelser.
Placeringen af ledningsbanerne i capsula interna
Crus anterior:
Gennemløbes af tractus frontopontinus, samt fibre fra thalamus til frontallappen og til den forreste del af gyrus cinguli.
Genu:
Gennemløbes af tractus corticonuclearis, der forbinder cortex med de motoriske hjernenervekerner.
Crus posterior:
Gennemløbes af tractus corticospinalis, pyramidebanen, der ligger helt fortil, nær genu. Bag pyramidebanen ligger
ledningbaner fra cortex til nuc. ruber, formatio reticularis og til thalamus, samt ascenderende fibre fra thalamus til parietallappen.
Pars retrolentricularis:
Gennemløbes af fasciculus parieto-occipitopontinus, tråde fra thalamus til occipitallappen, samt radiatio optica.
Pars sublenticularis:
Gennemløbes af fibrae temporopontinae og radiatio acustica.

Som nævnt ligger nuc. lentiformimis lateralt for capsula interna. Udenpå putamen findes en tynd skal af grå substans benævnt claustrum, der er en del af
de basale hjernekerner. Mellem claustrum og putamen ligger hvid substans, capsula externa, og mellem claustrum og hjernebarken, insula, ligger capsula
extrema.
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NA.A.9: Hjernenerver: I-IV
I Olfactorius

II Opticus

III Oculomotorius

IV Trochlearis

Overordnet

• Lugtesansen
• Spec. visceral afferent
• Ikke egl. Hjernenerve –
fremskudt del af
frontallappen (cortex)

• Synsnerven
• Somatisk afferent
• Frekskudt del af diencephalon:
Axoner er udløbere af retinas
ganglielag
• Alle 3 hjernehinder omgiver i hele
forløbet

• Motorisk efferent til alle
øjenmuskler undt obliq sup og
rect lat
• Parasympatisk efferent til
ciliaris og sphincter pupillae

• Mindste hjernenerve
• Rent motorisk efferent

Udspring/k
erner

• Apparent udspring i bulbus
ofactorius

• Apparent udspring i chiasma
opticum

2 kerner i mesencephalon:
• Motorisk: nucleus nervi
oculomotorii
• Parasymp: Nucl oculomot
accessorius
• App. Udsp: medialkant af
pedunculus cerebri

• Kerner: nucleus nervi
trochlearis i mesencephalon
• Apparent udspring:
dorsalsiden af
mesencephalon

Forløb

1. Ca. 20 fila olfactoria
(specialiserede
sansecellesamlinger)
2. Gennem lamina cribrosa
3. Synapse med mitralceller
i bulb olf
4. Gennem tractus
olfactorius
5. Til bl.a. limbiske system

4 cm lange, 4 dele:
1.Pars intracranialis: fra chiasma
opticum frem lateralt
2.Pars intracanicularis: gennem
canalis opticus, følger a.
Opthalmica
3.Pars orbitalis: Let s-formet i
orbita, sammen med a.
Opthalmicagennem annulus tend.
communis (m. rectus), perforerer
sclera 3mm medialt for øje bagpol
4.Pars intraorbitalis: forløb gennem
øjeæblets lag: discus n. Opticus
(3mm medialt) – tråde til(fra)
ganglieceller

• Langs lateralvæg af sinus
cavernosus (øverst)
• Gennem fissura orbitalis
superior
• Deler sig i annulus tendineus
communis i:
1.Ramus superior:
• Op, lateralt
• I: rectus sup og lev palp
sup
2.Ramus inferior:
• Ned lateralt
• I: rect inf, rect med og
obliq inf
• Radix oculomotoria til
ganglion ciliare (paras.)

• Krydser over i modsatte side
inden forlader
hjernestammen
• Rundt om pons øverste rand
• Frem i lateralvæg af sinus
cavernosus (under II og III)
• Gennem fissura orb. Sup.
• Frem, medialt
• I: obliquus superior

Test/klinik

•
•
•
•

• Undersøg synsfelt

• III, IV og VI sammen: Øjne
følger lægens hånd i stort H
samt til næse.
• Læsion af III: Øje lukket,
øjeæble ned, lateralt og pupillen
dilateret

• III, IV og VI sammen
• Læsion af IV: Kan IKKE dreje
ned + lateralt

Hvert næsebor for sig:
Lugt til kaffe / petroleum
Anosmi
Traume i l. Cribrosa

• Multipel sclerose, tumor
hypofyseale, overrtryk i cerebrum
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Også 5.B.8

NA.A.9: Hjernenerver: V
Vi Ophtalmicus

V Trigeminus
Overo
rdnet

Udspr
ing/k
erner

Forløb

• Den største hjernenerve
• Motorisk: tyggemuskler og
tensorerne +
mylohyoideus og venter
anterior m digast
• Sensorisk: ansigt, skalp,
tænder, mund & næse +
proprioreceptorisk fra mm.

Kerner:
• Sensoriske:
• N. Mesencph. N. Trig
• N. Pont n. Trig
• N. Spin n. Trig
• Motoriske:
• N. Motorius n. Trig
• App. Udsp: pons
forflade. 2 rødder:
• Radix sensoria:
caudalt for radix
motoria
1.
2.

3.

Test

Sensoria løber lateralt
og frem, ind i ganglion
trigeminale
Motoria løber lat og
frem under gang
trigem og ud gennem
foramen ovale med Viii
Fra ganglion
trigeminale afgives
Ophtalmicus, Maxillaris
og sensorisk
Mandibularis

• Bid sammen mens palper
temporalis og masseter
• Test ptegygoidei ved at
gabe – devier mod syge
side
• Sensorisk vatpind over
ansigtshud

Vii Maxillaris

• Rent sensorisk

• Rent sensorisk

• Apparent udspring i chiasma opticum

• Midt gren –

1.
2.

1.
2.

3.
4.
•

•

•

Afgår øverst i gang trig
Lateralt frem i væg af sinus
cavernosus under IV, over Vii
Gennem fissura orb sup
Deler i 3 endegrene:
Lacrimalis: Gennem fiss orb sup –
langs m. Rectus lat – grene til gl lacr –
videre til lat øverste øjenlåg
•
Sensorisk: Hud i lat
øjekrog
•
Parasymp: fra n. Facialis
via petrosus major til
gang pterygopalatina,
derfra via n. Zygomaticus
over på n. Lacrimalis som
afleverer til glandula lacr.
Frontalis
•
Supraorbitalis
•
Supratrochlearis: Cutan,
øvreste øjenlåg op pande
til vertex
Nasociliaris
•
Nn. Ciliaris longi
perforerer slcera. Sens
corpus ciliare og cornea +
m. dilatator pullae
•
Infratrochlearis: langs r.
medialis til mediale
øjenkrog og sidefladen af
næsen
•
Ethmoidalis posterior :
sinus sphenoidalis og de
bagerste sibensceller
•
n. Ethmoidalis anterior:
Gennem foramen
etmoidalis anteorior til
forreste sibensceller –
frossa cranii ant. på
lamina cribosa – ned i
næsehulen:innverer
forreste 1/3 – frem unde
ramus nasalis externus:
sensorisk øverste del af
næsen
•
Ramus meningeus

Nederst lat i sin cav
gennem foramen rotundum til fossa
pterygopalatina deler sig
Grene:
•
R. meningeus: til dura mater i fossa
cranii media
•
N. Infraorbitalis: gennem canalis
infraorb sensorisk ned til overlæbe,
næse og inf. Øjenlåg. Sidegrene:
nervii alveolaris superiores til
tænder, tandkød i overkæbe
•
Rr. Nasales post sup: næse post.
lateralvæg og septum
•
Nasopalatinus: gennem foramen
sphenopalatinum – frem på septum
nasi – ned gennem canalis incisivus
til ant. hård gane. Sensorisk septum
nasi, hård gane + tandkød til
fortænder overmund
•
Palatinus major: fra forssa
pterygopaltina ned i cnalis palatinus
major – ud bagtil lateralt i hård gane
gennem foramen palatinum major –
sensorisk til bagerste del af hårde
gane til caninae
•
Nn. Palatini minores: Gennem
foraminae palatini minores, bagud
og medialt. Sensorisk bag hård gane
+ blød gane
•
N. Zygomaticus: fra forssa
pterygopalatina frem gennem fissura
obrialis inferior – op på lateral væg
af orbita – anastomoserer med
lacrimalis (+ parasymp fr a n.
Facialis til canalis pterygodei –
ganglion pterygopalinum – n.
Lacrimalis til gl lacrimalis
•
Deler sig efter anastomose:
•
R. Zygomaticofacialis:
sens hud os zyg
•
Zyogmatiotemporalis:
sens hud os temp

Viii Mandibularis
• Blandet sensorisk & motorisk

• Nederste gren af gang. trig + radix motoria under foramen ovale

Deler sig i: bagerste og forreste grene
•
Ramus meningeus op med a. Meningea media gennem foramen
spinosum
Forreste sæt: (mest motorisk)
•
N. Massentericus: Over m. Pterygoideus lateralis – foran
kæbeleddets kapsel – gennem incisura mandibulae ind i masseter
•
Nn: temporalis profundi: over pterygoideus lateralis – over crista
infratemporalis til m. Temporalis
•
N. Pterygoideus med.: - pt. med
•
N. Pterygoideus lat: - pt. Lat
•
N. Musculi tens tymp
•
N. Musculi tens veli palatini
•
N. Buccalis: ud ml to hoveder af pterygoideus lateralis – bueformet
fremad ml ramus mandibulae og buccinator: SENSORISK til hud og
slimhinde
Bagerste grensæt: (mest sensorisk)
•
N. Auricotemporalis: afgår som 2 rødder omkring a. Meningea
media: bagud lateralt, op ind i gl. Parotidea. Profund for n. Facialis.
Bag. A. Temporalis superficialis. Over arcus zygomaticus – sensorisk
til midt 2/4 af tinding. Afgiver:
•
N. Meatuis acustici externi: sensorisk til ydre øre.
•
Nn. Auriculares ant: sensorisk til for øremusling. Også
sens til kæbeled og trommehinde. Også parasympatiske til
glandula parathyoridea fra IX (via n. Tympanicus – n.
Petrosus minor – ganglion oticum – n. Auricotemporalis
•
N. Lingualis: starter i spatium lateropharyngeum – ud i fossa
infratemp ml. Pterygoideus medialis og m. Pterygoideus lateralis.
Foran alveolaris inferior – frem ml. M. Pterygoideus medialis og
ramus mandibulae – frem i trigonum submandibulare på hyoglossus
over mylohyoideus – i krog med ductus submandibularis –
endegrene på lateralsiden af genioglossus
•
Anastomose med chorda tympani i spatium
lateropharyngeum
•
Parasympatisk til submandibularis, sublingualis,
underlæbens og tungens kirtler (fra chorda
tympani til ganglion submandibulare. Smagstråd
fra forreste 2/3 af tungen til chorda tympani
(VII)
•
N. Alveorlaris inferior: Starter i spatium lateropharyngeum – løbber
ud i fossa infratemporalis ml. M. Pterygoideus med og lat – bag ved
lingualis – afgiv mylohyoideus og derefter ned gennem foramen
mandibulae til canalis mandibulae – danner plexus dentalis infoerior
– ender som n. Mentalis efter foramen mentale
•
N. Mylhyoideus: ned og frem, under m mylohyoideus til m
venter anterior musc disgast
•
Plex dent inf: sensorisk tænder & undermund
•
N. Mentalis: sens til hagen, hud og www.LookSeeDo.dk
slimhinde

Trigeminus ekstra klinisk: Wallenberg syndrome
• Wallenberg syndrome (also called the lateral medullary syndrome) is a classic clinical demonstration
of the anatomy of the fifth nerve. It provides a useful summary of essential points about the
processing of sensory information by the trigeminal nerve.
• A stroke usually affects only one side of the body. If a stroke causes loss of sensation, the deficit will
be lateralized to the right side or the left side of the body. The only exceptions to this rule are certain
spinal cord lesions and the medullary syndromes, of which Wallenberg syndrome is the most famous
example. In Wallenberg syndrome, a stroke causes loss of pain/temperature sensation from one side
of the face and the other side of the body.
• The explanation involves the anatomy of the brainstem. In the medulla, the ascending spinothalamic
tract (which carries pain/temperature information from the opposite side of the body) is adjacent to
the descending spinal tract of the fifth nerve (which carries pain/temperature information from the
same side of the face). A stroke that cuts off the blood supply to this area (e.g., a clot in the posterior
inferior cerebellar artery) destroys both tracts simultaneously. The result is loss of pain/temperature
sensation (but not touch/position sensation) in a unique "checkerboard" pattern (ipsilateral face,
contralateral body) that is entirely diagnostic.
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Også 5.B.7

NA.A.9: Hjernenerver: VI-VIII
VI Abducens

VII Facialis

VIII Vestibulocochlearis

Overordnet

• Kun somatisk motorisk til m.
rectus lateralis

• Motorisk til mimisk ansigt, vent post digast, stylohyoideus og stapedius
• Parasymp: sekretorisk til gl submandibularis, sublingualis og kirtlerne i tung, næse
og svælg, lingualis
• Smagstråde: fra forreste 2/3 af tungen
• Sensorisk: ydre øre

• Rent sensorisk – hørelse fr
høresneglen og balance-signaler fra
bugegange

Udspring/kerner

• Nucleus nervi abducentis i pons
• AU: i furen under pons, foran
pyramis medulla oblongata

Kerner:
• Mot: nucl. Nervi facialis (pons)
• Parasymp: nucl. Saliv. Superior (pons)
• Smagstråde: nucl. Solitarius (medulla obl.)
AU: under pons, ml VI og VIII. Afgår som to rødder: sens & parasymp n. Intermedius
og motorisk medialt

Kerner:
• Nucl. Cochlearis ant et post
• Nucl. Vestibulares (4) impulser fra
buegange
AU:
• I furen under pons, lateralt for n.
Intermedius (n. Facialis)
Trofisk centrum:
• Bipolære neuroner i ganglion spirale
cochlea + ganglion vestibulare

Forløb

1.

1)

Lateralt frem med VIII til porus acusticus internus – ind gennem meatus
acusticus internus, hvor ligger opadtil og fortil – til canalis facialis i pars petrosa:
tre afsnit
1) Frem lateralt. Over cochlea: geniculum knæk
2) Løber bagud lateralt
3) Vertikalt nedad og ud i spat lat-pharyngeum gennem foramen stylom.
2) Plexus intraparotideus
Grene: %
•
3 i canalis facialis:
•
Petrosus major: Ud for geniculum – frem for på pars petrosa – sammen
med symp petrosus profund: danne n. canalis pterygoidei – ud i fossa
pterygoplaatina til ganglion pterygopalatinum med parasympatiske
tråde, derfra videre med n. Zygomaticus (Vii) til n. Lacrimalis (Vi) og til
sidst gl lacrimalis. Der afgives parasymp sekretoriske tråd til kirtlerne i
næsen, overlæben og ganen. Også smagstråde via nn palatini til
petrosus major
•
Stapedius: gennem tynd kanal til m. Stapedius
•
Chorda tympani: bueformet opad gennem cavitas tymp. Forlader
gennem fissura pterotympanica – ud i spatium laterophrayngeum –
frem, ned, medialt for a. Menigea media og auriculotemporalis til n.
Lingualis. Bringer præganglionære parasympatisk tråde til gangl
submandibulare. Smagstråde fra tungens forreste 2/3 (papillae
fungiforme)
•
Udenfor:
•
N. Auricularis posterior: afgår lige under foramen stylomastoideum – op
foran proc mast – motorisk til øremusling, venter occ m. Epicranius,
stylohyoideus og venter post m digast
•
Plexus intraparotideus: består af rami temporales, zygomatici, buccales,
marg mandibuale og ramus colli

• Frem, op og lateralt i furen mellem
pons og cerebellum til meatus
aucusticus internus

• Rynke panden, lukke øje, fløjte, vise tænder og trække mundvige nedad
• Perifær læsion: lagoftalmus, hængende mundvige, manglende ansigtsmimik

• Udfaldssymptomer: nedsat/manglende
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hørelse, svimmelhed,
balance-

2.
3.
4.

Test/klinik

Frem ved clivus, indi sinus
cavernosus ml n. Optalmicus
og a carotis interna
Fissura orbitalis superior
Inden for annulus tendineus
communis
Innerverer m. rectus lateralis

• Med III og IV – følg hånden i H
• Ved pares af abducens kan ikke

NA.A.9: Hjernenerver: IX-X
IX Glossopharyngeus

X Vagus

Overord
net

• Motorisk: m. Stylopharygeus
• Parasymp: Glandula parotidea
• Sensoisk: Bagerste 1/3 del af tungen. Sensorisk til svælget
og tonsillerne.
• Almen visceral afferente fibre fra sinus og glomus caroticus
• Speciel viscerant aff:: Den vigtigste smagsnerve

•
•
•
•
•
•

Længste hjernenerve
Motorisk: Gane, pharynx, larynx og oesophagus
Parasymp: hjertet, glat muskulatur og kirtler i thorax og abdomen
Almen somato-sensorisk: ydre øregang og svælget (omkring epiglottis)
Almen visceral afferent: organer i hals, thorax & abd
Smag: Fra epiglottis

Udsprin
g/kerne
r

Kerner
• Motorisk: Nucleus ambiguus
• Parasymp: Nucl salivatorius inf
• Smag:Nucl. solitarius
• Sensorisk: Nucleus spinalis trig.
AU:
• Øverste med. obl. bag oliva, over vagus

Kerner
• Motorisk: Nucleus ambigus
• Parasymp: nucleus dors vagi
• Smag og autonom: nucleus solitarius
• Sensorisk: Nucl spinalis nervis trig
AU: Øverste del af MO, bag oliva, under IX
Trofisk centrum: gangl sup (auricularis) og inf under foramen jugulare

Forløb

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gennem foramen jugulare (egen duraskede)
I spatium lateropharyngeum (afgiver n. tympanicus)
Løber langs m. Stylopharyngeus
Ind mellem a. Carotis int&ext
Nedad og frem ml mm constrictor pharyngis sup et medius
Frem profundt (medialt) for m. Hyoglossus og deler i
endegrene
1. Ramus stylopharyngeus
2. Rami pharyngei
3. Rami tonsillaris
4. Rami linguales
5. Ramus sinus carotici
7. Typmanicus: under foramen jug – op gennem i cavitas
tymp til promontoriet – plex med symp tråde fra omkring a
carotis int
8. Plex: n. Petrosus minor – forlader cavitas tympanica –
frem for pars petrosa, lat for n. Petrosus major – forlader
kraniet til spatium lateropharyngeum til ganglion oticum
ved n. Mandibularis. Bidrag med prægangl. Parasympatisk
tråde til glandula parotidea
9. Afgiver r. Sinus caroticus
10. N. Tympanicus: til plexus tympanicus i mellemøret – ud
med mandibularis i foramen ovale til ganglion oticon på
mandibulae – videre til auriculotemporalis og parotidea
11. Afgiver n. Petrosus minor
12. Andre grene til innervation af svælg og muskler

1)
2)
3)
4)
5)

Test/kli
nik

• Smag bagerste 1/3 af tungen

• Obs af bløde gane når pt åbner & siger aahhhh. Ved læsion assym. bevægelser af bløde gane + uvula

Op, frem og lateralt
Gennem foramen jug
Ud i bagerste spatium lateropharygeum (modtager ramus internus fra XI)
Opdeles i pars cervicalis, thoracica og abdominalis
Forskel Sinister/dexter:
1) Dex: Foran 1. stykke af subclavia – ned på højre side af trachea – bag højre lungerod
2) Sin: Imellem a. Carotis communis sinistra og a. Subclavia sinistra – ned på venstre del af arcus
aortas forflade – krydses af n. Phrenicus – bag venstre lungerod
Pars cervicalis:
•
Ramus x? Til dura mater
•
Ramus auricularis: Fra gangl superius – bag v. Jugularis int til pars petrosa – frem bag 3. af canalis facialis
– ud i bagvæg af ydre øre. Sensorisk til gulvet og bagvæggen i ydre øre, trommehinde og øremusling
•
N. Laryngeus superior: Fra ganglion inferius – ned frem mod cartilago tyrodiea – medialt for carotis int og
ext – deler sig i ramus int og ext. ”alt ned til stemmelæber”
•
Int: perforer membrana thyroidea – recessus piriformis: sensorisk til slimhinden i larynx,
hypopharynx + vallecula epiglottica og slimhinden over stemmelæber
•
Ext: oprindelig retning, motorisk til m. Cricothyroideus
•
Rami pharyngealis: Afgår fra ganglion inferious (n. Accessori) – ned og frem ml carotis int og ext – plexus
pharyngeus. Motorisk til pharynx, levator veli palatini og uvula
•
N. Laryngeus recurrens (forsk højre venstre) ”Alt fra stemmelæber ned”
•
Højre: foran a. Subclaiva dextra – bagud under arterien – i furen mellem trachea og oesophagus
– ind i larynx
•
Venstre: fra forsiden af arcus aortae – bagud under arcus aorta (I KROG) – i furen mellem
trachea og oesophagus – ind i larynx under constrictor pharyngis inferior
•
Motorisk til alle larynx muskler undt cricotyroideus. Sensorisk til slimhinden i larynx caudalt for
ægte stemmelæber
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NA.A.9: Hjernenerver: XI-XII
XI Accessorius

XII Hypoglossus

Overordnet

• Rent motorisk – m. Sternocleidomastoideus,
trapezius

• Rent motorisk: intrinsiske og extrinsiske tungemuskulatur

Udspring/kerner

Kerner
• Motorisk: nucl. Ambigus + nucl nervi
accessorius
AU:
• Radix craniales: Afgår med 5-6 fila radicularia
fra medulla oblongata bag oliva
• Radix spinalis: Et antal fra lateralhornet af
medulla spinalis (C1-5)

Kerner
• Nucleus nervi hypoglossi
AU:
* Forsiden af medulla oblongata mellem oliva og pyramis

Forløb

1. Gennem foramen jugulare
2. Deler sig:
1. Ramus internus: anastomoserer med
vagus ind i ganglion inferious n vagus.
Motorisk til pharynx og larynx:
laryngea recurrens
2. Externus: bagud lateralt – medialt
eller lateralt for v. Jugularis interna –
nedad bagud til medial sternocled. –
videre bagud i regio cervicalis lateralis
til forkanten af m. Trapezius
3. Motorisk til m. Scm og trapezius

1) Frem lateralt gennem canalis hypolossi
2) I øvre spatium lateropharyngeum (modtager ansa cervicalis rod)
3) Lateralt dorsalt for carotis interna, v. Jugularis interna ogIX, X og XI –
ned mellem a. Carotis interna og v. Jugularis interna
4) Ud or angulus mandibulae fremad, profund for venter posterior m.
Digastricus, men superficielt for carotis interna og externa – lateralt
for hyoglossus, caudalt for n. Lingualis og ductus submandibularis –
frem til lateral flade af genioglossus
5) Motorisk: genioglossus, hyoglossus, styloglossus + verticalis linguae,
transversus linguae + mm. Longitudinalis inferior et superior
6) Grene fra øverste rod af ansa cervicalis løber inkorporeret i nerven og
afgives igen til respective muskler: thyrohyoideus og geniohyoideus
7) Intrisiske: laterale, xx, yy
8) Extrinsiske: Genioglossus, hyoglossus, styloglossus

Test/klinik

• Rotere hovedet og elevere skuldrene mod
modstand

•
•
•
•

Ræk tungen frem: devierer til syge side
Søg efter atrofi: tegn på samsidig lammelse
Kraf i tunge: tyk mod modstand begge sider (ydre kindtryk)
Diadokokinese: Bevæge tungen gentagne gange fra en mundvig til den
anden: (sikkerhed, koordination, hastighed tjekkes (mangler er tegn på
cerebellum-relateret læsion)
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NA.A.10 Spinalnerver
Indhold
1.
2.
3.
4.

Generelt
Specifikke segmentære områder
Segmenttest
1.
Dermatomer
2.
Indikatormuskler
Klinik

1. Generelt
•

31 spinalnerver (8C, 12 T, 5L, 5S 1CO)

•

Består af: fila radicularia der samles i radix ventralis &
dorsalis der samles i foramen intervertebrale (dors først i
ggl spin). Dernæst rami ventrales og dorsales.
• Dura, arach & subarach følger til foramen
intervertebrale. Dura bliver til epineurium
• Rami dorsales: dyb rygmuskulatur og cutant
ryg/nakke. Deler sig i r. medialis & lateralis
• Rami ventrales: axial og extremitetsmuskulatur (alt
undt hjernenerv.)

•

Grænsestreng: Sympaticus Modtager rami communicantes
alba (T1-L2), afgiver rami communicantes grisea (alle) til
spinalnerver

2. Specielt
•
•
•

•

C1: kun motorisk (n. Suboccipitalis)
C2: + ret meget sensorisk (nakke, occ major??)
Rr ventrales fra:
• C1-C5: Plexus Bervicales
• C5-T1: Plexus Brachialis
• T2-L1: Intercostalmuskler (T7-12: bugvæggens
muskler & hud)
• L1-L4: Plexus Lumbalis
• L4-S4: Plexus Sacralis
S2-S4: Parasymp. til ggl v. Bækkenorganer

3.1 Segmenttest: Dermatomer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C2-4:
C4-5:
C6:
C7:
C8:
T1:
T2-3:
T4:
T10:

nakke
skulder
tommel, lateral underarm
½ II- ½ IV
V
medial underarm
Axillen
Brystvorte
Navlen

•
•
•
•
•
•
•

L1:
Lyske
L2:
Ned overlår
L3:
Øvre knærand
L4:
Knæ til mediale malleol
L5:
Sideknæ til storetå + fod
undt IV/V
S1:
Lateral røv-lat hasemuskellat fod
S2:
Med røv-med hase-med
planta

3.1 Segmenttest: Indikatormuskler
Segment

Indicator

Segment

C1-C2
mm.
Suboccip.
T6-T12
3.2 Segmenttest:
Indikatormuskler

Indicator

Mm. Abdom.

C3

Trapezius

L1

Psoas

C4

Diaphragma

L2

Adductores

C5

Deltoideus

L3

Quadr. Fem.

C6

Bicip. Brach

L4

Tib. Anterior

C7

Tricip. Brach

L5

Ext hal Long

C8

Abd. Digit V

S1

Gastronem.

T1

Interossea

S2

Flex dig. brev.
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NA.B.2: CNS mikroskopiske anatomi
CNS mikroskopiske anatomi

Lagdelt
Cortex cerebri

NS
CNS
Neuroner

PNS
Glia

•
•
•
•

Astrocytter
Mikroglia
Oligodendrocyt.
(Ependym)

Astrocytter
Perivaskulære fodprocesser (glia
limitans interna)
• Forbunde via desmosomer & nexi
Funktion:
• Glukose  laktat
• Regulere extracellulære ionmiljø
• Isolerer neuronerne fra hinanden
• Fjerne excess neurotransmitter
• Danner ar
• Er stamcellerne I den voksne
hjerne (SGZ og SVZ: olfactory).
•

Fibrøse
• Flest I hvid
subst
• Meget GFAB
• Færre, længere
udl.

Protoplasm.
• Flest I grå subst
• Mindre GFAB
• Varierende form
& størrelse

Neuroner

Glia
•

•

Schwannske
celler
Sattelitceller

Mikroglia
• Små, mørke kerner, små udløbere
• Overalt I CNS, mest I grå sustans
• Stammer fra MESODERM ><
andre glia. Migrerer til CNS inden
BHB dannet
Funktion:
• Omdannes til reaktive mikroglia
ved beskadigelse af væv.
FAGOCYTERER
• Inflammatorisk CNS ingen
indvandring af neut.
granulocytter: langsommere og
mindre kraftigt

Oligodendrocytter

• Omskederøger
nerveledningshastighed

(Ependym)

• Enlaget kubisk epithel, beklæder indre
ventrikler og canalis centralis
• Forbundne ved nexi og desmosomer.
Men kun ved plexus choroideus tæt
aflukket ved okkluderende kontakter.
Dvs. Hullet alle andre steder mellem
cortex ECM og ventriklerne

• Neocortex (6lag), archi &
paleocortex (3lag).
Archicortex = hippocampus
og paleocortex:
retrohippocampale områder
• Ialt 20 mia neuroner & 200
mia glia

Neocortex
1. Lamina moleculare: mange
tværgående fibre. Få og
små neuroner
2. L. granularis externa:
modtager afferente
nervebaner, har størst
udstrækning svarende til
sensorisk cortex (Brodman
3,1,2,5). Mest tværgående
fibre
3. L. pyramidalis externa:
Pyramideceller: efferente
nervebaner, mest motorisk
(Brodman 4,6)
4. L. Granularis interna =
externa
5. L. Pryamidalis interna =
externa + Betzske neuroner,
i alt 25k i Brodman 4
6. L. multiformis: blandingslag
+ fibre

Cortex cerebelli
• Grå substans: cortex cerebelli
• Hvid substans : corpus medulllare cerebelli
(arbor vitae)
• Lat til med: Nucl. dentatus,
embolliformis, globosus og fastigii

Lag
1. Stratum moleculare:
•
Purkinjeceller dendrittræ, modtager
granulaceller axoner i parallelfibre
•
Talrige interneuroner: kurvceller og
stellate celler
2. Stratum purkinjense:
•
Purkinjeceller: side om side ubrudt
række
•
15-16m store kegleformede med Nissl
granula. Spidse ende enormt
dendrittræ vinkelret på folium – mere
end 300000 synapser. Basale,
afrundede ende axon til centrale
kerner
•
GABA
3. Stratum granulosum:
•
Granulaceller: axoner op til
paralellfibre. Kontakter mange
purkinjeceller. GLUTAMAT
•
Golgiceller: Dybt I stratum gr. Stort
dendrittræ I stratum moleculare som
breder sig I 3D modsat purkinje.
Synapser med granulacellerne

Cortex cerebelli: Afferente nervefibre
1. Klatretråde: fra modsidige nucleus olivarius inferior (medulla oblongata).
Mange synapser med få purkinje.
2. Mostråde: fra 1) medulla spinalis, 2) nucl. vestibularis, 3) hjernestammen og
4) cortex cerebri (via nucl. Pontis). Mange synapser men få med hver PKJ
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NA.B.3 Blod-hjerne og blod-cerebrospinalvæske
barrierernes mikroskopiske anatomi
Generelt
•Function: Protect brain from infections & toxins.
•Parts: The chemical integrity of the brain is protected in a
different way by two (3) separate systems.
The blood-brain barrier
•The blood-brain barrier is formed by capillary endothelium
(in the blood vessels) connected by tight junctions (such as
occludin, claudin)
•All blood vessels in brain have endothelial wall, basal
lamina and astrocyte foot processes
•Astrocytes participate in the maintenance of the bloodbrain barrier. They have numerous long processes with
expanded vascular end-feet, or pedicels
•Water diffuses across the blood-brain barrier readily
•Glucose, the primary energy source of the brain, requires
carrier-mediated transport
•Active transport systems are capable of pumping weak
organic acids, halides, and extracellular K+ out of the brain
against their respective concentration gradients.
•Several areas of the human brain are not "behind" the
BBB. Examples: roof of the 3rd and 4th ventricles; and the
pineal gland, hypophysis and related capillaries
The blood-CSV barrier
•Tight junctions located along the epithelial cells of the
choroid plexus form the blood-CSV barrier.
•Tela choroidea består af ependym + pia. Kapillærerne heri
er fenestrerede så ependym står for blokaden
•Transport mechanisms are similar to those described for the
blood-brain barrier, although the ability of a substance to
enter the CSF does not guarantee it will gain access to the
brain.

1.
2.
3.
4.
5.

Generelt
Blood Brain
Blod-CSF
Blod-retina
Klinisk

Blood-Retina barrier
•Has two components: retinal vascular endothelium and the
retinal pigment epithelium. Retinal blood vessels: a single
layer of non-fenestrated endothelial cells, which have tight
junctions. The retinal pigment epithelium maintains the outer
blood–retinal barrier. Also tight junctions.
Klinisk
•L-dopa kan krydse blod-hjernebarrieren men dopamin kan ikke
•Mange tumorer mangler barrieren (ingen celleadhesionsmolekyler), absorberes kontrastvæske tydeligt
•Infections of the brain are very rare. However, since antibodies
and antibiotics are too large to cross the blood–brain barrier,
infections of the brain that do occur are often very serious and
difficult to treat. However, the blood–brain barrier becomes
more permeable during inflammation.
•An exception to the bacterial exclusion are the diseases caused by
spirochetes, such as Borrelia, and Treponema pallidum, which
causes syphilis
•Some biochemical poisons made up of large molecules are too big
to pass through the blood–brain barrier. Neurotoxins such as
Botulinum in the food might affect peripheral nerves, but the
blood–brain barrier can often prevent such toxins from reaching the
CNS.
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Agenda
A-Spørgsmål
1.
2.
3.

Anatomi

4.
5.

Den præembryonale periode (til
gastrulationens afslutning 17.-18. dag)
Den embryonale periode (fra 17.-18. dag
og til afslutningen af dag 56 (8. uge))
Udviklingen af pros-, mes- og
rhombencephalon (se lærebog)
Bevægeapparatets udvikling
Branchialapparatets udvikling
B-Spørgsmål

Neuroanatomi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Udviklingen af placenta og fosterhinder
Ektodermens derivater
Endodermens derivater
Mesodermens derivater
Udviklingen af medulla spinalis
Øjets udvikling
Ørets udvikling
Fosterets vækst gennem graviditeten
Dannelse af kropshuler og diaphragma
Skelettets postnatale udvikling og vækst
Ansigtets og ganens udvikling
www.LookSeeDo.dk

EM.A.1 Præembryonale periode t.o.m.
gastrulationen 1/2
1) Uge 1
I.

Fertilization i ampulla af uterine tube
I.
Sperm binder til zona
pellucida og udsender acrosin
II. Corticale reaktion sker:
oocytten impermeabel for
andre
III. Sperm og oocyt membraner
smelter sammen
I.
Male pronucleus i
sperm
IV. Oocytten gør meiose II
færdig, OVUM færdig.
I.
Nucleus af OVUM er
female pronucleus
V. De to pronuclei smelter
sammen til zygot
II. Cleavage: ”kløvning”: mitotiske
divisioner
I.
Blastula dannes der
indeholder successivt mindre
blastomerer
I.
Totipotente op til 8celle stadium
II. 32 celler: morula som har
ICM og OCM
I.
ICM: embryoblast
II. OCM: trophoblast
III. Implantation: ”Nidation”
I.
Kræver zona pellucida
degeneration, samspil ml
trofoblast & endometriu.
II. Blastocysten implanterer
(helst) i posterior superior
uterus
IV. Klinik
I.
Placenta previa
II. Ektopisk graviditet
III. Tvillinger: dizygotiske,
monozygotiske og siamesiske
IV. IVF: 8-celle stadium genopsat

1.
2.
3.

Uge 1
Uge 2
Gastrulationen

2) Uge 2
I.

Embryoblasten differentierer til bilaminære
kimskive: epiblast (cylinderepithel) og hypoblast
(kubiske celler) [dag 8]
I.
Epiblast: får amniotisk kavitet
II. Hypoblast celler migrerer langs
cytotrofoblasten  blommesækken
III. Prochordal pladen => mund
II. Trophoblasten deler sig i cytotrophoblast og
syncytotrophoblast. S.C. vokser ud til endometriets
blodkar
I.
Er multiploidt syncytium, vokser ved at
indoptage celler fra cytotrophoblasten
II. Producerer HCG
III. Klinik
I.
HCG er et glycoprotein, stimulerer corpus
luteum til progesteron, essentielt derfra
indtil 8. uge. Kan spores i urin 8.-10.dag.
Lav HCG= måske spontan abort, Høj HCG:
multipel graviditet
IV. Detaljer pr. dag:
I.
Dag 8-9
I.
Nidation
II. 2-lags delingerne
III. Lacunae
IV. Exocoelome membran
V. Primitive blommesæk
II. Dag 11-12:
I.
Uteroplacentale kredsløb
II. Deciduareaktion: efterhånden hele
endometriet
III. Ekstraembr. mesoderm dannes, fra
blommesæk, med caviteter til
extraembryonale coelom
III. Dag 13
I.
Nidation: endometrie overflade helt
II. Primære stammevilli dannes ved at
cytotrofoblasten proliferer lokalt og
penetrerre syncytioblasten:
cellesøjler omgivet af SC væv
III. Sekundære blommesæk: hypoblast
celler ind langs indersiden af
exocoelome membran og proliferer

Lacunae

Exocoelome
membran
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EM.A.1 Præembryonale periode t.o.m.
gastrulationen 2/2

1.
2.
3.

Uge 1
Uge 2
Gastrulationen

3) gastrulationen
I.

II.

G. Etablerer de tre kimlag. Starter med primitivfuren i
epiblasten
I.
Ektoderm  neuroektoderm og neuralkam celler
II. Endoderm forbliver intakt
III. Mesoderm giver paraxial (somitomerer), intermediær
mesoderm og lateral mesoderm
Klinik
I.
Saccrococcygeal tereatom fra rester af primitivfuren,
består af alle 3 kimlag derivater. Skal typisk fjernes ved
ca. 6 md
II. Chordoma: fra rester af notochorden
III. RU-486 initierer menstruation indenfor 8-10 uger.
Blokerer progesteron receptoren. 96% effektiv abort

Detaljer
I.
Dannelsen af notochorden
I.
Prænotochordale celler optages i hypoblasten fra
pimitivgruben
II. Prænotochrodale celler proliferer fri fra endoderm til
definitive notochord
III. Dannelse foregår cranio-caudalt
IV. Canalis neurentericus forbinder midlertidigt amnionhulen
med primitve blommesæk
II. Dannelsen af neuralrøret ( dag 27)
I.
Ektoderm fortykkes -> neuralpladen (beg. 3. uge)
II. Plicae neuralis (slut 3. uge)…
III. Trofoblastens udvikling i 3. uge
I.
Sekundære villi ved mesodermale celler ind i villi kerner
IV. Mesoderm determinering (celler ned i primitivfuren)
I.
Craniel primitiv fure  notochord
II. Lateral fure  paraxial mesoderm
III. Midterste afsnit  intermediær mesoderm
IV. Caudal fure  intraembryonal mesoderm
V. Bagerste fure  ekstraembryonal mesoderm
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EM.A.2 Embryonale periode post
gastrulation til 8. uge
1) Resten af 3. uge

2) Generelt om T.O.M. 8. uge

Dannelsen af notochorden
•Sker ud fra de prænotochordale celler, der optages i hypoblasten fra
primitivgruben og frem til den prochordale plade (område lige caudalt for
membrana buccopharyngea), og derved danner den notochordale plade.
•De prænotochordale celler prolifererer og frigør sig fra endodermen, og
danner derved en kompakt streng – den definitive notochord.
•Definitive notochord under neuralrøret, og er basis for det axiale skelet.
•Cranielle ende dannes først, og den caudale ende dannes efterhånden som
primitivfuren antager en mere caudal position.
•Canalis neurentericus forbinder midlertidigt amnionhulen & primitive
blommesæk, der hvor primitivfuren danner hul i epiblasten.

Resten af den embryonale periode.
I denne periode dannes størstedelen af kroppens
væv og organer fra de 3 kimblade. I slutningen af
perioden er de store organsystemer grundlagt

Dannelsen af neuralrøret
•Ektodermen fortykkes  neuralpladen (begyndelse af 3. uge)
•Elevationer lateralt på neuralpladen  plicae neuralis (slutningen af 3. uge)
•Fordybning ml. plicae neuralis  sulcus neuralis
•Plicae neuralis smelter sammen om sulcus neuralis  dannende neuralrøret
(færdigt på 27. dag)
•Neuralrøret består af en smal caudal ende, medulla spinalis. Og en langt
bredere cranial del, med et antal udvidelser, hjerneblærer, der senere
udvikler sig til hjernen

Den 4. uge
Her dannes neuralrøret, og hjerneblærerne
udvikles. Kimskiven foldes, og hjerteslyngen og
tarmen dannes, sidsnævnte opdeles i fortarm,
mellemtarm og bagtarm. Anlæggene til
branchiebuerne opstår i denne uge.

Fastlæggelsen af legemets akser
•Sker forud for, og under gastrulationen.
•Den cranio-caudale akse bestemmes af AVE, den anteriore viscerale
endoderm, her udtrykkes gener der  i hoveddannelse.
Væksten af kimskiven
•Initialt er kimskiven flad og næsten rund, men der sker vækst i den cephale
region så denne bliver aflang og bred, ved migration af celler fra
primitivfuren i cephal og lateral retning.
•Primitivfuren forsvinder i slutningen af 4. uge  migrationen stopper.
Trofoblastens videre udvikling
•Der findes primære stammevilli i begyndelsen af 3. uge. Disse udvikles
videre til sekundære villi, ved at mesodermale celler penetrerer ind i villis
kerne og vokser mod decidua.
•I slutningen af 3. uge sker en yderligere udvikling villi nu definitive
placentale.
•Ved denne process begynder mesodermale celler i villuskernen at
differentiere ud i blodceller og små blodkar, og herved etablere det villøse
kapillære system som når hjertet begynder at slå i starten af 4. uge, forsyne
med næringsstoffer og ilt.

Fosteret udvikles i cephalocaudal retning fordi
kimlagene i den cephale del begynder
specialisering i midten af 3. uge, mens den
cephale gør dette i slutningen af 4. uge.
Generelt kan om resten af perioden siges:

Den 5. uge
I denne periode påbegyndes ansigtets dannelse,
og ekstremitetsknopperne vokser ud. De første
bruskanlæg begynder at dannes i ektremiteterne,
og ekstremitetsmusklerne dannes.
Branchiebuerene uddifferentieres.
Den 6. uge
Her sker lukning af hjertets forarmen
interventriculare. Øjenblæreknoppen,
linseanlægget og diaphragma dannes.
Tarmslyngen vil vokse ud gennem
navlesnorsanlægget.
Den 7. uge
Lungerne udvikles (5.-7. uge), glandula thyroidea
vokser caudalt og øjenanlægget uddifferentierers.
Den 8. uge
Her dannes placenta (Chorion frondosum) og
ansigtet færdigdannes. Knogledannelsen
påbegyndes, først i clavicula, senere i kranium og
ekstremiteter.

1.
2.
3.
4.
5.

Uge 3 efter gastr.
Uge 4-8 generelt
Endoderm deriv.
Ektoderm deriv.
Mesoderm deriv.

3) Endoderm deriv.
1) gastrointestinalkanalen
2) den epitheliale overfl. luftvejene
3) parenchymet i gll thyroidea,
parathyroidea, leveren og pancreas
4) stromaet i tonsiller og thymus
5) den epitheliale beklædning af
urinblæren og urethra
6) den epitheliale beklædning af cavitas
tympanica og tuba auditiva

Dannelese af den primitive tarm
•Dannelsen af neuralrøret og dannelsen af
hjeerneblærene gør at kimskiven
begynder at folde sig i cranio-caudal
retning. Mest udtalt i enderne, hvor der
opstår en hovedfold hhv halefold.
•Denne foldning af kimskiven gør at
endodermen bliver indkorporeret i
fosterkroppen. Vi får dannet fortarmen og
bagtarmen. Mellemtarmen er dog stadig
forbundet med blommesækken gennem
ductus vitellinus.
•Fortarmen er lukket fortil af membrana
buccopharangea, den rumperer i 4. uge,
og primitiv tarmen får forbindelse med
amnionhulen.
•Bagtarmen er lukket af kloakmembranen,
den rupterer i 7. uge, hvorved anus
opstår.
•Somiterne vosker hurtigt og medvirker til
at den embryonale skive begynde at folde
lateralt. Embryonet får et rundt udseende
og den ventrale kropsvæg dannes,
undtaget hvor mellemtarmen er forbundet
med blommesækken.
•Den cephalocaudale og laterale foldning
gør at den proximale del at allantois bliver
indkorporeret i kroppen og danner cloaca
(der danner blæren).
•I 5. uge bliver den distale del af allantois,
vitellinus og de umbilikale kar omsluttet
af navleringen. Blommesækken ligger i
chorionhulen.
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EM.A.2 Embryonale periode post gastrulation til
8. uge
4) Ektoderm derivater

Ektoderm danner de organer og strukturer der varetager
kontakten med omverdenen:
•centralnervesystemet
•det perifere nervesystem
•det sensoriske epitel i øre, næse og øjne
•epidermis incl. hår og negle
•hudens kirtler, brystkirtler, hypofysen og tændernes emalje.
Dannelse af medulla spinalis og hjerneblærene
•Ektodermen fortykkes  neuralpladen (begyndelse af 3. uge)
•Elevationer lateralt på neuralpladen  plicae neuralis
(slutningen af 3. uge)
•Fordybning ml. plicae neuralis  sulcus neuralis
•Plicae neuralis smelter sammen om sulcus neuralis  dannende
neuralrøret (færdigt på 27. dag)
•Neuralrøret består af en smal caudal ende, medulla spinalis. Og
en langt bredere cranial del, med et antal udvidelser,
hjerneblærer, der senere udvikler sig til hjernen.
Neuralkamcellerne: Der hvor plicae neuralis har smeltet
sammen
Neuralkamcellerne vil, ud for fosterkroppen, efter lukning af
neuralrøret vandre ad 2 ruter.
Dorsal rute: gennem dermis, op gennem ectodermens porer i
basalmembranen for at danne melanocytter i hud og hårfollikler.
Ventral rute: gennem den craniale halvdel af hver somit til:
1) spinalganglier
2) sympatiske neuroner
3) enteriske neuroner
4) Schwann-celler
5) celler i binyremarv
I hovedregionen også vandring af celler fra crista neuralis.
De danner:
1) anlægget til kranieknogler
2) gliaceller
3) melanocytter
4) andre celletyper
Det er BMP’s, bone morphongenic proteins der initierer.
Hørepladen og linsepladen
•Efter neuralrøret har lukket sig, opstår der cephale, bilaterale
fortykkelser – den otiske placode og linseplacoden.
•De invagineres og danner høreblæren resp. linseblæren.
•I linseblæren dannes i 5. uge øjets linser.

5) Mesodermens derivater
Mesodermen ligger ml. ektodermen og endodermen,
på hver side af notochorden. Lateralt går
mesodermen ud over kimskiven og rundt om
amnionhulen og blommesækken.
Paraaxiale mesoderm
•I begyndelsen af 3. uge fortykkes mesodermen der
ligger tæt ved notochorden. Den ordner sig derefter i
segmenter, somitomerer. Disse dannes først i den
craniale ende og fortsætter derefter caudalt.
•Somitomerene er mesodermale celler arangeret i
koncentriske hvirvler omkring et centrum.
•I hovedregionen dannes de i tilslutning til
segmenterig af neuralpladen i neuromerer, og
bidrager med størstedelen af hovedets mesenchym.
•Fra occipitalregionen og ned udvikler de sig til
somiter. Det første par på ca. dag 20. Derefter ca. 3
par pr. dag, indtil slutningen af 4. uge. Tilsammen
ca. 42-44 somit par. Ca. 35 forsvinder ikke.
Danner det askiale skelet.
I begyndelsen af 4. uge mister somitomeret sin
kompakte organisering
Ventrale og mediale del
Vandrer mod notachorden, bliver polymorfe. Disse
celler kalder sclerotomet, de danner mesenchymet.
De omgiver medulla spinalis og notachorden  bliver
til columna vertebralis
Dorso-laterale del
Migrerer ud  forløbere til muskulaturen i
ekstremiteterne og kropsvæggen
Dorso-mediale del
Efter udvandring af de andre celler, proliferer disse
celler, og vandrer ned på de restrerende dorsale
celler og danner myotomet. Danner den epaxiale
muskelatur, rygmuskulaturen.
De restrende dorsale celler
Danner dermatomet. Danner dermis og det
subkutane lag af huden.

Intermediære mesoderm
Den mesoderm der forbinder den paraaxiale
mesoderm med lateralplade mesodermen.
Danner urogenitale strukturer. I den cervikale og
øvre thorakale region danner de segmentære
celleklynger  bliver til nefrotomer.
Mere caudalt, usegmenteret masse af væv, den
nefrogene streng.
De ekskretatoriske strukturer og gonaderne
dannes af delvis segmenteret og usegmenteret
mesoderm.
Parietale mesoderm
Dækker amnionhulen. Danner sammen med de
overliggende ektoderm den laterale og ventrale
kropsvæg. Danner tynde serøse membraner der
forer peritonealhulen, pleurahulen og
pericardiehulen.
Viscerale mesoderm
Danner sammen med endodermen tarmvæggen.
Danner en tynd serøs membran rundt de enkelte
organer.
Blod og blodkar

Vasculogenese:
I 3. uge dannes de første blodøer i mesodermen
omkring blommesækken. Lidt senere også i
lateralplade mesoderm.og andre steder.
Mesodermal cellerne bliver til hæmangioblaster.
De der ligger midt i en blodø bliver til
hæmopoietiske stamceller. De der ligger i
periferien bliver til angioblaster, der er forstadier
til endothelceller.
Angiogenese:
Så snart vasculogenesen har fået lavet nogle kar,
bygges der videre på den ved angiogenese.
Regulation
SSH (sonic hedgehog) inducerer differentieringen.
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1.

EM.A.4 Bevægeapparatets udvikling
1. Somitomerer & musklernes udvikling
I.

Paraxial mesoderm: en tyk plade af mesoderm på hver
side af midtlinien. Bliver organiseret i somitomerer som
formeres craniocaudalt
I.
Somitomer 1-7 skaber ikke somitter men hoved
II. Rest somitomerer giver 35 par somitter
III. Slut differentiering til sclerotom (brusk og
knogle), myotom (muskel), dermatom (dermis)

Muskel
I.
Molekylært: Mesodermale celler i somitter committer sig
til myogeniske cellelinier
I.
Stimuleres af FGF og TGF-beta  mitose
II. Myogeniske celler kommer til at udtrykke MyoD
transkriptionsfaktoren  mitose stopper  det er
nu en myoblast færdigdifferentieret
III. Myoblasten syntetiserer actin og myosin
IV. Myoblaster fusionerer med andre  myotuber
V. Myotuber syntetiserer actin, myosin, troponin,
tropomyosin etc. Nu er det muskel fibre
VI. Yderligere vækst via sattelit celler (muskel stam
celler) – ikke helt velforstået
II. Hoved & hals muskulatur: Fra somitomer 1-7 via
branchiebuerne
I.
Ekstraokulære fra somitomer 1,2,3 & 5
II. Tunge muskler fra occipitale myotomer
III. Truncus fra myotomer der
I.
Dorsalt: epimere med dybe ryg muskler (erector
spinae etc), innerveret af r. dorsalis
II. Ventralt: hypomere udvikler sig til prævertebral,
intercostal og abdominal muskler. inn af r.
ventralis
IV. Ekstremitetsmuskulaturen fra myotomerne
(somitterne) i OE og UE regionerne. Denne mesoderm
migrerer ud på ekstremitetsknoppen og danner posterior
og anterior kondensation
I.
Posterior kondensation bliver til extensor og
supinator muskulatur i OE og extensor og
abductor muskulatur på UE
II. Anterior kondensation  flexor og pronator
muskulatur på OE og flexor & adductor på UE

2.
3.
4.
5.
6.

Somittomerer til
sclerotomer & myotomer
Hvirvelsøjlens udvikling
Musklernes udvikling
Generel ekstremitetsudvikl.
OE udvikling
UE udvikling

2. Hvirvelsøjlens udvikling
I.

Mesodermale celler fra sclerotomet migrerer og
kondenserer omkring notochroden  centrum omkring
neural tuben til ”vertebral arc” og kropsvæggen til
processus costae
I.
Centrum danner corpus
II. ”Vertebral arc” danner pediclerne, laminae &
processi
III. Processus costae.. ja det er rigtigt
IV. Atlas har ingen corpus
V. Axis har dens
VI. Sacrum er fusion af S1-5
VII. Coccyx er fusion af C1-4
II. Intersegmentale poition
I.
Idet mesodermale celler migrerr mod
notochorden deler de sig i cranial og caudal del.
Caudal del af hvert sclerotom kombineres med
craniel del af næste sclerotom 
intersegmentel position
II. I den cervicale region kombineres O4 med C1
scerotom  basis af occipitalbenet. Derfor
kommer C1 ud ml. os occipitale og vertebrae C1
III. Kurver
I.
Primær kurver: th og sacr skabes i føtal livet
II. Sekundær kurver: cerv og lumb er jo pga
discus og kommer postnatalt pga. hovedløft og
gå rundt
IV. Led
I.
Synoviale led: Atlantooccipitale, atlantoaxiale
og zygopophysiale led
II. Sekundære kartilaginøse led (symfyser):
mellem corpora. Disci består af nucleus
pulposus og annulus fibrosus
I.
Nucleus pulposus: remnant af
notochorden. I 20-års alderen kun ECM
tilbage fra notochroden
II. Annulus fibrosus: mesoderm derivat
V. Klinik
I.
Intervertebral diskus hernie: prolaps af nucleus
pulposus ind i cnalis vertebralis – trykker på
radix spinali
II. Spina bifida occulta (10%? Af befolkning)
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1.

EM.A.4 Bevægeapparatets udvikling

2.
3.
4.
5.
6.

Somittomerer til
sclerotomer & myotomer
Hvirvelsøjlens udvikling
Musklernes udvikling
Generel ekstremitetsudvikl.
OE udvikling
UE udvikling

4. Generel ekstremitetsudvikling

5. OE udvikling

6. UE udvikling

Overblik
I.Lateral plade mesoderm migrerer til
ekstremitetsknoppen og ender til sidst som
vaskulatur og skelet komponenterne
II.Mesoderm fra somitterne migrerer til
knoppen og danner til sidst muskulaturen
III.Apical ektodermal ridge (AER)
I.
En kam af fortykket ektoderm
på apex af
ekstremitetsknoppen
II. Den producerer FGF som
promoverer væks ved at
stimulere mitose og hindre
differentiering
III. Utrykker Wnt7 som dirigerer
organisationen dorsal/ventralt
IV.Zone of polarizing activity (ZPA)
I.
Mesodermale celler som er
ved basen af knoppen
II. Producerer SHH som dirigerer
anterior/posterio plar axen og
finger dannelse
III. SHH aktiverer BMP og fler
HOX transkriptions fakt.
IV. Retinal syre spiller også vigtig
rolle ift polarisering
V.Finger dannelse sker som resultat af
dirigeret apoptose i AER så 5 separate
regioner bliver tilbage
Rotation:
I.Uge 4: Dannes i coronalplan
II.Uge 6: Horizontal fleksion til parasagittal
plan
III.Uge 6-8: Roterer OE lateralt og UE
medialt 90 gr
IV. lateral/ medial drejende dermatomer
V. flexor logen på OE er anterior og
posterior på UE

Vaskulaturen
I.Subclavia arterien fortsætter til knoppen som AXIS
arterien som ender i terminal plexus ved spidsen
I.
Terminal plexus deltager i dannelsen af arcuae
profundi et superficialis palmares
II. AXIS arterien skaber først a. posterior interos.
og median arterien som tilbagedannes
III. Dernæst udspringer a. radialis og ulnaris
IV. Ender som a. axilaris, brachialis, ant.
Interosseus og arcus palmaris profundus

Vaskulaturen
I.Umbilical arterien  AXIS arterien som ender i terminal
plexus ved spidsen af knoppen
I.
Terminal plexus deltager i dannelsen af arcua
profundi plantae
II. AXIS arterien skaber a. tibialis anterior (til a.
dorsalis pedis), a. tibialis posterior (til aa. med og
lat. planta)
III. AXIS arterien tilbagedannes, dog lidt tilbage i a.
glut inf, del af poplitea og af a. peroneus
II.A. Iliaca externa  a. femorale som er en separat (og mest
væsentlige) kanal til UE
I.
Den danner a. profunda femoris
Skelettet
I.Lateralplade mesoderm danner alle UE knogler. Alle knogler
endochrondral ossifikation.
II.Timing:
I.
Uge 5: Lateralplade mesoderm kondenserer
II. Uge 7: Primære ossificationscentre i femur og
tibia
III. Uge 9-: primære oss centre i alle knogler undt
tarsaler
IV. Uge 16-20: Clacaneus bruges til at best alder
V. Barndom: Sekundære ossifikations centre i
epiphyse enderne. Tarsal knogler
Muskulaturen
I.Udfor somitter L1-S2. i uge 5 migrerer mesodermen fra disse
somitter til knoppen og danner posterior og anterior
kondensationer
II.Disse kondensationer danner myoblaster
I.
Posterior kondensation: extensor og abduktor
muskulatur
II. Anterio kondensation: fleksor og adduktor
muskulatur
Nerver (plexus lumbosacralis)
I.Lokale molekylære beskeder fra basis af knoppen guider
nervefibrene. Musklerne selv har ikke nogle specifikke
målsignaler
II.Posterior: glut sup, glut inf, fem og peroneus com
III.Anterior: tibialis, obturator

Skelettet
I.Lateralplade mesoderm danner alle OE knogler. Alle
knogler endochrondral ossifikation. Claviclen dog også
desmal ossifikation
II.Timing:
I.
Uge 5: Lateralplade mesoderm kondenserer
II. Uge 7: Primære ossificationscentre i claviclen,
humerus, radius og ulna
III. Uge 9-: primære oss centre i scapula,
metacarpal og phalanges
IV. Barndom: Sekundære ossifikations centre i
epiphyse enderne. Carpal knogler
Muskulaturen
I.OE knop udfor C4-T2. i uge 5 migrerer mesodermen fra
disse somitter til knoppen og danner posterior og anterior
kondensationer
II.Disse kondensationer danner myoblaster
I.
Posterior kondensation: extensor og supinator
muskulatur
II. Anterio kondensation: fleksor og pronator
muskulatur
Nerver (plexus brachialis)
I.Lokale molekylære beskeder fra basis af knoppen guider
nervefibrene. Musklerne selv har ikke nogle specifikke
målsignaler
II.Ventrale grene danner de tre trunci
III.Trunci deler sig i posterior og anterior ( 3 fasciculi)
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EM.A.5 Branchialapparatets udvikling
1) Generelt

2) Branchiebuerne

Branchiebuerne opstår i 4. og 5.
udviklingsuge, og bidrager til fosterets
karakteristiske ydre fremtoning. De spiller
en vigtig rolle for halsens og ansigtets
dannelse.
• Sammenfattende: hver branchiebue
indeholder en arterie, et bruskskelet,
tværstribet muskulatur + en nerve.
• Oprindeligt består branchiebuerne af
bjælker af mesenchym (paraxial og
lateralplade mesoderm & crista neur. celler)
adskilt af de ydre branchiefurer.
Svælgfurerne = de ”indre” branchiefurer
er tværstillede udposninger, der dannes i
den mest cranielle del af fortarmen, ialt 5
par.
• Den mesoderm der ligger foran
notochorden, vil ikke segmenteres i
somitter, således som mesodermen gør i
resten af fosteret. Istedet vil 6 branchiebuer
dannes, som fortykkelser i det mesenchym
som ligger i den laterale væg i den forreste
del af fortarmen. Branchiebuerne er på
ydersiden beklædt med ectoderm , mens de
indvendigt er beklædt med endoderm fra
fortarmen.
• Mellem branchiebuerne findes ingen
mesoderm, idet ectoderm og endoderm her
er i kontakt med hinanden, og
branchiefurerne opstår.
• Mesenchymet i branchiebuerne vil have
bevaret sine pluripotente egenskaber, og
fra dette dannes således både kar,
støttevæv og muskulatur. Karrene omfatter
i hver branchiebue, en arterie der ventralt
munder ind i hjerteanlægget. Arterierne
kaldes aortabuerne og herfra udvikles de
store arterier fra hjertet.
Molekylær regulation
• Med undtagelse af den første bue, af HOXgener, der tilføres buerne fra migrerende
crista neuralis celler
• SHH udtrykkes i buerne og påvirker HOXgen expressionen, formentlig som en
opstrømsregulator.
• Retinoider, vitamin A syre, regulerer HOXgen expressionen koncentrationsafhængigt
måde. For lidt eller for meget vitamin A..

Første branchiebue
•Denne består af en dorsal del, processus maxillaris, og en
ventral del processus mandibularis, som indeholder Merkel’s
brusk.
•Knogler udviklet herfra: Maxillaris, mandibula, os
zygomaticum, og en del af os temporale. Disse udvikles ved
membranøs ossifikation af mesenchymet.
•Malleus og incus udvikles fra Merkel’s brusk, som under
den videre udvikling forsvinder.
•Muskler udviklet herfra: Tyggemusklerne, det vil sige m.
masseter, m. temporalis og mm. pterygoidei. Venter
anterior m. digastrici, m. mylohyodeus, m. tensor tympani
og m. tensor veli palatini.
•Nerveforsyning: Muskulaturen forsynes fra ramus
mandibularis n. trigemini. Den sensoriske innervation af
ansigtshuden kommer fra n. opthalmicus, n. maxillaris og n.
madibularis, alle grene fra n. trigeminus.

•

Anden branchiebue (tungebensbuen) Knogler: Stapes,
processus styloideus ossis temporalis, ligamentum
stylohyoideum, ventralt cornu minor ossis hyoidei og den
øverste del af corpus ossis hyoidei.
Muskler: Ansigtets mimiske, øremuslingens, m. stapedius,
m. stylohyoideus, og venter posterior m. digastrici.
Nerveforsyning: Muskulaturen innerveres af n. facialis.

Tredje branchiebue Knogler: Den nedre del af corpus
ossis hyoidei og cornu major ossis hyoidei.
Muskler udviklet herfra: M. stylopharyngeus.
Nerveforsyning: N. glossopharyngeus.
Fjerde branchiebue Fjerde og sjette branchiebues brusk
smelter sammen og danner larynx bruskene. Fjerde
branchiebue danner cartilago thyroidea.
Muskler: M. cricothyroideus, m. levator veli palitini og de
nederste mm. contrictores pharynges.
Nerveforsyningen: N. laryngeus superior fra n. vagus.
Femte branchiebue Denne anlægges kun i rudimentær
form, og det antages almindeligvis, at den ikke giver
anledning til udvikling af nogen strukturer hos mennesket.
Sjette branchiebue Udvikles til inf. bruske i larynx og til
larynx’ intrinsike muskler.
Muskler:Mm. cricoarytenoidei posterior et lateralis, mm.
arytenoidei, m. thyroarytenoideus, m. aryepiglotticus.
Nerve: N. laryngeus inferior (n. recurrens) fra n. vagus

3) Svælgfurerne
Svælgfurerne betegnes også de indre branchiefurer. Disses endodermale epithel
videreudvikles til en række vigtige organer og strukturer.
Første svælgfure Danner et stilket divertikel, kaldet recessus tubotympanicus,
der kommer i kontakt med den fremtidige meatus acusticus externus (den ydre
branchiefures epithelbeklædning).
Det primitive cavum tympani udvikles som en sækformet udposning fra
divertiklets distale del.
Den proximale del forbliver snæver og udvikles til tubae auditiva.
Anden svælgfure Denne fure bevares og ses hos den voksne som fossa
tonsillaris, en fordybning mellem de 2 ganebuer. Epithelbeklædningen
prolifererer og danner sammen med det omgivende mesenchym den primordiale
tonsilla palatina. Tonsillen infiltreres senere i udviklingen af lymfatisk væv.
Tredje svælgfure Furen har, ligesom fjerde svælgfure, en dorsal og en ventral
udløber.
Epithel fra den dorsale udløber differentierer til glandula parathyroidea inferior,
mens den ventrale udløber danner thymus. Begge kirtler migrerer i caudal og
medial retning, og mister derved forbindelsen til svælgvæggen. Thymus forenes
med sin modpart fra den anden side ved sin endelige position i den anteriore del
af thorax.
Fjerde svælgfure Epithel fra den dorsale udløber danner glandula parathyoidea
superior. Denne hæfter sig til dorsalsiden af den caudalt migrerende glandula
thyroidea, og mister herved forbindelsen til pharynxvæggen.
Femte svælgfure Denne fure udvikles sidst, og betragtes ofte som en del af
fjerde svælgfure. Fra denne udvikles det ultimobranchiale legeme, der senere
inkorporeres i gladula thyroidea. Disse celler bliver til kirtlens parafolliculære
celler, C-celler , der secernerer calcitonin.
De ydre branchiefurer Det 5 uger gamle embryon er kendetegnet ved
tilstædeværelsen af 4 udvendige branchiefurer, hvoraf kun den første bidrager til
embryonets definitive struktur.
Den første udvendige branchiefure Udvikles til den ydre øregang, meatus
acusticus externus, ved at den dorsale del af furen trænger ned i det
underliggende mesenchym. Den ectodermale epithelbeklædning øregangens
bund, bidrager til dannelsen af membrana tympanica, trommehinden.
De øvrige udvendige branchiefurer Den anden branchiefure vil vokse
kraftigere end de næstfølgende, og den vil caudalt smelte sammen med en
mesenchymal fremvækst på hjerteanlægget, den epikardielle kam. Ved denne
process vil 3. og 4. branchiebue blive begravet, og der dannes et hulrum, sinus
cervicalis, imellem disse og den 2. branchiebue. Sinus cervicalis forsvinder
normalt senere i føtallivet.
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EM.B spørgsmål
Øret

Øjet

1. Indre øre udvikles I uge 4 fra otiske plakode i overflade ektodermen.
2. Otisk vesikel invaginerer i meosdermen ved rhombencephalon. Den
deler sig til utriculus og sacculus  membranøse labyrint:
A. Utriculus delen:
a. Utriculus
b. Semicirkulære kanaler med hårceller
c. Vestibulære ggl til n. VIII
d. Ductus og saccus endolymphaticus – den membranøse kanal
som terminerer i en udposing bag dura
B. Sacculus delen:
a. Sacculus
b. Cortis organ
c. Spiral ggl til n. VIII
3. Benede labyrint
a. Membranøse labyrint først omgivet af mesoderm, senere
ossificerer til den benede labyrint i temporalknoglen
b. Mesodermen tættest på den membranøse labyrint degenererer
og giver det perilymfatiske rum  perilymfen
c. Den membranøse labyrint bliver så udspændt af perilymfen, som
kommunikerer med det subaraknoidale rum via perilymfale dukt
4. Mellemøret
a. Ossiklerne inkluderer MIS
a. Malleus og Incus: fra bbue 1 (Merckels brusk). Derfor tensor
tympani V3
b. Stapes: fra bbue 2 (Reicherts brusk). Derfor stapedius VII
b. Tuba auditiva og mellemøret: branchiesæk 1
c. Membrana tympani fra branchie membran 1, adskiller mellemøret
fra meatus auditoria externa, innerveret af V3 og IX
5. Ydre øre
a. Fra branchiebue 1. Bliver fyldt med ektodermale celler der danner
en plug som forsvinder før fødslen – innerveret af V3 og IX
b. Auriklen: fra seks aurikulære bakker som omgiver branchiefure 1.
innerveres af V3, VII, IX og X, og også af C2 og C3
6. Klinisk
• Kongenital døvhed: eks. Corti udfra rubella virus
• Misdannelse af auriklen: Ved syndromer Downs (trisomi 21), Pataus
(trisomi 13), Edward (trisomi 18)

1. Udviklingen af den optiske vesikel: Begynder dag 22 med sulcus opticus som evaginerer
fra diencephalon, består af neuroectoderm – dobbelt laget optiske kop og stilk
A. Retina
A. Ydre pigment lag af optiske kop giver pigment lag af retina
B. Intraretinale rum opdeler retinas pigmentlag fra neurallag  svækkelse
C. Indre neurale lag I den optiske kop giver neural lagene I retina
B. Iris
A. Epithelet I iris udfra anterior dele af ydre pigment lag og indre neural lag af optiske kop
 histologiske udseende af de to lag epithel
B. Stromaet af iris fra mesoderm kontinuert med choroidea
C. Mm. dilator og sphincter pupillae udfra epithelet I ydre pigment lag
C. Ciliær legemet
a. Epithelet udfra anterior af både ydre pigment lag og indre neural lag af optiske kop
(ligesom iris)
b. Sroma udfra mesoderm kont med choroidea
c. Ciliære processer: Schlemmi go zonula ciliaris
D. Optiske stilke og afledte
a. Indeholder choroidea fissur med hyaloid kar som senere bliver centrale arterie og vene
b. Coroidea fissur lukker I uge 7  optiske stilk + axoner fra ggl celler bliver optiske
nerve, chiasma etc.
c. Optiske nerve er en udposning fra diencephalon – ikke fuldt myeliniseret før 3. md efter
fødsel – af oligodendrocytter. Ikke i stand til regeneration. Omkranset af meninges:
dura eller suarachnoidal rum
2. Andre øjenstrukturer:
• Sclera, choroidea, camera anterior: fra mesoderom omkring optiske kop
• Cornea: Overflade ektoderm giver anterior epithel, mesoderm giver substantia propira
og corneale epithel
• Lens: udfra overflade ektoderm: linseplacode
• Vitrøse legeme: Udfra mesoderm som migrerer gennem choroid fissur
3. Klinisk:
• Retina løsning: kan være medfødt mellem ydre og indre lag af optiske kop (dvs. Mellem
pigment og neural retina lag.
• Grå stær: skyldes for meget vand I lens
4. Opsummering:
• Diencephalon
• Optiske kop: Retina, iris epithel, mm dilator & sphincter pupillae, ciliær legeme epithel
• Optiske stilk: optisk nerve, chiasma, tractus
• Overflade ectoderm: linse, anterior cornea epithel
• Mesoderm: sclera, choroidea, iris og ciliær legeme stroma, substantia proprea I cornea,
corneal endothel, bulbus vitrosus, central arterie og vener, ekstraokulære muskler
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EM.B spørgsmål
Placentas udvikling
1.
I.

Start placenta
Befrugtning til blastocyst (dag 5-6). Trophoblast til syncytiotrophoblast og cytotrophoblast (dag
8)
II. Nidationen (implantantion) (dag 8-11)
III. Dag. 9: lacuner I syncytiotrophoblasten
IV. Dag 12: Invastion af maternelle blodkar + primære villi
V. Dag 24-: udvikling af sekundær villus: extraembryonal mesoderm
VI. Senere: tertiær villus: mesoderm differentierer til kar
2. Færdig placenta overordnet:
•
Bestanddele
1. Maternelle komponent: decidua basalis delen af endometriet
2. Føtale komponent består af tertiære villi som hedder den villøse chorion
•
Udseende efter fødslen: Rund, diameter 20cm, 3 cm tyk, 500g
1. Maternelle overflade: 15-20 cotelydoner, bløder pga. Overrevne blodkar
2. Føtale overflade har chorioniske blodkar, blødt og glinsende udseende
•
Funktion:
1. Adskiller de to blodsystemer. Dvs. Hormoner kan ikke passere men mange farmaka kokain
etc kan godt
2. Tillader næring og gasudveksling
3. Hormonprod.: fra 4. md progesteron til afløsning af corp lut.
4. Transmission af maternelle antistoffer ved pinocytose
2. Placenta membranens lag:
•
Tidligt: syncytotrophoblast, cytotrophoblast samt føtalt bindevæv og endothel I de føtale
kapillærer
•
Sent: kun syncytiotrophoblast og føtal kapillær endothel
3. Umbilicus & vasculogenese
•
Umbilicale arterier bærer deoxygeneret blod fra foster til placenta
•
Venstre umbilicale vene bærer oxygeneret blod til fosteret
•
Vasculogenese: først mesoderm til angioblaster som danner angiogenetiske celle klynger.
De perifære skaber endothel i blodkar og visceral mesoderm. De centrale skaber blod.
•
Først vasculo-genese fra extraembryonisk visceral mesoderm I blommesækken. Senere fra
mesoderm I fosteret.
4. Fostervand:
•
Indeholder kulhydrat, lipider, etc. og urin
•
Produktion: dialyse af maternelt blod i placentas blodkar og exkretion af urin
5. Klinik
•
Placenta previa: Når placenta hæfter I den nedre del af uterus. Medfører blødning når
uterus udvider sig  fare for mor og foster
•
Erythroblastosis fetalis: når Rh+ føtale blod celler (RBC) krydser placenta membranen til
en RH- foster
•
Tvillinger: Dizygote generelt hver sin placenta. Monozygote forskelligt om en eller to
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EM.B Skelettets postnatale udvikling og vækst
Udvikling og vækst
1. Skelettets udviklingsstatus ved fødslen: forbening begyndt i alle rørknoglers diafyser, men ikke i epifyserne, undtagen distale
femurepifyse; forbening i alle hvirvellegemer og hvirvelbuer samt ribben.
2. Benkerner optræder inden for de første 3 leveår i næsten alle epifyser, samt i håndrods- og fodrodsknoglerne
3. Apofysekerner optræder op gennem de følgende 12-14 leveår; som hovedregel først i de apofyser, hvor stærke muskler insererer. Til
apofyserne hører også randlisterne langs hvirvlernes ambitus eminens, crista iliaca og margo medialis scapulae
4. Forklar hvordan de korte knogler og rørknoglerne vokser i størrelse (apositionel vækst og epifyseskiver), og hvordan rørknoglerne
modelleres omkring metafyserne under væksten. Det er ikke meningen at du her skal gå ind i en detaljeret histologisk beskrivelse af
processerne.

5. Den dominerende længdevækst finder sted i UE (omkring knæet) og OE (proximalt og distalt). Læg mærke til, at metacarpal- og
metatarsalknoglerne kun har epifyse i den ene ende, og at pollex og hallux afviger fra de øvrige ved at have epifysen proximalt. Nævn
evt., at længdevækstens hastighed tiltager et års tid før puberteten (”vækstspurten”), for derefter typisk at aftage til et lavere niveau
end før spurten.
6. Forskellene i forbeningen af chondrokraniet (enchondral) og desmokraniet (endesmal) og dannelsen af suturer og fontaneller. Angiv
hvornår sidstnævnte lukkes. Forklar hvor og hvordan kraniet vokser i størrelse og modelleres.
7. Det omtrentlige tidspunkt for vækstens ophør og de radiologiske tegn herpå.
8. Skeletalderen, der indenfor normalområdet kan være ret forskellig fra den kronologiske alder, og kan bestemmes ud fra en
røntgenoptagelse af hånden og i hvilke sammenhænge dette kan være af interesse (fx tidspunkt for tandretning og beslutning om at
indlede behandling af et barn med væksthormon). Det er ikke nødvendigt at huske på de præcise forbeningstidspunkter i de enkelte
håndrodsknogler
9. Kønsbestemte forskelle i skelettets struktur, samt faktorer af betydning for opretholdelse af knoglernes mineralisering.
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EM.B spørgsmål
8. Fosterets v. gennem graviditeten
1. Aldersmål:
•9. ugefødsel. Modning af organer og væv
•Længden af graviditeten: 280 dage = 40 uger
•Fosterets alder: op til 266 dage=38 uger
•CRL (crown-rump-length): alder = længde isse til hale i cm +
3. 12 cm + 3 = 15 uger. Måler fra fertilisationen, duer ikke I
starten og slutningen
2. Måned for måned:
•3. måned: ansigt ser menneskeligt ud, primær ossif. Startet
•4.-5. måned: hastig længdevækst: dækket af fine hår,
øjenbryn og hovedhår
•5. måned: bevægelser kan mærkes
•6. måned: rød, rynket hud pga mangler bindevæv
•6.5-7. måned: ca. 25 cam og 1,1kg. 90% overlevelse
•9. måned: kraniet størst: 3-3.2kg. Testis måske i scrotum
•Sidste 2.5 måned giver 50% af vægten. Konturer pga.
subcutant fedt
3. Fødselstidspunktet:
•IUGR (intrauterin growth retardation): hvis <10% af forventet
vægt  forhøjet risiko for:
• Neurologiske defækter
• Medfødte misdannelser
• Hypoglykæmi, calcemi
• Respiratorisk distress syndrom
• Ml. 500g og 1kg overlever med hjælp
4. Vækstfaktorer:
•Prænatalt: IGF-1 (insulin-like growth factor) er vigtigst. Har
mitogen og anabolsk virkning. Udskilles af føtalt væv. Hvis
muteret IGF-1 gen så IUGR.
•Postnatalt: GH sim driver IGF-<. Hvis mutation I GH-receptor
så dværgvækst
5. Misdannelser:
•Disruption: morfologiske ændringer af allerede dannede
strukturer (vaskulære, amnionbånd)
•Deformation: langvarisk mekansik påvirkning (klumpfod)
•Syndrom: et sæt anormalier tilsammen og har samme årsag
•Miljømæssige årsager: Infektioner, fysiske, kemi, hormoner,
fejlernæring, fedme etc.
•Forebyggelse: Iod, kontrol med diabetes, føtalsupplement mod
neuralrørsdefekter, alkohol, medicin

9. Kropshuler og diaphragma
1.Skabelsen af intraembryonale coelom:
Begynder når rum samler sig I lateralplade
mesoderm og skaber hestokoformet rum som
åbner sig ind I chorionic cavity
2.Opdeling af intraembryonale coelom: Først
et samlet rum – kræver to opdelingere for at
danne pleural, pericarie og peritoneal caviteter:
diaphragma og pleupericaridal membr
A.Pleuropericaridal membranerne er somatisk
mesoderm som udvikler sig til fibrøs pericardium
B.Diaphragma: udfra fire kilder:
1. Septum transversum: tyk masse af
mesoderm mellem primitiv hjertetube
og lever  centrum tendinuum.
2. Pleuroperitoneal membranerne
3. Oesophagus dorsale mesentery som
invaderes af myoblaster og danner crura
4. Muskulære komponenter fra cervicale
somitter C3-5
3.Positionsændringer:
•Uge 4: n. phrenicus passerer ind I septum
transversum og descenderer
•Uge 8: Diaphragma har nået L1 pga hurtig vækst
af neuralrøret. Phrenicus følger med
4. Klinisk
•Oesophagus hernie: maven ud til pleural cavitet
pga. Forstørret oesophagal hiatus. Kliniske tegn er
opkast når barnet ligger på ryggen efter mad
•Congenit diaphragmahernie: Bogdalek eller Larry
en eller beggge pleuroperitoneal-membraner har
forsømt lukke (hypopleurahøj dødelighed).
Klinisk: unormalt flad mave, dispnø og cyanose

11. Ansigtets & ganens udvikling
1. Ansigtet
•I slutningen af 4. uge:
• Primært mesenchym fra crista neuralis, hovedsageligt
fra de første 2 branchiebuer
• Lateralt for stomodeum (mundåbningen) ses
prominentia maxillaris
• Ovenover disse to cirekler der deles I to vertikalt, I
midten af cirklerne næsegruben.
• Den mest laterale halvcirkel består af prominentia
nasales laterale, mest mediale er prominentia nasales
mediale. Mellem disse prominentia frontonasalis
•Næste 2 uger:
• Overkæbelapperne vokser og forskyder øvrige
strukturer opdad og medialt, hvorved prominentia
frontonasalis forsvinder. Underlæbe og underkæbe
dannes fra underkæbelapperne der er
sammenhængende
• De to prominentia nasales mediales vokser sammen
• Oprindeligt ar prominentia maxillaris og prominentia
nasalis lateralis adskilt af sulcus nasolacrimalis 
ductus nasolacrimalis. Herefter vokser
overkæbelapperne og sidepandelapperne sammen
2. Næsen: Udfra:
•Midpandelappen: radix
•Prom. nasales medialis: dorsum & apex
•Prom. Nasales lateralis: alae nasi
3. Intermaxillære segment: Philtrum
•Labial del= philtrum, overkæbekomponent (4 tænder) og
ganekomponent (3-kantede primære gane, os incisivum)
4. Sekundære gane
•Fra ganeprocesserne – langs den største del incl uvula. I 7.
7ge hæves ganeprocesserne over tungen, og vosker sammen
med septum nasi og primære gane
5. Klinik
•Ansigtsspalter: læbe/gane: hyppige, deles foran/bag
foramen incisivum som læbe/gane spalte respektivt. Varierer I
dybde fra kun læbe og helt ind til at medtage overkæbe og
gane
•Median læbespalte er sjælden, omfatter tit manglende
midthjernestrukturer, ofte retarderet
•Isoleret ganespalte meget sjeldent
•Oftere hos drenge end piger, fleste tilfælde multifaktorielle, til
dels arveligt, stiger jo ældre moderen er. Epilepsimedicin kan
fremkalde
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BI.B Knogle og muskulatur og led/ligament
biomekanik
Knogle biomekanik
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Grundopbygning: Væv = celler og ECM. ECM består af
grundsubstans og fibre, især kollagen. Knogler og brusk er
støttevæv. Dvs. er specialiseret til at være bære-, formog trækstærkt. Primært Kollagen. Der er 5 typer, type I i
sene & knoglevæv mens type II i ledbrusk/disci.
Derudover er knogle jo ossificeret, dvs. hydroxyapatit.
Funktion:
1.
Knogle: bære, formgive, kraftarm. Husk
sesamknogl.
2.
Brusk: støtte, vokse (skal ikke nedbrydes &
nydannes)
Klassifikation knogler:
1.
Udseende: Lange, korte (=epifyser I lange
knogler dvs. tynd skal af compacta med
spongiosa i), uregelmæssige (ansigt & vertebrae),
flade (neurokraniet & coxa)
2.
Struktur: compacta & spongiosa (trabækler med
kraftretninger)
3.
Forbening: desmal=theca cranii & del af claviclen
Forbening: Primære (diafyser, inden 2. føtalmd),
sekundære (epifyser, inden 2. år) & tertiære (apofyser,
inden 12. år) ossifikationscentre
Mekaniske egenskaber:
1.
Inhomogene - spongiosa, compacta,
hårdhedsgrad
2.
Anisotropt - forskellige egenskaber i retninger
3.
Viskoelastisk - styrke og stivhed øges med
belastningen
4.
Varierer med alder, køn, kost og træningstilstand
5.
Trætbart
Frakturer: Hvis spændingen overstiger indre kohæsion
lokalt
•
Typer: træthedsbrud (march), lavenergibrud
(skicrash vrid) og højenergibrud (skud,
trafikulykker). Højenergibrud giver chockbølge til
bløddele
•
Kræver energi at overvinde kohæsionskræfterne,
dvs. kan aflastes og så genrepareres af ’sig selv’
•
Når revne opstår frigøres energi, driver frakturen
videre
•
De elastiske bløde dele af knogle giver sig når
spidsen når dem og ophæver dermed
spændingskoncentrationen foran revnen =
bremser freakturens fremmarch. Giver tid til
reparere (kollagen = epoxy)

Skeletmuskulaturs biomekanik
1.

Kraftudøvelsesudtryk:
1.
Koncentrisk: forkortning, rejse sig, løfte
2.
Isometrisk: samme længde. Holde.
3.
Excentrisk: forlængelse, ex ved
støddæmpning, igangsætnin.
Ca kraft er 30-40 N/cm2
2. Fibertyper: (drevet af funktionskrav)
•
Type I: langsomme, røde
•
Aerobe
•
Blodgennemstrømning bevares ved
kontraktion
•
Stor udholdenhed, lav kraft
•
Ex. Soleus & biceps brachii
•
Type II: hurtige, hvide
•
Anaerobe
•
Blodet afskæres ved arbejde
•
Lav udeholdenhed, stor kraft
•
Ex. Tibialis anterior & triceps brachii
3. forskelle i fiberlængde og
pennation/pennationsvinkler og sammenhæng
med funktionskrav (kraftudvikling og
forkortningsgrad), der stilles til musklen, afhængigt af
størrelsen af de momentarme, som den virker over:
Deltoideus pennat/semipennat.
4. Force-velocity (Hills) hyperbel:
En muskel har arbejdsoptimum ved forskellige typer af
arbejde. Velocity of muscle contraction is inversely
proportional to the load, that a large force cannot
be exerted in very rapid movements (as in
powerlifting), that the greatest velocities are
attained under conditions of low loading.
5. proprioreception muskeltene

Seners & ledbånds biomekanik
1. Bestanddele:
Elastiske fibre:
.
•
80% deformation med lille modstand
•
Kun flavum og del af stemmebåndet er
overvejende elastiske
Kollagene fibre: (type I)
•
Op til 10% deformation med sej modstand
•
Deformerer som elastiske ligamenter. Dog ikke
ideelt elastiske: størst i starten og slutningen lige
før brudgrænsen: s-kurve
•
Stress-relaksation: spanding falder ved tiden ved
isometrisk træk
•
Hastighedsafh: stivhed & styrke ved sigende
hastighed
•
Krybning: Ved konstant spænding kan øge
deformationen over tid
•
Kræver C vitamin for vedligeholdelse
2. Funktion:
•
Støddæmpning: Hysterese=omdanne energi til
varme, 10-20% I kollagen, 5-7% elastin
•
Medvirke til kraft i muskler: serieelastiske og
parallelelastiske
•
Proprioreception: golgi fibre sanser spænding
3. Ligamenter:
•
Fletværk af kollagene fibre. Bruges både om
velafgrænsede levdbånd og forstærkede områder I
ledkapsler
•
Ofte stærkere end den tilhæftede knogle (ex.
Pollux)
•
Exempel: talofibulare anterior kun 20 kg, sikkert
primært mekanoreceptorisk funktion
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Rygmarven: 1. neuron i ggl. Spinale/trigem. Derefter synapser både i medulla oblongata (Nucl. Cuneatus
(OE) og gracilis (UE)) og centralt i medulla segmentært (2. sensorisk til reflekser). Efter synapsen i medulla
oblongata (nucl. Cuneatus/gracilis = 2. neuron) går banerne over i den lemniscale bane hvor de overkrydser.

2) Mekanoreceptorer
Location

Hår?

Receptivt
felt

Adapt

Fkt

Merkels disk

Lige under
epidermis

Nej

Småt

Langsom

Deformering

Meissner
corp.

Øverst I
dermis

Nej

Småt

Hurtig

Vibration
50Hz

Pacini
corpuskler

Nederst I
dermis

Begge

Stort

Hurtig

Vibration
2-300Hz

Ruffini
legeme

Nederst I
dermis

Begge

Stort

Langsom

Vibration
<50Hz

Hår follikel
receptor

Dermis
(hårsæk)

Ja

-

Hurtig +
langsom

Fri nerveende

Øverst I
dermis

Ja

-

-

Smerte

Pacini corpuskler: Rund. 20-70 koncentriske discii, løg. Kompression overfører mekanisk
energi til axonet → potential. Med tiden glider lagene i forhold til hinanden (pga. væske)
→ ap udløses ikke. Ved slip for tryk → ny ap indtil adaptation. Kapselen giver egenskaber.

3) Neuroner

•
•
•
•

Overblik
Mekanoreceptorer
Somatosensoriske neuroner
Centrale ledningsbaner
Cortex
Kliniktest (dermatomer)

4) Centrale ledningsbaner

Somatosensorisk = Berøring og proprioreception:
•Overfladiske: tryk, vibration, kløe, varme, kulde, smerte.
•Dybe: position, bevægelse, dybt tryk og smerte.
•Viscerale: visceral smerte, udspilethed, kvalme, sult, tørst.
•Specielle: syn, lugt, hørelse, smag, balance.
Via dorsal spinal og hjernenerveganglier. Pseudounipolære neuroner.

Navn

Disposition

NF.A.1 Somatosensorisk funktion

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Aalfa: muskeltene & senetene, 100m/s
Abeta: Cutant berøring, alle ovenfor, 50m/s
Adelta: smerte & temp, 20m/s
C: second pain, 0.5m/s, -myelin

Dorsal collum-lemniscus medialis banen: Berøring, vibration.
•Axonerne her synapser i hypothalamus' ventrale posteriore nucleus (VPL) (3. neuron)
•Herefter videre til primært somatosensorisk cortex (S1)
•Generelt ændres informationen hver gang den passerer en synapse. Primært inhibitorisk modulation. Nogle
typer er:
•
Konvergent excitation - flere axoner stimulerer samme soma
•
Sorround inhibition - neuroer på hver side af et rent excitatorisk virker både på det exciterede
soma og/eller på inhibitoriske neuroner. (= graduering i randområder)
•
Lateral inhibition - excitatoriske neuroner inhiberer deres naboer. (= kontrast-forstærkning). Er
vigtig for 2 punkts testen, men spiller også en rolle for retningsbestemmelse af stimulus
•
I bagstrængsbanerne også feed-forward, feed back.
Trigeminus: Ansigt, mund, forreste 2/3 af tungen, dura mater omkring hjernen.
•Trigeminus er også Aβ neuroner,
•Projicerer ind i den mediale side af thalamus (VPM)
•Overkrydsningen i midt-pons
•Øvrig sanseinformation omkring ører, næse og pharynx fra (VII), (IX) og (X)

5) Cortex
Mest komplekse processering af information. Primært parietalloben. S1 lige bag den centrale sulcus.
Strukturelt 4 områder (Brodmann's), 3a, 3b 1 og 2 fra den centrale sulcus og bagud. Helt posteriort 5 og 7.
Lateralt ses endnu et cortex, S2 (under temporallappen) med område 5 og 7.
Primært somatosensorisk cortex (C1):
1)Modtager stort input fra VP. Neuronerne reagerer meget på somatosensorisk stimuli
2)Lesioner i S1 medfører udfald af somatisk opfattelse
3)Ved elektrisk stimulation opnås somatosensoriske oplevelser
4)De fleste input fra VP ender i 3a og 3b, og disse projicerer til 1, 2 og S2 næsten altid bidirektionelt.
Specialisering:
S1=3b: Overflade, form, størrelse af objekter.
1: Overflade.
2: Størrelse og form.
5&7: sekundære
Noter:
•Læsioner i 1 og 2 medfører forudsigelige vanskeligheder i perception: overflade, størrelse og form.
•Somatosensorisk cortex er lagdelt, og de fleste neuroner fra VP terminerer i lag IV. Herefter synapses
til de øvrige lag. Neuroner med samme inputsform (langsom/hurtig adaptation) findes stakket indenfor
samme søjle i cortex.
•Somatotopi: Homunculus. Bemærk ender under temporalloben
•Ved blokering af synaptisk transmission fra sensorisk cortex → svært nedsat finmotorik. Desuden findes der
orienterings og retningsfølsomme neuroner (bearbejder informationer fra følelegemerne).
•Plasticitet i cortex: Vedamputationrespondererområdetder"mangler"inputfradeomkringliggende områder.
Ved overstimulation øges repræsentationen for de områder der stimuleres.
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Disposition

NF.A.2 Smerte
1) Nocireception
•
•

Defineres som hvad patienten føler når patienten føler det!
Nocireception <> smerte! Smerte er oplevelsen,
nociception er processen i vævet
Nocireceptorer:
•
Nogle er polymodale
•
Mekaniske: Tryk
•
Termo: Varme/kulde
•
Kemiske: Kemikalier / histamin
•
Nocireceptorer indeholder ionkanaler der aktiveres ved
ovenstående stimuli

2) Nocireception pathways
Primære afferente og spinale mekanismer:
Aδ og C fibre bringer informationen til CNS. Pga. forskelle i
ledningshastighed:
•Aδ (primær smerte) → initiel, hurtig(20m/s), stikkende smerte.
•C (sekundær smerte) → langvarig „Wind up”
Aδ neuroner rejser op/ned af medulla lige ved baghornet
(Lissauers zone), og synapser herefter i substantia gelatinosa
(lidt længere inde på baghornet, glutamat, substans P).
Spinothalamiske bane: Ind I dorsal horn
•Aδ fibers form synapses in laminae I and V, C fibers
connect with neurons in lamina I and II. After reaching the
specific lamina within the spinal cord, the first order nociceptive
receptors project to second order neurons and cross the midline.
•The second order neurons then send their information via two
pathways to the thalamus VPL: via bagstrengsbaner and the
anterolateral system. The first is reserved for regular non-painful
sensation, while the lateral is for pain sensation.
•Upon reaching the thalamus, information is processed in the VP
and sent to the cerebral cortex in the brain.
Berøring ascenderer ipsilateralt, smerte kontralateralt!
Trigeminus: Første synapse i medulla oblongata.
Overkrydsning her og videre til thalamus (VPM).

3) Regulering
Smerteregulering: Afhænger af andre input
→ samme smertestimulus kan medføre
forskellig opfattet smerte.
1.Afferent regulering: Hæmning via
stimulering af Aβ fibre omkring
nocireceptorerne (puste, stryge omkring
smertested), virker ved at kontinuert
stimulation af Aβ neuronerne aktiverer en
inhibitivt interneuron. Elektrisk behandling af
kronisk smerte.
2.Descenderende regulering: Stærke følelser,
stress og stædighed kan effektivt inhibere
smerteoplevelse. Sker fra flere centre i
hjernen, bl.a. PAG (periaqueductale grå
substans) gennem serotinerge neuroner i
Raphe's nucleus til dorsalhornet hvor
smerteinputtet inhiberes.
3.Endogene opioider: Hjernens "egne"
opioider er endorphinerne (små proteiner,
peptider). Opioide receptorer findes overalt i
CNS, men særligt omkring områder vedr.
smertefortolkning. Antagonist: Naloxon.

1.Perifær sensibilitering:
•I udgangspunkt kun aktivitet ved stimuli som
er skadende
•Dog kan hud/led som allerede er skadede
være ekstra følsomme hyperalgesia =
reduceret smertetærskel
•Primær h.a.: skadet væv, sekundær h.a.:
omkring skadet væv
•Formidles via Subst. P, Bradykinin og
prostagladiner
•Sekundær h.a. vha. Subst. P. som dannes af
nocireceptorer -> Frigivelse af histaminer
og vasodilatation

1)
2)
3)
4)
5)

Nocireception
Pathways
Regulering
Thermoreceptorer
Andet

4) Termoreceptorer
Temperatur:
•Thermoreceptorer, ned til ∆0,01grC.
Hypothalamus og medulla spinalis indeholder
også thermosensitive neuroner, men modsat
smerte så er det de perifære neuroner der er
primære for opfattelsen af temperatur.
•Ikke lige fordelt. Nogle områder er kun
varmesensitive, nogle kun kuldesensitive,
nogle slet ikke sensitive! Ca. 1 mm brede
områder.
•Varmereceptorer fyrer omkring 30grC og
stiger indtil ca. 45grC. Herefter falder
frekvensen brat, og thermonocireceptorerne
tager over.
•Kuldereceptorer er ufølsomme over 35grC,
men stiger i intensitet til omkring 10grC.
Herefter falder de igen → kulde er et effektivt
anæstesi. Nogle kuldereceptorer fyrer også
over 45grC → varme kan føles som kulde!
•Adaptation som normalt.
•Kuldereceptorer kobles til Aδ og C fibre.
Varme kun til C. Ledningsvejen er stort set
identisk med den for smerte.

Neurogen smerte: Udløst af beskadigelse af
Andet
perifære nerver, 5)
f.eks.
ved kirurgi,
fantomsmerter, anoxi, infektion osv.
Referred pain: Over på anden nerve samme
segment. Smerte fra f.eks. hjerte stråler ud i
armen, diaphragma til acromion. Vs. Projected
pain: stråle ud i samme nerve, e.g. til cutant.
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Disposition

NF.A.3 Øjet
0) Generelt
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

Halvdelen af hjernens cortex hos mennesket
er involveret i syn og analyse af synsindtryk.
Retina detekterer forskelle i lysintensitet.
Grundbegreber:
Refleksion - Vind = Vud. Absorption - visse
bølgelængder absorberes, andre reflekteres.
Sort = alle, blå = alle undtagen blå.
Refraktion - brydning i medier lyset kan
passere, f.eks. en linse. Dvs. lyset bremses
ned.
Corneas dioptri (42 D) udregnes som:
Dcornea = 1 =1≅42m−1 =42D føje 0,024m
Hvor f = afstanden i m (for øjet ca. 2,4 cm).
For afstanden < 9 m fra øjet bidrager linsen
til fokus (akkommodation). Øjets linse har
en styrke på ca. 36 D.
Tykkere linse = større brydning = større
refraktion (længere rejsevej for lyset) =
kortere fokusering.
Opløsning = evne til at skelne to punkter.
Snellens tavle: oprindelig definition af at
den maksimale opløsning øjet kan se er
1o/60 = 1 bueminut = 1'. Tallene angives i
brøker, hvor afstanden til tavlen er i
tælleren (typisk 6 m), og nævneren den
afstand hvor detaljerne ses ved 1' (=
usynlige). Dvs. 6/12 angiver at man kan se
detaljer på 6 m afstand, som ellers ville
være usynlige på 6 m afstand.
Synsstyrken afhænger dog også af: 1. Lys.
2. Kontrast. 3. Tid for iagttagelse.
Emmetrop = normaltseende, myop =
nærsynet, hypertrop = langsynet,
astigmastisme = bygningsfejl (ofte lodret),
præsbyopi = gammelmandssyn (mistet
akkommodationsevne).
Scotoopisk syn: kun stave, phototopisk syn:
kun tappe. Mesopisk syn: både stave og
tappe
Dichromacy: farveblindhed. Protanopi:
mangler rød. Deuteranopi: mangler grøn.

0)
Generelt
1)Lysets vej gennem øjet
2)Retina: transduktion & processering
3)Reflekser
4)Ydre øjemuskler
5)Udfaldssymptomer

1) Lysets vej gennem øjet (se anatomi spm)
2) Retina
Mikroskopisk
•
Se anatomispørgsmålet
•
Horisontaleceller=fra/til
fotoreceptorer/fotoreceptorer&bipol
ære
•
Amacrineceller=fra/til
bipolære/bipolære & ganglieceller
•
Stave er 1.000 gange mere
følsomme end tappe. Flest stave
perifært, omvendt med tappe.
Antallet af gangliecelle pr.
photoreceptor er størst centralt (1/1
vs. 1/100)
Fototransduktion
•Signalmolekyle spaltes (11-cis til
trans-retinal fra opsin i stave) → Gprotein (transducin) aktiveres og binder
GTP → phosphodiesterase aktiveres →
[cGMP] falder (second messenger) →
ligand gatede Na+ kanaler lukker→
hyperpolarisering
•
Trans-retinall genoptages af
pigementepithelet
•Før = -30 mV, efter -60 mV. Signalet
forstærkes da ét rhodopsinmolekyle kan
aktivere flere G-proteiner, og endeligt
fjernes mere cGMP: ned til ét foton kan
detekteres. Ved fortsat fald i cGMP (lys)
mættes stavene og tappene tager over:
mere energi for at blive aktiveret
(bleget)
•Tappe: Flere typer opsiner
(trikromatiske farveteori, YoungHelmholtz): Blå = 430 nm Grønne =
530 nm Røde = 560 nm. Bemærk at
rød/grøn ligger tæt (= rød/grøn
farveblindhed). Tappene "står af" ved
ca. 500 nm. Genet for rød-grøn er X
bundent og recessivt
•Lys- og mørkeadaptation: Ca. 20-25
min. I dette tidsrum øges
lysfølsomheden med en faktor 1 mio.
Involverer: 1. Pupildilation. 2.
Regenerering af rhodopsin (retinal/opsin
↔ retinal + opsin). 3. Justering af
netværk i retina således at signaler til
en gangliecelle sendes fra flere stave

Processering i retina: Bipolære celler
•Kun ganglieceller fyrer aktionspotentialer! Alle andre celler
(undtagen visse amacrine) i retina responderer med ændring i
membranpotentialet. Hyperpolarisering ved lys,
"depolarisering" ved mørke (skygge er”foretrukne” stimuli)
•Det mest direkte flow er: stav → bipolær → ganglie.
•To typer bipolære celler:
1.
ON - responderer på glutamat med
hyperpolarisering via G-protein. ON-celler har
metabotrope Na+ kanaler, dvs. Gproteinkoblede
2.
OFF - responderer på glutamat med "normal"
depolarisering med ligand gatede kationkanaler
(e.g. Na+, K+). OFF-celler har ionotrope Na+
kanaler, dvs. de er ligand gatede
•For en bipolær celle: En central del der virker direkte, og en
perifær (surround) del via horisontale celler. Fra en brøkdel
til flere grader af retina (1 mm = ca. 3,5grad). Primært forskellen
i lysstyrke på center og surround:
•
Opfattelsen af lys/mørk er relativ
•
Opfatter bedst overgange mellem lys/mørk
•Surround området har antagonistisk effekt på det centrale
område, og således afh. af celletypen er der ON-center/OFFsourround og OFF-center/ON-sourround områder.
•Det receptive område for e.g. bipolær celle: Område af retina der
ved stim. med lys påvirker en celles membranpotential.
•Stratum plexiforme eksternum: Alle fotoreceptorer har kontakt
med både et bipolært og et horisontalt neuron. Lateral påvirkning
af bipolære celler fra horisontale celler
•Amakrine celler deltager også, men præcise rolle er ukendt
Processering i retina: Ganglie celler
•Der er to typer ganglieceller i menneskets retina
•
M-celler (10%). Magno = store = store
receptive områder = bevægelse: monokromatisk
= flest stave, hurtige AP (60Hz)
•
P-celler (80%). Parvo = små = små receptive
områder = detaljer: trikromatisk = flest tappe,
langsomme AP (30Hz).
•
Resterende 10 % er nonM-nonP celler
•
Adaptationskurven for M-celler falder meget
hurtigere end for P-celler. Modsat P-celler der
nogenlunde "holder" frekvensen så længe der er
stimulus.
•P-celler og nonM-nonP celler med farvefølsomhed kaldes
farveopponensceller. Disse kan også være on/off, men altid i
par af rød/grøn for P-celler og blå-gul for nonM-nonP celler. F.eks.
R+G- eller B+Y-. Bemærk at hvidt lys indeholder alle tre farver,
hvorfor denne "farve" ikke aktiverer cellen. Da M-celler modtager
signal fra (FÅ!) tappe og altid en blanding af disse, er de ikke
farveopponenter

3) lysrefleksen
Lysrefleksen:
•Afferent: II
•Efferent: IIIew parasymp. (mesencephalon)
Akkomodationsrefleksen:
•Afferent: II
•Efferent: IIIew parasymp. (mesencephalon)
•NB: via synscortex
Cornearefleksen: ??
•Affrent: n. V (pons)
•Efferent: n. VII (pons)

4) Ydre øjenmuskler (..)
5) Udfaldssymptomer
Læsioner i retina:
•A. ?? Funktionel endearterie, ernærer fra
nucleus int og indad

Læsion er i synsbaner (venstre side):
•N. opticus: Den venstre!! del af det visuelle
felt mistes (nasale retina-del=temporale
synsfelt), dog ikke den del der overlapper
(laterale retina-del=mediale synsfelt)
•Chaisma: "Tunnelsyn". Det under n. opticus
læderede område mistes i begge sider (nasale
dele af retina, temp synsfelt)
•Tractus opticus: Den højre visuelle hæmisfære
mistes
•Længere tilbage (granat i baghovedet):
halvsidigt højresidigt synstab men centralsyn
bevares pga. overlap
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1) Retinofugal
projektion
Retinofugal projektion:
•Altid output via ganglieceller (2.
neuron). De fleste er organiseret som
de bipolære celler, dvs. ON-center og
OFF-center.
•Består af nervus opticus, chiasma og
tractus til CGL. Derefter radiata visus
•Chiasma: lige over hypothalamus. I
chiasma overkrydser signalet fra den
nasale del af retina
•Tractus opticus løber under pia på lat.
flader af diencephalon
•Det visuelle felt består af den højre og
venstre visuelle hemisphære.
Overlappende i midten. I tractus
opticus er signalet fuldt delt, således at
der gennem det visuelle felt i midten
kan tegnes en streg. Alt til højre for
denne sendes til venstre CGL og vice
versa.
Targetområder: Signal fra retina
sendes via synsnerven til følgende
omdråder i hjernen:
1.Corpus genuculatum laterale (i
thalamus), herefter videre til visuelt
cortex (area 17=cortex striatum)
2.Colliculus superior
(øjenbevægelser) Projektionen er
overkrydset, men herudover også vendt
90o med uret
3.Prætectum (pupilrefleks & visse
øjenbevægelser) - lige over colliculus
superior, rostralt for denne,
midthjernen.
4.Hypothalamus (døgnrytme, søvn)
5.Amygdala (reaktion på fare)
Vedr. projektion:
•Retinotopi: Naboceller i retina føder
information til de tilsvarende
naboområder i cortex. Dog er det ikke
et 1:1 forhold..
•Parallel processering:
•Centralt i fovea deles output fra
fotoreceptorceller mellem både ON og
OFF bipolære celler. Dvs. det samme
signal fortolkes fra flere synsvinkler, og
desuden fra begge øjne ((:::: se også
M og P))

•

Komplekse: Bevægelsesselektive, modtager input fra M
celler.. Ikke center on/off men retning og
orienteringsselektive

1)
2)
3)
4)
5)

3) Cortex striatum

2) CGL
Corpus geniculatum
laterale: Dorsalt i
hypothalamus. Største
targetområder for den
retinofugale projektion.
CGL kan med et frontalsnit
iagttages: 6 lag,
nummereret 1-6 med det
mest ventrale lag forrest
(som 6 pandekager bøjet
omkring tractus opticus).
Inddelinger:
•Nasale del
(kontralaterale) krydser til
lag 1, 4 og 6
•Temporale del
(ipsilaterale) til lag 2, 3 og
5
•Lag 1 og 2 indeholder
M-celler
(magnocellulære =
store)
•Lag 3-6 indeholder Pceller (parvocellulære
celler). Disse celletyper
modtager netop
projektioner fra Mrespektivt P-celler i retina
•Lige ventralt for hvert
lag ligger små lag der
modtager fra nonM nonP
celler (koniocellulære lag)
•De receptive områder
bevares ved synapserne i
CGL.
Noter:
80 % af det
excitatoriske input til
CGL er fra primært
motorisk cortex.
Funktionen er ukendt
Desuden modtages input
fra hjernestammen
vedrørende
alertness/vågenhed, og
det modulerer ofte signalet

Simple: orienterinsfølsomme. Modtager fra P og nonm/p.
On/off center selektive

Dispositi
on

NF.A.4 Centrale
synsmekanismer

•

Anatomi
•
•

Primærtvisuelt cortex,Brodmann'sarea 17,V1
eller cortex striatum
I occipitallappen, dog er en del skult medialt
omkring sulcus calcarinus. Projektionen er
således, at signaler fra fovea modtages mest
dorsalt, og de perifære rostralt.

Lagdelingen af cortex:
• Ca. 6 lag. Udefra → ind nummereres lagene IVI. Lag I ligger lige under pia, og indeholder
næsten udelukkende axoner og dendritter fra
neuroner i andre lag. Tykkelsen er ca. 2 mm
• Typisk ses to celletyper, spinae stellea celler
og pyramide celler (tyk apikal dendrit mod
pia, horisontale dendritter ved basis). Kun
pyramideceller sender axoner ud af cortex
striatum. Stellare celler har kun synapser i
cortex
• De fleste axoner fra CGL ender i IVC.
Stellate celler herfra sender til IVB og III.
Lag VI giver anledning til den massive
tilbageinnervation af CGL
LGN input til IVC:
• M-celler projicerer til IVα, P-celler til IVβ
• Øjnenes input områder til lag IVC fremstilles
ved injektion af isotop i et øje, og herefter lade
axonerne transportere det til cortex. Der ses et
zebramønser af oculær dominans. Da bredden
på striberne er 0,5 mm, vil et 1x1 mm snit
indeholde input fra både M- og P-celler fra
begge øjne
• Man kan sige, at M/P-celler projicerer
vertikalt, hvor højre/venstre øje projicerer
horisontalt
• Blobs: Cytrocrom-oxidase
(mitochondrieenzyn), vertikale søjler
gennem II og III. Hver af disse er centreret
omkring en okulær dominans stribe. Celler i
disse områder modtager direkte innervation
fra konioceller
Øvrig innervation af cortex:
• IVC neuroner projicerer til IVB (primært Mceller) og III (primært P-celler), hvor input fra
begge øjne mikses for første gang (for P-celler
mellem "blobs" i III)

Fysiologi
3 kanaler (veje) for cellerne:
1.M-kanalen BEVÆGELSE (fra magnocellulære
ganglieceller til IVB)
2.P-IB-kanalen FORM (fra parvocellulære
ganglieceller til interblob i III)
3.Blob-kanalen FARVE (fra parvo- og koniocellulære
lag i CGL til blobs i III)
•Cortical modul: Et 2x2 mm udsnit af cortex:
indeholder alle de celler der er involveret i analysen af
et sted i rummet for alle egenskaber
•M-Ialfa-kanalen: Ganglieceller med monoculære
center-sourround receptive felter. Mange af disse
er placeret ved siden af hinanden, således at en
stimulus aktiveres i bestemt område/retning
(katteforsøget). Betegnes simple cellerKendetegnet
ved respons på en tynd stribe lys eller mørke, parallelt
med aksen for stimulusområdet. De er orienterings
selektive. Visse af disse projiceres op til IVB, hvor
cellerne har samme egenskaber, men dog er
binoculære og endvidere er retnings sensitive. Mkanalen er involveret i retningsbestemmelse.
•Orienterings søjler: Når en mikroelektrode
bevæges fra dybden i cortex til overfladen gennem de
forskellige lag, bevares retningssensitiviteten.
Horisontal bevægelse medfører skiftende
retningssensitivitet. Det horisontale skift er
systematisk roterende med uret i intervaller på ca. 10
"min." I lag III skal der ca. 1 mm's bevægelse til
for at nå 180grader. I realiteten er der dog tale om
spiraler ud fra et centralt punkt.
•Blobs modtager fra IVCβ og koniocellulære lag i CGL,
og har oftest cirkulære receptorområder. Mange
har samme center-sourround og farveopponens som
"almindelige" IVCβ celler, andre har rød-grøn eller blågul farveopponens uden sorround regioner. Blobs
indeholder de fleste farvesensitive celler udenfor IV.
P-IB-kanalen: Rød-grøn center-sourround opponens,
små receptive områder, lokaliseret i IVCβ og projicerer
til II og III (samme) i blob og interblob områder.
Interblobcellerne betegnes komplekse celler. Disse er
binoculære, udvaskede ON/OFF områder, relativt lidt
sensitive for bølgelængde og meget retningssensitive.
P-IB-kanalen er involveret i objektgenkendelse.

Retinofugal projektion
CGL
Cortex striatum
Fra cortex
Reflexer / læsioner

4) Fra cortex

Den dorsale strøm: M cellulær. Til V2 og V3.
Bevægelse. Parietal lobe.
•V1 → V2 → V3 → MT → MST → øvrige dorsale
V5 (MT): Specialiseret i objektbevægelser.
Modtager også fra V2 og V3. MT neuroner har
store receptive områder. Som næsten det
eneste område er der stor grad af
retningssensitivitet for bevægelser. Bevægelse
>> struktur. Der er tale om den oplevede
bevægelse, ikke den reelle!
•MST: Efter MT. Selektivt for lineær bevægelse
(som MT), radial bevægelse og cirkulær
bevægelse. Forslag til anvendelse for disse
egenskaber:
1.
Navigation
2.
Øjenbevægelser
3.
Bevægelses
perception/forudsigelse.
•Hvis læsion i parietal lap/M celle bevægelse så
stroboskop opfattelse
Den ventrale strøm:
Parvoblob/blob/interblob.
Parallelt med den dorsale via V1, V2 og V3 mod
temporalloben, specialiseret i andre visuelle
attributter end bevægelse. Temporal lobe.
V1 → V2 → V3 →V4 → IT → øvrige ventrale
V4: Mest studerede. Fra blob og interblob i III.
Større receptive områder end dem i V1. Mange
både orienterings- og farve-selektive. Synes at
være involveret i både form og farve.
Lesioner giver sort/hvid verden
IT: (infero temporal) Efter V4. Neuroner med
kompliceret spatielt receptive områder. Farve
og abstrakte faconer. Visuel perception og
hukommelse. En lille gruppe meget selektivt
for ansigter
Perception: Opfattet objekt → mening og
association. ved bevægelse væk fra V1. Ingen
evidens for at bestemte celler genkender f.eks.
"bedstemor".
Parallel signalbehandling: Arbejdsfordeling i
hjernen. Flere centre arbejder sammen, ved
genkendelse svinger disse "i takt" - synkron
bevægelse af celleaktivitet og strømme.
Stereoskopisk syn: lys/skygge og
afstandsbedømmelse. Anatomisk evidens ved
horisontale baner i III, samt højre/venstre
hæmisfære via corpus callosum.
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0) Generelt

NF.A.5 Høresansen

Hørelsen har konduktivt, neurosensorisk, perceptorisk og kognitiv niveau.
Lydens vej generelt:
1.Konduktive
2.Neurosensoriske
3.Hørebanerne
4.Perceptivt & kognitiivt niveau
5.Læsioner
6.Cortex mikro

6) Læsioner /klinik

1) Konduktive

4) Perceptivt & kognitivt niveau

Auricula:
Lydlokalisation
Ydre øregang:
Konduktion
Memb. Tympani:
Vibrationsmedium
Auris media med ossiklerne:
MIS til ovale vindue
Cochlea: labyrinten. Ossøs snegl med membranøs snegl 2.5 vinding, 35mm.
Oval og rundt vindue indtil scala vestibuli og tympani med perilymfe,
forbundet i helicotrema. Scala media med endolymfe og Cortis organ.
Basilarmembranen udviser tonotropi, stram og smal først og bred og slap mod
helictrema (apex)
•Forstærkning: Membr. Tymp. 20x ovale vindue, vægtstang i ossikler.
Nøvendig pga. Væske/luft energibehov
•Dæmpning: m. Tensor tymp: spænder memb tymp; m. Stapedius: stapes
væk froa fenestre ovale

Kvalitet/frekvens: Tonotopi: (som retinotopi men frekvenser).
Dette mønster kan følges fra: cochlea (basal membranen) → MGN →
auditorisk cortex. Dvs. lokalisationen af aktive neuroner i auditorisk
cortex er én indikation for frekvensen af en lyd. Tonotopien i cortex er:
Anteriort (lave frekvenser) → posteriort (høje frekvenser).

•
•

Pr. Niveau
Webers test

•

Rinnes test: konduktiv vs. Perceptiv
høretab

Kodning af intensitet og frekvens: Intensitet, frekvens og
lokalisering (placering af lydkilden) er repræsenteret forskelligt i cortex

•

Lesioner i cortex: Ringe grad af mistet
evne ved unilateral skade. Modsat
synscortex hvor resultatet er total
blindhed på et øje. Lydlokalisation med
ca. 180o nøjagtighed (hvilken side), men
ellers er det svært. Indikationer for
parallel processering af lydindtryk →
ødelæggelse af neuroner i bestemte
frekvenser medfører ikke nødvendigvis at
evnen til at høre mistes helt. Kræves bilat
CNS læsion for døv på et øre

2) Neurosensoriske: Corti’s organ
Fkt: lydnerveimpulser. Via deformering af hårceller (deres stereocilier) idet
de rammer membrana tectoria.: K+ kanaler åbner, strømmer ind fra
endolymfen (NB specielt!)  spændingsgatede Ca2+ kanaler åbner I
periilymfe basal-delen  hurtig repolarisering, kan hurtigt fyre igen.
•Hvile potentialer: Hår cellen-45mV, Perilymfe: 0mV, Endolymfe: +80mV
2 slags hårceller:
•Ydre: i membr tectoria, forstærker lyden ved at flytte lamina reticularis
tættere på indre hårceller. 15-20k. Modtager efferente impulser.
•Indre: Under membr tectoria, primære sanseceller, 3.5k. Afsender afferente
impulser
Hårceller danner synapser med n. VIII celler i ggl. Spirale.

3) Hørebanerne
De centrale hørebaner: Mere komplicerede end synsbanerne, da der er flere
synapser mellem sanseorganet og cortex. Ofte bilateral projektion.
Den anatomiske vej til cortex:
1.Spiralgangliet.
2.N. vestibulocochlearis (VIII).
3.Dorsal samt ventrale cochlear nucleus.
Vigtigste baner fra ventrale cochleare nucleus:
1.Nucleus cochlearis ventrales: Pons
2.Nucleus olivaris superior (bilat. projektion): Pons. Krydser i corpus
trapezoideum
3.Opstigende i lemniscus lateralis
4.Colliculus inferior (mesencephalon). Sender også til colliculus superior
(koordination af øjenbevægelser) samt cerebellum
5.Corpus geniculatum mediale (thalamus)
6.Area 41 og 42 i temporallappen (ved sulcus lateralis cerebri)
Da projektionen er bilateral, kan ensidig døvhed kun opnås ved
beskadigelse af øre eller n. VIII i det ene øre.
Centrale skader (CNS) kan ikke medføre døvhed på ét øre.

Intensitet:
1. Fyringsfrekvens for neuroner (højere amplitude på
membransvinginger)
2. Antallet af aktive neuroner (større område der svinger på
basalmembranen)
4. Fase låsning: Fyring fra et neuron med samme fase (dvs. maks
amplituden falder samme sted, selvom frekvensen er forskellig).
Tillader lettere Fase låsningen behøver ikke fyre med samme frekvens
som lyden, et neuron der er følsomt for 1.000 Hz fyrer måske kun 25
% af tiden. Låsningen foregår fra 20-4.000 Hz, herefter ikke synkron
fyring. Frekvenser over 4 kHz repræsenteres alene ved tonotopi.
•Lave frekvenser = faselåsning
Lokalisering:
Det horisontale plan: kræver begge ører. Der sondres:
1.Pludselige, korte lyde = forsinkelsen ml. ører er åbenbar.
2.Lange, monotone lyde med lav frekvens (20-2.000 Hz) = CNS
"måler" på frekvenstoppene (fasesammenligning)
3.Lange, monotone lyde med høj frekvens (2.000-20.000 Hz) = CNS
"måler" på intensitetsforskellen, dvs. lydskyggen hovedet kaster
2. Fasesammenligning
•Nucleus cochlearis modtager kun ipsilaterale impulser = monoaurale
neuroner
•Olivarius superior mediale har celler med bipolære dendritter
som kan detektere mikrosekund-forskelle i lydfaser
•Hvert neuron koder bestemt placering i det horisontale plan: AP
initeret fra det ene øre pga. forsinkelsen i lyden ”mødes" med AP 
summation. Der er flere typer neuroner, EE = exciteres af begge ører,
EI = exciteres af ét, inhiberes af det andet øre
Det vertikale plan: Det ydre øre (auris) har betydning for dette, i det
den uregelmæssige overflade "koder" for vertikale planer.
•Direkte lyd + reflekteret lyd. Vertikal lokalisation kræver kun ét
øre.
•Kræver ekstrem hurtig transduktion (ingen 2. messengers), hurtige
potentialer (Ca2+), pålidelige EPSP (AMPA receptorer der er unikke
for hørebanerne)

5) Cortex mikro
Auditorisk cortex: Axoner fra MGN
projicerer til auditorisk cortex (radiata
acoustica, via capsula interna). Auditorisk
cortex = A1 = Brodmanns area 41. Lagene er
stort set som i synscortex:
1.Få cellelegemer.
2.Små pyramideceller.
3.Små pyramideceller.
4.Terminering for MGN neuroner.
Granulaceller.
5.Større pyramideceller.
6.Større pyramideceller.
•Responser: Relativt skarptunede til frekvens.
Kollonneorganiseret opbygning. Tonotopisk
repræsentation, lave frekvenser
rostralt/lateralt → høje frekvenser
caudalt/medialt. Visse neuroner er intensitet
tunede.
•Kompleksiteten af lydens kodning stiger med
udbredelsen i CNS
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1) Biomekanik

2) Vestibulære system

Du kan indlede med
et biomekanisk
præludium, hvori du
fortæller, hvad der
mekanisk kræves for
at opretholde en
afslappet, stående
stilling, herunder
beliggenheden af
lodlinien fra kroppens
tyngdepunkt i forhold
til hofte-, knæ- og
ankelleddets akser,
og de muskelgrupper
der bruges til at
justere den ustabile
ligevægtstilstand,
som legemet befinder
sig i (se noter til
klinisk anatomi).

Den vestibulære labyrint: Hårceller transducerer bevægelse til nerveimpulser.
1. Otolit organerne - tyngdekraft og hovedets position. Særligt vigige for kropsstilling
2. Semicirkulære kanaler – rotation
Otolit organerne er sacculus og utriculus. De semicirkulære kanaler er organiseret ortogonalt.
”Posteriore kanalers projektion krydser fremme”. Der er ca. 20.000 neuroner til hver side af øret,
trofisk centrum ligger i Scarpa's ganglion.
Otolit organerne: Holder øje med hovedets placering og lineære accellerationer. Hvert
otolitorgan indeholder en sensorisk membran, macula. På denne er en gel, og indlejret i gelen:
•Otolitterne (calciumcarbonat) i statokoniemembran. Horisontalt i utriculus og vertikalt i sacculus
•Hver hårcelle i macula har et særligt højt cilie, kinociliet. Tilsammen macula.
•Bevægelser af øvrige hår (stereocilier) mod kinociliet → depolarisering (K+ ind fra endolymfen pga
spring ion channel opens), bevægelser væk fra → hyperpolarisering. Nogle celler depolariserer,
andre hyperpolariserer. Kun resultanten af egen-acc. og tyngeaccel. Registreres
De semicirkulære kanaler: Rotationsbevægelser. Posterior parallel med pars petrosa. Hårcellerne
er lokaliseret på crista i ampulla på kanalerne. Gelatinemassen hedder cupola. Kinocilierne i ampulla
er alle lokaliseret i samme retning → de depolariserer/hyperpolariserer samtidigt. Er rotationen
konstant, holder bukningen af crista op efter ca. 15-30 s (akkomodation)

•Proprioreception:
Særligt fra nakke
(hovedstilling) og
ankelen
(drejningsmoment)

Centrale vestibulære baner og vestibulærreflekser:
Via Scarpa’s ganglion og n. VIII dannes synapser med nucleus vestibularis ipsilateralt på
hjernestammen og cerebellum. Nucleus vestibularis (ml. med obl og pons) modtager også
synapser cerebellum, de visuelle og somatisk sensoriske systemer.
Nucleus vestibularis projicerer til mange områder:
1.Otolitorganerne: Tractus vestibulospinalis - axial muskulatur.
2.De semicirkulære kanaler: via Fasciculus longitudinale mediale – vestibul oculær axial musk.
3.Tractus vestibulocorticale via VP i thalamus til sensorisk og motorisk cortex
4.Tractus vestibulocerebellaris
5.Tractus vestibuloreticularis

2) Centrale pathways og reflekser

Vestibulo ocular refleksen: Holder øjnene i samme retning ved hovedbevægelser, f.eks.
hovedrotation. Refleksen kompenserer meget hurtigt og hele tiden, f.eks. når man kører på et bumpet
markvej. En muskel skal kontraheres, en anden inhiberes. F.eks: Rotere hoved til højre giver
øjerotation til venstre ved:
•Excitatorisk projektion til højre abducens til sammentrækning af laterale rectus i venstre øje samt
over midtlinien og op via FLM til venstre III  højre øjes mediale rectus kontraheres.
Inhibitorisk fra mediale vestibulære kerne ipsilateralt til venstre abducens kerne  højre øjes laterale
rectus afslappes. Inhibitorisk til højre FLM til højre III  Venstre øjes mediale rectus afslappes
Vestibulo-Cervical (VCR) og Vestibulo-Spinal (VSR) reflexer: Hovedet og krop postural justering.
Meget hurtige, også få synapser. Ødelægges også ved VOR ødelæggelse
•VCR descenderer I FLM til cervical meduall spinalis, reagere på semicirculære rotationer ef hovedet,
trækker hovedet op når man snubler
•VSR ipsilateralt via lat og med Tracti vestibulo- og reticulospinale. Monosynaptisk til motorneuroner.

0) Generelt

NF.A.6 Ligevægtssans

1)
2)
3)
4)

Biomekanik I ligevægt
Vestibulære system
Synets betydning
Klinik

3) Synets betydning
•Syn, proprio og vestibulær
tilsammen nødvendige for ligevægt
– kan vikariere hvis f.eks. VIII
vestibulære baner ødelægges

4) Klinik

Klinik: Det vestibulære system kan
beskadiges, f.eks. af streptomycin (antibiotika).
VOR tab kaldes oscillopsia ”bouncing vision”.
Bilateralt føles det som verden snurrer.
“Vertigo”

Vertigo:
•“Illusory perception of motion”
•Gaze dependent nystagmus hvis ipsilateral
cerebellum
Test:
•Romberg: Stå med samlede fødder, først
åbne øjne, så lukkede. Positiv romberg hvis
kan stå med åbne men ikke lukkede 30 sek.
Dernæst hænder frem tjek for pronator drift
•“Dolls head”: VOR. Dreje pt. hoved,
observer at øjnene ikke følger passivt med.
(VOR via FLM)
•Dynamiske tests: Gå med øjnene lukkede,
10 skridt se normer pr. alder
•Timed up and go: 10 skridt, tilbage og sid
ned (10 sec normalt)
•Isvand/varmt vand test: Nystagmus bør
være mode isvand øre. Tester forbindelse til
FLM
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2. Muskeltenen og Golgi
seneorgan/Senetenen
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NF.A.7 Spinale mekanismer motorisk fkt
1. α-motorneuronet
= the final common pathway.
•Motorenhed: en motornerve sammen med de
muskelfibre den innerverer. Kan have stort antal
muskelfibre per nerve – grovmotorik eller få.
•Motornerven fører impulser til kontraktion af
muskelfibre
•Innerveres af refleksbuer perifert fra samt via
descenderende baner fra hjernen.
•Muskelens kontraktion øges enten ved
rekruttering af flere motorenheder eller vid at øge
stimuleringen af den enkelte nerve og derved øge
dens fyringsfrekvens.
•Først rekrutteres I (røde), IIa og Iib hvide
2. Muskeltenen & Golgi
2.A Muskeltenen
Primær betydning for at registrere ændring
af muskelens længde.
Findes inde i muskler (paralellkopblet) opbygget
som en kapsel omkring nogen intrafusale
muskelfibre. ”Omskedes” af afferente nervetråde
(Ia-fibre). Disses ender har stræksensitive
kationkanaler som åbner ved stræk. Herved
videresender information om tenens spænding.
Modtager efferente tråde (γ-fibre) som
stimulerer de intrafusale muskelfibre → kan
derved anpasse sin længde.

Den myotatiske refleks og γ-refleksen
En refleks består af flere ting: stimulus, receptor, afferente
fibre, efferente fibre, effektorgan samt effekt.
Den myotatiske refleks, også kendt som strækrefleksen,
udløses når en muskel forlænges pludseligt af ydre stimuli og
derefter kompensatorisk forkorter sig. Den er
monosynaptisk, hvilket gør den rimeligt hurtigt:
Muskeltene registrerer forlængelse af de intrafusale
muskelfibre → nervimpulser sendes via myeliniserede,
hurtige Ia-fibre ind til medulla spinalis (nervecellelegeme i
ggl. spinale) via dorsalhornet → anteriort i forhornet syanapses
der med et α-motorneuron. Via denne sendes impulser ud til
selve muskelen (samt eventuelle agonister) som kontraheres i
grad alt efter hvor stor strækket var.
Samtidig reciprok inhibering af antagonisten
(disynaptisk). Ia-afferenterne synapser i medulla spinalis også
med en Ia inhibitorisk interneuron. Denne sender inhiberende
fibre til α-motorneuronet som styr antagonisten, hvorved
denne afslappes og bevægelsen kan forløbe uden større
modstand. Denne mekanisme sker altid når en muskel
reflektorisk skal kontraheres. Undtagelsen er ved kokontraktion (balletdanseren som står på tæerne). Da vil den
reciprokke inhibition inhibires/stoppes.

γ-refleksen:
Lad os nu sige at det har været tale om en kraft strækning i
muskeltenen. Det vil medføre en kraftig kontraktion i muskeln,
hvis denne er fulstændig, dvs. muskelen kan ikke blive
kortere, vil muskeltenen jo blive slap og ikke være i stand til at
2.B Golgi seneorgan/Senetenen:
registrere nye små strækninger. Denne mekanisme
Primær funktion: at registrere muskelens
modvirkes ved γ-refleksen: Den myotatiske refleks vil
aktuelle spændning.
også stimulere γ-motorneuroner som fører fibre til de
Golgi seneorgan. Findes i muskelsener og er
intrafusale muskelfibre i muskeltenen. Disse vil så forkortes
opbygget som en kapsel med intrafusale kollagene (alt efter hvor stor stimuleringen er) og tenen vil blive stram
fibre. Hver tene afgiver en afferent nerve (Ibigen.
fibre) som sender impulser om tenens spænding.
Da de sidder i muskelsenerne er de
Det er vigtigt at forstå at disse tre ting ”altid” sker samtidigt
seriekoblede. Ellers samme mekanisme for
med hinanden. Dvs. når en muskel ubevidst forkortes vil det
signalering som muskeltene. Modtager ingen
medføre alle disse tre ting: kontraktion af musklen, afslapning
efferent nervetråde
af antagonisten samt stramning af muskeltenen. Man taler om
en α-γ-samaktivering, sådan at tenen hele tiden er optimalt
spændt.
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NF.A.7 Spinale mekanismer motorisk fkt
4. Invers myotatisk refleks
Er når en sene ved kraftig/langvarig muskelkontraktion risikerer skade
pga. overtræk, får muskelen til at mindske/stoppe kontraktionen.
Ved en invers myotatisk refleks er receptorn Golgi seneorgan, også
kaldet senetenen. Findes som sagt i muskelsenen (seriekobled) og
signalerer ved risiko for overtræk af denne. Signalerne løber via Ibafferenter (nervfibre) til interneuron i medulla spinalis’ forhorn.
Her inhiberer interneuronet α-motorneruroner som løber til muskelen.
Herved mindsker/stopper Golgi seneorgan kontraktionen i
muskelen.
Procesen kaldes en autogen hæmning, organet hæmmer sin egen
udstrækning.
Ved gang virker den derimod som autogent exciterende (mindre
spænding → mindre inhibition).
NB. er at Golgi seneorgan ikke modtager nogen efferente tråde. Dvs. den
kan ikke anpasse sig efter trækket i senen. Dette indebærer at den
registrerer aktuel spænding i muskelen/muskelsenen og ikke
ændring som muskeltenen gør.
5. Fleksorrefleksen (med krydsed extensorrefleks)
Polysynaptisk. Tilbagetræk af ekstremitet ved fare for vævsskade.
Stimuleringen kan være f.eks. smerte.
Eks: En smertereceptor registrerer kraftig smerte, da højre fod har
trampet på en tegnestift → impulser sendes via Aδ-fibre (δ = lille delta)
til interneuron i samsidige forhorn i medulla spinalis som synapser med
flere motorneuroner:
Højre/samme side:
Der synapses med α-motorneuroner til underextremitetens flexorer og
disse stimuleres til kontraktion.
Der synapses med α-motorneuroner til underextremitetens extensorer
og disse inhiberes.
Da højre ben løftes bliver det andet ben tvunget til at tage over som
støtteben.
Venstre/ modsatte side:
Der synapses med α-motorneuroner til underextremitetens extensorer
og disse stimuleres til kontraktion
Der synapses med α-motorneuroner til underextremitetens flexorer og
disse inhiberes.
Kaldes derfor for fleksorrefleks med krydsende extensorrefleks.

6. Proprioception i led
I de fleste af kroppens agte led findes proprioceptive receptorer som virker lidt som
muskeltene. De måler et leds bevægelse og sender impulser bl.a. til cerebellum. Denne
information tros være vigtig for koordinationen af muskelbevægelser, specielt fine
bevægelser som dem i fingrenes led.

7. Centrale program
Er en gruppe neuroner som funktionelt og anatomisk er sammenkoblede til at
kontrollere en vis bevægelse.
•En type er Central Pattern Generators (CPG) som styrer f.eks. vejrtrækning, tygning og
lokomotion/gang. Et simpelt eksempel vil være et neuron som i sin membran har en
”pacemaker”. Denne depolariserer og hyperpolariserer cyklisk membranen hvorved cellen i
intervaller sender AP’er. Hvis dette er koblet til en muskel vil rytmiske kontraktioner ses.
•Et andet eksempel er et netverk af neuroner som bidrager med reciprok inhibition. Dvs.
når højre side stimuleres inhiberes venstre.
Et CPG for gang findes i rygmarven. F.eks. Cykling: Højre hofte strækkes, der sendes
impulser ind til rygmarven om dette og refleksbuer stimulerer underekstremitetens (UE)
extensorer til at kontrahere, benet løftes og føres frem. Herefter sker det samme på venstre
side og cyklen kører videre. Dette sker altså helt uden styring fra hjernen.
I princippet indebærer dette at et menneske med fuldstændig læsion langt op i medulla
spinalis skulle kunne lære sig at gå. Men nej. Problem 1 er at systemet ikke kan startes
uden central styring dette sker i en motorregion i mesencephalon. Problem 2 er at der ikke
vil kunne ske en bearbejdning af sensoriske indtryk, dvs. ingen korrigering af gangen.
Problem 3 er at balanceorganerne ikke vil kunne videregive information om hvordan
kroppen står i forhold til tyngdekraften. Problem 4 er at der ikke vil kunne tages hensyn til
hindringer i vejen. Mange forskere virker meget begejstrede over det her, jeg ser ikke
pointen.
Eller jo måske hvis læsionen ligger i et specifikt sted sådan at og arm-, ryg-, thorax- og
bryst-muskulatur virker som de skal. Så vil personen, udrustet med en rollator og en ”knap”
koblet til gangens CPG, kunne trykke på denne knap, derved starte systemet og måske
langsomt gå ind til et andet værelse og trykke på stop-knappen og derved holde op med at
gå. Hvad ved jeg?
8. Klinik
Hyporefleksi, dvs. mangel på eller mindre refleks. Dette vil primært tyde på en læsion i
refleksbuen og derved mindre stimulering af α-motorneuroner (hvis vi taler strækrefleks)
Hyperrefleksi ses vid læsion på descenderende baner som kontrollerer refleksbuen.
Derudover kan man også tale om de forskellige tester hvorved refleksbuer testes, alt fra
patellarrefleks og haserefleks til Babinsky: øvre motorneuron og Jendrassiks manøvre.
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NF.A.8 Supraspinale motorisk fkt
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Area 6
Basalganglierne
Primær motorisk cortex
Pontocerebellum
Descenderende baner
Klinik

6 – klar, parat, start
1 Area
Består af:
1. præmotorisk cortex/lateral premotor cortex: ligger lateralt og inferiort i frontallappen
lige foran gyrus præcentralis.
Funktion: planering og forberedelse
2. Supplementær motorisk cortex/ medial premotor cortex: medialt superiort i
frontallappen lige over præmotorisk cortex.
Funktion: planering, komplekse bevægelser som koordinering af højre og venstre
hånd, koordinering mellem postural og viljestyret bevægelse.
I dette område kan aktivitet måles ved EEG ca ½ sekund før bevægelse.
Fra area 6 sendes impulser videre til
· Primær motorisk cortex
· Hjernestam
· Rygmarv
· Basalganglier

2 Basalganglierne
Ganglie = ansamlinger af nervcellelegemer udenfor CNS. Derfor burde basalganglierne hede
basalkernerne.
De ligger i dybden af hjernen med relationer til bl.a. capsula interna, thalamus,
hypothalamus, insula og lateral ventriklerne.
5 dele:
· Putamen
· Globus pallidus pars externa (GPe)
· Globus pallidus pars interna (GPi)
· Nucleus caudatus
Putamen og nucleus caudatus kaldes samlet for striatum og er indgangen til basalganglie
kredslobet.
Nucleus accumbens er det område helt fortil, foran capsula interna hvor putamen og
nucleus caudatus mødes.
Informationen modtages fra Area 6.
Kredsløbets udgang er GPi.
Dertil kommer disse to strukturer som funktionelt er en del af basalgangliekredsløbet
· Nucleus subthalamicus – anatomsik tilhørende diencephalon
· Substantia nigra – findes i mesencephalon
Basalgalgangliekredsløbets funktion: her findes information/program for bevægelsen. Der er
hele tiden en baggrundsfyrin, dvs. systemet kan ned/op reguleres.
2 kredsløb: det direkte og det indirekte (tegnes til eksamen gerne med de forskellige
neurotransmittere).
Direkte:
Cortex + Striatum - GPi VA-VL thalamus Mot. cortex +
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3. Primær motorisk cortex
•Area 4, gyrus precentralis, helt posteriort i frontallappen
•Funktion: omkodning fra hvad der skal ske til hvordan det skal ske
•Somatotopsik ordnet i Motorisk homunculus
•En muskel repræsenteres af flere neuroner flere steder og ikke af en enkel
•Fasiske og toniske neuroner
•Husk eksemplet med aben som fører en joysticken i forskellige retninger: et specifik neuron vil
være som mest aktiv vid en enkel retning. Men vil alligevel være en smule aktiv i næsten 180º.
Dvs. det er tale om et samspil af neuroner i netværk
•I cortex ses plasticitet. En muskel som bruges meget vil få større plads/projektionsområde og
en som ikke bruges vil miste plads
4. Pontocerebellum
•Et loop efter basalganglierne
•Funktion: Motorisk lagring og korrigering, samt planering og initiering af bevægleser.
•Laterale cerebellumhemisphererne.
•Stort sensorisk input via nuclei pontis.
•Output til VA-VL thalami og derfra op til cortex.
•Når ikke at korrigere bevægelsen undervejs (korrigeringen sker spinalt)
•Gemmer dog et program for hvordan bevægelsen burde udføres og sammenligner dette med
det der egentlige skete → motorisk indlæring. Informationen bruges så til næste gang
bevægelsen skal udføres.
5. Descenderende baner
•Fra motorisk cortex løber nervifibre i Tractus pyramidalis til medulla oblongata:
•Tractus corticospinalis – til α-motorneuroner i rygmarven.
•Tractus corticonuclaris til hjernenervkerner i hjernestammen.
•..
•Tractus pyramidalis løber ned gennem capsula interna, spinale del i crus post. og nucleare
del i genu. Videre gennem pedunculi cerebri til mesencephalon og via pons til pyramis i
medulla oblongata. Nu er der kun corticospinale fibre tilbage. I MO krydser 90% af fibrene i
decussatio pyramidis → Tractus corticospinalis lateralis → funiculus lateralis → αmotorneuron dorsalt i cornu anterius.
•De ukrydsede fibre danner Tractus corticospinalis anterius. Venteromedialt i funiculus ant
→ α-motorneuron ventralt i cornu ant.
•Distalt (under medulla obl.):
1) Det laterale system (finmotorik)
•Tr. corticospinalis lateralis
•Tr. Rubrospinalis: fra nucleus ruber i mesenceophalon. Kryds i pons.
2) Det ventromediale system → primært postural muskuluatur (grovmotorik)
•Tractus vestibulospinalis: nakke og ryg muskler. Styrer hovedet efter input fra nuclei
vestibulares. Samt postural muskulatur, UE extensorer.
•Tr. Tectospinalis: fra colliculus sup. → hovedmuskler, drejer hoved i forhold til hvor øjnene vil
kikke: den vestibulookkulære refleks. Kryds i medulla spinalis.
•Tr. Reticulospinalis: fra formatio reticularis → antigravitære reflekser, dvs. benets
extensorer.
•Tr. corticospinalis anterior → proximal muskulatur
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NF.A.8 Supraspinale motorisk fkt
6. Klinik
•Hypokinesi. Eks. Parkinsons. Skyldes celledød i Substantia Nigras dopaminproducerende
del. Mangel på dopamin vil give: mindre excitering af den direkte vej (igangsættelsen af
bevægelser) samt mindre inhibering af den indirekte vej (bremsning af bevægelser). I det
hele ses en forstyrrelse i balancen i det motoriske system. Sypmtomer: Rigiditet, tremor,
bradykinesi, svært ved at starte bevægelser og stoppe dem, går med små, korte, stapplende
skridt uden at svinge med armene.
•Hyperkinesi – for høj dopamin udskillelse. Eks. Huntingtons. Stor dopamin til den indirekte
vej ødelægger vejen fuldstændigt → ingen inhibition af bevægelser. Hos disse PT’er ses store
overdrevne bevægelser som er svære at stoppe.
•Hemibalisme: ncl. subthalamicus inhibering af GPi ophører → stort tab i inhibering af
bevægelser. Eks. på symptom er dansende arme og ben.
•Hyperrefleksi – kan ses efter en læsion på en central bane som styr refleksbuer. Disse
inhiberer nemlig refleksbuen og uden disse vil refleksen blive unaturligt kraftig. Dette sker
initielt, efter tid vil hyperrefleksin overgå til hyporefleksi.
•Ataksi – skyldes læsioner i pontocerebellum. Symptomerne er ukoordinerede og upræcise
bevægelser
•Spasticitet – en betegnelse for at muskler, efter en beskadigelse af den normale styring af
musklerne fra hjernen, er uhensigtsmæssigt stive og reagerer kraftigt på en pludselig
ændring i deres længde. Symptomerne er hyperaktive strækreflekser, positiv babinski,
forøgede fleksoreflekser, spasmer og klonus. Klonus = krampeagtig spænding/stivhed i en
eller flere muskelgrupper, samt en tendens til muskelsammentrækninger.
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NF.A.9 Neurofysiologiske undersøgelsesmetoder
• Transcraniel Magnet Stimulation (TMS) - Stimulation gennem kraniet af
bestemte områder
• Funktionel Magnet Resonans Imaging (f-MRI)
• Positron Emission Tomografi (PET)
• Refleksstudier
• Elektroencephalografi og Magnetencephalografi (EEG og MEG)
• WADA procedure: Injektion af amytal natrium injiceres i den ene
carotide, hvorefter den samsidige hæmisfære er bedøvet i ca. 10 min.
Bruges til at undersøge lateraliserede funktioner.
• Svarer simpelt hen til alle øvelserne. Dvs. læs rapporterne
igennem da de jo også svarer til B-spørgsmålene. Det vigtige er
ikke at kunne huske alle detaljer af øvelserne men at have en
forståelse for hvad øvelserne bruges til, dvs. klinisk relevans.
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NF.A.10 Hjernens rytmer
1. EEG
EEG=Electro EncaphaloGrafi/Gram. Definition: summerede ekstracellulære potentialer i cortex
cerebri.
•Oprindelse: Potentialerne opstår fra synapser og ikke fra AP’er. Sum af srømsløjfer i ECM. Måles ved at
sætte elektroder på vel udvalgte steder på hovedet og måle signalerne i forhold til hinanden en
reference/jord elektrode (se 10-20 systemet). Dvs. der skal være mindst to elektroder. Synkroniseringen
sker enten ved pacemakerceller f.eks. Thalamus eller selv-synkronisering af neuroner (??)
•Synkronicitet: Man måler/kikker efter flere forskellige slags bølger alt efter hvor stor deres amplitude og
frekvens er. I fald hvor synapser ”aktiveres” asynkront ses en ”støj” lignende kurve – bølger med lav
amplitude og høj frekvens. Når synapserne i stedet aktiveres synkront kommer mange synapsers
potentialer summeres og derved bliver amplituden på bølgerne større mens frekvensen falder. Der
ses forskellige grader af synkronitet → end større amplitude og end lavere frekvens.
•Klinisk: Bruges bl.a. til at diagnosticere epilepsi, encefalit, hjernedød, prognoser for pt’er i koma,
beregne anæstesi effekt samt studere søvnfaser.

2. Epilepsi
Ved epilepsi vil EEG vise kraftigt synkroniserede bølger med unormalt store amplituder. Neurosci
siger 3m amerikanere = 1% prævalens.
Der er flere typer af anfald og de inddeles i to overordnede grupper: generaliserende og partielle.
• Partielle/fokale anfald har fokus/starter i et mindre lille område af hjernen.
• Simple: er klassificeret ved at personen er helt vågen under anfaldet. Alt efter
hvilken del af hjerne der rammes vil anfaldet vise sig som f.eks. trækninger armen,
manglende tale evne, ændrede sanseoplevelser osv.
• Komplekse: spreder sig til større dele af hjernen. der ses
bevidsthedspåvirkninger. Starter ofte i temporallap (gribe fat i andre personer,
tage tøjet af) eller frontallappan (sving med armene, spark eller cyklebevægelser med
benene, eventuelt grynten, andre lyde eller ord). Efter disse anfald føler personen sig
træt og kan nemt falde i søvn
• Generaliserende, ses mange forskellige typer (7-8) her omtales kun 2. Ved generaliserede
anfald er begge hjernehalvdele involveret fra begyndelsen af anfaldet
• Absencer (gl: petite mal) fraværende et kort øjeblik, som regel mindre end ti
sekunder. Samtidig kan der være øjendrejning og eventuelt en let for eller
bagoverbøjning af hovedet. Klassisk 3Hz Spike-wave
• Toniske-kloniske anfald (gl: grand mal). Mest voldsomme anfaldstype. Anfaldet
starter med en tonisk fase, hvor man bliver stiv i hele kroppen og mister
bevidstheden. Efter nogle sekunder udvikler det sig til en klonisk fase, med rytmiske
trækninger i hele kroppen. Under anfaldet er vejrtrækningen midlertidigt ophørt, og
man kan blive blå i hovedet. Der kan være slim og eventuelt blod om munden, da der
kan forekomme bid i tunge eller kind under anfaldet. 1- 10 min
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4.
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EEG
Epilepsi
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Søvn
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3. Circadiske rytmer
= døgnrytmer, eks. vækst, temperatur og arousal.
Funktion:
•Anticipere forændringer i miljø: Sol/mørker, ebbe/flod.
•Synkronisere processer i celler/organer i forhold til hinanden og
omgivelserne.
•Tolke dagens/nattens længde og derved kunne bestemme årstid og i og med
det fertilitetsperiode (ikke vigtigt hos mennesker).
Menneskets bundniveau i døgnrytmer er kl. 04-05 og top kl. 16-17. Store
variationer – morgen/aften- mennesker.
Hoveduret: Nucleus Suprachiasmaticus (SCN)
Input om det er dag eller nat. F.eks. lys (kun sollys) og lyd (fuglekvitter) –
derfor vigtigt at være udendørs dagligt. Eks. når lys rammer retina:
•Specielle lysfølsomme ganglieceller i retina (2%) (malanopsin) → SCN
(anteroirt i hypothalamus)
•Corpus pineale → ÷ melatonin → stimulerer ikke til søvn
•Hypothalamus udskiller CRH til → Adenohypofysen: ACTH → Binyrebark:
cortisol
Døgnrytmen (for søvn) uden SCN vil forstyrres og havne på ca. 25 timer i
stedet. Mens den for temperatur vil køre videre på 24 time/døgn.
•Forstyrrelser i døgnrytmen kan give jetlag
•Der findes også døgnrytmer i lunge, nyre, frontallap og lever.

NB: () 5. Klinik
•Narkolepsi: Pt’er med dette syndrom har en forstyrrelse i mekanismer som
styrer søvn/vågenhed. Han/hun vil sove store dele af dagen og kunne have
pludselige ”anfald” af søvn.
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NF.A.10 Hjernens rytmer
4. Søvn
•
Søvnen inddeles i to faser: REM-søvn (rapid eye movement) samt NonREM-søvn/Dyb søvn.
Rytmer og faser:
•
Beta: 12-30 Hz F.eks. en person der sidder vågen og ikke laver noget. Ses også i REM søvn
•
Alfa: 8-12 Hz. En meget afslappet person.
•
Theta: 4-7 Hz Første og anden fase af dyb søvn.
•
Delta 1: 1-4 Hz Tredie fase af dyb søvn.
•
Delta 2: <1 Hz Fjerde fase af dyb søvn.
Andre termer:
•
K-komplekser og Spindler er afbrydelse i theta rytmen i anden dybe søvn fase. K-komplekser er
bare bølger med stor amplitude og spindler alfa-lignende episoder, begge fra thalamus.
•
REM: Øjenbevægelser, fysiologisk motorisk paralyseret, mange aktive hjerneområder (ikke sens. og
mot. eller præfrontal cortex) ”En aktiv og hallucinerende hjerne i en lam krop”: Filmlignende drømme.
•

Dyb søvn: Muskelaktivitet, abstrakte drømme. ”En lam/sovende hjerne i en aktiv krop”.

•

Cykler: En nats søvn er cyklisk, starter med REM derefter dyb søvn (fase 1-2-3-4-3-2-1), REM igen
osv. Se billedet. En cykel varer ca. 90 min. Undervejs bliver REM søvnen længere for hver cyklus og
den dybe søvn kortere og til sidst mangler de dybeste faser (3 og 4).

•

SWS: Fase 3 og 4 er Slow-Wave-Sleep (SWS) og menes at være den vigtigste del af søvnen. Er
plastisk, dvs. hvis man har sovet for lidt sidste nat vil SWS faserne blive længere (3-4 min per time
søvnskyld) næste nat.

•

Søvninduktion: Det er mange områder i hjernen som stimulerer hhv REM-søvn, dyb søvn eller bare
søvn. RAS, det ascenderende retikulære aktiveringssystem findes i Formatio reticularis og
posteriore hypothalamus. Herfra udskilles forskellige stoffer ekstracellulær til andre dele af hjernen.
Eks. på stoffer:
•
REM-off: Hypocretin (=koffein receptor), serotonin, noradrenalin, histamin (Raphe-kerner)
•
REM-on: Acetylcholin
•
Sleep-off: GABA, galanin

Funktion:
•
”Offline-reparation”. Beskadigede celler repareres (og ”genoplades”), der sker proteinsyntese
(betydning for hukommelse). Højt ATP forbrug under dagen giver mange restprodukter, adenosin.
Adenosin fæster til receptorer og herved hæmmes vågenhed og søvn stimuleres. Koffein er en
adenosin-receptor antagonist.
•
Energibesparende. Metabolismen ↓ temperatur ↓ (med ca. 0,1-0,2º).
•
Indlæring. Konsolidering af dagens hændelser. Fra korttidshukommelse til langtidshukommelse.
Andet:
•
Stresshormoner undertrykker søvn.
•
Lymfocytter arbejder bedst ved søvn. Derfor bliver man ofte træt ved infektioner.
•
Uden søvn: Kort sigt: træthed, nedsat præstation, indlæringsproblemer, dårligere humør, nedsat
kommunikations evne mm. Lang sigt: nedsat anabolisme, hormonbalance og immunforsvar. Derved
øget risiko for sygdomme og død.
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4) Case studies

1) Kvalitative egenskaber

Declarative
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Non-declarative

Events

Procedural
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Emotional
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2) Temporale egenskaber
Working memory
Sensory info

Consolidation

Short term memory

Kvalitative egenskaber
Temporale egenskaber
Vigtige neurale strukturer
Case studies
Molekylære mekanismer 1
Molekylære mekanismer 2

Long term
memory

Amnesi:
•
Retrograd: gamle hukommelser
•
Anterograd: kan ikke lagre nyt siden traume
•
Transient global: kortvarig men komplet problem; ved iltmangel,
stress etc.

Engrammer: (=sted i hjernen hvor specifik hukommelse er)
•Lashley: % ablation, ikke lokalisation bestemmer maze learning ability  there is no engram
•Hebb: Cell assembly: engram kan være vidt distribueret, og kan også findes I perceptive
regio. Minder samles som cell assembly, strengthened reciprocal connections
Temporal lobe studier: “Konsolidering”
•Pathway: Fra cortex til hypothalamus via temporallap og hippocampus (+fonix).
•H.M.: Total anterograd amnesi ved temporal lobectomi.
•InferoTemporal lap (IT): Abeforsøg ansigtsgenkendelse
•fMRI studier af bil og fugleeksperter I mennesker
•Elektriske stimulationer af temporallap kan frembringe minder (non-conclusive)
Diencephalon: “Genkaldelse og konsolidering”
•Korsakoff syndrom: forvirring, hukommelsestab og apati. Pga. alkoholisme. Pga thiamin
deficiens. Ofte læsioner I dorsomedial thalamus og corpus mammilare
•N.A. case: kårde I thalamus  anterograd& retrograd amnæsi 2 år før skade
Hippocampus: “Working memory & spatial memory”
•Mouse mazes: Radial arm / water. Bilateral hippocampus damaged mice never remember way
though. Electrodes in hippocampus indicated place cells exist.
Cerebellum & striatum: “Procedural memory”
•Klinik: Parkinson + huntingtons chorea (basal ggl)
•H.M. stuide: han kunne lære nye skills uden declarative evner (bevis: separat)
•Parkinson pt: normal declarativ konsolidering men meget dårlig procedural konsolidering
(associative kort vejrudsigt)
Neocortex: prefrontal cortex: “working memory for problem solving & planning”
•Phineas Gage: problems maintaining course of behaviour, planning & organizing
•Wisconsin card sorting test: problems when sorting rulels are changed

5) Molekylære mekanismer
3) Neurale strukturer
•
•
•
•
•
•
•

Temporallappen: Måske vigtigst: Se case studies.
Hippocampus, rhinal og parahippocampal: Input til working
memory. Rotter uden hippocampus har working memory
problemer
Cerebelleum & striatum: Procedural hukommelse =
nondeklarativ
Diencephalon: Genkaldelse + konsolidering af input
Amygdala: emotionel hukommelse
Neocortex: lagring
Præfrontal cortex: fortolkning af hvad skal genkaldes

Molekylær  langtidshukommelse: Forårsages af ændringer i synaptisk transmissio
(hvirveldyrsmodeller. Næsten altid antallet af phosphatgrupper på transmembrane
proteiner. Phosphorylering er et problem fordi:
1.Phosphorylering er ikke permanent. Med tiden forsvinder den.
2.Proteinmolekyler har deres eget "turn over", i hjernen ca. 2 uger.
Permanent aktive protein kinaser: Normalt kun aktive når 2nd messenger er til stede.
Hukommelse er måske derfor PKN der er blevet uafhængige af deres 2nd messenger.
CaMKII autophosphorylerer sig selv, så det aktive site forbliver tilgængeligt. Denne effekt
holder dog kun nogle timer.
Permanent hukommelse kræver syntese af nye proteiner: Nye proteiner  danne
synapser. Proteinsyntese er altså nødvendigt  konsolidering af hukommelsen. CREB
regulerede gener spiller en rolle her. Modulering af genekspression med CREB kan bestemme
www.LookSeeDo.dk
styrken af et minde. Langtidsindlæring  forøge eller formindske # af synapser.
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Konklusioner fra simple systemer: Invertebrae dyr er meget egnede til forsøg. Aplysia: Gælletilbagetrækningsrefleksen. Habituering kan foregå ved:
1.Nedsat sensitivitet i huden.
2.Nedsat sensitivitet for kontraktion i musklen (flere EPSP nødvendigt).
3.Synapsen mellem det sensoriske og motoriske neuron. 1 og 2 kunne umiddelbart udelukkes.
Kontinuert stimulation af det sensoriske neuron var nok til at størrelsen af EPSP'erne faldt. En mindre mængde neurotansmitter blev ganske enkelt frigivet. Det synes at være således, at Ca2+
kanalerne bliver mindre effektive med tiden.
Samme sted sker sensitivering, her medieret af et neuron fra hjernen der synapser på axonet til det sensoriske neuron. Herved lukkes K+ kanaler, og EPSP bliver derved længerevarende.
Klassisk betingning er også mulig, igen vha. metabotrope receptorer i det sensoriske neuron.
Hvirveldyrsmodeller:
•Hukommelse og indlæring er resultater af ændringer i synaprisk transmission
•Hukommelse kan være ændring af eksisterende transmembrane synaptiske proteiner (ionkanaler).

Plasticitet i cerebellart cortex: Særligt de yderste lag, dvs. purkinjeceller og granulosaceller (mellem purkinjeceller). Purkinjecellerne synapser til nucleus dentatus, der er den primære
efferent fra cerebellum. Neurotransmitteren er GABA. Purkinjecellerne kontaktes direkte af de to store input til cerebellum. Disse kommer fra:
•Klatrefibre: Fra nucleus olivaris inferior (pons, proprioception, klatrefibre). Integrationen er 1:1, men EPSP fra klatrefibrene → potential i purkinjecellerne.
•Mosfibre: Fra de pontine kerner (fra neocortex). Mosfibrene danner synapser med granulosa celler som synapser med mange purkinjeceller (parallelfibre).
Model for motorisk indlæring her:
1.Klatrefibre fortæller at en bevægelse ikke er gået som forventet
2.Korrektioner dannes via parallelfibrene (granulosaceller).
Dvs. plasticiteten ligger i granulosacellerne. Langtidsaktivering af parallelfibre og klatrefibre (samtidigt) → aktivering af parallelfibre alene (i en periode på mindst 1 time) → mindre EPSP i
purkinjecellerne (LTD: long term deprivation). Modsat i sneglemodellen er modifikationen postsynaptisk. Muligvis fjernes antallet af receptorer fra purkinjecellerne.
Synaptisk plasticitet i Hippocampus og neocortex: En hurtig, højfrekvent stimulation af en excitatorisk vej i hippocampus → langvarig forøgelse af EPSP i de stimulerede synapser. Anatomi i
hippocampus:
1.Input sker via "perforant path" (Entorhinal input).
2.Disse synapser til gyrus dentatus.
3.Mosfibre i gyrus dentatus synapser i Ammons's horn (CA).
4.En afferent vej er via fornix, en anden via Schaffer collateralen.
Der er altså ét input, og to output. Mellem disse er 2 synapser via mosfibrene i gyrus dentatus.
LTP: langtidspotentiering (dvs. større EPSP) kan opnås ved tetanisk stimulation, f.eks. af Schaffer collateralen. LTP er inputspecifik.
LTP kræver som minimum en overraskende kort tetanisk stimulation, og holder i lang tid (uger, måneder, liv?). Krav til den tetaniske stimulation:
1.Frekvensen skal være høj nok til at opnå temporal summation af potentialerne.
2.Der skal være nok aktive synapser til at danne spatiel summation. (i kontrast til cerebellum hvor én synapse er nok).
Konklusionen: hvis synapse A og B fyrer på samme axon med en tilpas høj frekvens, så bliver det efterfølgende muligt for A eller B at udløse EPSP i axonet alene.
Mekanismen synes at være styret af Ca2+ influx i den postsynaptiske celle. Herefter igen metabotrope receptorer.

LTD & LTP: Kan eksistere i samme celle. Faktisk er der tale om samme NMDA receptor. Dvs:
•Hvis det postsynaptisk neuron aktiveres svagt → LTD.
•Hvis det postsynaptisk neuron aktiveres stærkt → LTP. Muligvis er det de samme mekanismer der er aktive i neocortex (og dermed deklaratorisk hukommelse), da de samme NMDA receptorer
er påvist i neocortex.
•NMDA spiller også en rolle i andre funktioner, og er derfor ikke specifik hukommelses relateret.
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NF.A.12 Kortikale funktioner
1. Undersøgningsmetoder (de vigtigste)
•MR – magnetrøntgen
•PET – Positron emission topography: positroner sendes ind → excitation af
elektroner som kan måles. Stråling.
•EEG
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2. Dominante hemisfærer
Som regel vil den ene hemisfære være dominant indenfor vise funktioner og den
anden for andre. Læsioner vil i 95% fordele sig sådan her:
Venstre hemisfære –”dominant”
Afasi – evnen at tale og forstå tale
Aleksi – evnen at læse
Agrafi – evnen at skrive
Akalkuli – evnen at regne
Apraxi – evnen at udføre vise handlinger

Højre hemisfære
Rum – og retningsforstryrrelser
Spatialdesorientering
Neglekt

Depressiv
+ Rationel

Euforisk stemningsleje
+ Intuition

Rytme og melodi –også sproget

3. Hukommelsesforstyrrelser (mange områder, se spm hukommelse)
•Eksplicit/deklarativ
•Implicit/procedural
•Emotionel – amygdala
•Korttidshukommelse – og workingmemory
•Langtidshukommelse
•Anterogradamnesi
•Retrograd amnesi
4. Sprogfunktions forstyrrelser – afasier
1.Brocas afasi – motorisk. Brocas område har at gøre med at sætte ord
sammen sådan at de kan udtales i et sammenhæng som giver mening. Læsion
vil give ikke flydende tale. (Broca=broken speech)
2.Wernickes afasi – sensorisk. Området sammensætter lyd og syn indtryk til
forståelige ord og sætninger. Ved læsion kan ikke kunne forstå skrift / tale
3.Konduktions afasi – lednings afasi. En læsion et sted i banerne mellem
områder som illustreres på billederne. Pt vil kunne forstå tale (løft venstre finger)
og tale normalt, men ikke kunne gengive sætninger der bliver sagt.
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6.
5.1 Frontallapslæsioner
1.Det dorsolaterale-frontallapssyndrom: initiativ, adfærdsmæssig fleksibilitet, selektiv opmærksomhed, ”working memory”.
2.Det orbitofrontale-syndrom: engagement, interesse, langsigtet planlægning.
3.Det mesialesyndrom: verbal og motorisk aktivitet, affektive emotionelle aspekter, personlighed – husk nærheden til det limbiske
system.
•PhineasGage var en mand som fik et genstand op i frontallappen og overlevede. Alle hans funktioner forblev normale undtaget hans
personlighed. Han fik mærkelige impulser og blev fyret fra sit arbejde og joinede et cirkus
•Frontallaplobotomi det hvide snit gaves tidligere til vise epilepsi pt’er. Resultatet blev at deres personlighed blev ændret
fuldstændigt.

5.2 temporallap (se afasier??)
5.3 Parietallapslæsioner
•Rum-og retningsforstyrrelser (spatialorientering).
•Konstruktionsapraksier
•(Unilateral) neglekt og ”denial”(af f.eks. en lammet ekstremitet, eller en del af synsfeltet), meget mere udtalt ved skader på den højre
hemisfære.
•Andre typer af apraksier (indlærte motoriske handlinger, f.eks. pt. ved at han holder en tandbørste i venstre hånd og tandpasta i højre
men kan alligevel ikke finde ud af at bruge de to genstande).
•Visuo-motoriskeforstyrrelser (Balintssyndrom, involverer oftest også occipitallappen)
•Højresidige parietallapsdefekter: konstruktionsforstyrrelse og visuel neglekt på venstre side
5.4 Occipitallap: Syn, ex. Homonym hemianopsi
5.5 Amygdala er vigtig for at filtrere emotionelt ladet stof i indtryk. Uden denne vil man f.eks. ikke fokusere på en persons død i en
historie ved gengivelse af historien, eller bare udelukke den delen af historien fordi den måske ikke virker vigtig/relevant. Man kan også
tale om empati, hvordan en kone næsten vil føle smerte når hendes mand torteres kraftigt.
5.6 Commisurlæsioner
Pt. bedes om at pege på to ting som hører til hver af af de to billeder som er blevet præsenterede. Derefter fjernes billedet og pt.
bedes forklare hans valg. Indtryk fra de to billeder er transporteret til hver sin hjernehalvdel, med overkryds (venstre billede til højre
hemisfære og omvendt), og herfra til hvert sit finger uden at de to bener kommunikerer med hinanden, to systermer hver for sig.
Eftersom input til højre hjernehalvdel, venstre billede, ikke kan kontakte højre hemisfære, og derved brocas område for tale, ved ikke
venstre hjernehalvdel at højre hemisfære har set et billede med sne. I stedet prøver venstre side at give en forklaring til det valg højre
side har gjort.
www.LookSeeDo.dk

NF.A.13 Motivation & afhængighed

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1) Motiveret adfærd

1. Funktion: opretholdelse, homeostase. Ex.
Tørst.
2. Motivation som ikke er essentiel for
homeostase: sex/angreb/ social organisation
3. Hedonic factor: motivation pga. lyst

2) Motivation & belønning
•
•

Mange forskellige belønningssystemer I
hjernen
F.eks. Kan der komme en belønningsimpuls I
hjernen inden man åbner en gave 2. gang man
ser den (IKKE = Dopamin som er bagefter)

3) Signalstoffer
Dopamin hypotesen:
•Der er dopaminerge projektioner fra ventrale
tegmentum i mesencephalon. Ventralt og medialt
for substantia nigra (som også er dopaminerg men
motorisk). Forsyner n. accumbens, gyrus cinguli og
frontallappen
•Belønningssystem: Ventral tegmentum  n.
accumbens  globus pallidus  dorsal thalamus 
prefrontal cortex  følelse af velvære
•//Fundet vha rotte-self-stimuli
•Kokain og amfetamin påvirker dopaminerge og
noradrenerge synapser, primært ved at hindre
reuptake af dopamin og noradrenalin. (De er I
øvrigt også sympathicus-mimetriske). Hvis man
blokerer syntesen af DA og NE stoppes stim af
kokain og amfetamin
Serotonin:
•Fra Raphe kerner i med obl og pons. Stigende
niveau  humør op.
•F.eks. Under stress driver appetit op idet
serotonin giver glæde
•Hos spiseforstyrrede er serotonin lavt, samt også
for frygt, misbrugsadfærd
•SSRI: øger psykisk velbefindende, lavere OCD
etc.

4) Appetit og spisning
Langtids-regulering:
Leptin
•Frigøres ved normale fedtreserver. Hvis der mangler leptin
stimuleres sult og spiseadfærd
•Påvirker hypotalamus’ n. arcuatus til at frigive alfaMSH og
CART. Disse stimulerer igen TSH og ACTH (anorektiske
peptider) samt sympatikus (op) og spiseadfærd (ned)
•Nedsat leptin stimulerer hypothalamus til at frigive NPY og
AgRP som virker modsat de anorektiske pt.
•AgRP og alfaMSH er antagonister
•Lateral hypothalamus: Ikke vel forstået men læsioner og
elektrostimuli samt MCH transmitter med receptor der
indikerer at det spiller ind
Korttids-regulering: mæthedssignaler
•Ghrelin: Sult stof frigivet af tom ventrikel – virker på n.
arcuatus
•Gastric distension: fra ventriklen via n X til tractus solitarii
•Cholecystokinin (CCK): findes I tarm neuroner (enteric),
frigives af især fed mad. Kunstig ingestion hæmmer appetit
og portionsstørrelser
•Insulin: nødvendig for glucose transport ind i alle andre
celler end neuroner
•Serotonin: nedsætter appetitten (Redux), men frigives
samtidigt når har spist, særligt kulhydrater

Motiveret adfærd
Motivation & belønning
Signalstoffer
Appetit og spisning
Afhængighed
Belønning -> Vaner ->
tvang
Emotion & frygt

7) Emotion og frygt
Emotioner:
•Kan også motivere til handling
•Tæt knyttet til limbiske system
•Papez circuit of emotion: Hippocampus fornix 
corpus mammillare (hypothalamus)  nucl. anteriores
thalami  gyrus cinguli  hippocampus
•Amygdala også meget vigtig, særligt ved frygt og
aggression:
• Cortex  amygdala  hypothalamus
• Synsbanens 4. neuron kan projicere hertil
(faretruende ansigter)
Frygtteorier:
•James Lange theory: Se en slange  emotionelt
respons (aktivering af sympatikus)  reagere på
sympatikus efffekter ved at blive angst
• Beta blokkere kan kurere angst..
•Cannon Bard teori: Se en slange  emotionel
oplevelse  kropslige reaktioner
•Kognitiv bearbejdning: kræves for at skelne normal
sympatikus resultat (løbetur) fra faresignal

6) Afhængighed: Fra belønning til vane og
tvang
Stadier: 1) Synes godt om, 2) Craving, 3) Must-have
(abstinenser)
SNS spiralen (striato-nigrostriatale):
•Opioider  hæmmer GABAnerge celler i ventrale tegmentum
(VTA)  aktivererer dopaminerge celler i VTA  op til
striatum  udløse kavalkade af reaktioner så dopaminerge
celler I VTA og substantia nigra aktiveres  præfrontal cortex
 meget dopamin belønning
•Heroin og nikotin stimulerer dopamin release fra VTA mens
kokain forlænger dopaminens virkning i nucleus accumbens
•Stofferne er vanedannende: kronisk overstimulering 
nedregulering af belønningen samt lavere basisniveau
(abstinenser, kræver stof) for at fungere
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NF.A.14 Funktionel hjerneudvikling
1) Generelt
Tre opgaver skal løses i
udviklingen:
1.Form
2.Cellulær identitet & position
3.Forbindelser
Organiserende principper
•Morfogene gradienter
danner form
•Hierarkiske epi-genetiske
programmer kontrollerer
ordnede progression af
morfogenesen
•Regional specifikation er
epi-genetisk “kodet”, men
også sensitiv overfor
celle‐til‐celle interaktioner

2.a) Medulla
spinalis
Sonic Hedgehog og
TGF-beta
• SHH fra floor plate,
TGF-Beta fra roof
• Gradient
differentierer til
motor/
sensorneuroner
• Klassisk xenotransplantat kylling
artikel ca. 2009

2.b) Hjernestammen + eksempler
• Afferent og efferent innervation af branchiebuerne
(gustation, mastikation, synking, ansigt motorisk &
sensorisk + vejrtrækning)
• Kræver specialisering (kerner). Mange (ukendte)
faktorer, men nogle er kendte:
Rhombomere Er udbulninger på hjernestammen med
cellepopulationer der er forstadier til kernerne
Retinal syre (uddifferentiering) [uge 3-4]
• Induceres af retinalsyre. +RA  flere rhombomerer
HOX gener (identitet)
• Morfogenerne aktiverer HOX-generne i rhombomerene,
HOX (homeobox=180 nukleotider) generne er
transkriptionsfaktorer, upstream for mange andre
gener  identitet for cellen
• Der er min. 4 slags HOX gener hos mennesket
• Koncentrationsgradienten af morfogenerne bestemmer
HOX kombinationerne. Posterior=højere konc.
Dannelse af grænser
• Initialt diffuse grænser, dernæst mere faste og til slut
ECM mellem rhombomererne
• Skabes af
1. gensidige repressive interaktioner mellem
transkriptionsfaktorer
2. celle sortering
3. Til sidst en grænse phenotype som udskiller
prædisponeringsfaktorer parakrint til
domænerne ved siden af  stabilisering

Modsat rettede
gradienter af SHH og
TGFbeta

Eksempel: Phox2b:
• Specificerer neuroner involveret I autonome reflekser
• Baroreception, osmoreception og kemoreception
(nucleus solitarii til n. VII, IX og X)
• Dirigerer til RTN neuroner som er kemosensitive og
Phox2b positive
• Hvis mangler Phox2b så kan ikke respondere på højt
CO2 med øget resp frekvens (Ondines forbandelse)

1.
2.
3.

Generelt
Form & identitet
a.
Medulla spinalis
b.
Hjernestammen
Forbindelser

3) Forbindelser
Fænotypisk modning af neuroner
•Udvoksning af neuritter til axoner og dendritter
•Dannelse af præ og postsynaptiske terminaler
•Funktionel neurotransmission
Neuritter
•Relativt uddifferentierede celler danner elongerede
processer
•NGF nødvendig for neurit udvækst og neuron
overlevelse
•Neurit udvækst sker trinvist
•Indeholder Actin og senere mikrotubuli
Stadier af neurit dannelse
1.Lamellipodier
2.Korte neuritter
3.Hurtig udvækst af en  axon
4.Tilbageværende neurtitter  dendritter
5.Kontinuert modning og synapse dannelse
Growth cones
•Motile strukturer I enden af voksende neuritter.
Indeholder mikrofilamenter: aktin polymere
•Tre funktioner:
• Guidance
• Extension
• Dannelse af præsynaptisk element
Axon guidance
•Kontakt-medieret
•Kemo-medieret
•Begge både repulsion og attraktion
•Molekyler: ECM, CAM, Cadheriner, Netrin, Ephrine
og Semaphorin
• Semaphorin tiltrækker apikale
dendritter, frastøder axonet
Synaptogenesen:
• Under neuritvækst udtrykkes specifikke
gener præ og postsynaptisk (FGF, Wnt,
NT)
• Celle adhesion (N-CAM, SynCAM)
stabiliserer kontakt punkter
• Diff. af præ og postsynaptiske elementer
fra f.eks. Neurolignin og Wnt via frizzled
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NF.B Spørgsmål
Elektromyografi
1. Registrere aktionspotentialer fra vilkårligt, spontant
eller elektrisk aktiverede muskelfibre
2. Kan registrere overflade eller intramuskulært
3. Tværstribede muskel-opbygning: Alle muskler har
alle tre typer:
1. I = røde (Slow twitch)
2. Iia = Intermed (fast twitch fatigue resistent)
3. Iib = hvide (fast twitch fatigue). Store mot. Enheder
• Alle muskelfibre i en muskelenhed er af samme type
(styres af neuronen). Små motoriske enheder har
små neuroner og få tyndere muskelfibre
4. Styring af muskelkraft
• Ændring af fyringsfrekvens (10Hz=lavt, 25Hz=højt)
• Rekruttering af flere eller fære motoriske enheder
• Røde rekrutteres altid først, de andre følger hurtigt
eller langsomt afhængigt af kraftkurve
5. Registrering af EMG
• Elektroden berører 10-20 muskelfibre. Kræver meget
svag kontraktion for at aflede AP fra blot en enkelt
enhed
• En motorisk enhed: frekvens: ca. 10Hz (se ovenfor)
• Varighed længere for MUP: Ikke alle fibre aktiveret
samtidigt
• AP fra hel motorisk enhed enhed=MUP=
5-15ms
• AP fra én enkelt fiber = 1-3ms
6. Klinisk EMG
• MUP form og varighed er diagnostisk relevante.
Fleste MUP’er er di eller trifasiske. Kun få er
polyfasiske.
• Ved maksimal kontraktion ses normalt et
interferensmønster – hvis man kan skelne
enkeltmotoriske enheders potentialer er det tegn på
tab af motoriske enheder
• Middelværdi: måles om varigheden afviger mere end
20% fra normal middelværdi hos personer af samme
alder
• Forøget foreksomt af polyfasiske potentialer: normalt
ud af 20-30 målte MUP’er er højst 12% polyfasiske
• Patologisk kan registreres spontan aktivitet fra
enkeltfibre (denerverings- eller fibrillationspotetialer)
• Territorium af hver motorisk enhed
• En helt anden anvendelse er koordination mellem
aktivitet if forskellige muskler ved gang/sport (oftest
overfladeelektroder)

Nerveledningshastighed
1. Generelt: hastighed
1. Afhænger af
myelinisering, indre &
ydre modstand.
2. Desuden
kompressionssyndro
mer etc.
2. Typer
• Sensorisk
• Aalfa = 100m/s
• Abeta = 55m/s
• Agamma = 20m/s
• C = 1 m/s
(umyeliniseret)
• Motorisk:
• Medianus: 61m/s
(Helmholtz)
• Ulnaris: min 50m/s
3. Vores metode:
• Stimulere Ulnaris to
steder på armen
(sulcus n. ulnaris og
proximalt for
carpaltunnelen), mål:
på m. palmaris brevis
• Øge stimulusttyrken
til maksimal
aktionspotentiale
amplitude  vi
registerer summen af
alle aktiverede
motoriske enheder I
musklen. Dvs I
praksis måler vi de
hurtigste fibre
• Beregne hastighed:
v=d/t

Hoffman reflex undersøgelse
1. Myotatisk refleks:
•Muskeltene er strækreceptorer, har Ia axoner (hurtige). Refleksen er monosynaptisk. Direkte
fra Ia til alfa-neuroner i spinalforhorn. Funktion: ex. antigravity feedback loop når vægt øges.
•Muskeltenes fibre hedder interfusal fibre (><ekstrafusal i resten af musklen)
•Gamma motor neuroner forbinder til muskler i enderne af muskeltenene, tilpasser strækket – øger
dynamisk range af muskeltenen.
•“Gamma loop”: gamma neuron  interfusal fiber  Ia afferent axon  alfa motor neuron 
extrafusal fiber
•Gamma i sig selv øger Ia aktiviteten, mens alfa I sig selv sænker Ia aktiviteten
2. Golgi og led proprio:
•Golgi: spændingsreceptorer, leder til revers myotaktisk reflex.  holde muskel spænding
indenfor optimal range
•Proprioreception fra led: Hurtigt adapterende, giver særlig info når led bevæges. Vi kan dog også
mærke stiling i ro..
3. Spinale interneuroner
•Inhibitorisk eller excitatorisk
•Inhibitorisk antagonistisk eller descenderende overruling
•Eksempel: Fleksor reflexen med antagonistisk extension
4. Spinale motor programmer
•Pacemaker: Via NMDA receptorer (som både Na+ og Ca2+ ind) og Ca2+ gatede K+ kanaler
skabes cyklisk polarisation/depolarisation
•(Mg2+ fungerer som prop der går I NMDA receptorerne når membranen hyperpolariseres)

5. Senerefleksen og Hoffmann refleksen:
•Senerefleksen er den myotatiske refleks ved slag på e.g. achillessenen
•Hoffmann refleksen er ved elektrisk stimulation
•Vi bruger begge for at måle muskeltenens følsomhed (holde de to andre dele af styrkeimpact
konstant)
•Begge så hurtige at kun muskeltene (Ia) påvirkes, (IIb) afferent fra Golgi holdes derfor konstant
•H-refleksen måles ved at registrere EMG I kontraherende muskler ved stimulation af Ia fibre: Hbølgen: indirekte svar
•Hvis elektrisk stimulans er så kraftigt at Alfa efferente axoner aktiveres vil der opstå M-bølge:
direkte svar
6. Forsinkelse i refleksen afhænger af: Aktivering af receptorer, ledningstid afferent og efferent,
neuromuskulær synapse og elektromekanisk kobling
7. Styrke af releksen afhænger af:
1.Muskel afferenternes dynamiske følsomhed (justeret af dynamiske gamma-motorneuroner)
2.Alfa-motorneuronets eksitabilitet (sum af alle descenderende systemer og refleksbuer der
synapser med neuronet)
3.Frigivne mængde transmitter (afh. af præsynaptisk inhibition)
Patologisk påvirkning:
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NF.B spørgsmål
Evoked potentials
1. Generelt evoked potentials
1. EEG bruges til at regisrere effekt af stimulation: auditiv,
visuel eller sensorisk
2. Bruger midling som er summeret gennemsnit af reslutat af
stimuli – gøre EP’et tydeligere øget antal stimuli. Teoratisk
reduceres støj med kvadratroden af antal stimuli
2. SEP
1. Stimulation af perifere nerver, (vi bruger medianus I
håndleddet)
2. Måle kortikalt mellem
a) Erbs punkter (N9 ms forsinkelse)
b) Cervical (N13 ms forsinkelse)
c) To punkter I sensorisk kortex (N20 ms forsinkelse
3. Klinisk: intra-operativ monitorering af CNS blodforsyning,
demyeliniseringslidelser samt udredning af nerveskader
3. VEP

1. Et øje af gangen. Det 2. tildækkes. Måles fra occipitalcortex
med elektroder. Brug skakbræt der skifter med frekvens 12Hz
2. Primært forandringer i mono-okulær stimulus-respons
latens er vigtigt – påvirkes ved demyeliniseringslidelser
eller n. opticus lidelser
3. Normal latens er N75, P100, N145 ms til de tre dele af
trifasisk pot. NB: måles konventionelt med negativt op ad yaksen
4. Forskning dvs. Forsøgsdyr:
• Functional optical imaging: Bruger transgene mus/rotter
med rhodopsin kanaler I specifikke neuroner  kunstige
optiske evoked potentials / depolarisering  dance
• Patch-clamping: elektrode I celler

EEG
1. Generelt om EEG
• Extracellulær summation af bølger
• Størrelsen afhænger af: nettostrøm, afstand til måleelektroderne
(intracranielt bedre også mht. præcision)
• Summering hjælpes af: (a) vertikal orientering af pyramidecelle dendritter.
(b) Somatotopi
• EEG frekvenser:
1. Gamma: 30-70 Hz
2. Beta:
14-30 Hz
Vågen, øjne åbne
3. Alfa:
8-13 Hz
Vågen, øjne lukkede
4. Theta:
4-7 Hz
Non-REM Søvnstadier 1-2
5. Delta:
0.5-3 Hz
Non-REM Søvnstadier 3-4
• Jo højere frekvens, des lavere amplitude
• Alfa: kan f.eks ses over occipitalcortex ved visualisering
• Theta: “må” ikke være Theta-aktivitet hos normale vågne mennesker
2. EEG til Diagnostik af Epilepsi
• Empirisk er epilepsi abnorm synkronicitet I aktionspotentialer. Phenotypisk
ser man ufrivillige bevægelser, sensoriske oplevelser, forstyrrelser I
bevidsthedens niveau eller indhold etc.
• Epileptisk synkronisering kan ses som bagsiden af neuronernes tendens til
synkroniseret fyring
• Partiel vs. generaliseret: afh. af om mister bevidsthed
• Diagnose oftest på baggrund af inter-iktal aktivitet. Man ser efter
pludselige kortvarige stor amplitude (100-400myV) udladninger – form
og varighed:
• Spikes
(<70ms)
• Sharp-waves
(70-120ms)
• Slow-waves
(>120ms)
• Patologisk:
• typisk 3Hz spike-wave kompleks I kort sekvens. I forsøgsdyr har man
observeret at spike er kraftigt EPSP og wave svarer til IPSP
• Underliggende cellulære forandringer ukendte, men kanvære øget
excitabilitet, nedsat inhibition, øget transmitterfrigivelse etc.
• Nogle epilepsier er sekundære til e.g. hjerneblødninger, kirurgiske indgreb
etc.
• Enkelte anfald kan fremprovokeres af lysglimt, indsovning og
søvn
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Andet / generelt
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Palpation

Muskler & sener: Triceps brachii ved tilhæftningen til olecranon, biceps brachii begge
insertioner, pronator teres med proneret arm, brachioradialis ved flexion af albue mod
modstand og kantstillet hånd, extensores carpi radialis longus ved slaghammerløft og
brevis mellem ext longus og ext digitorum.. Anconeus radialt for olecranon med
extenderet albue
•

•

Kar: Subcutant: cephalica, basilica og intermedia cubiti

•

Nerver og bløddele: n. ulnaris i sulcus ulnaris, medianus I sulcus biciptalis medialis,
lnn cubitalis hvis forstørrede i fossa cubitalis

•

Knogle: Processus styloideus radii proximalt I tabatieren, caput ulnae prominerende
ved pronation, processus styloideus ulnae. Os scaphoideum ved ab og adduktion I
håndleddet. Os lunatum (pga frakturhyppighed) I midten ved flex/ex. Os trapezium
proximalt for metacarpale I. Os hamatum ved fast tryk proximalt over hypothenar
(ramus profundus n. ulnaris kan smuttes over spidsen af hamulus)

•

Muskler & sener:
- Palmarsiden: Radialt fra: Flexor carpi radialis, palmaris longus, flexor digitorum
superficialis, flexor carpi ulnaris sigter på pisiforme, flexor pollicis longus senen
mellem sesamknoglerne, abductor policis brevis vs flexor pollicis brevis ved
abduktion mod modstand
- Dorsalsiden: abductor pollicis longus og extensor pollicis brevis, extensor pollicis
longus, extensor carpi radialis longus og brevis, extensor digitorum, extensor
carpi ulnaris, interosseus dorsalis I

•

Kar: A radialis I håndleddet samt tabatieren, A. ulnaris procimalt I håndleddet, Aa.
Digitales palmares proprii,
- Undersøgelse: Allens prøve: knyt hånden fast, luk af for arterier, åbn op igen

•

Nerver: Udpeg medianus og ulnaris (ikke palpere). Palper ramus prof ulnaris.

•

Andet: Tre fedtpuder I ruderne for enden af aponeurosis palmaris

•

NB: innervationen af håndens muskler og hud diagnose af nervelæsioner!!

Hånd
Skulder

Undersøgelse: sideløshed: pt. med strakt albue håndflade på bord. Punctum
fixum bord og skulder. Grib albue tryk sideverts. Tjek sideligamenter

•

Knogler: Clavicula, spina scapulae, acromion og art acromioclavicularis. Tuberculum
minus et majus, sulcus intertubercularis, processus coracoideus.

•

Muskler: M. trapezius, levator scapulae, rhomboideus, latissimus dorsi (bagerste
axilfold) og pectoralis major

•

Axillen: Forreste og bagerste axillærfold, lymfeknuder etc.

•

Knogle: Patella basis og apex. Vurdere brusk ved patella op ned – føle skurren.
Tuberositas tibiae (forstørret ved Osgood-Schlatter). Condylus medialis, lateralis
femoris med tilhæfting for lig. Collaterales. Tuberculum adductorium på overkanten
af condylus medialis ved tilhæftning af adductor magnus (smerte ved fast tryk)
- Undersøgelse: Ansamling (hæmathron eller hydratron) kan afsløres ved
anslag af patella(lyd + udposning på hver side af lig. Patellae)

•

Muskler & sener: Quadriceps femoris langs patellas overkant og lig patellae.
Vastus medialis kødet helt til medialt på patella. Tractus iliotibialis stående med let
bøjet knæ og foden fri af gulvet. Gracilis og semitendionsus tæt ved hinanden.
Gracilis kan følges op til os pubis når spændt. Pes ansreinus ved persussion med
finger – bliver dump lyd ved pes anserinus. Semimembranosus profund for
semitendinosus. Biceps femoris lateral begrænsing af poples. Gastrocnemius
nedadtil I poples.

•

Ledbånd: Lig. collaterale tibiale udfor ledlinien. Lig. collaterale fibulare kun når
spændt – fod over på andet knæ ovenfor caput fibulae

•

Nerver / andet: N. peroneus communis udfor collum fibulae, bursa præpatellaris
subcutanea over patella, bursa tuberositas tibia over TT. Bursa anserina kun hvis
ansamling. Corpus adiposum infrapatellare med strakt knæ begges sider af lig.
Patellae. Meniscus medialis/lateralis 2/3 langs ledlinien.

•

Spina iliaca anterior superior, tuberculum pubicum med lig. Inguinale

•

Abduceret udadroteret lår udsprinssenestroppen af adductor longus

•

A femoralis kan palperes foran iiopsoas

•

Trochanter major dækket af tractus iliotibialis med bursa trochanterica

•

Tuber ischiadicum med flekteret hofte

•

Midt ml. tuber og trochanter major kan ischiadicus palperes

Fod

•

Hofte

Knogle: Epicondylus medialis, Epicondylus lateralis, Capitulum humeri, Fossa olecrani,
Olecranon, Margo posterior ulnae, Caput radii, Collum radii

Albue

•

Underekstremiteten

Knæ

Overekstremiteten
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