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SKELETTETSKELETTET

Skelettet har 5 viktiga funktioner.Skelettet har 5 viktiga funktioner.
StommeStomme
Benen stBenen stöödjer kroppen och ger mjukdelarna djer kroppen och ger mjukdelarna 
ffääste.ste.
SkyddSkydd
Skelettet ger mekaniskt skydd Skelettet ger mekaniskt skydd ååt livsviktiga t livsviktiga 
organ, som hjorgan, som hjäärna, hjrna, hjäärta och lungor.rta och lungor.



SKELETTETSKELETTET

Bidra till rBidra till röörelserelse
Leder och ben bildar ett system av hLeder och ben bildar ett system av häävstvstäänger nger 
som som ööverfverföör muskelkontraktioner till rr muskelkontraktioner till röörelser i relser i 
extremiteter och kropp.extremiteter och kropp.
Produktion av blodkropparProduktion av blodkroppar
De flesta blodkropparna bildas i den rDe flesta blodkropparna bildas i den rööda da 
benmbenmäärgen.rgen.



SKELETTETSKELETTET

MineraldepMineraldepåå
Skelettet Skelettet äär kroppens str kroppens stöörsta mineraldeprsta mineraldepåå och och äär r 
ssäärskilt viktigt frskilt viktigt föör omsr omsäättningen av kalcium och ttningen av kalcium och 
fosfat.fosfat.



SKELETTETSKELETTET

Omfattar mer Omfattar mer ään 200 benn 200 ben
70% av benv70% av benväävnadens torrvikt bestvnadens torrvikt beståår av r av 
oorganiska salter t.ex. kalciumfosfat. Merparten oorganiska salter t.ex. kalciumfosfat. Merparten 
av den resterande organiska delen utgav den resterande organiska delen utgöörs av ett rs av ett 
ttäätt ntt näätverk av kollagenfibrer.tverk av kollagenfibrer.
Kollagenfibrerna ger bKollagenfibrerna ger bööjj-- och draghoch draghåållfasthet.llfasthet.
Kalciumsalter ger styvhet och hKalciumsalter ger styvhet och håållfasthet mot llfasthet mot 
tryck.tryck.



SKELETTETSKELETTET

Kompakt benKompakt ben
BenvBenväävnaden ligger tvnaden ligger täätt tt 
packad. Utgpackad. Utgöör 20% av r 20% av 
skelettets viktskelettets vikt
SpongiSpongiööstst benben
BenvBenväävnaden bestvnaden beståår av ett r av ett 
nnäätverk av tunna balkar stverk av tunna balkar såå att att 
det bildas stora, det bildas stora, ååtskilda rum. tskilda rum. 
UtgUtgöör resterande 80% av r resterande 80% av 
skelettets vikt.skelettets vikt.



SkelettSkelett
Skelettets Skelettets 
byggnadsstbyggnadsstäällning.llning.
Longitudinellt Longitudinellt 
anordnade.anordnade.
Transversellt Transversellt 
anordnade.anordnade.

RRööd benmd benmäärg vilket rg vilket 
ääven ger ven ger trabecultrabeculäärara
benet dess benet dess 
blodfblodföörsrsöörjning.rjning.



SKELETTETSKELETTET

BindvBindväävv
Bildar en benhinna, Bildar en benhinna, periostperiost, p, påå benens utsida.benens utsida.
I benvI benväävnaden finns tre celltyper.vnaden finns tre celltyper.
OsteoblasterOsteoblaster
OsteocyterOsteocyter
OsteoklasterOsteoklaster..



SKELETTETSKELETTET

OsteoblasterOsteoblaster
Producerar ben. Finns i benets yta.Producerar ben. Finns i benets yta.
OsteocyternaOsteocyterna bildas av bildas av osteoblasternaosteoblasterna dessa dessa 
underhunderhååller bensubstansen. ller bensubstansen. ÄÄr omslutna av r omslutna av 
bensubstans.bensubstans.
OsteoklasternaOsteoklasterna bryter ned bryter ned bemvbemväävnadvnad. Finns i . Finns i 
benets yta.benets yta.



SKELETTETSKELETTET

Ca 10% av benmassan fCa 10% av benmassan föörnyas inom loppet av rnyas inom loppet av 
ett ett åår.r.
De lDe låånga benen i extremiteterna formas som rnga benen i extremiteterna formas som röör r 
genom att genom att osteoklasterosteoklaster bryter ned benvbryter ned benväävnad vnad 
frfråån insidan.n insidan.



SKELETTETSKELETTET

Skelettet indelas i olika grupper.Skelettet indelas i olika grupper.
RRöörbenrben
Korta benKorta ben
Platta benPlatta ben
Oregelbundna benOregelbundna ben



SKELETTETSKELETTET

RRöörbenrben: I : I ööverarm, underarm, mellanhand och verarm, underarm, mellanhand och 
fingrarna samt i lfingrarna samt i låårben, underben, mellanfot och rben, underben, mellanfot och 
ttåår.r.
RRöörbenetrbenet har ett skaft har ett skaft DiafysenDiafysen och tvoch tvåå äändar ndar 
epifyserna. epifyserna. I benens I benens äändar finns ledytor med en ndar finns ledytor med en 
form som bidrar till att bestform som bidrar till att bestäämma vilka rmma vilka röörelser relser 
som kan ske i leden.som kan ske i leden.



SkelettSkelett
(os)(os)

Proximal epifys
Distal epifys

Periost

Pars spongiosa

Pars compacta
Epifys skiva

DiafysBenmärg (röd/gul)



SKELETTETSKELETTET

Korta ben: Finns i handlov och vrist. Flera ben Korta ben: Finns i handlov och vrist. Flera ben 
ttäätt intill varandra utgtt intill varandra utgöör tillsammans en kompakt r tillsammans en kompakt 
bengrupp, dbengrupp, däär benen endast kan rr benen endast kan rööras lite i ras lite i 
fföörhrhåållande till varandra.llande till varandra.
Platta ben: Platta ben: ÄÄr placerade sr placerade såå att de skyddar de inre att de skyddar de inre 
organen. Exempelvis brorganen. Exempelvis brööstben, revben, stben, revben, 
hhööftbenet och delar av skallbenet har skyddande ftbenet och delar av skallbenet har skyddande 
uppgifter. uppgifter. 



SKELETTETSKELETTET

Oregelbundna ben: Exempel pOregelbundna ben: Exempel påå oregelbundna oregelbundna 
ben ben äär kotorna som utgr kotorna som utgöör ryggraden och vissa av r ryggraden och vissa av 
kraniets ben.kraniets ben.



LEDERLEDER

Led Led äär en gemensam beteckning pr en gemensam beteckning påå fföörbindelserrbindelser
mellan ben. Lederna delas in i tre huvudgrupper.mellan ben. Lederna delas in i tre huvudgrupper.

SynovialledSynovialled
FibrFibröösa fsa föörbindelserrbindelser
BroskfBroskföörbindelserrbindelser



FogFog
Bindvävsfog – syndesmos
• Tibia-Fibula, Radius-Ulna

Broskfog – synchondros
• Sternum-Costae
• Kotor (symphysis)

Benfog – synostos (sutur)
• Skallbenen

Rörlighet

http://www.bartleby.com/107/70.html


LEDERLEDER

SynovialledSynovialled
ÄÄkta leder. Stor rkta leder. Stor röörelse. relse. 

Omges av en fibrOmges av en fibröös s 
bindvbindväävskapsel. vskapsel. ÄÄndarna ndarna 
i i synovialledensynovialleden äär tr tääckta ckta 
av glatt (hyalint) brosk.  av glatt (hyalint) brosk.  



LEDERLEDER

Olika typer av Olika typer av 
synovialledersynovialleder..

A.A. PlanledPlanled
B.B. KulledKulled
C.C. GGåångjngjäärnsledrnsled
D.D. VridledVridled
E.E. ÄÄggledggled
F.F. SadelledSadelled



LEDERLEDER

PlanledPlanled –– Finns i mellanhanden och i Finns i mellanhanden och i 
mellanfoten.mellanfoten.
Kulled Kulled –– I axel och hI axel och hööftft
GGåångjngjäärnsledrnsled –– I fingrar, tI fingrar, tåår, knr, knää och armboch armbååge.ge.
VridledVridled –– I underarm och underben.I underarm och underben.
ÄÄggledggled –– I handled.I handled.
SadelledSadelled –– En av tummens leder.En av tummens leder.



PLANLEDPLANLED



KULLEDKULLED



GGÅÅNGJNGJÄÄRNSLEDRNSLED



LEDERLEDER

FibrFibröös fs föörbindelse rbindelse 
mellan skallens ben.mellan skallens ben.



LEDERLEDER

BroskfBroskföörbindelse mellan rbindelse mellan 
ryggens kotor.ryggens kotor.



STSTÖÖDJEVDJEVÄÄVNADVNAD

Kallas ocksKallas ocksåå fföör bindvr bindvääv.v.
Delas in i fyra huvudtyperDelas in i fyra huvudtyper
FibrFibröös bindvs bindvääv (kallas oftast bara fv (kallas oftast bara föör bindvr bindvääv)v)
BroskvBroskväävnadvnad
BenvBenväävnadvnad
FettvFettväävnadvnad
StStöödjevdjeväävnaden knyter samman, fvnaden knyter samman, föörankrar, rankrar, 
ststöödjer och skyddar de olika delarna av kroppen.djer och skyddar de olika delarna av kroppen.



FIBRFIBRÖÖS BINDVS BINDVÄÄVV

Cellerna i den fibrCellerna i den fibröösa bindvsa bindvääven kallas ven kallas 
fibroblasterfibroblaster..
Grundsubstans vatten och proteinfibrer.Grundsubstans vatten och proteinfibrer.
Viktigaste proteinfibrerna: Kollagen och Viktigaste proteinfibrerna: Kollagen och ElastinElastin..
Kollagen: UtgKollagen: Utgöör en tredjedel av allt protein i r en tredjedel av allt protein i 
mmäänniskokroppen.nniskokroppen.
Molekyler sammanbundna till fibrer som Molekyler sammanbundna till fibrer som äär r 
mycket starka och ger vmycket starka och ger väävnaden stor vnaden stor 
draghdraghåållfasthet.llfasthet.



FIBRFIBRÖÖS BINDVS BINDVÄÄVV

ElastinElastin: G: Göör bindvr bindvääven elastisk. Fibrerna ven elastisk. Fibrerna äär r 
spiralformade.spiralformade.
Bundna till Bundna till fibrillinfibrillin..
Kollagen och Kollagen och elastinelastin bildar tillsammans elastiska bildar tillsammans elastiska 
nnäätverk i lungvtverk i lungväävnad, blodkvnad, blodkäärl och hud, drl och hud, däär r 
elasticitet elasticitet äär viktigt.r viktigt.



FIBRFIBRÖÖS BINDVS BINDVÄÄVV

Lucker fibrLucker fibröös bindvs bindvääv: v: 
Proteinfibrerna bildar ett Proteinfibrerna bildar ett 
llööst nst näätverk i den tverk i den 
halvflytande halvflytande 
grundsubstansen. Finns i grundsubstansen. Finns i 
underhuden och i underhuden och i 
tarmslemhinnorna. tarmslemhinnorna. 



FIBRFIBRÖÖS BINDVS BINDVÄÄVV

Fast fibrFast fibröös bindvs bindvääv.v.
Fibrerna tFibrerna täätt packade tt packade 
och upptar det mesta av och upptar det mesta av 
utrymmet mellan utrymmet mellan 
cellerna.cellerna.
Ledband och senor Ledband och senor 
bestbeståår av fast fibrr av fast fibröös s 
bindvbindvääv. v. 



BROSKVBROSKVÄÄVNADVNAD

BestBeståår av broskceller (r av broskceller (kondrocyterkondrocyter).).
God fGod föörmrmååga att binda vatten. Vilket gga att binda vatten. Vilket göör att r att 
broskvbroskväävnaden tvnaden tåål att pressas samman.l att pressas samman.
DiffusionDiffusion
BroskvBroskväävnad delas in i Hyalint brosk, elastiskt vnad delas in i Hyalint brosk, elastiskt 
brosk och fibrbrosk och fibrööst brosk. Beroende av vilket fiber st brosk. Beroende av vilket fiber 
innehinnehååll som ingll som ingåår.r.



BroskBrosk
Tre typer av brosk:Tre typer av brosk:

Hyalint Hyalint –– ttääcker i cker i 
allmallmäänhet nhet 
ledledäändarnandarna..
TrTråådbrosk dbrosk ––
bestbestååndsdel i ndsdel i 
ligament ledkapslar, ligament ledkapslar, 
menisk.menisk.
Elastiskt brosk Elastiskt brosk ––
LarynxLarynx, , EpiglottisEpiglottis, , 
ytterytterööra.ra.



BroskBrosk

BestBestååndsdelar:ndsdelar:
ChondrocyterChondrocyter..
Collagen (protein) i ledbrosk Collagen (protein) i ledbrosk 
huvudsakligen typ 2 (av ca 12). huvudsakligen typ 2 (av ca 12). 
CollagenetCollagenet tillftillföör hr håållbarhet och llbarhet och 
fföörmrmååga att motstga att motståå tension.tension.
Vatten (med oorganiska kemikalier, ex Vatten (med oorganiska kemikalier, ex 
Na, K), huvudsakligen i ytlagret pNa, K), huvudsakligen i ytlagret påå
brosket.brosket.



BroskBrosk

BestBestååndsdelar ndsdelar –– forts.forts.
ProteoglykanerProteoglykaner::

GlukosaminoglykaGlukosaminoglyka
nerner
CoreCore protein.protein.
HyaluronsyrakedjaHyaluronsyrakedja
–– aggregerat, vilket aggregerat, vilket 
medfmedföör hr höög g 
vattenbindnings vattenbindnings --
fföörmrmååga.ga.



MUSKELVMUSKELVÄÄVNADVNAD

Kan skapa kraft och rKan skapa kraft och röörelserelse
Sker genom att muskelceller dras samman.Sker genom att muskelceller dras samman.
Tre typer av muskelvTre typer av muskelväävnad i vvnad i vååra kroppar.ra kroppar.



MUSKELVMUSKELVÄÄVNADVNAD

SkelettuskulaturSkelettuskulatur
HjHjäärtmuskulaturrtmuskulatur
Glatt muskulaturGlatt muskulatur



SKELETTMUSKULATURSKELETTMUSKULATUR

Muskelfibern har en diameter Muskelfibern har en diameter 
ppåå ca 0,01 ca 0,01 –– 0.1 cm0.1 cm
LLäängd vanligtvis ett par ngd vanligtvis ett par 
centimeter.centimeter.
Varje fiber omgiven av en Varje fiber omgiven av en 
tunn bindvtunn bindväävshinna.vshinna.
I bindvI bindväävshinnan lvshinnan lööper per 
blodkblodkäärl och nerver.rl och nerver.
Runt varje muskelfiber finns Runt varje muskelfiber finns 
ett nett näät av kapillt av kapilläärer.rer.
TvTväärstrimmig muskulaturrstrimmig muskulatur



SKELETTMUSKULATURENSKELETTMUSKULATUREN

Muskelfibrernas inre Muskelfibrernas inre 
bestbeståår av tr av täätt packade tt packade 
myofibrillermyofibriller..
MyofibrillernaMyofibrillerna bestbeståår i r i 
huvudsak av 2 typer av huvudsak av 2 typer av 
myofilamentmyofilament..



SKELETTMUSKULATURENSKELETTMUSKULATUREN

Varje Varje sarkomersarkomer
innehinnehååller 2 ller 2 
uppsuppsäättningar ttningar 
aktinfilamentaktinfilament..
Z Z –– bandet skiljer bandet skiljer 
sarkomerernasarkomererna ååt.t.
MyosinfilamentensMyosinfilamentens äändar ndar 
ööverlappar verlappar 
aktinfilamentenaktinfilamenten..



SKELETTMUSKULATURENSKELETTMUSKULATUREN

Kontraktion av muskel.Kontraktion av muskel.
SarkomerenSarkomeren fföörkortasrkortas
Kallas fKallas föör r ””glidinggliding
filamentfilament””



SKELETTMUSKULATURENSKELETTMUSKULATUREN



SKELETTMUSKULATURENSKELETTMUSKULATUREN

LLååg koncentration kalcium i muskelcellen dg koncentration kalcium i muskelcellen dåå
binder ej myosin till binder ej myosin till aktinaktin..
MyosinhuvudenaMyosinhuvudena rröör sig i otakt sr sig i otakt såå att inte alla att inte alla 
slslääpper taget om pper taget om aktinetaktinet samtidigt.samtidigt.
Under snabb kontraktion binder ett visst Under snabb kontraktion binder ett visst 
myosinhuvudmyosinhuvud mot mot aktinaktin ca 5 ggr/sekundca 5 ggr/sekund



SKELETTMUSKULATURENSKELETTMUSKULATUREN

I en avslappnad muskel kan myosin huvudena I en avslappnad muskel kan myosin huvudena 
och och aktinetaktinet fföörskjutas i frskjutas i föörhrhåållande till varandra.llande till varandra.
Yttre krafter kan dYttre krafter kan däärfrföör lr läätt strtt strääcka en cka en 
avslappnad muskel.avslappnad muskel.
Om muskelfibern aktiveras medan den strOm muskelfibern aktiveras medan den strääcks cks 
kommer kommer myosinhuvudenamyosinhuvudena att binda till att binda till aktinaktin
enligt tidigare beskrivning.enligt tidigare beskrivning.
Detta kallas Detta kallas ””excentrisk kontraktionexcentrisk kontraktion””



SKELETTMUSKULATURENSKELETTMUSKULATUREN

AktinAktin har besthar bestäämda bindningsstmda bindningsstäällen fllen föör myosin r myosin 
huvudena.huvudena.
Avslappnad muskel Avslappnad muskel äär dessa bindningsstr dessa bindningsstäällen llen 
fföörtrtääckta.ckta.
Aktionspotential med kalciumjoner leder till att Aktionspotential med kalciumjoner leder till att 
bindningsstbindningsstäällena blottas och myosin kan bindas llena blottas och myosin kan bindas 
till till aktinaktin..



SKELETTMUSKULATURENSKELETTMUSKULATUREN

Aktionspotentialer i skelettmuskelfibrerna Aktionspotentialer i skelettmuskelfibrerna 
utlutlööses endast som svar pses endast som svar påå nervimpulser i nervimpulser i 
musklernas motoriska nervfibrer.musklernas motoriska nervfibrer.
De enskilda motoriska nervcellerna bildar De enskilda motoriska nervcellerna bildar 
fföörbindelser med mrbindelser med måånga muskelfibrer, medan nga muskelfibrer, medan 
varje muskelfiber varje muskelfiber äär fr föörbunden med endast en rbunden med endast en 
nervcell.nervcell.
En motorisk nervcell med alla de tillhEn motorisk nervcell med alla de tillhöörande rande 
muskelfibrerna kallas fmuskelfibrerna kallas föör en r en ””motorisk enhetmotorisk enhet””..



SKELETTMUSKULATURENSKELETTMUSKULATUREN

Muskler som styr fingerMuskler som styr finger--
och och öögonrgonröörelser har relser har 
smsmåå motoriska enheter motoriska enheter 
med smed såå ffåå som 2som 2--3 3 
muskelfibrer.muskelfibrer.
I stora muskler kan det I stora muskler kan det 
finnas motoriska enheter finnas motoriska enheter 
med med ööver tusen ver tusen 
muskelfibrer.muskelfibrer.



SKELETTMUSKULATURENSKELETTMUSKULATUREN

En nervimpuls leds lEn nervimpuls leds läängs en ngs en 
motorisk nervfiber till de motorisk nervfiber till de 
nervnerväändslut som bildar ndslut som bildar 
synapser med synapser med 
muskelfibrerna.muskelfibrerna.
NervNerväändsluten depolariseras ndsluten depolariseras 
och spoch späänningsstyrda nningsstyrda 
kalciumjonkanaler kalciumjonkanaler ööppnas sppnas såå
att kalciumjoner stratt kalciumjoner ströömmar in.mmar in.
ÖÖkad koncentration av kad koncentration av 
kalciumjoner leder till att kalciumjoner leder till att 
acetylkolinacetylkolin (ACH) t(ACH) tööms ut i ms ut i 
synapsspalten.synapsspalten.



SKELETTMUSKULATURENSKELETTMUSKULATUREN

AcetylkolinAcetylkolin fföörs rs ööver till ver till 
synapsspaltensynapsspalten
ACH binds till receptorer pACH binds till receptorer påå
postsynaptiskapostsynaptiska jonkanaler jonkanaler 
som som ööppnas och slppnas och slääpper in pper in 
Na+ i muskelcellen.Na+ i muskelcellen.
InInååtgtgåående strende strööm av Na+ m av Na+ 
depolariserar membranen i depolariserar membranen i 
nnäärheten av synapsen till rheten av synapsen till 
trtrööskelvskelväärdet, och detta rdet, och detta 
utlutlööser en aktionspotential ser en aktionspotential 
som sprids lsom sprids läängs hela ngs hela 
muskelfibern.muskelfibern.



SKELETTMUSKULATURENSKELETTMUSKULATUREN

Olika typer av muskelfibrer.Olika typer av muskelfibrer.
TvTvåå huvudtyper: Lhuvudtyper: Låångsamma Typ 1 och snabba ngsamma Typ 1 och snabba 
typ 2. Typ 2 delas upp i tvtyp 2. Typ 2 delas upp i tvåå undergrupper Typ undergrupper Typ 
2a och typ 2x.2a och typ 2x.
Typ 1 fibrer Typ 1 fibrer äär lr låångsamma och uthngsamma och uthåålliga.lliga.
Typ 2a snabba och starka, Typ 2x explosiva.Typ 2a snabba och starka, Typ 2x explosiva.
Kvinnor har fler Typ 1 fibrer.Kvinnor har fler Typ 1 fibrer.
Alla skelettmuskler innehAlla skelettmuskler innehååller bller bååde typ 1 och typ de typ 1 och typ 
2 fibrer.2 fibrer.



HJHJÄÄRTATS MUSKULATURRTATS MUSKULATUR

TvTväärstrimmig som rstrimmig som 
skelettmuskulaturen.skelettmuskulaturen.
Korta och fKorta och föörgrenade rgrenade 
muskelceller som muskelceller som äär fast r fast 
sammanbundna till ett sammanbundna till ett 
nnäätverk.tverk.
En cellkEn cellkäärna och bildas rna och bildas 
frfråån en cell under n en cell under 
fosterutvecklingen.fosterutvecklingen.



HJHJÄÄRTATS MUSKULATURRTATS MUSKULATUR

I kontakt omrI kontakt områådena finns dena finns ööppna cellfppna cellföörbindelser rbindelser 
som fsom föörbinder cellerna elektriskt.rbinder cellerna elektriskt.
De aktionspotentialer som utlDe aktionspotentialer som utlööser kontraktioner ser kontraktioner 
sprider sig frsprider sig fråån cell till cell genom n cell till cell genom 
hjhjäärtmuskulaturen.rtmuskulaturen.



GLATT MUSKULATURGLATT MUSKULATUR

Mer varierande uppgifter Mer varierande uppgifter ään skelettn skelett-- och och 
hjhjäärtmuskulatur.rtmuskulatur.
Inte understInte understäälld viljan.lld viljan.
Finns i kroppens hFinns i kroppens hååll-- och och rröörorganrorgan..
Tarmar, magsTarmar, magsääcken och blodkcken och blodkäärl.rl.
Finns ocksFinns ocksåå i i öögonen och i huden.gonen och i huden.



GLATT MUSKULATURGLATT MUSKULATUR

Muskelcellerna Muskelcellerna äär mindre r mindre 
ään bn bååde skelettde skelett-- och och 
hjhjäärtmuskelceller.rtmuskelceller.
MyofilamentenMyofilamenten äär inte r inte 
regelbundet ordnade i regelbundet ordnade i 
sarkomerersarkomerer, och cellerna , och cellerna 
äär dr däärfrföör inte r inte 
tvtväärstrimmiga utan ser rstrimmiga utan ser 
glatta ut.glatta ut.
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