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Introduksjon. 

Velkommen til histologikurset vårt i 3. semester! 

Dette heftet er ment som en hjelp til studier av histologiske snitt og EM-bilder i 3. 

Semester. Du finner hele heftet i lenken til første kursdag i 3. semester under 

”mine studier” Videre vil du finne teksten til de enkelte kursdagene under 

”Histologi og Patologi på nett” der det også er lagt ut bildemateriale. Benytt dette 

bildematerialet aktivt! Det er bilder av snitt fra kurseskene, der en kan forstørre opp 

utvalgte områder fra snittene, få opp piler med betegenelser til sentrale strukturer i 

snittet samt noen enkle teoretiske spørsmål. Studiet av av disse bildene før kursene 

vil intensivere og effektivisere kurset betydelig, og de egner seg også godt til 

repetisjon.  

 Dere har allerede bakgrunn i faget fra de to foregående semestrene og kan bruke 

mikroskopet med de ulike objektivene. Dere kjenner også rutinene for bruk av 

mikroskoper og snitt på kurssalen, samt generelle ordensregler. For dem av dere som 

har glemt noe av dette, finner dere ordensreglene i dette kompendiet.  

Dessuten har dere et solid fundament i vevslære og vevsdiagnostikk fra 2. semester. 

Dere har også lært prinsippene for tillaging og farging av lysmikroskopiske snitt, 

spesielt parafinsnitt farget med hematoksylin og eosin (H+E) som utgjør de aller 

fleste snittene i dette kurset. Dere har studert EM-bilder og blitt fortrolige med å 

identifisere viktige bestanddeler og organeller inne i cellene. Det er lurt å repetere 

dette før kurset starter. 

Disse kunnskapene forutsetter vi kjent og bygger videre på i dette semesteret uten 

inngående repetisjon. De danner også grunnlaget for forståelsen av faget histologi og 

er eksamensrelevant stoff. 

I dette semesteret kommer vi til å gå gjennom blod, benmarg og lymfatiske organer, 

sirkulasjons- og respirasjonsorganer og nyrer i sin helhet, samt gjennomgå den 

fundamentale oppbygningen av det perifere nervesystemet, medulla spinalis og 

mange endokrine organer. 

Dette heftet er ment som en sjekkliste for å sikre at du har identifisert alle de sentrale 

strukturene i disse organene. Det er ikke ment som noen lærebok, og de av dere som 

ikke har skaffet en lærebok i histologi, bør gjøre dette nå. 

Faget histologi har nært slektskap med fysiologi og patologi som undervises parallelt 

i dette semesteret, og det er tilrådelig å se på disse fagene integrert. Derfor blir valget 

av lærebøker mye en smaksak. Genesers ”lærebok i histologi på molekylært 

grunnlag”, er mye benyttet. Den er lettlest og didaktisk og integrerer histologi med 

både molekylærbiologi og noe fysiologi. Bildematerialet er av varierende kvalitet og 

mange studenter foretrekker derfor histologilærebøker med mer summarisk tekst og 

bokser med illustrasjoner, slik som Ross and Cowlina: ”Histology, A Text and Atlas” 

eller ”Weather’s Functional Histology”  og heller utdype det funksjonelle med bøker 

i søsterfagene. Sjekklisten for hvert snitt er ikke detaljert beskrivende, men 

oppsummerende.  

Forsøk å beskrive snittet for deg selv før du bruker sjekklisten.  

Beskriv snittet og dets hoveddeler, makroskopisk og deretter med stigende 

forstørrelse: Størrelse, form, avgrensning, indre struktur, farge. Er snittet/delene 

homogene eller sammensatte? Sammenfatt og konkluder: Hvilke strukturer finner 

du? Hvilke funksjoner har de? 

Selv om det ikke er obligatorisk, er det lærerikt å lage en skisse av snittene, prøve å 

tegne viktige detaljer og sette navn på strukturer. Aktiv er bedre enn passiv læring, 

spesielt i histologi!  
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For bruk av mikroskopet, se veiledningen fra 1. semester. Husk: Kondensor i riktig 

høyde. Bruk klapplinsen med x10 og x40 forstørrelse. x100-linsen brukes med olje 

og utelukkende ved mikroskopi av blod/benmarg! Ikke søl olje på de andre linsene! 

Liten  kondensorblenderåpning bedrer kontrast, men forverrer oppløsning og 

fargegjengivelse. 

De fleste preparatene er vanlige parafinsnitt farget med hematoksylin og eosin 

(H+E). 

Benytt også  de elektronmikroskopiske (EM) bildene som ligger her på nettet.  

 

Henvisninger til relevante bilder finner du i dette heftet.Noen strukturer, slik som 

basallaminae og blod-luft eller blod-urinbarrierer kan bare identifiseres på EM-

bilder. 

- De fleste lærebøkene bruker nettopp EM-bilder for å illustrere slike strukturer. 

 

Husk også at tilgjengelige bilder av snitt og EM-bilder ligger under 3 semester 

histologi på: ”Histologi og patologi på nett: http://www.med-

utv.uio.no/dlo/mikro//index.php?articleID=2067” 
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ORDENSINSTRUKSER I HISTOLOGI 

 

MIKROSKOPISALEN: 

 Spising og drikking på salen er ikke tillatt. Rydd plassen etter deg når 
du er ferdig for dagen. 

 Døren til salen skal alltid være lukket. Ikke sett stoler o.l. i døråpningen! 

 Ingen har lov å manipulere med eller flytte video- eller monitorutstyr 
som er montert på salen!! 

 

MIKROSKOPENE: 

 mikroskoplampene skal skrus av etter bruk og hetten settes på 
mikroskopene 

 feil ved mikroskopene skal noteres på lapp som legges ved mikroskopet.  

 ikke søl olje på x4, x10, eller x40-linsene 

 

SNITTENE: 

NÅR DU KOMMER TIL KURSET: HENT EN ESKE OG KVITTER DEN MED FULLT NAVN. 

 Snitteskene vil bare være tilgjengelige under kurset. Det er noen 
snittesker til utlån på Medisinsk Bibliotek. 

 Snitt skal settes tilbake på riktig plass i esken og esken på riktig 
plassnummer i skapet. NB! Ingen gjenglemte esker eller løse snitt! 

 INGEN ESKER SKAL PÅ NOE TIDSPUNKT FJERNES FRA SALEN!!!! 

 Skadede snitt eller snitt med defekter settes tilbake i esken. Feilen eller 
skaden noteres med snitteskenr. Og nr. på selve snittet bakerst i den 
boken der dere kvitterer ut eskene. Dette er viktig, fordi det letter vårt 
arbeid med å oppgradere samlingen. 

Når du er ferdig med kurset: sett esken tilbake på rett plass i skapet og 
kvitter deg ut. 

 Et par dager før skriftlig eksamen i 3. Semester samt på studiedagen 
mellom skriftlig og muntlig eksamen vil snitteskene på salen være 
tilgjengelige for repetisjon, til bestemte tider. Det vil være vakt på salen 
som sjekker at alle esker settes tilbake på plass etter bruk.  

 

For ytterligere spørmål vedr. kurset kan dere kontakte  

Bent Rolstad  tel. 51212, rom 2360               Karen Marie Gujord, tel. 51162  

 

Vi er ansvarlige for histologisnittene i rom 1140 og rom 1180 på 

Avdeling for Anatomi Domus Medica 
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SEMESTERUKE 1 (KURS NR 1): NERVEVEV 

Snitt nr 9: Nervus ischiadicus, menneske, tverrsnitt (parafinsnitt, H+E) 

 

Samme snitt ble brukt i 2. semester. Det krever tid å “se” alle detaljene, og du har nå 

anledning til å skjerpe blikket.  

I mikroskopet fremkommer etterhvert: 

Nervebunter (fasikler) med perineurium 

 Hoveddelen av preparatet inneholder mange fasikler. Hver fasikkel er svøpt i et 

tynt lag finfibret bindevev, dette er epitelliknende celler som er nesten diagnostisk 

for perifere nerver. Det kalles perinevrium og representerer en 

permeabilitetsbarriere.  

Perifer nerve EM 

 Se også EM-bildene fra en nervefasikkel. Disse viser ultrastrukturen til 

myeliniserte og umyeliniserte nervefibre samt perineuriet, og bør være 

tilgjengelige under mikroskoperingen av snittet. Legg spesielt merke til hvorledes 

myelinet er dannet ved at cellemembranen til den schwannske cellen er tvinnet 

mange ganger rundt aksonet, som vist i EM bilde H96 og 160 I umyeliniserte 

fibre ligger aksonene inne i innbuktninger i den schwannske cellens cytoplasma, 

H101 

 

 Fasiklene er snittet i litt forskjellige retninger. Hvor snittretningen er skrå, får de 

et fibret preg, og fibrene kan vise et lett bølget forløp som ofte er ennå tydeligere i 

lengdesnittet perifer nerve. 

 Myelinskjedene er skadet og delvis ekstrahert under preparering med fettløsende 

midler. Aksoner er ofte skrumpet til en prikk (strek i lengdesnitt) og omgitt av en 

(kunstig) tom spalte. Sammenlign med EM-bildene. 

 Selv om det ikke fremgår klart av de tykke HE-fargete snittene, vet vi fra EM at 

mange (trolig de fleste) av cellekjernene i fasiklene må tilhøre schwannske celler. 

Endel mindre og mørkere kjerner tilhører nok fibroblaster i endonevriet. 

 Spredte årer sees i massen av nervefibre, og i perinevriet. De minste er kapillærer, 

med størrelse som en erytrocytt (7-8m).  

Bindevev mellom fasiklene og rundt nerven: Epinevriet 

Mellom fasiklene, ofte skilt fra perinevriet av en kunstig spalte, ligger et  

uregelmessig, fiberrikt (og cellefattig) bindevev. Dette strekker seg ut i kanten av 

nerven, men danner ikke noe tydelig svøp for den. Fibrene løper i forskjellige 

retninger, men kanskje særlig på langs av nerven (gjør den motstandsdyktig mot 

strekk). Rundt hele nerven er vevet konsentrert til en bindevevskappe, det egentlige 

epinevrium.  

Årer 

Mikrokurs årer kommer senere, men benytt gjerne anledningen til å sammenligne 

nervevev med glatt muskulatur (en av “differensialdiagnosene” til nervevev). 

 En stor arterie ligger i fettvevet et stykke fra nerven. En mindre arterie og vene i 

motsatt kant av nerven. Noen mindre årer (arterier, arterioler, venyler, kapillærer) 

sees i bindevevet.  
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 Merk hvordan glatt muskulatur i åreveggene skiller seg fra nervevev truffet på 

langs: Muskelcellene er tynne bånd med kjerner midt i fibrene. 

 Fast bindevev: Tydelige fibre eller bånd som selv er lengdefibret, ofte 

oppsprukket på langs, med kjerner mellom fibrene. (Vi undersøker dette om 

mulig både i områder med lengdesnitt og områder med tverrsnitt av fibrene). 

 Løst bindevev: Mer utydelige fibre med ”åpne” rom mellom fibrene 

(grunnsubstans ligger her). Forholdet mellom fibre og kjerner mer uklart.   

 Glatt muskulatur: Muskelcellene er tynne fibre med kjerner midt i fiberen 

 Nervevev: Fibrene lys rosa, vanskelig å skille fra hverandre, i lengdesnitt ofte 

karakteristisk bølgete, med sentralt beliggende akson. Forhold mellom fibre og 

de finkornete, lyse-blå, kjernene er som regel uklart. Perinevriet er diagnostisk 

for nervebunter (fasikler). 

 

Snitt nr 10: Nervus ischiadicus fra katt, tverrsnitt (semitynt plastsnitt) 

Materialet ble fiksert for optimal bevaring av struktur, blant annet med 

osmiumtetroksyd (osmiumsyre). Dette forbinder seg med og beskytter lipider under 

prepareringen, og gjør dem lys- og elektrontette.  

Materialet ble støpt inn i plast og skåret “semitynt”. Tilslutt kontrafarget med 

toluidinblått. Brukes også sammen med EM-bildene fra samme preparat,  

Preparatet er spesielt godt egnet til å identifisere store og små myelineiserte aksoner, 

perineuriet, og kapillærer inne i fasiklene. Dette kommer vi også tilbake til i 

forbindelse med beskrivelse av kapillærer senere i semesteret. For en nærmere 

beskrivelse av snittet, se 2. semesters kursbeskrivelse. 

Snitt nr 11: Spinalganglion, ape (H+E) 

Dette snittet viser bunter av perifere nervefibre, som i snitt 9. 

I tillegg kommer mange store cellelegemer. Cellekjernen sees bare der hvor cellen er 

skåret relativt sentralt. Alle de store cellelegemene er omgitt av en ring av mye 

mindre celler, ofte skilt fra cellelegemet av en spalte som er oppstått under 

prepareringen. 

 De store cellelegemene tilhører “pseudounipolare” nevroner. Hva kommer dette 

navnet av? Hvilken oppgave har disse nevronene? 

 De små cellene heter kappeceller eller satellittceller. I det perifere nervesystemet 

er nevronale cellelegemer vanligvis omgitt og understøttet av slike, liksom 

aksoner er omgitt og beskyttet av schwannske celler. 

 Spinalgangliene ligger på bakroten der de afferente nervene går gjennom 

foramen intervertebrale på vei mot medulla spinalis. 

 Autonome ganglier har histologisk liknende oppbygning som spinalgangliene 

men ligger enten i grensestrengen (paravertbrale) eller i prevertebrale ganglier 

(gjelder det sympatiske nervesystemet) e4ller i veggen i målorganet (det 

parasympatiske nervesystemet). 

 

 Den embryonale opprinnelsen til alle nevroner som har cellelegemene sine i et av 

alle disse gangliene er nevrallisten som stammer fra ektoderm (se lærebøker i 

embryologi). 
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Snitt nr 12:  Medulla spinalis, homo 

Parafinsnitt, tykkelse ca. 10 m. Farget med Woelke-Pettersens metode. 

I 2. semester så og tegnet vi et lignende snitt som var farget med tionin (RNA i 

cytoplasma blåfarget). Myelin var der ufarget, her er det blått og cytoplasma farger i 

varierende grader av rødt. Kjernene er ganske lyse med mørke nukleoler. 

Bruk de følgende stikkord og spørsmål, dels som sjekkliste på at du har gjort de 

viktigste observasjoner i snittet, og dels som foranledning til en rask 

teorigjennomgang.  

 Grå og hvit substans: Deres generelle bygning og innhold. 

 Grå og hvit substans: Deres hovedfunksjoner og hovedinndeling.  

 Karakteristisk tykkelse og form av ryggmargen i cervikale, torakale og lumbale 

nivåer. Hvordan og hvorfor varierer mengden grå substans mellom nivåene? I 

nivåer der nevroner til ekstremitetene går av (cervical og lumbalmedulla) er 

medulla generelt tykkere enn i thoracaldelen som bare forsyner selve truncus med 

nervefibre. (disse fortykkalsene kalles cervical- og thoracalintumescenser) 

  Hvordan og hvorfor varierer mengden av hvit substans mellom nivåene? 

Mengden hvit substans øker fra caudal i kranial retning av medulla, fordi det til 

alle de fibrene som forsyner nedre del av kroppen og som skal til høyere avsnitt 

av CNS, vil føye seg fibre fra øvre avsnitt av kroppen 

 De forskjellige eskene kan inneholde snitt fra forskjellige nivåer (cervikalt, 

thorakalt, lumbalt). Hvilket nivå representerer dette snittet? Få evt. Hjelp av 

læreren til dette. 

 Rett utenpå ryggmargen sees pia mater (årehinnen). Den går inn i alle 

innbuktninger av ryggmargen og inneholder arterier og vener. I noen preparater 

kan også sees biter av dura mater og arachnoidea mater. Disse ligger inntil 

hverandre og adskilt fra pia med subarachnoidalrommet som inneholder 

cerebrispinalvæske. Her kan man i noen preparater også se nerverøtter.  

 Hva menes med et ryggmargssegment? Det er et segment av ryggmargen som gir 

opphav til en spinalnerve. For eksempel vil ryggmergssegement C3 gi opphav til 

spinalnerve C3. Vær klar over at de mer caudalt beliggende 

ryggmargssegmentene befinner seg i nivåer av ryggmargskanalen vesentlig 

høyere opp enn ryggvirvel med samme nummer. Dette fordi columna vokser 

vesentlig mer i lengderetningen enn selve medulla spinalis i fosterlivet og i tidlig 

i barndommen 

 (Foreløpig bare) ett enkelt eksempel på hvert av følgende begreper (tenk struktur 

og funksjon) 

- ryggmargsrefleks 

- lang oppstigende bane 

- lang nedstigende bane 

 Hvilke deler av det autonome nervesystemet vil være tilstede i de enkelte snitt, 

og hvilke kan påvises? Den intermediolaterale cellesøyle i sidehornet av medulla 

i nivå Th1-L2 inneholder det presynaptiske nevron i det sympatiske 

nervesystemet. I nivå S2-S4 vil et tilsvarende område inneholde presynaptiske 

nevroner i den sacrale delen av det  parasympatiske nervesystmet 
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SEMESTERUKE 2: KURS NR. 2: ENDOKRINOLOGI 

Snitt 13: Hypofysen (H+E) 

 Hypofysen ligger i en fordypning i os sphenoidale som kalles sella turcica  

 Den er omgitt av en bindevevskapsel. Hypofysen har en embryonal opprinnelse, 

dels fra nervevev og dels fra oralt endotel. 

 På denne bakgrunn inndeles hypofysen i nevrohypofysen og adenohypofysen. 

Hypofysen kan også inndeles i følgende segmenter: Pars distalis, pars intermedia, 

pars tuberalis, pars nervosa og infundibulum. 

 Skaff først oversikt over snittet ved å betrakte det på minste forstørrelse. 

 Identifiser de forskjellige delene av hypofysen. 

 I pars distalis skal de kromofile- (acidofile og basofile) og kromofobe cellene 

identifiseres. De acidofile cellene har rødt cytoplasma, de basofile blått 

cytoplasma mens de kromofobe har blekt cytoplasma. 

 Studer den rike vaskulariseringen gjennom sinusoider. 

 Pars intermedia identifiseres gjennom tilstedeværelse av follikler. 

 På noen snitt er pars tuberalis og infundibulum ikke tilstede. Dette skyldes at 

disse strukturene er små av volum sammenlignet med resten av hypofysen. Er 

pars tuberalis og infundibulum tilstede på ditt snitt? 

 Pars nervosa inneholder et stort antall nerveutløpere (axoner) som kommer fra 

celler som er beliggende i nucleus supraopticus og nucleus paraventrikularis i 

hypotalamus. De enkelte utløpere kan ikke sees, men vevet gir et lyst utseende 

der også enkelte kjerner i gliaceller kan sees. Disse kalles her pituicytter. Noen 

steder sees også såkalte Herring-legemer. Dette er små masser av blårøde korn 

og representerer blærer i aksonterminalene, og de inneholder de 

neurosekretoriske produktene (oxytocin og antidiuretisk hormon). 

 Hypofyseforlapsscelle EM 

 

Snitt 14: Binyren (gl. adrenalis) (H+E) 

  

Binyren er beliggende på toppen av nyren og danner her en ”hattformet” struktur. 

Den er omgitt av en bindevevskapsel. Binyren har sin embryonale opprinnelse fra 

både nervroekteoderm og mesoderm. På denne bakgrunn inndeles binyren i en cortex 

og en medulla. Cortex inndeles i zona glomerulosa, zona fasciculata og zona 

reticularis. 

 Identifiser disse forskjellige delene av binyren. 

 Studer organiseringen av cellene i de forskjellige delene av cortex. Zona 

glomerulosa karakteriseres av uregelmessige strenger eller "nøster" av store lyse 

celler. Disse skiller alt vesentlig ut aldosteron. Zona fasciculata inneholder 

strenger av lyse celler som skiller ut glukocorticoider og mulig også 

kjønnshormoner. Zona reticularis inneholder mørkere røde celler som antakelig 

er inaktive. Cortex gjennomstrømmes av et stort antall sinusoider. Finn disse. 

 I medulla finner vi kromaffine celler som skiller ut adrenalin (og noradrenalin). 

Disse er å oppfatte som postganglionære sympatiske celler. Cellene er store og 

kraftig røde og lett identifiserbare. Medulla er også rikt vaskularisert. Legg også 

merke til tykke strenger av glatt muskulatur i medulla. Disse tilhører venesinuser, 
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og er særegent for dette området. På noen snitt kan man se et ganglion. Er dette 

tilstede på ditt snitt? 

 Benytt også dette snittet til å rekapitulere oppbyggingen av fettvev, som omgir 

binyren. Videre er det tallrike arterier i dette vevet (se kurs 5, 

sirkulasjonsorganer). Binyren får sin arterieforsyning fra flere steder. 

 EM-bildene viser typiske trekk ved steroidproduserende celler fra zona 

fasciculata fra binyrebark, samt kromaffine celler i binyremargen med sekretkorn 

som inneholder katekolaminer. 

 Binyrebark (EM)  

 Binyremarg (EM) 

 

Snitt 15: Skjoldbruskkjertelen (gl. thyreoidea) (H+E). 

 Skjoldbruskkjertelen ligger på halsen med en lapp på hver side av skjoldbrusken 

(cartilago thyreoidea). Den er omgitt av en bindevevskapsel. Den produserer 

hormonene tyroksin, trijodotyronin og calcitonin 

 Skjoldbruskkjertelen består av repeterende sfæriske strukturer som kalles 

follikler. Identifiser disse på snittet. Omtrent hvor store er de? Disse inneholder et 

homogent svakt rødfarget kolloid. Hva består dette kolloidet av? Cellene i 

veggen på folliklene kalles follikulære celler, som produserer tyroksin og 

trijodotyronin. Identidiser disse cellene. Rekapituler kort syntese- og 

sekresjonsmekanismene for disse hormonene. Hvorfor inneholder cellene rikelig 

med lysosomer? Er det noen forskjell på cellehøyden i de forskjellige folliklene? 

Hva kan dette skyldes? Folliklenes størrelse på snittet vil variere avhengig av 

hvor snittet er tatt i den sfæriske strukturen.  

Jfr. snittet med EM-bilde H355 og 357 side 1 i mappen med Endokrine organer. 

Mellom follikelcellene finnes en type celler som benevnes parafollikulære celler eller 

C-celler. Disse produserer calcitonin. Cellene er ikke lette å identifisere i parafinsnitt, 

men kan sees tydeligere på EM-bildene. Legg merke til at C-cellene ligger innskutt 

mellom de follikulære cellene, men at de ikke når inn mot kolloidet i lumen. De 

svarte kornene inneholder calcitonin. 

 Organet er rikt vaskularisert. Identifiser blodårer i snittet. 

 Thyreoidea EM 

 Thyreoidea C-celle EM 
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SEMESTERUKE 3: KURS NR. 3: BLOD OG BENMARG 

 

1) Instruks i bruken av immersjonsolje     

Står på benkene: 

 Immersjonsolje 

 Linsepapir 

 Rensevæske 

1) Legg en liten dråpe olje på dekkglasset, i "halen" av utstryket, dvs. i den enden 

der cellene ligger relativt spredd ut 

2) Roter objektivrevolveren slik at x100-linsen (svart horisontal strek nederst på 

objektivet) kommer inn i lysstrålen. Få ikke olje på noen av de andre linsene!    

3) Fest preparatet på objektbordet, med dekkglasset opp 

4) Hev objektbordet slik at x100 linsen såvidt kommer i kontakt med oljen, og 

fokuser forsiktig. NB! Bruk bare mikrometerskruen når dere fokuserer. Lett å 

knuse preparatet, da avstanden mellom preparat og objektiv er kort når det er i 

fokus.  NB! 

5) Mikroskopér fortrinnsvis i enden ("halen") av utstryket, der cellene er best 

bevart. 

6) Når dere er ferdige, rens preparat og x100 linsen med rensevæske og linsepapir 

 

2) Preparatene 

Utstryk nr. 1: Blodutstryk  

Her er benyttet en farging som kalles May-Grünwald-Giemsa, som er analog med 

Hematoksylin/Eosinfarging av parafinsnitt. D.v.s. nukleinsyrer i kjernen (DNA) og 

cytoplasma (stort sett RNA) farger blått og proteiner stort sett rødt.  

Å vurdere et blodutstryk er noe alle kommende leger vil måtte gjøre, både på 

sykehus og i praksis. Findiagnostikk av bestemte lidelser (leukemier og andre 

blodsykdommer) gjøres av spesialister. Det som er viktig for almenpraktikeren, er i 

første omgang å kunne skille normalt fra patologisk. For å kunne gjøre dette må en 

ha nøye kjennskap til hvorledes de ulike blodlegemene normalt ser ut, samt 

noenlunde mengdeforholdet mellom dem i blodet. Dette er primærmålet med dette 

kurset. 

Vurder først erytrocyttene, om de har normal størrelse og fargemetning. Disse er 

kjerneløse runde røde celler, ca. 7m i diameter (de skal være blekere i midten, da de 

egentlig har form som bikonkave skiver).  

Se etter om trombocytter (blåfargede cellefragmenter, 1-2m store), og leukocytter 

(se nedenfor) er tilstede. Leukocyttene finner du flest av i kantenen og i ”halen” av 

utstryket. For å lette differensieringen mellom de ulike leukocyttene har vi her fjernet 

brorparten av erythrocyttene i neste utstryk: 

 

 

Utstryk nr. 2: Leukocyttanriket blodutstryk (May-Grünwald-Giemsa farging) 

Dette preparatet foreligger i to former: som et utstryk og som et 

cytosentrifugepreparat. I det siste ligger cellene innenfor to sirkler i preparatet. 
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Leukocytter er kjerneholdige celler av svært varierende form og indre struktur. De er 

normalt større enn erytrocyttene og i et normalt blodutstryk sees bare ca. 1 leukocytt 

for hver 1000 erytrocytter. 

Identifiser: 

 Lymfocytter (små runde celler med tett kjerne og lite cytoplasma). Utgjør 20-

45% av leukocyttene 

 Monocytter (større celler med nyreformet kjerne og et lyst blått cytoplasma uten 

distinkte korn, men med vakuoler) Utgjør 2-10%  

 Neutrofile granulocytter (Celler med lappedelt kjerne og små blålige korn i et 

svakt rosa cytoplasma) Utgjør 40-70%  

a) segmentkjernede (lappedelt kjerne med tynne forbindelser mellom 

lappene, små blå korn i et lyst cytoplasma) 

b) stavkjernede (kjerne med innsnevringer, men mindre uttalt enn for de 

segmentkjernede, er et forstadium til de segmentkjernede) 

Det er normalt flere segmentkjernede enn stavkjernede granulocytter. 

Hvis de stavformede dominerer, snakker en om en ”venstreforskyvning” av 

granulocyttene, et mønster en ser for eksempel ved store bakterielle 

infeksjoner.   

 Eosinofile granulocytter (segmentert kjerne, oftest bare to kjernelapper og store, 

kraftig røde korn i cytoplasma) Utgjør 1-6%  

 Basofile granulocytter (segmentert kjerne og kraftig blåfargede korn i 

cytoplasma; disse overskygger kjernen). Meget sjeldne celler, normalt mindre 

enn 1% av de hvite. Sees normalt ikke i dette utstryket. 

 Trombocytter (blodplater): små biter av cytoplasma snørt av fra en type celler i 

benmargen (megakaryocytter, se nedenfor). Trombocyttene er 1-2 m og farger 

basofilt. Ligger ofte i ansamlinger.   

 Identifiser også erytrocytter. 

  

Utstryk nr.3:  Benmargsutstryk (May-Grünwald-Giemsa farging) 

Benmargsceller er hentet ut ved aspirasjon av rød benmarg, f.eks. fra sternum, 

strøket ut på et objektglass, og farget på samme måte som et blodutstryk. Benmargen 

inneholder et stort antall ulike celler, som representerer forstadier til alle cellene i 

blodet da alle disse stammer fra den multipotente hematopoietiske stamcellen i 

benmargen. Men vi finner også mange celler fra perifert blod i dette utstryket. Å 

diagnostisere hver enkelt celle i preparatet er spesialistarbeid. Det som er viktig for 

den generelle helsefagsutdannelsen er at en kan skille mellom relativt umodne og 

mer modne forstadier til de ulike celletypene i blodet. Dette er generell cellebiologi. 

Umodne forstadier har basofilt cytoplasma (mye RNA) som tegn på livlig 

proteinsyntese, åpen kjernestruktur (mye ekstendert kromatin) og tydelige nukleoli 

som tegn på dannelse av ribosomer. I de mer modne forstadiene blir kjernen mindre 

g tettere og nukleoli forsvinner. Cytoplasma mister etterhvert sin basofili og får 

karakter av cytoplasma til den modne cellen. Hele cellen avtar også oftest i størrelse. 

I de mest modne forstadiene til erytrocytter sparkes kjernen ut av cellen 

(fosterertrocytter har kjerne).    

 

Hovedmålet med dette preparatet er å:  
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 identifisere typiske forstadier til erytrocytter og neutrofile granulocytter. Disse 

cellene er det er flest av i benmargen. Vi finner rimeligvis forstadier til alle de 

andre leukocyttene, og også noen plasmaceller. Disse cellene utgjør et lite 

mindretall i en normal benmarg, og vi bruker ikke tid på dette her. Identifiser 

videre megakaryocytter, som er forstadiet til trombocyttene. 

 Den multipotente hematopoietiske stamcelle ser antagelig ut som en liten 

lymfocytt og er umulig å skille fra lymfocytter i preparatet.  

  

Identifiser 

 Typiske forstadier i den nøytrofile granulocyttrekken. 

Et felles trekk ved disse cellene (bortsett fra myeloblasten) er at de har fargede 

korn i cytoplasma. 

a) Myeloblast: lys, finstrukturert kjerne (mye ekstendert kromatin), med 

nukleoli, lyseblått cytoplasma uten korn 

b) Promyelocytt: som myeloblasten, men cellen har korn i cytoplasma, 

vesentlig store blå-røde (azurofile) korn, som er en type lysosomer 

c) Myelocytt: kjernen har småklumpet kromatin og ikke nukleoli. 

Cytoplasma er lysere og med ulike typer korn (azurofile korn og 

sekundære eller "spesifikke" korn, se lærebøker vedr. funksjonen.)  

d) Metamyelocytt: nyreformet kjerne og blekt cytoplasma med korn 

e) Dessuten finnes stav- og segmentkjernede granulocytter som ser ut 

som dem i perifert blod 

 Typiske forstadier i erytrocyttrekken 

Ingen av disse cellene har korn i cytoplasma, som avtar fra kraftig blått i de mest 

umodne forstadiene til tilnærmet rødt i de mest modne forstadiene. 

a) Proerytroblast: finstrukturert lys kjerne med nukleoli. Kraftig blåfarget                         

cytoplasma uten korn 

b) Basofil erytroblast: kjernen har småklumpet kromatin og ikke nukleoli. 

Cytoplasma er også nokså kraftig blått og mangler korn. 

c) Polykromatisk erytroblast: kraftig klumpet kromatin i kjernen, som nå 

er mindre og ”tettere”. Cytoplasma varierer fra grå-blått til grå-orange 

(kan variere endel, avhengig av fargningen av preparatetet) 

d) Ortokromatisk erytroblast: Mørk liten kjerne: “blekk-klattkjerne”. 

Cytoplasma har tilnærmet samme farge som modne erytrocytter 

 Megakaryocytter, benmargens største celler med polyploid cellekjerne (ser ur 

som samme celle har flere cellekjerner som er mer eller mindre klebet sammen) 

“Brudeslørliknende” cytoplasma, hvorfra trombocyttene avsnøres. 

Megakaryocyttene er sparsomme og sees best i ”halen” på utstryket. De største 

megakaryocyttene kan lokaliseres i preparatet med bare øyet. 
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SEMESTERUKE 5: KURS NR. 4: LYMFATISK VEV DEL 1 

Disse snittene er stort sett parafinsnitt som er flere mikrometer tykke. Dette betyr at 

der celletettheten er stor med mange små T- og B-lymfocytter, vil de øvrige cellene 

ofte bli ”overskygget” av lymfocytter. Dette gjelder særlig de andre spesialiserte 

cellene tilhørende immunapparatet som finnes i ulike deler av lymfeknuter og milt: 

makrofager, antigenpresenterende celler for T-celler: (APC), follikulære dendrittiske 

celler (FDC) som presenterer antigen for B-celler i folliklene. Plasmaceller finnes 

særlig i margen av lymfeknutene.  Dessuten finnes celler tilhørende det lymfiode 

vevets støtteapparat: endotelceller som kler lymfesinuser og blodårer i lymfeknuter, 

thymusepitelcellene i thymus, og fibroblaster i lymfeknuter og milt.  Vær klar over 

mangfoldet av celler i det lymfiode vevet.  Hver celletype har sin spesialiserte 

funksjon, men fortvil ikke om dere ikke greier å sette navn på hver enkelt celle dere 

ser i synsfeltet!  

Snitt nr. 4: Thymus (H+E)      

Dette preparatet foreligger i to former i de ulike eskene, ett fra et barn og et fra en 

eldre voksen person. Studer begge typer snitt og merk forskjellen: hos barn er 

thymus stor og sammenhengende, hos voksne er store deler av thymus erstattet med 

fettvev. 

Identifiser:  

 Lobi (hele snittet utgjør en del av en lobus) og lobuli (med bare øyet eller med x4 

linsen).  

 Cortex og medulla. Cortex er mørkere blåfarget enn medulla. Legg merke til at 

begrepet lobuli knytter seg til cortex, der lobuli er adskilt av bindevevsdrag.  

Flere lobuli deler ofte en felles medulla.  

 Celletyper (med x40-linsen): 

i cortex:  1)    thymocytter (umodne pre-T-celler). Runde celler med tett                                                

blåfarget cellekjerne og minimalt med cytoplasma. De minste kjerne-        

holdige cellene i kroppen. Den store tettheten av thymocytter i cortex 

gir denne delen av thymus den sterke blåfargen. 

2  thymusepitelceller og makrofager. Thymusepitelceller er viktige 

spesielt for positiv seleksjon av T-celler med ”riktig” reseptor for 

egne MHC-molekyler. Makrofager fagocytterer thymocytter som ikke 

blir postitivt selektert og som undergår apoptose.  

Disse cellene har vesentlig større cellekjerne med ekstendert kromatin 

og mer cytoplasma enn thymocyttene. De kan være vanskelig å skille 

fra hverandre på vanlige parafinsnitt. Thymusepitelcelene har ofte et 

rødfarget cytoplasma pga. inndoldet av keratin. Thymusepitelcellene 

presenterer ”selv”peptider på sine MHC-klasse-I og II molekyler, 

mens makrofagene fagocytterer apopototiske thymocytter.. Merk også 

at thymus er et organ som utvikler seg fra epitelvev (gjellefurer) og 

derfor IKKE inneholder fibroblaster og bindevevsfibre annet enn i 

tilknytning til blodårene og i kapsele, samt i bindevevsdragene som 

skiller lobuli fra hverandre. Så thymuseptelcellene har både en 

funksjon som støttevev og som antigenpresenterende celler.  

 i medulla: 1)   thymocytter (noe mer modne pre-T-celler med mer cytoplasma) 

2) thymusepitelceller 

3) makrofager 

4) dendrittiske celler  
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5) Hassalske legemer (store eosinofile eller basofile  masser av vev 

som sannsynligvis utgjør thymusepitelceller under nedbrytning). I 

periferien sees celler som likner thymusepitelceller. Innover i 

legemet sees bare noen amorfe masser av vev.  Ser ofte ut som 

snitt gjennom en løk uten noe egentlig ”sentrum”.  

(2, 3 og 4 kan igjen være vanskelig å skille fra hverandre på vanlige parafinsnitt, men 

representerer forskjellige typer celler med ulik funksjon. Thymusepitelcellene og 

makrofager har samme funksjon som i cortex. De dendrittiske cellene kommer fra 

benmargen og presenterer også selv-peptider for thymocytter på sine MHC-I og –II 

molekyler og er sannsynligvis viktige for negativ seleksjon av thymocytter med 

reseptoer som binder for sterkt til MHC molekyler med ”selvpeptid”. 

 

I thymussnitt fra aldrende mennesker vil mye av thymusvevet være erstattet av 

fettvev. Det skal imidlertid være mulig å finne intakte medullære områder med 

Hassalske legemer. 

 

Snitt nr.5: Lymfeknute (H+E)      

 Bindevevskapsel. Afferente lymfeårer penetrerer kapselen og tømmer lymfe inn i 

randsinus. Disse lymfeårene sees ikke i snittet  

 Randsinus.  

(Her finnes blant annet en type dendrittiske celler som kalles slørceller. De 

stammer fra Langerhanske celler i huden og frakter antigen på sine MHC-

molekyler inn i paracortex der de blir til såkalte interdigiterende celler (IDC).  

I randsinus finnes også makrofager og lymfocytter. Disse kan være 

vanskelige å skille fra hverandre i parafinsnitt) 

 Cortex med lymfefollikler. Vi skiller i teorien mellom primær- og 

sekundærfollikler. En primærfollikkel inneholder makrofager og en type 

antigenpresenterende celler kalt follikulære dendrittiske celler, FDC. Disse 

presenterer antigen bundet som immunkomplekser på overflaten for B-cellene. 

Primærfollikler er vanskelige å identifisere på snittet fordi disse cellene er 

”overskygget” av B-celler. Hvis folikkelen er stimulert med antigen, vil mange 

B-celler i området bli aktivert. Noen utvikler seg til memory-B-celler, noen til 

forstadier til plasmaceller, men mange B-celler vil undergå apoptose. Dette gjør 

sekundærfolliklene lette å identifisere som store ovale lysere partier i cortex, 

omgitt av en kappe (corona) med lymfocytter, hovedsakelig B-celler. Det sentrale 

lyse partiet kalles et kimsentrum eller germinalsentrum (GC). Dette er altså en 

slagmark med mange aktører: B-celler som undergår somatiske hypermutasjoner, 

isotypeskifte og affinitetsmodning, FDC som presenterer antigen og makrofager 

fulle av fragmenter av apoptotiske B-celler. Vi finner også noen Th celler i alle 

nivåer av folliklene. Dette til tross: vi kaller primær- eller sekundærfollikler for 

lymfeknutens B-celleområde  

 Paracortex med  

1) høyendotelvenyler (HEV). Som navnet antyder, venyler med kubiske 

eller sylindriske celler. Til forskjell fra ”vanlig” endotel har HEV store 

cellekjerner med mye ekstendert kromatin og tydelig nukleolus. Det er 

her resirkulerende T- og B-celler fra blodbanen vandrer ut i 

lymfeknutene. HEV sees imidlertid best på snitt fra tonsille (se nedenfor).  

2) små lymfocytter (vesentlig T-celler også kalt lymfeknutens T-

celleområde) 
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3) Interdigiterende celler (IDC). Celler med lyst cytoplasma og stor 

cellekjerne. Danner forbindelser med hverandre i form av 

”interdigitering." Presenterer antigen for T-celler på sine MHC-I og –II 

molekyler. Vanskelige å se pga. den store lymfocytt-tetthen i paracortex.  

 Medulla med margstrenger og margsinuser 

I margstrengene finnes mange makrofager, plasmaceller, fibroblaster og av 

og til mastceller. Vi finner også T- og B-celler på vandring til efferent lymfe 

her. Medullærsinusene er gjennomvevd av tynne kollagenfibre (”retikulære” 

fibre) som fungerer som et filter for lymfen. Større prtikler fanges opp av 

filteret og spises av makrofager. 

 Hilus med efferente lymfeårer, samt arterie og vene (sjelden tilstede i snittet) 

 I alle områder av lymfeknuten finner vi endotelceller (som kler både blodårene 

og lymfesinusene.  

 Ad lymfesinuser. Det er vanlig å dele lymfeknuten inn i et ”lymferom” og et 

”bindevevsrom”. Til det første hører randsinus eller sukapsulærsinus, 

kortikalsinuser (sees ikke i snittet), margsinuser og sinuser ved hilus. Disse står i 

forbindelse med hverandre og med afferente og efferente lymfeårer. Lymfe 

dreneres fra afferente lymfekar via randsinus og cortickalsinuser videre til 

medullærsinusene og derfra ut i efferente lymfeårer som til slutt tømmer lymfen 

over i blodet. I lymfesinusene finner vi sirkulerende lymfocytter og makrofager.  

Bindevevsrommet omfatter cortex, paracortex og margstrengene i medulla. Her 

finner vi B-celler (hovedsakelig i cortex) T-celler (hovedsakelig i paracortex), 

interdigiterende dendritiske celler (paracortex) follikulær dendrittiske celler (i 

germinalsenterene) makrofager, (vesentlig i GC og i medulla) og plasmaceller 

(medulla). I motsetning til thymus er lymfeknuten et organ dannet fra bindevev. 

      

Lymfoblast, EM 

Plasmacelle, EM 

Makrofag, EM 

Høyendotelvenyle,EM 
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UKE 8: KURS NR. 4: LYMFATISK VEV DEL 2 

 

Snitt nr.6:  Milt (H+E) 

Dette snittet er stort sett hentet fra en milt hvor blodet er vasket ut og sinusene i den 

røde pulpaen derfor er tomme (snitt fra ape). Snittene fra human milt har imidlertid 

blodlegemer i sinusene som blir vanskelige å skille fra det omgivende vevet som 

også er blodrikt.      

Identifiser: 

 Kapsel og trabekler med bindevev og glatt muskulatur,  

 Trabeklene i den røde pulpaen. Disse inneholder også glatt muskulatur samt 

arterier og vener. 

 Hvit pulpa med 

1) lymfefollikler med germinalsenter (GC) (B-celleområde),  

(identisk oppbygning som i lymfeknuter) 

2) sentralarteriole med omgivende T-celleområde.  

3) marginalsonen med kapillærsinuser, på overgangen mellom hvit og rød 

pulpa (ikke alltid tydelig) 

 Rød pulpa med  

1) kapillærsinusoider 

2) miltstrenger med fibroblaster, makrofager, plasmaceller og alle typer 

blodlegemer (hvite, røde, trombocytter) 

3) trabekler som består av bindevev og glatt muskulatur 

 Ved hjelp av lærebøker, orienter dere i miltens blodsirkulasjon:  

Miltarterien -> trabekulære arterier -> sentralarterier i den hvite pulpaen->( 

kapillærsinuser i marginalsonen ) ->penicillærarterier i den røde pulpaen -> åpen vs. 

lukket sirkulasjon i den røde pulpaen -> sinusoider i den røde pulpaen -> 

trabekulærvener -> miltvenen 

 

Snitt nr.7:  Tonsilla palatina (H+E) 

 

 legg merke til fundamentale likheter med lymfeknuter i oppbygning, (cortex med 

lymfefollikler og GC, paracortex med HEV). Men randsinus og kapsel mangler. I 

stedet sees det at vevet er ”kledd” av et flerlaget uforhornet plateepitel som går 

ned i krypter mellom lymfefolliklene. Dette er det flerlagede plateepitelet som 

ellers kler svelget (pharynx) 

 

Snitt nr.8: Peyersk "flekk" (H+E) 

 

 Dette er ansamling av lymfatisk vev i lamina propria like under tarmepitelet, 

spesielt i nedre del av tynntarmen (ileum). Peyerske flekker er i prinsippet bygget 

opp som lymfeknuter med lymfefollikler med kimsentre, (B-område) og T-

celleområder med HEV. Men de mangler kapsel og randsinus, og ligger like 

under tarmepitelet. Dette er et enlaget sylinderepitel med begerceller. I epitelet 

finnes også en type antigentransporterende celler M-celler (ikke identifiserbare 

på parafinsnitt). 
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AD. DENDRITISKE CELLER:  

et samlebegrep på celler med noenlunde likt utseende (lange cytoplasmatiske 

utløpere), men med forskjellig opprinnelse. Antigenpresenterende celler i perifere 

lymfoide organer (e.g. IDC i lymfeknutene) kan utvikles direkte fra 

makrofagerforløpere, noen tilhører den lymfoide linjen, og noen utvikles fra mer 

umodne stamcellenære forløpere i benmargen og vandrer derfra via for eksempel. 

epitel (Langerhanske celler i hud) og videre til sekundære lymfatiske organer. FDC i 

germinalsentrene er sannsynligvis spesialiserte bindevevsceller. Alle disse cellene 

kan ha forskjellig funksjon. De er primært antigenpresenterende celler, men dette kan 

skje på forskjellig måte for de ulike celletypene: som presentasjon av 

peptidfragmenter på MHC-molekyler (IDC i paracortex) eller ved at de fanger opp 

immunkomplekser og holder disse fast til celleoverflaten (FDC i kimlsentrene). 
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UKE 10: KURS NR. 5: SIRKULASJONSORGANER 

Sirkulasjonsorganer: 

Snitt nr. 16: arteria og vena radialis (H+E): 

Identifiser i arterien: 

 Tunica intima med endotel og bindevev  

 Lamina elastica interna 

 Tunica media med glatt muskulatur (og noen elastiske fibre) 

 Lamina elastica externa 

 Tunica adventitia (externa) med bindevev og vasa vasorum (små blodårer) 

Studer venen og merk at veggen er vesentlig tynnere med stort sett de samme 

komponentene som i arterien, bortsett fra at de elastiske membranene ikke er så 

tydelige. 

Snitt nr. 17: Aorta (H+E eller elastin) 

Identifiser de tallrike lagene med elastiske fibre (lyserøde, skinnende, noenlunde 

jevntykke tråder) mellom de glatte muskelcellene i tunica media. Disse sees best hvis 

dere benytter liten blenderåpning i kondensoren. 

EM-bilder tilknyttet kurset: 

 

Snitt nr. 18: Kapillærer, human muskel, semitynt snitt 

(thionin/parafenylendiamin)  

Kapillærene ligger som små sirkulære strukturer i bindevevet mellom de tverrstripete 

muskelfibrene (som er skåret på tvers). Kapillærene består bare av endotel og en 

basalmembran, men ingen glatte muskelfibre. Der hvor cellekjernen til endotelcellen 

ligger i snittplanet, fremkommer den som en oval struktur som fortykker 

endotelveggen. Den får derved utseende rom en "signetring".  

 

EM-bilder tilknyttet sirkulasjon 

Kontinuerlig kapillær 

Fenestrert kapillær 

Diskontinuerlig kapillær 

Liten aretrie 

Arteriole og venyle 

 

Kontinuerlig kapillær:  

Bildene viser tverr- og lengdesnitt fra tette kapillærer fra skjelettmuskulatur. De har 

kontinuerlig endotel med "tight junctions" mellom endotelcellene, og en velutviklet 

basallamina. Kapillærene kalles derfor for kontinuerlige. Finnes for eksempel. i 

tverrstripet muskulatur og i sentralnervesystemet 

Fenestrert kapillær 

 Sammenlikn disse med kapillærer fra binyremarg. Her er det "vinduer" eller 

"fenestra" i kapillærveggen. Disse er lukket med tynne membraner. Basallamina 

er tynn og ikke alltid sammenhengende. Kapillærene kalles derfor fenestrerte. 

Finnes for eksempel i endokrine organer. 
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Diskontinuerlig kapillær 

 Den tredje typen kapillærer har "huller" i cellemembranen og basallamina 

mangler.  Disse kalles diskontinuerlige kapillærer. Ofte er slike kapillærer 

utvidet og slyngede og kalles sinusoider. Vi finner slike kapillærer der det er 

behov for rask utveksling av celler eller plasmaproteiner mellom blodbanen og 

vevet rundt, for eksempel i benmargen, milten og i leveren. Vi benytter som 

eksempel sinusoidene i leveren. Selv om det er åpninger i endotellaget og 

basallamina mangler, kan en også her av og til se fenestra i endotelet. 

 

Snitt nr. 19: Hjertemuskel (H+E) 

Finn et sted der muskelfibrene er kuttet på langs og identifiser følgende 

(med x40 objektivet): 

 Tverrstripningen, av samme karakter som i skjelettmuskulatur 

 En sentralt beliggende cellekjerne i hver muskelfiber.   

 Intercalated disc (innskuddsskive), som skiller de enkelte muskelcellene fra 

hverandre. Fungerer som elektriske synapser. Gap junctions ligger i denne, men 

er for små til å kunne sees i mikroskopet.  

 Identifiser tallrike kapillærer mellom muskelfibrene 

 Identifiser endocard (enlaget plateepitel med bindevev under, kler ventrikler og 

atrier på innsiden).  

 Identifiser Purkinjefibre i ventrikkelens endocard (store, uregelmessige lyserøde 

muskelfibre, med sparsomt med actin- og myosinfibre, og ofte en sentral 

oppklaring rundt cellekjernen).  

 På motsatt side kan epicard med bindevev, noe fettvev, nervefibre og deler av et 

enlaget plateepitel også sees. Dette kler hjertet på utsiden, og utgjør det viscerale 

bladet i pericardhulen. 
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SEMESTERUKEKE 15: KURS NR. 6: RESPIRASJONSORGANER  

Respirasjonsorganer: 

Snitt nr. 20: Trakea  

Inspiser preparatet med lupen, og merk den hesteskoformede brusken.  

Identifiser med større forstørrelse: 

 Det pseudolagdelte epitelet med flimmerhår (cilier) og begerceller (sees som 

oppklaringer i epitelet). 

 Lamina propria med fibroblaster, kollagene og elastiske fibre (de siste sees ikke 

spesifikt i et H+E preparat) 

 Submucosa med seromukøse kjertler.  

 Brusklaget. Benytt anledningen til å rekapitulere oppbygningen av brusk: 

(perichondrium, chondrocytter som ofte ligger to og to sammen i 

ekstracellulærmatriks) 

 Merk at baktil, hvor det er åpning mellom de to endene av ”hesteskoen”, er det 

rikelig med glatt muskulatur 

 Adventitia med årer, nerver og av og til noe lymfatisk vev 

 Studer også flimmerepitelet i trakea og legg merke til de ulike celletypene  

 

EM: Trakealepitel 

 

Snitt nr. 21: Lunge (H+E) 

 

Preparatet har en naturlig avgrensning på den ene siden, og dette er pleura viscerale, 

som er et enlaget plateepitel med litt bindevev under.  

Identifiser: 

 Små bronkier. Disse har brusk i veggen, rikelig med mukøse kjertler i 

submukosa, glatt muskulatur, og er som trakea kledd av et pseudolagdelt 

sylinderepitel med cilier inn mot lumen. Dannes ved todelinger av de to 

hovedbronkiene. 7 generasjoner av slike todelingener. 

 Bronkioler. Disse mangler brusk og kjertler i submucosa, men har i stedet et 

velutviklet lag av sammenhengende glatt muskulatur i veggen (sirkulært løpende 

fibre). Epitelet er et enlaget sylinderepitel med spredte cilierte celler. Cellene 

som mangler cilier har en konveks innbuktning inn mot lumen. De kalles 

Claraceller og produserer et surfactant-liknende stoff som hindrer bronkiolene å 

klappe sammen. I de større bronkiolene sees begerceller. Rikelig med elastiske 

fibre i veggen (sees ikke som egne strukturer i dette snittet). Dannes ved 

todelinger av de minste bronkiene. Også ca. 7 generasjoner av todelinger. 

 Respiratoriske bronkioler. Her starter gassutvekslingsdelen. Er bygget opp som 

bronkiolene, men har spredte alveoler i veggen. Deler seg også ved todelinger ca 

7 ganger. 

 Ductus alveolaris. Danner fortsettelsen av de respiratoriske bronkiolene. Her er 

det rikelig med alveoler i veggen, men det sees også biter av bronkiolevev i 

veggen i disse.  

 Atrium, og saccus alveolaris. Atriet er et rom som danner forbindelsen mellom 

ductus alveolaris og selve alveolene. Alveolene kan enten åpne seg enkeltvis mot 
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atriet eller være koblet sammen i klynger (saccus alveolaris) med åpning inn mot 

atriet. 

 Lungealveolene. I veggene sees tallrike lungekapillærer med erytrocytter inni. 

Identifiser endotelceller og pneumocytt type I. Kler hver sin side av blod-

luftbarrieren, men vanskelig å skille fra hverandre i dette snittet da de ser like ut 

med langstrakt kjerne og lyst cytoplasma, og de ligger så tett inntil hverandre.  

 Pneumocytt type II, eller granulære pneumocytter, ligger innskutt i lungeepitelet 

mellom type I pneumocytter. De har sentral rund cellekjerne med klumper av 

kondensert kromatin og tydelig nukleolus. Cytoplasma er rosa med svak 

antydning til granulering.  

 Pneumocytt type I utgjør ca 90% av alveoloverflaten mens type II utgjør ca. 10% 

Disse siste cellene produserer surfaktant.  

 Det sees også små arterier (tynnere vegg enn i arteriene i det store kretsløpet) 

Disse følger, slik som lymfekarrene, bronkietreet. Venene ligger separat fra 

arteriene i bindevevsepta mellom klynger av alveoler. De tallrike elastiske 

fibrene i alveolveggen kommer ikke spesifikt frem i snittet.  

 Alveolærmakrofager kan også mulig identifiseres inne i lumen i alveolene, men 

er lettere å se i bronkiolene. De har uregelmessig kjerne og ofte korn i cytoplsma 

som kan inneholde karbon og andre typer forurensninger fra inspirasjonsluften. 

 Grener fra lungearterier og lungevener. Større forgreninger av lungearteriene 

følger luftrørsgrenene mens lungevenene ligger i septa mellom alveolene.  

 Ut mot den ene siden er preparatet naturlig avgrenset av et enlaget plateepitel. 

Dette er pleura viscerale 

 

Snitt nr. 22: Lungealveoler, semitynt snitt (thionin/parafenylendiamin). 

Dette snittet er støpt inn i plast som gjør det mulig å skjære tynne snitt (1-2m) med 

større detaljrikdom. Fokuser på lungealveolene, og se hvor tynn blod-luftbarrieren er 

på det tynneste, godt under 1 mikrometer. Prøv å skille mellom endotel og 

pneumocytt type I. Pneumocytt type II kommer godt frem,  da de cytoplasmatiske 

kornene som inneholder surfaktant (et fosfolipid), blir brunfarget i snittet. 

- For en nærmere identifikasjon  av celletypene i lungealveolene, samt blod-

luftbarrieren er det nødvendig med EM-bilder, og det henvises til følgende 

bilder i samlingen,  

Lunge: Blod-luftbarriere EM 

Pneumocytt II EM 

Alveolærmakrofag EM 

 

 H157 og 144: oppbygningen av alveolveggen: blod-luft barrieren 

 H154, 156, 153: de ulike celletypene en finner i tilknytning til alveolene 

(pneumocytt type I og II samt makrofager). 
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UKE 18: KURS NR. 7: NYRER OG URINVEIER 

Snitt 23 Nyre, ape (H+E).  

Skaff dere oversikt over snittet ved å holde det opp mot lyset. Kun én pyramide ses. 

Snittet er antakelig fra en unilobar apenyre. Enkelte aper og gnagere kan ha bare én 

pyramide, som her.  På noen av snittene ses  skrå-/lengdesnittet ureter utenfor 

hilusområdet. Mikroskoper og se: 

 Capsula fibrosa, nyrekapsel, med fibroblaster og fibre. Capsula fibrosa kan være 

revet i stykker og mangle noen steder. Fettkapsel, capsula adiposa, ses lite av i 

disse snittene. 

 Cortex renis, nyrebark, per definisjon der vi finner nyrelegemer (corpuscula 

renis).  Margstråler i cortex inneholder de samme komponenter som pyramiden. 

Margstrålene ses som stripete områder mellom rader med nyrelegemer. 

Margstråle med en rad nyrelegemer på hver side kalles en nyrelobulus.  Se 

eventuelt interlobulare arterier  og vener,  afferente/efferente arterioler  

 Medulla renis, nyremarg,  består av pyramider. I dette apesnittet er det altså 

kun én pyramide. I nyremedulla finner du samlerør, Henles sløyfer (Henleslynger, 

Henle’s loops), vasa recta, interstitium.  

 Sinusområdet, sinus renalis,  evt med del av calix minor. Ikke alle snitt har calix 

med. De som har calix, ser kanskje  samlerørenes åpninger på papilla renalis, 

nyrepapillen. Studer sinusområdet. Her kan du finne fett, store arterier, vener, 

lymfeårer samt deler av nyrebekken, pelvis renalis. Noen snitt viser begynnelse 

på nyrebekken, calix,  som omslutter nyrepapillen, papilla renalis. Veggen i calix 

har generell urinveisoppbygging med overgangsepitel (urotel) mot lumensiden. 

Dette er et flerlaget epitel der formen på cellene inn mot lumen avhenger av hvor 

mye cellene er strukket ut. Det kan derfor vekselvis se ut som et flerlaget 

plateepitel, flerlaget kubisk eller sylindrisk epitel. Epitel i calix danner 

omslagsfold over på papillen. Epitel på papillen fortsetter inn i nyreparenkym som 

samlerør med 2-3 cellelag i veggen ved utmunning - blir fort énlaget søyleepitel 

oppover  i pyramiden . 

Studer nærmere: 

 nyrelegemets bestanddeler - glomerulus og Bowmans kapsel (viscerale og 

parietale blad). Podocyttene kler kapillærene mot urinrommet og utgjør 

viscerale blad av Bowmans kapsel. Ser du årepol  evt med afferent og efferent 

arteriole?  Ser du urinpol, åpningen der parietale blad av Bowmans kapsel går 

over i proksimale tubulus?   

 Pars convoluta av proksimale og distale tubuli omkring nyrelegemene. Proksimale 

tubuli har mikrovilli mot lumen (børstesøm), de er mer acidofile og har ofte mer 

tilbaketrukket kjerne og høyere epitel enn distale tubuli. Pars convoluta av tubulus 

proximalis  er dessuten 3-4 ganger lengre enn pars convoluta av distale tubuli og 

ses derfor hyppigere. Pars convoluta av distal tubulus har lite eller få mikrovilli 

mot lumensiden, altså ingen børstesøm, den har lavere epitel enn proksimale 

tubulus, mer basofilt cytoplasma, og kjernen ligger ofte apikalt i cellen (nær 

lumen). Pars recta av distal tubulus (også kalt ascenderende tykke del av Henles 

sløyfe) kan være forbausende acidofil, men har ikke mikrovilli og finnes lengre 

nedover i medulla enn pars recta av proksimale tubulus (også kalt descenderende 

tykke ben av Henles). Pars recta av proksimal tubulus går bare et kort stykke ned i 

medulla, og veggen er som for pars convoluta proksimale tubulus. Se detaljer i 

blåsnitt av cortex (på kurset)og på EM-bilder.  
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 Prøv å se hvordan distale tubulus i overgangen ascendernede  tykke ben av Henles 

(=pars recta distal tubulus) /pars convoluta distal tubulus legger seg inntil årepol. 

Se etter typiske macula densa ved årepolen. Det fins  reninproduserende 

spesialiserte glatte muskelceller i arterolene her, også kalt juxtaglomerulære 

celler.  I årepolområdet og i glomerulus fins også mesangialceller, som er både 

kontraktile og fagocytterende celler. Med PAS-farging ville mesangialcellenes 

cytoplasma og ekstracellulære matrix være sterkt rødfarget og fremkomme 

tydeligere. Snittet i esken er HE-farget. 

 Samlerørene i cortex er ofte samlet i margstråler. De kan skilles fra proximale og 

distale tubulus ved at de manglermikrovilli, men i stedet har en konveks 

avgrensning inn mot lumen. Videre er det tydelige fremkommer cellemembranene 

mellom naboceller som distinkte rødfargede linjer. 

 margstrålene.  

 margen med samlerør, Henles sløyfer (tynne og tykke ben), kapillærer og 

interstitium.  

 de større årene: segment-, interlobare, arcuate, interlobulare årer.  

 

Snitt 24 Ureter, homo H+E.  

Hold snittet opp mot lyset og studer det ved laveste forstørrelse for oversikt. Studer 

nærmere: 

 Overgangsepitel (urotel) 

 lamina propria/submucosa 

 to/tre lag glatt muskulatur (indre longitudinell, sirkulær og i nederste del også ytre 

longitudinell) 

 adventitia 

 

Snitt 25 Urinblære  H+E. 

Se på: 

 overgangsepitel (urotel) 

 lamina propria/submucosa  

 tre lag glatt muskulatur (longitudinell, sirkulær, longitudinell) 

 adventitia 

 

 Glomerulus med blod-urinbarriere EM 

Blod-urinbarriere EM 

Proksimal og distal tubulus EM 

Se på: 

 NYRE, GLOMERULUS - katt.  H189 Forstørrelse 7200x. Identifiser: deler av 

glomerulus med Bowmans kapsel og del av proximale tubulus (basale deler av 

celle). Prøv også å identifisere podocytter, endotelceller og mesangialceller. H42 

Forstørrelse 20.500x. Se på del av podocytt og relasjon til to kapillærer.  H191  

Forstørrelse 92.250x. Filtrasjonsbarrieren. Identifiser tettere materiale mellom 

podocyttutløpere, ”filtration slit membrane” 3 lag i basalmembranen, fenestre i 

endotelceller - stort sett uten diafragma pga preparatbehandlingen mener man. 
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 NYRE, PROXIMALE TUBULUS - katt. H71 Forstørrelse 15.750x  og H48 

Forstørrelse 26.250x. Se på celler i proximale tubulus: mange mikrovilli, mange 

langstrakte mitokondrier, apikale vakuoler, basolaterale interdigitasjoner. 

 NYRE, DISTALE TUBULUS - katt. H70 og H69 Forstørrelse 20.250x.  Ikke 

mikrovilli, rikelig med basalolaterale interdigitasjoner, mitokondrier. Identifiser 

også del av kapillær og kollagene fibriller. 

  

  

 


