KURSVECKA 6. HUDEN
(s. Marieb 152 – 171, s. 493)

HUDENS FUNKTION

SKYDD MOT OMGIVNINGEN:
Huden har tre olika former av skydd/barriärer; kemisk, fysisk och biologisk:

KEMISK
Huden samarbetar med bakterier men hämmar samtidigt deras tillväxt. Detta genom sekretion som har lågt pH
och antibakteriell funktion (”human defensin”). Om huden skadas utsöndras stora mängder skyddande
peptider (”cathelicidins”), vilket ger ett särskilt bra skydd mot streptokockbakterier. Även melanin hamnar i
gruppen kemiska barriärer och skyddar cellkärnorna från skadlig UV‐strålning.

FYSISKA/MEKANISKA:
Den fysiska barriären är en kompromiss mellan skydd och smidighet, ett tjock hudlager ger bättre skydd men
sämre smidighet och vice versa. Huvudskyddet utgörs av hudens hårdhet, vilken uppnås av hoper av
keratinfyllda granulocyter. Keratinocyterna (hudens huvudbeståndsdel) utsöndrar glykolipider, vilket medför en
hämmad permeabilitet för vatten. Löses detta fettlager upp kan vätska gå in/ut i kroppen.

BIOLOGISK:
Den biologiska barriären består till största delen av Langerhans celler i epidermis och makrofager i dermis. Man
kan säga att Langerhans celler är en igenkännare (”antigen presenting cell, APC”) som talar om vilken typ av
vita blodkroppar huden är i behov av. Även om melanin skyddar cellkärnan mot UV‐strålning fungerar DNA:t i
sig som ett skydd mot strålningen. Detta genom att överföra strålningsenergin till värmeenergi. Både melanin
och DNA har begränsad förmåga att skydda sig mot strålning. För kraftig exponering kan medföra DNA‐
skada/hudcancer.

TEMPERATURREGLERING:
Förmåga att vid varm omgivning dilatera blodkärl och vid kall omgivning kontrahera blodkärl. Vid risk för
överhettning kan även svettkanaler öppnas och huden kyls ner.

KÄNSEL:
Huden har fem olika typer av känselreceptorer. I epidermis finns Merkelceller (lätt beröring) och i dermis finns
Meissners‐ (lätt beröring) och Paciniankroppar (fysiska stötar/djupt tryck), hårfolliksreceptorer (t.ex.
hårberöring) och fria nervändar (smärtstimuli).

METABOLISM:
Med hjälp av solljus kan man syntetisera vitamin‐D från modifierade kolesterolmolekyler. Vitamin D gör att vi
kan ta upp kalcium, vilket behövs bla. för skelettuppbyggnad. Huden kan avväpna cancergener, tyvärr kan den
även skapa dessa från harmlösa partiklar. Huden har även en aktiverande funktion på steroidhormoner, t.ex.
omvandlar kortison till hydrokortison.

BLODRESERV:
Huden kan hålla upp till cirka 5 % av kroppens totala blodvolym. På detta sätt kan det fungera som reserv för
bättre behövande organ genom att dra ihop kärlen.

UTSÖNDRING:
Kroppen blir av med restprodukter (t.ex. ammoniak, urea) genom svettning, men mest effektivt är ändå att
lägga en lång härlig piss (© Fredrik Eddahri).

HUDENS LAGER
Huden har egentligen bara två lager: epidermis och dermis, men man brukar även räkna med hypodermis
(subcutis/superficial fascia).

EPIDERMIS
Epidermis är det yttersta hudlagret. Det är ovaskuläriserat och utgör hudens egentliga mekaniska barriär.
Epidermis består av fyra olika celltyper och dessa finns i 4‐5 olika lager. Keratinocyter är dem vanligaste, de
övriga är melanocyter, Merkelceller och Langerhans celler. Keratinocyternas huvuduppgift är att producera
keratin, vilket är ett fibröst protein som ger epidermis dess skyddande förmåga. Keratinocyterna är starkt
sammanbundna med hjälp av desmosomer till varandra och till underliggande lager med hemidesmosomer.
Djupaste delen av epidermis är ett enkellager av keratinocytceller (stratum basale). Här sker en ständig
duplicering, där den ena cellen vandrar mot hudytan, medan andra stannar kvar för fortsatt produktion. När
keratinocyterna når hudytan är de döda. Melanocyter är spindelliknande epitelceller som syntetiserar melanin,
även dessa återfinns i det djupaste epidermislagret. Melaninet samlas i melanosomer som förflyttas med hjälp
av motorproteiner ut i spindels ben där de överlämnas till keratinocyterna. Langerhans celler, stjärnformad cell,
har utskott som bildar ett sammanhängande nätverk. De produceras i benmärgen och emigrerar upp till
epidermis, där de fungerar som igenkännare av främmande partiklar. I övergången mellan dermis och
epidermis kan man även finna Merkelceller. Dessa samverkar med sensoriska nervceller och kallas då
Merkeldisk.

EPIDERMIS OLIKA LAGER
Epidermis har fyra till fem olika lager beroende på om det är tjock eller tunn hud; stratum basale, stratum
spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum (finns bara i tjock hud) och stratum corneum.
STRATUM BASALAE (stratum germinativum) är det understa lagret i epidermis. Består av ett lager
högmitotiska keratinocyter. I stratum basale finns det även en del melanocyter och Merkelceller. Detta lager
utgör den direkta gränsen mot dermis.
STRATUM SPINOSUM, det taggiga lagret, innehåller ett spindelnätliknande system av intermediärfilament,
för att göra huden elastisk. Keratinocyterna i detta lager tycks vara oregelbundna och kallas därför taggiga
celler. Märk att denna form inte syns på levande celler. I detta lager hittar vi även melaningranula och
Langerhans celler. Stratum spinosum är ett förhållandevis tjockt hudlager.
STRATUM GRANULOSUM, har tre till fem cellager. I detta lager varierar utseendet avsevärt mellan de djupa
och de ytliga keratinocyterna. Här börjar cellerna degenerera och anta en platt form och de genererar två olika
typer av granula; dels med kerato, vilken hjälper till att skapa keratin i de högre hudlagren och dels en med
glykolipider. Precis som stratum lucidum kan även detta cellager saknas hos tunn hud, dock är detta inte lika
vanligt. I detta lager förtjockas cellmembranet genom att cytosolproteiner binder in till det.
STRATUM LUCIDUM, finns bara i tjock hud (palmar/plantar). I detta lager är alla celler döda då de ligger för
långt ifrån det vaskuläriserade dermis för att få någon nutrition. Därmed saknar cellerna cellkärna och är tätt
packade. Stratum lucidum består av några få cellager.
STRATUM CORNEUM kallas för hornlagret. Det är det yttersta lagret i epidermis och är 20‐30 cellager tjockt
(upp till ¾ av hela epidermis) och består av döda/platta celler vilkas cytoplasma har ersatts med keratin.
Keratinet och det förtjockade plasmamembranet hos cellerna i detta lager skyddar huden mot skrubbsår och
genomträngning. Man kan säga att detta lager är kroppens ytterrock.

DERMIS
Dermis är ett starkt flexibelt lager av bindväv; fibroblaster, makrofager, mastceller och vita blodkroppar.
Dermis håller ihop hela kroppen som en stor strumpbyxa. Dermis har mycket blod‐ och lymfkärl, nervfibrer och
innehåller de flesta av kroppens hårfolliklar samt svett och talgkörtlar. Dessutom finns sensoriska nervändar
som känner av smärta, tryck, beröring och temperatur. Dermis består av två lager: stratum papillare och
stratum retikulare. Stratum papillare är tunt ytligt lager, bestående av lucker bindväv och mycket blodkärl. Dess
yta mot epidermis har formen av en äggkartong med massor av toppar och dalar. Dessa toppar innehåller
vanligtvis kapillärer eller fria nervändar och Meissners celler. I palmar‐ och plantarhud ligger detta lager ovan
på större upphöjningar (dermal ridges), vilka är utsprunget till våra fingeravtryck resp. fotavtryck. I avtryckens
dalar ligger svettporer som inte bara ger upphov till handsvett utan även får fingeravtryck att avbildas. Dermis
djupare lager, retikularlagret består av tät oorganiserad bindväv. Detta lager utgör cirka 80 % av dermis totala
tjocklek. Dess ECM består av kraftiga knippen av kollagenfibrer som mestadels ligger parallellt med hudytan.
Blodkärlen som försörjer retikularlagret ligger mellan dermis och hypodermis (cutaneous plexus). Sträckningen
hos fibrerna går längs med lemmarna men runt om bål och hals. Detta kan vara viktigt att veta när man ska
skära i någon, då det underlättar läkning om man skurit längs med fibrernas längdriktning. Kollagenfibrerna ger
dermis styrka att motverka att slag och stötar tränger igenom detta hudlager. Även de synliga linjerna vi har i
böjbara leder såsom fingrar och tår uppstår av formationer i dermis.

HYPODERMIS
Hypodermis finns under dermis. Detta lager hör egentligen inte till huden, men brukar ändå räknas in. Dess
funktion är att fästa huden vid ben och muskler samt att försörja huden med nerver och blodkärl. Lagret
innehåller även bindväv och adipocyter (underhudsfett).

HUDFÄRG
Hudfärgen är beroende av tre olika pigment; melanin, karoten och hemoglobin. Varav melanin (gul, rödaktigt
brun, svart) är den enda som syntetiseras i huden. Oavsett hudfärg så har alla människor ungefär lika många
melanocyter, alltså hudfärgen är beroende av melanocyternas aktivitet. Fräknar och pigmentfläckar är lokala
ansamlingar av melanin. Melanocyternas aktivitet kan stimuleras av solljus, dvs. kroppen anpassar sig efter
miljön. Mörk hud motverkar hudcancer, eftersom energin ifrån UV‐strålningen övergår lättare till värme.
Karoten är ett gul‐orange pigment som återfinns i vissa växter. Det ansamlas i stratum corneum och i
hypodermis fettvävnad. Dess färg syns bäst i palmar‐ och plantarhuden, där stratum corneum är som tjockast.
Hemoglobin ger upphov till den grisskära färgen hos människor med lite melanin då huden tenderar att vara
mer genomskinlig hos dessa individer. Vid dålig syresättning av hemoglobin (cyanosis) blir huden blåaktig hos
ljushyade människor.

HUDTILLBEHÖR
I människans hölje ingår inte bara hud utan även svettkörtlar, talgkörtlar, hårfolliklar, hår och naglar. Alla dessa
spelar en roll i upprätthållandet av hudens funktion. För att kunna skapa någon av dessa delar måste en
”epithelial bud” bildas i huden, detta görs genom att cadherinproduktionen minskar i området, så att cellerna
kan släppa ifrån varandra och utrymme bildas.

SVETTKÖRTLAR
Det finns två typer av svettkörtlar, apokrina och merokrina. De merokrina körtlarna förekommer nästan
överallt men speciellt rikligt i panna, handflator och fotsulor. Den merokrina sekretionen, svett, består till 99 %
av vatten och lite sodiumklorid (saltsmak). Därutöver finns det vitamin C, antikroppar och mikrobdödande
peptider. Svett har ett pH mellan 4‐6. De apokrina svettkörtlarna mynnar i hårfolliklar och deras ihoprullade del
finns i hypodermis. De är större än de merokrina körtlarna och finns framför allt i armhålan och i genitalia. Den
apokrina sekretionen har samma baskomponenter som vanligt svett, är luktfri men då den har vissa organiska
molekyler (fett/protein) börjar den lukta illa då den kommer i kontakt med hudens bakterier.
Ceruminouskörtlar gör öronvax. Mammarykörtlar (bröst), specialiserad sort som gör mjölk.

TALGKÖRTLAR
Det finns en talgkörtel per hårfollikel. Den har ett oljigt innehåll (sebum) som smörjer hår och hud och
därigenom förhindrar uttorkning. Den finns i dermis och mynnar ut i hårfolliklarna. Talgkörtlarna begränsar
även vattenavgång från huden. Det finns även talgkörtlar som mynnar i hudporer. Talgkörtlarna är relativt
inaktiva hos barn men aktiveras under puberteten. Talgkörtlarnas sekret är bakteriedödande. En igenproppning
av dessa körtlar orsakar akne.

HÅR OCH HÅRFOLLIKLAR
Människokroppen har miljontals hår över hela kroppen förutom på handflator, fotsulor, läppar, vissa delar av
genitalia och bröstvårtor. Håret kan delas upp i två sorter, det fina vellushåret som är kroppsbehåringen hos
barn och vuxna kvinnor. Det grövre terminalhåret utgör huvudhår, könshår, ögonbryn och ögonfransar.
Terminal kroppsbehåring uppkommer under inverkan av manligt könshormon, testosteron. Hos människan är
näs‐ och huvudhår och ögonfransar de viktigaste håren. Hårfollikeln är en smal tub av epidermisceller som
sträcker sig ner i dermis (stratum retikulare), huvudhårets folliklar sträcker sig ner till hypodermis. Follikeln
består av två huvudsakliga lager, den yttre dermala rotskidan och den inre epitela rotskidan. Själva hårstrået
består av döda keratiniserade celler (hårt keratin). Hårstrået växer genom att nya celler adderas vid hårroten.
Där finns en papilla som innehåller blodkärl som försörjer hårroten med näring. Det är mängden melanin som
avgör vilken färg hårstrået får. Till varje hårfollikel finns en arrector pili muskel bestående av glatt muskulatur
som sträcker hårstrået då man får gåshud. Hårstråets och hårfollikelns uppbyggnad enligt bild. Kring
hårfollikeln ligger hårfollikelreceptorer som känner av lätt beröring. Under normala förhållande har en
hårfollikel ett begränsat antal cykler, vilket medför att håret har en optimal tillväxt från tonåren till 40‐
årsåldern. Därefter försämras hårtillväxten och en förtunning sker hos båda könen. Hos män uppträder
flintskallighet orsakad av manligt könshormon, vilket beror på att hårfolliklarnas svar på hormonet förändras
(DHT).

NAGLAR
Nageln består av keratiniserade celler. Den bildas i nagelmatrix, en del av matrix ses som en halvmåne, lunula
uppe på nageln, vid nagelbandet. Naglarna är människans motsvarighet till hovar och klövar och är dessutom
ett utmärkt verktyg för finmotoriken. Övernaglarna består av hårt keratin (funktionsskillnad: hårt keratin sitter
fast, medan mjukt keratin flagnar av). Varje nagel har en nagelkropp och en proximal rot.

(Hudcancer ingår inte i NOR)

BRÄNNSKADOR
Brännskador är vävnadskada orsakad av hetta, kemikalier, strålning eller elektricitet där hudproteinerna bryts
ner. Den största faran med brännskadan är vätskeförlust. Avsaknad av hud medför kraftig avdunstning samt att
kroppen sänder vätska till det skadade området. Brännskadornas omfattning bedöms efter tre faktorer; djup,
lokalisation och utbredning. Där utbredningen bedöms efter 9 % ‐regeln. Den säger att kroppen är uppdelad i
11 stycken områden om 9 % samt att den sista procenten är för genitalia (se bild). Djupet är uppdelat i tre
grader:
Första grad: Skada på epidermis (ytlig brännskada). Ger rodnad. Läker av sig själv inom några dagar.
Andra grad: Skada på epidermis och delar av dermis (ytlig delhudsskada). Ger rodnad och blåsor. Läker inom 3‐
4 veckor och ger oftast ingen ärrvävnad, förutsatt att man håller området rent och undviker infektion.
Tredje grad: Skada på epidermis, dermis och ibland även hypodermis (fullhudsskada). Ger betydligt ökad
infektionsrisk och vätskeförlust. Kan teoretiskt läka av sig själv. Men då detta skulle ta allt för långt tid och med
tanke på infektionsrisk och vätskeförlust så genomförs alltid hudtransplantation.
Läkningen av brännskador är extremt energikrävande. Bränd hud är steril i cirka 24h, därefter invaderas
området av bakterier, svamp och andra patogener, vilka förökas snabbt av all näring som finns hos den döda
vävnaden.

HUDENS UTVECKLING
Epidermis utvecklas från embryots ectoderm medan dermis och hypodermis utvecklas från mesodermet. I
slutet av den fjärde graviditetsmånaden är huden relativt färdigutvecklad. Under puberteten blir huden och
håret oljigare då talgkörtlar aktiveras och huden uppnår sitt optimala stadium under 20‐30 årsåldern. Därefter
så börjar huden uppvisa miljörelaterade effekter. När vi åldras minskar delningshastigheten hos
epidermalcellerna och huden förtunnas och därigenom uppkommer blåmärken och hudskador mycket lättare.
Även mängden smörjande substanser från olika körtlar minskar. Det resulterar i en torr och kliande hud.
Rynkorna hos gamla människor beror på att hudens elasticitet försämras genom att mängden elastiska fibrer
minskar och stelnar. Men rynkorna beror också på att mängden underhudsfett minskas och vi får ett överskott
av hud.

