Kroppens leder
Niklas Dahrén

Innehållet i denna undervisningsfilm:
Ledernas uppbyggnad
Olika typer av leder
Axelledens anatomi
Rotatorkuffen stabiliserar axelleden
Höftledens anatomi
Armbågsledens anatomi
Knäledens anatomi

Ledernas uppbyggnad
ü Ledhuvud och ledpanna: I en led möts två
eller flera ben. Den ena ledytan är oftast
rundad och kallas ledhuvud. Den andra
ledytan har formen av en grop och kallas
ledpanna.
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ü Brosk: Både ledhuvudet och ledpannan är ledvätska

täckta av brosk. Brosket är hårt och glatt
och gör att ytorna tål slitage bättre och
lätt kan glida mot varandra (lägre friktion).

ü Ledspringa och ledvätska: Mellan
ledpannan och ledhuvudet finns en tunn
spalt som kallas ledspringa (eller ledhåla).
I ledspringan finns en liten mängd
ledvätska (synovialvätska) som fungerar
som smörjmedel och minskar friktionen
mellan benen ytterligare. Ledvätskan
förser också ledbrosket med syre och
näringsämnen.
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Ledernas uppbyggnad
Muskel

ü Ledkapsel: Leden omges av en
bindvävshinna, ledkapsel. Kapseln
sitter fast vid benen och omsluter
hela leden. Ledkapseln är förstärkt
på några ställen av ledband eller
ligament, som är uppbyggda av
stram bindväv.
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ü Ledband/ligament: Ledbanden
fäster vid de båda skelettbenen i
leden och stabiliserar därmed leden
och förhindrar onormala rörelser i
den.
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Olika typer av leder
1. Kulled: Tillåter rörelse i alla tre
plan. T.ex. höftleden och axelleden.
2. Äggled: Tillåter rörelse i två plan
(ej rotation). T.ex. handleden.
3. Sadelled: Tillåter rörelse i två
plan (ej rotation). T.ex. tummens
led.
4. Gångjärnsled: Enbart rörelse i ett
plan. T.ex. i armbågsleden mellan
humerus och ulna. Knäleden är en
modifierad gångjärnsled som även
tillåter viss rotation.
5. Vridled: Tillåter enbart rotation.
T.ex. leden mellan radius och ulna
som tillåter rotation av
underarmen.
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Axelledens anatomi
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ü Axelleden är en kulled mellan
skelettbenen humerus och scapula.

Acromion

ü Humerus fungerar som ledhuvud
medan scapula är ledpannan.
ü Processus coracoideus
(korpnäbbsutskottet) är en viktig
struktur på scapula där flera
muskler har sitt ursprung eller fäste,
t.ex. pectoralis minor och biceps
Scapula
brachii.
ü Acromion (skulderhöjden) är ett
utskott på scapula. Är ursprung åt
en del av deltoideus och fäste åt en
del av trapezius.
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Humerus

Bursa i axelleden

Processus coracoideus

Slemsäck

ü I axelleden och i de flesta
andra leder i kroppen finns
det en eller flera bursor
(slemsäckar).
ü Bursorna är vätskefyllda
blåsor gjorda av bindväv.

Scapula

ü Bursornas funktion är att
underlätta ledrörelser och
skydda leden genom att
fungera som en glidyta mellan
senor/muskler och skelettet
(friktionen minskas).
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Höftledens anatomi
ü Höftleden är en kulled mellan
femur och pelvis (egentligen
mellan lårbenshuvudet; caput
femoris, och höftledsgropen;
acetabulum).

Pubis

ü Höftleden utsätts för stora
belastningar och är därför
mycket stark, stabil och tät.
ü Leden omges av kraftiga
ligament och skelettmuskler
vilket bidrar till den stora
stabiliteten.
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Armbågsledens anatomi
ü Armbågsleden består egentligen av
3 olika leder. Alla tre leder omsluts
av en gemensam ledkapsel. Hela
armbågsleden kallas därför för en
sammansatt led.

Humerus

ü Leden är mycket stabil eftersom
ledytorna passar väl mot varandra.
Den stabiliseras ytterligare av
ledband.

Ledband

ü Leden mellan humerus och ulna är
av typen gångjärnsled, medan leden
mellan ulna och radius är en vridled.
Mellan humerus och radius finns en
kulled.
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ü I leden kan underarmen böjas,
sträckas och vridas.

Knäledens anatomi
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Knäledens anatomi: Meniskerna

ü Meniskernas uppbyggnad:
I varje knä finns det två
menisker. Meniskerna är Cformade broskskivor belägna
i knäleden. De har fått namn
efter grekiska för "liten måne”.
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ü Meniskernas funktion:
Meniskernas funktion är
primärt att fungera som
stötdämpare, men de bidrar
också till att ge en viss
stabilitet i knät.
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Knäledens anatomi: Korsbanden
ü 2 korsband: I knäleden finns det 2
korsband; det främre korsbandet
(anterior cruciate ligament, ACL) och
det bakre korsbandet (posterior
cruciate ligament, PCL). De båda
ligamenten korsar varandra inuti
knäleden (”cruciate” betyder
”korsat”).
ü Korsbandens funktion: Tillsammans
gör de knäleden mycket stabilare.
Det bakre korsbandet gör
att skenbenet (tibia) inte kan röra sig
bakåt i förhållande
till lårbenet (femur), medan det
främre korsbandet gör att skenbenet
inte kan röra sig framåt i förhållande
till lårbenet.
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Knäledens anatomi: Sidoledbanden
Yttre sidoledbandet
ü 2 ledband: I knäleden finns det
2 sidoledband. Dessa ingår som
en del i ledkapseln.
ü Sidoledbandens funktion:
Funktionen är att stabilisera
knäleden. Utan sidoledbanden
skulle femur kunna förskjutas i
sidled i förhållande till tibia.
Inre sidoledbandet
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Vad är skillnaden?
ü Ledband: Ledband kopplar ihop ben till andra ben i bildningen av en led.
ü Ligament: Samma som ledband.
ü Ledkapsel: En ledkapsel är en bindvävskapsel som omsluter leden för att
skydda och stabilisera leden. Ledkapseln kan även ha hjälp av ledband, senor,
muskler etc. för att åstadkomma detta.
ü Senor: Kopplar ihop muskler med skelettben. Möjliggör därmed rörelse. När
musklernas kontraheras så överförs kraften via senorna till skelettbenen så att
dessa sätts i rörelse.
ü Korsband: Finns i höger och vänster knäled för att öka stabiliteten i leden.
ü Menisk: Finns i höger och vänster knäled. Fungerar som stötdämpare och ökar
stabiliteten i leden.

Tack för den här gången!
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