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Rapport avseende histopatologisk undersökning av 
skrubbskädda (Platichthys flesus) 

BAKGRUND 
På uppdrag av NIRAS Sweden AB har SVA genomfört histopatologisk 
undersökning av skrubbskädda från fyra provtagningsstationer som ingår i 
recipientkontroller i Öresund.  

SVA har under många år bidragit till miljöövervakning genom histopatologisk 
undersökning av tånglake, abborre och skrubbskädda. SVA påbörjade också 
under 2020 hälsoövervakning av vildlevande fisk på uppdrag av Havs- och 
vattenmyndigheten. Skrubbskädda ingår i provtagningen av havslevande fisk 
men det är mer pelagiska bestånd som provtas inom SLU:s internationella 
trålnings-surveys. I föreliggande undersökning har levern undersökts bland 
annat för att titta på näringsstatus, infektion, inflammation och potentiella 
toxiska effekter till följd av påverkan av miljögifter.  

MATERIAL OCH METODER 
De lokaler som undersöktes var Helsingborg, Höllviken, Landskrona och 
Spillepengen. Göteborgs universitet skickade in proverna för NIRAS räkning i 
form av formalinfixerade leverbitar i kassetter för histopatologisk preparering. 
Tillsammans med proverna kom provtagningsprotokoll där lokal, id, kön och 
morfometriska uppgifter fanns inlagda. Lever från 20 honor per lokal skulle 
undersökas.  

Kassetterna bäddades, snittades och rutinfärgades (Hematoxylin & Eosin). 
Läsning gjordes vid 40 – 1000 x förstoring. Bedömning av lever har gjorts 
avseende vakuoliseringsgrad, degeneration/nekros, parasitförekomst, 
makrofagcentra, inflammation, cellödem, blödningar, foci of cellular alteration 
(FCA), tumörer och cellkärnornas utseende. Då pankreas (bukspottskörteln) hos 
skrubbskädda ligger inbäddad i och runt levervävnaden har även detta organ 
bedömts. Klassning har gjorts utifrån påverkansgrad och utbredning enligt 
följande: 
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Påverkansgrad 
• För vakuolisering: 0 = ingen till måttlig vakuolisering utan tecken på 

sjuklig förändring, 0.1=kraftig vakuolisering utan tecken på förfettning, 
0.5 = ojämn vakuolisering, fokal förekomst av förfettning och 1 = 
generell förfettning   

• För degeneration/nekros, makrofagcentra, inflammation, blödningar, 
FCA, tumörer, enzympåverkan i pankreas samt inflammation i pankreas: 
0 = ingen, 1 = försumbar, 2 = liten, 3 = måttlig, 4 = kraftig  

• För parasiter, cellödem: 0=ingen förekomst, 1=förekomst 
Utbredning 

• För vakuolisering, degeneration/nekros, makrofagcentra, inflammation, 
blödningar: 0=avsaknad, 1 = <25%, 2 = 25 – 50%, 3 = 51 – 75%, 4 = 
>75% 

• För parasiter: 0=inga parasiter, 0.5 = <3 parasiter, 1 = 3 – 10 parasiter, 2 
= 11 – 30 parasiter, 3 = >30 parasiter 

• För cellödem: % av undersökt yta där cellödem förekommer 
• För FCA och tumörer: antal FCA/tumörer 

Poängen avseende påverkansgrad och utbredning för respektive variabel 
multiplicerades därefter (de två pankreasvärdena adderades till varandra) och 
viktades med en faktor 10 (utom cellödem som inte viktades) och den totala 
leverpoängen räknades ut genom summering av alla variabler. Maximal poäng 
är 890 plus eventuella poäng för FCA/tumörer. Kategorisering avseende poäng 
gjordes också enligt: Låg (0 - 99 poäng), medel (100 - 199 poäng) och hög (≥200 
poäng). Klassningssystemet har använts av SVA under 10 år vid undersökning av 
tånglake och abborre samt från 2020 skrubbskädda inom miljöövervakning, och 
har efter hand modifierats något för att anpassas till olika arter. 

Statistik 
Resultaten per variabel och individ fördes in i Excel och där räknades även 
totalpoängen per organ ut. Data fördes därefter över till Stata/IC 15 (Stata Corp 
LLC, College Station, Texas) för statistisk bearbetning. Wilcoxon ranksum test 
har använts för att jämföra de olika variablerna. 

RESULTAT 
Totalt undersöktes 62 honor med avseende på leverstatus. Från Helsingborg och 
Höllviken undersöktes 20 fiskar vardera, från Spillepengen 18 fiskar och från 
Landskrona endast 4 fiskar. Resultaten från Landskrona har inkluderats i 
rapporten, men inte i de statistiska beräkningarna. 

Resultaten avseende totalpoäng för lever samt poäng för de specifika 
levervariablerna finns i Tabell 1. Inga markanta förändringar i kärnorna 
noterades, utöver kondensation av kärnor vid förfettning, och denna variabel 
har uteslutits. Signifikant olika medianvärden (Wilcoxon ranksum test) anges 
med upphöjda bokstäver i tabellen. Fördelningen av leverns totalpoäng hos 
samtliga 62 honor finns även i Figur 1. 
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Figur 1. Totalpoäng för levrar från 62 skrubbskäddor i fyra olika lokaler. De 
vertikala streckade linjerna anger gränserna för kategorisering i låg, medel 
respektive hög poäng. 
 

Totalpoäng 
För Helsingborg och Landskrona låg 75% av levrarna i kategorin ”hög”, dvs. 
totalpoängen var över 200. För Höllviken och Spillepengen låg merparten av alla 
levrar (50% respektive 67%) i kategorin ”medel”, dvs. en totalpoäng på 100 - 
199. Skillnaderna i totalpoäng var signifikanta, dvs. Höllviken och Spillepengen 
hade signifikant lägre (median) totalpoäng än Helsingborg. Fyra levrar hade en 
totalpoäng på mer än 300, vilket möjligen skulle kunna räknas som ”mycket 
hög”. Dessa kom från Helsingborg (1), Landskrona (2) och Spillepengen (1).   

Vakuolisering 
Medianvärdet för vakuolisering var högst i Helsingborg, som skiljde sig 
signifikant från Höllviken och Spillepengen. Kategorierna 0 och 0.1 i Tabell 1 
inkluderar honor med normal vakuolisering (ingen till måttlig (0) respektive 
kraftig utan tecken på förfettning (0.1)). I Höllviken och Spillepengen hamnade 
merparten av alla levrar (16 st/80 % respektive 15 st/83 %) i dessa två 
kategorier. I Helsingborg och Landskrona hamnade ca 50 % av levrarna i 
kategorierna för normal vakuolisering. På alla lokaler förekom honor med 
ojämnt vakuoliserade levrar, fokal förfettning eller fokal steatos (poängkategori 
0.5) och fiskar med tecken på allmän leverförfettning (poängkategori 1) förekom 
i Helsingborg och Höllviken. 

Utöver grad av vakuolisering noterades också typ av vakuolisering (Bild 1). Tre 
huvudkategorier användes, nämligen: 1) förekomst av mikrovakuoler/multipla 
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vakuoler i varje cell, 2) en rund vakuol per cell samt 3) ”kantig” vakuolisering. 
Vissa levrar med vakuoliseringsgrad 2 kunde klassas, men generellt gick fiskar 
med en låg vakuoliseringsgrad (<2) inte att kategorisera då en låg 
vakuoliseringsgrad (1-2) innebär förekomst av mycket små, enstaka vakuoler 
och det är oklart vilken kategori det finns potential för utveckling till vid en 
högre vakuoliseringsgrad. I Helsingborg och Höllviken var mikrovakuolisering 
den vanligaste varianten (55 respektive 70% av levrarna). I Spillepengen var 
vakuoliseringsgraden generellt låg och 11 st (61%) av levrarna kunde inte 
kategoriseras. Av de sju levrar som kunde kategoriseras hade sex kantig 
vakuolisering.  

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. A) mikrovakuolisering med tydliga cellgränser, B) en rund vakuol per 
cell, cellgränser utsuddade, C) kantig vakuolsiering med tydliga cellgränser 

 

Utöver vakuolisering av leverceller noterades sex fiskar med kraftig 
vakuolisering inuti små ”kärl” som sannolikt är tunnväggiga gallgångar (motsv. 
kapillärer eller arterioler/venoler i kärlsystemet, dvs. det är mindre kärl som 
leder till eller från större kärl, i detta fall små gallgångar (eng. bile ductuli) som 
leder till större gallgångar (bile ducts)) (Bild 2). Tidigare har partiell 
vakuolisering av gallgångsepitel i större gallgångar noterats hos skrubbskädda, 
och därför bedöms det som sannolikt att det är vad det handlar om även här. 
Denna vakuolisering har inkluderats i poängsättningen men på så sätt att den 
gett 0.5 i vakuoliseringsgrad till levrar som inte redan hamnat i kategori 0.5 eller 
1. Fyra av de sex levrarna kom från Höllviken, en från Helsingborg och en från 
Spillepengen. 

 

 

 

 

A) B) C) 
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Bild 2. A) Längdsnittad gallgång med vakuolisering av epitel samt B) Riklig 
förekomst av tvärsnittade gallgångar med vakuolisering av epitel.  

Cellödem/Cellsvullnad 
Cellsvullnad förekom i någon utsträckning hos samtliga honor, med en variation 
mellan 5 – 95% av den undersökta ytan. En hona från Spillepengen hade 5% 
ödem, i övrigt noterades minst 15% ödem. Tjugofem individer klassades med 
95% cellsvullnad. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan lokalerna även 
om Spillepengens medianvärde var ”synbart” lägre och även Höllviken såg ut att 
ha lägre medianvärde än Helsingborg.  

Parasiter 
Parasiter förekom endast hos fem individer, varav tre hade förekomst av 
nematod/rundmasklarver i olika grad av inkapsling/nedbrytning och två hade 
en mikrosporidiecysta (protozo). Tre av individerna, inklusive de två med 
mikrosporidier, kom från Helsingborg. Inga parasiter påvisades hos honor från 
Höllviken.  

Makrofagcentra 
Medianvärdet för storleken och utbredningen av makrofagcentra var synbart 
högst hos honor från Landskrona, följt av Helsingborg. Medianvärdet var 
signifikant högre i Helsingborg än i Höllviken och Spillepengen. Hos en hona 
från Spillepengen noterades maximal poäng, medan makrofagcentra helt 
saknades hos 30 honor, varav 16 från Höllviken, 10 från Spillepengen och 4 från 
Helsingborg. Höllviken bedöms ha en mycket låg påverkansgrad med avseende 
på förekomst av makrofagcentra. 

Inflammation 
Inflammatoriska förändringar förekom i 23 levrar (37%), varav låggradiga 
förändringar noterades i 14 (23%), måttliga förändringar i 2 (3%), och kraftiga 
förändringar i 7 (11%). I ett fall var de kraftiga förändringarna kopplade enbart 
till granulombildning runt parasiter, i tre fall förekom granulom utan synbar 
parasitär orsak, i två fall förekom parasitgranulom och kraftig vaskulit 
(inflammation av kärl) och i ett fall förekom en stor härd med akut 
inflammation. Helsingborg hade en signifikant högre inflammationsgrad än 

B) A) 
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Spillepengen och Höllviken. Höllviken bedöms ha en mycket låg inflammatorisk 
påverkan.  

Blödningar 
Blödningar (alla akuta) observerades i fem levrar (8%). Tre blödningar var av 
försumbar eller liten grad och påverkade ett litet område (poäng max 20). I tre 
levrar noterades måttliga blödningar Dessa fiskar kom från Helsingborg och 
Höllviken. 

Degeneration och nekroser 
Degenerativa förändringar noterades hos 54 honor (87%). Lindriga degenerativa 
förändringar noterades hos 29 honor (54%), måttliga degenerativa förändringar 
hos 19 honor (31%) och mer omfattande degenerativa förändringar hos 6 honor 
(10%). Det fanns ingen signifikant skillnad i graden av degenerativa 
förändringar mellan lokalerna. 

Pankreas  
Förändringar i pankreas noterades hos 42 fiskar (68%). Av dessa hade 4 fiskar 
både enzymatisk påverkan och förändringar i exokrina pankreas, medan 27 hade 
bara enzymatisk påverkan och 11 hade enbart förändringar i exokrina pankreas. 
I Landskrona noterades enbart förändringar i exokrina pankreas, medan både 
enzymatiska och förändringar i exokrina pankreasceller noterades på övriga 
lokaler. Förändringarna i exokrina pakreas utgjordes av inflammation (n=10) 
eller förekomst av single cell necrosis och/eller vakuolisering (n=5). Av dessa 
fem individer kom tre från Höllviken och två från Helsingborg, och 
vakuoliseringen var inte kopplad till övriga typer av vakuolisering. Förekomst av 
inflammation i pakreas sågs i form av mycket stora makrofagcentra med 
inblandning av andra vita blodkroppar och en degeneration av omkringliggande 
pankreasvävnad. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan lokalerna med 
avseende på pankreasstatus. 
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Tabell 1. Histopatologisk bedömning av lever hos skrubbskäddor, fördelat per lokal  
 

1 Siffran inom parentes efter variabelnamnet anger möjligt poängspann för variabeln; 2 0=ingen - måttlig vakuolisering, 
0.1=kraftig vakuolisering utan förfettning, 0.5=ojämn vakuolisering eller fokal förfettning, 1=förfettning; 3 

1=mikrovakuolisering, 2=makro-vakuolisering rund, 3=makrovakuolisering ”kantig”, 4=okategoriserad; 4 scn=single cell 
necrosis;  
a, aa, aaa etc. Variabler med samma bokstav skiljer sig signifikant från varandra enligt p<0.05, p<0.01, p<0.001 (Wilcoxon 
ranksum test). Färgkodning: rödorange=kraftig/hög poäng, gulorange=måttlig poäng, grå=låg poäng, vit=ej bedömd 
 
 

DISKUSSION 
Säsongsmässiga variationer kan uteslutas då fiskarna är fångade och provtagna 
under en kort period på hösten.  

På det stora hela bedöms levrarna från Höllviken vara minst påverkade. Den 
enda variabel där poängen för den lokalen skattades som hög/allvarlig var 
förekomsten av cellsvullnad. Graden av cellsvullnad var inte högre än i övriga 
lokaler, men cellsvullnaden på levrar från Höllviken och Spillepengen var inte i 
lika hög grad associerad med kraftig vakuolisering som på levrar från 
Helsingborg.  

 Helsingborg Höllviken Landskrona Spillepengen 
                             Antal fiskar 
Variabel, Lever1 

20 20 4 18 

Total poäng Medel/median 
(min, max) Antal fiskar i kategori  

Låg (0 - 99) 
Medel (100 - 199) 

Hög (≥200) 

221/237.5 (80, 310) aa, bb 
 

1 
4 

15 

158.3/165 (40, 265) aa 
 

5 
10 
5 

306/312.5 (199, 400)  
 

0 
1 
3 

171.2/160 (55, 360) bb 
 

2 
12 
4 

Vakuolisering (0 - 40) 
Medel/median (min, max)                 
Antal fiskar i kategori 2             0 

0.1 
0.5 

1 

16.2/4 (0, 40) a, cc 
 

5 
4 
3 
8 

8/4 (0, 20) a 
 

12 
4 
1 
3 

6/2 (0, 20) 
 

2 
0 
2 
0 

2.9/0 (0, 20) cc 
 

12 
3 
3 
0 

Typ av vakuolisering 3                1 
                                                      2 
                                                      3 
                                                      4  

11 
5 
1 
3 

14 
3 
1 
2 

1 
0 
2 
1 

1 
0 
6 

11 

Cellödem (0 - 100) 
Medel/median (min, max) 79/92.5 (25, 95) 74/82.5 (15, 95) 91.3/92.5 (85, 95) 67.5/70 (5, 95) 

Parasiter (0 - 30) 
Medel/median (min, max) 

0.75/0 (0, 5) (n=3/15%) 0 1.25/0 (0, 5) (n=1/25%) 0.3/0 (0, 5) (n=1/5%) 

Makrofagcentra (0 - 160) 
Medel/median (min, max) 35.5/35 (0, 80)aaa,g 4.5/0 (0, 30)aaa 80/90 (20, 120) 20/0 (0, 160)g 

Inflammation (0 - 160) 
Medel/median (min, max) 

23/10 (0, 120)f 4.5/0 (0, 30)f 45/30 (0, 120) 15.6/0 (0, 120) 

Blödning (0 - 160) 
Medel/median (min, max) 2/0 (0, 40) 4/0 (0, 60) 0 1.7/0 (0, 20) 

Degeneration (0 - 160) 
Medel/median (min, max) 54/50 (0, 120) 55.5/60 (0, 120) 65/60 (20, 120) 54.4/40 (10, 120) 

Foci of cellular alteration 
(0<…) 

2/0 (0, 10) 0 10/5 (0, 30) 0 

Pankreas (0 - 80) 
Medel/median (min, max) 

Antal med enzympåverkan 
Antal med inflammation  

Antal med scn 4/vakuolisering 

8.5/10 (0, 30) 

 
9 
5 
2 

8/10 (0, 30) 

 
11 
0 
3 

7.5/5 (0, 20) 

 
0 
2 
0 

7.8/10 (0, 20) 

 
11 
3 
0 
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Levrarna från Spillepengen var något sämre hälsomässigt och levrarna från 
Helsingborg och Landskrona uppvisade högst påverkan. I princip kan alla fyra 
levrarna från Landskrona klassas till kategorin hög totalpoäng, då en lever 
hamnade i kategorin måttlig men låg precis på gränsen till hög (199 poäng). 
Resultaten från Landskrona måste dock värderas med en nypa salt, då dessa fyra 
individer skulle kunna representera extremstatus likaväl som genomsnittlig 
status.  

Vakuolisering är en normal process, då levercellerna lagrar näring i vakuoler. 
Riklig/kraftig förekomst av vakuoler är inte heller sjukligt så länge cellkärnan 
inte trängs ut mot periferin och/eller börjar krympa (degenerera). Då talar man 
om förfettning. Andra tecken på förfettning är förekomst av extremt stora 
vakuoler (steatos) eller fettnekroser. Oregelbunden vakuolisering av levern kan 
också vara ett tecken på dysfunktion i organet. För att skilja ojämnt 
vakuoliserade eller delvis förfettade levrar från förfettade levrar användes olika 
grundpoäng (0.5 resp 1). Likaså gavs levrar med kraftig vakuolisering utan 
tecken på förfettning poängen 0.1 för att särskilja dem från fiskar med lägre grad 
av hälsosam vakuolisering. Möjligen är det inte korrekt att klassa ojämnt 
vakuoliserade levrar med en ”lägre” sjuklighetsgrad än förfettade levrar, men 
samtidigt kan det på sikt vara viktigt att kunna följa de två varianterna av 
vakuolisering och då förenklar det att använda olika kategoriseringar av data. 
Det fanns en tydlig skillnad i vakuolisering, där Helsingborg stack ut från övriga 
lokaler i och med att hela 55% av levrarna uppvisade någon form av sjuklig 
vakuolisering.  

Intressant var att kraftig vakuolisering av gallgångar noterades hos en del fiskar. 
Detta har även observerats i SVA:s tidigare undersökningar av skrubbskädda. 
Förändringen är inte kopplad till vakuoliseringsgrad av leverceller utan är 
sjuklig. Vakuolisering av gallgångar hos skrubbskädda har beskrivits från 
Nederländerna (Vethaak & Wester, 1996) och från andra plattfiskar (Stehr et al, 
1998). I den senare artikeln identifieras en korrelation till kemiska föroreningar 
som aromatiska kolväten och PCB. Detta är intressant med tanke på att fyra av 
sex individer med detta fynd kom från den rena lokalen. Stehr et al. (1998) 
beskriver också kort förekomst av vakuolisering i pankreas exokrina celler och 
att ibland kopplat till vakuolisering av gallgångar. I denna undersökning var det 
en individ som hade båda typerna av vakuolisering. Eftersom denna typ av 
vakuolisering verkar ha en koppling till påverkan av miljögifter men inte är 
direkt kopplad till andra histopatologiska parametrar som mäts kommer den 
hädanefter att inkluderas som en separat parameter.   

Cellödem/svullnad kan vara ett tecken på att cellerna är toxiskt påverkade. Dock 
måste graden av vakuolisering tas med i beräkningen då måttlig-riklig förekomst 
av vakuoler gör att cellerna ökar i storlek och därmed upplevs som svullna. 
Därmed kan det också vara så att en lägre grad av cellsvullnad (ex i 20 – 50% av 
snittytan), i likhet med ojämnt fördelad vakuolisering är mer associerat med 
sjuklighet än om hela levern har svullna celler. Av denna anledning bedöms 
graden av cellsvullad vara värre i Höllviken och Spillepengen vara värre än i 
Helsingborg trots avsaknad av signifikanta skillnader.  
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Avseende parasiter noterades inga omfattande infektioner, och de eventuella 
inflammatoriska förändringar som orsakats av parasiter inkluderas i variabeln 
inflammation, varför parasiter utesluts ur den slutgiltiga bedömningen. 

Förekomst av makrofagcentra är naturligt. Det är öar av vita blodkroppar 
(makrofager) som finns i vissa vävnader och de ingår i immunförsvaret. Ju mer 
virus, bakterier och andra främmande ämnen fisken exponeras för, desto fler 
och större blir makrofagcentra. Förekomst av makrofagcentra indikerar alltså 
inte en pågående inflammation/infektion utan är ett mått på exponering under 
fiskens livstid. Hos fiskar där inga makrofagcentra observeras brukar solitära 
makrofager kunna noteras spridda i vävnaden. Unga individer i en smutsig miljö 
kan ha lika hög grad av makrofagcentra som äldre individer från renare miljöer. 
Kön kan också påverka förekomsten av makrofagcentra. För en fullständig 
bedömning bör därför individer av samma ålder och kön jämföras. Åldern är en 
viss osäkerhetsfaktor hos dessa fiskar men undersökningen visar på att fisken i 
Höllviken, och till viss del även Spillepengen, i lägre grad exponerats för olika 
antigena substanser än fiskarna i Helsingborg och Landskrona.  

Generellt förekom inflammation av lindrig till måttlig art och ofta runt kärl och 
med måttlig spridning. Inflammation orsakad av parasiter blir ofta kraftig men 
är lokal (granulomatös inflammation/granulombildning) om det inte är massiv 
parasitinfektion. Det fanns dock några individer med kraftig granulomatös 
infektion som inte kunde förklaras av parasitförekomst samt ett par med kraftig 
förekomst av akut fokal inflammation i levervävnaden eller i kärl. Höllviken 
hade mycket låg inflammationsgrad, vilket indikerar låg förekomst av patogener 
i området.  

Degeneration och nekros kan orsakas av flera olika faktorer som till exempel 
virusinfektioner, parasitära infektioner eller toxiner. Parasiter som vandrar 
genom levervävnaden (larva migrans) är en vanlig orsak till degeneration och 
nekroser hos tånglake. Här var parasitförekomsten mycket låg, så det torde inte 
vara en orsak. Skrubbkäddor har pankreasvävnad i och runt levern. Pankreas 
producerar bland annat matsmältningsenzymer vilket skulle kunna orsaka 
degeneration/nekros på grund av (oförsiktig) hantering av organen i samband 
med fångst, avlivning och genom att pankreascellerna trasas sönder vid 
utskärning. Det som registrerats som enzympåverkan är helt enkelt förekomst av 
vävnadsvätska/nekros i olika mängd i direkt anslutning till pankreasvävnad. 
Detta har alltså inte registrerats som nekroser i levern. Det är möjligt att 
åtminstone en del av det som registrerats som degeneration eller nekros i levern 
är associerat med enzymer som svämmat ut från pankreasvävnad som ligger i 
anslutning till den vävnad som kommit med i snittet, men själva 
pankreasvävanden inte syns. Detta särskilt som många av förändringarna var av 
typen förvätskningsnekros, dvs. vävnaden är vätskeomvandlad.  
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