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Nedsatt bentäthet vanligt 
hos barn och ungdomar 
med in� ammatorisk 
tarmsjukdom

Susanne Schmidt, leg. läkare

En avhandling vid Göteborgs Universitet är 
den första i Skandinavien som undersökt 
förekomsten av nedsatt bentäthet hos 
barn och ungdomar med in� ammatorisk 
tarmsjukdom. Det framkom att hälften 
av barnen uppvisade tecken på nedsatt 
bentäthet. Forskningsresultaten understryker 
betydelsen av en mer e� ektiv behandling 
av tarmsjukdomen och kontroller av 
bentätheten i den här patientgruppen.

Om in� ammatorisk tarmsjukdom

In� ammatorisk tarmsjukdom, o� a förkortat IBD 
(på engelska ”In� ammatory Bowel Disease”), är ett 
samlingsnamn för ulcerös kolit (UC), Crohns sjukdom 
(CD) samt den intermediära formen ”oklassi� cerbar 
kolit” (IC). Förekomsten av IBD har ökat kra� igt de 
senaste två decennierna; närmare en procent av den 
svenska befolkningen har sjukdomen som därför kan 
anses som en folksjukdom. Ungefär 25 % av patienterna 
med IBD insjuknar under barn- och ungdomsåren. 

I Sverige insjuknar varje år ca 300 barn under 18 år. 
Sjukdomstillståndet är livslångt. IBD kännetecknas 
av en kronisk in� ammation i olika delar av mag-
tarmkanalen. Det är fortfarande oklart vad som orsakar 
sjukdomen. Sannolikt bidrar dock är� liga faktorer, en 
förändrad tarm� ora och ett anormalt immunförsvar till 
att sjukdomen utvecklas. Huvudsymptomen är diarréer, 
blod i avföringen, buksmärtor och viktnedgång; hos barn 
kan man dessutom se dålig tillväxt och/eller utebliven 
pubertet. IBD behandlas bl.a. med anti-in� ammatoriska 
läkemedlen som t.ex. prednisolon, näringsterapi och/
eller kirurgi.

IBD och bentäthet

Barn och ungdomar med IBD är drabbade av en kronisk 
in� ammationssjukdom under en för bentätheten 
kritisk period då denna anläggs för livet. Den högsta 
bentätheten uppnås e� er pubertetens tillväxtspurt 
vid 17-19 års ålder. Under vuxenlivet sker sedan en 
successiv reduktion av bentätheten. Låg bentäthet i 
adolescensen kan disponera för osteoporosutveckling 
senare i vuxenlivet med påföljande frakturbenägenhet. 

Låg bentäthet har de senaste åren rapporterats vara 
ett betydande kliniskt problem hos vuxna med IBD. 
Upp till 38 % av vuxenpatienter med IBD har vid 
röntgenundersökning med s.k. DEXA-metodik (dual 
energy X-ray absorptiometry) visat sig ha osteoporos. 
Man har dessutom observerat en ökad förekomst av 
frakturer hos patienter med IBD. Även hos barn och 
ungdomar med IBD har man hittat nedsatt bentäthet i 
motsvarande utsträckning som hos vuxna.

På vilket sätt IBD påverkar benmineraliseringen är 
ofullständigt känt. Tidigare forskning indikerar � era 
olika mekanismer som t.ex. in� ammationen i sig, dåligt 
näringstillstånd, nedsatt fysisk aktivitet, behandling 
med prednisolon, D-vitaminbrist och är� liga faktorer.

Bentäthet hos svenska barn och ungdomar 
med IBD

I avhandlingen ingick 144 barn och ungdomar från 
två barnkliniker i Västsverige (Göteborg och Borås). 
Patienterna hade en tidigare IBD-diagnos och var 6 till 
19 år gamla. Undersökningen är populationsbaserad, dvs. 
det valdes inte ut några patienter, utan man försökte att 
ta med alla som hade sjukdomen i upptagningsområdet 
för dessa två barnkliniker. Vid studiestart genomgick 
patienterna en DEXA-undersökning som upprepades 



e� er två år. Man mätte dessutom bentätheten på barnens 
biologiska föräldrar vid ett tillfälle. 

Nedsatt bentäthet förekom hos nästan häl� en av 
patienterna. Det fanns ingen skillnad i bentäthet hos 
patienter med CD eller UC. Pojkarna hade däremot 
något lägre bentäthet än � ickorna. Nedsatt bentäthet 
verkade vara relaterad till svårare sjukdom med ökad 
in� ammationsaktivitet i tarmen, manligt kön och lågt 
BMI (body mass index). 

Vid uppföljning e� er två år noterades hos de äldsta 
ungdomarna en viss återhämtning av bentätheten 
vid övergång i tidig vuxenålder. Detta indikerar att 
benuppbyggnaden möjligtvis inte är avslutad vid 17-19 
års ålder utan att det � nns mekanismer för återhämtning 
av bentätheten. Detta fynd ska undersökas närmare i en 
ny uppföljningsstudie.

Dessutom undersöktes i avhandlingen är� liga faktorers 
betydelse för barnens bentäthet. Det fanns ett klart 
samband mellan barnets och föräldrarnas bentäthet. 
Hade båda föräldrarna låg bentäthet så var risken för 

barnet sex gånger högre att också ha lägre bentäthet; ett 
motsvarande samband har tidigare visat sig föreligga hos 
friska barn och föräldrar. 

Sammanfattning

Nedsatt bentäthet förekom i hög utsträckning hos 
svenska barn och ungdomar med IBD. Möjliga 
riskfaktorer för nedsatt bentäthet var svårare sjukdom 
med ökad in� ammationsaktivitet i tarmen, manligt kön 
och lågt BMI. Men även genetiska faktorer visade sig ha 
stor betydelse för barnens bentäthet trots deras kroniska 
tarmin� ammation. Det har hittills varken funnits 
internationella eller nationella riktlinjer vad gäller 
uppföljning av bentätheten hos barn och ungdomar 
med IBD. Forskningsresultaten styrker behovet av 
att införa kontroller av bentätheten, speciellt hos de 
patienter  som uppvisar riskfaktorer, som till exempel hög 
aktivitet i tarmsjukdomen, lågt BMI eller känd nedsatt 
bentäthet hos föräldrarna. Resultaten understryker 
också betydelsen av att optimera behandlingen av dessa 
patienter för att minimera in� ammationen som delvis 
orsakar nedsatt bentäthet. 

Jag har ha�  osteoporos; � ck min diagnos för 13 år 
sedan då var jag 54 år. Det var en chockupplevelse att få 
beskedet men samtidigt en lättnad. Hade länge ha�  ont 
i låren och hö� erna. Tyckte och tycker om att träna men 
� ck väldig träningsvärk i minst tre dagar och särskilt då i 
benen. Numera är det inte så, utan det känns bara skönt 
att vara lite mör i kroppen. Jag har inte ha�  någon fraktur 
i vuxen ålder, men väl � era under barnaåren. E� er min 
diagnos � ck jag medicin och e� er några månader var 
värken över. Jag är nog ingen typisk benskör person. Det 
var mina hö� er som var riktigt dåliga men ryggen var 
bra.
Jag har medicinerat sedan dess och blivit bättre och idag 
är jag nästan ifatt mina jämnåriga men har fortfarande 
osteopeni, ett förstadie till osteoporos.
Vart tredje år har min rygg och hö� er blivit kontrollerade 
med DXA-mätare. Så nu har jag bra statistik över hur jag 
förbättrats.

Sedan jag slutat arbeta tränar jag mer än tidigare med 
styrketräning, gymnastik och promenader och är noga 
med min kost.
Varför min osteoporos ser ut så här tror jag beror på att 
jag har celiaki och är laktosintolerant.  Jag var väldigt sjuk 
i magen under ungdomsåren, då man bygger sitt skelett. 
Jag � ck diagnosen celiaki först när jag var 38 år och lak-
tosintolerant när jag var 60 år. Min mage och hjärna var 
inte vänner. E� er att jag hade ätit � ck jag alltid ont i ma-
gen och den svällde upp och när magen lugnat ner sig 
� ck jag huvudvärk. Mycket energi gick åt till detta. Som 
barn vaknade jag ibland och skrek för jag hade så ont i 
magen. Läkaren sa att det berodde på att jag inte � ck 
utlopp för min energi. I tonåren var jag riktigt dålig och 
då � ck jag diagnosen magkatarr. Jag magrade och blev 
underviktig och det varade ända upp i 30-årsåldern.
När min kost inte längre innehöll gluten tillfrisknade jag 
snabbt och gick upp i vikt. Tyvärr går det inte lika fort 
med skelettet.
Jag har också ärvt osteoporos från båda mina kära 
föräldrar och även min bror är drabbad. Jag är väldigt 
tacksam för att jag fått tidig hjälp och sluppit frakturer. 
Även min bror � ck tidig hjälp i samma ålder som jag, 
men för hans del var det osteoporos i ryggen.
Sol-Britt Sundvall
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