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Vid obehandlad osteoporos blir skelettet skört och 
benbrott sker vid påfrestningar som ett normalt skelett 
klarar av. Risken för att drabbas av osteoporos sam-
manhäger med flera faktorer. Rökning är en av flera 
riskfaktorer och det kan finnas en ärftlig belastning. 
Ibland orsakas osteoporos av en bakomliggande sjuk-
dom och man talar då om sekundär osteoporos. En 
sådan sjukdom är bisköldkörtelöverfunktion (primär 
hyperparatyreoidism) som fortsättningsvis förkortas 
pHPT. Man räknar med att runt en procent av den 
vuxna befolkningen i vårt land drabbas av sjukdomen. 

Förekomsten ökar med stigande ålder och pHPT är tre 
gånger vanligare hos kvinnor än hos män. Hos kvin-
nor efter klimakteriet beräknas förekomsten till cirka 
3 %.

Bisköldkörtlarna hos människa beskrevs första 
gången i slutet av 1880-talet av en svensk forskare i 
Uppsala, Ivar Sandström.  Det skulle dock dröja in på 
1920-talet innan man förstod körtlarnas betydelse. I 
bisköldkörtlarna bildas ett hormon, parathormon, 
vars uppgift är att höja nivån av kalcium i blodet till 
en ideal nivå. Kalcium är livsviktigt, inte bara för 
skelettet. Kalciumjoner är nödvändiga i nästan alla 
livsviktiga processer i kroppen och kalciumnivån i 
blodet hålls normalt inom ett snävt intervall.  Man 
har som regel fyra bisköldkörtlar och de känner av 
koncentrationen av kalcium i blodet. Parathormon 
utsöndras när kalciumnivån sjunker under en viss 
nivå och påverkar skelettet och njurarna så att kalcium 
frisätts från skelettet och mindre kalcium utsöndras 
med urinen. Dessutom förmedlar parathormon 
aktivering av D-vitamin, vilket medför att upptaget 
av kalcium från tarmen ökar. Sammantaget leder detta 
till att kalciumkoncentrationen i blodet stiger.  Vid 
pHPT är det oftast en, ibland flera bisköldkörtlar, som 
”löper amok” och skickar ut hormonet i blodet trots 
att kalciumkoncentrationen inte är låg. Därigenom 
höjs kalciumnivån i blodet ytterligare vilket sker på 
bekostnad av kalciummättnaden i skelettet. 

Skelettet är inte statiskt utan en levande vävnad. 
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Det pågår hela tiden nedbrytning och nybildning 
av ben. Denna benomsättning är nödvändig för att 
skelettet ska behålla sin styrka. Benomsättningen 
styrs av två typer av celler: osteoklaster som bryter ner 
gammalt ben och osteoblaster som bygger upp nytt 
ben. Nytt ben bildas genom nybildning av bindväv 
som ”förkalkas” och det kräver tillgång till kalcium. 
Parathormonets effekt på skelettet är komplicerad. 
Hormonet påverkar såväl osteoblaster som osteoklaster 
och stimulerar såväl bennedbrytning som benbildning. 
När parathormonkoncentrationen i blodet är förhöjd 
under lång tid tar bennedbrytningen övertaget 
och man räknar med att minst en fjärdedel av alla 
patienter med pHPT på sikt utvecklar osteoporos. 
Vid pHPT kan man inte förbättra mineraliseringen 
av benet genom medicinering med kalcium, då 
upptaget av kalcium i skelettet är blockerat. Medan 
kroniskt förhöjda nivåer av parathormon medför ökad 
bennedbrytning och ökad risk för osteoporos, kan 
kortvarig förhöjning av parathormonkoncentration 
i blodet stimulera till nybildning av ben. På senare 
år har man börjat utnyttja tillfällig behandling med 
parathormon i injektionsform som behandling vid 
svår osteoporos hos patienter som inte lider av pHPT. 
Parathormon har en kort halveringstid och försvinner 
snabbt ur blodet efter injektion. 

Diagnosen pHPT ställs enkelt med ett vanligt 
blodprov som påvisar förhöjda koncentrationer av 
kalcium och parathormon i blodet. Idag ställs ofta 
diagnosen av en slump i samband med hälsokontroll, 
då många patienter med pHPT saknar tydliga symtom.  
Ibland ställs diagnosen i samband med utredning av 
osteoporos, då kontroll av kalcium, parathormon och 
D-vitamin ingår i rutinutredning. D-vitaminbrist är 
vanligt vid pHPT. D-vitaminbrist leder till förhöjda 
parathormonnivåer men det är inte helt klarlagt varför 
D-vitaminbrist är vanligt vid pHPT.

Förutom att pHPT har negativa effekter på skelettet, 
medför sjukdomen risk för andra symtom och 
komplikationer. Symtomen är ofta diffusa. Ibland 
talar man om symtom som ”svaghet i kropp och 
själ”. Njursten, högt blodtryck och hjärtkärlsjukdom 
är vanligare vid pHPT än hos befolkningen i övrigt.  
Minnes- och koncentrationssvårigheter samt psykiska 
symtom som depression kan förekomma. 

Orsaken till pHPT är vanligen en godartad tumör 
(paratyreoidea-adenom) som överproducerar parat-
hormon.  Detta adenom kan avlägsnas med ett för-

hållandevis enkelt kirurgiskt ingrepp. Efter opera-
tion normaliseras kalciumnivån i blodet i nästan alla 
fall. Normala bisköldkörtlar väger bara 40-60 mg 
och adenom är ofta så små att de inte kan ses med 
röntgen. Ibland kan de lokaliseras med ultraljud eller 
isotopröntgen före operationen, men det är inte nöd-
vändigt. En van kirurgs inspektion vid operation har 
fortfarande bäst träffsäkerhet och 95 % av patienter 
med pHPT som opereras botas med ett ingrepp. Man 
kan tillfälligt normalisera kalciumnivån i blodet med 
medicinsk behandling, men den är inte botande. In-
ternationella ”guidelines” rekommenderar operation 
för samtliga patienter med pHPT som har njursten, 
njurfunktionspåverkan, osteoporos eller kalciumnivå-
er över 2,75 mmol/l. Operation rekommenderas också 
för alla pHPT-patienter som är yngre än 50 år, för att 
förebygga komplikationer av sjukdomen på sikt. 

Kalcium och D-vitamin är fortfarande basbehandling 
vid osteoporos. Vid pHPT kan man inte medicinera 
med kalcium, då det inte kan tas upp i skelettet. Istället 
stannar det i blodet och höjer kalciumnivån ytterligare. 
Behandling med D-vitamin kan genomföras i vissa 
fall vid pHPT, men risken finns att kalciumnivån 
i blodet stiger. När pHPT väl är botad kan kalcium 
och D-vitamin tillföras utan risk.  Vi har nyligen på 
Karolinska genomfört en s.k. dubbelblindstudie, där 
patienterna lottades till att få behandling med enbart 
kalciumtillskott eller kalcium i kombination med 
D-vitamin efter operation för pHPT. Patienterna 
undersöktes med bentäthetsmätning, s.k. DEXA (dual 
energy x-ray absorptiometry), före och ett drygt år 
efter operation för pHPT och vi följde nivån av s.k. 
benmarkörer i blodet som ett mått på benomsättning. 
Vi kunde konstatera att nivån av benmarkörer sjönk 
snabbt efter operation. Bentätheten hade förbättrats 
i nästan alla fall vid uppföljningen ett år efter 
operationen, oberoende av om de patienterna hade 
erhållit D-vitamintillskott eller inte. 

Sammanfattningsvis bör man utreda om det finns 
bakomliggande orsaker till osteoporos och i så fall 
undanröja dessa. Vid pHPT och osteoporos är 
operation klart indicerad, såväl för att normalisera 
benomsättningen som för att tillåta effektiv behandling.


