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Ett särtryck från 

Läkemedel för att förebygga och 
behandla benskörhet.

En artikel av Ove Törring.

Är du benskör?
Vi arbetar för dig.

RIKSFÖRENINGEN OSTEOPOROTIKER - ROP 
är en rikstäckande organisation för personer med osteoporos – benskörhet och för  deras 
anhöriga och andra som har anknytning till eller arbetar med osteoporospatienter. 
Föreningen bygger på ideella krafter och är politiskt och ideologiskt obunden.

Alla är välkomna som medlemmar i Riksföreningen Osteoporotiker. Både du som har 
benskörhet och du som inte har det men som vill stödja vårt arbete och få information 
från oss.

Du når oss på vår hemsida www.osteoporos.org      
E-post: osteo@telia.com. Medlemsavgift 200 kr/kalenderår, plusgiro 71 34 89-3



Ove Törring, docent vid Karolinska Institutet och 
överläkare i endokrinologi vid Södersjukhuset.

Hur håller skelettet sig friskt och starkt?
Det skelett vi har när vi blir äldre är inte detsamma som 
när vi är 20 - 30 år. Som med allt annat som används 
dagligen sker ett slitage. Man behöver regelbundet un-
derhålla och reparera det som är uttjänt eller defekt. I 
skelettet sker reparation och renovering i mikrometer-
stora områden där gammal och defekt benvävnad finns. 
Reparationen pågår dygnet runt och färdiga arbeten 
avslutas och nya påbörjas hela tiden så att benvävnaden 
håller sig i god kondition. Skelettet kan därmed motstå 
de påfrestningar som ett normalt liv innebär, både vad 
avser förmågan att klara fysisk belastning men också att 
kunna motstå våldsamma och plötsliga krafter som an-
nars kan leda till benbrott. 

Går man ned på minsta nivån i skelettet, den cellulä-
ra, finner man att det finns miljoner till miljarder pyt-
tesmå områden på några tusendels millimeter där ett 
gäng av specialutvecklade ”rivningsarbetare”, så kallade 
osteoklaster, avlägsnar gammal eller skadad benvävnad 
på ytan av denna och därmed bildar en långsmal grop. 
Tittar man noga efter ser man att efter dessa kommer en 
hel här av ”byggnadsarbetare” som fyller i gropen. Dessa 
kallar vi osteoblaster. När gropen är ifylld, vilket hos 
friska tar ca 3 månader, har man återställt en jämn yta 
där frisk benvävnad har ersatt det som togs bort. Man 
har beräknat att drygt 10%  av skelettet renoveras varje 
år på detta sätt. 

Den del av processen där osteoklaster avlägsnar ben 
kallas för benresorption. Läkemedel som hämmar denna 
process benämns därför ”antiresorptiva läkemedel”. 

Den andra fasen av processen, där osteoblaster lägger 
in frisk benvävnad, kallas för benformation. Läkemedel 
som stimulerar benformationen kallas ”anabola läkeme-
del” (men har i övrigt ingenting att göra med de ”ana-
bola steroider” som kroppsbyggarna använder).

Hur uppstår osteoporos?
Till skillnad från samhället där man ibland bygger flera 
hus eller kontor än samhället efterfrågar är aktiviteten i 
benvävnaden oerhört noga reglerad och balanserad och 
det tar längre tid att bygga och forma strukturerat än att 
bara ”riva bort” d.v.s. resorbera. Kontroll och reglering 
av processen och balansen är därför nödvändig. 

När man utvecklas under barn- och ungdomsåren fram 
till c:a 25-30 års ålder, där skelettet anses vara fullmo-
get, har man en positiv balans eftersom benformationen 
överstiger resorptionen. Vid c:a  25-40 års ålder har man 
balans mellan resorption och benformation. 

Om man däremot förlorar mera benvävnad vid varje 
cykel än man ersätter, blir nettobalansen negativ och 
man förlorar långsamt benmassa. Och detta är just orsa-
ken till benskörhet, osteoporos. Efter c:a 35-40 års ålder 
leder det naturliga åldrandet samt speciellt hos kvinnor 
de närmsta åren efter menopausen, till att osteoblasterna 
inte hinner lägga in lika mycket ben som osteoklasterna 
avlägsnar. Så småningom leder en negativ balans mellan 
resorption och formation till att viktiga strukturer i ben-
vävnaden kan förlora sin spänst och styrka vilket medför 
benskörhet. 

Därmed kan en fraktur uppstå trots att kraften i fallet 
när man t.ex. ramlar kan tyckas relativt  ringa och som 
man förut har klarat av utan problem. Dessa frakturer 
kallas ”lågenergi frakturer” eller osteoporosfrakturer. 
De är oftast lokaliserade i rygg, handled, överarm eller 
höft och är typiska för patienter med benskörhet.

Hur regleras benomsättningen?
Den viktiga balansen mellan benresorption och benfor-
mation regleras av många faktorer. Lokala faktorer som 
finns i skelettet och benmärgen påverkar. Hormoner 
som cirkulerar i blodbanan, graden av motion och fysisk 
aktivitet, kroppsvikt och inte minst sjukdomar och läke-
medel av olika slag påverkar också regleringen. 

Under senare år har identifikationen av två nyckelsig-
nalproteiner, RANKL och OPG, fått avgörande bety-
delse för vår förståelse och för utvecklingen av nya läke-
medel (Figur 1). RANKL är den signalsubstans som re-
kryterar celler som utvecklas till osteoklaster (osteoklast 
precursor celler) och som aktiverar osteoklasterna. Däri-
genom ökas benresorptionen. RANKL produceras i os-
teoblaster och liknande celler under inverkan av olika 
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hormoner och lokala faktorer. Ju mera RANKL som 
bildas ju högre blir benresorptionen. Men kroppen har 
också en egen skyddsfaktor som hämmar denna process 
och som kallas OPG. Ju mera OPG, ju lägre benresorp-
tion och ju längre tid får således benformationen på 
sig att bygga/ersätta med nytt ben. Så balansen mellan 
RANKL och OPG är viktig för om vi förlorar eller ökar 
vår benmassa. Olika hormoner, tillväxtfaktorer, inflam-
matoriska signaler, läkemedel (t.ex. kortison), sjukdo-
mar etc. kan påverka denna balans negativt så resultatet 
blir att benskörhet utvecklas. 

Nya läkemedel under utveckling, t.ex. Denosumab, 
verkar specifikt på RANKL och ändrar balansen gynn-
samt. Därmed får benformationen överhand vilket leder 
till ett starkare skelett. Andra, såsom raloxifen, östrogen 
och strontiumranelat påverkar också balansen mellan 
benresorption och benformation, delvis via påverkan på 
RANKL-produktionen.

Läkemedel för att förebygga och behandla osteoporos
Det finns idag ett stort antal läkemedel som används i 

Sverige. Dessa kan grovt indelas i läkemedel som  hämmar 
bennedbrytningen (anti-resorptiva läkemedel) och 
medel som ökar benformationen, ofta kallade ”anabola”  
läkemedel. Anti-resorptiva läkemedel omfattar främst 
bisfosfonater, raloxifen och östrogen medan anabola 
läkemedel omfattar paratyreoideahormon, PTH. 
Strontiumranelat tillhör båda grupperna. 

Bisfosfonater
De mest använda bisfosfonaterna är alendronsyra (Fo-
samax, Alenat), risedronsyra (Optinate), och zoledron-
syra (Aclasta). Bisfosfonater hämmar benresorptionen 
genom att hämma osteoklasterna direkt. Därvid får 
benformationen längre tid på sig och resultatet blir att 
benmassan, mineralinnehållet och därmed också ben-
tätheten ökar. Därmed minskar också risken för osteo-
porosfrakturer både i ryggkotor och höft. 

Det kan finnas smärre skillnader i hur mycket mineral-
innehållet ökar mellan dessa läkemedel men resultatet 
blir att den relativa risken för att få en fraktur minskar 
med 40 - 50 %. Ökningen av mineralinnehållet är viktig 
men inte ensamt bestämmande för den ökning av håll-
fastheten som bisfosfonatbehandling (samt raloxifen 
och östrogen) medför. Studier har visat en positiv effekt 
också på benspångar som normalt försvinner i hög grad 
med åldrandet och hos patienter med osteoporos. Dessa 
benspångar bildar ett viktigt nätverk av benvävnad som 
har stor betydelse för bl.a. hållfastheten av kotkroppar, 
handled, överarm och höft. Ju fler som bevaras intakta, 
ju flera stödjepunkter finns det kvar i strukturen och dess 
bättre bevaras benets styrka vilket tillsammans med ökat 
mineralinnehåll är viktigt för hållfastheten mot fraktur. 

I regel tas bisfosfonater fastande som tablett en gång 
per vecka under flera år medan Aclasta ges en gång år-
ligen genom en kort infusion. Bentätheten kan bestäm-
mas med en s.k. bentäthetsmätare vilket sker rutinmäs-
sigt som led i kontroll av behandlingseffekten av alla 
läkemedel.

Östrogen
Östrogen är viktigt för att aktiviteten i skelettet skall hål-
las på en normal, låg nivå. Detta sker genom att östrogen 
ökar produktionen av det skyddande OPG och minskar 
produktionen av RANKL. Därmed sker en normal, låg 
rekrytering av osteoklaster. När menopausen inleds hos 
kvinnan minskar östrogennivåerna. Därmed minskar 
också OPG-produktionen och RANKL ökar vilket för-
klarar varför kvinnor förlorar 3-4 % årligen i bentäthet 
under de närmaste åren efter klimakteriet. 

Östrogen användes förut som ett läkemedel som kunde 
förskrivas mot osteoporos och studier visar att det ökar 
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Figur 1. Den ljusgröna celltypen (osteoblast) har 
förmågan att kunna bilda ben och ansvarar således 
för benformationen. Innan detta kan ske måste gam-
malt och defekt ben avlägsnas. Därför producerar 
osteoblasterna en signalsubstans, RANKL, som via 
en receptor (mottagarmolekyl), RANK, stimulerar 
tillväxten och aktiviteten hos den celltyp, osteoklas-
ter, som avlägsnar benvävnad (benresorption). Om 
kroppen behöver minska nivån på benresorption, 
ökar produktionen i osteoblasten av OPG som hin-
drar bindningen av RANKL till RANK. Därmed får 
benformationen längre tid att verka så att benmassan 
bevaras eller ökar. Denosumab har en liknande effekt. 
Andra läkemedel och hormoner kan också påverka 
RANKL/OPG-produktionen (+, öka; -, minska) vil-
ket medför ändrad benmassa.



benmassan och minskar frakturrisken. Östrogen kan 
fortfarande förskrivas vid osteoporos men rekommen-
deras enbart till kvinnor som har så betydande klimakte-
rieproblem att dessa är huvudorsaken till att läkaren 
väljer östrogen. Orsaken till denna restriktion är att fle-
ra utländska studier har visat på en ökad risk för bl.a. 
bröstcancer och blodproppar. Myndigheterna har gjort 
bedömningen att eftersom det finns alternativa läkeme-
del för osteoporos såsom bisfosfonater, så är dessa risker 
onödiga att ta. 
  
Raloxifen 
Raloxifen är en grupp av läkemedel som delar vissa egen-
skaper med östrogen men saknar andra. Behandling 
med raloxifen (Evista) medför således ökning av bentät-
het och minskning av antalet frakturer hos kvinnor med 
osteoporos efter klimakteriet. Däremot saknas risk för 
bröstcancer, eftersom Raloxifen hämmar den receptor 
(mottagarmolekyl) i cellkärnan som östrogen kan binda 
sig till med cancer som möjlig följd. Risken för blod-
proppar är i stort sett den samma som för behandling 
med östrogen. Raloxifen har varit i användning under 
många år och tas som en tablett dagligen. Man undvi-
ker förskrivning de första åren efter menopausen efter-
som raloxifen kan förstärka klimakteriebesvären under 
denna tid. 

Paratyreoideahormon
Paratyreoideahormon, PTH, är ett kroppseget hormon 
som bildas i bisköldkörtlarna. Om PTH ges som injek-
tion en gång dagligen ökar bennybildningen och bentät-
heten kraftigt och frakturrisken minskar. Både Forsteo 
och Preotact är varianter av paratyreoideahormon där 
man har visat ökning av bentätheten och minskad risk 
för fraktur. Båda medlen är relativt dyrbara och det finns 
därför restriktioner i deras användning som bl.a. medför 
att endast patienter med svår osteoporos eller som inte 
tål övriga osteoporosläkemedel kan bli aktuella för be-
handling. Behandlingen pågår under 18 månader.

Strontiumranelat
Detta läkemedel tycks både kunna hämma benresorp-
tionen och samtidigt öka benformationen. En av verk-
ningsmekanismerna tycks vara att balansen mellan 
RANKL och OPG ändras gynnsamt. Strontiumranelat 
har visats öka bentätheten och minska risken för fraktur. 
Strontiumranelat tas som ett pulver varje kväll och har 
i utländska studier visat god effekt mot frakturer i kot-
kroppar och ländrygg.

Kalcium och vitamin D
Diskussionen om huruvida kalcium och vitamin D 
verkligen skyddar skelettet och minskar frakturrisken 
böljar fram och tillbaka. Rekommendationerna för dess 
användning är att alla patienter som behandlas med nå-
got av ovanstående läkemedel alltid skall ha tillskott av 
kalcium plus vitamin D. Dessutom bör det förskrivas till 
alla patienter med benskörhet där bristande intag eller 
begränsad solexponering föreligger. Kalcium och vita-
min D kan också ges som enda läkemedelsbehandling 
till de allra äldsta. 

Nya läkemedel
Det finns en rad nya läkemedel som är under utveckling 
och som vi kan vänta att se i bruk inom något eller några 
år. Dessa har skilda verkningsmekanismer. Ett läkeme-
del som redan har visats medföra en kraftig ökning av 
bentätheten hos postmenopausala kvinnor via en helt 
ny verkningsmekanism är Denosumab. Denosumab är 
ett protein, en s.k. antikropp, som riktar sig mot, och 
neutraliserar RANKL. Detta blockerar rekryteringen 
av och aktiviteten hos osteoklaster. Därmed minskar 
bennedbrytningen och bentätheten ökar, vilket i sin tur 
minskar risken för fraktur. Det pågår omfattande stu-
dier bl.a på flera centra i Sverige för att dokumentera att 
också frakturrisken minskar. Denosumab ges som en in-
jektion i likhet med en vaccination två gånger per år och 
kan väntas vara på marknaden inom några få år.

Det finns andra nya läkemedel under utveckling som 
riktar sig mot att öka benformationen direkt eller via in-
direkta mekanismer och som befinner sig i olika, relativt 
tidiga utvecklingsfaser. 

Hur väljer läkaren behandling?
Valet av behandling sker alltid på basen av patientens 
helhetssituation. Ett läkemedel passar en typ av patien-
ter medan ett annat läkemedel kanske till och med är 
olämpligt. Dessutom måste läkaren alltid följa de före-
skrifter som statens läkemedelsverk utger. Dessa brukar 
komma vart annat till vart tredje år, senast våren 2007. 
Slutligen måste de anvisningar följas som producenten 
ger för varje läkemedel och som återfinnes i den samlade 
produktbeskrivning av alla läkemedel vi använder i lan-
det, FASS.

Läkaren tar också hänsyn till och ger eventuellt råd 
om motion och kost. Regelbunden motion och ett till-
räckligt intag av kalcium och vitamin D är viktigt för 
skelettet. För att tillgodose det senare kan eventuellt ett 
dagligt tillskott ges i form av 1-2 kalcium+vitamin D 
tabletter.
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