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Orsaken till osteoporos 
– ligger svaret i generna?

Christine Laine och Outi Mäkitie

Osteoporos (benskörhet) karakteriseras av låg bentäthet (BMD) och benkvalitet. Individens BMD, 
som påverkas starkt av ärftliga faktorer, är den viktigaste riskfaktorn för benbrott. I och med ökad 
medellivslängd och stora åldersklasser i medelåldern skulle redskap för screening och prevention 
av benskörhet vara av stort kliniskt och fi nansiellt värde, men trots intensiv forskning har inga 
genetiska markörer för kliniskt bruk ännu identifi erats. Många underliggande gener har en 
måttlig inverkan på BMD och dessa gener interagerar med varandra, vilket gör identifi kationen 
av betydande ärftliga varianter svår. Just nu är forskningen mest intensiv kring vissa signalsystem 
som kontrollerar tillväxt och nedbrytning av benvävnad, t.ex. Wnt-signalsystemet och dess 
receptor LRP5, vars olika mutationer kan orsaka både nedsatt och förhöjd bentäthet. Målet för 
forskningen är att hitta pålitliga markörer för kliniskt bruk samt nya möjligheter för utveckling 
av osteoporosmediciner.

Inledning
Osteoporos (benskörhet) karaktäriseras av 
minskad benmassa och försämrad benkva-
litet som leder till nedsatt benstyrka och en 
ökad risk för frakturer (1). Upp till 400 000 
fi nländare beräknas ha osteoporos och antalet 
tenderar att stiga i och med ökad medellivs-
längd i den fi nländska befolkningen och vår 
demografi ska struktur (2). 

Osteoporos defi nieras som en bentäthet 
(BMD, bone mineral density) som under-
skrider medeltalet i BMD hos unga friska 

kontrollpersoner med minst 2,5 standardde-
viationer (T-score -2,5) (3). Hos barn jäm-
förs resultaten med BMD hos friska barn av 
samma kön och ålder; då kallas skillnaden 
Z-score.   

Den största delen av benmassan ansamlas 
under tonåren och toppnivån nås i 20-årsål-
dern (4). Benmassan minskar därefter gradvis, 
med en snabbare minskning hos kvinnor efter 
klimakteriet. Genetiska faktorer spelar en 
stor roll vid uppkomsten av osteoporos; ärft-
liga komponenter beräknas förklara upp till 
80 procent av variationen i den åldersspeci-
fi ka bentätheten (5). Kroniska sjukdomar och 
viss medicinering, t.ex. kortison och antiepi-
leptika, kan försvaga benbyggnaden avsevärt, 
medan östrogenpreparat fördröjer förlusten 
av benmassa efter klimakteriet. Faktorer som 
kan förebygga benskörhet är adekvat intag av 
kalcium och D-vitamin, fysisk aktivitet och 
rökfrihet (4, 6).

BMD anses vara den starkaste prognostiska 
faktorn för frakturrisk. Å andra sidan uppstår 
upp till två tredjedelar av alla frakturer vid 
trauma till följd av ett lätt trauma hos patien-
ter som inte fyller osteoporoskriterierna (7). 
Själva frakturrisken påverkas även av andra 
faktorer än BMD, som benkvalitet, fysisk kon-
dition och balans (8). Frakturrisk har påvisats 
vara en självständig ärftlig variabel; nedärvda 
drag i benbyggnadens geometri kan alltså 
påverka benstyrkan trots att BMD inte nöd-
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vändigtvis är nedsatt (9, 10). Detta försvårar 
identifi kationen av patienter i riskgruppen för 
fragilitetsfrakturer. Utöver BMD-mätningar 
kunde information om ärftliga egenskaper i 
framtiden hjälpa vid screening av patienter 
och vid vårdbeslut. Ett annat mål för den ge-
netiska forskningen är att hitta nya gener och 
signalsystem som påverkar benbyggnadens 
metabolism och därmed möjliggöra utveckling 
av nya osteoporosmediciner.  

Genetiska faktorer bakom osteoporos
Osteoporos är en komplex sjukdom, d.v.s. 
uppkomsten påverkas av många olika under-
liggande gener. Tvillingstudier har påvisat att 
65 till 80 procent av etiologin är genetisk (5, 
10). Dessutom har jämförelser av DNA-ana-
lyser och kliniska data från stora befolknings-
kohorter avslöjat ett fl ertal kromosomregioner 
som associerar med nedsatt BMD och/eller 
ökad frakturrisk. Den genetiska bakgrunden 
till osteoporos i befolkningen i gemen är dock 
ännu relativt okänd. Markörer för kliniskt 
bruk har inte hittats, vilket kan bero på att 
analyserna försvåras av interaktioner mel-
lan många olika gener och skillnader mellan 
olika etniska grupper. Till en viss del ligger 
dessutom olika gener bakom ärftlighet av 
BMD och ärftlighet av frakturrisk; därmed 
varierar resultaten i analyserna beroende på 
vilka slutpunkter som väljs (9, 10). 

Den genetiska koden undersöks i dag huvud-
sakligen med hjälp av s.k. enkelbasvariationer 
(single nucleotide polymorphisms: SNP), som 
utgör den största delen av normalvariationen 
i människans arvsmassa. Genom att analysera 
vilka enskilda (eller kombinationer av) SNP 
som förekommer hos individer med en viss 
fenotyp, kan man härleda information om var 
i genomet anlag för olika sjukdomar ligger. 
Enkelbasvariationer som stör avläsningen av 
den genetiska koden och orsakar sjukdomar 
kallas för mutationer. 

Genom forskning i monogena sjukdomar 
med anknytning till osteoporos har ett an-
tal kandidatgener identifi erats. Exempelvis 
osteogenesis imperfecta orsakas av olika 
mutationer i genen som kodar för kollagen I 
(COL1A1, COL1A2) och D-vitaminresistent 
rakitis av mutationer i D-vitaminreceptorn 
(VDR). Olika polymorfi smer i dessa gener 
har även förknippats med variation i BMD 
i befolkningen i gemen (11–13). Andra 
kandidatgener har utvalts för att de regle-
rar kalciummetabolismen eller funktioner 
hos benrelaterade celler. I Tabell I anges de 

Kandidatgener för osteoporos

Hormoner, cytokiner och receptorer
Androgenreceptor
Aromatas
Calcium-receptor
Calcitonin-receptor
Fibroblast growth factor (FGF) 
Interleukin (IL)-1 α och β
IL-1 receptor antagonist
IL-6
PTH (bisköldkörtelhormon)
PTH-receptor (PTHR1)
PTH-relaterat protein (PTHrP)
Tumor necrosis factor (TNF) och receptor 2
Vitamin D-receptor (VDR)*
Östrogenreceptor α och β

Reglering av osteoblaster och osteoklaster
Bone morphogenic protein (BMP) 2, 4, 5 och 7
BMP antagonist (NOG)
Cathepsin K (CATK)
Kloridkanal 7 (CLCN7)
Leptin 
Lipoprotein-relaterade receptorer (LRP) 5* och 6*
Osteoprotegerin (OPG)*
Osterix (OSX)
Receptor activator of nuclear factor κ B (RANK)*
RANK-ligand (RANKL)*
RUNX2
Sclerostin (SOST)
Transforming growth factor β (TGFβ)
Wingless (WNT)-gener 3a, 5a, 7a, 14

Matrixkomponenter och övriga
Klotho
Kollagen typ 1 α I (COL1A1)*
Osteocalcin 

Tabell I. 
Kandidatgener för osteoporosbenägenhet 
(anpassad från Ralston et Crombrugghe, Genes 
Dev. 2006 Sep 15;20(18):2492-506). 

* Gener som nämns i artikeln är 
märkta med asterisk i tabellen.
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kandidatgener som antas påverka risken för 
osteoporos. 

Wnt-signalsystemet: LRP5 och LRP6
Wnt-signalsystemet och dess komponenter 

reglerar benvävnadens tillväxt. Ko-receptorer-
na LRP5 och LRP6 (low-density lipoprotein-
related receptor 5 och 6) bildar tillsammans 
med Frizzled ett receptorkomplex på cell-
membranen. När Wnt binds vid detta komplex 
aktiveras ß-katenin intracellulärt och ökar 
expressionen av gener som stimulerar bentill-
växt. Wnt-signalsystemets roll inom benmeta-
bolismen avslöjades år 2001 när Gong et al 
sammanknöt homozygota mutationer i LRP5 
med syndromet osteoporos–pseudogliom, en 
allvarlig recessiv sjukdom karakteriserad av 
grav osteoporos och blindhet (14). Även hete-
rozygoter för dessa mutationer har avvikande 
låg BMD och förhöjd frakturrisk (14,15). En 
del mutationer i samma gen är intressant nog 
aktiverande och orsakar en fenotyp med hög 
BMD (16). Nyligen har även en mutation 
i genen för den andra ko-receptorn, LRP6, 
identifi erats i en släkt med tidig osteoporos 
och kranskärlssjukdom (17).

Mutationer är dock sällsynta och i epi-
demiologiska studier vänds intresset mot 
association mellan vanligt förekommande 
SNP, vilka anses höra till normalvariationen 
i människans arvsmassa, och kliniska fenoty-
per. Flera SNP i LRP5, i synnerhet A1330V, 
har påvisats associera med nedsatt BMD och 
ökad frakturrisk i befolkningen över lag (18). 
Riskökningen är dock relativt anspråkslös 
med ett odds på 1,28 för vertebral frakturrisk 
hos bärare av en kombination av två olika 
riskalleler (19).   

RANK-RANKL-signalsystemet: OPG
RANK-RANKL-systemet (receptor activa-

tor of nuclear factor-kappaB, och dess ligand) 
inducerar differentieringen av osteoklaster. 
Faktorer som ökar nedbrytningen av ben 
(t.ex. ökad insöndring av bisköldkörtelhor-
monet PTH eller medicinering med kortikos-
teroider) ökar uttrycket i och insöndringen 
av RANKL från osteoblaster. Detta får till 
stånd en aktivering av RANK i osteoklaster, 
vilket leder till ökad proliferation och dif-
ferentiering. Osteoprotegerin (OPG), som 
även den insöndras av osteoblaster, fungerar 
som en blockerande receptor för RANKL 
och förlångsammar därmed nedbrytningen av 
benmassan. OPG upptäcktes 1997 och sedan 
dess har fl era polymorfi smer i OPG påvisats 
associera med bentätheten hos äldre kvinnor 

(20–22). En del resultat är dock motstridiga; 
betydelsen av polymorfi smerna varierar mel-
lan olika populationer och dessutom verkar 
polymorfismerna interagera med föränd-
ringar i RANKL-genen. Kunskap om RANK-
RANKL-systemet används inom utvecklingen 
av nya osteoporosmediciner.

Typ 1-kollagen  (COL1A1)

Typ 1-kollagen är det huvudsakliga proteinet 
i benbyggnaden och ger benet elasticitet. 
Mutationer i COL1A1 orsakar osteogenesis 
imperfecta, som karakteriseras av lindrig till 
svår benskörhet och nedsatt BMD. En SNP 
i intron 1 har dessutom påvisats inverka på 
bentätheten hos befolkningen i allmänhet. 
Denna SNP, som ligger i ett bindningsställe 
för transkriptionsfaktor Sp1, påverkar BMD, 
frakturrisk och bengeometri samt ökar risken 
för kompressionsfraktur med upp till 40 pro-
cent per riskallel (23, 24).  

Diskussion

Över ett decennium har förfl utit sedan de 
första riskallelerna för osteoporos identifi e-
rades (12). Sedan dess har framstegen inom 
området visat att en myriad av gener inverkar 
på bentätheten och benkvaliteten, var och en 
dock endast i liten utsträckning. Dessutom 
inverkar levnadsvanor, medicinering och 
övriga sjukdomar på benbyggnaden, vilket 
gör det ännu svårare att urskilja de ärftliga 
komponenternas andel. Eftersom fraktur-
risken hos en individ inte till fullo anknyter 
till BMD, kunde genetiska tester hjälpa vid 
identifi kationen av patienter i riskgruppen 
för fragilitetsfrakturer. Genetiska tester skulle 
även möjliggöra fokuserad tidig prevention 
av osteoporoskomplikationer. Fler studier av 
stora befolkningsgrupper är nödvändiga för 
att identifi era defi nitiva riskalleler.

Det faktum att så få betydande gener har 
identifierats trots starkt belägg för ärftlig 
etiologi pekar på att de viktigaste generna 
ännu inte har hittats. Utöver SNP-alleler 
som är associerade med risk för benskörhet 
existerar det även olika monogena former av 
autosomalt dominant nedärvd osteoporos 
vars underliggande gener ännu inte lokalise-
rats (Figur 1 A och B). Segregationsanalyser 
av osteoporosfamiljer samt enstaka genetiska 
kopplingsstudier av familjematerial stödjer 
detta antagande, och identifikationen av 
LRP5 och LRP6 är konkreta exempel (9, 14, 
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17, 25–27). Heterozygoter för mutationer i 
dessa gener är sannolikt relativt sällsynta, och 
därför har associationen inte kommit fram i 
stora kohortstudier. Kopplingsstudier av fa-
miljematerial kommer i framtiden att klargöra 
en del av de genetiska orsakerna. 

Förståelsen av de underliggande faktorerna 
bakom olika sjukdomar möjliggör utveck-
lingen av nya mediciner. Ett exempel är upp-
täckten av Wnt-signalsystemet bl.a. tack vare 
studierna av patienter med hög bentäthet, 
och ett annat insikterna i RANK-RANKL-sig-
nalsystemet samt de lovande resultaten efter 
behandling av osteoporos med den monoklo-
nala antikroppen denosumab, som binder till 
RANK som en falsk ligand (28, 29).

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att 
ärftliga faktorer spelar en viktig roll vid upp-
komsten av osteoporos, men kunskapen om 
de underliggande generna och deras interak-
tioner är fortfarande bristfällig. Oberoende 
av vilka gener vi bär på kan vi alltid stödja 
vår benbyggnad med hjälp av en hälsosam 
livsstil, och det lönar sig att göra det ända 
från barnsben.
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