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AUTOREFERAT Den 30 september
2005 försvarade distriktstandläkare 
Grethe Jonasson avhandlingen »Mandi-
bular alveolar bone mass, structure and
thickness in relation to skeletal bone
density in dentate women« vid odonto-
logiska institutionen, Sahlgrenska aka-
demin, Göteborgs universitet. Fakultets-
opponent var docent Christina Lindh
från avdelningen för odontologisk rönt-
gendiagnostik, Malmö högskola. Hand-
ledare under avhandlingsarbetet var 
professor Stavros Kiliaridis.

Syftet med avhandlingen var att undersöka 
möjligheten av att använda karakteristika från 
underkäken för att identifiera kvinnor med låg 
bentäthet.

Avhandlingen visar att det finns ett signifikant 
samband mellan underarmens bentäthet (BMD) 
och alveolarprocessens benstruktur, dess ben-
massa och dess bucko-linguala tjocklek. Efter 
fem år är förändringen i BMD signifikant korrele-
rad till förändringen hos dessa faktorer. Mätning 
av benstrukturen kan användas till att identifiera 
kvinnor med låg benmassa.

BAKGRUND
Osteoporos är ett tillstånd med minskad benväv-
nad och förändringar i benvävnadens struktur 
som leder till en minskad hållfasthet och ökad 
frakturrisk. Endast Norge har större frakturfre-
kvens än Sverige. Osteoporosfrakturerna medför 
stora kostnader för samhället och försämrad livs-
kvalitet och hög dödlighet för patienterna.

Det finns inget vetenskapligt underlag för att 
screena friska medelålders personer. Mätning 
av bentäthet hos individer med flera riskfakto-
rer är indicerad eftersom det har visat sig vara 
kostnadseffektivt att behandla högriskpatienter, 
speciellt de som redan har haft en fraktur.

En expertgrupp tillsatt av WHO har definierat 
osteoporos hos kvinnor som ett mätvärde på 
bentätheten mer än 2,5 standardavvikelser under 

medelvärdet för unga friska kvinnor i samma po-
pulation. Osteopeni (minskad bentäthet) har ett 
mätvärde som ligger mellan 1 och 2,5 standard-
avvikelser under medelvärdet för unga kvinnor. 

Riskfaktorer för fraktur är hög ålder, tidigare 
frakturer, kortisonbehandling, ärftlighet, kvinn-
ligt kön, fysisk inaktivitet, låg vikt, tobaksrökning 
och fallbenägenhet.

Ett bens styrka är avhängigt av dess storlek, dess 
benmassa och dess struktur. Benets sammansätt-
ning av kompakt och trabekulärt ben varierar på 
olika ställen i kroppen och det är därför svårt att 
»översätta« bentäthet på ett ställe till bentäthet 
på ett annat ställe. Underkäken har samma ben-
komposition som underarmen, det vill säga cirka 
80 procent kompakt ben och 20 procent trabe-
kulärt ben. Det trabekulära benet har en yta som 
är 10 gånger så stor som det kompakta benets. 
Eftersom de benceller, osteoblaster och osteo-
klaster, som är aktiva i benomsättningen befin-
ner sig på benytan går både benförnyelsen och 
bennedbrytningen snabbare i det trabekulära be-
net än i det kompakta benet.

Den trabekulära benstrukturen i käken avbil-
das bra interdentalt på de röntgenbilder som 
tas varje år på en stor del av befolkningen. Om 
man med hjälp av röntgenbilder kan identifiera 
personer som har låg bentäthet kan vi som arbe-
tar inom tandvården remittera dem för mätning 
av bentäthet i andra skelettdelar, till exempel 
ländrygg och höft. Detta kan i sin tur medföra 
att patienter med osteoporos upptäcks innan 
frakturer inträffar. På så sätt skulle tandvården 
kunna medverka till att minska antalet frakturer 
i befolkningen.  

SYFTE 
Syftet med avhandlingen var att undersöka om 
underkäkens tjocklek, benmassa och benstruk-
tur kan indikera en förhöjd risk för osteoporos 
genom att:
■  studera alveolarprocessens tjocklek hos indivi-
der med olika bentäthet i underarmen (BMD) [1],
■ analysera sambandet mellan underkäkens ben-
massa och struktur samt underarmens BMD [2],
■ undersöka inverkan av lokala faktorer som 
masseter och antalet ockluderande tänder på 
underkäkens benmassa och struktur [3],
■ prospektivt följa en kohort av kvinnor under 
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fem år och analysera hur förändringar i under-
käkens tjocklek kan sättas i samband med för-
ändringar i underarmens BMD [4],
■ prospektivt följa en kohort av kvinnor under 
fem år och analysera hur förändringar i under-
käkens benmassa och bentextur kan sättas i sam-
band med förändringar i underarmens BMD [5].

MATERIAL OCH METOD
160 kvinnor i åldern 20–78 år, rekryterades kon-
sekutivt bland patienter på en folktandvårdskli-
nik. Underarmens bentäthet mättes med Dual 
X-ray energy absorptiometry (DEXA). Tändernas 
och alveolarprocessens bucko-linguala tjocklek 
mättes med en mätklocka på 35 ställen [1, 4]. Dif-
ferensen mellan tjockleken på två nivåer mitt på 
roten av varje tand betraktades som ett uttryck 
för alveolarprocessens form [1].

Apikalbilder analyserades för att bestämma 
alveolarprocessens optiska täthet som uttryck 
för mandibulär benmassa [2, 5]. Ett visuellt in-
dex (figur 1) (Lindh et al 1996) användes för att 
mäta mandibelns benstruktur [2, 5]. En separat 
röntgenbild av aluminiumtrappor användes som 
referens för att kalibrera för variationer i ex-
ponering och framkallning. Massetermuskelns 
tjocklek mättes med ultraljud och antalet ocklu-
derande tänder noterades [3].

I de två longitudinella studierna mättes föränd-
ringar i den bucko-linguala tjockleken i underkä-
ken på modeller [4] samt förändringar i benmas-
sa [5] och textur [5] på digitaliserade röntgen, alla 
tagna med fem års mellanrum. Förändringarna 
sattes i relation till förändringar i BMD. Underkä-
kens bentäthet bestämdes med hjälp av ett his-
togram av gråtoner [5] och bentexturen [5] mät-
tes med en ny statistisk analysmetod som mäter 
övergångarna mellan trabeklarna och »märg-
rummen«, det vill säga en benstrukturanalys.

Termen »bentextur« används här för benstruk-
turen när den datorbaserade analysmetoden an-
vänds, medan termen »benstruktur« har en mer 
övergripande innebörd och också används när 
det visuella indexet är inkopplat.  

RESULTAT
Studierna visar att BMD är korrelerad till alveo-
larprocessens tjocklek [1, 4], form [1], benmassa 
[2, 5] samt benstruktur [2, 5] och bentextur [5]. 

En referensbild är nödvändig för att kalibrera för- 
ändringar i framkallningsprocessen när benmas-
san men inte benstrukturen ska mätas. Lokala 
faktorer som massetermuskeln och ockluderan-
de tänder samt antalet år efter klimakteriet på-
verkar alveolarprocessens benmassa (R2=0,52, 
p<0,001) [3] men inte benstrukturen  som endast 
är korrelerad till BMD. 

Ålder och benstruktur (visuellt index) är 
båda signifikanta prediktorer för BMD (R2=0,52, 
p<0,001) [2]. Alveolarprocessens tjocklek be-
stäms främst av tandrotens dimension men i 
molarområdet bestäms tjockleken även av mas-
setermuskelns tjocklek och antalet ockluderande 
tänder (R2=0,70, p<0,001) [3].

De två longitudinella studierna visar att BMD, 
alveolarprocessens tjocklek [4] och benmassan 
[5] i medeltal minskar signifikant med åldern 
medan benets grundstruktur är relativt konstant 
enligt bedömning med det visuella indexet [5]. 
Små förändringar i trabeklarnas tjocklek och 
det intertrabekulära avståndet registrerades 
med bentexturanalysen [5]. Förändringarna kor-
relerade signifikant med BMD-förändringarna 
(r=0,39, p<0.001). 

Minskningen i alveolarprocessens tjocklek 
var större posteriort än anteriort och den största 
förändringen skedde kring klimakteriet [4]. För-
ändringarna i alveolarprocessens tjocklek kor-
relerade signifikant med förändringarna i BMD 
(r=0,35–0,56). Också förändringar i alveolar-
processens benmassa, bedömda med histogram, 
korrelerade signifikant med förändringarna i 
BMD [5] (r=0,33, p<0.001). 

KLINISKA IMPLIKATIONER
Eftersom de aktiva bencellerna finns på benytor-
na och det finns fler benytor i tätt trabekulärt ben 
än i glest trabekulärt ben kan man tänka sig att 
trabekelstrukturen kanske kan ha betydelse både 
vid benförlust efter klimakteriet och vid läkning 
efter ett kirurgiskt ingrepp.

Vid planering av implantatbehandling inne-
bär en gles benstruktur att man bör vänta längre 
innan implantatet belastas än när benstrukturen 
är tät. En tät benstruktur kan vara en varning om 
att det krävs ordentlig kylning vid urborrning för 
implantat för att förhindra överhettning. Också 
vid vuxen ortodonti kan man förvänta sig olika 

Figur 1 a–c. a) Gles benstruktur, b) blandad tät och gles benstruktur samt c) tät benstruktur.
a b c
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reaktioner på den ortodontiskt applicerade kraf-
ten i tätt och i glest ben. Resultaten i avhand-
lingen indikerar att man sannolikt bör ta hänsyn 
till alveolarprocessens tjocklek och benstruktur 
när man forskar på sambandet mellan osteopo-
ros och parodontal benförlust. De motstridande 
resultaten i litteraturen när det gäller detta sam-
band kan kanske förklaras av att man hittills inte 
har beaktat dessa faktorer. 

KONKLUSION
Bentätheten i underarmen är signifikant korrele-
rad till underkäkens benstruktur, benmassa och 
tjocklek. En enkel utvärdering av den trabekulä-

ra benstrukturen i underkäken med det visuella 
indexet kan i framtiden bli en användbar para-
meter för att klassificera patienter i riskgrupper 
för osteoporos.

Bentexturanalysen kan registrera föränd-
ringar i benstrukturen, vilket är svårare med det 
visuella indexet. En röntgenologisk utvärdering 
av benmassan i underkäken är komplicerad att 
använda eftersom den påverkas av alveolarpro-
cessens tjocklek och lokala funktionella fak-
torer som massetermuskeln och ockluderan-
de tänder samt kräver en referensbild för att 
kompensera för variationer i framkallning och 
tjockleken hos mjukvävnaden. 
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Käkben kan avslöja
risk för osteoporos
Opponenten har ordet

Grethe Jonassons avhandling belyser osteoporos, 
ett tillstånd som är vanligt och vars konsekvenser 
orsakar ett stort lidande för enskilda människor 
samt stora kostnader för samhället. Varje år in-
träffar cirka 70 000 osteoporosrelaterade frak-
turer i Sverige. Benskörhetsfrakturer är ett stort 
hälsoproblem i västvärlden och kan jämföras med 
andra folksjukdomar både till antalet fall, dödsfall 
och sänkt livskvalitet som följd av frakturer. 

Diagnosen osteoporos utgår från mätning av 
bentäthet. Den vanligaste metoden för att mäta 
bentäthet är i dag dual-energy-x-ray-absorptio-
metry (DXA). Under senare år har andra metoder 
utvecklats och inom odontologin har man intres-
serat sig för hur bentätheten i käkarna korrelerar 
till bentätheten i andra skelettdelar.

Hypotesen bakom denna forskning är att man 
genom att upptäcka individer med låg bentäthet i 
käkarna skulle kunna identifiera dem som har låg 
bentäthet i till exempel höft eller ländrygg och på 
så sätt kunna förutsäga om en individ löper risk 
att drabbas av fraktur.

Ett sätt att kartlägga bentäthet i käkarna är ge-
nom analys av röntgenbilder. Mycket mer än mi-
neralinnehållet påverkar dock hur benvävnaden 
tecknar sig i röntgenbilden. Grethe Jonasson har 
på ett mycket systematiskt sätt kartlagt ett flertal 
faktorer i underkäken som är av betydelse för vad 
som kan upptäckas i en röntgenbild. I det första 
delarbetet mättes alveolarutskottets tjocklek i 

bucko-lingual led vid flera mätställen. Resul-
taten relaterades till de undersökta kvinnornas 
bentäthet i underarm. I det andra delarbetet be-
dömdes och klassificerades benvävnadens tra-
bekelteckning i röntgenbilder av underkäkens 
premolarområde och resultaten korrelerades till 
bentätheten i underarmen.

I de sista delarbetena presenteras resultaten av 
uppföljningar efter fem år: förändringar i alveo-
larutskottets tjocklek samt benvävnadernas tra-
bekelteckning, som analyserats såväl subjektivt 
som med digital teknik.  Jag vill särskilt framhålla 
just avhandlingens sista delarbete. Nya röntgen-
metoder och tekniker för att analysera röntgen-
bilder utvecklas i snabb takt och säkert kommer 
olika former av bildbehandling och analys att 
kunna användas framöver. En sådan teknik finns 
beskriven i detta delarbete. Det gäller nu för oss 
som forskar inom detta område att säkerställa 
hur tillförlitliga olika diagnostiska metoder är 
och hur applicerbara de är i en vardaglig klinisk 
situation.

Grethe Jonasson har genom sitt avhandlings-
arbete bidragit till detta arbete. En annan styrka 
med delarbete fem är användandet av röntgen-
bilder för att göra jämförelser över tid.

En fördel för oss som arbetar inom tandvården 
är just att vi tar röntgenbilder med relativt kon-
stanta tidsintervall och med likartad projektion. 
Detta sker inte på samma sätt inom medicinsk 
radiologi och utgör en god förutsättning för att 
upptäcka små förändringar över tid, något som 
kan vara viktigt till exempel för att identifiera 
patienter som har eller är i riskzonen för att få 
osteoporos. ■
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