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Osteocyten – en cell
med flera funktioner
Osteocyten är den till antalet helt dominerande cellen i benvävnad,
men dess funktion har till stora delar varit höljd i dunkel. Forskning
har nu visat hur belastning påverkar osteocyters förmåga att reglera
benbildning och att osteocyter är involverade vid remodellering av
gammalt ben till nytt ben, fosfatutsöndring i njurar, kalciumreglering
vid amning och reglering av såväl vitt som beige fett.
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Att benvävnadens liv och leverne till stor del är
beroende av osteoblaster, som bygger upp ben,
och osteoklaster, som bryter ned ben, är en kunskap som är väl dokumenterad. Att osteocyter är
den särklassigt vanligaste bencellen och att dessa
celler spelar en stor roll inte bara för benvävnadens liv och leverne, utan även för fysiologiska
mekanismer i andra vävnader är mycket mindre
känt [1].
Under många år var förmåga att känna av belastning, och på ett okänt sätt reglera benbildning vid ökad och minskad belastning på skelettet, den enda funktion som tillskrevs osteocyter.
Under senare år har möjligheterna att studera
cellers funktioner med hjälp av nya cell- och molekylärbiologiska tekniker givit oss en insikt i osteocyternas bildning, organisation, egenskaper
och funktioner. Denna utveckling har visat att
osteocyter är viktiga för hur osteoblaster och osteoklaster bygger om benet och hur belastning
förändrar molekyler som är involverade i benbildning. Ännu mer sensationella fynd är att osteocyter kan fungera som hormonella celler involverade i fosfatutsöndring i njurar. De är också
viktiga för att tillgodose kalciumbehov vid amning och för att reglera både vitt och beige fett i
kroppen.
I denna översikt sammanfattas vår nuvarande
kunskap om osteocyters funktioner.
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Figur I.
På benvävnadernas ytor bildar benbildande osteoblaster ett täckande cellager. I de
områden där benresorption
pågår tränger osteoklaster
ner mellan osteoblaster för
att komma åt att resorbera
benet. Inuti benet finns en
stor mängd osteocyter som
tidigare varit osteoblaster
men som nu bakats in i benvävnaden.
Bilden har ställts till förfogande av
professor Tim Arnett, University
College, London.

osteoblaster

Fakta 1
Benvävnad bildas genom att osteoblaster frisätter ett nätverk av proteiner som till
90 procent består av stora kollagena fibrer. I detta finns också en mängd andra små
proteiner, som till exempel osteokalcin och osteopontin, och även många tillväxtfaktorer. I detta nätverk, som kallas osteoid, bakar osteoblasterna in mineralkristaller av
hydroxylapatit varvid benet blir hårt.

EN CELL BEGRAVD INNE I BENET
MED OMFATTANDE KONTAKTNÄT

Det kanske mest unika med osteocyter är att de
är begravda, eller inkapslade, i hålrum, så kal
lade lakuner, inne i benvävnadens mineraliserade matrix (figur I). Denna egenskap delar de endast med cementocyter som på motsvarande sätt
är inkapslade i det cellulära cementet på tandrotens yta och med hypertrofa kondrocyter som är
inkapslade i mineraliserat brosk i de senare faserna av tillväxtbroskets övergång till benvävnad
under längdtillväxten. De mer välkända bencellerna, osteoblaster och osteoklaster, förekommer
endast på benvävnadens ytor eller inne i de Haverska kanalerna (figur I). En annan stor skillnad
är att osteocyter är mycket mer talrika; cirka 90–
95 procent av alla benceller utgörs av osteocyter.
Till skillnad från osteoklaster, som kommer
från hematopoetiska stamceller, utvecklas osteoblaster och osteocyter från mesenkymala
stamceller i benmärgen. Osteoblaster är de celler
som bildar den proteinfyllda benmatrixen (osteoiden) och som under mineraliseringsprocessen
impregneras med hydroxylapatitkristaller (Fakta 1). Aktiva osteoblaster är kuboida celler som i
inaktiva stadier är platta, så kallade lining cells.
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Figur IIa–b.
a) I det histologiska preparatet syns osteocyternas
cellkroppar som svarta,
avlånga strukturer från vilka
en mängd, tunna, svarta utskott utgår. Dessa dendriter
breder ut sig åt alla håll och
kommunicerar med utskott
från närliggande osteocyter.
b) Utskotten, så kallade dendriter, kommunicerar inte
bara med utskott från andra
osteocyter utan också med
osteoblaster på benets yta
samt med blodkärl i benhinnan utanför osteoblasterna.
Bild IIa har ställts till förfogande av
professor Tim Arnett, University
College, London.

Under benbildningens gång kommer vissa osteoblaster att bakas in i benvävnaden och så småningom helt omgärdas av det mineraliserade benet (figur IIa).
Omkring 10 procent av osteoblasterna omvandlas till osteocyter, men vilka osteoblaster
som utväljs att bli osteoblaster, vad som bestämmer detta och vad som reglerar när de sedan förvandlas till osteocyter är i stort sett okänt. Mer
väldokumenterat är att de under denna process
blir liggande i speciella hålrum, så kallade lakuner, och att de under förvandlingens gång utvecklar en stor mängd utskott, så kallade dendriter (figur IIb). De dendritiska cellutlöparna
sträcker ut sig i små kanaler i benet. Med hjälp av
dessa kan enskilda osteocyter etablera cellkontakt med andra osteocyter i omgivningen. Vissa
av dem etablerar också kontakt med osteoblaster
och lining cells och några få sträcker sig genom
osteoblastlagret och ut i märgen där de också kan
nå kontakt med blodkärl (figur IIb). Detta nätverk
påminner mycket om de nätverk som etableras av
nervceller.
Osteocyternas nätverk är inte bara en förutsättning för deras förmåga att kommunicera med
andra celler, utan är också en förutsättning för
deras viabilitet. Runt omkring cellkroppen i laku-

nen, och runt omkring dendritiska cellutlöparna,
finns en vätska i vilken syre och andra näringsprodukter kan transporteras mellan blodkärl och
osteocyter.
Det faktum att osteocyter ligger helt isolerade från andra celler inne i lakunerna innebär att
de inte kan förnyas. Det är därför viktigt att deras
viabilitet inte påverkas. En osteocyt är en mycket
långlivad cell som kan leva upp till mer än tio år
inne i lakunen och förnyas endast i samband med
att benet byggs om (remodelleras) (Fakta 2). Denna livscykel kan jämföras med osteoblasternas,
som omfattar ett antal veckor, och osteoklasters,
som varar ett antal dagar.
När osteoblaster övergår till osteocyter blir
de mindre och får ett mindre väl utvecklat endoplasmatiskt retikel och en mindre Golgiapparat (Fakta 3). Det innebär inte att de blir passiva celler, som man tidigare trodde, utan de är
i högsta grad aktiva. När osteoblaster omvandlas till osteocyter minskar uttrycket av gener som
är av betydelse för benbildning och mineralisering, till exempel de som reglerar kollagensyntes, alkaliskt fosfatas och transkriptionsfaktorn
Runx2. Å andra sidan ökar uttrycket av andra gener, till exempel DMP1 och SOST, vilka har betydelse för osteocyters förmåga att reglera osteo-

Fakta 2

Fakta 3

I ett friskt skelett ersätts gammalt ben med nytt ben genom att osteoklaster bryter
ned (resorberar) det gamla, skadade benet och genom att osteoblaster ersätter
detta ben med nytt, friskt ben. Denna process kallas remodellering och leder normalt
till att benets form och storlek inte förändras. Vid en annan process, som kallas
modellering, resorberas och nybildas ben oberoende av varandra. På så sätt kan
benet ändra form och storlek vid till exempel belastning.

I det endoplasmatiska retiklet, som är en av många cellorganeller i cellers cytosol, bildas alla proteiner med hjälp
av den genetiska koden som överförs till retiklet från cellkärnornas DNA med hjälp av budbärarRNA. De proteiner
som ska exporteras ut från celler förpackas i Golgiapparaten, som är en del i cellernas transportmaskineri.
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blasters benbildning och mineralisering.
Andra gener vars uttryck också ökar är sådana som kan kopplas till fosfatreglering, till exempel PHEX, MEPE och fibroblast growth factor-23
(FGF23). Även uttryck av genen ORP150 ökar när
osteoblaster omvandlar till osteocyter. ORP150
kodar för ett protein som hjälper celler att klara av hypoxi (låg förekomst av syre), vilket sannolikt är kopplat till att osteocyter inte alltid har
tillgång till syre på samma sätt som osteoblaster
eftersom de befinner sig långt från kärlen på benvävnadens ytor.
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MEKANOSENSORER VID BELASTNING

Att belastning är av stor vikt för att upprätthålla
benmassa framfördes redan i slutet av 1890-talet. Klassiska exempel på detta är den minskning
av benmassa som sker vid minskad belastning i
samband med långvarigt sängliggande, allmän
låg fysisk aktivitet, men också i det viktlösa tillståndet hos astronauter. Det finns en mängd exempel på hur ökad belastning av skelettet stimulerar till ökad benmassa, till exempel i slagarmen
hos tennisspelare, i höfter hos handbollsspelare
och vid en mängd andra fysiska aktiviteter.
Mindre väl känt är hur belastningen kan påverka bencellerna. Ganska tidigt misstänkte man
dock att det omfattande nätverk som osteocyter har skulle kunna tänkas känna av belastningen och med hjälp av utskotten kunna påverka osteoblaster på cellytan. Att så är fallet visades för
tio år sedan då man hos möss introducerade en
gen specifikt i osteocyter som gör att dessa celler
blir känsliga för difteritoxin. När mössen sedan
behandlades med toxinet avdödades osteocyterna, vilket ledde till att mössen förlorade benmassa trots att osteoblasterna överlevde toxinbehandlingen. Detta visar hur viktiga osteocyter är
för att stimulera osteoblaster att bilda ben. Mössen blev också okänsliga för belastningens positiva inverkan på skelettet [2].
På vilket sätt osteocyter kan känna av belastning och påverka benmassan är inte klarlagt. Såväl deformering av benvävnaden, förändringar
i vätskeflödet kring osteocyterna och deras utskott, som elektriska potentialförändringar har
föreslagits vara av betydelse.
Även om kunskapen om hur belastning påverkar osteocyterna är bristfällig, är kunskaperna om vad som påverkas i osteocyter av belastning mer väl studerade. Initialt förändras
mycket snabbt kalciumnivåerna i cellerna och
detta följs av ökad bildning av kväveoxid (NO),
ATP och prostaglandiner [3, 4]. Alla tre är tänkbara kandidater till hur osteocyter påverkar benbildning eftersom de är väl kända för att kunna
stimulera osteoblaster. En serie studier har också visat att om bildningen av prostaglandiner
hämmas med antiinflammatoriska läkemedel

minskar belastningens bennybildande förmåga
[5]. Även östrogenreceptorer av typen ER-α (estrogen receptor-α) har visat sig vara betydelsefulla eftersom avsaknad av dessa leder till minskad
benbildning vid belastning [6]. Förvånande leder
dock inte brist på östrogen till motsvarande förändring, vilket visar att receptorns betydelse inte
är kopplad till aktivering med kvinnligt könshormon, utan receptorn har uppenbarligen funktioner som styrs på annat sätt än genom hormonell
aktivering.
Störst intresse kring mekanismer som regleras av belastning har under senare år visats för
det signalsystem som kallas LRP/WNT/FRIZZLED [7]. Detta signalsystem, som förekommer i
en mängd olika celltyper, har betydelse för celldelning, utveckling av de flesta celltyper och
många andra fysiologiska funktioner (Fakta 4).
Att de är betydelsefulla för skelettet visades första gången för cirka 15 år sedan då man fann att
en viss mutation i LRP5 (low-density lipoprotein receptor-related peptide 5), som resulterade i
överaktivt LRP5, var orsaken till osedvanligt hög
benmassa i vissa familjer och att en annan mutation i samma gen, som resulterade i mindre funktionellt LRP5, var orsaken till ärftlig osteoporos
hos barn [8, 9]. Signalsystemet består av två kom-

”Störst intresse
kring mekanis
mer som regle
ras av belastning
har under senare
år visats för det
signalsystem
som kallas LRP/
WNT/FRIZZLED.”

Fakta 4
WNTs upptäcktes initialt dels i bananflugor som en gen (Wingless) med betydelse
för utvecklande av vingar, dels som en tumörgen (Int1) i virusinducerade
bröstcancerceller hos möss. Så småningom upptäckte man att dessa två gener var
identiska och att de ingår i en familj av gener som fick namnet WNT. Olika WNTproteiner påverkar en mängd processer under fosterutveckling, i den vuxna friska
kroppen och i tumörceller hos djur och människor.
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Figur III.
I cellmembranet finns
ett co-receptorprotein
som kallas LRP samt ett
receptorprotein som heter
FRIZZLED. I närvaro av
signalsubstansen WNT
bildar dessa tre ett komplex
som leder till att FRIZZLED
signalerar till cellen så att
ß-catenin vandrar in till
cellkärnan och där reglerar
olika geners aktivitet. När
detta sker i osteoblaster
kommer gener som är
involverade i benbildning att
aktiveras.
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ponenter på cellers yta, dels en så kallad co-receptor, LRP, dels en signalöverförande receptor,
FRIZZLED, som kan aktivera signaler inuti celler
och därmed påverka olika geners aktivitet (figur
III). Den hormonliknande substans som aktiverar LRP/FRIZZLED är WNT. När LRP, FRIZZLED och WNT kommer tillsammans i ett komplex på cellytan aktiveras en kaskad inuti cellerna
vilket leder till att ß-catenin vandrar in i kärnan
och där antingen aktiverar eller hämmar olika
gener. Även om principen för detta signalsystem
är enkelt kompliceras det av det faktum att det
finns åtminstone tre olika LRPs, tio olika typer av
FRIZZLEDs och nitton lika varianter av WNTs.
Dessutom finns ett antal hämmare av vilka några, till exempel sklerostin och Dickkopf (Dkk),
hämmar genom att binda sig till LRP och förhindra bindningen mellan LRP och FRIZZLED,
medan andra, till exempel sFRPs (secreted Frizzled-related proteins), hämmar genom att binda
WNTs och förhindra att de kan aktivera LRP och
FRIZZLED (figur IVa–c).
Det är helt klarlagt genom studier på både
möss och människa att LRP5 är viktig för osteoblasternas benbildande aktivitet. Det är sannolikt att också LRP4 och LRP6 har betydelse.
Man börjar också förstå vilka WNTs som kan
64

påverka benbildning och till dessa hör WNT1,
4, 5, 7 och 10. Det är dock i stort sett okänt vilka FRIZZLEDs som är betydelsefulla för reglering av benbildning. WNTs är inte enbart viktiga för reglering av osteoblaster utan vissa WNTs
kan också reglera osteoklaster och bennedbrytning. En av dessa, WNT16, har vi funnit vara betydelsefull inte bara för benmassa och frakturer
hos möss, utan även hos människa [10]. De olika
WNTs som har kopplats till benbildning är dock
inte specifika för ben utan har också många andra funktioner varför de aldrig kan bli utnyttjade
som läkemedelskandidater.
Även osteocyter uttrycker olika komponenter i
LRP/WNT/FRIZZLED-systemet. Allra störst intresse har fokuserats till att övergången från osteoblaster till osteocyter innebär att två av hämmarna, Dickkoppf-1 och sklerostin, ökar. Av dessa
förekommer sklerostin i stort sett enbart i osteocyter. Av skäl som beskrivs i nästa avsnitt är därför sklerostin en mycket intressant läkemedelskandidat.
En mycket intressant observation är att sklerostin i osteocyter regleras av belastning. Ju mer
benvävnad belastas, desto mindre uttrycks sklerostin i osteocyter och, omvänt, ju mindre belastning desto mer uttryck av sklerostin. Eftersom
avsaknad av ß-catenin i osteocyter, den intracellulära signalen mellan cellmembranets LRP/
WNT/FRIZZLED och kärnans gener (figur III),
leder till oförmåga att svara på mekanisk belastning, är det högst sannolikt att minskad bildning av en hämmare av LRP/WNT/FRIZZLED,
till exempel sklerostin, leder till ökad aktivitet av
detta signalsystem på osteoblasternas yta. Sklerostin kan därför vara en viktig molekyl med vilka osteocyter påverkar osteoblasterna på ytan
och deras förmåga att bilda nytt ben.
Benmassan påverkas inte enbart av hur mycket
eller lite ben som osteoblaster bildar, utan även av
osteoklasters bennedbrytande aktivitet. Sålunda
leder minskad belastning inte enbart till mindre benbildning utan också till ökad bildning av
RANKL och därmed fler osteoklaster (Fakta 5),
vilket ytterligare bidrar till att brist på belastning
minskar benmassan.

Fakta 5
Osteoklaster bildas från enkärniga förstadier i
benmärgen genom att dessa celler stimuleras av
en cytokin som kallas M-CSF för att de ska bli fler
och av en annan cytokin som kallas för RANKL för
att de ska utvecklas till osteoklaster. Dessa två
cytokiner framkallar signaler i de enkärniga cellerna
så att de utvecklas till celler som slår sig samman till
mångkärniga, mogna osteoklaster med förmåga att
bryta ned benvävnad.
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SKLEROSTIN – ETT UNIKT OSTEOCYTPROTEIN
SOM REGLERAR BENBILDNING

Som nämnts ovan är sklerostin ett protein som i
stort sett enbart finns i osteocyter. Att detta protein är viktigt för benmassan blev känt innan
man förstod att det är en hämmare i LRP/WNT/
FRIZZLED-signalering och att det uttrycks i osteocyter.
Patienter med van Buchems sjukdom eller med
osteoskleros kännetecknas av mycket stor benmassa. Dessa patienters skallar kan väga flera kilogram mer än vanliga skallar. Genetiska studier
visade att båda patientgrupperna hade mutationer i en och samma gen som fick namnet SOST
[11]. När detta upptäcktes visste man inte vilket protein genen kodar för och därmed inte heller hur den påverkar bencellerna. Så småningom
fann man att SOST kodar för proteinet sklerostin
och att mutationerna resulterade i kraftigt reducerad produktion av sklerostin i osteocyter. På
detta sätt kunde dessa sjukdomar relateras till
minskad bildning av en hämmare av LRP/WNT/
FRIZZLED-signalering, vilket visar hur viktigt
detta signalsystem är för mängden ben i skelettet
(figur IVa–c).
Sklerostin har visat sig vara viktigt inte bara
för benbildning inducerad av belastning, utan
även för den benbildande eﬀekten av parathormon. Detta hormon bildas i bisköldkörteln och
är mest känt för att produceras vid kalciumbrist och då stimulera frisättning av kalcium
från skelettet genom att aktivera osteoklaster.
Den osteoklaststimulerande eﬀekten åstadkoms genom att receptorer för parathormon
på osteoblaster aktiveras och stimulerar bildning av RANKL, vilket i sin tur binds till förstadier av osteoklaster i benmärgen som då aktiveras och bildar mogna osteoklaster. Till mångas
stora förvåning kan samma receptorer på osteoblaster aktiveras av parathormon så att de i stället stimulerar osteoblaster att bilda mer ben.
Denna anabola aktivitet förutsätter att hormonet stimulerar receptorerna då och då och
inte kontinuerligt som vid kalciumbrist och osteoklastaktivering. Numera är behandling med
intermittenta parathormoninjektioner den enda
benuppbyggande behandlingen hos patienter
med benskörhet som är godkänd av läkemedelsverket. I likhet med belastning, leder denna typ
av parathormonbehandling till minskade mängder av sklerostin i osteocyter. Anabol stimulering med parathormon är därför också kopplad
till reglering av benbildning med LRP/WNT/
FRIZZLED.
LÄKEMEDELSMÅL FÖR
BEHANDLING AV BENSKÖRHET

Det faktum att sklerostin har stor betydelse för
benbildning och att det specifikt uttrycks i osteoTandläkartidningen 6 • 2017
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Figur IVa–c.
Signalering via LRP/WNT/
FRIZZLED hämmas av flera
olika inhibitorer med delvis
olika verkningsmekanismer.
a–b) Dickkoppf (Dkk) och
sklerostin hämmar genom
att binda sig till yttre delarna
av LRP och därmed förhindra
att komplexet LRP/WNT/
FRIZZLED kan förenas.
c) sFRPs (secreted Frizzledrelated proteins) binder
sig till WNT och förhindrar
därmed att det kan binda sig
till LRP och FRIZZLED.
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”En mycket intressant observation är att
sklerostin i osteocyter regleras av belastning.”
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”Nya fynd har
visat att det är
osteocyter som
är den viktigaste
cellen för att se
till att osteoklas
ter initierar att
gammalt skadat
ben byts ut.”
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cyter har medfört att det är ett intressant läkemedelsmål.
Musgenetiska studier har visat att möss som
saknar sklerostin får ökad benmassa och att möss
som producerar för mycket sklerostin får minskad mängd ben. Prekliniska studier har också visat att behandling med antikroppar som neutraliserar sklerostin kan förhindra förlust av
benmassa hos östrogenbristiga möss och till och
med leda till ökad benmassa i såväl kortikalt som
trabekulärt ben hos dessa möss. Samma antikroppar hämmar också benförlust på grund av inflammation. De stimulerar även frakturläkning
och stabilitet av implantat hos råttor. Av dessa
skäl har man utvecklat antikroppar som kan neutralisera sklerostin hos människa. Tre läkemedelsföretag har således utvecklat antisklerostinantikroppar: Amgen (romosozumab), Eli Lilly
(blosozumab) och Novartis (BPS804).
Data från kliniska prövningar med romosozumab har visat på positiva resultat genom att
benmassan i ryggkotor och höftben har ökat i
större omfattning än den som erhålls med nuvarande konventionella behandlingar med osteoklasthämmare av bisfosfonattyp eller med
parathormonbehandling [12]. Behandling med
dessa antikroppar ledde till ökning av biokemiska markörer i blodet för benbildning, men förvånande är denna ökning övergående och efter
några månader är nivåerna normala. Trots detta har en progressiv ökning av benmassan under

två års behandling rapporterats. Behandling med
antisklerostinantikroppar ledde också till minskade serummarkörer för bennedbrytning, vilket indikerar att den ökade benmassan inte enbart berodde på ökad benbildning utan också på
minskad bennedbrytning. Den senare mekanismen förklaras sannolikt av att bildning av osteoprotegerin (OPG), en hämmare av RANKL och
osteoklastbildning, stimuleras av LRP/WNT/
FRIZZLED i osteoblaster och att minskad mängd
av hämmaren sklerostin därför ökar uttrycket av
OPG. Även behandling med blosozumab har resulterat i avsevärd ökning av benmassa i kotor
och höft [13].
Behandling med antisklerostinantikroppar
verkar vara en mycket lovande terapi vid benskörhet, även om man ännu inte vet hur lång tids behandling som är nödvändig och, framför allt, hur
lång tid efter avslutad behandling som ökningen kvarstår. Helt nyligen har man rapporterat att
behandling med romosozumab inte enbart leder till ökad benmassa utan också till 75-procentig minskning av kotfrakturer [14]. Dock fanns
ingen signifikant minskad risk för övriga typer av
frakturer.
OSTEOCYTERS ROLL VID BENOMBYGGNAD

För att behålla ett friskt skelett måste benvävnaden ständigt byggas om. Denna remodellering
innebär att gammalt ben ersätts med nytt ben
och en viktig del är att detta regleras så att den

osteoklastprogenitorer
i benmärg

Figur V.
När benvävnaden åldras
bildas mikrofrakturer som
leder till att osteocyter i
området genomgår så kallad
programmerad celldöd
– apoptos. Dessa celler
och angränsande vitala
osteocyter bildar då RANKL,
som aktiverar enkärniga förstadier till osteoklaster så att
de utvecklas till flerkärniga,
mogna osteoklaster. Osteoklaster resorberar sedan
den skadade benvävnaden.
När denna är avlägsnad
frisätts så kallade coupling
factors för att attrahera
osteoblaster till området.
De bildar nytt ben och när
lika mycket nytt ben bildats
som det som resorberats
blir benmassan oförändrad
och remodellering därmed
balanserad.
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ursprungliga benmassan behålls konstant.
Remodelleringen initieras av små mikrofrakturer i den mineraliserade benmatrixen. Som en
följd av detta går närbelägna osteocyter i apop
tos (Fakta 6) samtidigt som de bildar cytokinen
RANKL. Ännu högre nivåer av RANKL produceras av intakta osteocyter i närheten av mikrofrakturen. Frisatt RANKL stimulerar förstadier
bland benmärgens monocyter att utvecklas till
celler som kan slå sig samman till mångkärniga,
mogna osteoklaster, vilka nu angriper det skadade benet (figur V). Osteoklasterna löser upp hydroxylapatitkristallerna med syra och bryter ned
benvävnadens proteiner med enzymer.
Resorptionsfasen följs av en benbildningsfas
genom att osteoblaststimulerande faktorer frisätts under resorption. Dessa signalerar till osteoblaster som lockas till resorptionsområdet och
där bildar nytt friskt ben (figur V). När osteoblaster förmår att ersätta allt skadat ben som resorberas behålls benmassan intakt och benet förblir
starkt. Patienter med benskörhet förlorar benmassa vid benombyggnad genom att osteoklaster
resorberar mer ben än vad osteoblaster förmår
ersätta (Fakta 7). Detta tillstånd är vanligast förekommande hos kvinnor efter klimakteriet och
beror på brist på östrogen.
När RANKL upptäcktes för nästan 20 år sedan
som den viktigaste faktorn för osteoklastbildning
påvisades den i osteoblaster. Man har därför trott
att osteoblaster är den viktigaste osteoklastsstimulerande cellen vid ombyggnad av ben. Nya
fynd gjorda av två forskargrupper har nu visat att
det egentligen är osteocyter som är den viktigaste cellen för att se till att osteoklaster initierar att
gammalt skadat ben byts ut [15, 16]. Dessa forskargrupper skapade möss som saknar RANKL
specifikt i osteocyter, och fann att mössen inte
kunde remodellera skelettet och att de därför fick
ökad benmassa. För den fysiologiska ombyggnaden av skelettet är således osteocyternas produktion av RANKL en nyckelfaktor. Det innebär inte
nödvändigtvis att dessa celler också spelar en huvudroll för bildande av osteoklaster och benned
brytning vid sjukliga tillstånd som parodontit,
ledgångsreumatism, lossnande ledproteser eller
tandimplantat eller vid skelettmetastaserande tumörer.
Osteocyter har således en unik egenskap att

Fakta 6
Apoptos kallas också för programmerad
celldöd. Det är en process med vilken
celler förlorar sin viabilitet genom att
cellkärna och cellorganeller förstörs på ett
organiserat sätt och inbegriper reglering
av en mängd gener. Denna celldöd är helt
skild från nekrotisk celldöd, som inte är
reglerad.
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Benskörhet innebär att skeletts benmassa minskar och att den tredimensionella
strukturen i det trabekulära benet omorganiseras. Dessa förändringar leder
till ökad risk för frakturer, framför allt i underarm, kotor och lårbenshals. Den
vanligaste orsaken är brist på kvinnligt könshormon, men benskörhet kan också
uppträda sekundärt till andra sjukdomar eller läkemedelsbehandling.

rbox

Fakta 7
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Forskning
”Osteocyter har
en unik egen
skap att kom
municera med
både osteo
blaster för att
stimulera deras
benbildande för
måga och med
osteoklaster för
att stimulera
benremodelle
ring.”
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kommunicera med både osteoblaster för att stimulera deras benbildande förmåga och med osteoklaster för att stimulera benremodellering.
OSTEOCYTERS ROLL VID AMNING

Den gamla uppfattningen att osteocyter är passiva celler begravda i sina lakuner har vederlagts
av de nya fynd som visar att de kan kommunicera
och påverka både osteoblasters och osteoklasters
aktiviteter. Nya observationer har också visat att
osteocyterna själva kan påverka benet runt omkring sina lakuner för att bland annat tillgodose
kalciumbehovet vid amning.
Under 1960-talet föreslog några forskare att
inte bara osteoklaster utan även osteocyter kunde
mobilisera kalcium från den benvävnad som omger osteocytlakunen för att hålla blodets kalciumnivåer konstanta. Denna process kallades ”osteocytär osteolys”. Idén är inte alls otänkbar med
tanke på att den benyta som vetter mot osteocyter och deras utskott är ofantligt mycket större än
arean på benets yta och att de därför skulle kunna ha nog så stor tillgång till kalciumförrådet i
skelettet som osteoklaster. Man har också beskrivit att lakunerna blir större vid ökande nivåer av
parathormon, ett av de hormon som är viktiga för
kalciumbalansen. Förstorade lakuner har också beskrivits hos råttor som följt med astronauter i rymden, ekorrar och ormar som går i ide över
vintern och även vid kortisoninducerad benskörhet hos människor.
De mest övertygande bevisen för att osteocyter kan påverka benet i omgivningen är studier på
möss som publicerades för ett par år sedan. Författarna visade att lakunernas storlek ökar i samband med amning och att de sedan minskar i
storlek när amningen upphör [17]. I samma studie
undersökte man också genuttrycken i osteocyterna och fann att samma enzymer som är karaktäristiska för aktiva, mogna osteoklaster, TRAP
(tartrate-resistant acid phosphatase) och katepsin K, ökar i osteocyterna samtidigt som lakunen
ökar i storlek. Samma enzymer minskar sedan
när lakunerna minskar. Dessa observationer visar att osteocyter kan både bryta ned och nybilda
ben kring lakunen. Den signal som stimulerade
osteocyter till ökad bennedbrytning vid amning
är parathormon-relaterad peptid (PTHrP), ett
protein som till vissa delar liknar parathormon
och som bildas i bröstkörtlar vid amning. PTHrP
utnyttjar samma receptor på osteocyter som parathormon och när dessa receptorer slås ut selektivt i osteocyter med molekylärgenetisk teknik
försvinner PTHrPs förmåga att stimulera osteocyterna så att lakunens storlek ökar. Förändringar i osteocytlakunernas storlek har också påvisats
tidigare, fast med mindre sofistikerade metoder,
hos äggläggande hönor – en process som kräver
mycket kalcium för äggskalsbildningen.

Dessa fynd visar att den gamla hypotesen om
”osteocytär 0steolys” hade fog för sig, men också att osteocyterna inte enbart kan bryta ned ben
utan att de också kan bilda nytt ben. Förmågan
att kunna påverka lakunernas storlek i båda riktningarna kallas numera ”perilakunär remodellering”.
KONTROLLERAR FOSFATUTSÖNDRING I NJURAR

Hormoner är substanser som kan påverka celler i
många olika vävnader genom så kallad endokrin
aktivitet. Detta innebär att hormonerna frisätts
till blodkärl från de hormonproducerande cellerna och att hormonet sedan via cirkulationen når
de målceller som kan reagera på hormonet, det
vill säga de celler som har specifika receptorer för
hormonet.
Traditionellt produceras hormoner framför allt
i vissa körtlar, men numera har man funnit att
många andra celler också producerar endokrina
signalsubstanser. Att celler i benet skulle kunna
frisätta endokrina substanser var det ingen som
föreställde sig förrän en forskargrupp i USA rapporterade att osteokalcin, som endast produceras
av osteoblaster, har betydelse för reglering av insulinproducerande celler i pankreas och för vita
fettceller [18]. Möss som saknar osteokalcin blir
nämligen feta och får högt blodsocker på grund
av brist på insulin. Dessa studier visar alltså att
osteokalcin från musens osteoblaster är ett hormon.
Att osteocyter skulle kunna ha endokrin aktivitet har ansetts som helt osannolikt eftersom de
är begravda inne i benvävnaden. Under senare år
har dock flera forskargrupper visat att osteocyter
kan påverka både njurens fysiologi och fettceller
via endokrin aktivitet. De fynd som numera visar att osteocytutskotten bildar ett nätverk också med blodkärl utanför benet gör att det är lättare att förstå att även osteocyter kan vara en typ
av endokrin cell.
FGF23 upptäcktes i hjärnan men befanns snart
vara klart mest uttryckt i osteocyter och vara av
betydelse för reglering av fosfatnivåer i blodet
(Fakta 8). Höga nivåer av FGF23 var nämligen associerade med hypofosfatemi (låga nivåer av fosfat i blodet). Detta beror på att FGF23 stimulerar

Fakta 8
Fibroblast growth factors (FGFs) upptäcktes först i
hjärnan och befanns stimulera celldelning i fibroblaster, därav namnet. Numera har man upptäckt 22 olika
FGFs hos människa (FGF1-14 och FGF16-23; FGF15 finns
hos möss men ej människa). Man har funnit att olika
FGFs produceras av en mängd celltyper och att de har
många olika effekter. Olika FGFs påverkar målceller via
olika typer av receptorer.
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1,25(OH)2-VIT D3

upptag fosfat tarmen

fosfatutsöndring njurar

Figur VI.
Osteocyter bildar FGF23
(fibroblast growth factor-23)
som via blodcirkulationen
når njurarna. Genom att vissa celler i njurarna på sin cellyta har både receptorer för
FGFs (FGFR) och co-receptorn Klotho kommer dessa
celler att specifikt binda
FGF23. Aktivering av detta
receptorkomplex leder till
att fosfatutsöndringen
ökar och att fosfatnivåerna
i blodet minskar. Aktivering
av receptorkomplexet leder
också till att omvandling av
25(OH)-vitamin D3 till det
aktiva hormonet 1,25(OH)2 vitamin D3 minskar och som
en följd av detta kommer
bland annat upptaget av
fosfat i tarmarna att minska,
vilket är ytterligare ett sätt
att sänka blodets fosfatkoncentration. Med dessa
mekanismer fungerar alltså
FGF23 i osteocyter som ett
endokrint verkande hormon.

fosfat i blod

FGF-receptorer på njurceller bundna till co-receptorn Klotho för att specifikt reagera på FGF23
och inte på andra FGFs. Detta leder till ökad fosfatutsöndring i urin och därmed minskande nivåer av fosfat i blodet (figur VI). Samtidigt bildas
också mindre mängder 1,25(OH)2-vitamin D3 i
njuren (den hormonellt aktiva formen av vitamin
D som aktiverar vitamin D-receptorer i hormonets målceller), vilket bland annat leder till minskat upptag av fosfat i tarmen och därmed också
bidrar till hypofosfatemin.
Som vid andra endokrina system finns även
feedbackmekanismer. Således stimuleras nivåerna av FGF23 endokrint i osteocyter av både parathormon och 1,25(OH)2-vitamin D3. DMP1, PHEX
och MEPE är som tidigare nämnts proteiner vilka uppregleras när osteoblaster omvandlas till osteocyter. Dessa substanser påverkar också osteocyternas nivåer av FGF23 genom autokrin verkan
tillbaka på osteocyterna.
Förutom den direkta eﬀekten av FGF23 på njurar och den indirekta eﬀekten på tarm, tyder en
del fynd på att FGF23 också kan påverka hjärtmuskulatur och blodkärl, vilket skulle kunna
tyda på att osteocyter har en ännu mer omfattande endokrin roll.

PÅVERKAR FETTCELLER

Möjligheterna att med hjälp av moderna molekylärgenetiska metoder slå ut olika proteiner i osteocyter, eller genom att introducera difteritoxinreceptorer specifikt i osteocyternas gener och
därigenom skapa möss som helt saknar dessa celler, har inneburit fantastiska möjligheter att studera osteocyters biologi.
När antalet viabla osteocyter minskas drastiskt genom injektion av difteritoxin i möss där
man introducerat difteritoxinreceptorer specifikt i osteocyter, leder detta till att i stort sett allt
vitt fett försvinner och att mössen därmed minskar i vikt [19]. När sedan mössen hämtar sig från
difteritoxinet kommer så småningom nya osteocyter att etableras och då kommer det vita fettet
tillbaka. Även lymfkörtlar och mjälten minskar i
storlek hos dessa möss, medan övriga organ förblir normala. Vilken/vilka signaler som osteocyter sänder ut för att påverka fettceller och lymfkörtelceller är dock för närvarande okänt.
I en annan studie har man slagit ut ett signalprotein (Gsα) specifikt i osteocyters cellmembran. Dessa möss får också minskad mängd vitt
fett, men det mest intressanta är att mängden
beige fett ökade [20]. Den genetiska deletionen i

”Under senare år har flera forskargrupper visat att osteocyter kan
påverka både njurens fysiologi och fettceller via endokrin aktivitet.
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Forskning
Figur VII.
Osteocyter har, trots att de
är begravda i sina lakuner
inne i benvävnaden, ett
antal lokala och systemiska
eﬀekter. Till de lokala hör att
via sänkta sklerostinnivåer
i samband med belastning
eller intermittenta parathormoninjektioner stimulera
osteoblasters benbildande
förmåga. En annan lokal
eﬀekt är att vid ombyggnad
av gammalt ben till nytt
ben stimulera bildning av
osteoklaster och benresorption via ökad frisättning av
RANKL. En tredje lokal eﬀekt
är att parathormonrelaterad
peptid (PTHrP), som bildas
i bröstkörtlar vid amning,
stimulerar osteocyter att
frisätta kalcium från det ben
som omger lakunerna. Till de
systemiska eﬀekterna hör
att FGF23 från osteocyter
stimulerar fosfatutsöndring i njurarna. En annan
systemisk eﬀekt är att osteocyter, via en hittills okänd
signalsubstans, påverkar det
vita fettet.
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osteocyterna leder till kraftigt ökad bildning och
frisättning av sklerostin. I cellkulturer visar författarna att sklerostin har förmåga att omvandla
vitt fett till beige fett (Fakta 9), varför sklerostin
i cirkulationen skulle kunna vara en mediator av
osteocyters kommunikation med fettceller.
KONKLUSION

Från att ha varit en cell som tilldragit sig mycket
litet intresse och som man trodde var en passiviserad bencell levande begravd inne i benet utan
några egentliga funktioner, har nya experimentella tekniker kunnat visa att osteocyter är i högsta grad aktiva celler med viktiga funktioner i
kontrollen av den lokala benomsättningen såväl
under fysiologiska betingelser som vid ökat kalciumbehov, till exempel vid amning, äggläggning och hos djur som går i ide (figur VII). Dessa
aktiviteter möjliggörs genom cell till cell-kontakt med andra osteocyter och med benbildan-

Fakta 9
Vitt fett består av fettceller som upplagrar fett och därför blir vita. Brunt fett ser
brunt ut på grund av att det finns fler blodkärl än i vitt fett och därför att de har
många mitokondrier. Brunt fett finns framför allt hos nyfödda, men även hos vuxna
djur med vintersömn. En viktig funktion är att skapa värme vid nedkylning och
därför bildas mer brunt fett under vintern. Beige fett består av vita fettceller som
omvandlats till beige fettceller och som därmed är insprängda bland vita fettceller.
70

de osteoblaster och bennedbrytande osteoklaster på benvävnadens ytor. Men osteocyter kan
också kommunicera med celler på andra ställen
i kroppen genom att fungera som en hormonproducerande endokrin cell. Sådan kommunikation
innefattar påverkan på njurens fosfatutsöndring,
fettcellsbildning och lymfkörtelutveckling (figur
VII). En del av denna endokrina påverkan beror
på utsöndring av FGF23 och sklerostin till cirkulationen.
Kunskapen om osteocyters biologi har formligen exploderat under senare år, men ändå är den
sannolikt bara fragmentarisk. Även om vi nu känner till ett antal signalvägar från osteocyter, har
vi nästan ingen kunskap om hur andra vävnader
kontrollerar osteocyternas aktiviteter. Ändå har
den nya kunskapen lett fram till utvecklande av
läkemedel som riktar sig mot en av osteocyternas
funktioner, nämligen att kontrollera osteoblasternas benbildning.
Man kan fråga sig om cementocyter i rotcementet på tänder, som är nära släkt med osteocyter och som liksom dessa är inneslutna i hårdvävnad, också har förmåga att kommunicera med
celler i deras närhet eller med celler i avlägsna organ.
OMNÄMNANDE

Tack till professor Tim Arnett, University College
London, för foton i figur I och II. ●
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