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Osteogenesis imperfekta, vanligen förkortat ”OI”, är en 
ärftlig bindvävssjukdom som ger osteoporos i varierande 
grad. I Sverige har ca 1/10 000 födda OI. Människor 
med OI kan utöver osteoporos ha symtom från andra 
organ, så som överrörliga leder, ökad benägenhet att få 
blåmärken, sköra tänder (dentinogenesis imperfecta) 
och tidig debut av nedsatt hörsel/dövhet. Merparten av 
patienter med OI har en låg eller mycket låg bentäthet.

OI delas traditionellt in i 4 typer:
Typ I är den mildaste formen av OI. Människor med 
OI typ I kan ha upprepade frakturer som barn och ung-
domar men dessa avtar vanligen i vuxen ålder. De blir 
normallånga och lever ett normallångt liv. Vid OI typ I 
har patienten oftast blå-grå ögonvitor. Många har också 
dentinogenesis imperfecta (sköra tänder) och tidig hör-
selnedsättning eller dövhet.
Typ II är den svåraste typen av OI. Dessa barn har så 
svår osteoporos att de dör i livmodern eller under späd-
barnstiden. Barnet får frakturer av minsta trauma. Rev-
benen bryts lätt vilket leder till att barnet får svårt att 
andas och drabbas av lunginflammationer. 
Typ III är en den svåraste formen av OI som överlever. 
Människor med OI typ III har ett mycket skört skelett 
och kan bryta sig hundratals gånger under sin livstid. 
Det kan vara svårt att få frakturerna att läka ordentligt 
vilket leder till felställningar. Musklerna är starkare än 
skelettet vilket gör att rörben i armar och ben kan böjas. 
Skelettet tål inte belastningen från kroppen och en per-
son med OI typ III är kort och har ofta en sned ryggrad 
(scolios). Dessa människor är oftast bundna till rullstol. 
Även dessa patienter har ofta symtom från andra organ.
Typ IV är en mellanvariant. Dessa patienter befinner sig 
någonstans mellan typ I och typ III i svårighetsgrad.

Bakgrund och ärftlighet
OI är en ärftlig sjukdom. Att en sjukdom är ärftlig bety
der att orsaken till sjukdomen finns i våra gener som vi 
ärver till hälften från mamma och till hälften från pappa. 
Den absoluta merparten av alla som har OI har en mu-
tation (förändring i arvsmassan) i ett protein som heter 
kollagen. Detta protein fungerar som ett armeringsjärn 
i skelettet. Vid en mutation i detta protein blir skelettet 
skört och bryts lätt. Många av de som har OI typ I har 
en mutation som slår ut hälften av allt kollagen, så de får 
för lite benvävnad i skelettet vilket också gör skelettet 
skört.
Alla människor har en uppsättning arvsanlag från sin 
mamma och en från sin pappa, dvs väsentligen alla arvs-
anlag finns i dubbel uppsättning. Människor med OI 
har sjukdomen i ett av sina arvsanlag. Om en person 
med OI får barn är därför risken 50 % att de för sjukdo-
men vidare.
När ett barn blir till sker det ibland spontana föränd-
ringar i arvsmassan (mutationer). Om man har riktig 
otur hamnar dessa på ett ställe som leder till sjukdom. 
Många människor som har de allvarligare typerna av OI 
har fått sin sjukdom på grund av en slumpmässig föränd-
ring i arvsmassan i samband med att de blev till. Detta 
förklarar varför man kan ha sjukdomen trots att man har 
friska föräldrar. 

Hur får man diagnosen osteogenesis imperfekta?
I svårare fall av OI är det ofta uppenbart vid födseln att 
barnet är sjukt och det kan redan ha flera benbrott till 
följd av förlossningen. Man kan då ställa diagnos med 
hjälp av den kliniska bilden samt röntgen. Om barnet 
har en förälder med OI är det lättare, för då finns ju 
misstanken redan innan barnet är fött.
Om barnet har en mildare variant av OI kan det ibland 
ta några år innan man förstår att det har en sjukdom. 
Man ska misstänka OI hos ett barn som får upprepade 
frakturer och som har andra tecken på OI, såsom blå-grå 
ögon och sköra tänder. Det kan ibland vara svårt att ute-
sluta barnmisshandel i dessa fall. Man kan också under-
söka barnets bentäthet som ofta är låg vid OI. Genetisk 
diagnostik är numera ett alternativ.
Ibland får personer med OI inte diagnos förrän de är 
tonåringar eller vuxna. Eftersom OI är en så pass ovanlig 
sjukdom är det inte alltid man inom sjukvården tänker 
på denna diagnos när någon söker för upprepade ben-
brott. Om man är osäker på om en person har OI eller 
vanlig osteoporos får man titta efter andra tecken på OI 
än benskörhet (ögon, öron, tänder, blåmärken etc.) 

4                                                                                                                                                OsteoporosNytt 3/2009

Osteogenesis imperfekta – en ärftlig sjukdom som ger osteoporos



mäta bentäthet och man kan också göra genetisk diag-
nostik.

Behandling
Medicinsk behandling
Hur man väljer att medicinskt behandla en person 
med OI beror på grad av sjukdom och patientens ålder. 
Många patienter med mild OI får ingen medicinsk be-
handling alls. Har man en svårare form av OI brukar 
man redan som spädbarn få intravenös (dropp) behand-
ling med en vanlig osteoporosmedicin, en ”bisfosfonat”. 
Denna medicin hjälper benet att bli starkare genom att 
den hindrar bennedbrytning. Vuxna med OI får ibland 
samma sorts medicin, men i tablettform. 
Man har i vetenskapliga studier sett viss effekt av des-
sa läkemedel, bättre hos barn än hos vuxna, men de är 
tyvärr ingen bot. Personer med allvarlig OI har svåra 
symtom och får upprepade benbrott trots medicinsk 
behandling. 

Andra behandlingsformer
En mycket viktig del av behandlingen vid OI är sjuk-
gymnastik samt en ortopedisk kontakt. Ortopediska 
kirurger kan t ex operera in stödjande stålrör i benen på 
patienter med svår OI och de kan även göra en mängd 
andra ingrepp för att behandla redan uppkomna ben-
brott eller för att förhindra förutsebara problem.

Pågående forskning i Uppsala
Vid Akademiska sjukhuset i Uppsala pågår sedan 3 år 
ett forskningsprojekt kring OI. Syftet med projektet är 
att kartlägga vilka genetiska förändringar som leder till 
OI i Sverige och att studera om det finns någon nytt sätt 
att behandla OI mer effektivt. 
Blodprov från patienter med OI i Sverige har analyse-
rats och en stor del av de mutationer (förändringar i 
arvsmassan) som orsakar OI hos patienterna har hittats. 
Astrid Lindgrens barnsjukhus har bidragit med många 
av dessa prover. 
Nästa steg i projektet är att försöka slå ut den sjuka ge-
nen (arvsmassan) som orsakar OI genom genterapi. Ef-
tersom man ju har en dubbel uppsättning av alla gener 
klarar man sig bättre med en frisk gen än med en frisk 
och en sjuk gen. I ett första steg görs detta på bencel-
ler och resultaten hittills är lyckade. Nästa steg blir att 
göra dessa försök på djur och slutligen människa, men 
dit är det ännu väldigt långt kvar. Men, då traditionell 
medicinsk behandling har haft begränsade resultat är 
det viktigt att tänka i nya banor. Forskningen idag är 
frontlinjen för morgondagens behandling.

 Sköra tänder vid OI
– dentinogenesis imperfect

Blå-grå ögonvitor är 
vanligt vid OI typ I och III

Böjda lår och under-
ben till följd av ett skört 
och mjukt skelett hos 
en patient med OI.

Röntgenbild av en arm och bröstkorg hos nyfött barn    
med svår OI. Man ser flera frakturer och i armen är des-
sa   kraftigt felställda.
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