
Totalbedömning
måste göras
vid mätning av
skelettet 

SBUs rapport  nr 127 [1]:
»Mätning av bentäthet», sam-
manställer fakta ur litteraturen
och fungerar som kunskapskäl-
la. Utredningens slutsatser
måste dock vägas mot nya rön.
En ny publikation [2] visar att
bentätheten ökar med viss me-
dicinering, att detta kan verifi-
eras med mätningar var tredje
månad och att medicineringen
minskar frakturrisken. Tre ny-
heter jämfört med rapporten!

SBU nedvärderar bentät-
hetsmätning  trots att man re-
dovisar att spridningen i mät-
värden av bentätheten för »fris-
ka» postmenopausala kvinnor
är ± 15 procent, att ungefär
hälften av dessa (friska) kvin-
nor under resten av sin levnad
drabbas av benskörhetsfraktur
och att ingen riskindikator för
frakturer är bättre än bentät-
hetsmätning.

Således kan bentäthetsmät-
ning indikera en riskgrupp att
rekommendera ändrad lev-
nadsstil och/eller medicine-
ring. Att inte alla i riskgruppen
blir hjälpta är ett svagt motar-
gument.

Osteoporos drabbar skelett-
delarna i olika ordningsföljd
och SBU-utredningen verifie-
rar att det räcker med osteopo-
ros i någon för positiv diagnos.
Därför måste alla kroppsdelar
mätas om osteoporos skall ute-
slutas.

Vid Södersjukhuset gör vi
mätningar över ländrygg, lår-
ben samt helkroppsmätning,
vilken vid utvärderingen ger
värdefulla tilläggsuppgifter.

Korrelationen mellan mät-
metoder beror även på patient-
underlaget. I en studie av 960
konsekutiva fall har vi jämfört
Dexa-mätning över lårbens-
hals och ländryggens L2–L4.
När två extremvärden tagits
bort blir korrelationen  r = 0,48.
SBU-rapporten anger 0,5<
r<0,7. SBU-rapporten påstår
att upprepad bentäthetsmät-
ning för kontroll av terapi inte
bör göras förrän efter omkring
två år. Jämför [Jfr 2]. Söder-
sjukhuset gör kontroller  efter
kortare tid. Här redovisat  ma-
terial omfattar 58 konsekutiva
patienter. De procentuella för-
ändringarna jämfört med ut-
gångsvärdena för lårbenshals
och ländrygg redovisas i ett
tvådimensionellt koordinat-
system, där resultatet för varje

patient redovisas med en
punkt. (Figur 1).

Utvecklingen för de två
mätställena går oftast  i olika
riktningar. (Majoriteten ham-
nar i andra eller fjärde kvadran-
ten.) Korrektioner är ej gjorda
för förväntade normala ålders-
förändringar. Materialet inne-
håller olika uppföljningstider,
skiftande patientgrupper, olika
former av terapier och i vissa
fall endast fortsatt kortisonbe-
handling.

Avsikten är här endast att
belysa  varför SBUs rekom-
mendation om tidigaste mät-
kontroll av terapi behövs, om
man bara använder ett mätstäl-
le. SBU antyder att varierande
mätvärden beror på dålig mät-
noggrannhet, men orsaken kan
lika väl vara varierande bentät-
het. Problemet med tidiga kon-
troller är inte mätnoggrannhe-
ten utan evalueringen. Man
måste göra en totalbedömning
och avgöra vad som sker i de
svagaste skelettdelarna.

SBU-rapporten förmodar
att ändringshastigheten beror
på andelen poröst ben. Medel-
värdena  för de 58 patienterna
ökar för  helkropp med en pro-
cent, för lårbenshals med 3 pro-
cent och för L1–L4 med 4 pro-
cent. Enligt SBU-rapporten är
andelen poröst ben i helkropps-
skelett och ländrygg samma,
nämligen 20 procent. 

Kostnaden för komplett un-
dersökning vid Södersjukhuset

(som enligt SBUs definition är
tre undersökningar) är 1 000
kr, vilket t ex kan jämföras
med kostnaden för ett besök
vid sjukhusens öppenvård
1 080 kr.

Berndt Söderborg,
fil lic, cheffysiker,
Sjukhusfysik, Söder-
sjukhuset, Stockholm
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Fibromyalgi –
förklaringarna
skall sökas cen-
tralt, inte perifert
Ann Bengtsson och K G

Henriksson, Linköping, har se-
dan mer än tio år förtjänstfullt
verkat för att fibromyalgisyn-
dromet uppmärksammats. De
har tidigare rapporterat om
morfologiska förändringar vid

fibromyalgi – t ex »malätna»
respektive »ragged-red» fibrer
[1, 2], vilka emellertid i andra
studier [3-5] visats vara orikti-
ga och ospecifika. I deras arti-
kel i Läkartidningen 3/96 ges
alltjämt perifera muskulära
händelser en betydande roll.
Central sensitisering ses som
en kompletterande mekanism.
De många symtom som i övrigt
ingår i FMS, t ex trötthet, kraft-
löshet, sömnstörning, colon ir-
ritabile, vegetativa och neuro-
kognitiva störningar uppfattar
de som ett sekundärt stressyn-
drom. De menar till och med att
dessa symtom både vid diagno-
stik och i behandling måste sär-
skiljas från den »primära»
muskelsmärtan.

Beror inte på muskulära
eller perifera störningar
Under senare år har emel-

lertid många översikter publi-
cerats, t ex Yunus 1994 [5],
Goldenberg 1993 [6], vilka
landat i slutsatsen att fibromy-
algi inte beror på muskulära el-
ler perifera störningar. Eventu-
ella förändringar i mikrocirku-
lationen har därvid uppfattats
som sekundära, som epifeno-
men.

Det bör också påpekas, som
t ex Yunus [5] har framhållit,
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KORRESPONDENS
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Figur 1. Förändringar av
bentäthet i L1–L4 och lår-
benshals studerade med
Dexa-teknik. Ändringarna
uttrycks i procent av utgångs-
värdena. Uppföljningstiden är
mellan 3 och 24 månader.
Medelvärde för L1–L4
(procent) +4, medelvärde för
lårben (procent) +3.


