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Klinik och vetenskap

❙ ❙ Primär hyperparatyreoidism (pHPT) har en prevalens på
2–3 procent hos svenska postmenopausala kvinnor [1]. Ob-
duktionsstudier visar att ca 10 procent av äldre personer har
histopatologiska förändringar i paratyreoidea [2]. Sjukdomen
orsakas vanligen (ca 80 procent) av ett adenom som engage-
rar endast en av körtlarna. Hos 15–20 procent av fallen före-
ligger två eller flera förstorade paratyreoideakörtlar. Dessa
patienter får i stället diagnosen hyperplasi. Ålder, kvinnligt
kön och extern strålbehandling mot halsen är kända riskfak-
torer för pHPT [3, 4]. Sekundär HPT innebär hyperfunktion i
paratyreoidea på basen av annan sjukdom, vanligen kronisk
njursvikt. Antalet fall av sekundär HPT har minskat drastiskt
tack vare framgångsrik modern medicinsk behandling. Para-
tyreoideacancer är en raritet (0,5–1 procent av patienter ex-
plorerade för hyperparatyreoidism). 

pHPT ger idag mer sällan vare sig klassiska HPT-symtom
eller komplikationer som njursten och röntgenologiska ske-
lettförändringar. Den kliniska bilden domineras i stället av
mer diffusa symtom som trötthet, koncentrationssvårigheter,
ökad irritabilitet, minskad initiativförmåga och nedstämdhet
[5]. En populationsbaserad screeningstudie av pHPT [6]
bland postmenopausala kvinnor visade att patienter med lind-
rig hyperkalcemi och få overta symtom hade förhöjt blodglu-
kos, förhöjda blodfetter med ogynnsam profil från
hjärt–kärlsynpunkt och mer frekventa psykiska symtom. 

Flera svenska studier har påvisat ökad dödlighet i främst
hjärt–kärlsjukdomar [7-9]. Detta överensstämmer med att
pHPT kopplats till riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom såsom
hypertoni, glukosintolerans och dyslipidemi samt ökad sjuk-
skrivning för hjärt–kärlsjukdom [10]. Även normalt serumkal-
cium tycks vara prediktivt för kardiovaskulär död [11].

Reglering av kalciumhomeostasen
Den extracellulära kalciumkoncentrationen styr kalciumre-
gleringen (Figur 1). På paratyreoideacellernas yta finns en
kalciumkänslig G-proteinkopplad receptor som benämns
CaR [12]. Vid hypokalcemi insöndras parathormon (PTH),

som mobiliserar kalcium från skelettet samt ökar reabsorptio-
nen av kalcium i njuren. Vitamin D absorberas via huden, lag-
ras i levern och aktiveras i njurtubuli till 1,25(OH)2D3 (kalci-
trol) av enzymet 1α-hydroxylas. Enzymet induceras av PTH. 

Kalcitrol verkar huvudsakligen genom att öka upptaget av
kalcium i tunntarmen. Kalcitrol binder till vitamin D-recep-
torn (VDR) och utövar en viktig negativ feedback-mekanism
på paratyreoideacellers proliferation och PTH-sekretion [13,
14]. Vid pHPT ökar antalet paratyreoideaceller, och en delvis
kalciumoberoende PTH-sekretion igångsätts.

Ny variant av familjär hyperparatyreoidism identifierad
HPT förekommer i en rad sällsynta tumörsyndrom som är au-
tosomalt dominant nedärvda. Exempel på detta är multipel
endokrin neoplasi (MEN) typ 1 eller 2A och HPT-käktu-
mörsyndrom. Dessutom finns s k familjär isolerad HPT. Fa-
miljär hypokalcurisk hyperkalcemi (FHH) är ett annat auto-
somalt dominant nedärvt syndrom, som karakteriseras av mo-
derat hyperkalcemi, låga till normala serum-PTH-nivåer, låg
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urinkalciumutsöndring och paratyreoideakörtlar med normal
histopatologi [15]. FHH är asymtomatisk och kräver i regel
inte behandling. FHH beror på heterozygota inaktiverande
mutationer i CaR-genen på kromosom 3q [16]. Homozygota
mutationer har påvisats hos individer med »neonatal svår
HPT« (NSHPT), ett livshotande tillstånd med behov av ome-
delbar paratyreoideakirurgi. 

En stor svensk släkt med en unik form av autosomalt do-
minant hyperkalcemi har nyligen identifierats [17]. Till skill-
nad från vid FHH har dessa patienter relativt höga serum-
PTH-nivåer och förhöjd urinkalciumutsöndring. Vid subtotal
paratyreoidektomi noterades paratyreoideahyperplasi/ade-
nom, och hyperkalcemin kunde reverseras med radikal para-
tyreoidearesektion. Sjukdomen, som har kallats autosomalt
dominant lindrig HPT, beror på en heterozygot mutation i
CaR-genen. Denna gen är belägen i den intracellulära delen
av CaR, vilken tidigare inte funnits muterad vid FHH. Vida-
re har CaR-mutationer aldrig tidigare påvisats vid pHPT. 

Genetisk association och primär hyperparatyreoididsm
Genetiska associationsstudier nyttjar naturligt förekomman-
de variationer, s k polymorfismer, i en populations genom för
att korrelera dessa till en viss fenotyp, t ex förekomst av sjuk-

dom eller metabolisering av läkemedel. Denna metod lämpar
sig för studier av mer komplexa polygena sjukdomar. Exem-
pelvis har polymorfismer i ACE, »angiotensin converting en-
zyme«, kopplats till risken för hjärtinfarkt, och apolipopro-
tein E-genotyper till risken för att utveckla Alzheimer-de-
mens [18, 19]. 

Polymorfismer definieras som variationer i enstaka, eller
grupper av, nukleotider mellan olika individer. De kan vara
lokaliserade i genens exon, intron eller promotor. Polymorfis-
men påverkar ibland aminosyrasekvensen och kan då ge upp-
hov till en förändrad funktion av proteinet. 

VDR-genen innehåller ett flertal polymorfismer. Poly-
morfismer i intron 8 och i exon 9 visades korrelera till bentät-
het i en stor studie på friska kvinnor och på mono- och dizy-
gota tvillingpar [20]. Vi studerade ovannämnda VDR-poly-
morfismer hos patienter med pHPT och fann att närvaro av
vissa alleler innebär ökad risk för att utveckla pHPT hos post-
menopausala kvinnor [21]. Sambanden gäller enbart spora-
disk pHPT, inte HPT vid uremi eller MEN typ 1 [22], vilket
kan antyda att VDR-genotyperna inte har samma betydelse
för tumörutveckling hos sistnämnda patientgrupper. Den
funktionella betydelsen av dessa polymorfismer är ännu ej
klarlagd, men sannolikt påverkar de expressionsnivåer av
VDR-proteinet [23, 24]. 

En polymorfism lokaliserad till exon 2 på VDR-genen har
också relateras till bentäthet [25], men verkar ha mindre be-
tydelse vid pHPT [26]. 

Tumörgenetik vid hyperparatyreoidism
Paratyreoideaadenom är monoklonala tumörer som utvecklas
från en enda prekursorcell med fördelaktiga tillväxtegenska-
per [27]. Under de senaste åren har flera genetiska mekanis-
mer vid pHPT kartlagts. Paratyreoideatumörer, hypofysade-
nom och endokrina pankreastumörer är de vanligaste neopla-
sierna i MEN typ 1-syndromet, som orsakas av nedärvda mu-
tationer i MEN1-genen på kromosom 11q13 [28]. Somatiska
mutationer påvisades i genen även i ca 15 procent av fallen
med sporadisk pHPT [29-31]. Studier av allelförluster, »loss
of heterozygosity« (LOH), är ett sätt att försöka lokalisera tu-
mörsuppressorgener. LOH-studier visar att delar av kromo-
somregionerna 1p, 6q, 11p, 11q och 15q ofta är förlorade i pa-
ratyreoideaadenom [32], vilket antyder att tumörsuppres-
sorgener kan finnas i dessa områden. Detta har bekräftats med
en annan metod, »comparative genomic hybridization«
(CGH), som även föreslagit att två ännu ej identifierade onk-
gener är belägna på kromosom 16 p och 19p [33].

Ett paratyreoideaadenom med ett pericentromeriskt rear-
rangemang på kromosom 11 (Figur 2) visades överuttrycka
onkgenen cyklin D1/PRAD1. Cyklin D1 reglerar cellcykeln
genom att stimulera celler till övergång från G1- till S1-fas.
Rearrangemanget placerar PTH-genens promotor framför cy-
klin D1, vilket medför att genen överuttrycks [34-36]. Rear-
rangemanget har påvisats i 5 procent av stora paratyreoidea-
adenom, medan överuttryck av cyklin D1 förekommer i ca 20
procent av sporadiska paratyreoideaadenom [37]. Tumör-
suppressorgenen Rb har föreslagits som markör för mer ag-
gressivt växande paratyreoideatumörer [38, 39], men har inte
haft någon uttalad betydelse för att histopatologiskt kunna
skilja mellan adenom och karcinom. Den välkända tumör-
suppressorgenen p53 är sällan förändrad och anses spela liten
roll vid utveckling av pHPT [40].

Oklarheter finns fortfarande
Det föreligger fortfarande oklarheter – och kontroverser – av-
seende både genes och behandling av pHPT. Såväl förbättrad
symtomevaluering (med bedömning av livskvalitet) som
koppling till det »metabola syndromet« och morbiditet och

Läkartidningen  ❙ Nr 18  ❙ 2001  ❙ Volym 98 2199

Figur 1. Schematisk bild av kalciumhomeostasen. Kalcium-
receptorn på paratyreoideacellernas yta detekterar ändringar i
den extracellulära kalciumkoncentrationen. Intracellulära 
kaskadsystem aktiveras och intracellulärt kalcium frisätts.
Därmed regleras parathormon(PTH)-sekretionen. PTH ökar 
kalciumkoncentrationen genom ökad kalciumresorption från
skelett och reabsorption från njure. PTH aktiverar även vitamin
D (1,25(OH)2D3), som potentierar upptaget av kalcium från 
tarmen. 1,25(OH)2D3 och högt s-kalcium hämmar PTH-sekretio-
nen. Heldragna och streckade linjer visar stimulerande 
respektive hämmande aktivitet. 
Förkortningar: NH2 aminoterminal; Ca2+ kalcium; COOH karbox-
yterminal; PKC proteinkinas C; PLC fosfolipas C; IP3 inositoltri-
fosfat; PTH parathormon; 25(OH)D3 25-hydroxyvitamin D3.
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mortalitet vid hjärt–kärlsjukdomar har härvid fått ökad bety-
delse. Identifiering av genetiska riskfaktorer och gener som
bidrar till tumöruppkomst har hittills haft begränsad betydel-
se för patienthandläggningen. 

I framtiden kommer förhoppningsvis en differentiering av
behandlingen på basen av ny kunskap, såväl klinisk som ge-
netisk, att kunna utföras, med en mer individanpassad be-
handling som resultat. 
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SUMMARY

Genetic studies of primary 
hyperparathyroidism in postmenopausal women
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Primary hyperparathyroidism (pHPT) is commonly
seen in postmenopausal women. Along with the
clinical characterisation of the disease, studies of
molecular genetics have contributed to increased
understanding of the etiology of pHPT. Genetic as-
sociation studies have revealed that certain vitamin
D receptor polymorphisms relate to the develop-
ment of sporadic pHPT. A new type of familial pHPT
was recently discovered. Studies of parathyroid
adenomas have demonstrated that the tumor
suppressor gene MEN1 and the oncogene cyclinD1
are of importance for the tumorigenesis. 
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En fullständig referenslista kan erhållas från författaren.

Figur 2. Aktivering av cyklin D1/PRAD1. 

T v: Normal kromosom 11 med PTH-genen belägen på den 
korta kromosomarmen och cyklin D1/PRAD1 på den andra 
kromosomarmen. 

T h: DNA-rearrangemanget på kromosom 11 gör att PTH-
genens promotor (PTH 5') förflyttas till cyklinD1-/PRAD1-genen.
Detta medför att cyklinD1/PRAD1 styrs av PTH-genens regulato-
riska region. I ca 5 procent av sporadiska paratyreoideatumörer
har detta rearrangemang påvisats. 
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