KURSVECKA 3: BENS UPPKOMST OCH
SAMMANKOPPLING
(Marieb: s. 175 – 194, Kompendium Allmän ledlära Jonas Broman)

BROSK
Sammansättning av olika broskvävnader och har som huvudbeståndsdel vatten, eftersom brosket ska återfå sin
ursprungliga form efter belastning. Brosket saknar nervvävnad och blodkärl. Brosket får sin näring från
broskhinnan, vilken är rik på blodkärl från vilka näringen kan diffundera till broskcellerna. Alla olika brosktyper
består av kondrocyter. Det finns tre olika brosktyper:
-

HYALINT BROSK: Kroppens vanligaste brosk. Ser ut som frostat glas när det är nyexponerat. När man
ser på det hyalina brosket i mikroskop uppträder dess kondrocyter som sfäriska. Brosket är väldigt
fiberfattigt och den enda fibern man ser är collagen. Det hyalina brosket inkluderar benändarna,
sammankopplingen mellan revben och bröstben, andningsapparatens brosk och nästippen.

-

ELASTISKT BROSK: Påminner mycket till utseendet om det hyalina brosket, men innehåller mer
elastiska fibrer. Det märks på vart man kan finna brosket i kroppen, i ytterörat och i struplocket.

-

FIBERBROSK: Detta brosk klarar av stor belastning och har en stor tänjbar styrka. Det består av
parallella rader av kondrocyter med mellanliggande lager av kollagenfiber. Ryggdiskarna och knäets
menisker består av detta.

BROSKTILLVÄXT
Brosk kan växa på två sätt; antingen genom appositionell‐ (växter från utsidan, kondroblaster i
broskmembranet utsöndrar ny broskvävnad på det redan existerande broskets utsida) eller genom interstitial
tillväxt (växer från insidan, lacunbundna kondrocyter utsöndrar broskvävnad inne i det existerande brosket).
Brosktillväxten avstannar vanligtvis samtidigt som skelettet slutar växa, dvs. som ung vuxen. Under speciella
omständigheter vid normal bentillväxt eller hos gamla kan brosket binda till sig kalcium, vilket leder till brosket
stelnar (förkalkning). Märk att förhårdnat brosk inte är det samma som ben.

KLASSIFIKATION AV BEN
Det finns två huvudklasser av ben: axialt skelett och ”appendiculart” skelett. Axialt skelett består av skalle,
ryggrad och bröstkorg, dvs. kroppens längdaxel. Dess huvudfunktion är skyddande, stödjande och bärande av
andra kroppsdelar. Det appendiculara är det övriga skelettet och utgår från det axiala. Ett annat vanligt sätt att
klassificera ben är att man utgår från deras form; långa (t.ex. fingrarnas ben), korta (t.ex. små fyrkantiga ben i
handleden), platta (t.ex. bröstbenet) och oregelbundna (t.ex. ryggkotorna).

BENENS FUNKTION
Stödjande: Upprätthåller kroppsformen. T.ex. benen som håller oss stående.
1.

SKYDDANDE: T.ex. ryggkotorna som skyddar ryggmärgen eller skallen som skyddar hjärnan.

2.

RÖRELSE: I samverkan med muskler och leder blir benen de beståndsdelar som möjliggör rörelse.

3.

LAGERCENTRAL: För mineraler (kalcium och fosfat) och tillväxtfaktorer (insulinrika och morfogena
proteiner).

4.

BLODCELLSPRODUKTION (hematopoiesis): Sker i märgen hos vissa ben (röd benmärg).

BENSTRUKTUR
Ben består mestadels av benvävnad men de innehåller även nerver, brosk, sammanfogande vävnad och
blodkärl.

ÖVERGRIPANDE ANATOMI
Benets yttre yta är sällan så slät som man kan tänka sig utan har en massa utskott gropar och öppningar. Vilka
fungerar som fästen för muskler och senor, kärlgenomgångar och hålrum för leder. Alla dessa formationer i
benstrukturen varierar i storlek och utseende beroende på sin funktion.
Ben har kompakt yttre lager som kan tyckas vara slätt och solidt, detta lager kallas kompakt ben. Innanför detta
lager finns spongiöst ben, vilket är format som en honungskaka, dvs. innehåller massa små håligheter
(håligheternas vägg: trabekula). Hos ett levande ben är dessa håligheter fyllda med benmärg.

LÅNGA BEN
Långa ben har diafys (skaftet), epifys (ändarna). Diafysen har ett ganska tjockt lager av kompakt ben, vilket
omsluter ett hålrum med innehållande benmärg. Epifysen är benets ändar, vilka oftast är grövre än diafysen.
Kompakt ben bildar epifysens yta och dess insida utgörs av spongiöst ben. Ledytan på epifysen är täckt av
hyalint brosk, vilket fungerar som en stötdämpare mellan ben i anslutning till varandra. Mellan diafysen och
epifysen ligger epifysiala linjen (hos vuxna) och epifysiala plattan (hos icke färdigväxt skelett).
Sammanslutningen av diafys och epifys kallas ibland metafys.

Det långa benet är i sin helhet täckt i ett dubbellager membran (förutom ledytorna i dess ändar) som heter
periosteum. Det yttre lagret (fibrösa lagret) utgörs av tät sammanpackat oregelbunden bindväv. Det inre lagret
(osteogena) består i huvudsakligen av osteoblaster (”benbyggare”) och osteoclaster (”bennedbrytare”).
Periosteum är rikt på blod‐ och lymfkärl samt nervfibrer, vilka går in i diafysen genom näringsöppningar. Det är
förankrat i benet med genomträngande fibrer, som går från det fibrösa lagret in i matrix. Periosteum ger
bindpunkter till senor och ligament. Insidan av det kompakta benet är också täckt av ett membran som kallas
endosteum, vilket därigenom omsluter det spongiösa benet och kanalerna genom det kompakta benet.
Endosteum består av både osteoblaster och osteoclaster.

ÖVRIGA BENTYPER – KORTA, OREGELBUNDNA OCH PLATTA
De övriga bentyperna är alla uppbyggda på ett likartat sett. De består av tunna plattor av kompakt ben på
utsidan och spongiöst ben på insidan. Dessa olika strukturer är täckt av samma membran (periosteum) som
långa ben, men dessa ben är inte cylindriska och saknar diafys och epifys. Deras spongiösa ben kallas diploë och
innehåller röd benmärg.

BLODKROPPSPRODUKTION
Blodkroppar produceras huvudsakligen i den röda benmärgen. Hos vuxna finns den i de platta benen och i
ändrarna av de stora långa benen. Hos barn finns den däremot även i hålrummen i diafysen, vilken senare byts
ut mot gul benmärg (fett) ju längre skelettutvecklingen går. Vid ett stort behov av röda blodkroppar kan den
gula benmärgen även hos en vuxen individ återgå till rödbenmärg.

BENETS BESTÅNDSDELAR
Benet består i framför allt av fyra olika celltyper: osteogena celler (benstamceller), osteoblaster, osteocyter och
osteoclaster. De osteogena cellerna är mitotiska stamceller som hittas i benets olika membran. Precis som alla
andra celler så är bencellerna omgivna av ECM, i just ben är det väldigt mycket ECM.

KOMPAKT BEN
Trots att det kompakta benet ser solidt ut så är fullt av gångar,
vilka tjänar som passager för nerver, blodkärl och lymfkärl.
Strukturen i kompakt ben består av osteon och kallas även
”Haversian system”. Varje osteon är en avlång cylinder
parallellt orienterat mot benets längdaxel. Osteonerna fungerar
som små bärande pelare. En osteon är uppbygg av ett antal rör
placerade i varandra, dessa rör består av kollagen med
snedställda fiber, där varje rörs fiberlager pekar diagonalt mot
de övriga. Dessa rör kallas lamella. Fibrernas olika vridning gör
benet motståndskraftigt mot rotationer. I mitten på varje
osteon går en kanal (Haversian kanal) med blod och nervceller
för osteonets egen försörjning. Det finns tvärgående kanaler
(Volkmanns) som sammansluter de längsgående kanalerna med
periosteum och med varandra. Mellan de olika lagren i varje
osteon finns det osteocyter. Alla osteocyter är
sammankopplade med varandra och centralkanalen via
canaliculi. En av osteocyternas funktion är underhåll av lamella, de fungerar också som benets tryck och
dragsensorer. Samt att de förmedlar eventuella skador till benåterbyggande celler, dvs. osteoblaster och
osteoclaster.

SPONGIÖST BEN
Till skillnad från kompakt ben så ser spongiöst ben ostrukturerat och kaosartat ut. Men ögat ljuger. Trabekulas
uppbyggnad är anpassad för att på bästa sätt stå emot stressorer. Den innehåller oregelbundna lameller och
osteocyter men saknar helt osteoner. Näring fås genom diffundering via blodkärl från endosteum via canaliculi.

BENETS KEMISKA UPPBYGGNAD
Ben har både organiska och oorganiska komponenter:
•

Organiska: inkluderar bencellstyperna och osteoiderna, vilka tar upp cirka en tredjedel av matrix,
kollagen vilket ger benet dess styrka. Vid belastning brister en massa småbindningar istället för att
hela benet går av.

•

Oorganiska: Hydroxyapatiter (mineralsalt, består av kalcium och fosfat), vilket formar sig som små
kristaller runt kollagenfibrerna. Detta bidrar också till benets hårdhet och styrka mot belastning.

BENUTVECKLING (OSTEOGENES ELLER OSSIFIKATION)
Fram till åttonde veckan efter befruktningen består embryots skelett av fibröst membran och hyalint brosk.
Därefter börjar ben utvecklas som efter hand byter ut brosket, denna typ av benutveckling kallas
intramembranär ossifikation och benet kallas membrant ben. Fördelen med att utgå ifrån membran och brosk
är att det är flexibelt och elastiskt och att de kan
genomföra mitos. Intramembranär ossifikation
leder till utformning av kraniets ben och
nyckelbenet. Alla ben som utformas på detta
sätt är platta ben. Fibrösa bindvävsmembraner
bestående av mesenchymalceller är den
stödjande strukturen som ossifikationen startar
vid.

Intramembranär ossifikation steg för steg:
1.

Bindandet av ossifikationscenter i
bindvävsmembranet.

2.

Benmatrix (osteoid) utsöndras i det
fibrösa membranet av osteoblaster. På
detta sätt formas osteocyter, som är
instängda osteoblaster.

3.

Poröst ben och periosteum börjar
bildas.

4.

Skal av kompakt ben formeras och
rödbenmärg börjar bildas.

Endochondral ossifikation
Förutom nyckelbenen formeras huvudsakligen alla ben nedanför skallen genom endochondral ossifikation,
vilken påbörjas samtidigt som den intramembranära ossifikationen och nyttjar hyalint brosk (skelett, som mall
och vägledare i konstruktionen). Den endochondral ossifikationen är mer komplicerad än den
intramembranära, eftersom att det hyalina brosket måste brytas ner när ossifikationen fortgår.
(Punkt 1 – 3 sker från vecka 9 till födsel)
1.

Ett benskal formas runt mitten av en hyalin broskmodell och bildar den tidiga diafysen. Primary
ossifikationscenter börjar bildas.

2.

Brosk i mitten av diafysen förkalkas och bildar därefter ett hålrum. När benkragen runt mitten av
diafysen utvecklas så sänds signaler till omgivande brosk att förkalkas. De förkalkade cellerna är
ogenomträngliga för näringsämnen så broskcellerna dör och dess matrix börjar brytas ned, detta
leder till att hålrummet bildas.

3.

”Periosteal bud” (blodkärl/lymfkärl) tränger in i hålrummet och spongiöst ben börjar bildas. Detta
börjar hända i tredje månaden, vilket innebär att nybildade det benet får egen näringsförsörjning
samt att det kan börja växa innefrån, då det tillförs både osteoclaster och osteoblaster. Nu
påbörjas den tidiga bildningen av det spongiösa benet.

4.

I samband med födseln. Diafysen förlängs och märghålan bildas. När det primära
ossifikationscentret förstoras börjar osteoclaster bryta ner det nybildade spongiösa benet och en
märghåla börjar bildas i diafysen.
Under hela fosterperioden består den snabbväxande epifysen till sin helhet av brosk. Förkalkning,
nedbrytning och övergången ben kommer att jaga epifysen i dess utsträckning.

5.

Epifysen ossifieras. Efter det att vi fötts har de flesta av våra långa ben en diafys av ben
omgivande rester av spongiöst ben och en öppnande märghålighet och två epifyser av brosk.
Strax före/efter födseln bildas sekundärt ossifikationscenter i den ena eller båda epifyserna och

dessa börjar få benvävnad. Brosket i epifysernas centrum förkalkas och bryts ner varvid håligheter
uppkommer och ”Periosteal bud” kan tränga in. Sedan kommer trabekula att utvecklas precis som
i diafysen (i korta ben, blir det bara ett primärt ossifikationscenter). Den sekundära
ossifikationen kommer fortlöpa i princip lika fort som den primära. När den sekundära
ossifikationen är slutförd kommer det bara att finnas hyalint brosk på två platser i benet. Antingen
på epifysens yta (ledbrosk) och mellan epifysen och diafysen där den epifysiala plattan bildas.

BENTILLVÄXT EFTER FÖDELSEN
Hos barn och unga växer benen på längden genom interstitial tillväxt, dvs. tillväxten sker vid de epifysiala
plattorna och blir tjockare appositional tillväxt.
Långbens tillväxt
Växer på längden och påminner om
den endochondrala ossifikationen.
Den epifysiala plattan som är mot
epifysen växer i princip inte medan
den sidan som vetter mot diafysen
växer, detta område kallas
tillväxtzonen. De äldre kondrocyterna
eroderar och blir större, samtidigt
omkringliggande broskmatrix
förkalkas. Kondrocyterna kommer
sedan att brytas ner och dö och detta
bildar förkalkningszonen. Detta lämnar
långa stavar av förkalkat brosk
”hängandes” från den epifysiala
plattan (påminner om insidan av en
kalkgrotta). Dessa kalktappar bryts
därefter delvis ner av osteoclaster och
täcks sedan i benmatrix av
osteoblaster och det bildas spongiöst
ben (ossifikationszonen). Sedan bryts
topparna på det nybildande benet ner
av osteoclaster ännu en gång och på
detta sätta förlängs märghåligheten i
diafysen.
Bentillväxt och benförändring innebär
alltså nyformation av ben och
nedbrytning av det som tidigare blivit
bildat. I de sena tonåren och tidiga 20‐
årsåldern minskas delningshastigheten
vid de epifysiala plattorna, därefter
blir benen endast grövre, som svar på
belastning.
Förtjockning
Osteoblaster under det yttre benmembranet utsöndrar benmatrix på den yttre benytan, samtidigt som
osteoclaster tar bort ben. Dock går uppbyggnaden något snabbare än nedbrytningen Æ tjockare, starkare ben.
Samtidigt som nedbrytningen av benet förhindrar att det blir för tungt.

HORMONREGLERING AV BENTILLVÄXT
Bentillväxten fram till tidig vuxenålder regleras helt av hormoner. Hos barn är det viktigaste stimulit på den
epifysiala plattan tillväxthormon utsöndrade av den främre delen av hypofysen. Thyroid försäkrar att skelettet
får rätt proportioner. I tonåren tar därefter könshormoner (östrogen: kvinnor, testosteron: män) över tillväxt
regleringen. Även slutningen av de epifysiala plattorna är hormonstyrd.

REKONSTRUKTION AV BEN
I det vuxna skelettet sker tillväxt och borttagande av ben både på periosteums/endosteums yta. Hos en ung
vuxen individ så tar dessa två i princip ut varandra och benmassan förblir konstant. Ytterligare bentillväxt sker
vid benskada eller när det finns behov av extra benstyrka. Vid ben nybildning syns en osteoidsöm (ett
omineraliserat band av osteoner) och mineraliseringen sker plötsligt och man vet inte vad som triggar det.
Ben nedbrytning sker av osteoclaster, vilka rör sig längs ytan och gräver gropar med hjälp av lysosomala
enzymer och saltsyra, vilka kalciumet i benet till en vattenlöslig form, som senare släpps ut i blodet.
Osteoclasterna kan även fagocytera döda osteocyter.

REKONSTRUKTIONSKONTROLL
Det finns två kontrollsystem:
1.

Negativ feedback: strävar efter att upprätthålla Ca2+‐konc. i blodet. Den grundläggande
hormonmekanismen för bens rekonstruktion involverar parathyroid hormon (PTH), vilket produceras i
parathyroid körtlarna.

2.

Svarar på yttre belastning av skelettet

RESPONS PÅ MEKANISK BELASTNING
Wolffslag talar om för oss att bentillväxten svarar mot de krav som skelettet ställs inför.
•

Långa ben är tjockast på mitten, där belastningen blir som störst.

•

Böjda ben är tjockast där sannolikheten för skada är som störst.

•

Trabekula i det porösa benet byggs upp för att svara mot yttre krafter och hålla benets vikt nere.

•

Benet är grövre vid stora musklers muskelfäste.

•

Förklarar varför foster och sängbundna personer har ett svagare skelett, då benen inte blir utsätta för
mekaniskstress.

Det tvistas om hur stressfaktorerna stimulerar bentillväxt. Mekaniska krafter kan begränsa skelettnedbrytning
till områden som inte utsätts så stora mekaniska påfrestningar.

BENBROTT
Hos unga är benbrottet oftast ett svar på ett trauma, t.ex. idrottsskador. Hos äldre kan det vara beroende på
att benen är tunna och svaga. För mycket A‐vitamin och förhöjda homocysteinnivåer ökar risken för fraktur hos
vissa människor.

KLASSIFIKATION AV FRAKTURER:
1.

Position av benändarna: Med eller
utan felställning

2.

Komplett eller partiell fraktur

3.

Var benet är brutet i förhållande till
sin längdaxel: parallellt (linjär).
Frakturen kan den vara vinkelrät
(transvers).

4.

Öppen eller sluten fraktur

Därutöver klassificeras de naturligtvis efter
deras lokalisation. Hos unga läker en enkel
fraktur på 6‐8 veckor. Det läker långsammare
hos vuxna p.g.a. de har sämre blodcirkulation.

BENLÄKNING

1.

Ett hematome (blodansamling) bildas och benceller på den distala sidan dör av näringsbrist och
vävnaden blir svullen inflammerad och smärtsam.

2.

Fibröst brosk formeras och bildar förhårdnader, först är dessa mjuka. Kapillärer växer in i hematomet
och fagocyter invaderar området. Under tiden så börjar osteoblaster och fibroblaster rekonstruera
benet i brottzonen. Fibroblasterna binder ihop brottsändarna med hjälp av kollagenfibrer och vissa av
dem omvandlas till kondroblaster, vilka utsöndrar broskmatrix. Fibrocartilaginous callus är ett
samlingsnamn för all återbyggnadsvävnad.

3.

Efter cirka en vecka börjar trabekula dyka upp i fibrocartilaginous callus, vilken då börjar förbenas.
Denna process fortsätter till dess att benändarna är hårt sammanlänkade efter cirka två månader.

4.

Bens återbyggnad börjar redan under bildningen av punkt tre och fortsätter i flera månader och det
benliknande callus blir återbyggt. Överblivet material på diafysens utsida och i märghålan tas bort.
Kompakt ben bildas för att rekonstruera benväggarna. Den färdiga strukturen av området liknar den
ursprungliga obrutna regionen, därför att den kommer att utsättas för samma stressorer.

BENFÖRSVAGNINGAR
•

Osteomalacia: Samlingsnamn för ett antal sjukdomar, där benen inte blir tillräckligt mineraliserade.
Benet produceras på ett korrekt sätt men det förkalkas inte Æ benen blir mjuka och veka.

•

Rickets: Motsvarande sjukdomar hos barn men det är mycket allvarligare då de sker under
skelettformationen. Detta kan leda till deformationer i bäcken, skalle och bröstkorg.

Båda dessa punkter orsakas av antingen för lite kalcium eller för lite vitamin D. En orsak till att ett barn drabbas
av Rickets är för lite vitamin‐D i bröstmjölken.
•

Osteoporosis (benproblem hos gamla/benskörhet): Bennedbrytningen sker snabbare än
benuppbyggnaden. Tillslut blir benen så svaga att det kan räcka med en kraftig nysning för att få en
fraktur. Benets sammansättning är normal men benmassan är minskad. Speciellt känsliga områden är
rygg och lårbenshals. Osteoporosis drabbar främst kvinnor efter klimakteriet, beroende på att
östrogenproduktionen går ner. Andra hormoner som påverkar osteoporosis är thyroidstimulerande
hormoner. Osteoporosis kan förebyggas genom bra kost och träning.

LEDER
Ben är sammanfogade med leder, leder har två undergrupper:

1. FOGAR
BINDVÄVSFOGAR:
‐ Sutur: Skallbenet
‐ Syndesmos: Sammanbindning mellan tibia och fibula i dess nedre del
‐ Gomphos: Håller tänderna på plats
BROSKFOGAR:
‐ Synchondros: hyalint brosk, t.ex. mellan översta revbenet och bröstbenet.
‐ Symphys: hyalint brosk, med fibröst brosk mellan, t.ex. mellan kotorna.
BENFOGAR = SYNOSTOS:
Ben som från början var separerade delar, som senare sammanfogats. T.ex. svanskotorna.

2. SYNOVIALLEDER – ÄKTA LEDER
Synovialleder skapar möjlighet för ben att röra sig i förhållande till varandra. De har ledkapsel innehållande
synovialvätska. Olika typer av synovialleder:
‐ PLANLED – glida mot varandra – fasettleder i ryggraden
‐ GÅNGJÄRNSLED – de yttre fingerlederna
‐ VRIDLED – Radius och Ullna (under armbågen)
‐ ÄGGLED – första leden i handleden
‐ SADELLED – första leden i tummen
‐ KULLED – Axel‐ och höftled.

Det som begränsar synovialledernas rörelseomfång är:
1.

BENENS UTSEENDE

2.

MUSKLER

3.

LIGAMENT

