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Abstract 
 
Obesity and vitamin D deficiency are both considered as major public health issues 
worldwide which affects adults as well as children. Studies have shown a close 
relationship between obesity and low serum 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D) but the 
cause-effect association is still unclear. Does low 25(OH)D contribute to obesity or is 
the reverse relationship true? One possible explanation for low serum 25(OH)D could 
be due to sequestration of vitamin D by adipose tissue. However, vitamin D might be 
able to modulate adipose tissue mass, differentiation and metabolism thru the vitamin 
D receptor which is found in adipose tissue. Obesity is also closely related to insulin 
resistance, which in turn has found to be inversely associated with serum 25(OH)D 
levels.  
 
The objective of this retrospect study was to determine the 25(OH)D status in obese 
children and adolescents at the Uppsala University Children´s Hospital Obesity unit. 
Data was obtained from charts between 2008 and 2012. Additionally we further 
investigated the inverse relationship between obesity and serum 25(OH)D levels. We 
also studied a possible negative correlation between serum 25(OH)D levels and insulin 
resistance. Patients receiving vitamin D supplementation were excluded from the 
study.  
 
A high level (93%) of vitamin D insufficiency (25(OH)D <75 nmol/l) was found and 
despite a large number of studies showing an inverse association between obesity and 
serum 25(OH)D levels we could not determine such a relationship. Furthermore we 
did not obtain a correlation between insulin resistance and low serum 25(OH)D levels.  
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Sammanfattning 

 
”D-vitaminbrist hos överviktiga barn och ungdomar” 
 
Nya rön talar för att D-vitamin inte bara spelar en viktig roll för uppbyggnad av 
skelettet utan även har en viktig roll i andra delar av kroppen sedan samband mellan 
D-vitaminbrist och en rad extraskeletala sjukdomar har påvisats. Ålder, väl 
pigmenterad hud, undermålig solexponering och njursvikt utgör några riskfaktorer för 
D-vitaminbrist. Även övervikt anses vara en riskfaktor för D-vitaminbrist då tidigare 
studier har funnit lägre D-vitaminnivåer hos överviktiga jämfört med normalviktiga. 
Förklaringen bakom detta tros ligga i att deponering av D-vitamin i fettväven sker i 
större utsträckning hos överviktiga än hos normalviktiga.  
 
Vid fetma utsätts kroppen för hög glukosbelastning och mer insulin produceras för att 
möta detta. Successivt blir cellerna mer och mer okänsliga för det insulin som krävs 
för upptag av glukos i cellerna och insulinresistensen är ett faktum. Även samband 
mellan insulinresistens och låga D-vitaminnivåer har påvisats och kanske skulle D-
vitamintillskott kunna minska insulinresistensen och ha en positiv påverkan på vikten.  
 
I denna studie har vi undersökt sambandet mellan fetma hos barn och ungdomar och 
låga D-vitaminnivåer. Trots att många studier visat just ett sådant samband har vi inte 
kunnat påvisa det. Inte heller har vi funnit någon korrelation mellan insulinresistens 
och låga D-vitaminkoncentrationer. Emellertid har ett samband hittats mellan barn 
och ungdomar till utlandsfödda föräldrar och D-vitaminbrist. Dettta skulle kunna 
innebära att barn till utlandsfödda föräldrar kanske har en högre risk för D-
vitaminbrist.  
 
Det är mycket som fortfarande är oklart kring D-vitamin och dess effekter i kroppen, 
därför är det inte helt självklart att ge D-vitamintillskott till alla med insufficienta D-
vitaminvärden. D-vitamin är trots allt ett steroidhormon som påverkar arvsmassan. 
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1. Bakgrund 

1.1 Fetma 

Övervikt och fetma hos både barn och vuxna har kommit att bli ett växande 
folkhälsoproblem världen över, även bland låginkomstländerna. År 2008 uppskattades 
mer än 1,4 miljarder vuxna vara överviktiga (1). De senaste tjugo åren har trenden 
varit stigande men nu tyder data på en stagnering och i vissa grupper ser till och med 
trenden ut att sjunka (2). Vidare uppskattas 170 miljoner barn världen över lida av 
övervikt/fetma (3). Denna pandemi har även drabbat Sverige, en femtedel av barnen 
är överviktiga och 3-5% lider av fetma (4,5). Detta utgör ett stort orosmoment inför 
framtida hälsokonsekvenser, både på individ- och samhällsnivå då barn- och 
ungdomsfetma har visat sig vara en riskfaktor för ökad sjuklighet i vuxen ålder och 
sänker den förväntade livslängden (6,7).  
 
Definitionen för övervikt och fetma hos barn skiljer sig från definitionen hos vuxna 
där gränsen för övervikt går vid BMI >25 kg/m2 och för fetma >30 kg/m2. För barn 
och ungdomar varierar BMI naturligt under uppväxten, därför kan inte samma 
gränsvärden som för vuxna användas, utan gränserna måste anpassas utifrån barnets 
ålder och kön. Internationellt har istället ISO-BMI använts. Detta mått räknas ut 
genom standardiserade kurvor. BMI över ISO-BMI >25 definieras som övervikt och 
ISO-BMI >30 som fetma (8). 
 
Övervikt och fetma beror på en rad olika faktorer så som genetik och metabolism men 
även kultur och miljön påverkar. (9) Ny forskning har visat att antalet adipocyter hos 
en individ bestäms under barn- och ungdomsåren, under vuxenåren förändras 
adipocytantalet endast i mycket liten utsträckning. Det har visat sig att trots stor 
viktnedgång hos en vuxen individ, och därmed minskad apdipocytvolym, är antalet 
adipocyter det samma (10). De flesta överviktiga vuxna är det sedan barnåren och 
väldigt få normalviktiga barn utvecklar fetma i vuxen ålder (11).  
 
Så gott som alla organsystem blir påverkade av fetma och ger allvarliga följder såsom 
dyslipidemi, insulinresistens/diabetes, hypertension och fettlever (12). Även de 
psykiska konsekvenserna är stora och livskvaliteten försämras (13). Övervikt och fetma 
har visat sig vara mycket svårbehandlat och mer forskning krävs för att kunna 
utveckla bättre behandlingsstrategier.  

1.2 D-vitamin - biokemi och fysiologi 

Det har sedan länge varit känt att D-vitamin är avgörande för uppbyggnaden av 
skelettet. Vad som är mindre känt är dess roll i övriga organsystem. De flesta vävnader 
och celler i kroppen har D-vitaminreceptorn (VDR) och det enzym som krävs för att 
omvandla den cirkulerande formen av vitamin D; 25-hydroxyvitamin D till den aktiva 
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metaboliten 1,25-dihydroxyvitamin D (14). Denna relativt nyvunna kunskap har lett 
till ett ökat intresse för just D-vitamin och dess roll i patologiska processer i kroppen.  
 
D-vitamin är inte ett enskilt vitamin utan ett samlingsnamn för hormonliknande 
sterolderivat och dess receptor, precis som alla steroidhormoner, påverkar en specifika 
nukleär receptor, VDR som i sin tur påverkar över 200 gener (15). De bäst kartlagda 
formerna av detta sterolderivat är; vitamin D3/kolekalciferol och vitamin 
D2/ergokalciferol. D3, som är den huvudsakliga metaboliten, bildas i hudens 
keratinocyter när solens UV-B strålar penetrerar huden och omvandlar 7-
dehydrokolesterol till previtamin D3 som snabbt konverteras till vitamin D3. Via 
födan, främst genom fet fisk, kan vitamin D3 även erhållas (14,16). Ålder, pigment, 
solskydd och, till viss del, kosten påverkar den mängd vitamin D3 vi får i oss (16). 
Vitamin D2 fås genom ergosterol i jäst och svampar som utsatts för UV-strålning, 
vilket vi främst får i oss genom D-vitamintillskott (14).  
 
Vitamin D2 och D3 transporteras inkorporerat i kylomikroner via lymfan in i venösa 
cirkulationen för att antingen lagras in i fettceller för senare användning eller till slut 
passera levern bundet till D-vitaminbindande protein(DBP) (17,14). Passagen i levern 
krävs för att hydroxylera vitamin D2 och D3 till 25-hydroxykalciferol (25-(OH)D, 
kalcidiol). För denna process krävs vitamin D-25-hydroxylas som återfinns i levern. 
Denna process är begränsad då 25-(OH)D har en inhibitorisk effekt på 
hydroxyleringen av D3 så att nivån av 25-(OH)D hålls jämn. Den inhibitoriska 
effekten gör det även möjligt att lagra in vitamin D2 och D3 i levern för senare 
användning istället för att det direkt omvandlas till 25-(OH)D som har kortare 
halveringstid (18).   
 
För att 25-(OH)D ska kunna omvandlas till den aktiva metaboliten 1,25-dihydroxi-
vitamin D (1,25(OH)2D, kalcitriol) krävs 25-hydroxyvitamin D-1α-hydroxylas som 
bland annat återfinns i njurarna, där den huvudsakliga omvandlingen sker. Den 
hydroxylering som sker i andra celler ger troligtvis enbart lokala effekter (19). 1α-
hydroxylas uppregleras av hypokalcemi, hypofosfatemi och PTH (14).  
 
De mest kända effekterna av 1,25(OH)2D är förknippade med kalciumhomeostasen 
och påverkar njurar, tarmarna och skelettet så att absorptionen av kalcium och fosfat 
ökar. Det är sedan länge känt att uttalad vitamin D-brist leder till rakit (bristande 
mineralisering av benmatrix under uppväxtåren) samt osteomalaci (motsvarar rakit 
hos vuxna) (16). PTH och vitamin D3 har en nära relation och tillsammans med 
kalcitonin reglerar de den extracellulära kalciumomsättningen. Vid låga nivåer av 
1,25(OH)2D (och extracellulärt kalcium) ökar utsöndringen av PTH som bland annat 
påverkar njurarna att öka produktionen av 1,25(OH)2D och kalciumreabsorptionen. 
Både PTH och 1,25(OH)2D har en direkt inverkan på skelettet men exakta 
mekanismer bakom detta är invecklade. En förenklad bild är dock att 1,25(OH)2D 
interagerar med VDR på osteoblasterna vilket leder till ett ökat uttryck av RANKL 
(Receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand) som binds till 
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plasmamembranbundet RANK på preosteoklasterna och mognar då ut till 
osteoklaster (12,14). De mogna osteoklasterna frigör kalcium och fosfor från skelettet 
så att nivåer av dessa ämnen kan normaliseras (18). Hela denna process tros ske under 
samtidig inverkan av PTH (20). 

1.3 Andra effekter av D-vitamin  

1,25(OH)2D har även visat sig påverka regleringen av renin, insulinproduktion, 
cytokinfrisättning från lymfocyter, kalciumflöde i hjärtmuskelceller samt proliferation 
av glattmuskelceller och kardiomyocyter (16). Detta innebär att 1,25(OH)2D har 
direkt påverkan på ett flertal organ i kroppen och D-vitaminbrist skulle eventuellt 
kunna vara direkt kopplat till en rad sjukdomar som MS (21), rakit, osteomalaci, 
cancer, hjärtkärlsjukdomar (22) samt depression och schizofreni (23,24). Det har 
påvisats att vävnader som colon, prostata och bröst producerar 1,25(OH)2D för att 
kontrollera gener viktiga för cellproliferation samt differentiering och därmed 
förbygga cancerutveckling (25,26). 1,25(OH)2D fungerar även som en potent 
immunomodulator genom att nedreglera cytokiner som IL-2 och IL-12 (16). Även 
utmognad av antigenpresenterande celler som dendritiska celler vilket i sin tur 
påverkar bland annat T-hjälparcellerna så immunsvaret från dessa dämpas (27). Det 
är bland annat utifrån dessa observationer paralleller mellan autoimmuna sjukdomar 
och D-vitaminbrist dragits (25,28) och vitamin-D-tillskott används för att minska 
sjukdomsbilden hos patienter med multipel skleros, psoriasis och reumatoid artrit 
(28,29). Det skulle också kunna förklara varför autoimmuna sjukdomar så som 
diabetes mellitus och multipel skleros förekommer i högre utsträckning på våra 
breddgrader, med färre soltimmar, än närmare ekvatorn (14). Paradoxalt har det 
påvisats att serum-25-(OH)D är positivt korrelerat till latitud där de högsta värdena 
återfinns i Skandinavien och de lägsta i Sydeuropa (30,31).  
              
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
Figur	  1.	  Omvandling	  av	  D-‐vitamin	  och	  dess	  effekter	  (32).	  
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1.4 25(OH)D-brist  

Trots att 25-(OH)D är en inaktiv metabolit är det denna som används för att fastställa 
patientens D-vitaminstatus. Detta på grund av att det är den kvantitativt dominerande 
metaboliten, har en halveringstid på 2 veckor samt korrelerar i störst mån med 
sekundär hyperparathyreoidism, rakit och osteomalaci (17,33,34). Globalt sett har 
ännu inte konsensus nåtts gällande optimala 25(OH)D-värden (31). I Sverige har 
gränsen för brist satts vid 25 nnmol/l (10 ng/ml) och insufficienta värden mellan 25-
75 nmol/l (10-30 ng/ml) (35). Tidigare forskning som rekommendationer i USA och 
Europa baserats på har visat att barn med D-vitaminintag på mer än 5 µg per dag och 
nivåer av 25(OH)D över 27 nmol/l inte utvecklade rakit (36). Senare har det dock 
visat sig att rakit observerats hos spädbarn redan vid nivåer av 25(OH)D på 40–45 
nmol/l (37). Som kompensatoriska mekanismer för att upprätthålla 
kalciumhomeostasen vid 25(OH)D-koncentrationer lägre än 40–50 nmol/l 
observerades ökade nivåer av alkaliska fosfataser (ALP) och (PTH) samt radiologiska 
skelettförändringar hos prepubertala och pubertala barn och ungdomar (38,39).	  
Sammanfattat har serumnivåer av 25(OH)D lägre än 50 nmol/l ansetts vara 
suboptimala eller utgör bristtillstånd och de flesta sakkunniga definierar denna nivå 
som nedre gräns för tillfredsställande D-vitaminkoncentration för barn (36,40). Något 
som försvårar möjligheten att nå konsensus kring optimala D-vitaminnivåer är att 
skilda laboratorier använder sig av olika analysmetoder som har stor interanalytisk 
variabilitet (41).  
	  
Riskfaktorer för D-vitaminbrist är ålder, väl pigmenterad hud, undermålig 
solexponering, övervikt, malabsorption och njursvikt (14). Med åldern minskar 
mängden 7-dehydrokolesterol i huden vilket reducerar vitamin D3-syntesen med cirka 
75% hos en 70-årig individ (14,42). Årstid, kläder, solskyddfaktor och latitud påverkar 
den mängd UV-ljus som når huden och kan därmed påverka 25-(OH)D-
koncentrationen (14). På våra breddgrader där solen står lågt under större delen av 
året filtreras UVB-strålningen bort. Detta leder till att vi enbart kan bilda D-vitamin 
under några timmar kring lunchtid under sommarmånaderna (19). Även graden av 
pigmentering i huden påverkar synteshastigheten då melanin fungerar som ett UV-
filter (43,44). Det finns ingen risk att det ackumuleras farliga nivåer av D-vitamin i 
kroppen vid kraftig solexponering då UV-ljuset förstör överskottet av previtamin D3 
och vitamin D3 (14).       
    
Sjukdomar som cystisk fibros, Crohn´s och kirurgiska ingrepp i magtarmkanalen 
minskar kroppens möjlighet att ta upp fett vilket i sig minskar förmågan att ta upp D-
vitamin som är fettlösligt (45). 
 
25-(OH)D-brist manifesterar sig kliniskt hos vuxna med muskelsvaghet, bensmärta 
samt frakturer och hos barn med ledsvullnad och skelettmissbildningar (31). 
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1.5 Samband mellan fetma och 25(OH)D 

Redan för 30 år sedan upptäcktes sambandet hos vuxna mellan ökad mängd 
kroppsfett och låg serumkoncentration av 25-(OH)D (46), detta har även påvisats i en 
rad senare studier (47–49) samt hos överviktiga barn och ungdomar (50). Förklaring 
till detta har länge varit att 25-(OH)D i större utsträckning tas upp och lagras in i 
fettväven för att senare långsamt frisättas i cirkulationen (51). För att illustrera detta 
har forskare tittat på mängden 7-dehydrokolesterol, prekursorn i huden, hos 
normalviktiga och överviktiga efter exponering för UVB-strålning och inte hittat 
någon skillnad trots att serumkoncentrationerna av 25(OH)D var lägre hos de 
överviktiga individerna (51). I studier som observerat patienter vilka genomgått en 
gastric bypassoperation har det visat sig att 25(OH)D-koncentrationen ökar märkbart 
under första månaden efter kirurgin. Detta har sammankopplats med den kraftiga 
reduktionen av fettmassan. Det ska dock tilläggas att nivåerna totalt sett under det 
första året sjönk (49). På det stora hela verkar det emellertid vara mer komplext än så 
här och idag är fortfarande mycket oklart. 24-hydroxylas som bryter ned 25(OH)D 
återfinns i fettmassan och finns således i större mängd hos överviktiga. Nedbrytningen 
skulle således kunna bidra till de minskade mängder 25(OH)D som återfinns hos 
överviktiga (52). Fetma kan ge upphov till fettlever, utan inverkan av alkohol, som i sin 
tur har funnits vara förknippat med låga 25(OH)D-nivåer på grund av lägre 
synteshastighet av 25(OH)D i levern. Desto mer inflammation, steatos och fibros i 
levern desto lägre nivåer av 25(OH)D (53).  
 
Hos både barn och vuxna som lider av fetma ses förhöjda nivåer av PTH, troligtvis 
sekundärt till 25-(OH)D-brist, vilket stimulerar njurarnas 1α-hydroxylas och leder till 
ökad omvandling av 25-(OH)D till 1,25(OH)2D. Genom negativ feedback hämmas 
sedan omvandling av vitamin D2 och D3 till 25-(OH)D i levern vilket skulle kunna 
förklara den låga serumkoncentrationen av 25-(OH)D hos överviktiga (48,54,55). 
Ytterligare en förklaring kan vara att överviktiga i mindre utsträckning vistas i solen 
och har på sig mer heltäckande klädsel (56). Det finns motstridiga uppgifter, och 
tyvärr är inte studierna är helt jämförbara, gällande högre koncentration av 
1,25(OH)2D hos överviktiga än hos normalviktiga (48,55,57). Om det skulle visa sig 
vara så att överviktiga har en högre koncentration av 1,25(OH)2D är detta intressant 
då senare in-vitro experiment har visat att 1,25(OH)2D inducerar en ökning av 
intracellulärt kalcium i fettceller och genom det stimulerar lipogenes (främst ökad 
mängd cirkulerande triglycerider) och hämmar lipolys (58,59). I hopp om att kunna 
reducera mängden1,25(OH)2D och därmed sänka koncentrationen av intracellulärt 
kalcium har kalcium getts som en del av behandling för fetma (59,60).  
 
Vid 25-(OH)D-brist ökar PTH-utsöndringen vilket kanske bidrar till effekten 
1,25(OH)2D har på adipocyterna. Precis som 1,25(OH)2D gynnar även ökad mängd 
PTH kalciuminflux i adipocyterna med samma sluteffekt på adipocyterna som 
tidigare beskrivits (61).  
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1.6 Insulinresistens och kopplingen till 25(OH)D-brist 

Övervikt och fetma är tätt sammankopplat med insulinresistens samt nedsatt 
glukostolerans vilket, precis som övervikt och fetma, har funnits vara förknippat med 
suboptimala 25-OH-nivåer (62).  
 
Insulinresistens karakteriseras av dyslipidemi, hyperglykemi och hyperinsulinemi. 
Dyslipidemi innebär sänkt HDL-kolesterol, förhöjda triglycerider och förlängd 
postprandiell hyperlipidemi (63,64). Detta leder till förhöjda nivåer av fria fettsyror 
som bland annat påverkar levern där glukosproduktionen uppregleras genom 
insulinreceptorer och direkt påverkan på glukoneogenesen. Som en effekt av detta 
förstärker levern den redan existerande hyperglykemin både vid fasta och direkt efter 
måltid, då leverns glukosproduktion normalt är avstängd. Hyperglykemin beror även 
på minskat glukosupptag i framförallt skelettmuskulaturen men även i fettvävnaden.  
Det försämrade glukosupptag är till följd av de förhöjda serumnivåerna av fria 
fettsyror (65). Utöver detta är LDL-kolesterolpartiklarna mindre, mer oxiderbara och 
aterogena. Hyperlipidemi har även visat sig ha direkt toxisk effekt på betacellerna i 
pankreas. Hyperinsulinemin är till följd av en kompensatorisk överproduktion av 
insulin i pankreas och detta kan på sikt leda till betacellssvikt (63,64). Exakta 
mekanismer för insulinresistensen är inte helt känd men problemet tros inte ligga i 
insulinreceptorn eller bero på antalet receptorer utan snarare ligga på 
postreceptornivå. Eventuellt kan minskad mobilisering av glukostransportörer till 
cellmembranet eller hereditärt låga nivåer av intermediärer efter insulinreceptorerna 
IRS1 och 2 inverka (65).  
 
Hos både djur och människor återfinns VDR i pankreas (66,67) och eventuellt finns 
ett samband mellan glukoshomeostasen och D-vitamin. Resultaten av de 
humanstudier som gjorts, på både barn och vuxna, har varit inkonsekventa. En del 
pekar på ett det finns ett samband mellan insulinresistens samt nedsatt 
betacellsfunktion och 25-OH-brist (62,68) och andra inte (69,70). 
 
Mer entydiga resultat observeras på de in-vitro- och in-vivo-studier gjorda på djur. 
Dessa har visat att 1,25-OH gynnar insulinproduktionen i pankreas β-celler och 
påskyndar omvandlingen av proinsulin till insulin och att detta enbart sker när β-
cellerna blir stimulerade (71). Råttor med 25-OH-brist som utsatts för 
glukostoleranstest uppvisar minskat glukosupptag samt lägre insulinsekretion men 
efter tillförsel av vitamin-D3-tillskott ses ett mer effektivt glukosupptag och ökad 
insulinsekretion (72).   
 
Som tidigare nämnts underlättar 1,25(OH)2D caliuminflux i adipocytern och vid 
kronisk ökning av intracellulärt kalcium i adipocyterna visar det sig att det 
insulinberoende glukosupptaget blir mindre effektivt i dessa celler. Detta tros i 
huvudsak bero på att insulin då inte längre kan inducera defosforylering av den 
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insulinberoende glukostransportören GLUT4, vilket krävs för att denne ska fungera 
optimalt (73,74).  
Anledningen till de motsägelsefulla resultaten på de humanstudier som gjorts kan 
delvis förklaras av att studiepopulationerna har varierat i avseende på glukostolerans, 
ålder samt vikt och olika metoder för att fastställa insulinkänslighet och sekretion har 
använts (69). Det är främst vuxna individer som forskningen kring 25-OH och 
kopplingen med pankreasfunktion och insulinkänslighet baserats på men det finns 
studier gjorda på barn och ungdomar som pekar på samma resultat som hos vuxna 
(54). Under tonårstiden då barn växer och utvecklas i snabb takt, och har ökad risk för 
25-OH-brist (75), minskar insulinkänsligheten med ungefär 30% oavsett 
kroppssammansättning (76). Detta gör det svårare att dra några direkta slutsatser 
kring effekterna av 25-OH-brist och insulinkänslighet hos barn och ungdomar. De 
exakta mekanismerna bakom minskad insulinkänslighet under tonårstiden är inte 
klarlagda men skulle kunna vara till följd av ökad mängd growth hormone (GH) som 
krävs för tillväxten under tonårstiden och som har visat sig kunna påverka 
fettmetabolismen vilket i sin tur eventuellt förstärker insulinresistensen (76).     

Representativa studier gällande D-vitaminnivåer hos den svenska populationen saknas 
(77) men i en relativt ny studie från Göteborg visar det sig att 4- och 8-åringar hade 
tillfredsställande nivåer av 25(OH)D. I samma studie visade det sig dock att de äldre, 
överviktiga samt de med utlandsfödd mor hade något mindre tillfredställande nivåer. 
Skillnaden som sågs mellan åldersgrupperna kan förklaras med att D-vitamin-
supplement rekommenderas till 5-års ålder (78). Trots studier som denna finns det 
stora kunskapsluckor kring sambandet mellan fetma hos barn och ungdomar och 
25(OH)D-brist i Sverige och det är angeläget att studera detta för att kunna utforma 
fungerande behandlingsprogram då denna epidemi har stora konsekvenser både för 
individen och för samhället i stort.  

1.7 Syfte 

Huvudsyftet med denna studie är att undersöka prevalensen av D-vitaminbrist hos 
patienter inskrivna på Överviktsenheten för barn och ungdomar, Akademiska 
sjukhuset. Vidare undersöks sambandet mellan fetma samt insulinresistens och 
25(OH)-brist.  
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2. Material och metod   
	  
En kvantitativ, delvis deskriptiv tvärsnittsstudie som baseras på journaluppgifter har 
utförts retrospektivt på patienter som varit/är inskrivna på Överviktsenheten för barn 
och ungdomar på Akademiska sjukhuset, Uppsala från 2008 till 2012.  
 
Majoriteten av de patienter som är inskrivna på Överviktsenheten har kommit på 
remiss från primärvård eller skolhälsovård. De har blivit remitterade på grund av svår 
fetma (ISO-BMI över 35 eller BMI >+ 3SD) eller komplikationer såsom högt 
blodtryck, diabetes typ 2 och/eller hyperlipidemi till följd av sin fetma.  
185 journaler granskades med avseende på ålder, kön, vikt, längd, BodPod®-resultat, 
aktuella läkemedel och sjukdomar, etnicitet samt provsvar gällande 25(OH)D, 
fasteinsulin och fasteglukos.  
 
Inklusionskriterierna för studiepopulationen var tillgängliga parametrar för att 
bedöma ISO-BMI och uppmätt procent kroppsfett i BodPod®. Samtidigt krävdes 
blodprovtagning av 25(OH)D tagna samma dag eller inom en veckas tid. För att 
undersöka sambandet mellan insulinkänslighet samt β-cellfunktion och 25(OH)D-
koncentration krävdes även fasteinsulin- och fasteglukosprover. Exklusionskriterier var 
erhållet D-vitamintillskott och för den andra delen av studien, där korrelation mellan 
insulinkänslighet samt betacellsfunktion och 25(OH)D-nivåer studerades, manifest 
diabetes typ 1. Inga barn eller ungdomar uteslöts ur studien på grund av annan 
sjukdom eller intag av andra läkemedel än vitamintillskott. Anledningen till att dessa 
inte exkluderades är på grund av oklart samband mellan dessa sjukdomar samt 
läkemedel och 25(OH)D-nivåer.  
 
Utav den initiala studiepopulationen på 185 individer saknades labprover eller 
BodPod®-resultat hos 56. Vidare hittades inte 2 patienter i journalsystemet, 6 
individer fick något slags tillskott av vitamin D och 10 saknade BodPod®resultat där 
25(OH)D-nivåerna i blodet uppmätts samma dag eller inom en veckas tid. Den 
slutgiltiga studiepopulationen bestod av 111 patienter (47 flickor och 64 pojkar) som 
studerades med avseende på korrelationen mellan ISO-BMI samt BodPod®-resultat 
och 25(OH)D-nivåer. 107 individer hade fastevärden av glukos och insulin och 
användes till den andra delen av studien där insulinresisten och β-cellfunktionen 
beräknades på två sätt.  
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Figur	  2.	  Bortfall	  under	  den	  systematiska	  genomgången	  av	  journaler	  	  
 
11 individer hade läkemedelsbehandlad astma (inklusive förkylnings- och 
ansträngningsastma), 10 var diagnosticerade med ADD/ADHD och 3 med 
autismspektrumstörning. Vidare led 10 av hypothyreos varav 9 behandlades med 
Levaxin.  
 
Då graden av pigment i huden kan påverka mängden 25(OH)D som bildas kan det 
vara av värde att nämna att 11 individer hade påbrå från Mellanöstern, 5 Sydeuropa, 
4 Afrika (söder om Sahara), 4 Sydamerika, 2 Indien och 1 Nordafrika.  Totalt hade 
således 27 utländskt påbrå, vilket utgör 24% av den totala studiepopulationen.   
   
Antalet soltimmar i Sverige skiljer sig markant över året och vi har därför valt att dela 
in året i tremånaders-intervall efter antal soltimmar hämtat från SMHI. Indelningen 
gjordes för att underlätta vid statistiska beräkningarna. Utifrån antal soltimmar i 
stigande ordning:  

• januari, november, december  
• februari, mars, oktober 
• april, augusti, september 
• maj, juni, juli  

185	   

183	   

D-‐vitamintillskott 

117 

Saknade	  labsvar	   
eller	  BodPod®-‐resultat 

111 

Ej	  hittats	  i	  Cosmic 

107 99 
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107 

Ej	  insulin	  eller	  glukos 
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2.1 Etiska överväganden 

Ett etiskt godkännande har getts av Etiska kommittén, Uppsala universitet för de två 
mer omfattande studierna ULSCO1 och 2, vilka den här studien är en del av.  
Patienterna har tillsammans med målsman gett sitt godkännande till att enskilda 
journaler granskas.  

2.2 Beräkning av ISO-BMI och procent kroppsfett 

För att beräkna ISO-BMI användes en kalkylator framtagen av läk Anders Forslund 
och statistiker Johan Bring som baseras på WHOs BMI-kurvor för barn och 
ungdomar.  
 
Procent kroppsfett uppskattades med hjälp av BodPod® som använder sig av tekniken 
air-displacement plethysmography (ADP). Med denna teknik beräknas indirekt 
försökspersonens volym genom att mäta den mängd luft som trängs undan i en stängd 
kammare. Då extra luft i systemet kan påverka resultaten försöker detta minimeras 
med att försökspersonen har baddräkt/badbyxor och simmössa på sig. Luften i 
lungorna och kring huden tas med i beräkningarna. Utifrån formeln vikt/volym = 
densitet kan individens densitet bestämmas. Kroppen delas in i två kompartments; 
ett fettkompartment, med lägre densitet och ett fettfritt kompartment som består av 
protein, vatten, mineraler och glykogen. Utifrån den totala densiteten och skillnaden i 
densitet mellan de två kompartments kan sedan proportionerna fett och fettfri massa 
bestämmas (79).  	  

2.3 Biokemiska analyser 

Samtliga prover togs vid nybesök eller återbesök till Överviktsenheten för barn och 
ungdomar på Akademiska sjukhuset, Uppsala.  
 
25(OH)D analyseras på Klinisk kemi och farmakologi på Akademiska sjukhuset, 
Uppsala med CLIA (chemiluminescense immunoassay) och anges i nmol/l. För att 
klassificera serumkoncentrationerna av 25(OH)D har de svenska riktlinjerna använts, 
det vill säga brist vid värden under 25 nmol/l (10 ng/ml) och insufficiens mellan 25-
75 nmol/l (10-30 ng/ml). Insulin- samt glukosprover togs fastande och anges i mU/L 
respektive mmol/l.   

2.4 Beräkning av insulinresistens och β-cellfunktion 

Homeostatic model assessment (HOMA) används för att beräkna steady state av β-
cellfunktion (%B) och insulinkänslighet (%S) som procent av en normalpopulation 
(80). Då insulinkänsligheten har antagits vara omvänt proportionerligt mot 
insulinresistensen (IR) kan även IR uppskattas på ett enkelt sätt. HOMA-IR är en 
validerad metod för att bedöma insulinresistens styrkt av ”hyperinsulinemic-
euglycemic clamp technique” (81). 
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Följande ekvationer används för att bestämma HOMA-IR och HOMA%B:  
 
HOMA IR = (FPI x FPG)/22,5  
HOMA-%B = (20 x FPI)/(FPG - 3,5)  
FPI: faste plasmainsulin (mU/l), FPG: faste plasmaglukos (mmol/l) 

 
HOMA-%B är ett mått i procent av den betacellaktivitet som krävs för att bibehålla 
normalt fasteglukos. Således kommer β-cellfunktionen följa insulinresistensen tills det 
att β-cellerna sviktar och därefter ses en sjunkande β-cellfunktion (80). Normalvärde 
för β–cellaktivitet har antagits till 100%, dock kan friska individer ha en 
betacellaktivitet under 100% och fortfarande ha normalt fasteglukos. Konsensus kring 
normalvärden för HOMA-IR har inte nåtts men studier på friska individer med 
normal gukosmetabolism visar på värden mellan 1,7-2,5 (82,83). 
 
HOMA har under åren utvecklats till den datoriserade versionen HOMA2 som 
baseras på icke-linjära samband mellan glukos och insulin (80). Med hjälp av denna 
modell kan sedan insulinkänslighet (%S), insulinresistens (IR) och β–cellfunktion (%β) 
fastställas. Detta görs genom parade prover av fasteglukos, mellan 1-25 mmol/l, och 
totalt insulin (uppmätt genom radioimmunoassay, RIA), specifikt insulin eller C-
peptid-koncentration (80). Om både insulin och C-peptid tagits är det mest lämpligt 
att använda insulin för att beräkna %S och C-peptid för att uppskatta % β. För att 
lättare kunna uppskatta %B, IR och %S utifrån HOMA2 konstruerades en kalkylator, 
men eftersom HOMA2 är en jämviktsmodell accepterar kalkylatorn endast värden 
inom följande intervall (84);  

- Plasmaglukos 3.5 till 25.0 mmol/L 
- Plasmainsulin 20 till 400 pmol/L eller 2,9 till 57,6 mU/L 
- Plasmaspecifikt insulin 20 till 300 pmol/L 
- Plasma-C-peptid 0.2 till 3.5 nmol/L 

 

HOMA2-kalkylatorn användes på de 99 individer i vår studiepopulation som har 
provvärden inom referensintervallet för kalkylatorn, det vill säga plasmaglukos mellan 
3.5 och 25.0 mmol/L och plasmainsulin mellan 2,9 och 57,6 mU/L.  Ekvationerna 
HOMA-IR och HOMA-%B användes på hela gruppen på 107 individer för att 
beräkna insulinresistens och β–cellfunktion hos de 107 individer som hade fastevärden 
av glukos och insulin.  
 

2.5 Statistisk analys 

Alla statistiska analyser har gjorts i Excel samt i GraphPad Prism 6.  
För att påvisa ett inverst samband mellan ISO-BMI samt procent kroppsfett och 
25(OH)D-nivåer jämfördes användes korrelationsanalys med Pearsons 
rangkorrelationskoefficient då studiepopulationen inte var normalfördelad. Samma 
metod användes för att beräkna ett eventuellt samband mellan stigande 
insulinresistens och låga 25(OH)D-nivåer. Fisher´s exact test användes för att få fram 
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ett eventuellt samband mellan låga 25(OH)D-nivåer och utländskt påbrå. Dettta 
gjordes efter att studiepopulationen delats in i två grupper, ena gruppen bestående av 
de 9 individer med brist och den andra av de 8 med sufficienta nivåer av 25(OH)D. 
Signifikansnivån sattes genomgående vid P = 0,05.  
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3. Resultat   
	  
Vår studiepopulation innefattade 111 individer som var inskrivna på 
Överviktsenheten för barn och ungdomar, Akademiska sjukhuset i Uppsala. 
Grundläggande information om studiepopulationen illustreras i tabell 1.  
  
Tabell	  1	  
Grundläggande	  information	  om	  studiepopulationen	  (n	  =	  111)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Den	  totala	  studiepopulationen	  bestod	  av	  111	  individer	  men	  endast	  107	  av	  dessa	  hade	  insulin-‐	  och	  glukosprover.	  	  
Ett	  fåtal	  insulinvärden	  över	  100	  mU/l	  leder	  till	  positiv	  snedfördelning	  och	  därför	  har	  ingen	  standardavvikelse	  
angetts.	  	  
a	  Median	  för	  insulin.	  

 
Referensintervall för fasteglukos ligger mellan 3,3 och 5,6 mmol/l, med dessa intervall 
har 18 individer i denna studiepopulation förhöjda nivåer. För insulin ligger 
normalvärde i fasta <11 mU/l och 94 individer har med denna gräns förhöjda 
insulinnivåer.  
	  
Tabell	  2 
Provtagning	  av	  25(OH)D	  under	  året	  (n	  =	  111).	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
I vår totala studiepopulation på 111 individer hade 9, (8%) 25(OH)D-brist (<25 
nnmol/l) och 94 (85%), insufficienta värden (25-75 nmol/l). Endast 8 individer (7%) 
hade sufficienta nivåer (>75 nmol/l) av 25(OH)D, tabell 2. Av dessa uppmättes 2 i maj, 

	   	   Medel	  ±	  SD	   Max	   Min	  
	  
Ålder	  (år)	   	   	  

13,9	  ±	  3,07	  
	  

17,61	  
	  

5,53	  

Längd	  (m)	   	   1,62	  ±	  0,16	   1,93	   1,14	  

Vikt	  (kg)	   	   90,96	  ±	  27,28	   152,3	   30	  

BMI	  (kg/m2)	   	   33,51	  ±	  5,4	   46,68	   23,08	  

ISO-‐BMI	   	   35,5	  ±	  3,34	   49,43	   28,41	  

Procent	  kroppsfett	   	   47%	  ±	  6%	   64%	   33%	  

25(OH)D	  (nmol/l)	   	   46,99	  ±	  17,93	   103	   14,2	  

Glukos	  (mmol/l)	  n	  =	  107	  
	  

5,27	  ±	  0,61	   9	   4,2	  
Insulin	  (mU/l)	  n	  =	  107	  
	  

	   27,82	  (20)a	   289	   0,38	  

	   Jan,	  nov,	  dec	  
(n(%))	  

Feb,	  mars,	  okt	  
(n(%))	  

April,	  aug,	  sep	  
(n(%))	  

Maj,	  juni,	  juli	  
(n(%))	  

Brist	  	   4	  (13)	   3	  (10)	   2	  (7)	   0	  

Insufficens	  	   26	  (84)	   25	  (86)	   24	  (80)	   19	  (90)	  

Sufficiens	  	   1	  (3)	   1	  (3)	   4	  (13)	   2	  (10)	  

Total	   31	  (100)	   29	  (100)	   30	  (100)	   21	  (100)	  
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juni och juli och resterande 4 under augusti och september, men inga sufficienta 
värden erhölls i april.  
	  	  
	  

	  
Figur	  3	  
Fördelning	  av	  brist,	  insufficiens	  och	  sufficiens	  i	  procent	  över	  hela	  året.	  
 
Figur 3 illustrerar fördelningen av möjliga utfall över året. Under maj, juni och juli 
uppmättes inga bristande 25(OH)D-nivåer. Av de totalt 9 individer med bristande 
nivåer av 25(OH)D var majoriteten av proverna tagna under de solfattigaste 
månaderna.  
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3.1 Relationen mellan 25(OH)D-nivåer och ISO-BMI eller procent kroppsfett  

ISO-BMI har beräknats med hjälp av standardiserade kurvor och procent kroppsfett 
uppskattats genom BodPod®-undersökning.  
 
Tabell	  3	  
Sammanställning	  av	  undersökta	  variabler	  i	  grupperna	  med	  bristande	  (<25	  nmol/l)	  och	  
sufficienta	  (>75	  nmol/l)	  värden	  av	  25(OH)D.	  	  
	  

	   25(OH)D	  nmol/l	   ISO-‐BMI	   %	  kroppsfett	  
25(OH)D	  <25	  nmol/l	  (n=9)	  

Medel	  ±	  SD	  
	   	   	  

21,63	  ±	  3,81	   35,77	  ±	  3,72	   47,33	  ±	  6,61	  
Median	   24	   35,52	   47,2	  
Max	   24,8	   40,88	   60,8	  
Min	   14,2	   28,9	   38,4	  

25(OH)D	  >75	  nmol/l	  (n	  =	  8)	   	   	   	  
Medel	  ±	  SD	   87,63	  ±	  9,38	   37,12	  ±	  6,14	   47	  ±	  5,77	  
Median	   83,5	   34,56	   47,25	  
Max	   103	   49,43	   55,8	  
Min	   79	   30,71	   39,4	  

Totala	  studiepopulationen	  (n	  =	  111)	   	   	   	  
Medel	  ±	  SD	   46,99	  ±	  17,93	   35,5	  ±	  3,34	   47	  ±	  6	  
Median	   44,2	   35,17	   46	  
Max	   103	   49,43	   64	  
Min	   14,2	   28,41	   33	  

 
De 8 individer som hade sufficienta 25(OH)D-nivåer hade ett något högre 
medelvärde, 37,12, för ISO-BMI än genomsnittet för hela studiepopulationen, 35,50. 
Vad gäller procent kroppsfett skiljer sig inte dessa från den totala studiepopulationen. 
Medelvärdet för ISO-BMI respektive procent kroppsfett skiljer sig inte mellan den 
totala studiepopulationen och de 9 individer med bristande 25(OH)D-nivåer – tabell 3. 
 
I den grupp med bristande 25(OH)D-koncentrationer hade 6 individer påbrå från 
Mellanöstern och Sydeuropa, 2 individer har någon form av autismspektrumstörning, 
2 ADHD och 1 ulcerös kolit. I den andra gruppen har endast 1 individ utländskt 
påbrå, från Mellanöstern, vidare har 2 individer ADD/ADHD.  Ett samband har 
påvisats (P = 0,0498) mellan barn och ungdomar med utländskt påbrå och D-
vitaminbrist.    
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Figur	  4 
Korrelationen	  mellan	  ISO-‐BMI	  eller	  procent	  kroppsfett	  uppmätt	  i	  BodPod	  och	  25(OH)D-‐nivåer.	  	  

A. Sjunkande	  serum-‐25(OH)D	  korrelerade	  inte	  till	  stigande	  ISO-‐BMI	  (P=	  0,6449,	  R	  =	  -‐0,04423)	  
B. Ingen	  korrelation	  mellan	  25(OH)D-‐nivåer	  och	  procent	  kroppsfett	  uppmätt	  i	  BodPod	  fanns	  

(P=0,8256,	  R	  =	  -‐0,02115).	  	  
 
Vi fann ingen invers korrelation mellan ISO-BMI samt procent kroppsfett och 
25(OH)D-nivåer – figur 4.    

3.2 Samband mellan insulinresistens och bristande 25(OH)D-nivåer 

Som tidigare nämnts fanns insulin- och glukosfasteprover för totalt 107 patienter 
varav 99 låg inom referensintervallet för vad HOMA2-kalkylatorn accepterar. För 
dessa två grupper har dels IR och %β uppskattats med ekvationer från HOMA och 
dels med hjälp av kalkylatorn, där även %S uppskattats. 
 
I den grupp där IR och %β räknats ut med hjälp av ekvationerna HOMA-IR och 
HOMA-β beräknades medelvärde för %β till 303,74, median 251,43 (max=1180, 
min=3,62) och för IR medelvärde 7,14, median 4,69 (max=115,6, min=0,09). 
Medelvärdet/medianen för %β  tyder på att betacellerna utsöndrar en avsevärd 
mängd insulin för att upprätthålla normalt fasteglukos. 9 individer hade en β -
cellaktivitet under 100 % men dessa hade alla glukos- och insulinnivåer inom 
normalintervall. Med 2,5 som övre gräns för HOMA-IR hade 99 individer av 107 
förhöjd insulinresistens.  
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Tabell	  4 
β-‐cellfunktion,	  insulinresistens	  och	  insulinkänslighet	  beräknat	  med	  hjälp	  av	  HOMA2-‐
kalkylatorn.	  	  	  
	   %β %S IR 

Max 381% 146,6 6,7 
Min 70,2% 14,9 0,7 

Medel* 181,32%	   44,8	   2,86	  	  
Median*	   169,6%	   39,4	   2,5	  

 
*	  Den	  positiva	  snedfördelningen	  beror	  troligtvis	  på	  de	  höga	  extremvärdena	  hos	  ett	  fåtal	  patienter.	  	  
 
I denna grupp har 6 individer β-cellaktivitet under 100%, men precis som i andra 
gruppen normala glukos- och insulinnivåer. Även i denna grupp indikerar 
medelvärdet/medianen för %β (181,32%, 169,6%) att β-cellerna måste producera 
mer insulin än normalt för att normalisera fasteglukos.  
 
Ett samband mellan sjunkande 25(OH)D-nivåer och stigande insulinresistens har inte 
hittats i denna population – figur 5.  
 
 

Figur	  5 
Något	  inverst	  samband	  mellan	  25(OH)D-‐nivåer	  och	  insulinresistens	  finns	  inte	  i	  denna	  population.	  För	  
IR	  beräknat	  med	  HOMA2-‐kalkylatorn	  P	  =	  0,6068,	  R	  =	  -‐0,05236	  –	  figur	  5A	  och	  IR	  beräknat	  med	  HOMA-‐
IR-‐ekvationen;	  P	  =	  0,3103	  och	  R	  =	  -‐0,09901 –	  figur	  5B.	  	  	  
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Tabell	  5	  
Sammanställning	  av	  HOMA-‐IR	  och	  HOMA2-‐IR	  i	  grupperna	  med	  bristande	  (<25	  
nmol/l)	  och	  sufficienta	  (>75	  nmol/l)	  värden	  av	  25(OH)D.	  	  
	  
	   HOMA	  –	  IR	  –	  ekvation*	  (n	  =	  107)	   HOMA2	  –	  IR*	  (n	  =	  99)	  

25(OH)D	  <25	  nmol/l	  (n=9)	   	   	  
Medel	  ±	  SD	   8,5	  ±	  9	   2,99	  ±	  1,59	  
Median	   5,21	   2,55	  

5,1	  Max	   31,15	  
Min	   1,29	   0,8	  

25(OH)D	  >75	  nmol/l	  (n	  =	  8)	   	   	  
Medel	  ±	  SD	   5,53	  ±	  3,01	   2,93	  ±	  1,52	  
Median	   4,6	   2,5	  
Max	   10,51	   5,4	  
Min	   2,74	   1,4	  

Totala	  studiepopulationen	  (n	  =	  107)	   	   	  
Medel	  ±	  SD	   7,14	  ±	  12,54	   2,86	  ±	  1,34	  
Median	   4,69	   2,5	  
Max	   115,6	   6,7	  
Min	   0,09	   0,7	  

	  
*	   HOMA2-‐IR	   och	   HOMA-‐IR	   är	   inte	   jämförbara	   med	   varandra	   då	   HOMA2-‐kalkylatorn	   inte	   accepterar	   några	  
extremvärden,	  vilket	  inte	  HOMA-‐IR-‐ekvationen	  tar	  hänsyn	  till.	  	  
	  
I tabell 5 noteras en liten skillnad i medianen, där insulinresistensen är uträknad med 
hjälp av HOMA-IR-ekvationen, mellan den grupp med bristande 25(OH)D-nivåer 
och den grupp med sufficienta värden.	   
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4. Diskussion   
 
I vår tid har övervikt och fetma blivit ett allt större problem och kommit att utgöra ett  
hot mot folkhälsan. På samma vis uttrycker sig några svenska forskare gällande D-
vitaminbrist (85). Uttalandet baseras på att svenskar i stor utsträckning troligtvis har 
suboptimala 25(OH)D-nivåer (19) och att samband visats mellan 25(OH)D-
insufficiens och ett flertal sjukdomar, utöver rakit och osteomalaci (21–24).  
 
En övervägande majoritet (93%) i vår studie har visat sig ha insufficienta 25(OH)D-
nivåer men detta har inte visat sig ha ett samband med stigande ISO-BMI eller 
procent kroppsfett estimerat med hjälp av BodPod®. Vi har inte heller kunnat visa att 
25(OH)D-nivåer är omvänt proportionellt mot insulinresistens eller korrelerar positivt 
till β-cellfunktion.  
 
Med de referensintervall vi använt för 25(OH)D-brist och insufficiens har ett högt 
antal individer (103 av 111) i vår studie suboptimala värden. Detta stämmer överens 
med vad andra studier med samma cut-off värden och liknande studiepopulation visat 
(50,86). Det finns dock vissa frågetecken kring diagnosticering och gradering av 
25(OH)D-insufficiens.  
 
För att bestämma en individs D-vitaminstatus används 25(OH)D och inte den aktiva 
formen 1,25(OH)2D. Det är oklart hur bra 25(OH)D fungerar som biomarkör för D-
vitamins effekter. Visserligen speglar det födointag samt solexponering vilket 
1,25(OH)2D inte gör men det går inte att uppskatta varken de intracellulära nivåerna 
av 25(OH)D eller 1,25(OH)2D. Det ska också tilläggas att individer drabbade av rakit 
kan ha helt normala eller förhöjda nivåer av 1,25(OH)2D (37).  
 
Mätmetoderna för att bedöma 25(OH)D-nivåerna i serum varierar stort 
interanalytiskt. En studie från Uppsala jämförde tre olika analysmetoder; HPLC-MS 
(högtrycksvätskekromatografi/masspektrometri), RIA (radioimmunanalys) och CLIA 
(chemiluminescense immunoassay).	   HPLC-MS visade sig vara den mest pålitliga 
metoden och CLIA den osäkraste, vilket används på Akademiska sjukhuset i Uppsala. 
I studien sattes 50 nmol/l som gräns för 25(OH)D-insufficiens och med denna 
definition hade 8% insufficienta värden med HPLC-MS, motsvarande siffra med 
CLIA var 43% (87). Utifrån dessa fakta skulle fördelningen över 25(OH)D-nivåer 
kunna se helt annorlunda ut i vår studiepopulation.  
 
Referensintervallen för 25(OH)D-brist och insufficiens är också mycket 
omdiskuterade. Begreppet 25(OH)D-insufficiens är ett relativ nytt begrepp. Som 
beskrivet i en artikel i Läkartidningen (88) existerade inte termen 25(OH)D-
insufficiens innan 1997 då några forskare i olika studier drog paralleller mellan 
25(OH)D-nivåer lägre än 75 nmol/l och ökad mängd PTH, minskad 
kalciumabsorption och ökad risk för en rad sjukdomar (89–92).  
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Amerikanska Institute of Medicine (IOM) har på uppdrag av amerikanska och 
kanadensiska regeringarna sett över kostrekommendationerna för kalcium och D-
vitamin genom att systematiskt gå igenom dagens forskning kring D-vitamin och dess 
effekter på vår hälsa. Efter litteraturgenomgången framhåller de i rapporten bristen på 
randomiserade kontrollerade studier och att varken gränsen som idag används för att 
definiera 25(OH)D-brist eller det faktum att D-vitamin skulle skydda mot en rad 
sjukdomar som cancer och kardiovaskulära sjukdomar är evidensbaserat. Att 25-
(OH)D-brist leder till rakit har sedan länge varit känt. I rapporten kommer de dock 
fram till värden <27,5 nmol/l visserligen ökar risken för rakit men inte är diagnostiskt 
(93). Till följd av att nästan alla studier kring rakit är utförda i låginkomstländer där 
kalciumintaget är lågt blir resultaten missvisande då rakit uppkommer vid 
kalciumintag under 200-300 mg oavsett D-vitaminintag. Ett högt kalciumvärde å 
andra sidan kan kompensera för låga 25(OH)D-nivåer (88,93).  
 
Med dagens referensintervall beräknas 1 miljard människor världen över och 40-
100% av Europas och USAs äldre ha bristande eller insufficienta nivåer av 25(OH)D 
(14).  
 
25(OH)D-proverna i vår studie är tagna året om och därmed varierar antalet 
soltimmar. Detta tycks inte påverka utfallet märkbart då de insufficienta värdena är 
relativt jämt utspridda över året. Det ska dock noteras att inte en enda individ, utav 
21, led av faktisk 25(OH)D-brist under maj, juni och juli. Vidare kan nämnas att 6 av 
de 8 individer med sufficienta 25(OH)D-nivåer fördelades över sommarhalvåret (maj, 
juni, juli, augusti och september). April som har lika många soltimmar som augusti 
och september föregås av solfattiga mars vilket skulle kunna förklara varför ingen med 
sufficienta värden återfinns i april. Augusti och september å andra sidan föregås av 
solrika månader. För att få ett mer korrekt utfall skulle alla prover tagits under samma 
månad med den analys, HLPC-MS, som anses vara mest tillförlitlig. Det är inte bara 
mängden UVB strålning som påverkar synteshastigheten i huden utan även graden 
pigment. En styrka med andra studier är att hudfärgen på studiedeltagarna har 
graderats efter pigmenteringsgrad och sedan har studiepopulationen indelats i 
grupper därefter. Då vår studie är retrospektiv och det i journalen endast har framgått 
om studiedeltagaren haft utländskt påbrå eller ej har vi inte haft möjlighet att gradera 
vår studiepopulation efter hudfärg. Ett intressant fynd i vår studie är att av de 9 
individer med bristande 25(OH)D-nivåer har 6 utlandsfödda föräldrar (5 från 
Mellanöstern och 1 från Sydeuropa) till skillnad från gruppen med sufficienta 
25(OH)D-nivåer där enbart en individ har utlandsfödda föräldrar (Mellanöstern). För 
dessa två grupper har ett statistiskt samband påvisats (P = 0,0498) mellan barn och 
ungdomar till utländsfödda föräldrar och D-vitaminbrist. Dettta skulle kunna 
innebära att barn till utlandsfödda föräldrar har en högre risk för D-vitaminbrist vilket 
i sin tur skulle kunna bero på matvanor, hudfärg eller annorlunda förhållningssätt till 
solexponering.  
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Ytterligare confounding faktorer för 25(OH)D-insufficiens som födointag, antal 
timmar ute i solen och skärmtid hade även kunnat korrigeras för om vi genomfört en 
prospektiv studie.  
 
En orsak bakom låga 25(OH)D-nivåer hos överviktiga skulle kunna bero på 
deponering av 25(OH)D i fettväven (51). Därför ville vi förutom ISO-BMI jämföra 
procent kroppsfett med 25(OH)D-koncentrationer. ISO-BMI och procent kroppsfett 
har inte ett linjärt samband och ett högt ISO-BMI innebär inte en hög andel procent 
kroppsfett.  
 
BMI är ett användbart mått på övervikt och fetma i stora epidemiologiska studier men 
desto sämre på individnivå. Även ISO-BMI som används på barn och ungdomar har 
liknande brister. De referensintervall som används för att definiera övervikt och fetma 
hos barn bygger på medeltalsberäkningar på data från 6 länder. Dessa länder skiljer 
sig markant med avseende på antalet överviktiga/feta individer och ålder på 
studiepopulationen. Gränserna för övervikt och fetma hos vuxna är satta på basis av 
hälsoeffekter, det samma kan inte sägas för ISO-BMI vilket kan leda till att 
riskgrupper bland barn och ungdomar missas (8). 
 
För att bedöma en individs kroppskonstitution kan inte ISO-BMI användas. Detta 
görs istället bland annat genom BodPod®. Om enbart BodPod® är en bra metod för 
att bestämma kroppskonstitutionen och därmed användas som ”golden standard” är 
inte helt säkerställt (79,94,95). På Överviktsenheten för barn och ungdomar, 
Akademiska sjukhuset, Uppsala används en kombination av BodPod®, elektrisk 
bioimpedans och kaliper för att få så korrekt kroppskonstitutionsmått som möjligt. 
Detta har vi dock inte gjort i vår studie vilket skulle kunna leda till något missvisande 
data gällande procent kroppsfett då BodPod® inte för sig själv är en helt felfri 
mätmetod.    
 
Det skulle vara av värde att jämföra vår studiepopulation med en normalviktig 
kontrollgrupp för att se om 25(OH)D-nivåerna skiljer sig mellan grupperna. Även om 
vi inte funnit något samband mellan minskande 25(OH)D-nivåer och ökande ISO-
BMI eller procent kroppsfett skulle det fortfarande kunna visa sig att denna grupp har 
suboptimala värden i större utsträckning än de normalviktiga.  
 
Normalvärden som vi använt för HOMA-IR ligger mellan 1,7-2,5 och med dessa 
referensintervall har 99 av 107 individer ökad insulinresistens. Dessa cut-off-värden är 
dock inte vedertagna internationellt då det finns väldigt få studier som använder sig av 
HOMA för att bedöma insulinresistens grundar sig på normalpopulationer.  
 
Initialt utgick HOMA-modellen från att relationen mellan insulin och glukos i 
normalfallet speglar jämvikten mellan glukosutsöndringen från levern och 
insulinsekretionen från pankreas som upprätthålls genom en feedbackloop mellan 
levern och β-cellerna i pankreas (96,97). Modellen tog till viss utsträckning även 
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hänsyn till perifert glukosupptag. Denna feedbackmekanism kan beskrivas med linjära 
ekvationer och genom att använda sig av fastevärden för insulin och glukos kan 
perifer insulinresistens samt	   β-cellfunktion bedömas. Sambandet mellan glukos och 
insulin är dock mer komplext och därför utvecklades HOMA2. Den nya versionen 
beaktar variationerna av glukosutsöndring från levern samt minskat glukosberoende 
upptag av glukos i perifer vävnad vid hyperglykemi. Vidare har kurvan för 
insulinsekretion justerats med avseende på ökad insulinutsöndring vid 
plasmaglukoskoncentrationer över 10 mmol/l och tar hänsyn till utsöndring av 
proinsulin. Renala förluster av glukos har även tagits med i beräkningarna (98). 
 
Både HOMA och HOMA2 används med fördel på epidemiologiska studier. Då 
kalkylatorn bygger på jämviktsmodeller (84) kan bara vissa värden matas in vilket 
resulterar i att patienter med gravt avvikande värden som till stor del skulle klassas 
som typ 2 diabetes inte går att kalkylera insulinresistens hos.  
 
Att dra några slutsatser utifrån de uppmätta insulin- och glukosvärdena samt HOMA-
uträkningarna, utöver att nästan alla i vår studiepopulationen hade en abnorm 
glukosmetabolism, är svårt. Allting försvåras också av att en stor del av 
studiepopulationen är i puberteten då insulinresistens förekommer naturligt (76). 
 
Något inverst samband mellan insulinrestsistens, beräknat både med HOMA-IR och 
HOMA2-kalkylatorn och 25(OH)D, har inte hittats i denna studie. Detta är i linje 
med en rad andra studier som påvisat samma resultat (69,70). Dock ska tilläggas att 
vårt tillvägagångsätt för att uppskatta insulinresistensen hos en individ enbart 
innefattat HOMA och HOMA2-kalkylatorn medan de andra studierna använt sig av 
andra metoder utöver dessa för att validera resultatet. β-cellfunktionen uträknad med 
HOMA-%B och HOMA2-kalkylatorn styrker endast det faktum att individen är 
insulinresistent då ett värde över 100% säger oss att β-cellerna måste arbeta hårdare 
för att upprätthålla ett normalt fasteglukos. Detta kan vara ett användbart mått när en 
ny bedömning av β-cellfunktionen ska göras efter nyinsatt läkemedelsbehandling hos 
en patient med diabetes typ 1 eller 2.  
 
Om det skulle finnas ett samband mellan insulinresistens och 25(OH)D-brist är det 
svårt att avgöra vad som ligger bakom detta. Är det så att 25(OH)D-brist leder till 
ökad insulinresistens eller leder insulinresistens till 25(OH)D-brist?  
 
Det är svårt att jämföra och dra några slutsatser utifrån studier kring 25(OH)D då 
olika mätmetoder, cut-off värden och studiepopulationer används.  Det är inte helt 
självklart att vi ska ge D-vitamintillskott till alla med insufficienta 25(OH)D-värden. D-
vitamin är trots allt ett steroidhormon som påverkar arvsmassan och studier har 
indikerat högre risk för cancer och cancermortalitet vid nivåer >100-125nmol/l(99). 
Därför känns det angeläget att forska vidare om D-vitamin och dess effekter för att det 
inte ska förbli en ”modefluga” i den mångmiljonindustri som det har kommit att bli.  
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4.1 Slutsats 

I denna studie har vi inte funnit något inverst samband mellan ISO-BMI eller procent 
kroppsfett och 25(OH)D-nivåer. Inte heller har vi kunnat påvisa någon korrelation 
mellan insulinresistens och låga 25(OH)D-koncentrationer. Emellertid har ett 
statistiskt samband påvisats mellan barn och ungdomar till utlandsfödda föräldrar och 
D-vitaminbrist. Dessa barn och ungdomar kan eventuellt utgöra en riskgrupp som är 
intressant för vidare forskning.  
 
  



	  
28 

5. Referenser   
	  
1.	  	   WHO	  |	  Obesity	  and	  overweight	  [Internet].	  WHO.	  [citerad	  29	  Januari	  2013].	  

Hämtad	  från:	  
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/index.html	  

2.	  	   Sjöberg	  A,	  Lissner	  L,	  Albertsson-‐Wikland	  K,	  Mårild	  S.	  Recent	  anthropometric	  
trends	  among	  Swedish	  school	  children:	  evidence	  for	  decreasing	  prevalence	  
of	  overweight	  in	  girls.	  Acta	  Pædiatrica.	  2008;97(1):118–23.	  	  

3.	  	   Swinburn	  BA,	  Sacks	  G,	  Hall	  KD,	  McPherson	  K,	  Finegood	  DT,	  Moodie	  ML,	  m.fl.	  
The	  global	  obesity	  pandemic:	  shaped	  by	  global	  drivers	  and	  local	  
environments.	  The	  Lancet.	  27	  Augusti	  ;378(9793):804–14.	  	  

4.	  	   Sjöberg	  A,	  Moraeus	  L,	  Yngve	  A,	  Poortvliet	  E,	  Al-‐Ansari	  U,	  Lissner	  L.	  
Overweight	  and	  obesity	  in	  a	  representative	  sample	  of	  schoolchildren	  –	  
exploring	  the	  urban–rural	  gradient	  in	  Sweden.	  Obesity	  Reviews.	  
2011;12(5):305–14.	  	  

5.	  	   Vårdprogram	  Övervikt	  och	  fetma	  hos	  barn	  och	  ungdom	  (rev	  2012).pdf	  
[Internet].	  [citerad	  12	  December	  2012].	  Hämtad	  från:	  
http://www.lul.se/Global/Extran%c3%a4t/V%c3%a5rdgivare/V%c3%a5r
dprogram/V%c3%a5rdprogram%20%c3%96vervikt%20och%20fetma%2
0hos%20barn%20och%20ungdom%20(rev%202012).pdf	  

6.	  	   Franks	  PW,	  Hanson	  RL,	  Knowler	  WC,	  Sievers	  ML,	  Bennett	  PH,	  Looker	  HC.	  
Childhood	  obesity,	  other	  cardiovascular	  risk	  factors,	  and	  premature	  death.	  
N.	  Engl.	  J.	  Med.	  11	  Februari	  2010;362(6):485–93.	  	  

7.	  	   Baker	  JL,	  Olsen	  LW,	  Sørensen	  TIA.	  Childhood	  Body-‐Mass	  Index	  and	  the	  Risk	  
of	  Coronary	  Heart	  Disease	  in	  Adulthood.	  New	  England	  Journal	  of	  Medicine.	  
2007;357(23):2329–37.	  	  

8.	  	   Cole	  TJ.	  Establishing	  a	  standard	  definition	  for	  child	  overweight	  and	  obesity	  
worldwide:	  international	  survey.	  BMJ.	  06	  Maj	  2000;320(7244):1240–1240.	  	  

9.	  	   Brown	  PJ.	  Culture	  and	  the	  evolution	  of	  obesity.	  Human	  Nature.	  01	  Mars	  
1991;2(1):31–57.	  	  

10.	  	  Spalding	  KL,	  Arner	  E,	  Westermark	  PO,	  Bernard	  S,	  Buchholz	  BA,	  Bergmann	  O,	  
m.fl.	  Dynamics	  of	  fat	  cell	  turnover	  in	  humans.	  Nature.	  05	  April	  
2008;453(7196):783–7.	  	  

11.	  	  Freedman	  DS,	  Khan	  LK,	  Dietz	  WH,	  Srinivasan	  SR,	  Berenson	  GS.	  Relationship	  
of	  Childhood	  Obesity	  to	  Coronary	  Heart	  Disease	  Risk	  Factors	  in	  Adulthood:	  
The	  Bogalusa	  Heart	  Study.	  Pediatrics.	  09	  Januari	  2001;108(3):712–8.	  	  

12.	  	  Daniels	  SR.	  Complications	  of	  obesity	  in	  children	  and	  adolescents.	  
International	  Journal	  of	  Obesity.	  2009;33:S60–S65.	  	  



	  
29 

13.	  	  Schwimmer	  JB	  BT.	  HEalth-‐related	  quality	  of	  life	  of	  severely	  obese	  children	  
and	  adolescents.	  JAMA.	  09	  April	  2003;289(14):1813–9.	  	  

14.	  	  Holick	  MF.	  Vitamin	  D	  Deficiency.	  New	  England	  Journal	  of	  Medicine.	  
2007;357(3):266–81.	  	  

15.	  	  Carlberg	  C.	  Current	  understanding	  of	  the	  function	  of	  the	  nuclear	  vitamin	  D	  
receptor	  in	  response	  to	  its	  natural	  and	  synthetic	  ligands.	  Recent	  Results	  
Cancer	  Res.	  2003;164:29–42.	  	  

16.	  	  Lips	  P.	  Vitamin	  D	  physiology.	  Progress	  in	  Biophysics	  and	  Molecular	  Biology.	  
September	  2006;92(1):4–8.	  	  

17.	  	  Holick	  MF.	  Resurrection	  of	  vitamin	  D	  deficiency	  and	  rickets.	  J	  Clin	  Invest.	  01	  
Augusti	  2006;116(8):2062–72.	  	  

18.	  	  Guyton	  Hall.	  Textbook	  of	  Medical	  Physiology.	  11e	  uppl.	  Elsevier	  Saunders;	  
2006.	  	  

19.	  	  Läkartidningen	  -‐	  D-‐vitaminbrist	  kanske	  vanligare	  än	  vi	  trott	  [Internet].	  
[citerad	  06	  Februari	  2013].	  Hämtad	  från:	  
http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=6279	  

20.	  	  Suda	  T,	  Ueno	  Y,	  Fujii	  K,	  Shinki	  T.	  Vitamin	  D	  and	  bone.	  Journal	  of	  Cellular	  
Biochemistry.	  2003;88(2):259–66.	  	  

21.	  	  Munger	  KL	  LL.	  SErum	  25-‐hydroxyvitamin	  d	  levels	  and	  risk	  of	  multiple	  
sclerosis.	  JAMA.	  20	  December	  2006;296(23):2832–8.	  	  

22.	  	  Wang	  TJ,	  Pencina	  MJ,	  Booth	  SL,	  Jacques	  PF,	  Ingelsson	  E,	  Lanier	  K,	  m.fl.	  
Vitamin	  D	  deficiency	  and	  risk	  of	  cardiovascular	  disease.	  Circulation.	  29	  
Januari	  2008;117(4):503–11.	  	  

23.	  	  McGrath	  J,	  Saari	  K,	  Hakko	  H,	  Jokelainen	  J,	  Jones	  P,	  Järvelin	  M-‐R,	  m.fl.	  Vitamin	  
D	  supplementation	  during	  the	  first	  year	  of	  life	  and	  risk	  of	  schizophrenia:	  a	  
Finnish	  birth	  cohort	  study.	  Schizophrenia	  Research.	  01	  April	  2004;67(2–
3):237–45.	  	  

24.	  	  Anglin	  RES,	  Samaan	  Z,	  Walter	  SD,	  McDonald	  SD.	  Vitamin	  D	  deficiency	  and	  
depression	  in	  adults:	  systematic	  review	  and	  meta-‐analysis.	  Br	  J	  Psychiatry.	  
Februari	  2013;202:100–7.	  	  

25.	  	  Nagpal	  S,	  Na	  S,	  Rathnachalam	  R.	  Noncalcemic	  Actions	  of	  Vitamin	  D	  Receptor	  
Ligands.	  Endocrine	  Reviews.	  08	  Januari	  2005;26(5):662–87.	  	  

26.	  	  Gorham	  ED,	  Garland	  CF,	  Garland	  FC,	  Grant	  WB,	  Mohr	  SB,	  Lipkin	  M,	  m.fl.	  
Vitamin	  D	  and	  prevention	  of	  colorectal	  cancer.	  The	  Journal	  of	  Steroid	  
Biochemistry	  and	  Molecular	  Biology.	  Oktober	  2005;97(1–2):179–94.	  	  

27.	  	  Griffin	  MD,	  Lutz	  W,	  Phan	  VA,	  Bachman	  LA,	  McKean	  DJ,	  Kumar	  R.	  Dendritic	  
cell	  modulation	  by	  1α,25	  dihydroxyvitamin	  D3	  and	  its	  analogs:	  A	  vitamin	  D	  



	  
30 

receptor-‐dependent	  pathway	  that	  promotes	  a	  persistent	  state	  of	  immaturity	  
in	  vitro	  and	  in	  vivo.	  PNAS.	  06	  Maj	  2001;98(12):6800–5.	  	  

28.	  	  DeLuca	  HF.	  Overview	  of	  general	  physiologic	  features	  and	  functions	  of	  
vitamin	  D.	  Am	  J	  Clin	  Nutr.	  12	  Januari	  2004;80(6):1689S–1696S.	  	  

29.	  	  Larsson,	  Mattsson,	  Klareskog,	  Johnsson.	  A	  vitamin	  D	  analogue	  (MC	  1288)	  has	  
immunomodulatory	  properties	  and	  suppresses	  collagen-‐induced	  arthritis	  
(CIA)	  without	  causing	  hypercalcaemia.	  Clinical	  &	  Experimental	  
Immunology.	  1998;114(2):277–83.	  	  

30.	  	  Lips	  P,	  Duong	  T,	  Oleksik	  A,	  Black	  D,	  Cummings	  S,	  Cox	  D,	  m.fl.	  A	  Global	  Study	  
of	  Vitamin	  D	  Status	  and	  Parathyroid	  Function	  in	  Postmenopausal	  Women	  
with	  Osteoporosis:	  Baseline	  Data	  from	  the	  Multiple	  Outcomes	  of	  Raloxifene	  
Evaluation	  Clinical	  Trial.	  JCEM.	  03	  Januari	  2001;86(3):1212–21.	  	  

31.	  	  Van	  Schoor	  NM,	  Lips	  P.	  Worldwide	  vitamin	  D	  status.	  Best	  Practice	  &	  Research	  
Clinical	  Endocrinology	  &	  Metabolism.	  Augusti	  2011;25(4):671–80.	  	  

32.	  	  1-‐s2.0-‐S1574789111000238-‐gr1.jpg	  (JPEG-‐bild,	  552	  ×	  641	  pixlar)	  [Internet].	  
[citerad	  05	  Februari	  2013].	  Hämtad	  från:	  http://ars.els-‐
cdn.com/content/image/1-‐s2.0-‐S1574789111000238-‐gr1.jpg	  

33.	  	  Holick	  MF.	  High	  Prevalence	  of	  Vitamin	  D	  Inadequacy	  and	  Implications	  for	  
Health.	  Mayo	  Clinic	  Proceedings.	  Mars	  2006;81(3):353–73.	  	  

34.	  	  Michos	  ED,	  Reis	  JP,	  Post	  WS,	  Lutsey	  PL,	  Gottesman	  RF,	  Mosley	  TH,	  m.fl.	  25-‐
Hydroxyvitamin	  D	  deficiency	  is	  associated	  with	  fatal	  stroke	  among	  whites	  
but	  not	  blacks:	  The	  NHANES-‐III	  linked	  mortality	  files.	  Nutrition.	  April	  
2012;28(4):367–71.	  	  

35.	  	  LKT1046s2884_2887.pdf	  [Internet].	  [citerad	  04	  Februari	  2013].	  Hämtad	  
från:	  
http://www.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/15401/LKT1046s2884_
2887.pdf	  

36.	  	  Wagner	  CL,	  Greer	  FR.	  Prevention	  of	  Rickets	  and	  Vitamin	  D	  Deficiency	  in	  
Infants,	  Children,	  and	  Adolescents.	  Pediatrics.	  11	  Januari	  
2008;122(5):1142–52.	  	  

37.	  	  Weisberg	  P,	  Scanlon	  KS,	  Li	  R,	  Cogswell	  ME.	  Nutritional	  rickets	  among	  
children	  in	  the	  United	  States:	  review	  of	  cases	  reported	  between	  1986	  and	  
2003.	  Am.	  J.	  Clin.	  Nutr.	  December	  2004;80(6	  Suppl):1697S–705S.	  	  

38.	  	  Outila	  TA,	  Kärkkäinen	  MU,	  Lamberg-‐Allardt	  CJ.	  Vitamin	  D	  status	  affects	  
serum	  parathyroid	  hormone	  concentrations	  during	  winter	  in	  female	  
adolescents:	  associations	  with	  forearm	  bone	  mineral	  density.	  Am.	  J.	  Clin.	  
Nutr.	  Augusti	  2001;74(2):206–10.	  	  



	  
31 

39.	  	  Jones	  G,	  Blizzard	  C,	  Riley	  MD,	  Parameswaran	  V,	  Greenaway	  TM,	  Dwyer	  T.	  
Vitamin	  D	  levels	  in	  prepubertal	  children	  in	  Southern	  Tasmania:	  prevalence	  
and	  determinants.	  Eur	  J	  Clin	  Nutr.	  Oktober	  1999;53(10):824–9.	  	  

40.	  	  Misra	  M,	  Pacaud	  D,	  Petryk	  A,	  Collett-‐Solberg	  PF,	  Kappy	  M.	  Vitamin	  D	  
Deficiency	  in	  Children	  and	  Its	  Management:	  Review	  of	  Current	  Knowledge	  
and	  Recommendations.	  Pediatrics.	  08	  Januari	  2008;122(2):398–417.	  	  

41.	  	  Läkartidningen	  -‐	  Risk	  för	  D-‐vitaminbrist	  bland	  vissa	  grupper	  i	  Sverige	  
[Internet].	  [citerad	  24	  Februari	  2013].	  Hämtad	  från:	  
http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=18401	  

42.	  	  MacLaughlin	  J,	  Holick	  MF.	  Aging	  decreases	  the	  capacity	  of	  human	  skin	  to	  
produce	  vitamin	  D3.	  J	  Clin	  Invest.	  Oktober	  1985;76(4):1536–8.	  	  

43.	  	  Matsuoka	  LY,	  Wortsman	  J,	  Haddad	  JG,	  Kolm	  P,	  Hollis	  BW.	  Racial	  pigmentation	  
and	  the	  cutaneous	  synthesis	  of	  vitamin	  D.	  Arch	  Dermatol.	  April	  
1991;127(4):536–8.	  	  

44.	  	  Hall	  LM,	  Kimlin	  MG,	  Aronov	  PA,	  Hammock	  BD,	  Slusser	  JR,	  Woodhouse	  LR,	  
m.fl.	  Vitamin	  D	  Intake	  Needed	  to	  Maintain	  Target	  Serum	  25-‐Hydroxyvitamin	  
D	  Concentrations	  in	  Participants	  with	  Low	  Sun	  Exposure	  and	  Dark	  Skin	  
Pigmentation	  Is	  Substantially	  Higher	  Than	  Current	  Recommendations.	  J.	  
Nutr.	  03	  Januari	  2010;140(3):542–50.	  	  

45.	  	  Lo	  CW,	  Paris	  PW,	  Clemens	  TL,	  Nolan	  J,	  Holick	  MF.	  Vitamin	  D	  absorption	  in	  
healthy	  subjects	  and	  in	  patients	  with	  intestinal	  malabsorption	  syndromes.	  
Am.	  J.	  Clin.	  Nutr.	  Oktober	  1985;42(4):644–9.	  	  

46.	  	  Rosenstreich	  SJ,	  Rich	  C,	  Volwiler	  W.	  Deposition	  in	  and	  release	  of	  vitamin	  D3	  
from	  body	  fat:	  evidence	  for	  a	  storage	  site	  in	  the	  rat.	  J	  Clin	  Invest.	  Mars	  
1971;50(3):679–87.	  	  

47.	  	  Liel	  Y,	  Ulmer	  E,	  Shary	  J,	  Hollis	  BW,	  Bell	  DNH.	  Low	  circulating	  vitamin	  D	  in	  
obesity.	  Calcif	  Tissue	  Int.	  01	  Oktober	  1988;43(4):199–201.	  	  

48.	  	  Parikh	  SJ,	  Edelman	  M,	  Uwaifo	  GI,	  Freedman	  RJ,	  Semega-‐Janneh	  M,	  Reynolds	  J,	  
m.fl.	  The	  Relationship	  between	  Obesity	  and	  Serum	  1,25-‐Dihydroxy	  Vitamin	  
D	  Concentrations	  in	  Healthy	  Adults.	  JCEM.	  03	  Januari	  2004;89(3):1196–9.	  	  

49.	  	  Earthman	  CP,	  Beckman	  LM,	  Masodkar	  K,	  Sibley	  SD.	  The	  link	  between	  obesity	  
and	  low	  circulating	  25-‐hydroxyvitamin	  D	  concentrations:	  considerations	  
and	  implications.	  Int	  J	  Obes.	  Mars	  2012;36(3):387–96.	  	  

50.	  	  Elizondo-‐Montemayor	  L,	  Ugalde-‐Casas	  PA,	  Serrano-‐González	  M,	  Cuello-‐
García	  CA,	  Borbolla-‐Escoboza	  JR.	  Serum	  25-‐Hydroxyvitamin	  D	  
Concentration,	  Life	  Factors	  and	  Obesity	  in	  Mexican	  Children.	  Obesity.	  
2010;18(9):1805–11.	  	  



	  
32 

51.	  	  Wortsman	  J,	  Matsuoka	  LY,	  Chen	  TC,	  Lu	  Z,	  Holick	  MF.	  Decreased	  
bioavailability	  of	  vitamin	  D	  in	  obesity.	  Am	  J	  Clin	  Nutr.	  09	  Januari	  
2000;72(3):690–3.	  	  

52.	  	  Li	  J,	  Byrne	  ME,	  Chang	  E,	  Jiang	  Y,	  Donkin	  SS,	  Buhman	  KK,	  m.fl.	  1α,25-‐
Dihydroxyvitamin	  D	  hydroxylase	  in	  adipocytes.	  The	  Journal	  of	  Steroid	  
Biochemistry	  and	  Molecular	  Biology.	  November	  2008;112(1–3):122–6.	  	  

53.	  	  Targher	  G,	  Bertolini	  L,	  Scala	  L,	  Cigolini	  M,	  Zenari	  L,	  Falezza	  G,	  m.fl.	  
Associations	  between	  serum	  25-‐hydroxyvitamin	  D3	  concentrations	  and	  
liver	  histology	  in	  patients	  with	  non-‐alcoholic	  fatty	  liver	  disease.	  Nutrition,	  
Metabolism	  and	  Cardiovascular	  Diseases.	  September	  2007;17(7):517–24.	  	  

54.	  	  Gordon	  CM,	  DePeter	  KC,	  Feldman	  HA,	  Grace	  E,	  Emans	  SJ.	  Prevalence	  of	  
vitamin	  D	  deficiency	  among	  healthy	  adolescents.	  Arch	  Pediatr	  Adolesc	  Med.	  
Juni	  2004;158(6):531–7.	  	  

55.	  	  Bell	  NH,	  Epstein	  S,	  Greene	  A,	  Shary	  J,	  Oexmann	  MJ,	  Shaw	  S.	  Evidence	  for	  
alteration	  of	  the	  vitamin	  D-‐endocrine	  system	  in	  obese	  subjects.	  J.	  Clin.	  
Invest.	  Juli	  1985;76(1):370–3.	  	  

56.	  	  Compston	  JE,	  Vedi	  S,	  Ledger	  JE,	  Webb	  A,	  Gazet	  JC,	  Pilkington	  TR.	  Vitamin	  D	  
status	  and	  bone	  histomorphometry	  in	  gross	  obesity.	  Am	  J	  Clin	  Nutr.	  11	  
Januari	  1981;34(11):2359–63.	  	  

57.	  	  Bell	  NH,	  Epstein	  S,	  Greene	  A,	  Shary	  J,	  Oexmann	  MJ,	  Shaw	  S.	  Evidence	  for	  
alteration	  of	  the	  vitamin	  D-‐endocrine	  system	  in	  obese	  subjects.	  J	  Clin	  Invest.	  
Juli	  1985;76(1):370–3.	  	  

58.	  	  Shi	  H,	  Norman	  AW,	  Okamura	  WH,	  Sen	  A,	  Zemel	  MB.	  1a,25-‐Dihydroxyvitamin	  
D3	  modulates	  human	  adipocyte	  metabolism	  via	  nongenomic	  action.	  FASEB	  J	  
[Internet].	  15	  Oktober	  2001	  [citerad	  08	  Februari	  2013];	  Hämtad	  från:	  
http://www.fasebj.org/content/early/2001/12/02/fj.01-‐0584fje	  

59.	  	  Zemel	  MB.	  Regulation	  of	  Adiposity	  and	  Obesity	  Risk	  By	  Dietary	  Calcium:	  
Mechanisms	  and	  Implications.	  J	  Am	  Coll	  Nutr.	  04	  Januari	  2002;21(2):146S–
151S.	  	  

60.	  	  Zemel	  MB,	  Thompson	  W,	  Milstead	  A,	  Morris	  K,	  Campbell	  P.	  Calcium	  and	  Dairy	  
Acceleration	  of	  Weight	  and	  Fat	  Loss	  during	  Energy	  Restriction	  in	  Obese	  
Adults.	  Obesity	  Research.	  2004;12(4):582–90.	  	  

61.	  	  McCarty	  M.,	  Thomas	  C.	  PTH	  excess	  may	  promote	  weight	  gain	  by	  impeding	  
catecholamine-‐induced	  lipolysis-‐implications	  for	  the	  impact	  of	  calcium,	  
vitamin	  D,	  and	  alcohol	  on	  body	  weight.	  Medical	  Hypotheses.	  November	  
2003;61(5–6):535–42.	  	  

62.	  	  Chiu	  KC,	  Chu	  A,	  Go	  VLW,	  Saad	  MF.	  Hypovitaminosis	  D	  is	  associated	  with	  
insulin	  resistance	  and	  β	  cell	  dysfunction.	  Am	  J	  Clin	  Nutr.	  05	  Januari	  
2004;79(5):820–5.	  	  



	  
33 

63.	  	  Morino	  K,	  Petersen	  KF,	  Shulman	  GI.	  Molecular	  Mechanisms	  of	  Insulin	  
Resistance	  in	  Humans	  and	  Their	  Potential	  Links	  With	  Mitochondrial	  
Dysfunction.	  Diabetes.	  December	  2006;55(Suppl	  2):S9–S15.	  	  

64.	  	  Turner	  NC,	  Clapham	  JC.	  Insulin	  resistance,	  impaired	  glucose	  tolerance	  and	  
non-‐insulin-‐dependent	  diabetes,	  pathologic	  mechanisms	  and	  treatment:	  
current	  status	  and	  therapeutic	  possibilities.	  Prog	  Drug	  Res.	  1998;51:33–94.	  	  

65.	  	  Asplund	  m.fl.	  K,	  redaktör.	  Internmedicin.	  4:e	  uppl.	  Liber;	  	  

66.	  	  Zeitz	  U,	  Weber	  K,	  Soegiarto	  DW,	  Wolf	  E,	  Balling	  R,	  Erben	  RG.	  Impaired	  insulin	  
secretory	  capacity	  in	  mice	  lacking	  a	  functional	  vitamin	  D	  receptor.	  FASEB	  J	  
[Internet].	  22	  Januari	  2003	  [citerad	  20	  Februari	  2013];	  Hämtad	  från:	  
http://www.fasebj.org/content/early/2003/03/02/fj.02-‐0424fje	  

67.	  	  Johnson	  JA,	  Grande	  JP,	  Roche	  PC,	  Kumar	  R.	  Immunohistochemical	  localization	  
of	  the	  1,25(OH)2D3	  receptor	  and	  calbindin	  D28k	  in	  human	  and	  rat	  
pancreas.	  Am	  J	  Physiol	  Endocrinol	  Metab.	  09	  Januari	  1994;267(3):E356–
E360.	  	  

68.	  	  Boucher	  BJ,	  Mannan	  N,	  Noonan	  K,	  Hales	  CN,	  Evans	  SJ.	  Glucose	  intolerance	  
and	  impairment	  of	  insulin	  secretion	  in	  relation	  to	  vitamin	  D	  deficiency	  in	  
east	  London	  Asians.	  Diabetologia.	  Oktober	  1995;38(10):1239–45.	  	  

69.	  	  Heras	  J	  de	  las,	  Rajakumar	  K,	  Lee	  S,	  Bacha	  F,	  Holick	  MF,	  Arslanian	  SA.	  25-‐
Hydroxyvitamin	  D	  in	  Obese	  Youth	  Across	  the	  Spectrum	  of	  Glucose	  
Tolerance	  From	  Normal	  to	  Prediabetes	  to	  Type	  2	  Diabetes.	  Dia	  Care	  
[Internet].	  22	  Januari	  2013	  [citerad	  25	  Februari	  2013];	  Hämtad	  från:	  
http://care.diabetesjournals.org/content/early/2013/01/15/dc12-‐1288	  

70.	  	  Gulseth	  HL,	  Gjelstad	  IMF,	  Tierney	  AC,	  Lovegrove	  JA,	  Defoort	  C,	  Blaak	  EE,	  m.fl.	  
Serum	  vitamin	  D	  concentration	  does	  not	  predict	  insulin	  action	  or	  secretion	  
in	  European	  subjects	  with	  the	  metabolic	  syndrome.	  Diabetes	  Care.	  April	  
2010;33(4):923–5.	  	  

71.	  	  Bourlon	  PM,	  Faure-‐Dussert	  A,	  Billaudel	  B.	  The	  de	  novo	  synthesis	  of	  
numerous	  proteins	  is	  decreased	  during	  vitamin	  D3	  deficiency	  and	  is	  
gradually	  restored	  by	  1,	  25-‐dihydroxyvitamin	  D3	  repletion	  in	  the	  islets	  of	  
langerhans	  of	  rats.	  J	  Endocrinol.	  07	  Januari	  1999;162(1):101–9.	  	  

72.	  	  Cade	  C,	  Norman	  AW.	  Vitamin	  D3	  improves	  impaired	  glucose	  tolerance	  and	  
insulin	  secretion	  in	  the	  vitamin	  D-‐deficient	  rat	  in	  vivo.	  Endocrinology.	  Juli	  
1986;119(1):84–90.	  	  

73.	  	  Begum	  N,	  Leitner	  W,	  Reusch	  JE,	  Sussman	  KE,	  Draznin	  B.	  GLUT-‐4	  
phosphorylation	  and	  its	  intrinsic	  activity.	  Mechanism	  of	  Ca(2+)-‐induced	  
inhibition	  of	  insulin-‐stimulated	  glucose	  transport.	  J.	  Biol.	  Chem.	  15	  Februari	  
1993;268(5):3352–6.	  	  



	  
34 

74.	  	  Reusch	  JE,	  Begum	  N,	  Sussman	  KE,	  Draznin	  B.	  Regulation	  of	  GLUT-‐4	  
phosphorylation	  by	  intracellular	  calcium	  in	  adipocytes.	  Endocrinology.	  
December	  1991;129(6):3269–73.	  	  

75.	  	  Looker	  A.,	  Dawson-‐Hughes	  B,	  Calvo	  M.,	  Gunter	  E.,	  Sahyoun	  N.	  Serum	  25-‐
hydroxyvitamin	  D	  status	  of	  adolescents	  and	  adults	  in	  two	  seasonal	  
subpopulations	  from	  NHANES	  III.	  Bone.	  Maj	  2002;30(5):771–7.	  	  

76.	  	  Goran	  MI,	  Ball	  GDC,	  Cruz	  ML.	  Obesity	  and	  risk	  of	  type	  2	  diabetes	  and	  
cardiovascular	  disease	  in	  children	  and	  adolescents.	  J.	  Clin.	  Endocrinol.	  
Metab.	  April	  2003;88(4):1417–27.	  	  

77.	  	  Frågor	  och	  svar	  om	  D-‐vitamin	  -‐	  Livsmedelsverket	  [Internet].	  [citerad	  07	  
Februari	  2013].	  Hämtad	  från:	  http://www.slv.se/sv/Fragor-‐-‐svar/Fragor-‐
och-‐svar/Mat-‐och-‐naring/Fragor-‐och-‐svar-‐om-‐D-‐vitamin/	  

78.	  	  Läkartidningen	  -‐	  Vitamin	  D-‐status	  hos	  friska	  barn	  i	  Sverige	  ännu	  
tillfredsställande	  [Internet].	  [citerad	  24	  Februari	  2013].	  Hämtad	  från:	  
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=15175	  

79.	  	  Fields	  DA,	  Goran	  MI,	  McCrory	  MA.	  Body-‐composition	  assessment	  via	  air-‐
displacement	  plethysmography	  in	  adults	  and	  children:	  a	  review.	  Am	  J	  Clin	  
Nutr.	  03	  Januari	  2002;75(3):453–67.	  	  

80.	  	  Wallace	  TM,	  Levy	  JC,	  Matthews	  DR.	  Use	  and	  Abuse	  of	  HOMA	  Modeling.	  Dia	  
Care.	  06	  Januari	  2004;27(6):1487–95.	  	  

81.	  	  Bonora	  E,	  Targher	  G,	  Alberiche	  M,	  Bonadonna	  RC,	  Saggiani	  F,	  Zenere	  MB,	  m.fl.	  
Homeostasis	  model	  assessment	  closely	  mirrors	  the	  glucose	  clamp	  technique	  
in	  the	  assessment	  of	  insulin	  sensitivity:	  studies	  in	  subjects	  with	  various	  
degrees	  of	  glucose	  tolerance	  and	  insulin	  sensitivity.	  Diabetes	  Care.	  Januari	  
2000;23(1):57–63.	  	  

82.	  	  Tripathy	  D,	  Carlsson	  M,	  Almgren	  P,	  Isomaa	  B,	  Taskinen	  MR,	  Tuomi	  T,	  m.fl.	  
Insulin	  secretion	  and	  insulin	  sensitivity	  in	  relation	  to	  glucose	  tolerance:	  
lessons	  from	  the	  Botnia	  Study.	  Diabetes.	  06	  Januari	  2000;49(6):975–80.	  	  

83.	  	  Bonora	  E,	  Kiechl	  S,	  Willeit	  J,	  Oberhollenzer	  F,	  Egger	  G,	  Targher	  G,	  m.fl.	  
Prevalence	  of	  insulin	  resistance	  in	  metabolic	  disorders:	  the	  Bruneck	  Study.	  
Diabetes.	  10	  Januari	  1998;47(10):1643–9.	  	  

84.	  	  HOMA	  Calculator :	  Home	  page	  [Internet].	  [citerad	  10	  Januari	  2013].	  Hämtad	  
från:	  http://www.dtu.ox.ac.uk/homacalculator/index.php	  

85.	  	  Läkartidningen	  -‐	  D-‐vitaminbrist	  –	  vems	  ansvar?	  [Internet].	  [citerad	  05	  Mars	  
2013].	  Hämtad	  från:	  
http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=16289	  

86.	  	  Reis	  JP,	  Mühlen	  D	  von,	  Miller	  ER,	  Michos	  ED,	  Appel	  LJ.	  Vitamin	  D	  Status	  and	  
Cardiometabolic	  Risk	  Factors	  in	  the	  United	  States	  Adolescent	  Population.	  
Pediatrics.	  09	  Januari	  2009;124(3):e371–e379.	  	  



	  
35 

87.	  	  Snellman	  G,	  Melhus	  H,	  Gedeborg	  R,	  Byberg	  L,	  Berglund	  L,	  Wernroth	  L,	  m.fl.	  
Determining	  Vitamin	  D	  Status:	  A	  Comparison	  between	  Commercially	  
Available	  Assays.	  PLoS	  ONE.	  13	  Juli	  2010;5(7):e11555.	  	  

88.	  	  Läkartidningen	  -‐	  Evidensbristen	  är	  det	  stora	  problemet	  [Internet].	  [citerad	  
06	  Mars	  2013].	  Hämtad	  från:	  
http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=17994	  

89.	  	  Chapuy	  M-‐C,	  Preziosi	  P,	  Maamer	  M,	  Arnaud	  S,	  Galan	  P,	  Hercberg	  S,	  m.fl.	  
Prevalence	  of	  Vitamin	  D	  Insufficiency	  in	  an	  Adult	  Normal	  Population.	  
Osteoporos	  Int.	  01	  September	  1997;7(5):439–43.	  	  

90.	  	  Heaney	  RP.	  The	  Vitamin	  D	  requirement	  in	  health	  and	  disease.	  The	  Journal	  of	  
Steroid	  Biochemistry	  and	  Molecular	  Biology.	  Oktober	  2005;97(1–2):13–9.	  	  

91.	  	  Bischoff-‐Ferrari	  HA,	  Giovannucci	  E,	  Willett	  WC,	  Dietrich	  T,	  Dawson-‐Hughes	  B.	  
Estimation	  of	  optimal	  serum	  concentrations	  of	  25-‐hydroxyvitamin	  D	  for	  
multiple	  health	  outcomes.	  Am.	  J.	  Clin.	  Nutr.	  Juli	  2006;84(1):18–28.	  	  

92.	  	  Malabanan	  A,	  Veronikis	  I,	  Holick	  M.	  Redefining	  vitamin	  D	  insufficiency.	  The	  
Lancet.	  14	  Mars	  1998;351(9105):805–6.	  	  

93.	  	  Dietary	  Reference	  Intakes	  for	  Calcium	  and	  Vitamin	  D	  [Internet].	  [citerad	  05	  
Mars	  2013].	  Hämtad	  från:	  
http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=13050&page=1	  

94.	  	  Ginde	  SR,	  Geliebter	  A,	  Rubiano	  F,	  Silva	  AM,	  Wang	  J,	  Heshka	  S,	  m.fl.	  Air	  
Displacement	  Plethysmography:	  Validation	  in	  Overweight	  and	  Obese	  
Subjects.	  Obesity	  Research.	  2005;13(7):1232–7.	  	  

95.	  	  Validation	  of	  air	  displacement	  plethysmography	  for	  assessing... :	  Medicine	  &	  
Science	  in	  Sports	  &	  Exercise	  [Internet].	  [citerad	  08	  Mars	  2013].	  Hämtad	  
från:	  http://journals.lww.com/acsm-‐
msse/Fulltext/2000/07000/Validation_of_air_displacement_plethysmograp
hy_for.23.aspx	  

96.	  	  Turner	  RC,	  Holman	  RR,	  Matthews	  D,	  Hockaday	  TD,	  Peto	  J.	  Insulin	  deficiency	  
and	  insulin	  resistance	  interaction	  in	  diabetes:	  estimation	  of	  their	  relative	  
contribution	  by	  feedback	  analysis	  from	  basal	  plasma	  insulin	  and	  glucose	  
concentrations.	  Metab.	  Clin.	  Exp.	  November	  1979;28(11):1086–96.	  	  

97.	  	  Matthews	  DR,	  Hosker	  JP,	  Rudenski	  AS,	  Naylor	  BA,	  Treacher	  DF,	  Turner	  RC.	  
Homeostasis	  model	  assessment:	  insulin	  resistance	  and	  beta-‐cell	  function	  
from	  fasting	  plasma	  glucose	  and	  insulin	  concentrations	  in	  man.	  
Diabetologia.	  Juli	  1985;28(7):412–9.	  	  

98.	  	  Rudenski	  AS,	  Matthews	  DR,	  Levy	  JC,	  Turner	  RC.	  Understanding	  ”insulin	  
resistance”:	  both	  glucose	  resistance	  and	  insulin	  resistance	  are	  required	  to	  
model	  human	  diabetes.	  Metab.	  Clin.	  Exp.	  September	  1991;40(9):908–17.	  	  



	  
36 

99.	  	  Michaëlsson	  K,	  Baron	  JA,	  Snellman	  G,	  Gedeborg	  R,	  Byberg	  L,	  Sundström	  J,	  
m.fl.	  Plasma	  vitamin	  D	  and	  mortality	  in	  older	  men:	  a	  community-‐based	  
prospective	  cohort	  study.	  Am.	  J.	  Clin.	  Nutr.	  Oktober	  2010;92(4):841–8.	  	  

 
	  
	  


