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ABSTRACT

Background Abnormalities in calcium metabolism is a well known comorbidity in morbidly obese 
individuals. Mean plasma PTH, calcium and vitamin D interact in the regulation of parathyroid 
activity and shows a positive correlation to body mass index. Vitamin D insufficiency is a well 
known condition among obese individuals and sequestration of vitamin D in body fat have been 
suggested as an explanatory mechanism.  

Patients and methods 11 morbidly obese patients scheduled for bariatric surgery underwent CiCa 
clamping as well as 21 healthy volunteers of normal weight and 15 with primary HPT (pHPT).  A 
one and a six years follow up postoperatively was conducted and compared with the previous 
values.        

Results The one year follow up showed no significant change regarding serum ionized calcium, 
plasma intact PTH and mean serum 25 hydroxyvitamin D compared to preoperative values among 
the obese subjects. A significant reduction in BMI was identified postoperatively. CiCa clamping in 
the obese subjects showed a preoperative left shifted correlation between plasma calcium and 
PTH. The shift persisted during the one and six years postoperative follow up. A change in the iPTH 
to hypercalcemic phase was shown in the six year follow up compared to previous values. No 
correlation was found between weight reduction, set point for calcium and mean serum 25 
hydroxyvitamin D.   

Discussion This study confirms a persistent abnormal calcium metabolism in obese individuals one 
and six years after bariatric surgery, despite a significant weight reduction, as previously described. 
BMI did not correlate to the degree of secondary HPT at any point postoperatively. Sequestration 
of vitamin D in body fat can not explain vitamin D insufficiency in obese individuals.   
 
POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING PÅ SVENSKA 

Människor med fetma riskerar att drabbas av sjuklighet som en följd av sin övervikt, t.ex. avvikelser 
i kroppens kontrollsystem för skelettet och kalcium. Detta kan bl.a. leda till benskörhet. 
Bisköldkörteln reglerar kroppens kalcium genom att utsöndra ett hormon, ett signalämne som 
transporteras via blodet till kroppens olika delar, kallat PTH. Hormon gör så att kroppen håller bra 
nivåer av kalcium i blodet. Är nivåerna av kalcium låga så hämtar PTH kalcium från skelettet. 
Vitamin D hjälper bisköldkörteln att utsöndra PTH. Överviktiga individer har ofta vitamin D- brist 
och vi vet inte varför. En teori är att vitamin D, som löser sig i fett, samlas i fettet hos överviktiga. 
   Det finns metoder för att undersöka kroppens förmåga att styra balansen mellan PTH och 
kalcium i blodet. Genom att spruta in ämnen i blodet kan man få kroppen att tro att kalciumet är 
lågt och sedan mäta kroppens reaktion på detta. Omvänt kan man få kroppen att tro att kalcium är 
högt. Genom att mäta reaktionen kan vi dra slutsatser om hur bisköldkörteln fungerar, hur den 
arbetar och i vilken utsträckning den klarar av att möta kroppens krav på kalcium i blodet. 
   I denna studie har vi undersökt överviktiga individer som skall genomgå överviktsoperation. Vi 
har sedan jämfört dem med friska individer och individer med sjukdom i bisköldkörteln av andra 
skäl än övervikt. Ett år och sex år efter operationen gjorde vi en ny undersökning. Vi jämförde om 
funktionen i bisköldkörteln ändrades i och med att patienterna gick ner i vikt. 
   Resultaten visar att överviktiga har en sämre funktion hos bisköldkörteln och denna funktion 
förändras inte trots att de går ner i vikt med hjälp av överviktsoperation. Mängden vitamin D i 
blodet förändrades inte heller, trots att fett försvann från kroppen.     

3



BAKGRUND 

Kalcium ,Ca2+, är den vanligaste mineralen i kroppen där 99% återfinns i sin fasta form i ben och 
tänder, medan 1% är löst i blod och mjukvävnad. Mineralen är livsavgörande för kroppens normala 
fysiologi då den möjliggör cellsignalering samt verkar som cofaktor för enzymer och proteiner. 
Om hypokalcemi uppstår demineraliserar kroppen benvävnad för att uppnå normokalcemi. 
Normalintervallet är snävt, 1,10- 1,30 mmol/l.   
   Människan kan tillgodogöra sig vitamin D3 via fotosyntes i huden samt vitamin D2 via absorption i 
tunntarmen, där de båda formerna syntetiseras i levern till en inaktiv form, 25-hydroxyvitamin-D 
(25-OH-D). I njurarna sker en vidare syntetis till en aktiv form, 1,25-dihydroxyvitamin-D (1,25-OH-
D), som stimulerar absorption av Ca2+ i tunntarm och benvävnad samt reabsorption i njurarna.   
1,25-OH-D binder och aktiverar vitamin D- receptor, VDR, som finns uttryckt överallt i kroppen. 
VDR verkar som transkriptionsfaktor till över 200 gener. På paratyreoideakörtlarnas yta verkar VDR 
inhiberande på transkription och sekretion av parathormon, PTH, samt cellproliferation. 
   Vid mätning av vitamin D är 25-OH-D den mest pålitliga formen att mäta. 1,25-OH-D är oftast 
normal eller förhöjd vid vitamin D- insufficiens eller HPT som en följd av ökad hydroxylering. 
Gränsen för vitamin D- insufficiens eller -brist skiljer sig internationellt, men har i Sverige angetts 
som 75 nmol/l dvs den nivå som krävs för att hålla PTH på sin lägsta nivå. 
Vid låga nivåer av vitamin D förhindras absorption av Ca2+ i tunntarmen. Kroppens normala 
fysiologiska funktioner kräver normokalcemi, varför ett säkerhetssystem aktiveras. 
Kaciumreceptorer, CaR, på paratyreoideakörtlarnas yta registrerar sjunkande Ca2+- nivåer i blodet 
och paratyreoide stimuleras att uttrycka, producera och sekretisera PTH. Njurarna ökar sin 
produktion av 1,25-OH-D och reabsorption av Ca2+, som även mobiliseras från benvävnad (25).    
   Hyperparatyroidism, HPT, innebär en överaktivitet i paratyroidea med excessiv  sekretion av 
parathormon, PTH, som följd. Den primära formen av HPT, pHPT, orsakas av adenom i 80% av 
fallen, hyperplasi 20 % samt cancer 1%. Symtomen är generellt vaga och omfattar bl.a. 
neuropsykiatriska uttryck, depression, utmattning och osteoporos. För diagnos krävs upprepad 
blodprovstagnin med förhöjda värden av Ca2+ och iPTH, intakt PTH. Normalintervall för PTH är 1,1 – 
6,9 pmol/l.  
   Vid sekundär HPT, sHPT, klarar kroppen ej att upprätthålla normokalcemi och 
kalciumhomeostasen havererar. Kroppens svar på hypokalcemi sker enligt ovan nämnda 
feedbacksystem dvs. CaR på ytan av körtelcellerna i paratyroidea aktiveras av låga nivåe av Ca2+ 

vilket ger ökad sekretion av PTH. sHPT riskerar leda till njursvikt, leversvikt, malabsorption och 
vitamin D- brist (25).     
   Övervikt är ett växande hälsoproblem med ökad morbiditet och mortalitet som följd. Omkring 1 
miljard människor på jorden uppskattas vara överviktiga, varav 300 miljoner lider av fetma. I 
Europa uppskattas mer än 50% vara överviktiga. 
   Övervikt mäts med Boy Mass Index, BMI, i kilogram kroppsvikt per kvadratmeter kroppsyta. WHO 
drar gränsen för övervikt vid 25 kg/m2 , fetma vid 30, samt morbid fetma vid 40. Etiologin är 
multifaktoriell men konsumtion av energität föda kombinerat med reducerad fysisk aktivitet utgör 
en etablerad grundförklaring. Störningar i mikronutritionen har även föreslagits predisponera för 
övervikt. Vidare leder övervikt leder till komorbiditet som diabetes typ 2, hypertension, 
kardiovaskulära sjukdomar och förtida död (10).          
   Vid behandling av övervikt har intervention med dietister och sjukgymnaster ej skapat ihållande 
viktreduktion över tid. Överviktskirurgi har visat sig vara den signifikant mest effektiva metoden för 
snabb och ihållande viktreduktion. Genomförda långtidsuppföljningar efter överviktskirurgi pekar 
dock på en viktåteruppgång efter några år för en del patienter (10, 24). 
Vid överviktskirurgi finns två angreppspunkter fär ingreppet – en restriktiv samt en malabsorptiv 
komponent.  Den restriktiva komponenten innebär en reduktion av ventrikelvolym och den 
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malabsorptiva komponenten innebär en förkortning av tunntarmen. Två ingrepp, Gastric bypass 
med Roux-en-Y(GBP) och Biliopancreatic diversion med Duodenal switch (BPD-DS), kombinerar 
restriktion med malabsorption (23).   
   Abnormaliteter i kalciummetabolismen är en av flera komorbiditeter som rapporterats vid 
morbid övervikt. Grav vitamin D- brist har rapporterats (1-4) och positiva korrelationer mellan body 
mass index (BMI) och nivån av PTH i plasma har påvisats (5, 6). Trots att de flesta överviktiga har 
normala nivåer av serumkalcium, så är dessa abnormaliteter betraktade som en form av sekundär 
HPT (sHPT). Dock så är de underliggande orsakerna för vitamin D- brist hos den överviktiga 
populationen oklar. Minskad solexponering, malnutrition och sekvestrering av vitamin D i fett har 
föreslagits som förklarande mekanismer (1, 7, 8).
   Övervikt är ett snabbt ökande betydande hälsoproblem och långtidsuppföljande studier har 
betraktat överviktskirurgi som den mest effektiva behandlingen (9). Trots sin effektivitet i 
bemärkelsen permanent viktreduktion, så har överviktskirurgi i sig själv visat sig ha en skadlig 
effekt på kalciummetabolismen pga. mag-tarmkanalens minskade upptag av kalcium och vitamin 
D. Detta kan försvåra en sHPT, i synnerhet vid de kirurgiska metoder mot övervikt som resulterar i 
en kort ”common intestinal channel” (10, 11). 
   Vid en studie på Akademiska sjukhuset i Uppsala 2007 och 2008 undersöktes 
parathyroideafunktionen i detalj hos patienter med morbid övervikt (12). Studien riktade in sig på 
att studera yngre patienter accepterade för överviktskirurgi, detta för att reducera tänkbara 
komorbiditeter utvecklade över tid som stör kalciummetabolismen. Funktionen hos parathyroidea 
samt kalcium-PTH- axeln bedömdes ingående med citrate-calcium (CiCa) clamping, vilket möjliggör 
en grundlig beskrivning av funktionen hos parathyroidea (13, 14).
      Det är ännu inte klarlagt hur förändringar i kalciummetabolismen vid morbid övervikt förändras 
över tid efter överviktskirurgi. Vidare är det även inte klarlagt hur vitamin D- brist vid morbid 
övervikt förändras i samband med ett minskat BMI och förlust av fettväv. I denna uppföljande 
studie genomför vi, 5 till 6 år efter genomgången överviktskirurgi, en förnyad detaljerad 
undersökning av de patienter som inkluderades i studien 2007 och 2008,. Funktionen hos 
parathyroidea samt kalcium-PTH- axeln bedöms på nytt med citrate-calcium (CiCa) clamping. Bone 
mineral density (BMD) beräknas med DXA- mätning för att möjliggöra en korrelering av kalcium-
PTH-axeln mot förändringar i bentätheten.
   Hypoteser för studie är att kalciumnivån i blodet korrelerar till graden av PTH, att graden av BMI 
korrelerar till graden av kalkrubbning och sekundär HPT, att överviktiga har en sekundär HPT 
beroende på relativ vitamin D- brist både före och efter överviktskirurgi, att överviktiga har en 
vitamin D- brist beroende på sekvestrering i fettväv.      
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PATIENTER OCH METODER

Patienter
Totalt 11 individer (åtta kvinnor och tre män) med en medelålder på 47 ± 9 år, 
medel BMI på 44.7 ± 4,4,  samt medelvikt på 133.7 ± 26,5 kg, inplanerade för överviktskirurgi 
(Roux-en-Y Gastric Bypass) 2006 och 2007 på Akademiska Universitetssjukhuset i Uppsala, 
accepterade att genomgå en detaljerad undersökning av deras kalciummetabolismm med pre- och 
postoperativCiCa-clamp.. En förnyad, detaljerad undersökning av kalciummetabolism med CiCa- 
clamp genomfördes under 2013. 
  Jämförande och antaget normalvärden från CiCa- clamp erhölls från 21 friska frivilliga, 
normalviktiga försökspersoner (tabell 2). Normalvärdena bekräftas av tidigare publicerad litteratur 
(12).   
   Elva patienter som 2006- 2007 genomgick överviktskirurgi (Roux-en-Y Gastric Bypass) ingår i 
studieunderlaget. Dessa genomgick preoperativt och ett år postoperativt noggrann karakterisering 
av kalk- och glukosreglering med belastningstest samt DXA- mätning. 

Tabell 1. Beskrivning av individerna som genomgår CiCa- clamp

n Pre-op Normala pHPT

Ålder (år) 11 47 ± 9   51,3 ± 17,0 67,9 ± 9,2b 

Vikt (kg) 11 133,7 ± 26,5a   75,6 ± 10,0   80,3 ± 11,4 

BMI (kg/m2) 11 44,7 ± 4,4a  24,7 ± 3,1   27,6 ± 3,8 b

P-Ca2+ (mmol/l) 11 1,17 ± 0,03a 1,24 ± 0,05  1,39 ± 0,03b

S-25-OH-vitamin D (nmol/l) 6 39,8 ± 21,0 ND ND 

P-kreatinin (μmol/l) 11 65,1 ± 11,9  72,3 ± 16,6    73,7 ± 18,5  

P-iPTH (pmol/l) 11 7,3 ± 2,8a 3,21 ± 0,80   9,80 ± 1,85b 

fS-glukos (mmol/l) 11 6,15 ± 1,42 ND ND 
Alla värden visas som medelvärden ± SD. ND, Not Done.
a  

Signifikant skillnad (p< 0,001) jämfört med Normala och pHPT. 
b Signifikant skillnad (p<0,001) jämfört med Normala.

CiCa- clamp

CiCa- clamp är en undersökningsteknik för kvantifiering av PTH- sekretionen. Kvantifieringen sker i 
relation till en set point (SP) för joniserat kalcium i blod, dvs den kalciumnivå där 50% av den 
maximala PTH- sekretionen är inhiberad. Metoden är pålitlig och reproducerbar med små 
interindividuella variationer. Den individuella set- point har varit mycket exakt och mellan individer 
har variationerna varit små (12, 13).  
   Set point korrelerar till graden av HPT, ju mer okänsliga paratyreoideakörtlarna är för kalcium 
desto högre set-point. På individer med pHPT är denna variabel mycket känslig. Genom att injicera 
citrat i en förutbestämd mängd relaterad till kroppsvikt induceras hypokalcemi som kan 
vidmakthållas på bestämd nivå med hjälp av kontinuerlig citratinfusion under 50 minuter. Under 
citratinfusionen mäts PTH fortlöpande tills stabilisering sker. Initialt sjunker PTH- nivån snabbt för 
att därefter långsamt plana ut. Steady state uppnås på ca. 30 minuter. Härefter induceras 
hyperkalcemi på motsvarande sätt, nu med intravenös infusion av kalciumlösning under de 
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följande 60 minuterna. PTH- nivån mäts även under denna fas. Tidigare studier på friska 
försökspersoner har visat att om PTH- koncentrationen uttrycks som en funktion av Ca- 
koncentrationen erhålls en sigmoidal kurva, där mycket små sänkningar i Ca- nivå ger stora 
ökningar i PTH- nivå.  Undersökningsteknikens reproducerbarhet anses god. 
   Intakt PTH och joniserat plasmakalcium uppmättes under undersökningen. Värdena beskrivs i 
realvärden liksom även efter normalisering efter responsen till 100%, där 100% är det högsta 
värdet av plasma-PTH. Set point (SP) för kalcium beräknades enligt Bas et al. (14). SP är 
motsvarande plasmakoncentrationen för joniserat kalcium vid vilken 50% av den maximala PTH- 
sekretionen är inhiberad, uppmätt som plasmakoncentrationen av joniserat kalcium vid 
mittpunkten av PTH-maximum PTH- minimum kurvan.
   Vi bestämmer även basal PTH- sekretion (före manipulation), maximal PTH- sekretion [PTHmax], 
minimal PTH- sekretion [PTHmin], samt ratio för basalPTH/maxiumPTH [PTH b/m]. Vidare 
uppmätte vi koncentrationen av joniserat kalcium vid PTHmax [Ca2+ vid PTHmax], definierad som 
koncentrationen joniserat kalcium då PTHmax är uppnådd och ingen vidare reduktion av nivåerna 
joniserat kalcium ledde till ökning av PTH. 
   Dessutom uppmätte vi koncentrationen joniserat kalcium vid PTHmin [Ca2+ vid PTHmin], 
definierad som koncentrationen joniserat kalcium då PTH når PTHmin och ingen vidare ökning av 
nivåerna joniserat kalcium ledde till vidare reduktion av PTH.       

Tabell 2. Beskrivning av individerna inför uppföljning med CiCa- clamp

Pre-op
(n=11)

1 år post-op
(n=10)

6 år post-op
(n=10)

Vikt (kg) 133,7 ± 26,5   98,7 ± 30,7a 107,2 ± 27,3a  

BMI (kg/m2) 44,7 ± 4,4  33,5 ± 7,4a  35,0 ± 7,0a  

P-Ca2+ (mmol/l) 1,17 ± 0,03 1,17 ± 0,04 1,12 ± 0,07

S-25-OH-vitamin D (nmol/l) 39,8 ± 21,0 44,6 ± 22,2 ND

P-kreatinin (μmol/l) 65,1 ± 11,9 64,3 ± 9,4  ND

P-iPTH (pmol/l) 7,3 ± 2,8 8,0 ± 3,9 12,6 ± 9,4  

fS-glukos (mmol/l) 6,15 ± 1,42 4,96 ± 0,54 5,88 ± 0,26
Alla värden visas som medelvärden ± SD. ND, Not Done.
a  

Signifikant skillnad (p< 0,001) jämfört med Pre-op. 

Biokemi

Basalnivåer av serum- eller plasmavärden för kalcium, albumin, kreatinin, intakt PTH och 25-OH-
vitamin D fastställdes. Alla tester utfördes av laboratoriet för Klinisk kemi vid Akademiska 
universitetssjukhuset i Uppsala.

Statistik

IBM SPSS v.21 användes för beräkningar och grafisk visualisering. Värdena presenteras som 
medelvärden ± SD. Paired samples t- test användes för jämförelse mellan samma patientgrupp 
men vid olika mättillfällen. Unpaired independent t- test användes för jämförelse mellan olika 
undersökningsgrupper. P< 0,05 ansågs signifikant.  
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RESULTAT

De 11 överviktiga patienterna hade preoperativa ingångsvärden av BMI indikerande fetma (BMI > 
35) (tabell 1) med ett genomsnitt på 44,7. Ingångsvärde för joniserat kalcium i plasma låg inom 
nedre normalintervallet. Alla hade normala nivåer av serumalbumin, kreatinin samt normalt eller 
lätt förhöjt fastevärde för glukos i plasma. Ingen hade diabetes mellitus. Vidare hade de 
basalvärden för vitamin D som var signifikant lägre än normalintervall samt värden för joniserat 
kalcium inom det nedre normalintervallet (medel 1.17 ± 0.03 mmol/liter). En patient uppvisade 
svår vitamin D- brist med en nivå under 25 nmol/liter, medan övriga hade lätt sänkta nivåer och låg 
mellan 25- 75 nmol/liter. 
   Fem patienter uppvisade måttligt förhöjda värden för iPTH i plasma. Ingen patient hade samtidigt 
förhöjda P-kalcium- och PTH- värden eller P- kalcium- och PTH- värden inom det övre intervallet 
som indikation på mild pHPT. Kalcium-, PTH- eller vitamin D- nivåer korrelerade inte till BMI (tabell 
1). Ingen tog preoperativt några läkemedel som påverkar kalciumhomeostasen (kalcium eller 
vitamin D). Efter genomgången överviktskirurgi har patientgruppen substituerats med vitamin B12 
samt vitamin D. 25-OHD- nivåerna hos en normalviktig population i Uppsala (n=148; 62,7± 4,6 
nmol/liter) liksom patienter med pHPT (n=83; 58,6 ± 6,8 nmol/liter) var signifikant högre än den 
hos de nu undersökta, överviktiga subjekten. Vitamin D- nivåerna bland våra överviktiga patienter 
korrelerade inte till SP- värdena vid något undersökningstillfälle.   

Tabell 3. Joniserat kalcium och iPTH i plasma inom de olika patientgrupperna

Före
-10 min

Citrat Kalcium

5 min 10 min 20 min 40 min 50 min 80 min 95 min 115 min

Överviktiga

    6 år post-op.

       P-Ca2+ (mmol/l) 1,12a 1,09 1,03 0,98 0,94 0,99 1,20a 1,29 1,29a

       P-iPTH (pmol/l) 12,6 23,9 28,9 23,3 20,9 16,4 3,5a 2,8 2,6
    1 år post-op.

       P-Ca2+ (mmol/l) 1,17a 1,10a 1,05a 1,00a 0,96a 0,96a 1,21a 1,30a 1,33a
b

       P-iPTH (pmol/l) 8,0a 30,7a 35,3a 25,2a 19,2a 18,5a
b 2,9a 2,2a 2,1b

    Pre-op.

       P-Ca2+ (mmol/l) 1,17a 1,10a 1,05a 1,00a 0,95a 0,97a 1,18a 1,33a 1,37a

       P-iPTH (pmol/l) 7,3a 30,6a 40,7a 25,3a 17,0a 14,9a 2,3 1,5 1,3
Kontroller

       P-Ca2+ (mmol/l) 1,24 1,17 1,13 1,07 1,04 1,02 1,29 1,37 1,41
       P-iPTH (pmol/l) 3,2 15,5 22,7 14,1 10,0 9,4 1,6 1,2 1,1
pHPT

       P-Ca2+ (mmol/l) 1,39a 1,29a 1,26a 1,15a 1,09a 1,06a 1,46a 1,55a 1,59a

      P-iPTH (pmol/l) 9,8a 19,9a 27,6a 21,0a 17,8a 16,5a 9,5a 8,5a 8,1a

Medelvärden för joniserat kalcium i plasma (P-Ca2+) och intakt PTH i plasma (P-iPTH) från CiCa- clamp av överviktiga individer preoperativt (n=11), 1 
år postoperativt (n=10)samt 6 år postoperativt (n=5), friska kontroller (n=21) och patienter med pHPT (n=15). Värdena är tagna vid varje tidpunkt 
under CiCA- clamp som indikerat. Mellan 0-50 minuter fick individerna citratinfusion och därefter kalciuminfusion.
a Signifikant skillnad (p< 0,03) jämfört med friska kontroller  

b Signifikant skillnad (p< 0,05) jämfört med preoperativa individer

   Vid uppföljningen 1 år postoperativt förelåg ingen signifikant förändring avseende plasmanivåer 
av joniserat kalcium, kreatinin och iPTH eller serumnivåer för vitamin D och glukos. Det förelåg en 
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signifikant reduktion (p< 0,001) av BMI (medel -12,1 ± 4,3) och vikt (medel -27,2 ± 28,6 kg) 
jämfört med de preoperativa värdena (tabell 2). Även vid 6- årsuppföljningen förelåg en signifikant 
reduktion jämfört med preoperativa värden (p< 0,001), men det förelåg även en signifikans 
avseende vikt (medel 107,2 ± 27,3 kg) jämfört med de 1 år postoperativa värdena (p< 0,03).    
   Uppföljande CiCa-clamping 1 år och 6 år postoperativt uppvisade likartade värden för joniserat 
kalcium i plasma och PTH vid de olika tillfällena jämfört med pHPT- patienter, friska kontroller samt 
preoperativa värden och responsen följde det förväntade mönstret som beskrivits tidigare. (12,15). 
Även reduktionen av PTH efter det initiala toppvärdet inducerat av hypokalcemiskt stimuli kunde 
noteras (Figur 1 och tabell 3). Värdena för patienterna 6 år postoperativt var signifikanta lägre 
(p< 0,03) avseende den hyperkalcemiska fasen jämfört med friska kontroller, men saknade i övrigt

Tabell 4. CiCa- clamping i de olika grupperna

Friska
kontroller

(21)
pHPT

(n=15)

Överviktiga

Pre-op
(n=11)

1 år post-op
(n=10)

6 år post-op
(n=5)

Basalt PTH 3,21 ± 0,77   9,8 ± 1,85 7,28 ± 2,82a 8,02 ± 3,91c 12,62 ± 9,40a  

 PTHmin 1,05 ± 0,55   8,1 ± 1,50 1,28 ± 0,69b 2,06 ± 0,88a
d 2,54 ± 1,47c

 PTHmax 22,66 ± 4,32    27,6 ± 3,33  41,00 ± 11,77a 37,22  ±  11,12a 31,14 ± 7,96c  
 PTH b/m 0,15 ± 0,04  0,35 ± 0,04 0,19 ± 0,06b 0,22 ± 0,08a  0,38 ± 0,20 a

 SP 1,19 ± 0,02 1,32 ± 0,03 1,13 ± 0,03a 1,16 ± 0,03a 1,13 ± 0,05a

 Ca2+ vid PTHmax 1,13 ± 0,03 1,26 ± 0,03 1,09 ± 0,04a 1,07 ± 0,05a 1,05 ± 0,05a

Ca2+ vid PTHmin 1,41 ± 0,04 1,60 ± 0,04 1,37 ± 0,04a 1,32 ± 0,06a 1,29 ± 0,05a

a Signifikant skillnad (p< 0,01) jämfört med friska kontroller liksom patienter med pHPT
b Signifikant skillnad (p< 0,01) jämfört med enbart med patienter med pHPT
c Signifikant skillnad (p< 0,01) jämfört med enbart friska kontroller
d Signifikant skillnad (p< 0,01) jämfört med pre-op

signifikans. De överviktiga patienterna som genomgick CiCa- clamping uppvisade, i likhet med de 
preoperativa värdena, 1 år postoperativt en signifikant (p< 0,01) hög känslighet för kalcium med en 
vänsterförskjutning av den sigmoidala korrelationen mellan kalcium och iPTH i plasma. Patienterna 
uppvisar 1 år postoperativt en fortsatt signifikant sänkt SP jämfört med friska kontroller och 
patienter med pHPT (tabell 4 och fig 2). Preoperativt återfanns SP vid en nivå av joniserat kalcium i 
plasma på 1,13 ± 0,03 mmol/liter och 1 år postoperativt på 1,16 ± 0,03 mmol/liter. För pHPT- 
patienterna var detta värde 1,32 ± 0,03 mmol/liter och för de friska kontrollerna 1,19 ± 0,02 
mmol/liter (Tabell 3). 
   25-OHD- nivåerna hos en normalviktig population i Uppsala (n=148; 62,7± 4,6 nmol/liter) liksom 
patienter med pHPT (n=83; 58,6 ± 6,8 nmol/liter) var signifikant högre än den hos de nu 
undersökta, överviktiga subjekten. Vitamin D- nivåerna bland våra överviktiga patienter 
korrelerade inte till SP- värdena.  
   PTHmax var 1 år postoperativt i likhet med de preoperativa värdena fortsatt högre jämfört med 
friska kontroller och pHPT- patienter, med ett medelvärde på 37,22 ± 11,12 pmol/liter jämfört med 
27,56 ± 3,33 pmol/ liter hos pHPT- patienterna och 22,66 ± 4,32 pmol/liter hos de friska 
kontrollerna. Även värdena för PTHmax 6 år postoperativ var signifikant förhöjda med ett 
medelvärde på 31,4 ± 7,96 men endast jämfört med friska kontroller. 
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   PTHmin och PTH b/m skiljde sig preoperativt signifikant jämfört endast jämfört med pHPT- 
patienterna. Vid uppföljningen 1 år och 6 år postoperativt kunde man se en signifikant höjning 
jämfört med friska kontroller (tabell 4). De överviktiga patienternas värdena preoperativt, 1 år 
postoperativt och 6 år postoperativt för  Ca2+ vid PTHmax och Ca2+ vid PTHmin var signifikant lägre 
jämfört med friska kontroller och patienter med pHPT.   
   Fold change, dvs alterneringen i uppmätta PTH- nivåer över tid, beräknad utirån ett ratio av 
uppmätt PTH- nivå vid en tidpunkt efter inducering av CiCa- clamp mot uppmätt värde under 
föregående tidsintervall, var likvärdig hos de överviktiga och friska kontrollerna men signifikant 
större än responsen hos pHPT- populationen (Fig 3A).
   Vid uppmätningen av svarshastigheten per minut (fold change/ minut) så har de överviktiga 
individerna en signifikant högre kapacitet av respons även mot de friska kontrollerna, åtminstone 
för hypokalcemiskt stimuli (Fig 3B). Svarshastigheten 1 år postoperativt avtar dock efter det initiala 
svaret på hypokalcemien och är signifikant lägre jämfört med friska kontroller, pHPT- patienter och 
den preoperativ hastigheten.    

    

FIG 1. Värden av joniserat kalcium (prickade linjen, vänster y- axel) samt plasma PTH (heldragen linje, höger y- axel) uppmätt under CiCa- clamp hos 
friska kontroller (övre vänstra grafen), pHPT (övre högra grafen), preoperativt (nedre vänstra grafen) samt 1 år postoperativt (nedre högra grafen). 
Citrat och kalcium är infunderade vissa tidsintervall. 
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Vid en jämförelse av nivåer av vitamin D och BMI preoperativt, 1 år postoperativt samt 6 år 
postoperativt ses ingen korrelation mellan variablerna (Fig 4). 

Fig.4. Värdena av BMI (o, heldragen linje) samt 25-OH-vitamin-D ( , streckad linje) i serum hos de överviktiga subjekten preoperativt, 1 år□  
postoperativt samt 6 år postoperativt efter överviktskirurgi.

DISKUSSION

Denna studie bekräftar en fortsatt avvikande kalciummetabolism hos individer med morbid 
övervikt 1 år efter överviktskirurgi, trots en signifikant viktreduktion, vilket påvisats i tidigare 
studier (21, 22).  BMI korrelerade ej till graden av sHPT vid en preoperativt, 1 år postoperativt samt 
6 år postoperativ uppföljning. Studiepopulationen är densamma vid uppföljning 1 år samt 6 år 
postoperativt. Jag har i denna diskussion utelämnat större delen av resultaten från den 6 år 
postoperativa uppföljningen pga inkompletta data, vilket medför resultat som i stor utsträckning ej 
är signifikanta. Intraindividuella jämförelser är dock möjligt. 
   Patienter med morbid övervikt har en abnormal kalciummetabolism jämfört med icke 
överviktiga. Andelen överviktiga i befolkningen ökar liksom antalet överviktsoperationer 
Överviktskirurgi leder till en signifikant viktreduktion hos patienterna samt en förbättring i 
komorbiditet, men långtidseffekten avtar dock i och med en viktåteruppgång, signifikant påvisad. 
Dessutom är överviktskirurgi associerat med frekvent incidens av bristtillstånd av järn, B12, folat, 
kalcium och vitamin D. (10) PTH- nivåer är ökade vid morbid övervikt och positivt korrelerad till 
BMI, (3) och Vitamin D- nivåerna korrelerar negativt till BMI. Studier tyder dock på att det är 
övervikten i sig själv som skapar detta. Postoperativ vitamin D- brist kan ha existerat preoperativt. 
(4)    
   Undersökning och uppföljning med CiCa- clamp avslöjar en vänsterförkjutning av SP och 
relationen mellan kalcium- och PTH- koncentrationen i plasma hos överviktiga som ännu ej 
genomgått överviktskirurgi. 1 år postoperativt fkvarstod en signifikant vänsterförskjutning. Graden 
av viktförlust kunde inte korreleras till en förändring av sHPT. Resultaten 6 år postoperativt är ej 
kompletta och därmed ej signifikanta, men individuella data från studieobjekten visar en 
kvarstående vänsterförkjutning    
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FIG 2. CiCa- clamping hos överviktiga 1 år post-operativt (○, heldragen linje), överviktiga pre-operativt (∆, prickad linje), friska kontroller (□, streckad 
linje) samt patienter med pHPT (x, glest streckad linje).Det högsta P-PTH- värdet sattes som 100% och värden därutav skrevs in. 

   Maximalt PTH- värde under hypokalcemisk fas var lägre 1 år och 6 år postoperativt jämfört med 
värdena från föregående undersökning. Det är av värde att notera att användningen och tolkningen 
av värden från maximalt PTH från hypokalcemisk fas har diskuterats och ifrågasatts då dessa kan 
bidra till en undervärdering av den maximala sekretoriska kapaciteten hos körtlarna i 
parathyroidea. Detta kan förändra den analytiska  validiteten vid tolkning av PTH- kalciumkurvan. 
PTH- responsen på en given reduktion är hastighetsberoende (17). CiCa- clamping innebär ett 
standardiserat förfarande och infusionshastigheten är därför densamma vid de olika mättillfällena. 
Vid en jämförelse mellan de kalciumvärden som föregår maximalt PTH så är de identiska 
preoperativt och 1 år postoperativt.  

A B

FIG 3. Svarshastigheten hos parathyreoideasekretionen i de olika grupperna. A. Förändring i uppmätt PTH- nivå per tidsenhet, beräknad av ratio av 
uppmätt PTH- nivå vid en tidpunkt efter start av CiCa- clamping mot värdet uppmätt under föregående tidsintervall, är inritad. B Förändring av PTH 
per minut mellan de olika tidpunkterna för uppmätt PTH. Staplarna skildrar resultat från pHPT- patienter (svart), kontroller (grå), överviktiga 
preoperativt (vit) samt överviktiga 1 år postoperativt (randig). 

   Hypokalcemi ökar ratio mellan basalt och maximalt PTH, vilket ger ett mått på den relativa 
graden av PTH- stimulering. Hos friska djur och människor modifierar vitamin D de basala nivåerna 
av PTH och det maximala PTH- svaret på hypokalcemi. Vid återhämtning från vitamin D- brist 
kvarstår det maximala PTH- värdet förhöjt medan basalvärdet för PTH snabbt normaliseras pga en 
förändrad set point för kalcium (18). Detta är giltigt vid god hälsa och resonemanget är därmed ej 
applicerbart på våra patienter. Våra data pekar på det motsatta, med ett förhöjt basalt PTH och 
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sänkt maximalt PTH- värde.  Basalvärde för PTH bör inkluderas i tolkningarna av set point för 
kalcium och förhållandet PTH-kalcium. Vid sHPT finns en stark korrelation mellan set point, basalt, 
maximalt och minimalt PTH. Basalvärde för joniserat kalcium har visat sig vara den starkaste 
determinanten för set point av kalcium vid sHPT (19).   
   Vid den 1 år postoperativa uppföljningen uppvisade patienterna ett sänkt kalciumvärde vid PTH 
minimum. En progress av denna utveckling noteras även 6 år postoperativt. På en kvantitativ basis
skapar dock förändringar av set point den största förändringen av sekretionshastigheten. (16) I 
denna studie visade patienterna vid uppföljningen 1 år postoperativt en ändrad fold change per 
minut där den initiala peaken följdes av en låggradig förändringshastighet dvs en försämrad 
förmåga att svara på stimuli, jämfört med föregående mätomgång. 
   Studier av hur sHPT påverkar set point av PTH-kalciumkurvan har ej uppvisat någon konsensus. 
En ökning av set point har påvisats in vitro, medan kliniska studier av dialyspatienter med njursvikt 
uppvisat varierande resultat.  I en studie genomförd på kaniner fann man en reduktion av set point 
som svar på sjunkande kalciumnivåer extracellulärt i tidig fas av sHPT, medan en ytterligare 
progress medförde en ökning av set point trots minskade extracellulära kalciumnivåer. Denna 
adaption har ej kunnat korreleras till förändrat uttryck av kalcium- eller vitamin D- receptorer i 
parathyroidea. (14) Hos dialyspatienter med sHPT, parathyreoideahyperplasi  och samtidig 
hyperkalcemi förekommer en ökad set point efter en ihållande ökning av serumkalcium, vilket 
pekar på en adaption hos parathyroideakörtlarna. (20)  
   Kalciumnivåerna under CiCa- clamping är nästintill identiska under den preoperativa och 1 år 
postoperativa uppföljningen medan PTH- nivåerna 1 år postoperativt något lägre under den 
hypokalcemiska fasen och något högre under hyperkalcemiska fasen.  Även set point är något 
förhöjd. Vid uppföljningen 6 år postoperativt har detta progredierat med en lägre PTH- respons 
under hypokalcemi och högre PTH- värde under hyperkalcemi. Set point har återgått till den 
preoperativa nivån. Basalvärdet av PTH har stigit. Sammantaget kan detta tyda på en adaption och 
plasticitet hos parathyreoidea, varför ultraljud av halsen och sestamibiscintigrafi är inplanerade för 
undersökning av hyperplasi. 
   Denna studie visar att inget samband finns mellan sjunkande BMI och en korrelerande ökning av 
vitamin D i serum. Även om en sekvestrering i fettväv av vitamin D sker vid övervikt, har denna 
inget samband med de låga nivåer som förekommer hos överviktiga. Studier har dock visat 
skiftande resultat, varför detta behöver bekräftas i prospektiva uppföljningar. 
   Alla individer med vitamin D- brist utvecklar inte sHPT. Förekomsten av en avtrubbad PTH 
respons, dvs låga nivåer av 25-OH-D men normal PTH, verkar skyddas mot den förlust av 
benmineral och minskad benmineraldensitet, BMD, som ofta följer sHPT. (15) 
Uppföljning med DXA- mätning är genomförd men ej analyserad. Detta kan skänka värdefull 
information kring substitueringsstrategi och riskbedömning av överviktskirurgi.     
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