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Sammanfattning 

Introduktion 
Vitamin D är en fettlöslig molekyl som förekommer i formerna D3 och D2. Vitamin D 
har tre olika roller. Det behövs för kalcium- och kaliumbalansen där vitaminet deltar 
som ett hormon och gör det möjligt för kalciumet att absorberas från tarmarna. 
Vitamin D är även viktigt för mineralisering av tänder, ben och immunförsvaret. Den 
dagliga rekommenderade dosen för vitamin D i Sverige ligger på 5 µg för yngre och 
medelålders vuxna. Dosen ligger däremot lite högre, 10 µg per dag, för barn och äldre. 
Det Vitamin D som bildats i huden under sommartiden lagras i fettdepåer för att sedan 
vara en källa som täcker behovet av D-vitaminet under vintern. I detta arbete var syftet 
att undersöka hur vårt immunsystem påverkas av tillskott av vitamin D. 
 
Metod 
Artikelsökningen gjordes mellan april och maj 2017 i databasen PubMed. Totalt 
användes 8 originalartiklar.  
Sökord som användes vid sökningen i PubMed var: ”vitamin d and the immune 
system”, ”vitamin d deficiency and immune system” och ” vitamin d toxicity”. 
Artiklarna granskades och valdes att antingen tas med eller sållas bort genom att ta 
hänsyn till inklusions- och exklusionskriterierna samt om studien besvarade arbetets 
frågeställningar och syfte. Inklusionskriterierna under litteratursökningen var att det 
skulle vara kliniska studier och att artiklarna antingen skulle vara skrivna på svenska 
eller engelska. Artiklarnas syfte skulle vara att studera vitamin D tillskott och dess 
inverkan på immunsystemet, biverkningar och toxicitet. 
Artiklarna som exkluderades var review studier eller om studien hade genomförts på 
barn under 5 år, gravida och djur. Det togs även hänsyn till studiepopulationen och 
artiklar som hade mindre än 10 deltagare eller hade deltagare med sjukdomarna astma, 
diabetes, osteoporos, osv. sållades bort.  
 
Resultat 
Fem av åtta studier, som inkluderade 11-461 deltagare, visade att vitamin D har en 
påverkan på vårt immunförsvar och vitamin D kan stärka immunförsvaret genom att 
påverka olika immunfunktioner både i det specifika och ospecifika immunförsvaret. 
Även höga doser, 100 µg/dag, innebär inte någon risk vid långsiktig behandling. Vid 
fastställande av maxdos är det dock viktigt att det tas hänsyn till bland annat BMI. 	  
	  
Diskussion 
Tillskott av vitamin D ger positiva effekter på immunförsvaret. Ingen studie visade att 
vitamin D brist kan leda till ett försvagat immunförsvar. Brist på vitamin D leder inte 
per automatik till ett försvagat immunförsvar eftersom friska personer som deltog i 
studierna hade vitamin D brist. Ingen studie visade på några negativa effekter av 
tillskott av vitamin D. 

 
 
Nyckelord: Vitamin D, vitamin D tillskott, immunförsvaret, vitamin D brist, vitamin 
D toxicitet.  
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1. Introduktion 

1.1 Vitaminer 
 
Ordet vitaminer fick sin benämning då ämnena ansågs vara livsnödvändiga men också 
att den innehöll en amingrupp (1). Vitaminer härstammar från det latinska ordet där 
vita betyder liv och amin refererar till den kemiska grupp som än idag kallas för 
aminer. Vissa krav måste uppfyllas för att ett ämne ska kunna kallas för vitaminer; 
ämnet ska finnas i födointaget, behövas i mindre mängder, ska varken vara en mineral 
eller en metall och inte heller vara en kolhydrat, ett fett eller ett protein. Idag är det 13 
ämnen som uppfyller dessa krav och räknas som vitaminer. Vitaminer delas in 
vattenlösliga och fettlösliga (2). 
 
Till de vattenlösliga vitaminerna hör vitaminerna B och C (3). B- vitaminerna finns i 
bland annat kött, mjölk och frukt och behövs för energiomsättningen och 
nedbrytningen av kolhydrater, fett och proteiner. Brist på vitamin B kan leda till flera 
komplikationer såsom nervsjukdomar, hud- och slemhinneförändringar. Vitamin C 
finns i bland annat frukt, grönsaker och potatis och behövs för bindvävens 
ämnesomsättning. Brist på vitamin C kan orsaka en försämrad sårläkning.  
Vattenlösliga vitaminer absorberas direkt i tunntarmen (4).  De lagras inte i kroppen 
utan överskottet av vitaminerna utsöndras via urinen och därför är det inte vanligt med 
biverkningar. 
 
Till de fettlösliga vitaminerna räknas vitamin A, D, E och K (5). Vitamin A finns i bland 
annat mjölk, matfett och några grönsaker och behövs för syn, slemhinnor och hud (2). 
Vid brist på vitamin A kan infektioner uppkomma enklare. Vitamin D kommer att 
behandlas under nästa avsnitt i introduktionsdelen. Vitamin E finns ibland annat i ägg, 
bröd, grönsaker, fisk och oljor och har till uppgift att skydda fleromättade fettsyror från 
nedbrytning (2). Vitamin K finns i grönsaker, lever och njure och behövs för 
koaguleringen avblodet.  
Dessa vitaminer är fettlösliga vilket innebär att de behöver fett under matspjälkningen 
för att kroppen ska kunna ta upp dem annars förs vitaminerna ut via tarmen vid 
frånvaro av fett (5). En fettfattig kost kan således leda till en vitaminbrist då 
vitaminerna inte kan tas upp i kroppen. De fettlösliga vitaminerna lagras i kroppen och 
utsöndras inte i en lika stor grad som vilket kan leda till biverkningar vid tillförsel av 
stora doser (2). 
 
1.2 Vitamin D 
 
Vitamin D är uppbyggd av fetter som tillhör fettgruppen steroler (4). Det är en fettlöslig 
molekyl och hör följaktligen till gruppen fettlösliga vitaminer (5). Det förekommer i 
formerna D3 (kolekalciferol) och D2 (ergokalciferol) (6), även kallade för provitaminer 
(4).  Vitamin D har tre olika roller. Det behövs för kalcium- och kaliumbalansen där 
vitaminet deltar som ett hormon och gör det möjligt för kalciumet att absorberas från 
tarmarna, Vitamin D är även viktigt för mineralisering av tänder och ben och 
immunförsvaret. Runt 70-80 procent av det dagliga behovet av vitaminet täcks av 
produktionen av vitaminet i huden medan resten absorberas via tarmarna (7). Den 
dagliga rekommenderade dosen för vitamin D i Sverige ligger på 5 µg/200 IU för yngre 
och medelålders vuxna. Dosen ligger däremot lite högre, 10 µg/400 IU per dag, för 
barn och äldre. Vitamin D brist räknas när koncentrationerna av 25(OH)D ligger 
mellan 20-25 nmol/L i serumet (6). Gränsvärdet serumkoncentration ligger på 50 
nmol/L men som även anses vara otillräckligt. Den optimala nivån ligger på 75 nmol/L 
(6). Vid måttlig till svår vitamin D brist, krävs det vanligtvis kolekalciferol 3000 till 
5000 IU dagligen i upp till 3 månader (8). 
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Vid brist på vitamin D kan absorptionen av kalcium i tarmarna försämras vilket kan 
leda till uppkomst av hypokalcemi (7). Hypokalcemi innebär att kalciumhalten i blodet 
är för lågt (9). Kalcium har olika funktioner i kroppen och behövs bland annat för 
bildning av skelett och tänder men även för blodets koagulering och nervernas funktion 
(10). En brist kan således leda till olika komplikationer såsom tillväxthämning och 
osteoporos.  
 
Huvudproduktionen av vitamin D sker framför allt i epidermis (7). Under inverkan av 
UVB-ljus (7), kortvågiga ultravioletta strålar (11), som har en våglängd på 290 – 315 nm 
bildas vitaminet från 7-dehydrokolesterol (7) som är ett förstadium för vitamin D (12), 
se figur 1 (12). Inverkandet av UVB-ljuset leder till bildandet av previtaminet D3 genom 
en fotokemisk reaktion (7). Previtaminet D3 omvandlas snabbt därefter till vitamin D3. 
Vitamin D och metaboliterna transporteras därefter till ett speciellt bärarprotein som 
kallas för vitamin D-binding protein. En hydroxylering i två steg är nödvändig för att 
vitaminet ska bli aktivt. Första steget i hydroxyleringen sker i levern där det bildas 
kalcidiol, 25-hydroxivitamin D. Andra steget sker i njuren där kalcitriol bildas, 
1,25dihydroxivitamin D, och som är den aktiva formen av vitamin D.  
Vitamin D som bildats i huden under sommartiden lagras i så kallade fettdepåer för att 
sedan vara en källa som täcker behovet av D-vitaminet under vintern (7). Risken att 
överdosera genom intag av vitamin D via solen är obefintlig, däremot ökar risken att 
överdosera via kosttillskott (14). Överdosering av vitamin D leder till att kalcium 
upptaget ökar i blodet vilket kan orsaka hyperkalcemi (14).  
 
 
Figur 1. Animering av vitamin D syntesen genom selexponering/UVB (13). 

 
 
1.3 Vitamin D och dess inverkan på immunförsvaret 
 
Vitamin D verkar kunna påverka såväl det ospecifika (medfödda) som det specifika 
(adaptiva) immunförsvaret. Makrofager är en viktig komponent i det ospecifika 
immunförsvaret och vitamin D kan påverka aktiveringen av dessa celler i samband med 
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en infektion. I det specifika immunförsvaret finns B- och T lymfocyter som efter 
antigenpresentation aktiveras. Aktiverade immunceller kan påverkas av vitamin D.   
Denna påverkan kan leda till en förändrad produktion av cytokiner som är ett 
samlingsnamn för olika proteiner som bildas vid en infektion och som ofta stimulerar 
immunförsvaret. 
 
I benmärgen finns det flera olika celler med olika funktioner. Bland dessa celler är det 
stromaceller som även kallas för multipotenta celler (15). De kan stimuleras och 
aktiveras av bland annat vitamin D3 och således kan stromacellerna uttrycka molekyler 
såsom M-CSF. M-CSF är en cytokin och förkortningen står för macrophage colony-
stimulating factor. Dessa deltar i cellernas tillväxt och överlevnad genom att aktivera en 
viss receptor.   
 
Flera studier runtom i världen har påvisat ett samband mellan D-vitaminbrist och olika 
sjukdomar såsom tuberkulos, flera luftvägsinfektioner och olika autoimmuna 
sjukdomar (16). Aktiva T-lymfocyter uttrycker vitamin D-receptorer (VDR) och visar 
som svar på kalcitriol en minskad produktion av IL-2, IFN-y, IL-23 men en ökad 
produktion av IL-10. I B-celler, som också uttrycker VDR, inducerar kalcitriol CD38 
och IL-10 och hämmar IgE- utsöndring (17). VDR finns i ett stort antal celler och 
vävnader och 1,25(OH)2D via dess receptor har direkt eller indirekt rapporterats ha 
effekter på cellcykler, förökning, differentiering, apoptos och produktion av katelicidin, 
renin och insulin. De senaste studierna rapporterade effekter av 1,25 (OH) 2D på 
genuttryck och dess påverkan på vissa epigenetiska modifieringar. Det uppskattas att 
VDR-aktiveringen kan reglera direkt och/eller indirekt uttrycket av ett mycket stort 
antal gener (18). 
Det har även visats att vitamin D har en påverkan på såväl det medfödda som det 
adaptiva immunförsvaret. Då det gäller det medfödda immunförsvaret har enzymer 
som aktiverar vitamin D hittats på bland annat de vita blodkropparna och epitelceller. 
Detta innebär att kalcitriol kan bildas vid inflammatoriska processer överallt i kroppen.  
Även toll-like receptorer (16), (19), har setts uppreglera vitamin D receptorgenerna och 
1α-hydroxylas som är nödvändigt för att kalcidiol ska omvandlas till kalcitriol (16). 
Kalcitriol kan även sätta igång uppregleringen av gener som antimikrobiella peptider 
kodar för. 
Aktiverade humana B-celler kan syntetisera kalcitriol från dess föregångare, vilket 
medierar förbättrat uttryck av interleukin-10 inhiberad immunglobulin E produktion.  
Den observerade biverkningsnivån för daglig vitamin D-tillskott har fastställts till 2000 
IU (50 µg) (20). 
Inom det adaptiva immunförsvaret har det visats att kalcitriol och vitamin D-receptorn 
har en roll för bland annat antigenpresenterande cellernas funktion (16). Vitamin D 
receptorgenen har setts koda för funktioner som har betydelse för ökandet och 
minskandet av motståndskraften motinfektioner och autoimmuna sjukdomar. 
 

2. Syfte 

De nordiska ländernas klimat där solstrålarna under en viss del av året hindras från att 
nå oss gör att frågan om vitamin D:s betydelse för vårt immunsystem intressant. Syftet 
med det här arbetet är att undersöka om vitamin D tillskott är nödvändigt för att 
bibehålla ett stabilt immunförsvar och om tillskotten kan stärka immunförsvaret.   
 
Frågeställningarna som arbetet kommer att rikta sig in på är: 
 
1. Kan brist på vitamin D försvaga immunförsvaret? 

2. Kan tillskott av vitamin D stärka immunförsvaret?  
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3. Finns det biverkningar vid för stort intag av vitamin D?  

 

3. Metod 

En systematisk undersökning i databasen PubMed gjordes för att uppnå målet med 
denna studie. Totalt användes 8 orginalartiklar i det här arbetet. Artikelsökningen 
gjordes mellan april och maj 2017. Det användes fria sökord i PubMed och därifrån 
lästes artiklarnas titel för att göra en bedömning om studien låter relevant för arbetet 
eller inte. Om den lät relevant lästes artiklarnas abstrakt. Om abstrakt uppfyllde 
inklusions- och exklusionskriterierna och om det bedömdes svara på arbetets syfte och 
frågeställningar togs den med för att sedan läsas i sin helhet. Inget tidsspann lades som 
ett kriterium.  
 
Inklusionskriterierna under litteratursökningen var att det skulle vara kliniska studier 
och att artiklarna antingen skulle vara skrivna på svenska eller engelska. Artiklarnas 
syfte skulle vara att studera vitamin D tillskott och dess inverkan på immunsystemet, 
biverkningar och toxicitet. 
 
Artiklarna som exkluderades var review studier eller om studien hade genomförts på 
barn under 5 år, gravida och djur. Det togs även hänsyn till studiepopulationen och 
artiklar som hade mindre än 10 deltagare eller hade deltagare med sjukdomarna astma, 
diabetes, osteoporos, osv. sållades bort.  
 
I tabell 1 redovisas artikelsökningarna på PubMed. Utöver dessa sökningar gjordes 
sökningar på PubMed med bland annat sökorden ”vitamin d immune system”, “vitamin 
D supplementation harm”, “vitamin D supplementation safety”, ”vitamin D supplement 
immunity”, m.fl. Dessa sökningar togs inte med i tabell 1 då inga artiklar valdes 
därifrån.  

 
Tabell 1. Artikelsökning i PubMed. 

Datum Sökord Begränsningar Antal träffar Valda 
referenser 

4/5 vitamin d and the 
immune system   

Clinical trial + de 
senaste 5 åren 

67 17,18 

4/5 vitamin d deficiency 
and immune system   

Clinical trial 27 19,20,21 

4/5 vitamin d toxicity Clincal trial  83 8, 22, 24 

 

4.1 Resultat 

Nedan följer en detaljerad redovisning av de orginalartiklar som uppfyllde inklusions- 
och exklusionskriterierna samt besvarade arbetets frågeställningar.  
 
4.1 Oral vitamin D increases the frequencies of CD38+ human B cells and 
ameliorates IL-17-producing T cells (17) 
 
 
Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka den cirkulerande populationen av T- och B-
celler vid en viss dosering av vitamin D under vinterhalvåret. 
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Metod och material 
Studiepopulationen var mellan 18-60 år. Kontrollgruppen var friska individer som inte 
tog vitamin D tillskott. I november 2008 kontrollerades alla deltagare och i december 
började alla deltagare med doseringen som ökades månadsvis. Studien avslutades i 
mars 2009. Doseringarna var 2000, 4000 och 8000 IU per dag. Varje månad 
utvärderades tillskotten som gavs till deltagarna och mätningarna av 25(OH)D 
serumkoncentrationer gjordes. Biverkningar dokumenterades vid varje besök. 
Serumimmunoglobulin (Ig) M, -A, -G och -E koncentrationerna mättes med 
användning av matchad icke human IgM, IgA eller IgG och IgE antikroppar. 
 
 
Resultat 
Vid ett dagligt intag av 2000 IU kolekalciferol (50 µg) i 4 veckor ökade serum 
25(OH)D-koncentrationerna till 83,4 ± 14,5 nm per liter. Det fortsatta dagliga intaget 
av 4000 IU kolekalciferol (100 µg) ledde till att serum 25(OH)D koncentrationen blev 
över 110 nm per liter hos 15 individer. Individerna med 25(OH)D 
serumkoncentrationer under 110 nm per liter (97,0 ± 16,9, n = 10) efter 4000 IU 
kolekalciferol intag fortsatte med ett dagligt intag av 8000 IU kolekalciferol i 4 veckor 
till. I denna undergrupp ökade serum koncentrationen av 25(OH)D upp till 159,7 ± 
28,7 nm per liter. Parallellt minskade serum 25(OH)D kontinuerligt från 49,1 ± 17,3 nm 
per liter till 30,0 ± 12,5 nm per liter i kontrollgruppen utan exogent vitamin D intag. 
Inga biverkningar relaterade till vitamin D-intaget rapporterades under studiens gång. 
Serumkalciumnivåerna förblev stabila under hela studien. 
 
För att identifiera om vitamin D påverkade B-celler undersöktes CD38 uttryck eftersom 
CD38 har visats uppregleras av aktiverad VDR in vitro. Studiens resultat visade på en 
ökad frekvens av CD38+ B-celler i vitamin D gruppen efter 4 veckor av ett dagligt intag 
av 2000 IU. En starkare ökning av antalet hos CD38-uttryckande B-celler inträffade 
efter 8 veckor efter en daglig dos intag av 4000 IU. 
Även analys av IFN-y, IL-4, IL-10 och IL-17-utsöndrande T-hjälparceller gjordes för att 
bedöma deras cytokiner. Inga förändringar observerades i T-cellernas undergrupper 
och deras aktivering. 
 
 
Slutsats 
Slutsatsen som drogs var att ökade antal av CD38 + B-celler och ett minskat IFN-y- och 
IL-17 T-cell cytokinrespons är relaterade till serum 25(OH)D koncentrationer > 70 nm. 
 
4.2 Influence of Vitamin D Status and Vitamin D3 Supplementation on 
Genome Wide Expression of White Blood Cells: A Randomized Double-
Blind Clinical Trial (18) 
 
 
Syfte 
Syftet med denna studie var att bestämma effekten av vitamin D-status och 
efterföljande vitamin D tillskott på genuttryck i vita blodkroppar från friska vuxna före 
och två månader efter dagligt tillskott med antingen 400 eller 2000 IU vitamin D3. 
 
Metod och material 
Denna studie var en randomiserad, kontrollerad och dubbelblind studie som 
genomfördes under vinterhalvåret där 11 personer som var över 18 år deltog i. 
Deltagarna hade en medelålder på 26 år. Deltagarna randomiserades i två grupper där 
ena gruppen fick vitamin D3 i dosen 400 IU/dag och andra gruppen fick 2000 IU/dag i 
8 veckor. Baserat på vitamin D status som gjordes var det 4 personer som hade vitamin 
D brist. I första träffen genomfördes en kontroll av BMI, längd, kroppsmassa, tidigare 
användning av vitamin D osv. De fick dessutom med sig vitamin D i styrkorna 400 IU 
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eller 2000 IU för en åttaveckors period. Andra träffen återkom deltagarna efter 8 
veckor och då räknades hur många vitamin D tabletter som kvarstod i burken. Även 10 
ml blodprov togs på båda träffarna.  
RNA genomgick en omvänd transskriptas. Det erhållna cRNA:t renades och användes 
som mall för den omvända transkriptionen för att producera enkelsträngat DNA. 
CDNA användes sedan för att undersöka genuttrycket av fyra specifika gener. Totalt 32 
prover testades för varje gen. För att undersöka rollen av VDR-bindning i vitamin D-
medierat genuttryck söktes det efter VDR-bindningsdomän. Från de 291 gener som 
påverkades av vitamin D3-tillskottet valdes 17 gener som påverkades mest av vitamin 
D3 tillskott. I studien användes 12 kontrollgener som inte ändrade sitt uttryck efter 
vitamin D3 tillskott.  
 
Resultat  
Efter åtta veckors vitamin D3 tillskott hade serum 25(OH)D nivåerna i gruppen som 
fick daglig 2000 IU fått en 2-faldig ökning i jämförelse med andra gruppen. Det fanns 
ingen signifikant skillnad i genuttryck mellan och inom 400 IU och 2000 IU 
grupperna. Denna analys för de 291 generna i gruppen med vitamin D brist jämfört 
med den andra gruppen visade att uttrycket av 66 gener var signifikant olika mellan de 
två grupperna. Det var en ökning i genuttryck med 14 gener och en minskning av 
uttryck av 52 gener i gruppen med vitamin D brist. Efter vitamin D tillskottet var det 
ingen signifikant skillnad i 66 genuttryck hos båda grupperna. 
En gen- ontologianalys visade att de uttryckta generna var signifikant kopplade till 
immunsystemet, transkriptionsreglering, cellcykelaktivitet, DNA-replikation och 
respons på stress. 
 
Slutsats 
Vitamin D tillskott orsakade förändringar i uttrycket av 291 gener som är involverade i 
apoptos, immunfunktion, transkriptionsreglering, epigenetisk modifiering, respons på 
stress, cellcykelaktivitet och differentiering. 
 
4.3 High-dose cholecalciferol supplementation significantly increases 
peripheral CD4+ Tregs in healthy adults without negatively affecting the 
frequency of other immune cells (19) 
 
 
Syfte 
Syftet med studien var att bedöma effekterna av tillskott av höga doser kolekalciferol på 
immunmodulering och kliniska säkerhetsparametrar men också bedöma effekterna av 
kolekalciferol på T-celler i ett in vitro experiment. 
 
Metod och material  
Denna studie var en randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblind studie där 
totalt 60 friska personer, 16 kvinnor och 15 män, över 18 år, med en medelålder på 26, 
deltog. Deltagarna blev randomiserade i två grupper som fick 3 månatliga doser av 
kolekalciferol tillskott (140 000 IU) eller placebo (mandelolja). Eftersom BMI har visat 
sig vara associerat med D-vitaminhalter i serum, då vitamin D är fettlöslig och kan 
därmed lagras i kroppens fettdepåer, var det enbart individer med en BMI < 35 kg/m2 
som fick delta i studien. Venöst blod togs vid varje besök efter att 12-timmars fasta.  
Mätningar gjordes av kalcium i serum, ckalcium i urin, kalcium/kreatinin förhållandet i 
urin, m.fl. gjordes regelbundet under de 12 veckorna.  
Absoluta tal för olika grupper av blodleukocyter bestämdes genom användning av en 
hematologisk cellräknare. För kvantifiering av regulatoriska T-celler användes olika 
antikroppar. 
T-cellers subpopulationer, NK-celler, mördar T-celler, B-celler och dendritiska celler 
kvantifierades. 
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Resultat 
Totalt var det 57 deltagare som fullföljde studien. Serum 25(OH)D nivåerna ökade 
signifikant i vitamin D gruppen efter 12 veckor och minskade signifikant i 
placebogruppen. Serumkalcitriol nivåerna var likartade mellan vitamin D- och 
placebogruppen vid baslinjemätningen, men efter 12 veckors tillskott förändrades 
koncentrationen endast signifikant i vitamin D gruppen och var stabil i 
placebogruppen.  
Nivåerna på serumkalcium, kalcium i urin, kalcium/kreatinin förhållandet i urin, m.fl. 
förblev normala under hela studiens gång. 
Den genomsnittliga andelen T-celler ökade signifikant i vitamin D gruppen till skillnad 
från placebogruppen där ingen signifikant ökning i procentandel av T-celler kunde 
påvisas efter 12 veckor. Högdos kolekalciferol tillskott gav ingen signifikant ökning av 
aktiviteten hos perifera T-celler i vitamin D gruppen. 
Frekvensen av subtyper av T-celler förändrades inte signifikant i någon av grupperna. 
Dessutom påverkade tillskott av kolekalciferol inte frekvensen av neutrofila 
granulocyter, monocyter, B-celler, NK-celler, NKT-celler, myeloid- och plasmacytoid 
dendritiska celler. 
Procentandelen av plasmacytoid dendritiska celler var inte annorlunda mellan placebo- 
och vitamin D-grupperna. 
 
Slutsats  
En ökning av serum 25(OH)D nivåerna ledde till en signifikant ökning av T-celler i 
vitamin D gruppen utan att ändra T-cellernas funktionella egenskaper. Ökning av 
andelen T-celler efter exponering för den inaktiva formen av vitamin D (kolekalciferol) 
som inte orsakade några förändringar i cell proliferation och ökade inte andelen 
cytotoxiska T-celler. 
Tillräckliga 25(OH)D serumnivåer påverkar antalet T-celler som är särskilt viktiga vid 
behandling av autoimmuna sjukdomar. 
 
4.4 Efficient tetanus toxoid immunization on vitamin D supplementation 
(20) 
 
 
Syfte 
Syftet med denna studie var att studera vitamin D supplementering och dess effekt 
efter 10 veckor. 
 
Metod och material 
Individerna i denna studie tilldelades i två grupper där ena gruppen fick oralt 
vitamintillskott i form av en olja medan placebogruppen fick en neutral olja. Studien 
genomgick i 10 veckor under vintern. Ett dagligt kalciumintag, 1200 mg, och fosfat 
samt IgG och IgA fick båda grupperna i form av tillskott. 
En intramuskulär booster immunisering med ett kombinerat tetanus utfördes efter 9 
veckors tilläggsperiod.  
25(OH)D, IgG och IgA mättes med användning av en enzymimmunanalys. 
Kvantifieringen av T- och B-lymfocyter samt B-celler, från blodet, färgades dem med 
olika tekniker.  
Den TT-specifika (tentanus toxoid) T-cell cytokin profilen övervakades före och exakt 7 
dagar efter immunisering, vid toppen av den TT specifika T-cellscirkulationen. 
Isolerade mononukleära celler i perifert blod odlades i plattor vilket möjliggjorde 
samtidig kvantifiering av utsöndrat IL-2, IL-4, IL-5, IL-10 och IFN-y. 
 
Resultat  
Vid studiestart skilde sig inte fördelningen av ålders-, kön- och index för kroppsmassan 
och vitamin D statuset mellan de två grupperna. Median 25(OH)D koncentrationerna 
ökade signifikant på dagligt intag av 2000 IU (50 µg) vitamin D efter 10 veckor. 
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Medianen för 25(OH)D serumkoncentrationen minskade studieperioden i 
placebogruppen.  
Under 10 veckors dagligt intag av kalcitriol, kalcium, fosfat och IgA, IgG och IgM 
ändrades inte serumkoncentrationerna i någon av deltagarna i både grupperna. Ingen 
behandlingsrelaterad biverkning inträffade under studien. 
Före immunisering var de TT-specifika IgG-koncentrationerna jämförbara mellan båda 
grupperna. TT-specifika IgG-koncentrationerna ökade kraftigt i båda grupperna efter 
att ha injicerat tetanus intramuskulärt. Däremot kunde det noteras att TT-specifika IgG 
boosten var marginellt högre i vitamin D-gruppen jämfört med placebo. 
Immuniseringsinducerad TT-specifik IgA-serumkoncentration och plasmablaster var 
oberoende av vitamin D eller placebobehandling då det visade ingen signifikant 
skillnad i båda grupperna. Det fanns däremot ett signifikant samband mellan den 
ökade 25(OH)D koncentrationen och TT-IgG-serumkoncentrationen.  
Det observerades en signifikant korrelation mellan den ökade 25(OH)D 
koncentrationen och TT-IgG serumkoncentrationen.  
 
Slutsats 
Vitamin D supplementeringen är lyckad och främjar immunisering som effektivt 
inducerar specifika antikroppar. 
 
4.5 Maintenance of Wintertime Vitamin D Status with Cholecalciferol 
Supplementation Is Not Associated with Alterations in Serum Cytokine 
Concentrations among Apparently Healthy Younger or Older Adults (21) 
 
Identifieringen av vitamin D-receptorer i celler i immunsystemet tillsammans med 
immunsystemets förmåga att reglera aktiviteten av 1-a-hydroxylas i makrofager och 
dendritiska celler stöder en roll för vitamin D som en parakrin immunmodulator. 1,25 
(OH) 2D3 har visat sig undertrycka element i det adaptiva immunsystemet samtidigt 
som det inducerar det medfödda immunsystemet. 
 
Syfte 
Syftet var att bedöma effekten av vitamin D-tillskott med doserna 5, 10 och 15 µg/dag 
kolekalciferol, jämfört med placebo, på cytokin nivåerna under vintern hos vuxna 
individer. 
 
Metod och material 
Studien är en dubbelblind och placebokontrollerade interventionsstudie som utfördes 
under vintern. Det rekryterades totalt 461 friska personer (239 st som var 20-40 år och 
222 st ≥64 år) som delades upp slumpmässigt för att få 0 (placebo), 5, 10 eller 15 µg 
dagligen i 22 veckor. Det deltog 203 män och 252 kvinnor. Man tog även hänsyn till 
höjd, kroppsvikt och BMI. 
D-vitaminstatus bedömdes genom kvantitativ mätning av serum 25 (OH) D-
koncentrationer. 
 
Resultat 
461 var den totala siffran på deltagare som genomförde studien men 419 deltagare 
slutförde studien och som analysen gjordes på. Baslinjens 25(OH)D3 och cytokin 
koncentrationer skilde sig inte mellan de fyra behandlingsgrupperna i den yngre eller 
äldre kohorten. I den yngre kohorten minskade koncentrationerna av postintervention 
25 (OH) D3 signifikant i placebo-, 5 µg- och 10 µg/dag D3 grupperna och förändrades 
inte signifikant i 15 µg/dag D3 gruppen. Postintervention 25 (OH) D3 
koncentrationerna var signifikant olika över de 4 behandlingsgrupperna. I den äldre 
kohorten minskade 25 (OH) D3 koncentrationerna betydligt i placebogruppen och 
ökade signifikant i 10 µg och 15 µg/dag D3 grupperna. Postintervention 25 (OH) D3-
koncentrationerna skilde sig inte mellan 10 µg och 15 µg / dag D3-grupperna men var 
större i dessa grupper jämfört med 5 µg / dag D3-gruppen, som i sin tur var högre än 
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placebogruppen. En tydlig dosrespons observerades med ökande kompletterande doser 
av D3 upp till 15 µg/dag i yngre åldersgruppen och 10 µg/dag hos äldre vuxna. 22-
veckors tillskott med doser på 5, 10 eller 15 µg/dag D3 förändrade inte signifikant 
cytokin koncentrationerna hos de yngre eller äldre vuxna. 
 
Slutsats 
Vitamin D tillskott med inkrementella doser av 5, 10 och 15 µg/dag D3 hade ingen 
signifikant effekt på cytokin koncentrationen, trots den högsta dosen på 15 µg/dag som 
hade en effekt på serum 25(OH)D koncentrationer genom att upprätthålla vitamin D 
status hos 20-40 åringar och ökande vitamin D status hos ≥64 år gammla under 
vinterperioden. 
 
 
4.6 Evaluation of Ergocalciferol or Cholecalciferol Dosing, 1,600 IU Daily 
or 50,000 IU Monthly in Older Adults (22) 
 
 
Syfte 
Syftet med denna ett års studie var att utvärdera effekten av vitamin D2 eller D3, 1 600 
IU dagligen mot 50 000 IU varje månad på serum 25(OH)D koncentrationen och 
koncentrationen av serum och kalcium i urin, samtidigt som man undersöker den 
potentiella betydelsen av att mäta 25 (OH) D-värden. 
 
Metod och material 
Män och kvinnor, 65-88 år och med en medelålder på 77 år, rekryterades för att delta i 
denna randomiserade, dubbelblindade och placebokontrollerade studie. Alla deltagare, 
totalt 64 (23 män och 41 kvinnor), fick en slumpmässig tilldelning av vitamin D2 eller 
vitamin D3 antingen dagligen (1600 IU) eller en gång i månaden (50 000 IU). För 
dessa grupper fanns även placebogrupper. Serumprover, av 25 (OH) D, samlades av 
respektive deltagare efter 1, 2, 3, 6, 9 och 12 månader och och 24-timmars 
urinsamlingar återlämnades. Alla individer som fick vitamin D månadsvis tog det på 
tom mage vid starten och månaderna 1, 2, 3, 6 och 9. Vid alla andra tillfällen 
rekommenderades studiedeltagare att ta vitamin D med måltider. Även förändring i 
serum och urinkalcium över tiden utvärderades. Hänsyn togs till deltagarnas ålder och 
kroppsmassa. 
 
Resultat 
Efter en månad in i studien lämnade en person på grund av sjukdom.  
Vid baslinjen hade 40 % (25 av 63) av deltagarna låg vitamin D status. Efter 12 
månader av vitamin D-tillskott var det 19 % (12 av 63) deltagare som hade vitamin D 
status.  
Av de 12 deltagarna i vilka 25(OH)D var under 30 ng/ml vid 1 år, fick åtta D2 (fyra 
dagligen och fyra månadsvis) och fyra fick D3 (tre dagligen och en månadsvis). 
Doseringsfrekvensen påverkade inte 25(OH)D nivåerna signifikant. Vid 
månadsdosering observerades en signifikant ökning av 25(OH)D vid 3 och 7 dagar efter 
50 000 IU i både D2 eller D3. Efter den initiala 50 000 IU dosen var den 
genomsnittliga ökningen vid dag 3 för vitaminerna D3 och D2 6,3 respektive 5,2 ng/ml. 
En liknande ökning observerades efter början och efter månad 3 doserna. Ingen 
förändring i 25(OH)D 3 och 7 dagar efter initiering av daglig dosering av 1600 IU i både 
D2 eller D3. 
En stor individuell variabilitet noterades för daglig och månadsvis dosering med både 
D2 och D3.  
Ett år med vitamin D tillskott gav inte några toxiska 25(OH)D nivåer. I själva verket 
överskred serum 25(OH)D 60 ng/ml endast hos tre individer, två kvinnor som fick 
daglig eller månadsvis intag av vitamin D3 hade värden på 60,1 till 66,7 ng/ml, medan 
ett värde av 72,5 ng/ml observerades vid 12 månader hos en man som fick månadsvis 
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vitamin D3. Ingen individ utvecklad hyperkalcemi under denna studie. Serumkalcium 
skilde sig inte i någon grupp och inga skillnader mellan grupperna observerades under 
studien. På samma sätt observerades ingen förändring i 24-timmars kalcium urin i 
någon av behandlingsgrupperna, och ingen skillnad mellan grupperna observerades. 
 
Slutsats 
I denna studie av äldre vuxna hade en betydande minoritet (~19%) inte optimal vitamin 
D status efter 12 månaders dosering med 1 600 IU dagligen eller 50 000 IU per månad. 
Således säkerställer dessa relativt "höga" doser inte tillräckligt med vitamin D.  
 
4.7 Efficacy and safety of oral continuous low-dose versus short-term high-
dose vitamin D: a prospective randomised trial conducted in a clinical 
setting (8) 
 
 
Syfte 
Syftet är att jämföra effekten och säkerheten hos en 10-dagars, hög dos i jämförelse 
med en 3-månaders kontinuerlig lågdos av en oral kolekalciferol i en population med 
vitamin D brist. 
 
Metod och material 
Studien var en prospektiv och randomiserad 6 månaders studie, som genomfördes 
under vindermånaderna, där 130 personer med en medelålder på 57 år deltog. 
Deltagarna blev slumpmässigt tilldelade antingen en högdosgrupp eller en 
lågdosgrupp. Varje deltagare i högdosgruppen fick en oral tablett av kolekalciferol 50 
000 IU dagligen i 10 dagar. Varje person i lågdosgruppen fick tre tabletter av 
kolekalciferol 1000 IU dagligen i 30 dagar, följt av en tablett dagligen i 60 dagar (en 
totaldos på 150 000 IU). Alla patienter förskrevs kalciumcitrat 500 mg dagligen.  
För säkerhet övervakades patienterna för utveckling av hyperkalcemi (urinkalcium> 7,5 
mmol/dag) vid 3 månader och hyperkalcemi vid 3 veckor och 3 månader. Förändringar 
i serumparathyroidhormon (PTH), alkaliskt fosfatas (ALP) och korrigerat kalcium 
analyserades också. Serum 25(OH)D, kalcium, albumin, PTH, ALP och kreatinin samt 
24-timmars urinkalcium mättes vid baslinjen och 3 ± 1 månader. Serumkalcium och 
albumin mättes också vid 3 veckor. 
Analyser utfördes på testresultat från alla patienter som deltog i sin slutliga bedömning 
vid 3 ± 1 månader 
 
Resultat 
Av 130 patienter som bedömdes vara berättigade uppfyllde 61 kriterierna och gav 
skriftligt, informerat samtycke att delta. Två patienter uteslöts på grund av sjukdomar. 
Av de återstående 59 patienterna dog en i varje grupp av akut hjärtinfarkt och 23 
misslyckades med att återkomma. Av de 34 slutförandena hade 26 sin slutliga 
bedömning vid 3 ± 1 månader. De åtta patienterna som testades 4-6 månader från 
baslinjen hade en signifikant mindre ökning av serum 25(OH)D än de som fullbordade 
inom 3 ± 1 månader och därför uteslöts från analysen.  
En tredjedel av patienterna i högdosgruppen och hälften av dem i lågdosgruppen hade 
svår D-vitaminbrist. Den genomsnittliga ökningen av serum 25(OH)D var likartad i 
båda grupperna. I hög- och lågdosgrupperna uppnådde 9/10 och 13/14 patienterna 
serum 25(OH)D nivåer > 50 nmol/L medan 6/10 och 8/14 nådde nivåer ≥ 75 
nmol/liter. Den högsta 3 månaders serumnivå på 25(OH)D (120 nmol/L) uppträdde 
inom gruppen som fick högdos. 
Serumkalcium var normalt hos de 20 patienter som hade mätningar tagna 2-5 veckor 
efter början på behandlingen. Vid 3 månader ökade kalcium med 0,1 mmol/L i 
lågdosgruppen, men ingen signifikant förändring skedde i högdosgruppen. Ingen 
patient utvecklade hyperkalcemi. 
Det var en statistiskt signifikant ökning av serumkreatinin i lågdosgruppen från 78 ± 23 
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till 91 ± 40 mmol/L. Alla 3-månaders serumkreatinin koncentrationer var inom det 
normala intervallet, förutom en patient i lågdosgruppen, som utvecklade en försämrad 
njurfunktion. 
 
Slutsats 
Både 10-dagars högdos och 3-månaders lågdos kolekalciferol ökade effektivt serum 
25(OH)D inom det normala intervallet. Högdos kan vara ett effektivt och billigt 
alternativ för patienter med D-vitaminbrist. 
 
4.8 Efficacy and safety of vitamin D3 intake exceeding the lowest observed 
adverse effect level (24) 
 
Syfte 
Syftet med denna 5 månaders studie var att bedöma effekten av högt vitamin D intag, 
med avseende på serum 25(OH)D koncentrationer och för att övervaka den långsiktiga 
säkerheten av vitamin D3 intag.  
 
Metod och material 
Studiepopulationen var totalt 73 personer, 20 män och 41 kvinnor med en ålder mellan 
18-56 år (medelåldern var 40år), där de slumpmässigt blev tilldelade grupperna som 
antingen fick 25 eller 100 µg/dag. Doserna tilldelades slumpmässigt genom att fördela 
de två doserna i lika antal och där varje patientens första kodade flaska togs utan 
givarens eller patientens kännedom om den dos som den innehöll. 
Studien började mellan januari och februari. Vid 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 och 5 månader av 
vitamin D3 tillskott uppsamlades ett urinprov på morgonen och ett blodprov togs för 
att biokemisk testning av serum. Vid tidpunkten för varje blodprovstagning samlades 
injektionsflaskorna som innehöll vitamin D3 lösningarna för att kontrollera om det 
överensstämmer och samtidigt fick deltagarna nya injektionsflaskor. Blod samlades in 
från 25 laboratoriearbetare som inte deltog i vitamin D-studien men som fungerade 
som en referensgrupp för studien.  
Serum 25(OH)D, serum kalcium, fosfat, kalcium i urin osv mättes under studiens gång. 
För att en dos skulle räknas som säker fanns det flera kriterier den skulle uppfylla, 
bland annat att serum kalcium koncentrationen skulle vara ≤2.75 mmol/L (11 mg/dL) 
under tiden deltagarna fick vitamin D tillskott, osv. 
 
Resultat 
Med dosen 100 µg/dag visade det att serum 25(OH)D ökade signifikant från vecka 2 
och till slutet av studien. Vid dosen 25 µg/dag kunde det ses en signifikant ökning 
förrän första månaden. 
Vid 3 månader uppnådde koncentrationerna i serum 25(OH)D 68,7 ± 16,9 nmol/L i 25 
µg/dag gruppen och 96,4 ± 14,6 nmol/L i 100 µg/dag gruppen och som förblev relativt 
stabila vid dessa koncentrationer i resten av studien.  
Dosen på 25 µg/dag var effektiv för att säkerställa 25(OH)D koncentrationer av ≥75 
nmol/L hos 8 av de 23 (35 %) deltagarna. Dosen på 100 µg/dag var effektiv för att 
säkerställa 25(OH)D koncentrationer på ≥75 nmol/L hos 22 av de 25 (88 %) 
patienterna. 
Hos alla deltagare i 25- och 100-µg/dag grupperna förblev serumkalcium 
koncentrationerna inom referensnivån. Det fanns heller ingen signifikant skillnad i 
förhållandet mellan kalcium och kalium i urinet. 
 
Slutsats 
Doseringen av vitamin D3 på 100 µg /dag ökade effektivt 25 (OH) D till höga normala 
koncentrationer hos nästan alla vuxna och serum 25 (OH) D förblev inom det 
fysiologiska området. Därmed anses 100-µg/dag vara ett säkert intag.  
 
4.9 Sammanfattning av resultat 
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I tabell 2 sammanfattas information och resultat av de inkluderade studierna.  
 
 

Tabell 2. Sammanfattning av de inkluderade artiklarna. 
Studie Design/metod Land År Antal 

deltagar
e 

Resultat 

17 In vitro  Tyskland 2008 - Ökade 
frekvenser av 
CD38 + B-
celler och ett 
minskat IFN-
y- och IL-17 
T-cell 
cytokinrespo
ns är 
relaterade till 
serum 
25(OH)D 
koncentratio
ner > 70 nm. 

18 Randomiserad, 
kontrollerad och 
dubbelblind 

USA 2009-
2012 

11 Vitamin D 
tillskott 
orsakade 
förändring i 
uttrycket av 
291 gener 
som är 
involverade i 
apoptos, 
immunfunkti
on, 
transkription
sreglering, 
epigenetisk 
modifiering, 
respons på 
stress, 
cellcykelaktiv
itet och 
differentierin
g. 

19 Randomiserad, 
placebokontrollerad 
och dubbelblind 

- - 60 Ökning av 
antalet T-
celler. 

20 Dubbelblindad, 
kontrollerad studie 

Tyskland - 32 Immuniserin
gen främjas 
som effektivt 
inducerar 
specifika 
antikroppar. 
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21 Dubbelblindad, 
placebokontrollerad
och 
intervetionsstudie 
 

- 2006-
2008 

461 Ingen 
signifikant 
effekt på 
cytokin 
koncentratio
nen. 

22 Randomiserad, 
dubbelblindad och 
placebokontrollerad 

USA - 64 Ingen 
toxicitet.  

8 Prospektiv och 
randomiserad 
studie 

Australien 2007-
2008 

130 Ingen 
toxicitet. 

24 Randomiserad, 
placebokontrollerad 
och dubbelblind 

Kanada - 73 Ingen 
toxicitet. 

 
 

5. Diskussion 

De nordiska ländernas klimat där solstrålarna under en del av året hindras från att nå 
oss gör att frågan om vitamin D som vi får i oss aktuellt. Syftet med det här arbetet var 
att undersöka om vitamin D tillskott är nödvändigt för att bibehålla ett stabilt 
immunförsvar och om tillskott kan stärka immunförsvaret.  Följande frågeställningar 
behandlas i arbetet:  

4. Kan brist på vitamin D försvaga immunförsvaret? 

5. Kan tillskott av vitamin D stärka immunförsvaret?  

6. Finns det biverkningar vid för stort intag av vitamin D?  

 

5.1 Metoddiskussion  
I denna litteraturstudie har det använts totalt 8 originalartiklar för att besvara arbetes 
frågeställningar. Störst antal studier som fick en träff vid sökningen var studier som 
hade gjorts på deltagare med olika sjukdomar, vilket var ett av exklusionskriterierna för 
det här arbetet. Därmed valdes dessa bort för att få fram studier som genomförts på 
friska deltagare utan några sjukdomar. Det var också en av anledningarna till varför en 
in vitro studie togs med. Annars är kliniska in vivo studier att föredra för att kunna få 
en klarare bild av hur processen ser ut i sin biologiska kontext.  
Alla studier som togs med i arbetet genomfördes under vintermånaderna. I studierna 
hade det använts olika studiemodeller där fyra av dem var randomiserade, 
kontrollerade och dubbelblindade, en studie var in vitro, en var dubbelblindad och 
kontrollerad, en var dubbelblindad, placebokontrollerad interventionsstudie och en var 
en prospektiv och randomiserad studie.  
En svaghet i denna litteraturstudie var att redovisade studier hade få deltagare. Det 
högsta antalet deltagare svar i studie med 461 deltagare men det enbart 419 slutförde 
studien (21). Antalet deltagare var ändå så pass högt att det är möjligt att dra slutsatser 
utifrån de erhållna resultaten. I de andra studierna var antalet deltagre under 100 vilket 
gör det svårare att dra några generella slutsatser. Förutom det var en av studierna en in 
vitro studie vilket i sig kan vara bra för att granska processerna närmare men som det 
nämndes tidigare är in vivo studier att föredra. 
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Även det att olika former av vitamin D, D2 och D3, användes i de olika studierna kan 
vara en svag punkt i det här arbetet. Det finns inga starka belägg på att de olika 
formerna av vitamin D är likvärdiga men samtidigt finns det heller inga starka 
indikationer på att de inte är det.   
En punkt som både kan anses vara såväl en svag som en stark punkt är att metodiken i 
studierna har varit olika. Studiemodellen har varit allt ifrån enbart randomiserade till 
randomiserade, kontrollerade och dubbelblindade. Detta gjorde att det blev svårare att 
jämföra studiernas resultat men däremot ledde det till att en bredare förståelse erhölls 
på frågeställningarna. Det finns en möjlighet att studiemetodiken kan ha påverkat 
studieresultateten till en viss del, speciellt vid en liten studiepopulation.  
En styrka i denna litteraturstudie är att deltagare med olika åldrar har tagits med vilket 
inte begränsar resultateten till enbart en målgrupp utan inkluderar en större grupp i 
samhället. 

1. Resultatdiskussion 
 

 5.2.1 Kan brist på vitamin D försvaga immunförsvaret? 
En dedikerad studie med ett syfte inriktat på om vitamin D brist kan leda till ett 
försvagat immunförsvar kunde inte hittas. Det behövs därför mera forskning kring 
denna fråga. Däremot kunde en svag slutsats dras om att vitamin D brist inte behöver 
per automatik leda till ett försvagat immunförsvar då två av studierna hade friska 
deltagare med vitamin D brist (8,18). Frågan som däremot kan ställas är om ett 
försvagat immunförsvar alltid behöver leda till uppkomsten av sjukdomar. Det kan 
även finnas olika tolkningar av vad ”frisk” betyder. Ett antagande gjordes om att frisk 
innebär frånvaro av sjukdomar. Detta eftersom det uteslöts två deltagare på grund av 
sjukdomar i ena studien, som var gjord av (8).  

 

5.2.2 Kan tillskott av vitamin D stärka immunförsvaret?  

Däremot visade fem av åtta studier att vitamin D har en påverkan på immunförsvaret 
(17,18,19,20,21). Även i studien, av Hossein-Nezhad et. al., där undersökningens fokus 
låg på genuttryck kunde det noteras att även genuttryck, som är involverade i bland 
annat immunfunktionen, påverkades (18). Detta innebär att vitamin D inte enbart har 
en tillfällig funktion i immunförsvaret utan även har en påverkan på genernas uttryck. I 
samma studie jämfördes även effekten av två vitamin D styrkor, 400 IU och 2000 IU 
(18). Det intressanta var att styrkan av vitamin D inte ledde till en signifikant skillnad 
av genuttryck. Det är alltså inte styrkan som påverkar genuttrycken utan självaste 
närvaron av vitamin D som ledde till förstärkningen av genuttrycket.  
 
I studien av Prietl et. al. visades att hög serumkoncentration av vitamin D kan leda till 
en ökning av T-cells aktivitet (19). Även en ökning av B-celler kunde ses i studien som 
genomfördes av Drozdenko et al (17). Detta kan förklaras med att vitamin D kan 
fungera som antigenpresenterande och därför kan ett samband med ökande 
serumkoncentration av vitamin D kopplas till den ökande aktiviteten av T och B—
celler. Samma slutsats kan dras från studien gjord av Heine et. al. där det kunde 
noteras att med vitamin D supplementering främjades immunisering som i sin tur 
ledde till en effektiv inducering av antikroppsproduktion (20). Fördelen med att ta med 
denna studie var att immunkropparna studerades genom att ha med en yttre faktor, 
alltså som i detta fall att deltagarna fick en tetanus toxoid. 
 

Det intressanta är om en ökad serumkoncentration av vitamin D kan leda till en viss 
ersättning av cytokinfunktionen. Alltså att vitamin D tillskott kan leda till en snabbare 
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aktivering av immunceller och därmed en snabbare bekämpning av antikroppar. Denna 
tanke dök upp när en av studierna som gjordes av Drozdenko et. al. och där resultat 
lästes och som visade en minskning av IFN-y- och IL-17 T-cell cytokinrespons kunde 
relateras till en ökad serumkoncentration av vitamin D (17). 

5.2.3 Finns det biverkningar vid för stort intag av vitamin D?  

Sista frågeställningen för den här studien var huruvida ett stort intag av vitamin D kan 
leda till biverkningar. En specifik studie på detta kunde inte hittas, däremot fanns det 
en studie gjord av Hackman et al som jämförde intaget av vitamin D i lågdos och 
högdos (8). I denna studie kunde inga toxiska biverkningar noteras med både doserna. 
Samma gäller studien gjord av Vieth et al där den långsiktiga säkerheten av vitamin D 
intag, 100-µg/dag, undersöktes (24). Resultatet visade på att en ingen hälsorisk med 
hög dos. Däremot finns det flera aspekter som behöver tas hänsyn till innan en säker 
slutsats kan dras om säkerheten av en högre dos, bland annat BMI då vitamin D är 
fettlösligt och kan därmed lagras i kroppens fettdepåer och långsiktigt leda till 
biverkningar. Däremot är det inga säkra slutsatser då det i ena studien, gjord av 
Hackman et al, var det enbart 8 deltagare som slutförde studien och i den andra, gjord 
av Vieth et al, var det enbart 23 personer som slutförde studien. Det är relativt liten 
studiepopulation för att kunna dra en säker slutsats. Även i ena studien som gjordes av 
Vieth et al var referensgruppen, som inte fick något vitamin D tillskott, arbetare på 
laboratoriet. Det framkom inte av studien hur denna referensgrupp följde upp vilket är 
en brist i arbetet.  

6. Slutsats 

Vitamin D har en påverkan på vårt immunförsvar och kan stärka immunförsvaret 
genom att påverka olika immunfunktioner både i det specifika och ospecifika 
immunförsvaret. Det krävs dock fler studier för att kunna dra någon slutsats om 
vitamin D brist kan försvaga immunförsvaret. Höga doser av vitamin D anses inte 
utgöra någon hälsorisk men det är viktigt att ta hänsyn till BMI vid bestämmandet av 
maxdosen. 	  	  
 

Tack 

Jag vill börja med att tacka min man som var ett stort stöd för mig under hela arbetets 
gång. Jag vill även tacka min familj och vänner och speciellt min älskade svägerska som 
har varit en stor motivationskälla för mig. Slutligen vill jag tacka min handledare som 
alltid svarade snabbt på mina mail, även på en söndag, och visade ett stort 
engagemang. 
 



 
 

17 

Referenser 

1. Livsmedelsverket. Vitaminer och antioxidanter [Internet]. Uppsala: 

Livsmedelsverket; 2017 [citerad 2017 april]. Tillgänglig via: 

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-

innehall/naringsamne/vitaminer-och-antioxidanter   

2. Ekblom, B., Bolin, L., Bruce, Å., Hambraeus, L. & Öberg, I-B., 1992. Kost & 

Idrott – Matens betydelse för prestation och hälsa. Sverige: SISU.(sida 117-127)  

3. Nationalencyklopedin. Vattenlösliga vitaminer [Internet]. Stockholm: 

Nationalencyklopedin; 2017 [citerad 2017 april]. Tillgänglig via: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/vitaminer/vattenlösliga-

vitaminer  

4. Sveriges Lantbruksuniversitet. En guide i näringslära och utfodring vid några 
vanliga sjukdomstillstånd hos hund och katt [Internet]. Skara: Sveriges 
Lantbruksuniversitet; 2007 [citerad 2017 april]. Tillgänglig via: http://ex-
epsilon.slu.se/1692/1/En_guide_i_näringslära.pdf  

5. Netdoktor. Fettlösliga vitaminer (A, D, E, K) [Internet]. Stockholm: Netdoktor; 

2015 [citerad 2017 april]. Tillgänglig via: 

http://www.netdoktor.se/overvikt/artiklar/fettlosliga-vitaminer-a-d-e-k-

vitamin/  

6. Amra Osmancevic. D-vitaminbrist [Internet]. Halmstad: Internetmedicin; 2016 

[citerad 2017 april]. Tillgänglig via: 

http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=4004  

7. Ewa Waern. 2006. D-vitaminbrist bakom osteoporos. Läkartidningen 103: 
2976-2977. 

8. Hackman, K.L., Gagnon, C., Briscoe, R.K., Lam, S., Anpalahan, M.& Ebeling, 
P.R. (2010). Efficacy and safety of oral continuous low-dose versus short-term 
high-dose vitamin D: a prospective randomised trial conducted in a clinical 
setting. The Medical Journal of Australia. 192(12), 686-9.  

9. Vårdguiden. Alendronsyra [Internet]. Stockholm: Vårdguiden; 2016 [citerad 

2017 april]. Tillgänglig via: https://www.1177.se/Uppsala-lan/Fakta-och-

rad/Lakemedel-A-O/Alendronsyra/    

10. Livsmedelsverket. Kalcium [Internet]. Uppsala: Livsmedelsverket; 2017 [citerad 

2017 april]. Tillgänglig via: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-

innehall/naringsamne/salt-och-mineraler1/kalcium  

11. Vårdguiden. UVB – ljusbehandling [Internet]. Stockholm: Vårdguiden; 2014 
[citerad 2017 april]. Tillgänglig via: 
https://www.1177.se/Utbudsfiler/Hudkliniken-i-Ostergotland- 
Linkoping/Patientinformation/UVB-ljusbehandling.pdf  



 
 

18 

12. Nationalencyklopedin. 7-dehydrokolesterol [Internet]. Stockholm: 

Nationalencyklopedin; 2017 [citerad 2017 april]. Tillgänglig via: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/7-dehydrokolesterol  

13. Internetmedicin. D-vitaminbrist [Internet]. Halmstad: Internetmedicin; 2016 

[citerad 2017 april]. Tillgänglig via: 

http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=4004  

14. Bristguiden. Överdosering D-vitamin [Internet]. Bristguiden; [citerad 2017 

juni]. Tillgänglig via: http://www.bristguiden.se/d-vitaminbrist/overdosering-

av-d-vitamin/  

15. Lerner UH, Ljunggren Ö. 2006. Benvävnadens omsättning. Läkartidningen 103: 
2972–2975.  

16. Bäck O. Ökande kunskap om D-vitamin och immunsystemet. Nordisk nutrition 
2009;1:17-19.   

17. Drozdenko, G., Heine, G., & Worm, M. (2014). Oral vitamin D increases the 
frequencies of CD38+ human B cells and ameliorates IL-17-producing T cells. 
Experimental dermatology, 23(2),107-12.  

18. Hossein-nezhad, A., Spira, A. & Holick, M.F. (2013). Influence of vitamin D 
status and vitamin D3 supplementation on genome wide expression of white 
blood cells: a randomized double-blind clinical trial. PLoS One, 8(3), e58725.  

19. Tammy, K. (2009). Chapter 1. Overview of Toll-like receptors (TLRs) in the 
CNS. 336: 1–14. 

20. Prietl, B., Treiber, G., Mader, J.K., Hoeller, E., Wolf, M., Pilz, S., Graninger, 
W.B., Obermayer-Pietsch, B.M., Pieber, T.R. (2014). High-dose cholecalciferol 
supplementation significantly increases peripheral CD4⁺ Tregs in healthy adults 
without negatively affecting the frequency of other immune cells. European 
journal of nutrition, 53(3), 751-9.  

21. Heine, G., Drozdenko, G., Lahl, A., Unterwalder, N., Mei, H., Volk, H.D., 
Dörner, T., Radbruch, A.& Worm, M. (2011). Efficient tetanus toxoid 
immunization on vitamin D supplementation. European journal of clinical 
nutrition, 65(3), 329-34.  

22. Barnes, M.S., Horigan, G., Cashman, K.D., Hill, T.R., Forsythe, L.K., Lucey, A.J., 
McSorley, E.M., Kiely, M., Bonham, M.P., Magee, P.J., Strain, J.J.& Wallace, 
J.M. (2011). Maintenance of wintertime vitamin D status with cholecalciferol 
supplementation is not associated with alterations in serum cytokine 
concentrations among apparently healthy younger or older adults. The journal 
of nutrition. 141(3), 476-81.  

23. Binkley, N., Gemar, D., Engelke, J., Gangnon, R., Ramamurthy, R.& Krueger, 
D., Drezner, M.K. (2011). Evaluation of ergocalciferol or cholecalciferol dosing, 
1,600 IU daily or 50,000 IU monthly in older adults. The Journal of clinical of 
endocrinology and metabolism. 96(4), 981-8.  

24. Vieth, R., Chan, P.C.& MacFarlane, G.D. (2001). Efficacy and safety of vitamin 
D3 intake exceeding the lowest observed adverse effect level. The American 



 
 

19 

journal of clinical nutrition. 73(2), 288-94.  

 
 

 

Farmakologi och klinisk neurovetenskap 
901 87 Umeå, Sweden 
Telefon : 090-786 50 00 
Texttelefon 090-786 59 00 
www.umu.se 


