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D-vitamin-status hos unge piger,
ældre kvinder og indvandrere
D-vitamin dannes, når solens UV-B stråler rammer huden.
En anden kilde til D-vitamin er kosten, primært fisk, men
også kød, mælkeprodukter og æg bidrager. D-vitamin-status
måles som koncentrationen af 25-hydroxyvitamin D (25OHD)
i serum, der afspejler det samlede bidrag fra solen og
kosten. D-vitamin-status og determinanter for D-vitamin-status er blevet undersøgt i tre populationsgrupper i risiko for
lav status: teenagepiger, ældre kvinder og pakistanske indvandrere. Desuden er effekten af D-vitamin-tilskud på D-vitamin-status, knogleomsætning og knoglemasse undersøgt i
indvandrergruppen.

Undersøgelserne og resultaterne er
beskrevet i 3 studier i min Ph.d.afhandling, som er en del af et EU-proRikke Andersen

jekt. Formålet med det første studie var
at bestemme D-vitamin-status hos
raske kaukasiske teenagepiger og

tamin D (25OHD), som er et godt mål for D-vitamin-status. 25-

ældre hjemmeboende kvinder fra 4

hydroxyvitamin D transporteres videre til nyrerne, hvor det om-

nordeuropæiske lande på en standardi-

dannes igen til 1,25-dihydroxyvitamin D (1,25(OH2D) (1). Dette er

seret måde og at bestemme determi-

den aktive vitamin D-vitamin-metabolit, hvis primære funktion er

nanter for D-vitamin-status samt at forklare forskellen i 25OHD-

at øge kalciumoptagelsen fra tarmen og sikre mineralisering af

koncentrationer mellem og indenfor landene.

knoglevæv (2).

Formålet med det andet studie var at bestemme D-vitamin-status
og knoglestatus hos teenagepiger, præmenopausale kvinder og

Lav D-vitamin status hos piger og kvinder

mænd af pakistansk oprindelse (indvandrere og efterkommere)

D-vitamin-status blev målt hos 199 unge piger (12-13 år) og 221

bosat i Danmark og at bestemme determinanter for D-vitamin-sta-

ældre kvinder (70-75 år) fra Danmark, Finland, Irland og Polen.

tus, samt at bestemme sammenhængen mellem D-vitamin-status,

Deltagerne blev rekrutteret vha. CPR-registre, undtagen i Irland

knoglemetabolisme og knoglestatus.

som ikke har CPR. Mediankoncentrationen af 25OHD var 29,4

Det tredje studie var et 1-årigt randomiseret dobbelt-blindet place-

nmol/l for pigerne og 40,7 nmol/l for kvinderne. 37% af pigerne

bo-kontrolleret interventionsstudie med to doser D3-vitamin (10

og 17% af kvinderne havde 25OHD-koncentrationer under 25

og 20 μg/dag), og formålet var at fastsætte effekten af relativt små

nmol/l, og 92% af pigerne og 67% af kvinderne var under 50

doser D-vitamin-tilskud på D-vitamin-status i en pakistansk ind-

nmol/l. Målingerne blev foretaget i februar-marts, hvor solen ikke

vandrergruppe, hvor soleksponering og D-vitaminindtag er mini-

bidrager til D-vitamin-status i Nordeuropa.

malt, samt at fastsætte effekten af tilskuddet på knogleomsætning

Pigerne og kvinderne blev også interviewet af en klinisk diætist

og knoglemasse i denne gruppe.

om kostindtaget af D-vitamin og calcium (fødevarefrekvens dækkende indtaget den sidste måned) samt brugen af kosttilskud, sol-

D-vitamin fra solen og kosten er inaktivt og transporteres via blo-

vaner, rygning og andre faktorer (determinanter), der kan have en

det til leveren, hvor det omdannes (hydroxyleres) til 25-hydroxyvi-

betydning for D-vitamin-status. For både piger og kvinder var bru-
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gen af tilskud indeholdende D-vitamin en positiv determinant for

Mediankoncentrationen af 25OHD var 10,9 nmol/l, 12,0 nmol/l og

25OHD. For kvinder var desuden D-vitamin-kostindtaget, brug af

20,7 nmol/l for hhv. piger, kvinder og mænd. Mere end 80% af

calcium tilskud samt ophold i solen positive determinanter for

indvandrerpigerne og -kvinderne og 65% af mændene havde

25OHD. BMI og rygning var negative determinanter hos kvinder,

25OHD-koncentration under 25 nmol/l. Ca. 40% af pigerne og

dvs. kvinder med højere BMI og rygere havde lavere D-vitamin-

kvinderne og ca. 10% af mændene havde koncentrationer under

status. De inkluderede prædiktorer kunne forklare forskellen mel-

10 nmol/l. Næsten alle lå under 50 nmol/l. Firs procent af blod-

lem landene for kvinder, men ikke for piger. (3)

prøverne er taget fra april til september, hvor der er mest UV-Bstråling.

Der er ikke international konsensus om, hvad den optimale kon-

Ligesom de nordeuropæiske piger og kvinder i det første studie

centration af 25OHD er. Det er dog generelt accepteret, at rakitis

blev pakistanerne også interviewet af en klinisk diætist om

og osteomalacia undgås ved 25OHD-koncentration på 10-25

kostindtaget af D-vitamin og calcium samt andre faktorer med

nmol/l (4). Eksperter har foreslået, at optimal 25OHD-koncentra-

betydning for D-vitamin-status. Dette fødevarefrekvensskema

tion for knogler er 50-80 nmol/l (5). De fleste studier er dog udført

indeholdt dog også pakistanske levnedsmidler som chai (te med

blandt ældre kaukasiske personer, primært kvinder, og mange af

mælk), lassie (yoghurtdrik), dahl (linser og bønner), chapatti og

studierne har interveneret med både D-vitamin og kalcium (6, 7).

parathi (pandebagt brød). Kun brugen af D-vitamintilskud var

Nyere studier indikerer, at andre sygdomme som visse kræftfor-

positiv determinant for 25OHD.

mer og autoimmunsygdomme måske kan forebygges ved D-vita-

Der blev fundet forhøjet koncentration af parathyreoideahormon

min-status over 80 nmol/l, dette er dog endnu ikke bekræftet i

(PTH) hos 47% af pigerne, 37% af kvinderne og 24% af mænde-

interventionsstudier (8, 9). I denne Ph.d.-afhandling er følgende

ne samt negativ sammenhæng mellem PTH og 25OHD. Lav vita-

grænser anvendt:

min D-status var ikke associeret med knoglemarkører eller knoglemasse hos disse forholdsvis unge pakistanere. (10)

25OHD < 10 nmol/l

Alvorlig D-vitamin-mangel

10 nmol/l ≤ 25OHD < 25 nmol/l

D-vitamin-mangel

25 nmol/l ≤ 25OHD < 50 nmol/l

D-vitamin-insufficiens

25OHD ≥ 50 nmol/l

D-vitamin-sufficiens

Effekt af D-vitamintilskud hos pakistanere
Da målet med EU-projektet var at undersøge om D-vitamin-berigelse af mad er en brugbar måde at øge D-vitamin-status i
Europa, var de anvendte doser i interventionsstudiet relativt lave
(det anbefalede daglige indtag for indvandrere (10 µg/dag) og to

18

gange det anbefalede daglige indtag (20 µg/dag)).

Særdeles lav D-vitamin-status hos pakistanere

Effekten af D-vitamintilskud blev undersøgt i et 1-årigt randomise-

D-vitamin-status blev også målt hos 37 piger (10-15 år), 115 kvin-

ret dobbelt-blindet placebo-kontrolleret interventionsstudie, hvor

der (18-52 år) og 95 mænd (18-62 år) af pakistansk oprindelse

21 piger, 62 kvinder og 65 mænd, alle af pakistansk oprindelse,

(indvandrere og efterkommere) bosiddende i Danmark. Deltagerne

gennemførte. Deltagerne fik taget blod- og urinprøver ved start,

blev rekrutteret vha. pakistansk fjernsyn, radio, annoncer i paki-

efter 6 og 12 måneder. Ved første og sidste besøg blev deltager-

stanske blade og aviser, opslag i pakistanske forretninger, møder i

nes knoglemasse desuden bestemt ved DXA-skanning. 25OHD

de pakistanske moskeer og mange andre steder (CPR-registret

koncentrationen steg for alle fra måned 0 til 6 til 41-54 nmol/l,

indeholder ikke oplysninger om folks etniske oprindelse).

men steg ikke yderligere mellem måned 6 og 12. PTH-koncentra-
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tionerne faldt fra måned 0 til 6. 25OHD steg ca. 4 gange ved indtag af

Ph.d.-afhandlingen er udført af og kan

10 og 20 µg/dag hos kvinder, og ca. 2 gange ved indtag af 10 µg/dag

rekvireres hos cand. scient. Rikke

og ca. 3 gange ved indtag af 20 µg/dag hos mænd. Det andet hovedre-

sultat af dette studie var manglen på signifikant effekt af D-vitamin-interventionen på markører for knogleturnover og for knoglemasse. (11)
Selvom vi ikke fandt gavnlig effekt af D-vitamin på de målte knogleparametre, fandt vi en væsentlig forbedring af deres D-vitamin-status, og Dvitamin-status bør forbedres hos muslimske indvandrere, der anbefales

Andersen, Afdeling for Ernæring,
Fødevareinstituttet, Mørkhøj Bygade 19,
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at tage D-vitamin-tilskud på 10 µg/dag.

Afhandlingen udgår fra Københavns

Konklusioner

er udført på Fødevareinstituttet, Afdeling for

Der er lav vitamin D-status blandt kaukasiske teenagepiger og ældre
hjemmeboende kvinder i Nordeuropa i den sene vintersæson. Brugen af
tilskud indeholdende D-vitamin var en positiv determinant for 25OHD
hos både piger og kvinder.
Der er alvorlig lav D-vitamin-status og forhøjet PTH, samt en negativ
sammenhæng mellem PTH og 25OHD blandt pakistanske indvandrere
og efterkommere i Danmark. Brugen af tilskud indeholdende D-vitamin
var en positiv determinant for 25OHD hos de voksne. I dette studie med
forholdsvis unge pakistanere var lav D-vitamin-status ikke associeret
med knoglemarkører eller knoglemasse.
D-vitamin-status hos pakistanske indvandrere blev øget 2-4 gange til
omkring 41-54 nmol/l med relativt små doser af D-vitamin-tilskud, og
PTH blev samtidigt sænket. Der blev ikke fundet gavnlig effekt af til-

Universitet, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet,
Ernæring, og er baseret på data fra EU-projektet OPTIFORD: Towards a strategy for optimal vitamin D fortification (QLK1-CT-200000623).
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12/9-07.
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