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Abstrakt 

 
Bakgrund: Vitamin D finns i två olika former, det animaliska D3 (kolekalciferol) och 

det vegetabiliska D2 (ergokalciferol). Det har rått olika åsikter bland läkarkåren och 

allmänheten om vilken av de två formerna som är mest potent för att höja 25(OH)D-

statusen i blodet, det värde som mäts för att avgöra vitamin D-halten i kroppen. Då 

vitamin D-brist är vanligt förekommande bland befolkningen i Norden är det viktigt att 

veta vilken form som har bäst effekt och som därför bör användas för att behandla och 

förebygga vitamin D-brist. Det har även betydelse för veganer som inte äter det 

animaliska D3, där rekommendationen kanske behöver ändras. 

Syfte: Syftet med studien var att ta reda på om det finns någon skillnad i potensen av 

D2 respektive D3 för att höja 25(OH)D-statusen i blodet och i så fall, att hitta möjliga 

orsaker till denna skillnad. 

Metod: Sex relevanta vetenskapliga originalartiklar, som har undersökt effekten av D2 

vs. D3 på 25(OH)D-statusen i blodet, hittades i databasen PubMed. Studierna 

genomfördes mellan 2008 och 2017. Studiedeltagarna var vuxna friska människor. 

Resultat: Fyra av studierna pekade på att D3 var mer effektivt än D2 för att höja 

25(OH)D-statusen. En studie kom fram till att det inte fanns någon skillnad i potensen 

mellan D2 och D3 och en studie visade att D2 var mer effektivt jämfört med D3 när det 

gällde daglig behandling med låga doser men att D3 uppvisade bättre effekt vid 

behandling med höga doser med två eller fyra veckors avstånd.  

Slutsats: Majoriteten av studierna visade en bättre effekt av D3 än D2 för att höja 

25(OH)D-nivåer i blodet. De blandade resultaten samt det begränsade antalet studier 

och deltagare gör att det inte är möjligt att kunna komma fram till en tydlig slutsats. 

 

Abstract 
 

Background: Vitamin D comes in two different forms, D3 from animals 

(cholecalciferol) and D2 from plants (ergocalciferol). There has been different opinions 

among physicians and the general public about which of the calciferols is more potent 

to raise 25(OH)D-levels in the blood, which is the value that is measured to determine 

the vitamin D-status in the body. Since vitamin D deficiency is common among the 

people of the Nordic countries it is important to know which form has the best effect 

and should be used to treat and prevent vitamin D deficiency. Furthermore, it is relevant 

for vegans who do not eat the animalic D3, where recommendations might have to be 

changed. 

Aim: The aim of the study was to find out if there were differences in potency of D2 vs. 

D3 to raise 25(OH)D status in the blood and if so, to find possible explanations for 

those differences. 

Methods: Six relevant original articles that examined the effect of D2 vs. D3 on 

25(OH)D status in the blood, were found in the database PubMed. The studies where 

published between the years 2008 and 2017. The participants were healthy adults.  

Results: Four of the studies suggested that D3 is more effective than D2 in order to 

raise the 25(OH)D status. One study concluded that there is no difference in the 

effectiveness of D2 vs D3 and one study showed that D2 is more effective than D3 

when it comes to daily treatment but that D3 has a better effect than D2 when treatment 

happens on a two or four weekly basis with large doses. 

Conclusion: Most of the articles suggested a better effectiveness of D3 than D2 to raise 

25(OH)D levels in the blood. However, besides the mixed results, the number of studies 

and participants was too small to come to a clear conclusion.  
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1 Inledning 
 

Vitamin D har de senaste åren blivit ett hett ämne att forska om, särskilt när det gäller 

dess koppling till olika sjukdomar. Forskningen handlar ofta om hur bristtillstånd kan 

kopplas till sjukdomar och hur risken att insjukna i vissa sjukdomar kan minskas med 

hjälp av vitamin D-tillskott. Det råder olika uppfattningar både i forskarvärlden och 

bland allmänheten om vilken av de två formerna av vitamin D, ergokalciferol (D2) eller 

kolekalciferol (D3) som har bättre effekt på 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D) -statusen 

i blodet dvs. det värde som mäts för att avgöra vitamin D-nivåer i kroppen. Med effekt 

avses den spårbara mängden 25(OH)D i blodet samt hur länge den kan påvisas. Detta är 

viktigt att undersöka eftersom många européer och nordamerikanare har för låga 

vitamin D-värden, framförallt under vinterhalvåret vilket utgör en hälsorisk (1). Idag 

används i Sverige oftast D3 i kosttillskott (2, 3). I andra länder, som Nordamerika, 

förskrivs näringstillskott som innehåller D2 (4). Det är därför av största vikt att veta 

vilken form av D-vitamin som borde rekommenderas att ta som näringstillskott för att 

öka värdena på mest effektiva sättet. Även rekommendationerna för veganer, som inte 

äter det animaliska D3, borde kanske korrigeras ifall studien kommer till slutsatsen att 

det ena är mer effektivt än det andra. Än så länge finns det bara en metaanalys i ämnet 

från 2012 (5) som sammanfattar resultaten från sju olika vetenskapliga studier, vilka 

jämför effekten av D2 och D3. Analysen kommer till slutsatsen att vitamin D3 är mer 

effektivt, åtminstone när det gäller höga engångsdoser. Sedan dess har det tillkommit 

nya studier som undersöker skillnader i effekt av D2 och D3. Dessa, samt två av de 

tidigare studierna, ska analyseras i denna uppsats.  

 

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Vitaminer 

 

Vitaminer är organiska ämnen som finns i små mängder ”i födan som krävs för att 

kroppens fysiologiska funktioner ska fungera normalt”(3, 6). De flesta vitaminer kan 

kroppen inte syntetisera själv och är därför beroende av intaget med kosten. Det finns 

dock vissa undantag såsom vitamin K och biotin, vilka bildas av bakterier i tarmen, 

vitamin D som under UVB-strålning kan syntetiseras i huden, och niacin, som kan 

bildas av aminosyran tryptofan. Vitaminerna kan delas in i vattenlösliga och fettlösliga 

vitaminer. De nio vattenlösliga vitaminerna, vitamin C och åtta vitaminer som ingår i 

gruppen B-vitaminer, utsöndras via urinen. Ett ökat intag av dessa vitaminer resulterar i 

en ökad exkretion. De fyra fettlösliga vitaminerna, A, E, K och D, filtreras i njurarnas 

tubuli och utsöndras vanligtvis inte med urinen. På grund av sin fettlöslighet är de 

bundna till plasmaproteiner. Ett mycket högt intag kan därför vara toxiskt då de 

fettlösliga vitaminerna ackumuleras i kroppens fettväv (6, 7). 

 

2.2 Vitamin D 

 

Vitamin D förekommer i två huvudformer, ergokalciferol (vitamin D2) och 

kolekalciferol (vitamin D3). Då kroppen kan tillverka vitamin D3 i huden med hjälp av 

solens UVB-strålning räknas vitamin D egentligen inte som ett vitamin i konventionell 

bemärkelse, utan kallas för ett pro-hormon. Både vitamin D2 och D3 förekommer i 
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begränsad mängd i maten, men den största delen vitamin D syntetiseras i huden i form 

av vitamin D3 och är den viktigaste källan för D-vitamin (3, 6).  

Om och hur mycket vitamin D som syntetiseras i huden är beroende av årstiden och den 

geografiska breddgraden. I Skandinavien sker den endogena produktionen bara från 

april till augusti. Resten av året står solen för lågt på himlen för att UVB-strålningen ska 

kunna nå fram genom atmosfären. Vitamin D-produktionen i huden påverkas även av 

hur mycket hud som exponeras för solen, eller om solskyddsfaktor används (1).  

 
2.2.1 Vitamin D2/D3 

 

Vitamin D3 bildas med hjälp av ultraviolett ljus (UVB) i huden från provitaminet 7-

dehydrokolesterol som tillverkas från kolesterol. Vitamin D3 förekommer även i 

animaliska och berikade livsmedel. De viktigaste vitamin D3-källorna i kosten är fet 

fisk, äggula, kött och berikade livsmedel som mjölk och margarin. Vitamin D2  finns i 

begränsad mängd i maten i form av ergokalciferol som finns i svampar (främst 

kantareller och jäst) och berikade växtdrycker som föredras av veganer som inte äter 

animalier (3, 6). Vitamin D2 bildas i svampar under inverkning av solens UV-strålning 

på ergosterol, vilket är svamparnas motsvarighet till kolesterol (8). Vitamin D2 och D3 

skiljer sig endast minimalt i den kemiska strukturen i och med att ergokalciferol har en 

dubbelbindning och en extra metylgrupp i sidokedjan (se figur 1). Denna skillnad 

påverkar dock enligt Carlsson inte omvandlingen till aktivt vitamin D (3). 

 

 

                      
 

 

 

Figur 1: Bilden visar strukturformlerna för Vitamin D2 resp. D3 där skillnaderna molekylerna emellan 

utgörs av de gulmarkerade områdena (9). 
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2.2.2 Vitamin D-metabolismen 

 

Vitamin D2 och D3 från kosten transporteras från tarmen i kylomikroner till lymfan 

som töms i blodcirkulationen. D3 från huden binds till vitamin D-bindande protein 

(DBP) och både vitamin D från kosten och från syntesen i huden förs via blodet till 

levern (6). När vitamin D cirkulerar i blodet är det på grund av sin fettlöslighet till stor 

del bundet till DBP (95-99 %) och i mycket liten utsträckning till albumin (3). En liten 

del av D-vitaminet förekommer dock obundet i blodet (10). I levern hydroxyleras 

vitamin D med hjälp av enzymet 25-hydroxylas till 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D) 

som även kallas för kalcidiol (3, 6). Den biologiskt inaktiva formen 25(OH)D är 

kroppens vitamin D-förråd i blodet. Mängden 25(OH)D i blodet används för att 

bestämma en persons totala vitamin D status (3). DBP har större affinitet för 25(OH)D3 

än för 25(OH)D2 vilket leder till att en större del av obundet 25(OH)D finns i form av 

25(OH)D2 (10). 25(OH)D hydroxyleras sedan i njuren med hjälp av enzymet 1α-

hydroxylas till det aktiva hormonet 1,25-dihydroxyvitamin D (1,25(OH)2D), som även 

kallas för kalcitriol. Efter omvandlingen i njuren når det aktiva hormonet via blodet sina 

målorgan, tarmen, njurarna och skelettet. 1,25(OH)2D binder till sin vitamin D-receptor 

(VDR) i cytosolen av målorganens celler. Aktiveringen av VDR gör att komplexet 

translokeras till cellens cellkärna där det påverkar genuttryck och därmed utöver sina 

olika effekter i kroppen (se figur 2) (3). En del vitamin D lagras även i levern, 

fettvävnaden och musklerna. Personer med högre andel kroppsfett behöver äta/bilda 

mer vitamin D än smala människor för att uppnå samma 25(OH)D-status i blodet (3). 

 

Enzymet 1α-hydroxylas finns även i en mängd andra vävnader i kroppen där 

omvandlingen från 25(OH)D till aktivt vitamin D sker, med hjälp av autokrin eller 

parakrin reglering. Det aktiva D-vitaminet aktiverar vitamin D-receptorn och verkar 

lokalt i dessa vävnader genom att reglera uttrycket av vissa gener i cellerna (1, 3). 

Katabolismen av både 25(OH)D och 1,25(OH)2D sker med hjälp av enzymet 24-

hydroxylas i njuren och styrs av tillgängligheten av 1,25(OH)2D (8, 11, 12). 24-

hydroxylas bryter ner 25(OH)D och 1,25(OH)2D till 24,25(OH)2D och 1,24,25(OH)3D, 

ett första steg i katabolismen till calcitroic acid, en biologiskt inaktiv vattenlöslig 

metabolit som utsöndras med gallan i avföringen (4, 6, 12). Bildningen av 

1,24,25(OH)3D2 leder till direkt deaktivering av molekylen medan 1,24,25(OH)3D3 kan 

binda till DBP och vara biologiskt aktiv och först måste hydroxyleras i ett ytterligare 

steg för att deaktiveras (13). 
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Figur 2: Metabolismen av vitamin D. Vitamin D3 bildas med hjälp av solens UVB-strålning i huden men 

både vitamin D2 och D3 finns även i små mängder i kosten. I kroppen lagras en del vitamin D i 

fettvävnad eller omvandlas i levern till den inaktiva förrådsformen 25(OH)D. Alternativt kan vitamin D 

även metaboliseras i andra vävnader. 25(OH)D kan sedan antingen brytas ner till 24,25(OH)2D (med 

hjälp av 24-hyrdoxylas) eller hydroxyleras i njurarna till det aktiva hormonet 1,25(OH)2D (mha 1-alfa-

hydroxylas). 1,25(OH)2D binder till vitamin D-receptorer i målcellerna och utöver på det sättet sina 

funktioner i kroppen. Alternativt bryts det ner av 24-hydroxylas i njurarna till 1,24,25(OH)2D. 

Nedbrytningen styrs av tillgången av 1,25(OH)2D (14). 

 

 
2.2.3 Funktionen av vitamin D 

 

D-vitamins främsta funktion är regleringen av kalcium- och fosfathalten i blodet, vilket 

är beroende av hur mycket kalcium och fosfat det finns i kosten. Kalciumkänsliga 

receptorer i bisköldkörtlarna känner av kalciumhalten i blodet. Vid låga kalciumnivåer 
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utsöndrar bisköldkörtlarna parathormon (PTH) (6). Detta hormon ökar osteoklasternas 

aktivitet i benväven så att den bryts ner, och kalcium och fosfat släpps ut i blodet. Det 

ökar även njurarnas reabsorption av kalcium och minskar reabsorptionen av fosfat. 

Parathormon ökar aktiviteten av 1α-hydroxylas som stimulerar omvandlingen av 

25(OH)D till aktivt vitamin D (1,25(OH)2D) samt minskar aktiviteten av 24-hydroxylas 

som bryter ner 1,25(OH)2D (7, 8).  

Det aktiva D-vitaminet stimulerar mukosaceller i tarmen till att absorbera mer kalcium 

från kosten, njurarna till att reabsorbera kalcium i njurarnas distala tubulus, och skelettet 

till att bryta ner benvävnad, så att kalcium utlöses därifrån för att höja kalciumhalten i 

blodet. Utan vitamin D absorberas bara 10-15 % av kalciumet och 60 % av fosfatet från 

kosten. När det aktiva D-vitaminet reagerar med dess receptor höjs absorptionen av 

kalcium till 30-40 % och den av fosfat till 80 % (4). Är kalciumhalten i blodet hög 

nedregleras syntesen av 1,25(OH)2D från 25(OH)D  (6, 15). 

 

D-vitaminreceptorer finns dock inte bara i lever, njurar och tarmen utan i så gott som 

alla vävnader i kroppen. 

Nyare forskning har hittat möjliga samband mellan vitamin D-brist och sjukdomar som 

cancer, fetma, diabetes, depression, autoimmuna, neuropsykiatriska, kardiovaskulära 

och infektionssjukdomar (1, 3). Påverkan av vitamin D på dessa sjukdomar skulle 

kunna förklaras med hjälp av dess effekt på genuttrycket i de olika vävnaderna. 

1,25(OH)2D påverkar till exempel expressionen av insulingenen. Det finns även studier 

som tyder på att vitamin D kan förhindra cancerceller från att proliferera. 1,25(OH)2D 

binder till vitamin D-receptorer i cytosolen i cancerceller. Detta komplex transporteras 

sedan in i cellkärnan, där det verkar som transkriptionsfaktor som reglerar genuttryck 

som styr celldifferentiering och proliferering (1, 3, 8, 15). 

 

 
2.2.4 Att mäta vitamin D i kroppen 

 

För att mäta vitamin D-statusen i kroppen mäts vanligen koncentrationen 25(OH)D i 

serum. Det är även möjligt att mäta 1,25(OH)2D-koncentrationen i serum men resultaten 

är inte lika precisa och kan variera mycket beroende på vilken mätmetod som används. 

Dessutom innefattar 25(OH)D-statusen både D2 och D3 från kosten samt D3 från 

huden, och koncentrationen 25(OH)D påverkas inte, som 1,25(OH)2D, av 

kalciumkoncentrationen i blodet. Även halveringstiden av 25(OH)D (ca. fyra veckor) är 

mycket längre än den av 1,25(OH)2D (ca. 1-5 dagar) och koncentrationen av 

förrådsformen 25(OH)D är mycket större än den av 1,25(OH)2D vilket gör den lättare 

att mäta. Framför allt kan 1,25(OH)2D-nivåer i blodet vara normala även när 25(OH)D-

nivåer är låga och indikerar brist (3). 

 

Det finns olika metoder för att mäta och analysera vitamin D-statusen i kroppen och 

olika laboratorier använder olika analysmetoder i Sverige. Vätskekromatografi i 

kombination med masspektrometri (LC-MS/MS) är den mätmetod som har visat sig 

vara mest pålitlig. Den kan mäta 25(OH)D2 och 25(OH)D3 var för sig. Även 

högupplösande vätskekromatografi (HPLC) som mätmetod kan göra detta, men den har 

dock inte lika bra specificitet som kombinationsmetoden (3). I en svensk tvillingstudie 

har tre olika analysmetoder av D-vitamin jämförts. Studien kom fram till att provsvaren 

varierade beroende på analysmetod. Metoden kompetitiv Luminex-baserad 

immunanalys (CLIA), som används på många laboratorier i Sverige för att mäta D-

vitaminhalten i blodet, visade sig vara den metod som är minst exakt (16, 17). Andra 
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metoder, t.ex. radioimmunanalys (RIA), finns för att mäta vitamin D för att detektera 

och kvantifiera mängden vitamin D i blod. 

 
2.2.5 Vitamin D-brist 

 

Adekvata vitamin D-nivåer är viktiga för benhälsan (18). Det är däremot inte bevisat att 

höga D-vitaminhalter hos friska personer skulle ha någon fördel för benhälsan (19). 

Både för höga och för låga nivåer förknippas med ökad dödlighet (1). 

Det råder oenighet om vilka som är de optimala 25(OH)D-värden i blodet för att uppnå 

en bra hälsa och vad som definieras som vitamin D-brist (4, 6).  

The Endocrine Society har till exempel bestämt referensvärden som indikerar brist med 

under 20 ng/mL, insufficiens med värden mellan 21-29 ng/mL och normala värden 

inom 30-100 ng/mL (20). ESPE (European Society for Paediatric Endocrinology) 

däremot anser att brist föreligger vid värden under 12 ng/mL och insufficiens vid värden 

mellan 12-20 ng/mL (21).  

Enligt Stockholms läns läkemedelskommitté ska uttalad D-vitaminbrist behandlas med 

2000-4000 IE vitamin D dagligen  i 3-6 månader, följt av en underhållsdos på 800-1600 

IE vitamin D dagligen (22). 

 
2.2.5.1 Riskgrupper 

 

Särskilt äldre befinner sig i riskgruppen för vitamin D-brist då de ofta spenderar lite tid 

utomhus och kan ha dålig aptit. Därutöver har äldre än sämre förmåga att bilda D-

vitamin i huden då koncentrationen av provitaminet 7-dehydrokolesterol minskar med 

åldern. Även personer med mörk hud och heltäckande kläder ligger i riskzonen. 

Melatoninet i huden absorberar UVB-ljuset så att det i mindre utsträckning kan 

användas till vitamin D-syntesen. En annan riskgrupp är personer som lider av fetma, då 

det D-vitamin som lagras i fettvävnaden i mindre utsträckning är tillgängligt för 

kroppens vitamin D-syntes i njurarna. Även veganer kan befinna sig i riskzonen för 

vitamin D-brist, då de inte får i sig tillräckligt med vitamin D via maten (6). Då 

bröstmjölken bara innehåller väldigt lite vitamin D kan även ammande barn utgöra en 

riskgrupp (23).  

 
2.2.5.2 Effekter för hälsan 

 

Vid brist på vitamin D stimuleras inte kalciumabsorptionen från tarmen vilket leder till 

en lägre kalciumhalt i blodet. När inte kalcium kan tas upp från kosten reagerar kroppen 

med att bryta ner det från benvävnad för att höja halten i blodet. Barn med svår vitamin 

D-brist kan få rakit medan vuxna kan utveckla osteomalaci. Båda sjukdomarna innebär 

en otillräcklig mineralisering av benvävnad som resulterar i mjuka och bräckliga ben på 

grund av att för mycket kalcium och fosfat har utlösts från skelettet (6, 7). Grav vitamin 

D-brist kan även leda till kramper, men är dock mycket ovanlig i Sverige (2). 

 
2.2.6 Vitamin D-tillskott och rekommendationer 

 

Enligt Livsmedelsverket riskerar vissa grupper att få i sig för lite vitamin D, varför de 

rekommenderas att ta tillskott. Vitamin D anges oftast i internationella enheter (IE eller 

IU på engelska) eller i mikrogram (µg). 1 mikrogram motsvarar 40 IE och 1 IE är 0,025 

mikrogram (2). 

Det råder delade meningar om vad optimal vitamin D-status i blodet är, och vad 

rekommendationer bör vara. Enligt Livsmedelsverket ligger genomsnittsbehovet av 
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vitamin D på 300 IE/d och rekommenderat intag är 400 IE/d. För äldre över 75 år och 

personer som inte exponeras mycket för solen är rekommenderat intag 800 IE (2). Det 

rekommenderade intaget på 400 IE/dag är svårt att uppnå enbart genom vitamin D från 

kosten (6). De grupper som enligt Livsmedelsverket kan vara i behov at vitamin D-

tillskott är barn under två år, vissa barn över två år som är mörkhyade, som inte 

exponeras mycket för solen, som inte äter fisk eller vitamin D-berikade livsmedel, 

gravida som inte äter berikade livsmedel eller har heltäckande klädsel, äldre som inte 

vistas mycket utomhus, vegetarianer och veganer. Experter rekommenderar även ett 

intag på minst 1000 IE dagligen på vintermånaderna när den endogena vitamin D-

produktionen uteblir (24). Intaget för vuxna får inte överskrida 4000 IE/dag för att inte 

vara toxiskt och riskera förhöjda kalciumhalter i blodet, njursten och njursvikt. I 

berikade livsmedel används oftast kolekalciferol som utvinns från fårull, vegetabiliska 

livsmedel däremot berikas med ergokalciferol från svampar (2).  

 

 
2.2.7 Vitamin D3/D2-debatt 

 

Sedan 1930-talet har vitamin D2 och D3 ansetts vara lika effektiva, och den gällande 

inställningen bland läkarkåren idag är fortfarande att D2 och D3 är lika potenta för att 

höja 25(OH)D-statusen (10, 13, 24). Det pågår dock en diskussion i forskningsfältet för 

Vitamin D och tillskotten av denna gällande vilken form av vitaminet som är den att 

föredra för att upprätthålla normala 25(OH)D-värden i blodet. Bender menar som ett 

exempel att kolekalciferol och ergokalciferol inte är lika potenta, då den metabola 

elimineringen av ergokalciferol sker snabbare så att det finns mindre aktiva metaboliter, 

medan den aktiva formen av vitamin D-metaboliterna är lika effektiv oberoende om den 

syntetiserats från ergokalciferol eller kolekalciferol (8). 

Enligt Carlsson och Houghton & Vieth binder D2 i mindre utsträckning till 

plasmaproteinerna, vilket leder till en kortare halveringstid och snabbare eliminering av 

D2, varför D3 är mer effektivt än D2 för att höja 25(OH)D-statusen i blodet (3, 13). Den 

lägre affiniteten av 25(OH)D2 för DBP antas bero på extra metylgruppen på D2-

molekylen (13). Carlsson instämmer dock med Bender att det inte finns någon skillnad i 

effektiviteten av de aktiva metaboliterna (1). Även en högre affinitet av 25-

hydroxylasen i levern för D3 skulle kunna vara en möjlig förklaring till en bättre 

effektivitet av D3 (13). 

Som en referens från statligt håll hänvisar Livsmedelsverket att biotillgängligheten av 

D2 är lägre än den av D3 (2). 

I en metaanalys från 2012 jämfördes i en litteraturgenomgång av randomiserade 

kliniska studier potensen av D2 och D3 att höja 25(OH)D-statusen (5). Metaanalysen 

kom fram till att D3 har bättre effekt än D2 för att höja 25(OH)D-nivån (p=0.001). När 

även doseringsfrekvensen och -höjden analyserades visade det sig dock att D3 var mer 

effektivt när det administrerades som bolusdos men att det inte kunde påvisas någon 

skillnad mellan D2 och D3 vid daglig administrering. 

På grund av rådande oklarheter i detta område syftar detta examensarbete till att ge ett 

uppdaterat forskningsläge gällande D2/D3 och deras roller samt potens i att upprätthålla 

25(OH)D-värden i blodet. 
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3 Syfte och frågeställning 
 

3.1 Syfte 

 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka om det finns någon skillnad i hur 

vitamin D2 och D3 påverkar 25(OH)D-statusen i blodet. 

 

3.2 Frågeställning 

 

- Finns det en skillnad i effekten av vitamin D2 och D3 på 25(OH)D-statusen och 

vad kan en eventuell skillnad bero på? 

 

- Beroende på resultatet, behöver aktuella rekommendationer ändras? 

 

 

4 Metod 
 

Metoden som användes var en litteraturstudie med hjälp av vetenskapliga 

originalartiklar utsökta i databasen PubMed. Andra databaser har granskats, resultaten 

var dock snarlika till de som erhölls i PubMed. För att göra en viss avgränsning har 

därför bara artiklar i PubMed tagits med i analysen. Vissa inklusions- och 

exklusionskriterier skulle uppfyllas för att studierna skulle betraktas som relevanta och 

likna varandra så mycket som möjligt i studiedesignen. 

 

4.1 Inklusionskriterier 

 

Artiklar som undersöker skillnaden mellan vitamin D2 och D3 med hänsyn till dess 

effekt på 25(OH)D-status i serum. Försökspersoner skulle vara vuxna friska människor. 

Vitaminerna skulle ges vid flera tillfällen under en längre tid, i form av kosttillskott för 

behandling eller prevention av vitamin D-brist. 

 

4.2 Exklusionskriterier 

 

Artiklar som är äldre än 15 år. Studier som använde sig av vitamin D-berikade 

livsmedel, som hade mindre än 30 deltagare, som begränsade sig till försökspersoner i 

en viss åldersgrupp (till exempel gamla), som behandlade ämnet med ett annat fokus på 

till exempel genotyp eller DBP (D-vitamin binding protein) eller studier som använde 

sig av en enda bolusdos. 

 

4.3 Artikelsökning 

 

För att hitta relevanta artiklar i ämnet gjordes en första sökning i databasen PubMed 

med sökorden ”vitamin d2 d3 status”. Sökningen begränsades på vetenskapliga 

originalartiklar (clinical trials) från de senaste femton åren som var tillgängliga på nätet 

som ”full texts”. Sökningar utan inkluderingen ”full texts” resulterade inte i fler 

relevanta träffar. En genomgång av sekundärlitteratur från erhållna artiklar i ämnet 

resulterade inte i nya relevanta artiklar utöver de som ingår i denna analys. Sökningen 
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begränsades även på studier som genomfördes på människor och resulterade i 27 träffar 

varav sju var relevanta för ämnet. Av dessa inkluderades fem artiklar i studien: 

 

1. Bioavailability of vitamin D(2) and D(3) in healthy volunteers, a randomized 

placebo-controlled trial (25).  

2. Long-term vitamin D3 supplementation is more effective than vitamin D2 in 

maintaining serum 25-hydroxyvitamin D status over the winter months (26). 

3. Differential effects of vitamin D2 and D3 supplements on 25-hydroxyvitamin D level 

are dose, sex, and time dependent: a randomized controlled trial (27). 

4. Vitamin D2 is as effective as vitamin D3 in maintaining circulating concentrations of 

25-hydroxyvitamin D (24). 

5. Effects of High-Dose Vitamin D2 Versus D3 on Total and Free 25-Hydroxyvitamin D 

and Markers of Calcium Balance (10). 

 

Med hänsyn till exklusionskriterierna valdes två artiklar bort (se 4.2): 

 

- 25(OH)D2 half-life is shorter than 25(OH)D3 half-life and is influenced by DBP 

concentration and genotype (Jones KS, Assar S, Harnpanich D, Bouillon R, Lambrechts 

D, Prentice A, et al., 2014). 

- Daily supplementation with 15 μg vitamin D2 compared with vitamin D3 to increase 

wintertime 25-hydroxyvitamin D status in healthy South Asian and white European 

women: a 12-wk randomized, placebo-controlled food-fortification trial (Tripkovic L, 

Wilson LR, Hart K, Johnsen S, de Lusignan S, Smith CP, et al., 2017). 

 

Ytterligare en sökning gjordes, denna gången med sökorden ”vitamin d2 d3 25” som 

resulterade i 67 artiklar. Av dessa var åtta artiklar relevanta för ämnet, en valdes för att 

ingå i studien: 

 

6. Vitamin D(3) is more potent than vitamin D(2) in humans (28). 

 

Sju artiklar exkluderades: 

 

- Effects of vitamin D2-fortified bread v. supplementation with vitamin D2 or D3 on 

serum 25-hydroxyvitamin D metabolites: an 8-week randomised-controlled trial in 

young adult Finnish women (Itkonen ST, Skaffari E, Saaristo P, Saarnio EM, Erkkola 

M, Jakobsen J, et al., 2016). 

- Vitamin D3 seems more appropriate than D2 to sustain adequate levels of 25OHD: a 

pharmacokinetic approach (Oliveri B, Mastaglia SR, Brito GM, Seijo M, Keller GA, 

Somoza J, et al., 2015). 

- The tolerability and biochemical effects of high-dose bolus vitamin D2 and D3 

supplementation in patients with vitamin D insufficiency (Leventis P, Kiely PD, 2009). 

- Changes in circulating 25-hydroxyvitamin D according to vitamin D binding protein 

genotypes after vitamin D₃ or D₂ supplementation (Nimitphong H, Saetung S, 

Chanprasertyotin S, Chailurkit LO, Ongphiphadhanakul B, 2013). 

- Long-term bioavailability after a single oral or intramuscular administration of 

600,000 IU of ergocalciferol or cholecalciferol: implications for treatment and 

prophylaxis (Cipriani C, Romagnoli E, Pepe J, Russo S, Carlucci L, Piemonte S, et al., 

2013). 

- [Is daily supplementation with vitamin D2 equivalent to daily supplementation with 

vitamin D3 in the elderly?] (Seijo M, Mastaglia S, Brito G, Somoza J, Oliveri B, 2012). 
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- Serum concentrations of 1,25-dihydroxyvitamin D2 and 1,25-dihydroxyvitamin D3 in 

response to vitamin D2 and vitamin D3 supplementation (Biancuzzo RM, Clarke N, 

Reitz RE, Travison TG, Holick MF, 2013). 

 

En tredje sökning med sökorden ”ergocalciferol cholecalciferol” gav 112 träffar. Bland 

dessa fanns två artiklar som var relevanta för ämnet som inte hade varit med bland 

resultaten i någon av de tidigare sökningarna. Dessa exkluderades dock från studien: 

 

- Fortified malted milk drinks containing low-dose ergocalciferol and cholecalciferol do 

not differ in their capacity to raise serum 25-hydroxyvitamin D concentrations in 

healthy men and women not exposed to UV-B (Fisk CM, Theobald HE, Sanders TA, 

2012). 

- Evaluation of ergocalciferol or cholecalciferol dosing, 1,600 IU daily or 50,000 IU 

monthly in older adults (Binkley N, Gemar D, Engelke J, Gangnon R, Ramamurthy R, 

Krueger D, et al., 2011). 

 

 

5 Resultat 
 

I efterföljande tabell (tabell 1) sammanfattas kortfattat syfte, studiedesign och resultat 

av de sex studier som ingår i denna analys. Därefter presenteras de olika studierna 

ingående var för sig under punkt 5.1 till 5.6. 

 

Standardavvikelser i resultaten presenteras i paranteser efter medelvärden. För 

enkelhetens skull har alla värden för att återge vitamin D-status i blod 

omräknats och angetts i ng/mL. Dosering av vitamin D samt status i fett anges i IE 

respektive IE/kg. 

 

 
Tabell 1: Presentation av studierna 

 

Studie Syfte Design Resultat 

Studie 1: 

Differential effects 

of vitamin D2 and 

D3 supplements on 

25-hydroxyvitamin 

D level are dose, 

sex, and time 

dependent: a 

randomized 

controlled trial. 

  

Effekten av olika 

doseringsstrategier 

med kosttillskott 

innehållande 

vitamin D2 

och/eller D3 på 

25(OH)D-statusen. 

  

Randomiserad, 

placebo-

kontrollerad 

och delvis 

blindad. 

  

2000 IE vitamin D2 hade bättre effekt 

än D3 vid daglig administrering, D3 

hade bättre effekt än D2 när det gavs 

varannan vecka (25.000 IE) eller var 

fjärde vecka (50.000 IE). Det framgår 

inte ur studien om skillnaderna är 

signifikanta. 
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Studie 2: 

Effects of High-

Dose Vitamin D2 

Versus D3 on 

Total and Free 25-

Hydroxyvitamin D 

and Markers of 

Calcium Balance. 

  

Effekten av höga 

doser vitamin D2 

eller D3 på totalt 

och obundet 

25(OH)D i serum. 

  

Randomiserad, 

placebo-

kontrollerad.  

  

50.000 IE vitamin D3 två ggr/vecka 

hade bättre effekt än D2 för att höja 

totalt 25(OH)D (p=0.001), obundet 

25(OH)D (p=0.02) och totalt 

1,25(OH)2D (p=0.02). 

Studie 3: 

Vitamin D2 is as 

effective as 

vitamin D3 in 

maintaining 

circulating 

concentrations of 

25-hydroxyvitamin 

D. 

 

Förmågan av 

vitamin D2 och D3 

att höja 25(OH)D-

nivåerna samt 

påverkan av 

vitamin D2 på 

vitamin D3-

katabolismen. 

 

Randomiserad, 

placebo-

kontrollerad, 

dubbelblindad. 

 

1000 IE vitamin D2 var lika effektivt 

som 1000 IE D3 och 500 IE D2+500 

IE D3 när det gavs dagligen. Ingen 

statistisk signifikant skillnad mellan 

D2+D3, D2 och D3 (p=0.957). D2 

minskade inte 25(OH)D3-halten. 

Ingen statistisk signifikans (p=0.14). 

 

Studie 4: 

Bioavailability of 

vitamin D2 and D3 

in healthy 

volunteers, a 

randomized 

placebo-controlled 

trial. 

 

Effekten av 

vitamin D2 och D3 

på 25(OH)D2 och 

25(OH)D3 samt 

totalt 25(OH)D. 

 

Randomiserad, 

placebo-

kontrollerad, 

dubbelblindad. 

 

Vitamin D3 och D2 var lika effektiva 

för att höja 25(OH)D3- respektive 

25(OH)D2-statusen, men D3 var mer 

effektivt än D2 för att höja den totala 

25(OH)D-statusen (P = 0.001) då D2 

minskade halten 25(OH)D3. Statistisk 

signifikant skillnad av 25(OH)D3-

nivån hos D2-gruppen i början och 

slutet av studien (P < 0.01). 

Studie5: 

Long-term vitamin 

D3 

supplementation is 

more effective than 

vitamin D2 in 

maintaining serum 

25-hydroxyvitamin 

D status over the 

winter months. 

 

 

Effekten av 

vitamin D2 och D3 

för att upprätthålla 

25(OH)D-statusen 

på vintern. 

 

Randomiserad, 

placebo-

kontrollerad, 

dubbelblindad. 

 

Dagligt tillskott av 1000 IE vitamin 

D3 var mer effektivt än D2 för att 

upprätthålla 25(OH)D-statusen under 

vintermånaderna (p=0.001). D2 

minskade 25(OH)D3-halten 

signifikant (p=0.001). 
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Studie 6: 

Vitamin D3 is 

more potent than 

vitamin D2 in 

humans. 

 

Potensen av 

vitamin D2 och D3 

för att öka och 

upprätthålla 

25(OH)D-halten i 

serum och fettväv. 

 

Randomiserad, 

enkelblindad. 

 

Vitamin D3 var 87 % mer potent för 

att öka och upprätthålla 25(OH)D-

statusen i serum (p=0.001) och 2-3 

gånger så potent för att öka halten i 

fettvävnaden. Ingen statistisk 

signifikans då antalet deltagare som 

gjorde fettbiopsi var för litet (p=0.20). 

 

5.1 Studie 1:  
 
Differential effects of vitamin D2 and D3 supplements on 25-

hydroxyvitamin D level are dose, sex, and time dependent: a randomized 
controlled trial (27). 

 
5.1.1 Syfte 

 

Syftet med studien var att undersöka effekten av olika doseringsstrategier med 

kosttillskott innehållande D2 och/eller D3 på 25(OH)D-status. Primärt utfallsmått var 

AUC (area under the curve) från dag 0 till 140 (AUC140) för 25(OH)D. Sekundära 

utfallsmått var AUC140 för 25(OH)D2, 25(OH)D3, D2, och D3 samt förekomst av 

hyperkalcemi och hyperkalciuri. 

 

 
5.1.2 Metod 

 

Design: Studien genomfördes från februari 2013 till april 2016 på King Faisal Specialist 

Hospital and Research Center i staden Riyadh i Saudiarabien. Deltagarna rekryterades  

med hjälp av annonsering. Studien var randomiserad, placebokontrollerad och delvis 

blindad. 279 deltagare fördelades slumpmässigt på åtta grupper. Deltagarna och 

studiekoordinatorerna visste inte vem som tillhörde vilken grupp. 

Blockrandomiseringen innehöll stratana genus och BMI. Fyra grupper fick ta kapslar 

dagligen som antingen innehöll 2000 IE D2, 2000 IE D3, 1000 IE D2 och 1000 IE D3 

eller placebo. Två grupper fick kapslar med antingen 25.000 IE D2 eller D3 varannan 

vecka och två grupper fick kapslar med 50.000 IE D2 eller D3 var fjärde vecka. Alla 

grupper förutom placebogruppen fick den samma totala vitamin D-dosen på 250.000 IE 

på 140 dagar. Alla deltagare kom från Mellanöstern eller Ostasien, 41 % var män. 

Vitamin D2- och D3-innehållet i tabletterna bekräftades stämma med 98-102 %. 

 

Inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara friska vuxna mellan 18-60 år med 

mindre än tio timmars exponering för solen per vecka och en 25(OH)D-status mellan 8 

och 20 ng/mL.  

 

Exklusionskriterierna var att försökspersonerna inte fick vara gravida, dricka mer än ett 

glas mjölk per dag, ta vitamintillskott, lida av granulomatös-, lever- eller njursjukdom, 

ta antikonvulsiva mediciner, barbiturater eller steroider. 
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Tillvägagångssätt: Tio deltagare avslutade deltagandet under första veckan, dessa 

inkluderades inte i analysen. 239 deltagare genomgick hela behandlingen och av dessa 

missade 40 st. uppföljningen. Följsamheten hos de som självadministrerade kapslarna 

dagligen räknades med hjälp av överblivna kapslar vid klinikbesöken.  

Forskarna gav kapslarna till deltagarna på kliniken när de kom dit för att ta blodprover. 

De som fick ta dagliga D-vitamintillskott fick komma till kliniken på dag 0-4, dag 7 och 

14 och sedan varannan vecka. Resten av dagarna fick de ta kapslarna hemma efter 

dagens första måltid. För att uppnå en total fyraveckorsdos på 50,000 IE skulle de låta 

bli att ta sin dagliga dos på tre lördagar var fjärde vecka. 

De som fick en kapsel varannan vecka med antingen 25.000 IE D2 eller 25.000 IE D3 

och de som fick en kapsel var fjärde vecka med antingen 50.000 IE D2 eller 50.000 IE 

D3 fick ta dem direkt på kliniken.  

Vitamin D2 och D3, 25(OH)D2 och 25(OH)D3 mättes i serum med hjälp av 

vätskekromatografi (HPLC) på dag 0-4, dag 7 och 14 och sedan varannan vecka. 

Analyserna utfördes med IBM SPSS Statistics version 21. Även AUC7, AUC14 och 

AUC28 räknades ut och analyserades med hjälp av ANCOVA (analysis of covariance). 

 

 
5.1.3 Resultat 

 

Det fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan personerna i de åtta olika 

grupperna. Medelåldern av de 269 deltagarna var 33.0 (8.5) år och baslinjenivån av 

25(OH)D låg på ett medel av 15.9 (4.8) ng/mL. Ingen av deltagarna rapporterade att de 

exponerades för solen utöver det vanliga och ingen tog vitamintillskott under studiens 

gång. Följsamheten var 98,4-100 %. 

 

Medelvärdet av ökningen av 25(OH)D-statusen i de aktiva behandlingsgrupperna var 

11.5 (6.5) jämfört med 1.3 (4.6) ng/mL i placebogruppen. Det fanns en skillnad i 

ökningen av 25(OH)D-statusen bland de som tog dagligt D2, D3 eller kombinerat 

D2/D3-tillskott där 25(OH)D-statusen ökade mest i gruppen som fick D2-tillskott. Även 

i grupperna som fick tillskott av antingen D2 eller D3 varannan eller var fjärde vecka 

kunde en påfallande skillnad i ökningen av 25(OH)D-statusen konstateras där D3-nivån 

ökade mer än D2-nivån. Medelvärdet på ökningen av 25(OH)D efter 140 dagar var 

signifikant högre hos de grupper som fick D3 varannan (p=0.02) eller var fjärde 

(p=0.03) vecka än hos de som fick dagliga D3-tillskott. Medelvärdet på ökningen var 

signifikant högre hos de grupper som fick D3 varannan vecka än hos de som fick 

kombinerat D2/D3 tillskott dagligen (p=0.03) och än hos de som fick D2 var fjärde 

vecka (p=0.03). Det fanns ett negativt samband mellan baslinjenivån av 25(OH)D och 

ökningen av statusen från dag 0 till dag 140.   

 

Medelvärdet för 25(OH)D2 efter 140 dagar var signifikant högre för gruppen som fick 

dagliga D2-tillskott än för grupperna som fick D2 varannan (p=0.006) eller var fjärde 

(p=0.001) vecka. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan de sistnämnda två 

grupperna.  

Det fanns ett negativt samband mellan behandlingsgrupp och baslinjenivå av 25(OH)D2 

(p=0.001 för båda) men inget sådant samband kunde påvisas med BMI eller kön. 

I gruppen som fick en blandning av D2 och D3 ökade 25(OH)D2-nivån bara en 

tredjedel till hälften av hur mycket den ökade i de tre D2-grupperna. 

 

Medelvärdet för 25(OH)D3 efter 140 dagar (AUC140) var signifikant lägre för gruppen 

som fick dagliga D3-tillskott än för grupperna som fick D3 varannan (p=0.002) eller var 
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fjärde (p=0.008) vecka. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan de sistnämnda två 

grupperna.  

Det fanns ett negativt samband mellan behandlingsgrupp och baslinjenivån av 

25(OH)D3 (p=0.001 för båda) men inte med BMI eller kön. 

I gruppen som fick kombinerad D2/D3 ökade 25(OH)D3-halten inte alls. 

I de grupper som behandlades med D2 minskade 25(OH)D3-halten under studiens gång 

kontinuerligt. Det fanns ett negativt samband mellan förändringen av 25(OH)D3-halten 

och 25(OH)D2-halten från dag 0 till dag 140 i de tre D2-grupperna. 

 

Medelvärdet av D3 i grupperna som fick D3-tillskott var högre än medelvärdet på D2 i 

de grupper som fick D2-tillskott. Medelvärdet på D2 i de grupper som fick D2-tillskott 

och medelvärdet på D3 i grupperna som fick D3 tillskott var högre hos kvinnor än hos 

män.  

 

Hos kvinnor ökade D3, D2, 25(OH)D2 och 25(OH)D3 mer än hos män med en 49 % 

bättre biotillgänglighet.  

Det fanns även ett signifikant negativt samband mellan D2 (AUC7) och BMI (r=−0.27, 

p=0.03) men inte mellan D3 och BMI (AUC7).  

 

Det fanns ingen förekomst av hyperkalcemi eller hyperkalciuri i någon av grupperna. 

Det fanns inga signifikanta skillnader mellan D2- och D3-grupperna när det gäller 

kalciumhalter i serum och kalcium/kreatinin-raten i urinen. Förändringen av iPTH var 

liknande hos båda grupper och det fanns inget signifikant samband mellan förändringen 

av iPTH och förändringen av total 25(OH)D-nivå, förändringen av 1,25(OH)2D-nivån 

eller förändringen av kalciumnivån. Det fanns däremot ett signifikant samband mellan 

förändringen av iPTH och förändringen av nivån på bara fritt 25(OH)D som var 

oberoende av förändringar av 1,25(OH)2D-nivån och kalciumnivån. 

 

Studien kom fram till att vid långfristig behandling (140 dagar) hade D3-tillskott som 

gavs varannan eller var fjärde vecka samt D2 tillskott som gavs dagligen bäst effekt för 

att höja 25(OH)D-statusen. Vid behandlingar under upp till en månads tid gav 

tillskotten som gavs varannan eller var fjärde vecka mycket större effekt än alla dagliga 

tillskott.  

 

 

5.2 Studie 2:  
 
Effects of High-Dose Vitamin D2 Versus D3 on Total and Free 25-
Hydroxyvitamin D and Markers of Calcium Balance (10). 

 
5.2.1 Syfte 

 

Syftet med studien var att undersöka effekten av höga doser vitamin D2 och D3 på totalt 

och obundet 25(OH)D i serum samt att ta reda på om en förändring av intakt PTH 

(iPTH) har ett samband med förändringar av totalt eller obundet 25(OH)D. Sekundära 

utfallsmått var förändringar av 1,25-dihydroxyvitamin D, kalcium och iPTH-nivåer.  
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5.2.2 Metod 

 

Design: Till denna studie från 2016 rekryterades 38 vuxna vita, afroamerikaner, asiater 

och latinamerikaner från en ambulant osteoporosklinik på University of California i Los 

Angeles (UCLA) i USA. De hade tidigare deltagit i en studie om D-vitamin. En 

kontrollgrupp på 38 personer med en 25(OH)D-nivå på under 30ng/mL matchades för 

ålder, BMI och etnicitet. Deltagarna delades in i två grupper på 19 personer var. Räknar 

man in placebogruppen så är det totala antalet deltagare 76. Deltagarna i den ena 

gruppen fick 50.000 IE D2 och deltagarna i den andra gruppen 50.000 IE D3 två gånger 

per vecka i fem veckor (totalt 500.000 IE). D-vitaminet i kapslarna var löst i 

vegetabilisk olja och bekräftades efter analys vara korrekt. 

 

Inklusionsfaktorer var att deltagarna skulle vara 18 år eller äldre och att baslinjenivån på 

25(OH)D var under 30ng/mL.  

 

Exklusionsfaktorer var förekomst av hyperkalcemi, hyperkalciuri, nefrolitias, primär 

hyperparatyreodism, malabsorption eller dysfunktionell vitamin D-metabolism.  

 

Tillvägagångssätt: Totalt 25(OH)D och obundet 25(OH)D, samt totalt 1,25(OH)2D, 

kalcium och iPTH mättes i serum innan behandlingen påbörjades och tio veckor efter 

behandlingen påbörjades. Totalt 25(OH)D och totalt 1,25(OH)2D mättes med 

kompetitiv Luminex-baserad immunanalys (CLIA). Obundet 25(OH)D mättes med en 

antikroppsbaserad metod. Följsamheten hos deltagarna kontrollerades med hjälp av en 

intervju som ägde rum tio veckor efter studiens början. Bara de som rapporterade en 

följsamhet på över 80 % av inkluderades i analysen. 

 

 
5.2.3 Resultat 

 

Det fanns inga signifikanta skillnader mellan de två behandlingsgrupperna innan 

behandlingen påbörjades. Det fanns skillnader av totalt 25(OH)D-baslinjestatus och 

iPTH mellan behandlingsgrupperna och kontrollgruppen i och med att 25(OH)D var 

högre och iPTH var lägre hos kontrollgruppen. 

 

I gruppen som behandlades med D3 ökade värdet på den totala 25(OH)D-nivån med 

27.6 ng/mL under de tio veckorna behqandlingen pågick medan värdet i gruppen som 

behandlades med D2 bara ökade med 12.2 ng/mL (tabell 2). Skillnaden mellan 

grupperna var signifikant (p=0.001). Medelvärdet på total 25(OH)D efter tio veckor var 

34.3 (9.4) ng/mL hos D2-gruppen och 50.9 (18.2) ng/mL hos D3-gruppen. 

 

Värdet på obundet 25(OH)D ökade signifikant (p=0.02) mer i gruppen som fick D3-

tillskott (+0.0062 ng/mL) än i gruppen som fick D2 (+0.0037 ng/mL). Medelvärdet på 

obundet 25(OH)D var 0.009 (0.0023) ng/mL hos D2-gruppen och 0.0115 (0.0044) 

ng/mL hos D3-gruppen (p=0.03). 

 

Värdet på den totala 1,25(OH)2D-nivån ökade signifikant (p=0.02) mer i D3-gruppen 

(+0.0151 ng/mL) än i D2-gruppen där den till och med minskade (-0.0009 ng/mL).  
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Tabell 2: Förändringen av totalt och obundet 25(OH)D, samt totalt 1,25(OH)2D efter 10 veckor (ng/mL) 

 
 

Ökningen av obundet 25(OH)D per ng/mL i total 25(OH)D var liknande hos D2- och 

D3-grupperna. Det fanns ett signifikant samband (p=0.02) mellan förändringen av 

1,25(OH)2D och förändringen av den totala 25(OH)D-nivån men inte med förändringen 

av obundet 25(OH)D. 

 

Det fanns inga signifikanta skillnader i kalcium eller iPTH-nivåerna mellan grupperna. 

 

Studien kom fram till att D3 har bättre effekt för att höja totalt 25(OH)D, obundet 

25(OH)D och totalt 1,25(OH)2D. 

 

 

5.3 Studie 3:  
 
Vitamin D2 is as effective as vitamin D3 in maintaining circulating 
concentrations of 25-hydroxyvitamin D (24). 

 
5.3.1 Syfte 

 

Syftet med studien var att undersöka om vitamin D2 kan höja halten 25(OH)D lika 

effektivt som vitamin D3 samt att ta reda på om vitamin D2 ökar katabolismen av 

25(OH)D3. 

 
5.3.2 Metod 

 

Design: För denna randomiserade, placebokontrollerade, dubbelblinda studie från 2008 

rekryterade Boston University Medical Center 68 friska, vita, afroamerikaner, 

latinamerikaner, asiater och infödda amerikaner, 21 män och 47 kvinnor mellan 18 och 

84 år. Studien genomfördes i Boston i USA i slutet av vintern/början av våren och 

pågick i 11 veckor. Deltagarna delades slumpmässigt in i fyra grupper som dagligen 

fick ta en kapsel innehållande antingen 1000 IE D3, 1000 IE D2, en kombination av 500 

IE D2 och 500 IE D3 eller placebo (totalt 77.000 IE). Kapslarnas innehåll bekräftades 

stämma med ±10 %. Kapslarna innehöll förutom D-vitamin även laktos. 

 

Exklusionsfaktorer var användning av antikonvulsiva mediciner, glukokortikoider, 

barbiturater eller vitamin D-tillskott samt kroniska lever- eller njursjukdomar.  

 

Tillvägagångssätt: Blodprov togs i början av studien och sedan varje vecka under 

studiens gång. Deltagarna fick fylla i ett formulär innan studiens början där de fick 

svara på frågor om eventuellt intag av multivitamintillskott och om deras 

mjölkkonsumtion. Deltagarna tilläts ta multivitamintillskott som i genomsnitt innehöll 

400 IE D3. Följsamheten kontrollerades med kapselräkning vid varje besök. 

25(OH)D2- och 25(OH)D3-nivåer mättes med hjälp av LC-MS/MS. Statistisk analys, 

där medelvärden räknades ut, genomfördes med hjälp av SAS (SAS Institute, Inc., Cary, 

NC). 
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5.3.3 Resultat 

 

87 % av deltagarna hade en 25(OH)D-baslinjenivå på  <30ng/mL. 29 % av deltagarna 

tog vitamintillskott dagligen som innehöll ca 400 IE D3 och 47 % drack ca. 1,2 glas 

mjölk per dag.  

 

25(OH)D-nivån bland deltagarna i placebogruppen förändrades inte signifikant under 

studiens gång. 25(OH)D-statusen hos deltagarna som fick 1000 IE vitamin D2 per dag 

ökade från 16.9 (10.5) ng/ml till 26.8 (9.6) ng/ml. I gruppen som fick 1000 IE vitamin 

D3 ökade 25(OH)D-nivån från 19.6 (11.1) ng/ml till 28.9 (11.0) ng/ml. I gruppen som 

fick en kombination av 500 IE D2 och 500 IE D3 ökade 25(OH)D-nivån från 20.2 

(10.4) ng/ml till 28.4 (7.7) ng/ml (tabell 3). Det fanns ingen signifikant skillnad i 

ökningen mellan de olika grupperna (P = 0.957). 

 

 
Tabell 3: Förändringen av 25(OH)D-nivån (ng/mL) 

 
 

 

25(OH)D2-nivån förändrades inte signifikant hos de som fick 1000 IE D3 (p=0.33) och 

25(OH)D3-nivån förändrades inte signifikant hos de som fick D2 (p=0.14).  

 

I gruppen som fick både D2 och D3 förändrades 25(OH)D-nivån på ett liknande sätt 

som i de andra grupperna och även i ökningen av både 25(OH)D2- och 25(OH)D3-

nivån fanns inga signifikanta skillnader vilket indikerar att intag av D2 inte minskar 

förekomsten av 25(OH)D3.   

 

Studien kom fram till att D2 är lika effektivt som D3 när det ges dagligen och att D2 

inte minskar 25(OH)D3-halten. 

 

 

5.4 Studie 4:  
 
Bioavailability of vitamin D2 and D3 in healthy volunteers, a randomized 

placebo-controlled trial (25). 

 
5.4.1 Syfte 

 

Syftet med studien var att undersöka effekten av vitamin D2 och D3 på 25(OH)D2 och 

25(OH)D3 samt totalt 25(OH)D. 

 
5.4.2 Metod 

 

Design: Denna randomiserade, placebokontrollerade och dubbelblinda studie från 2013 

genomfördes i slutet av vintern i Halle i Tyskland. 119 personer rekryterades för studien 
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varav 107 ingick i analysen, 39 män och 68 kvinnor. Deltagarna, som var mellan 19-67 

år gamla, delades med hjälp av ett datorprogram slumpmässigt in i tre grupper, som i 

åtta veckor antingen skulle ta en tablett dagligen med 2000 IE D2, 2000 IE D3 eller 

placebo (totalt 112.000 IE). Randomiseringen innehöll BMI som stratifieringskriterium. 

I D2-gruppen ingick 46 deltagare, i D3-gruppen 42 och i placebogruppen 19. 

Tabletternas innehåll bekräftades stämma. 

 

Exklusionsfaktorer var användning av vitamin D- och kalciumtillskott, kroniska 

sjukdomar, förhöjda kreatininvärden, graviditet eller amning och solresor under tiden 

studien pågick.  

 

Tillvägagångssätt: Deltagarna rekryterades med hjälp av annonsering i tidningar, i 

offentliga institutioner och genom personliga kontakter. Deltagarna fyllde i ett formulär 

med frågor om deras medicinska historia, vikt, längd, rökning, användning av 

solskyddsfaktor och förtäring av D-vitaminrika livsmedel. Tabletterna delades ut i 

början av studien och efter vecka 4 och följsamheten, som var 97 %, kontrollerades med 

hjälp av tabletträkning efter vecka 4 och 8. Blodprover togs i början av studien, efter 

vecka 4 och efter vecka 8 där 25(OH)D2-, 25(OH)D3- och totala 25(OH)D-värden 

undersöktes med hjälp av LC-MS/MS. Även kalcium- och PTH-nivåer bestämdes vid 

dessa tillfällen.  

 
5.4.3 Resultat 

 

Medelvärdet av baslinjenivån av 25(OH)D i alla grupper var 16.1 (7.2) ng/mL och alla 

deltagare hade en baslinjenivå under 50 ng/mL. Nivån ökade signifikant i både D2- och 

D3-gruppen och minskade signifikant i placebogruppen (p=0.001).  

 

25(OH)D-värdet i D2-gruppen ökade från 15.1 (5.3) till 27.2 (8.1) ng/mL. I D3-gruppen 

ökade värdet från 17.5 (9.3) till 35.7 (8.8) ng/mL och i placebogruppen minskade värdet 

från 16.3 (5.8) till 12.9 (5.1) ng/mL (tabell 4). Den totala ökningen av 25(OH)D-

statusen i D2-gruppen var +12.1 (8.1) ng/mL och den totala ökningen av 25(OH)D-

statusen i D3-gruppen var +18.2 (8.7) ng/mL. Det fanns en signifikant skillnad i 

ökningen av 25(OH)D-nivån mellan grupperna (p=0.001). 

 

 
Tabell 4: Förändringen av 25(OH)D-nivån (ng/mL) 

 

 

 

 

 

 

 

I början av studien fanns det ingen signifikant skillnad på 25(OH)D3-statusen bland 

grupperna. Medan nivån hos gruppen som fick D3 ökade från 16.6 (9.1) till 35.3 (8.8) 

ng/mL, minskade den både hos gruppen som fick placebo från 15.8 (5.7) till 12.5 (5.0) 

ng/mL och speciellt hos gruppen som fick D2 från 14.6 (5.3) till 6.6 (2.5) ng/mL (tabell 

5). Skillnaden var signifikant (P = 0.001).  

 
 

Tabell 5: Förändringen av 25(OH)D3-nivån (ng/mL) 
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25(OH)D2 ökade bara hos medlemmarna i gruppen som fick D2 från <3.0 till 20.5 (7.4) 

ng/mL. I de andra grupperna stannande nivåerna under <3.0 ng/mL (tabell 6). 

 

 
Tabell 6: Förändringen av 25(OH)D2-nivån (ng/mL) 

 

 

 

 

 

 

 

Det fanns ingen signifikant skillnad i PTH-nivåerna mellan de olika grupperna men 

värdet minskade signifikant i alla grupper under studiens gång (p=0.007). 

Kalciumnivåer var normala hos alla deltagare.  

 

Studien visar att vitamin D3 är mer effektivt än D2 för att höja 25(OH)D-statusen samt 

att vitamin D2-tillskott minskar halten 25(OH)D3. 

 

 

5.5 Studie 5:  
 
Long-term vitamin D3 supplementation is more effective than vitamin D2 
in maintaining serum 25-hydroxyvitamin D status over the winter months 

(26). 

 
5.5.1 Syfte 

 

Syftet med studien var att undersöka effekten av vitamin D2 och D3 på 25(OH)D-

status. Primära utfallsmått var totalt 25(OH)D, 25(OH)D3 och PTH-koncentrationer. 

 
5.5.2 Metod 

 

Design: För denna randomiserade dubbelblinda och placebokontrollerade studie från 

2012 rekryterades 95 friska normalviktiga vuxna, mellan 18-50 år, varav 61 ingick i den 

slutliga analysen. Deltagarna var huvudsakligen europeiska Nya zeeländare (84 %) och 

hittades bland medarbetare och studenter av University of Otago i Dunedin i Nya 

Zealand samt genom annonsering i den lokala tidningen. 79 % av deltagarna var 

kvinnor. Deltagarna fördelades slumpmässigt i tre grupper, som fick ta en tablett 

dagligen, som antingen innehöll 1000 IE D2, 1000 IE D3 eller placebo i totalt 25 veckor 

(totalt 175.000 IE). Blockrandomiseringen innehöll kön som stratifieringskriterium. 

Studien pågick under vintermånaderna. Tabletternas innehåll kontrollerades. D2-

tabletterna visade sig innehålla 1295 IE och D3-tabletterna 1110 IE.  

 

Exklusionsfaktorer för studien var en BMI högre än 25kg/m2, granulomatösa tillstånd, 

gastrointestinala sjukdomar, lever- eller njursjukdomar samt diabetes. Dessutom 

exkluderas de från studien som tog antikonvulsiva mediciner, steroider eller barbiturater 

och de som skulle resa till solrika områden under studiens gång. 
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Tillvägagångssätt: Inför studiens början fick deltagarna fylla i ett formulär med frågor 

om deras hälsotillstånd och förtäring av D-vitamin och kalciumtillskott under de senaste 

tre månaderna. Även förskrivna mediciner skulle anges i formuläret. Deltagarnas längd 

och vikt mättes och de fick skriva matdagbok i 14 dagar för att utvärdera hur mycket 

kalcium de fick i sig från kosten. 

Deltagarna kom till kliniken under vecka 4, 8, 12 och 24 för att lämna ett blodprov och 

mäta 25(OH)D2- och 25(OH)D3-status med hjälp av LC-MS/MS samt PTH-nivåer. 

Vid dessa tillfällen fick de även svara på frågor om användning av förskrivna mediciner 

eller eventuellt resande som hade ägt rum sedan det senaste besöket. Följsamheten 

kontrollerades med hjälp av pillerräkning i slutet av studien.  

 
5.5.3 Resultat 

 

Det fans ingen signifikant skillnad i kalciumintaget från kosten bland de tre grupperna. 

34 deltagare exkluderades från analysen då dessa antingen avslutade medverkandet eller 

inte var följsamma när det gällde intaget av tillskotten. Detta resulterade i ett mindre 

antal deltagare i D2-gruppen (13) jämfört med D3 (23) och placebogruppen (25).  

 

Den totala 25(OH)D-nivån hos deltagarna vid studiens början låg på ett medelvärde av 

32.0 (7.2) ng/mL och 95 % av deltagarna hade en 25(OH)D-status som var mindre än 

20.0 ng/mL. 25(OH)D2-nivåer var inte påvisningsbara (<2.0 ng/mL) hos de flesta 

deltagare i början av studien. Medelvärdet av PTH i början av studien var 0.0375 

(0.0142) ng/mL.  

 

25(OH)D2-nivåer höjdes bara hos de som fick D2-tillskott, inte i D3- eller 

placebogruppen. 25(OH)D3-nivåerna minskade signifikant både i gruppen som fick D2-

tillskott (21.2 ng/mL, P<0.001) och i placebogruppen (17.6 ng/mL, P<0.001) men 

betydligt mer i gruppen som fick D2.  

 

Totalt 25(OH)D minskade signifikant hos medlemmarna i placebogruppen (P<0.001). 

Totalt 25(OH)D-status var signifikant högre i gruppen som fick D3 jämfört med 

gruppen som fick D2 (p=0.001). I D3-gruppen förändrades medelvärdet inte jämfört 

med baslinjenivån och höll sig vid 32.0 ng/mL och i D2-gruppen minskade det från 29.6 

till 22.4 ng/mL.  

 

Det fanns inga signifikanta förändringar i PTH-koncentrationen bland någon av de tre 

grupperna. 

 

Studien kom fram till att 1000 IE D3 dagligen är mer effektivt än 1000 IE D2 för att 

upprätthålla 25(OH)D-statusen under vintermånaderna samt att D2 minskar 25(OH)D-

halten. 

 

 

5.6 Studie 6:  
 
Vitamin D3 is more potent than vitamin D2 in humans (28). 
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5.6.1 Syfte 

 

Syftet med studien var att undersöka potensen av vitamin D2 och D3 för att öka och 

upprätthålla 25(OH)D-statusen i blodet. Sekundärt utfallsmått var att undersöka vitamin 

D2- och D3-halten i fettvävnad. 

 
5.6.2 Metod 

 

Design: I denna studie från 2011, som var parallell, enkelblindad och randomiserad, 

ingick 33 friska vuxna vita amerikaner som slumpmässigt delades in i två grupper, 

varav den ena gruppen fick 50.000 IE vitamin D2 och den andra 50.000 IE D3 en gång 

per vecka i tolv veckor (totalt 600.000 IE). Studien utfördes på vintern i Omaha i USA. 

Deltagarna i D2-gruppen fick ta en kapsel med 50.000 IE och de i D3-gruppen fem 

kapslar med 10.000 IE/per kapsel en gång per vecka. Den ansvarige projektledare som 

delade ut kapslarna var inte blindad men de personer som utförde mätningarna och de 

statistiska analyserna var det. Gelkapslarna innehöll 50.000 IE vitamin D2 per kapsel 

och  10.000 IE vitamin D3 per kapsel. Vitaminet var löst i vegetabilisk olja. Kapslarna 

analyserades och visade sig innehålla 46.800 IE D2 respektive 11.100 IE D3. 

 

Exklusionsfaktorer för studien var gastrointestinala eller skelettsjukdomar. Dessutom 

exkluderades de från studien som tog kortikosteroider, antikonvulsiva mediciner eller 

andra mediciner som påverkar vitamin D-metabolismen. 

 

Tillvägagångssätt: Projektledaren delade ut kapslarna i början av studien och vid vecka 

2, 4, 6, och 8. För att kontrollera följsamheten av intagandet av kapslarna som 

deltagarna fick ta hemma kontaktades deltagarna via mail och/eller telefon vid varje 

tillfälle kapslarna skulle tas. De svarade och bekräftade per mail när de hade tagit sina 

kapslar. Blodprov togs i början av studien, vid vecka 2,4,6,8,12 och 5 veckor efter den 

sista dosen hade administrerats. 11 av deltagarna gick med på att ta en fettbiopsi i 

början och slutet av studien, bara 9 genomförde den andra biopsin. För att mäta den 

totala 25(OH)D-nivån användes CLIA och för att mäta D2 och D3 i fettvävnaden 

användes HPLC som mätmetod. 

 
5.6.3 Resultat 

 

35 deltagare rekryterades men bara 33 ingick i analysen. Därav 3 män och 30 kvinnor, 

med en medelålder på 49.5 (9.8) år och en BMI av 25.8 (3.9) kg/m2. Vissa deltagare åt 

kalcium- eller multivitamintillskott som innehöll ca. 400 IE vitamin D och tilläts 

fortsätta att ta dessa under studiens gång. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan 

grupperna. 

 

25(OH)D-statusen ökade både i gruppen som fick D2 och i gruppen som fick D3 men 

mer i D3-gruppen. AUC (84) var 56 % högre för D3 än för D2. Värdet för jämviktsläget 

var 87.5 % högre för D3 (p=0.001). Varken D2 eller D3 hade nått ett nytt jämviktsläge 

vid dag 84. Kurvan för D2 var planare än för D3. Hastighetskonstanten för D2 var 

signifikant högre än för D3 (p=0.003) vilket pekar på ett snabbare närmande till 

jämviktsläget. 

 

Vid vecka 17, dvs. fem veckor efter studiens slut hade 25(OH)D-värdet i båda 

grupperna minskat med ett medelvärde på 14.5 (7.5) ng/ml (p=0.001). Det fanns ingen 

skillnad mellan grupperna i graden av minskningen men eftersom D2-gruppen hade ett 
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lägre värde för jämviktsläget var minskningen proportionellt mycket större för D2 (-64 

%) än för D3 (-37 %) -gruppen. Detta pekar på att D2 framkallar en ökad nedbrytning 

av 25(OH)D. Flera medlemmar av D2-gruppen hade ett mindre 25(OH)D-värde vid 

vecka 17 än vad de hade i början av studien. 

 

När det gäller D2- och D3-halten i fettvävnaden fanns det inga signifikanta skillnader i 

baslinjehalten mellan de två grupperna. Den största andelen D-vitamin var D3 och 

medelvärdet av baslinjenivån på totalt D-vitamin var 3044 (636) IE/kg.  

 

Halten av D2 och D3 i fettvävnaden ökade i båda grupperna under studiens gång. D2-

gruppen hade ett medelvärde på 2280 (400) IE/kg och D3-gruppen hade ett medelvärde 

på 4160 (3088) IE/kg, dvs nästan dubbelt så mycket som D2-gruppen. På grund av det 

ringa antalet försökspersoner som lämnade fettbiopsi var skillnaderna mellan grupperna 

dock inte signifikanta. Den totala ökningen av D-vitamin i fettvävnaden (D2+D3) var 

4160 IE/kg hos medlemmarna i D3-gruppen och bara 1300 IE/kg hos dem i D2-gruppen 

(p=0.20).  

 

Det fanns inget samband mellan 25(OH)D-värdet i fettvävnaden vid vecka 12 och 

baslinjenivån. Det fanns dock ett signifikant samband mellan 25(OH)D-värdet vid 

vecka 12 och värdet för jämviktsläget. Det fanns ett negativt samband mellan 

baslinjenivå och kroppsvikt och ett svagt negativt samband mellan baslinjenivå och 

kroppsfett men inget signifikant samband mellan ökningen av 25(OH)D och kroppsvikt 

eller kroppsfett. 

 

Resultaten visar att potensen av D3 är högre än den av D2 både när det gäller höjningen 

av 25(OH)D i serum och lagring av vitamin D i fettvävnaden. De olika mätningarna 

visar en 56 - 87 % högre potens av D3 för att öka 25(OH)D-statusen jämfört med D2 

och en mer än trefaldig ökning av vitamin D i fettvävnaden. 

 

 

6 Diskussion 
 

6.1 Tolkning av resultaten 

 

Syftet med detta arbete var att, med hjälp av en litteraturstudie, jämföra resultaten av 

kliniska studier som har undersökt effekten av vitamin D2 och vitamin D3 på 25(OH)D-

statusen i serum. Det har även varit av intresse att hitta möjliga förklaringar för de 

erhållna resultaten. De olika studierna har visat blandade resultat när det gäller potensen 

av D2 vs D3 att höja 25(OH)D-statusen. Studie 1 har kommit fram till att D2 har bättre 

effekt än D3 vid daglig administrering och att D3 har bättre effekt än D2 när det gavs 

varannan eller var fjärde vecka. Studie 2, 4, 5 och 6 visade en bättre effektivitet av D3 

än D2 för att öka och/eller upprätthålla 25(OH)D-nivåer i serum medan studie 3 har 

visat att D2 och D3 har en liknande effekt när det administrerades dagligen. Studie 4 

visade även att D3 och D2 är lika effektiva för att höja 25(OH)D3- respektive 

25(OH)D2-statusen men att D2 minskar 25(OH)D3 och därmed den totala 25(OH)D-

halten. I de studier där skillnad i effektiviteten av D2 och D3 kunde konstateras har 

skillnaden varit statistiskt signifikant (förutom i studie 1 där det inte framgår). 

 

Frågeställningen var vad en eventuell skillnad i effektiviteten mellan D2 och D3 kan 

bero på. Då den här litteraturstudien inte kan visa ett tydligt resultat att någon form av 
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D-vitaminet är mer effektivt, utan bara en lutning åt att D3 har aningen bättre 

effektivitet än D2, går det bara att spekulera vad möjliga orsaker kan vara. Tripkovic et 

al. föreslår att det finns skillnader i metabolismen av D2 och D3 på grund av en extra 

metylgrupp i sidokedjan på D2-molekylen som påverkar omvandlingen till 25(OH)D 

och även affiniteten för DBP och VDR negativt (5). Även Shieh et al. och Hammami et 

al. menar att en större ökning av 25(OH)D-nivån med D3 än med D2 kan bero på att D3 

har en längre halveringstid i serum (ca. 8 % längre än D2) eftersom DBP har större 

affinitet för D3 än D2 (10, 27). D2 finns därför i större utsträckning tillgängligt för 

andra vävnader (27).  

 

En möjlig förklaring till observationen att D2-tillskott minskar 25(OH)D3-halten skulle 

kunna vara en ökad katabolism av 25(OH)D3 hos D2-grupperna på grund av en större 

affinitet av 25(OH)D3 för 24-hydroxylasen (som bryter ned 25(OH)D) eller konkurrens 

om 25-hydroxylering (10, 26, 27). I studie 6 påvisades en proportionellt mycket större 

och snabbare nedbrytning av totalt 25(OH)D i gruppen som fick D2, fem veckor efter 

den sista administreringen, vilket enligt författarna pekar på att D2 framkallar en ökad 

nedbrytning av 25(OH)D (28). Detta skulle kunna förklara en större ökning av den 

totala 25(OH)D-halten hos de som fick D3 än hos de som fick D2. Sambandet kunde 

dock bara konstateras i de studier som mätte 25(OH)D2 och 25(OH)D3 separat, dvs 

studie 1, 4, och 5. Även i studie 3 mättes värdena separat men det kunde inte visas något 

samband mellan administrering av D2 och minskning av 25(OH)D. I studie 1, vid 

daglig administrering, har dessutom D2 varit mer effektivt än D3 och i studie 3 visades 

en liknande effekt av daglig administrering på D2 och D3. Det återstår att hitta 

förklaringar för dessa resultat. 

 

Då de erhållna resultaten pekar åt olika håll och inte med säkerhet kan bevisa en 

skillnad i effektiviteten av vitamin D2 och D3 behöver rekommendationerna för intag 

av vitamin D-tillskott för närvarande inte ändras. Då flera studier i denna analys och 

även i metaanalysen från 2012 visar en eventuell fördel av behandling med D3, 

framförallt vid administrering av höga doser, och det inte finns några tydliga nackdelar 

med intag av D3 framför D2, skulle behandlande läkare dock kunna nämna dessa 

resultat för patienten och överlämna valet av D-vitaminform till denne.  

 

6.2 Studiernas styrkor 

 

Det fanns flera styrkor med de analyserade studierna: Studie 1, 3, 4 och 5 var 

randomiserade placebokontrollerade och delvis eller dubbelblindade. Även studie 2 var 

randomiserad och placebokontrollerad och studie 6 var randomiserad och delvis 

blindad. Slumpen avgjorde i alla fall vilken grupp deltagarna hamnade i och deltagarna 

och de inblandade forskarna hade i de flesta fallen varit omedvetna om vad 

tabletten/kapseln hade för innehåll vilket innebär att studierna har högt bevisvärde. 

 

Studierna hade ett liknande upplägg. Deras huvudsyfte var att undersöka effekten av 

vitamin D2 och D3 på 25(OH)D-statusen med hjälp av kosttillskott i form av kapslar 

eller tabletter som gavs vid flera tillfällen under en längre tid. 

Alla studier, förutom studie 6 var placebokontrollerade. I de placebokontrollerade 

studier, förutom studie 2 (där skillnaden mellan behandlingsgrupper och placebogrupp 

inte redovisades) och studie 1 (där det inte framgår) har skillnaden mellan de aktiva 

behandlingsgrupperna och placebogruppen varit signifikant. 
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Antalet deltagare totalt i de 6 studierna har varit mer än dubbelt så stort som det totala 

antalet deltagare i metaanalysen från 2012 där 248 personer totalt ingick i de sju 

studierna som ingick i den slutliga analysen (5, 25). 

 

I metaanalysen från 2012 visade studiedesignen på de ingående studierna mycket större 

heterogenitet, då både bolusdoser och administrering vid flera tillfällen under en längre 

tid, administrering av vitamin D i form av kapslar, tabletter, intramuskulära sprutor samt 

berikade livsmedel ingick. Designen på de här ingående studierna är i jämförelse med 

Tripkovic et al. mycket mer homogen.  

 

6.3 Studiernas svagheter 

 

Det fanns även flera svagheter med de här redovisade studierna. Antalet studier som 

hittades som direkt jämför effekten av D2 vs D3 var för litet för att kunna dra några 

tydliga slutsatser. 

Även antalet deltagare som ingick i studierna var lågt och resultaten har därför, även om 

de till stor del är statistiskt signifikanta, inte tillräckligt mycket statistisk styrka. Studie 2 

och 6 hade ett lägre antal deltagare än de andra studierna men om man ser på 

gruppfördelningen i de andra studierna så är gruppstorlekarna (på grund av fler grupper) 

även här små. I studie 5 var följsamheten i D2-gruppen under 90 %, i studie 2 behövde 

följsamheten bara vara över 80 % för att resultaten skulle få ingå i analysen, en faktor 

som kan ha påverkat det slutliga resultatet. 

 

Det fanns även skillnader i upplägget av studierna. Antalet deltagare, deltagarnas 

etnicitet, den geografiska breddgraden där studierna utfördes, doseringshöjd, 

administreringssätt (Studie 4 och 5=tabletter, alla andra = kapslar), exponeringslängd 

och mätmetoder skiljde sig bland annat mellan de olika studierna. Att använda olika 

mätmetoder för att mäta 25(OH)D-statusen eller olika tillvägagångssätt i de 

masspektrometriska metoderna på olika laboratorier kan påverka utfallet av 

mätningarna (3). Studie 2 hade exempelvis en uppföljningsperiod på fem veckor, så att 

de slutliga värden först mättes fem veckor efter den sista administreringen. Då 

25(OH)D2 har en kortare halveringstid än 25(OH)D3 kan detta ha påverkat det slutliga 

resultatet (10). Den totala mängden administrerad D-vitamin varierade från 77.000 IE 

till 600.000 IE och studielängden varierade från 5 veckor till 25 veckor. 

 

I flera av studierna har det även visats ett negativt samband mellan baslinjenivå och 

förändringen av 25(OH)D-status vilket stämmer överens med tidigare forskningsresultat 

(27). Då deltagarna i de olika studierna hade olika baslinjenivåer kan även detta påverka 

resultaten och gör dem svåra att tolka. 

 

I studie 5 och 6 visade sig tabletterna respektive kapslarna efter analys innehålla 

avvikande D-vitaminmängder vilket borde ha påverkat den uppmätta 25(OH)D-statusen 

och skillnader grupperna emellan. 

 

Även årstiden när studierna genomfördes var olika i vissa av studierna.  

De flesta studierna genomfördes på vintern med undantag för studie 1 som utfördes i 

södra breddgrader med varmt väder även i feb-apr. I studie 2 nämns inte årstiden men 

att deltagarna exponerades för solen samt att studien borde upprepas i nordligare 

breddgrader under vintern så att det går att spekulera att studie 2 genomfördes under 

sommarmånaderna. Deltagarna i de olika studierna har därmed utsatts för olika mycket 

solexponering vilket kan påverka 25(OH)D3-nivåerna genom den endogena D3-
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syntesten och leda till falska resultat (10). I studie 1 tilläts deltagarna en solexponering 

på upp till 10 timmar per vecka. Detta kan i hög grad ha påverkat resultaten av studien. 

För att bilda vitamin D i huden krävs bara 10-20 min solbad i badkläder för att bilda 

10.000-20.000 IE (3). Det är svårt att uppskatta hur mycket D-vitamin en person bildar 

när den är utomhus då det är många faktorer som påverkar syntesen i huden. Tid på 

dagen, hur mycket hud som exponeras, ålder, användning av solskyddsfaktor och 

hudfärgen kan påverka resultaten och bidra till skillnader deltagarna emellan (6). 

Koncentrationen av 25(OH)D kan förutom av den endogena produktionen även 

påverkas av andelen kroppsfett, genetiska skillnader och upptaget i tarmen (3). 

 

Det är även svårt att avgöra hur mycket D-vitamin deltagarna har fått i sig via berikade 

livsmedel som mjölk, rapsolja och margarin. I studie 1 fick deltagarna inte dricka mer 

än ett glas mjölk om dagen. Det finns dock ingen information om vilken slags mjölk 

och om den var berikad eller inte. Ett lämpligt exklusionskriterium hade även varit att 

utesluta veganer/vegetarianer från studien, då dessa inte får i sig lika mycket vitamin D 

genom kosten. I studie 3 och 6 tilläts deltagarna även fortsätta med dagliga 

multivitamintillskott som innehöll ca. 400 IE vitamin D vilket kan ha påverkat 

resultaten, i studie 2 och 5 fanns ingen information om deltagarna tilläts äta några 

vitamintillskott som innehöll vitamin D. 

 

De flesta studierna (förutom studie 2, där antalet män och kvinnor inte är känt) hade 

gemensamt att deltagarna till större del var kvinnor (I studie 6: 3 män och 30 kvinnor) 

vilket kan ha påverkat resultaten då studie 1 har visat att det finns skillnad i 

effektiviteten av D-vitamin hos män och kvinnor, där kvinnor har en 49 % bättre 

biotillgänglighet av D-vitamin. Medelvärdet på D2 i de grupper som fick D2-tillskott 

och medelvärdet på D3 i grupperna som fick D3 tillskott var högre hos kvinnor än hos 

män. Hammami et al förklarar detta med att kvinnor har en högre förekomst av DBP 

och snabbare 25-hydroxylering (27).  

 

Det har även visats att en högre BMI är kopplad till en lägre ökning av 25(OH)D. Detta 

kan förklaras med en högre andel vitamin D som lagras i fettvävnaden och därför inte 

finns tillgängligt för 25(OH)D-syntesen (3, 6). Detta talar dock emot resultatet i studie 

1, att medelvärdet hos kvinnor var högre än hos män, då kvinnor brukar ha mer 

kroppsfett än män (27).  I det sammanhanget är det viktigt att en jämn fördelning av 

BMI mellan försöksgrupperna förekommer. Detta skedde i vissa av studierna (studie 1, 

2 och 4) men inte i alla. 

 

Av de studier som har använt daglig supplementering med låga doser (1000 eller 2000 

IE) har två kommit fram till att D2 och D3 har liknande effekt (studie 1 och 3) och två 

studier har kommit fram till att D3 har bättre effekt (studie 4 och 5). Det är intressant att 

det i studie 1 och 3 har använts kapslar som administreringssätt (som även innehöll 

gelatin respektive laktos) medan det i studie 4 och 5 har använts tabletter. Även Holick 

et al. menar att det behövs fler studier för att undersöka påverkan av det medium 

vitamin D är löst i (ex olja, laktos, etanol) på biotillgängligheten eller katabolismen av 

D2 och D3 (24).  

Vid administrering av höga doser har D3 visat sig vara mer potent än D2 för att höja 

25(OH)D- statusen, oberoende av administreringssätt. Dessa resultat stämmer även 

överens med tidigare forskning (5, 27). 
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7 Slutsats 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om det finns någon skillnad i hur 

vitamin D2 och D3 påverkar 25(OH)D-statusen i blodet. Även om resultaten inte ger ett 

tydligt svar på en skillnad i effektiviteten av D2 vs D3 så har flera studier visat att D3 

har en bättre effekt än D2 för att höja 25(OH)D-halten, åtminstone när det gäller höga 

doser. Fler kliniska studier med ett större antal deltagare och en mer liknande 

studiedesign, med framförallt likadana mätmetoder, borde därför genomföras för att 

hitta tydligare svar. I nuläget, enligt resultaten av denna litteraturstudie, behöver 

rekommendationerna inte anpassas och en likvärdighet i potensen av D2 och D3 att höja 

och upprätthålla 25(OH)D-statusen borde utgås ifrån. 
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