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Sammanfattning 
Både typ 2-diabetes och D-vitamin brist ökar hos världens befolkning och ett samband 
mellan förekomsten av dem båda har setts i olika studier. Typ 2-diabetes ger en 
minskad känslighet för insulin samt en ökad resistens där cellerna svarar dåligt på 
insulinet. Med tiden tröttas de insulinproducerande β-cellerna ut och sekretionen avtar. 
Vitamin D bildas ur 7-dehydrokolesterol i hudens celler vid UV-ljusbestrålning eller 
tas upp från födan. Vitamin D har många funktioner, bland annat att genom att det 
uppreglerar insulinreceptorer, ökar kalciumupptag och hämmar inflammationer. Syftet 
med denna studie var att undersöka hur tillskott av vitamin D påverkar sekretion av 
insulin samt känsligheten och resistensen för insulin, hos personer med typ 2-diabetes 
eller med ökad risk att drabbas av sjukdomen. Studien gjordes som en litteraturstudie 
där studier söktes på PubMed via Linnéuniversitetets bibliotek.  
Studierna skilde sig åt då det gällde både längd på behandling och dos av vitamin D, 
vilket gjorde det svårt att tydligt se om D-vitamintillägg påverkar de olika faktorerna. 
Dock verkar det finnas ett samband mellan halten 25(OH)D och insulinkänslighet samt 
insulinresistens. När halten 25(OH)D i blodet ligger på en nivå runt 60 ng/ml påverkas 
känsligheten och resistensen positivt. Sekretion av insulin påverkas mindre av enbart 
D-vitamintillskott, då detta är en kalciumberoende process. Fler studier behövs där 
deltagarna är fler och studietiden längre för att klargöra effekten av vitamin D på 
insulinkänslighet, insulinsekretion och insulinresistens.  
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SUMMARY 

 

The incidence in type 2 diabetes mellitus is increasing worldwide. Defects in insulin 
sensitivity, secretion and the β-cell function all contribute to the development of type 
2 diabetes. Recent studies indicate that vitamin D deficiency may be associated with 
a higher risk of developing type 2 diabetes.  Also the incidence of vitamin D 
deficiency is rising worldwide. Risk factors for vitamin D deficiency include 
inadequate sunlight exposure, skin pigmentation, age and obesity. Humans can form  
vitamin D in presence of sunlight or obtain it from food, although diet contains rather 
low levels of vitamin D. Vitamin D regulates the calcium uptake but is also 
important for the expression of insulin receptors, the secretion of insulin and function 
of the β cell.  

The aim of this study was to investigate the role of vitamin D on insulin sensitivity, 
resistance and secretion in subjects with type 2 diabetes or with a higher risk of 
developing the disease.  

The method used was a literature study. Articles were searched in PubMed via the 
Linnéus university. Six articles were selected for the work. 
Two of the articles showed a significant reduction in insulin resistance, and in both 
articles participants reached a level 25(OH)vitamin D of 40-60 ng/ml at the end of 
the study. Two articles did not show any change in resistance, sensitivity or 
secretion. Only one of the studies showed an increase in secretion, but this study also 
included calcium supplementation. One study showed a decrease in sensitivity, 
which was not expected.  
The six studies examined did not give any convincing results. This could depend on 
the fact that the studies did not use the same amount of vitamin D, nor was the length 
of studies the same. The participants reached a level of 25(OH)vitamin D ranging 
from 31 to 60 ng/ml at the end of the studies. This wide range also makes it difficult 
to draw conclusions. At which level 25(OH)vitamin D ensures optimal function is 
today still a question.  

Although the six studies did not show conclusive results, vitamin D could have an 
effect on insulin resistance and sensitivity if the level is high enough. Larger and 
longer randomized controlled trials need to be done to further evaluate the effect of 
vitamin D on insulin resistance, sensitivity and secretion.    
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INTRODUKTION   

Övervikt och fetma ökar lavinartat i stora delar av världen. I Sverige beräknas 
varannan man och var tredje kvinna vara överviktig. Hand i hand med övervikten går 
insulinresistens och typ 2 diabetes (Mårild et al., 2011). Insulinresistens minskar det 
insulinstimulerade upptaget av glukos i fett- och muskelceller och ger en ökad 
glukoneogenes i levern, vilket leder till en ökad blodsockerhalt. En konstant hög nivå 
av glukos i blodet ger svåra skador på hjärta och kärl och 2/3 av alla med typ 2-
diabetes avlider i hjärt-kärlsjukdom (Berne & Fritz, 2011).  
Flertalet epidemiologiska studier har visat ett samband mellan brist på vitamin D och 
förekomsten av insulinresistens och typ 2-diabetes (Stivelman & Retnakaran, 2012). 
Båda tillstånden ökar och de har gemensamma riskfaktorer såsom övervikt och dålig 
livsstil (Stivelman & Retnakaran, 2012). 

 

 

Diabetes Mellitus   

 

Diabetes Mellitus är en endokrin sjukdom som ger metabola störningar. Typiskt för 
sjukdomen är hyperglykemi orsakad av hämmad insulinproduktion, ofta i 
kombination med en sänkt perifer insulinkänslighet (Hackett & Thomas, 2007).  
Det finns flera olika typer av diabetes mellitus, där typ 1 och 2 är de vanligaste. Vid 
typ 1 sker en autoimmun nedbrytning av de insulinproducerande β-cellerna, vilket 
oftast leder till en total insulinbrist (Hackett & Thomas 2007). Typ 2-diabetes startar 
oftast med insulinresistens och med tiden följer även sviktande β-cellsfunktion 
(Berne & Fritz, 2011). 
Då typ 1 oftast debuterar vid yngre åldrar ses utvecklingen av typ 2 framförallt hos 
personer över 40 år. Dock ses nu en ökning även bland barn och ungdomar (Hackett 
& Thomas, 2007).  
Kopplingen mellan typ 2-diabetes och övervikt är tydlig, och 80 % av alla med typ 2 
diabetes är överviktiga (Hackett & Thomas, 2007). Det finns även ett starkt genetiskt 
samband och ett 30-tal riskgener har identifierats (Berne & Fritz, 2011).  

Både hos diabetiker med typ 1 och typ 2-diabetes uppträder komplikationer i form av 
mikro- och makrovaskulära skador. Retino- och makulopati är vanligt vid typ 2- 
diabetes och med åldern utvecklas ofta en uttalad perifer neuropati (Berne & Fritz, 
2011). Kardiovaskulära sjukdomar är mycket vanligt och 2/3 av alla med typ 2 
diabetes avlider av någon form av hjärt-kärlsjukdom (Berne & Fritz, 2011).  

Diabetes diagnostiseras genom mätning av P-glukosvärdet vid fasta eller efter 
glukosbelastning. Vid glukosbelastning innebär ett värde över 11,0 mmol/l diabetes 

mellitus. Vid värden mellan 7,8 och 11,1 mmol/l anses nedsatt glukostolerans 
föreligga. För att diagnosen diabetes ska ställas krävs förhöjda värden vid två olika 
tidpunkter (Berne & Fritz, 2011). 



7 
 

Insulin 

Syntes och sekretion  

 
Insulin är ett peptidhormon som produceras i pankreas β-celler. Det syntetiseras som 
ett förstadium, preproinsulin, i det endoplasmatiska retiklet, figur 1.I golgiapparaten 
klyvs det sedan till proinsulin varpå insulin plus ett fragment kallat C-peptid bildas 
och packas i vesiklar. Vesiklinnehållet frisätts genom exocytos när glukoshalten i 
blodet ökar (Rang et al., 2007).  

Frisättningen av insulinet regleras av flera faktorer. Glukos är viktigast och 
stimulerar både frisättning och nysyntes av insulin. Andra faktorer som ger 
insulinfrisättning är aminosyror, fettsyror och signaler från parasympatiska systemet.  
Hormoner från GI-kanalen, vilka frisätts vid födointag, påverkar också 
insulinfrisättningen (Hackett & Thomas, 2007; Rang et al., 2007).  

När insulinet frisatts går det via det enterohepatiska systemet till levern där hälften av 
insulinet bryts ner. Väl ute i den perifera vävnaden cirkulerar insulinet som monomer 
och har en halveringstid på ca fem minuter. Insulinet metaboliseras sedan helt i 
levern och njuren (Hackett & Thomas, 2007). 

  

Figur 1. Syntes av insulin från preproinsulin. Modifierad från Wikipedia. 

 

Effekter av insulin  

 

Insulin har många effekter i kroppen och påverkar framförallt lever-, muskel- och 
fettceller. På muskel- och fettceller binder insulin till en receptor av typen 
tyrosinkinaskopplad receptor. Härigenom aktiveras receptorn, vilket leder till 
förändringar i cellen och glukostransportör-4 (GLUT-4) inkorporeras i 
cellmembranet vilken transporterar in glukos in i cellen (Henningsson, 2009).  



8 
 

I levern hämmar insulin glykolysen och glukoneogenesen men ökar 
glykogenbildningen.  I muskelcellerna stimuleras glykogensyntesen och glykolysen, 
aminosyror tas upp och omvandlas till proteiner. Triglycerider bildas från glukos i 
fett- och leverceller. Insulin ger också en minskad nedbrytning av proteiner i levern. 
Transporten av kalium och kalcium in i celler påverkas också av insulin precis som 
nukleosider och oorganiskt fosfat (Rang et al., 2007).  

 

 

Insulinresistens  

 
Kliniska fynd vid insulinresistens är förhöjda nivåer av fria fettsyror, hyperglykemi 
samt en kompensatorisk hyperinsulinemi (Sjöholm, 2012).  
Orsakerna till insulinresistens är idag inte helt klarlagda och troligtvis är det många 
olika faktorer som påverkar. Ett tydligt samband är att övervikt och fetma leder till 
ökade inflammationer. Detta beror delvis på att antalet makrofager, vilka utsöndrar 
cytokiner, i fettväven ökar. Framförallt frisätts TNF-α, som hämmar den 
intracellulära signaleringen då insulin binder till sin receptor och effekten uteblir, 
d.v.s GLUT-4 translokeras inte till cellytan (Johnson & Olefsky, 2013). 
Personer med övervikt har oftast mer bukfett. Detta fett skiljer sig från det subkutana 
fettet. Cellerna i bukfettet är mindre känsliga mot insulin och frisätter större mängder 
fria fettsyror (Hackett & Thomas, 2007). De fria fettsyrorna hämmar precis som 
TNF-α insulinets cellsignalering, framförallt i lever- och muskelceller (Johnson & 
Olefsky, 2013). 

En annan orsak som har diskuterats är kopplingen av insulinresistens till vitamin D-
brist. 

 

 

Metoder att mäta känslighet och resistens 

 

Det finns idag många olika sätt att mäta bristen på insulinsekretion, känsligheten för 
insulin och β-cellernas förmåga.  
Oralt glukosbelastningstest (OGTT) är ett enkelt test för att påvisa glukosintolerans 
och typ 2-diabetes. Patienten får efter en natts fasta inta ca 75 g glukos varpå 
blodprov tas vid tiden 0, 30, 60 och 120 minuter. Från proverna mäts glukoshalt och 
insulinkoncentration. Provet säger inget om insulinkänsligheten men OGTT används 
ofta som grund för ett flertal andra test för att förutsäga insulinkänslighet 
(Muniyappa et al., 2008).  

HOMA-IR, homeostasmodellen för insulinresistens, utgår ifrån koncentrationen av 
insulin multiplicerat med glukoshalten under fasta delat med en konstant, 22,5. 
HOMA-IR är ett värdefullt verktyg för att avgöra insulinresistens men hos personer 
med mycket nedsatt β-cellsfunktion kommer resultaten att bli missvisande. 
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HOMA%β anger hur β-cellerna svarar på glukosbelastning under fasta och 
HOMA2%S anger insulinkänslighet (Muniyappa et al., 2008).   

MISI, Matsuda insulinkänslighets index, beräknas från glukos- och insulinhalten i 
plasma under OGTT och talar om hur den totala insulinkänsligheten i kroppen ser ut. 
MISI är ett mycket bra hjälpmedel för att förutsäga risken för att utveckla typ 2 
diabetes (Muniyappa et al., 2008).  

Insulinsekretionshastigheten, ISR, bestämmer sekretionen av insulin utifrån mätning 
av C-peptid under OGTT (Harris et al., 2012).  

QUICKI, kvantitativt insulinkänslighetsindex, är en matematisk omvandling och 
empiriskt härledd metod för att ge ett värde på insulinkänsligheten genom 
glukoshalten och insulinkoncentrationen under fasta. Även om QUICKI fungerar 
bäst på insulinresistenta personer är det ett mycket tillförlitligt test för att beräkna 
insulinkänslighet och för att förutse diabetessjukdom (Muniyappa et al., 2008). 

FSIVGTT, frekvent samplad intravenös glukosbelastning, är ett test som mäter 
insulinkänslighet/resistens genom intravenös tillförsel av glukos under två minuter. 
Blodprov tas sedan med visst tidsintervall under tre timmar. Värdena behandlas 
sedan av ett dataprogram för att ge ett index på insulinkänsligheten, Si (Muniyappa et 

al., 2008). 

 

 

Vitamin D  

 

Vitamin D är en beteckning för flera former av aktiva metaboliter vilka fungerar som 
hormoner i kroppen (Rang et al., 2007).  
Kolekalciferol (vitamin D3) och ergokalciferol (vitamin D2) är de två huvudsakliga 
formerna av vitamin D. Vitamin D3 bildas i huden genom solens strålar eller intag av 
viss föda, så som fet fisk eller vitamin D-berikad mat (de Paula & Rosen, 2012).  
Vitamin D2, vilken syntetiseras utifrån ergosterol, förekommer främst i olika 
svampsorter (Wacker & Holick, 2013). 
Då vitamin D tas upp genom födan inkorporeras det i kylomikroner och förs via det 
lymfatiska systemet till det venösa blodomloppet (Wacker & Holick, 2013). 
I blodet binder vitamin D till vitamin D-bindande protein, DBP, och transporteras till 
levern för vidare syntes eller till fettväven för inlagring (Wacker & Holick, 2013). 

 

I huden finns keratinocyter och fibroblaster. Dessa celler har i sina cellmembraner 7-
dehydrokolesterol. Genom energin från UVB-strålning öppnas B-ringen i 
kolesterolet och previtamin D3 bildas.  Previtamin D3 genomgår snabbt omvandling 
till vitamin D3 genom värme. Under denna process frisätts vitamin D3 från 
plasmamembranet till det extracellulära utrymmet. Där kommer vitamin D3 att binda 
till DBP och tas upp till blodet i kapillärerna för vidare transport till levern (Holick et 
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al., 2004).  
Inte allt av det previtamin D3 som bildas i huden omvandlas till vitamin D3, inte 
heller kommer allt vitamin D3 att gå vidare till blodet. Detta beror på att UVB-
strålningen även bildar andra metaboliter. De ses som inaktiva metaboliter och 
påverkar inte kalciumupptaget. Detta är en anledning till att det inte bildas toxiska 
nivåer av vitamin D3 genom intensivt solande (Holick et al., 2004). 

 

 

Syntes av vitamin D till kalcitriol 

 

För att vitamin D ska omvandlas till sin aktiva metabolit kalcitriol (1,25(OH)2D) 
måste den genomgå flera hydoxyleringssteg, figur 2.  
Det första steget sker i levern där hydroxylering av vitamin D3 sker med enzymet 25-
hydroxylas till 25-hydroxyvitamin D3 (25(OH)D3) (Christakos et al., 2010). 
I njurens proximala tubuli sker ytterligare en hydroxylering av 25(OH)D3 med 
enzymet 1α-hydroxylas och den aktiva formen 1,25(OH)2D bildas (Christakos et al., 

2010).  
Syntesen av 1,25(OH)2D i njuren regleras av flera faktorer, där parathormon (PTH) 
stimulerar syntesen av kalcitriol medan kalcium och fibroblast tillväxtfaktor-23 
hämmar produktionen (Wimalawansa, 2012). 
1α-hydroxylas uttrycks även av andra vävnader än njuren. Skelett, placenta, 
keratinocyter, makrofager, T-lymfocyter och β-celler är några vävnader som kan 
bilda enzymet och därmed lokalt bilda kalcitriol (Wacker & Holick, 2013).  
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Figur 2. Syntes från 7-dehydrokolesterol till kalcitriol. Modifierad från Wikipedia 

 

Vitamin D- receptorn   

 

Kalcitriol tros idag påverka uttrycket av 229 olika gener (Battault et al., 2013).  
Effekten genereras genom bindning till vitamin D-receptorn (VDR), 
som är en intracellulär receptor och fungerar som en transkriptionsfaktor. Då VDR 
har bundit kalcitriol bildas en heterodimer med retinoid X-receptorn (RXR). 
Komplexet binder sedan till vitamin D-responselement i DNA och påverkar uttrycket 
av olika gener (Haussler et al., 2011). 
VDR finns på många platser i kroppen och minst 37 olika celltyper har identifierats 
som uttrycker VDR (Battault, et al., 2013). Framförallt finns VDR i tunntarm, i β-
celler, njure, epitelceller i huden, i osteocyter och kondroblaster samt i 
immunförsvarets celler (Wang et al., 2012).  
VDR finns också i plasmamembranet i många celler. När kalcitriol binder in till 
VDR i plasmamembranet aktiveras ett second-messengersystem. Detta leder till 
snabba förändringar i cellen. Några av de effekter man känner till är öppnandet av Cl-

- eller Ca2+-kanaler och sekretion av insulin från β-celler (Battault et al., 2013). 
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Det som anses som kalcitriolets viktigaste funktion är att reglera upptaget av Ca2+ i 
tarmen. I de intestinala cellerna binder kalcitriol intracellulärt till VDR och främjar 
uttrycket av kalciumbindande protein. Detta protein styr den aktiva transporten av 
Ca2+ över membranet (Lips, 2006).  

 

 

Hur mycket D vitamin behövs i dagligt intag?  

 

25(OH)D är lagringsformen av vitamin D och är den form som förekommer mest i 
cirkulationen vid ett normalt intag eller syntes av vitamin D (Heaney et al., 2008). 
Detta gör 25(OH)D till en bra indikator för att mäta halten vitamin D i blodet. 
Idag anses brist föreligga vid värden under 20 ng/mL och insufficiens vid 21-29 
ng/ml (Holick et al., 2011).  
Vad som är brist har länge baserats på vitamin Ds roll i kalciumupptaget och halten 
av paratyroideahormon, PTH, men med upptäckten att vitamin D har flera effekter i 
kroppen har frågan om dessa nivåer är korrekta väckts. Många forskare anser att en 
halt 25(OH)D över 30 ng/mL kan anses som tillräcklig men en nivå på 40-60 ng/ml 
är att föredra (Wacker & Holick, 2013). 
För att hålla en nivå på 40-60 ng/mL behövs 1500 till 2000 IE vitamin D per dag 
(Holick, 2012). Intaget av vitamin D genom födan täcker generellt endast 5 till 10 
procent av behovet; resterande behöver komma från den kutana omvandlingen 
(Heaney, 2008).  

 

I Sverige är det rekommenderade intaget av vitamin D 7,5 µg, 300 IE, för personer 
mellan 2 och 60 år. Barn under 2 år och personer över 60 år bör få i sig 10 µg,      
400 IE, per dag (Livsmedelsverket, 2013). Här är den övre gränsen satt till 50 µg, 
2000 IE. 
I USA rekommenderas något högre nivåer; personer mellan 1 till 70 år 
rekommenderas att få i sig 15 µg, 600 IE, och den övre gränsen är 100 µg, 4000 IE 
(IOM, 2013). 

För att bristen på vitamin D ska ge symtom måste halten vara låg under en lång tid då 
kroppen kompenserar för bristen. De symtom som är tydligast är de som är kopplade 
till benmetabolismen. Detta ger rakitis hos barn och osteoporos och osteomalaci hos 
vuxna (Wimalawansa, 2012). Andra mindre tydliga symtom är letargi, ökad 
känslighet för infektioner, försämrat tillstånd av redan existerande kroniska 
sjukdomar samt muskelvärk och bensmärta (Wimalawansa, 2012).  
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Orsaker till vitamin D-brist 

 

Anledningen till att fler utvecklar brist på vitamin D tros framförallt vara ändrade 
solvanor och mer inomhusaktivitet. Användandet av solskyddsfaktor hämmar 
omvandlingen av 7-dehydrokolesterol till vitamin D. En solskyddskräm med SPF 30 
kan hämma omvandlingen med 70 % (Holick et al., 2011).  
Mörkhyade personer, som har ett naturligt skydd mot solens strålar, behöver minst 
tre gånger så lång tid i solen som en ljushyad person för att bilda samma mängd 
vitamin D (Holick et al., 2011).  
Andra orsaker till att brist uppstår är åldrande hud, långtidsanvändning av vissa 
mediciner såsom antiepileptika och kortikosteroider, fetma eller malabsorption av 
fett (Wimalawansa, 2012). 

 

 

Kopplingen mellan vitamin D och insulinresistens samt typ 2-diabetes 

 

Flertalet tvärsnittsstudier har visat en ökad risk för typ 2-diabetes och nedsatt 
glukosmetabolism vid D-vitamin brist (Mezza et al., 2012). Orsakerna till detta 
samband tros vara flera även om mekanismerna bakom inte är helt klarlagda. 
En biologisk faktor som talar för ett samband är att β-cellerna uttrycker vitamin D-
receptorer samt de enzymer som deltar i vitamin D-metabolismen. Även de celler 
som påverkas av insulin, fettceller och skelettmuskelceller, uttrycker VDR  
(Stivelman & Retnakaran, 2012). Vitamin D har visats påverkar både β-cellernas 
funktion och syntes av insulin samt verka skyddande mot destruktionen av β-cellerna 
(Pliz et al., 2013). Vitamin D uppreglerar insulinreceptorerna och ökar 
glukostransporten. Detta sker genom att kalcitriol aktiverar transkriptionen av gen för 
insulinreceptorn (Stivelman & Retnakaran, 2012).  
Osteokalcin är ett hormon som utsöndras av osteoblaster. Detta förbättrar tillväxten 
av β-cellerna samt ökar insulinkänsligheten. Utsöndringen av osteokalcin påverkas 
av vitamin D-halten (Pilz et al., 2013).  
En uttalad brist av vitamin D ger förhöjda nivåer av PTH. Höga halter av hormonet 
har påverkan på β-cellerna och hämmar både syntes och sekretion av insulin men 
även insulinkänsligheten i målorganen påverkas (Mezza et al., 2012).  
Ytterligare ett samband har setts i de säsongsberoende svängningarna i glukoshalten 
och 25(OH)D nivåerna i blodet. Under vinterhalvåret tenderar glukoshalten att öka 
och 25(OH)D minskar (Stivelman & Retnakaran, 2012).  
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Syfte   

 

Syftet med den här litteraturstudien var att titta på hur tillskott av vitamin D påverkar 
insulinkänslighet, insulinresistens och insulinsekretion hos personer med uttalad typ 
2-diabetes eller med en ökad risk för typ 2 diabetes.  

METOD 

 

Detta examensarbete är en litteraturstudie där artiklar har sökts i databasen PubMed 
via Linnéuniversitetets bibliotek i mars 2013.  

Sökningen gjordes med sökorden; ”vitamin D, type 2 diabetes, insulin resistance, 
sensitivity och supplementation” Sökningen begränsades till att inkludera artiklar 
publicerade de senaste 5 åren, tillgång till fulltext, samt vara randomiserade 
kontrollerade prövningar, RCT.  
Detta gav fyra träffar vilka valdes ut till arbetet. När sökordet ”sensitivity” togs bort 
genererades sju artiklar varav fyra redan valts i första sökningen. Endast en av de 
övriga tre valdes ut då de två andra inte var relevanta för arbetet.  
För att få tillgång till fler artiklar togs kravet på RCT bort och sökningen begränsades 
till studier publicerade från och med 2011. Detta gav 26 artiklar med varierande 
innehåll. En artikel ansågs kunna tillföra arbetet material och valdes ut.  
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RESULTAT  

 

De sex studier som har studerats i detta examensarbete ger skilda resultat huruvida 
tillskott av vitamin D påverkar insulinkänslighet, insulinresistens eller sekretion av 
insulin hos personer med typ 2-diabetes eller med en ökad risk att drabbas av 
sjukdomen. Ur studierna kan man se ett visst samband mellan behandlingslängd samt 
halten 25(OH)D och en minskad resistens samt ökad känslighet för insulin. När 
halten kommer över 37 ng/ml ses en minskad resistens för insulin och en ökad 
känslighet för insulin hos målcellerna då behandlingen varar mer än fyra veckor. Då 
halten 25(OH)D är runt 30 ng/ml påverkas inte insulinkänslighet, insulinresistens 
eller insulinsekretion signifikant hos deltagarna i studierna.  

De sex granskade studierna sammanfattas i tabell I och redovisas därefter mera i 
detalj. 
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Tabell I. Sammanfattning av de sex granskade studierna. 

Ref Författare  

Publicerings år 

Studiedesign Behandlings 

period 

Dos  Halt 25(OH)D vid 

studiens slut i D-

vitamingruppen 

Resultat 

Studie 1 Harris, Pittas and 
Palermo 2012 

RCT 12 veckor 4000IE vitamin D3 
per dag 

32,5 ng/ml Känsligheten minskade 
Ingen skillnad på 
resistensen 
  

Studie 2 Eftekhari, et al. 
2011  

RCT  12 veckor  0,50µg kalcitriol per 
dag  

34,1 ng/ml Inga skillnader i resistens, 
sekretion eller 
känsligheten. 

Studie 3 von Hurst, 
Stonehouse and 
Coad 2010  

RCT   6 månader 4000IE vitamin D3 
per dag 

37 ng/ml Resistensen minskade  
Känsligheten ökade  
Ingen skillnad på 
sekretionen 

Studie 4 Mitri, et al. 2011 2*2 faktoriell 
dubbelblindad 
randomiserad 
placebo 
kontrollerad studie 

16 veckor 2000IE vitamin D3 
och 800 mg kalcium 
eller placebo per dag 

31 ng/ml 
 
 
 

Sekretionen ökade  
Känsligheten ingen 
förändring  

Studie 5 Talaei, 
Mohamadi and 
Adgi 2013  

Före och efter 
studie 

8 veckor  50000IE vitamin D3 
per vecka  

60 ng/ml 
 
 
 

Resistensen minskade 

Studie 6  Parekh, et al. 
2010  

RCT   4 veckor 300000IE vitamin D3  40 ng/ml Inga förändringar i 
resistens eller sekretion 
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Studie 1  

A randomized, placebo-controlled trial of vitamin D supplementation to improve 

glycaemia in overweight and obese African Americans (Harris et al., 2012). 

 

Syfte 

Syftet med studien var att fastställa om vitamin D-tillägg förbättrar insulinsekretion, 
insulinkänslighet och glykemi.  

Metod eller studiedesign 

Studien var en 12 veckors randomiserad, placebokontrollerad parallellgruppstudie. 
Inklusionskriterier var; BMI mellan 25-39,9 kg/m2, fasteglukos ≥5,5 mmol/L eller ett 
HbA1c mellan ≥5,8 % och 7 %.  

Studiens primära effektmått var insulinsekretionshastighet, (ISR), Matsuda 
insulinkänslighetindex, (MISI), samt plasmaglukosnivån två timmar efter 
glukosbelastning, (OGTT).  

Totalt screenades och randomiserades 100 afroamerikaner över 40 år till antingen 
4000 IE vitamin D3 per dag eller placebo. Deltagarna ombads att även ta ett tillägg 
av kalcium på 600 mg/dag.   

Vid studiens inledning fick deltagarna besvara frågor om hälsotillstånd och 
hälsorelaterade vanor. Vikt och längd mättes varifrån BMI beräknades. Ett OGTT 
test gjordes varpå insulin, glukos och C-peptid mättes vid tiden 0, 30, 60, 90 och 120 
minuter. Deltagarna gjorde två återbesök för provtagning efter försöksstart, vid dag 
42 och 84. Även halten kreatinin, kalcium och 25(OH)D mättes vid provtillfällena.  

Resultat 

Av de 100 personer som gick in i studien behandlades 49 personer med 4000 IE per 
dag och 51 med placebo. Antalet som fullföljde studien och analyserades var 43 
personer i vitamin D gruppen respektive 46 personer i placebogruppen.  

Följsamheten hos deltagarna var 94,4% i vitamin D-gruppen och 96,5 % i 
placebogruppen.  

Vid studiens slut låg medelvärdet 25(OH)D på 32,5 ± 11,2 ng/ml i vitamin D-
gruppen jämfört med 15,0 ± 6,4 ng/ml i placebogruppen, vilket kan jämföras med ett 
utgångsvärde på cirka 15 ng/ml för båda grupperna.  

PTH-halten minskade i båda grupperna tack vare tillskott av kalcium, allra mest i 
gruppen som fick vitamin D-tillägg.  

Förändringarna i MISI var signifikanta mellan de båda grupperna. Vitamin D-
gruppen minskade i insulinkänsligheten från försökets startvärde med 0,18 (4 %) och 
placebogruppen ökade med 0,11 (12 %), (p=0,034). 
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Värdet på HOMA-IR för vitamin D-gruppen blev 0,26 och -0,07 för placebogruppen 
Skillnaden var inte signifikant (p= 0,181).  
Däremot ökade insulinsekretionshastigheten signifikant i vitamin D-gruppen jämfört 
placebogruppen (p= 0,024). Förändringen var 3,1(2 %) mot 86,9 (12 %) i 
placebogruppen mot vitamin D-gruppen. 
IG index, vilket anger halten insulin vid förstafasresponsen vid OGTT, och 
dispositionsindex, totala insulinresponsen vid glukosbelastning, var lika för de båda 
grupperna. Även blodsockerhalten var opåverkad.  

Vid bedömning av studien utifrån Jadads poängskala för kvalitetsbedömning fick 
studien tre av fem möjliga poäng. Studien är randomiserad men inte dubbelblindad. 
Avhopp från studien har redovisats och metoden för randomiseringen är beskriven. 

 

Studie 2 

Impact of treatment with oral calcitriol on glucose indicies in type 2 diabetes 

mellitus patients (Eftekhari et al., 2011).  

 

Syfte  

Studiens syfte var att bedöma effekten av vitamin D-tillskott på glukosmetabolismen 
hos personer med typ 2-diabetes.  

Studiedesign 

Studien var en dubbelblind randomiserad placebokontrollerad studie där 70 personer 
med icke insulinbehandlad typ 2-diabetes behandlades under 12 veckor. Deltagarna 
skulle ha en väl kontrollerad fasteglukos nivå, serumkalcium <10,5 mg/dl, normal 
lever- och njurfunktion, de fick inte ha haft en historia med njursten eller 
hyperkalcemi.  
En slumpmässig indelning av deltagarna gav de två grupperna; placebo- eller vitamin 
D-behandlade. Två kapslar per dag à 0,25 µg kalcitriol gavs till gruppen som fick 
aktiv behandling.  
Genom intervju- och frågeformulär fastställdes demografi och kostvanor. Vikt och 
längd mättes varur BMI beräknades.  

Vid studiens start samt vid vecka 6 och 12 togs blodprov på deltagarna för att mäta 
glukos, insulin, kalcium och fosfat. Även HbA1c och 25(OH)D mättes.  
För beräkning av insulinresistens och β-cellfunktion användes HOMA. 
Insulinkänsligheten beräknades med hjälp av QUICKI. Vid ett värde på ≥ 2,6 i 
HOMA och ≤0,33 i QUICKI anses insulinresistens föreligga.  

Resultat  

I varje grupp ingick 35 personer. Överlag sågs inga signifikanta skillnader mellan de 
två grupperna under studiens gång.  
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HOMA-IR ökade något i båda grupperna men ökningen var inte signifikant.  
Ingen skillnad sågs i QUICKI mellan de båda grupperna. I HOMA-%β sågs en liten 
skillnad, dock inte signifikant.  

Vid en jämförelse från försökets start och efter tre månaders behandling sågs inom 
grupperna förändringar i mätvärden, med bättre värden för kalcitriolgruppen. 
Exempelvis ökade halten plasmaglukos under fasta mer i kontrollgruppen och 
ökningen av insulinsekretion var större i vitamin D-gruppen.  
Även HbA1c ökade i båda grupperna, mest i placebogruppen med 8,6 % mot 7,9 %.  
  
Halten 25(OH)D var i kontrollgruppen vid försökets start 38,5 ng/ml och 43,3 ng/ml 
i behandlingsgruppen. Halten minskade i båda grupperna och var efter tre månader 
30,9 respektive 34,1 ng/ml.  

Vid bedömning av studien efter Jadads poängskala får studien noll poäng och anses 
därmed vara av låg kvalité. Studien är randomiserad och maskerad men metoderna 
för randomisering och maskering är inte angivna. Inte heller anges avhopp från 
studien.  

 

 Studie 3   

Vitamin D supplementation reduces insulin resistance in South Asian women living 

in New Zealand who are insulin resistant and vitamin D deficient – a randomised, 

placebo-controlled trial (von Hurst et al., 2012).  

 

Syfte  
Syftet med studien var att undersöka den effekt som en förbättrad D-vitaminstatus 
ger på markörer för det metabola syndromet, då framförallt insulinresistens, hos 
kvinnor som är insulinresistenta samt är vitamin D insufficienta.  

Studiedesign 

Studien var en dubbelblindad placebokontrollerad studie. Deltagarna var kvinnor i 
åldern 23-68 år från Nya Zeeland med sydasiatisk härkomst. Alla hade D-
vitaminbrist och ett insulinresistensvärde, IR,  ≥1,93. Exklusionskriterier var en 
fasteglukoshalt ≥7,2 mmol/l, medicinskt behandlad diabetes och vitamin D-tillskott 
≥25 µg (1000 IE) per dag.  

81 kvinnor deltog i studien, 39 i placebogruppen och 42 i vitamin D-gruppen som 
fick 4000 IE vitamin D per dag i sex månader. 
Mätning av fasteglukos samt vikt och längd gjordes vid försökets start samt vid slutet 
av studien. Ytterligare ett blodprov gjordes efter tre månader för att mäta 
kalciumjonhalten för att undvika allvarliga biverkningar. 

Resultat 

Serum-25(OH)D-koncentrationen ökade signifikant i vitamin D-gruppen de första tre 
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månaderna för att sedan minska under de följande tre månaderna från 8,6 ng/ml till 
37,9 ng/ml. Även i placebogruppen ökade halten 25(OH)D, från 8,6 ng/ml till 29,5 
ng/ml. 

Signifikanta förbättringar sågs i vitamin D-gruppen avseende insulinkänslighet, 
insulinresistens och fasteinsulin jämfört med placebo.  
HOMA-IR minskade med -0,25 i vitamin D-gruppen och ökade med 0,36 i 
placebogruppen, p=0,02.  
Insulinkänsligheten ökade från 60,6 till 68,0 i vitamin D-gruppen jämfört med en 
minskning från 50,7 till 44,8 i placebogruppen (p=0,003).  
Fasteinsulinhalten minskade i vitamin D-gruppen med -1,3 mU/l jämfört med en 
ökning med 1,1 mU/l i placebogruppen (p=0,02).  
Det förekom inga stora skillnader i fasteglukosvärdet, β-cells funktion, C-peptid eller 
kolesterolvärden mellan grupperna eller inom gruppen vid olika tidpunkter. 

Vid bedömning av studien efter Jadads poängskala får studien fem poäng och är av 
god kvalité. Det är en randomiserad dubbelblind studie. Randomisering och 
maskering har beskrivits. Avhopp från studien har angivits liksom anledningen till 
avhoppen.  

 

Studie 4   

Effects of vitamin D and calcium supplementation on pancreatic β cell function, 

insulin sensitivity, and glycemia in adults at high risk of diabetes: the Calcium and 

Vitamin D for Diabetes Mellitus (CaDDM) randomized controlled trial (Mitri et al., 

2011).  

 

Syfte 

Målsättningen med studien var att bedöma effekten av vitamin D och 
kalciumtillskott, ensamt eller i kombination, på β-cellfunktion, insulinkänslighet och 
glukostolerans hos vuxna med typ 2-diabetes eller med en hög risk för diabetes typ 2.  

Studiedesign 

Studien var en 2 till 2 faktoriell, dubbelblindad, placebokontrollerad och 
randomiserad studie. Inklusionskriterier var; ålder över 40 år, BMI mer än 25 eller 23 
om asiatiskt ursprung, glukosintolerans eller tidig diabetes diagnostiserad genom 
plasmaglukos över 140 mg/dl vid glukosbelastning.  
Deltagare, som behandlades för diabetes, med viktförändringar över 4 kg eller som  
tog tillskott av vitamin D eller kalcium åtta veckor före studiens start, uteslöts. Även 
deltagare med hyperparathyreoidism, hyperkalcemi och kroniska njursjukdomar 
uteslöts.     
Deltagarna fick antingen kolekalciferol 2000 IE per dag eller placebo under 16 
veckor. Vidare slumpades varje grupp till att få ytterligare kalcium 400 mg två 
gånger dagligen eller placebo. Behandlingen varade i 16 veckor.  
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Vid försökets start och efter 16 veckor gjordes ett FSIVGTT test för att bestämma 
insulinsekretion och insulinkänslighets index, Si, samt för att beräkna β-cellernas 
funktion. Även halten plasma 25(OH)D mättes.  Dispositionsindex beräknade genom 
Si* AIRg (den akuta insulinresponsen på glukos). 

Resultat 

Av 247 deltagare som screenades randomiserades 92 personer till de olika grupperna. 
88 stycken fullföljde studien.  
I vitamin D-gruppen ökade halten 25(OH)D från 24,4 ng/ml till 30,6 ng/ml. I 
placebogruppen minskade halten från 24,4 ng/ml till 18,4 ng/ml, (p=0,001).   
Dispositionsindex ökade signifikant i vitamin D-gruppen och minskade i gruppen 
som inte fick vitamin D. I kalciumgruppen sågs ingen skillnad mot icke- 
kalciumgruppen.  
Insulinsekretionen ökade signifikant i vitamin D-gruppen och minskade i gruppen 
utan vitamin D-tillägg (62±39 med vitamin D mot -36±37 mU/ l, p=0,046).  
Dock ökade insulinsekretionen mest i gruppen som fick både vitamin D och 
kalciumtillskott (76 ± 51 mot -44 ±50 mU/ l p=0,082).  
Inga signifikanta förändringar i insulinkänsligheten sågs mellan de olika grupperna.  

Studien får tre poäng vid bedömning efter Jadads poängskala. Kvalitén på studien är 
bra. Det är en randomiserad dubbelblind studie. Randomisering och avhopp har 
beskrivits väl. Hur maskeringen gjordes beskrevs inte, vilket drar ner betyget.  

  

Studie 5  

The effect of vitamin D on insulin resistance in patients with type 2 diabetes (Talaei 

et al., 2013).  

 

Syfte 

Studiens syfte var att utvärdera effekten av vitamin D-tillskott på insulinresistens hos 
personer med typ 2 diabetes. 

Studiedesign 
Studien var en före-efter-studie där 100 patienter med typ 2 diabetes deltog. 
Deltagarna gick antingen på diet för att förbättra sin diabetes eller stod på orala 
diabetesläkemedel.  
Inklusionskriterier var frånvaro av sjukdomar i njurar, lever och skelett. 
Insulinbehandling, malignitet eller tillskott av kalcium och vitamin D under de 
senaste tre månaderna utgjorde exklusionskriterier.  
Deltagarna mättes avseende längd, vikt och BMI. Fasteglukos och HbA1 och 
HOMA-IR mättes också. Även totalkolesterol, triglycerider, HDL- och LDL- 
kolesterol undersöktes. Under studiens gång fick deltagarna svara på frågor om 
biverkningar och följsamhet.  
Deltagarna fick 50000 IE vitamin D3 per vecka i två månader.  
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Resultat 

100 personer deltog i studien varav 70 kvinnor och 30 män.  
Vid försökets start var halten 25(OH)D 43,03 ± 19,28 ng/ml och efter behandling 
60,12 ±17,2 ng/ml, (p=0,02).  
Faste plasmaglukos var vid baslinjen 138,48 ±36,74 mg/dl och efter två månader 
med D vitamin tillägg 131,02 ± 39 mg/dl,( p=0,05). 
Insulinresistensen, vilken beräknades genom HOMA-IR, sjönk signifikant från 
3,57±3,18 till 2,89±3,28 (p=0,008).  
Insulinhalten var vid baslinjen 10,76±8,9 µIU/ml och efter behandlingens slut 
8,6±8,25 µIU/ml, (p=0,02).  
Blodfetternas värde påverkades inte nämnvärt av D-vitamintillskottet. 

Studie 5 är inte en randomiserad dubbelblind studie utan anges som en före-efter -
studie. Den kan därför inte bedömas utifrån Jadads poängskala.  

 

Studie 6 

Pilot study to evaluate the effect of short-term improvement in vitamin D status on 

glucose tolerance in patients with type 2 diabetes mellitus (Parekh et al., 2010).  

 

Syfte 

Studiens syfte var att studera den effekt som en förbättring av vitamin D-status ger 
på insulinsekretion, insulinkänslighet och glukostolerans av personer med typ 2- 
diabetes.  

Studiedesign 

Studien är en randomiserad, dubbelblindad, placebokontrollerad studie. Deltagarna 
var mellan 35 till 50 år och hade ett BMI på 20 till 26 kg/m2. Diabetessjukdomens 
duration skulle vara mindre än 10 år, behandlad med perorala diabetesläkemedel 
och/eller diet. 
Exklusionskriterier var insulinbehandling, försämrad njur- eller leverfunktion, 
gravida eller ammande kvinnor samt kardiovaskulära sjukdomar.  
Deltagarna randomiserades slumpmässigt till antingen vitamin D-behandling eller 
placebo. 
Deltagarna fick vid starten göra ett glukostoleranstest (OGTT) efter fasta och prov 
togs efter 0, 30, 60, 90 och 120 minuter. Från proverna mättes insulin och 
glukoshalten i plasma. Från det första provet togs även prov på kalcium, fosfat, 
25(OH)D, fruktosamin, HbA1c samt PTH.  
Deltagarna fick 300000 IE vitamin D3 eller 1 ml destillerat vatten intramuskulärt. 
Efter fyra veckor återkom deltagarna för en ny omgång tester. 
Det primära effektmåttet för studien var förändringar i insulinresistensen, HOMA-IR. 
Sekundära effektmått var förändringar i fasteglukoshalten och glukoshalt efter 
glukostoleranstest.  
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Resultat 

Av 58 patienter som screenades till studien rekryterades 28 personer vilka delades in 
i två grupper. Alla deltagarna i vitamin D-gruppen fullföljde studien, medan en 
deltagare i placebogruppen avbröt. Fem deltagare i varje grupp stod på endast 
diabetesriktig diet, medan sju deltagare i vitamin D-gruppen och sex i 
placebogruppen stod på metformin. Två deltagare i vitamin D-gruppen samt tre i 
placebogruppen stod på en kombination av metformin och glibenklamid. Båda 
grupperna hade vid studiens start vitamin D- brist, med ett 25(OH)D runt 20 ng/ml.  
Efter fyra veckor sågs en signifikant förbättring av 25(OH)D nivån till 41,59 ng/ml 
hos gruppen som fick vitamin D3, (p= 0,001). 
Inga signifikanta ändringar sågs på insulinresistensen mätt genom HOMA-IR. 
Förändringen i vitamin D-gruppen var -0,71 ± 5,31 mot 0,81 ± 7,17 i 
placebogruppen. 
Inte heller på övriga mätvärden, plasmaglukos, halten insulin, halten fruktos eller 
glykosylerat hemoglobin, sågs några större skillnader. 

Vid bedömning av studien efter Jadads poängskala får studien ett poäng och anses 
vara av låg kvalité. Det är en randomiserad dubbelblind studie där avhopp från 
studien angivits. Hur randomisering och maskeringen gjordes beskrevs inte.  
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DISKUSSION   

 

Vid typ 2-diabetes ses minskad frisättning av insulin från β-cellerna samt ökad 
resistens i vävnaden mot insulinet. En låg vitamin D-halt har sedan tidigt 80-tal 
associerats med en ökad resistens och minskad känslighet för insulin. Upptäckten av 
att VDR finns i många vävnader ökade intresset för undersöka sambandet mellan låg 
halt vitamin D och typ 2-diabetes. Flertalet studier har gjorts utifrån olika 
frågeställningar, både kliniska och epidemiologiska, vilka dock har givit 
motsägelsefulla resultat. Denna diskrepans kan bero på flera faktorer av vilka några 
kommer att diskuteras nedan.  

I studie 1 av Harris, Pittas och Palermo (2012) behandlades deltagarna med 4000 IE 
vitamin D3 per dag i 12 veckor.  
I studien visades att insulinsekretionens hastighet ökade signifikant med tillägg av D-
vitamin jämfört med placebo. Detta är enligt författarna väntat med tanke på att VDR 
och 1α-hydroxylas uttrycks av β-cellerna (Harris et al., 2012). I studien upptäcktes 
ett oväntat resultat då det gällde MISI, studiens primära effektmått på 
insulinkänslighet. Här sågs en minskning av insulinkänsligheten efter behandling 
med D-vitamin och en ökning i placebogruppen. Vitamin D påverkar uttrycket av 
insulinreceptorer i perifer vävnad och en ökning av vitamin D borde ha lett till en 
ökad känslighet för insulin. Deltagarna i studien hade vid början av studien en låg 
halt av 25(OH)D och var överviktiga. I den behandlade gruppen ökade halten till 32 
ng/ml vid studiens slut. Om denna halt är tillräcklig för att påverka uppreglering av 
receptorerna eller öka känsligheten är ovisst (Wacker & Holick, 2012).  

Varför känsligheten ökade i placebogruppen är svårare att förklara. Deltagarna i 
studien fick även tillskott av kalcium vilket borde ha påverkat frisättning och 
känsligheten för insulin. Det faktum att deltagarna var överviktiga kan vara av 
betydelse. Fettväven lagrar 25(OH)D och med ökad fettmängd ökar inlagringen och 
mängden fritt 25(OH)D minskar.  

Författarna menar att en alternativ förklaring till den ökade insulinsekretionen beror 
på att kroppen kompenserar för den ökade känsligheten med att frisätta mer insulin, 
och inte tack vare att halten vitamin D ökade (Harris et al., 2013). 

I studie 2 av Eftekhari et al. (2011) fick 35 deltagare 0,50 µg kalcitriol per dag i 12 
veckor. Studien visade att tillägg av kalcitriol hos typ 2-diabetespatienter ökade 
insulinsekretionen och förbättrade glukosmetabolismen. Detta vid jämförelse inom 
den behandlade gruppen. Det gick alltså inte att visa signifikanta skillnader mellan 
grupperna. Det är därför svårt att säga om den förbättring som sågs verkligen 
berodde på tillägg av kalcitriol.  
I studien fick deltagarna kalcitriol som tillägg. Denna behandling skiljer sig från de 
övriga studierna vilka alla använder kolekalciferol. Hur det påverkar både resultatet i 
sig och i jämförelse med övriga studier är svårt att säga. En skillnad var att halten 
25(OH)D minskade i denna studie efter tre månader, vilket inte skedde i de övriga. 
En förklaring kan vara att halten kalcitriol faktiskt blev mättad och att omvandlingen 
till 25(OH)D därför minskade. Författarna ser bristen på kalciumintag som en 
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förklaring på den uteblivna effekten. De menar att all kraft från kalcitrioltillägget 
gick till att normalisera de intracellulära kalciumnivåerna och att en effekt på 
insulinkänsligheten endast ses vid samtidigt tillägg av kalcium (Eftekhari et al., 
2011).  

von Hurst, Stonehouse och Coad (2010), studie 3, visade att både insulinresistens och 
insulinkänslighet förändrades efter sex månaders behandling med 4000 IE vitamin D 
per dag.   

Intressant var att inga större förändringar i känsligheten sågs innan tre månaders 
behandling. Efter tre månaders behandling hade halten 25(OH)D förändrats från 8,6 
ng/ml till 37,9 ng/ml. Efter sex månaders behandling hade halten minskat något men 
det är först då som signifikanta förändringar sågs i insulinkänsligheten. Detta talar 
för att nivån av 25(OH)D behöver ligga runt 32,6 ng/ml för att påverka 
insulinkänsligheten.  
Författarna påpekar att följsamheten avtog under studien och därför ses en minskning 
av 25(OH)D. Deltagarna tyckte att det var svårt att komma ihåg att ta de fyra 
kapslarna varje dag. Det är möjligt att det hade varit en större skillnad mellan 
grupperna annars. 

I studie 4 av Mitri et al. (2011) ökade insulinsekretionen signifikant hos de deltagare 
som fick vitamin D jämfört med placebo. Mest ökade sekretionen hos dem som fick 
kombinerat vitamin D och kalcium. Enbart kalcium hade ingen effekt på sekretionen.  
Insulinsekretionen är en kalciumberoende process. Ett tillskott med kalcium kan öka 
utsöndringen om balansen är störd i β-cellerna. Men som studien visar, enbart 
tillskott av kalcium räcker inte då vitamin D behövs för upptag av kalciumet.  

I studie 2 ansåg författarna att ett tillägg med kalcium hade förbättrat resultatet i 
deras studie, vilket studie 4 bekräftar.  

Deltagarna i behandlingsgruppen fick 2000 IE vitamin D per dag och efter tre 
månader låg, i vitamin D-gruppen, halten på ca 31 ng/ml. Detta anser författarna vara 
bra med tanke på att deltagarna var överviktiga. Wacker och Holick (2013) anser att 
en halt på 40-60 ng/ml är att föredra då hänsyn inte endast tas till kalciumupptag och 
benmetabolismen.   

Studie 5 av Talaei et al. (2013) visade hur glukosmetabolismen förändrades efter åtta 
veckors behandling med 50000 IE vitamin D per vecka.  Deltagarna i denna studie 
ökade sin halt av 25(OH)D till 60 ng/ml.  
Studien visade att det fanns ett tydligt samband mellan en ökad halt vitamin D och en 
sänkning av insulin- och glukoshalten. Insulinresistensen minskade signifikant. 
Denna studie talar alltså för att vitamin D påverkar insulinresistensen men att det 
behövs en högre halt vitamin D än vad som rekommenderas idag. Författarna själva 
menar att värden under 40 ng/ml eller över 60 ng/ml inte påverkar insulinresistensen.  
I studien jämfördes inte behandlingen med placebo, vilket är en nackdel eftersom det 
inte går att förutsäga hur utvecklingen såg ut utan vitamin D-tillägg.  
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Studie 6 av Parekh et al. (2010) lyckades inte påvisa några positiva förändringar för 
insulinkänslighet eller sekretion. Behandlingsgruppen kom upp i en halt runt 40 
ng/ml 25(OH)D. Som nämnts i föregående studier är det troligt att halten även här 
har betydelse. I studien har deltagarna fått 300000 IE som en engångsdos. Om man 
delar upp detta på en dagsdos blir det ca 10000 IE, alltså en relativt hög dos.  
Trots detta har inte halten 25(OH)D ökat till mer än 40 ng/ml. Deltagarnas 25(OH)D-
nivå vid studiens start var visserligen mycket låg, 14 ng/ml, vilket påvisar att halten 
25(OH)D höjs långsamt då en brist föreligger. Deltagarna i studien hade dessutom ett 
BMI mellan 20-26 vilket inte kan räknas som övervikt. Alltså beror inte den 
långsamma ökningen på upptag i fettväven. 

Den korta behandlingsperioden kan vara en trolig orsak till den uteblivna effekten.  
Som visats i studie 3 behöver halten 25(OH)D vara över 30 ng/ml under en längre tid 
än fyra veckor för att kunna påverka insulinkänslighet och insulinresistens.  
 

Av de sex studier som har studerats var fyra randomiserade dubbelblindade placebo- 
kontrollerade studier (RCT) och en var en 2*2 faktoriell RCT. En studie, studie 5, 
var en före och efter studie där man inte tittade på vitamin D-tillskott kontra placebo.  
Studierna bedömdes utifrån Jadads poängskala för kvalitetsbedömning (Jadad, 2000). 
Tre av studierna kan anses vara av bra eller god kvalité och två av studierna är av låg 
kvalité. Studie 5 var som nämnts, inte en RCT, och kvalitén kan inte bedömas utifrån 
Jadads poängsystem. Den varierande kvalitén på studierna gör naturligtvis resultaten 
mer osäkra. 

Tablettföljsamheten kontrollerades genom deltagarnas egna uppgifter, i en studie 
räknades antalet kvarvarande tabletter och i två studier uppgavs inte hur följsamheten 
var. Att följsamheten inte kontrollerades mer noggrant är naturligtvis en nackdel och 
gör resultaten mer osäkra. Kontrollen av tabletternas innehåll har i flera fall gjorts av 
laboratorium utanför studien. 

Det föreligger inte några stora skillnader i hur de olika studierna har mätt sekretion, 
känslighet och resistens. Däremot finns skillnader i dosen av vitamin D och längden 
på studierna. Doserna varierar från 2000 IE, 4000 IE per dag eller 50000 IE per 
vecka. En studie hade engångsdos på 300000 IE och ytterligare en använde, 50 µg 
kalcitriol. Att det används många olika doser beror troligen på den osäkerhet som 
finns angående vilken dos som ”den rätta”.  

Även studiernas längd har varierat, från fyra, åtta och 12 veckor till fyra och sex 
månader vilket gör att resultaten varierar. Antalet deltagare i studierna har varit få. I 
den största studien ingick 100 deltagare och den minsta bestod av 28 deltagare. De få 
deltagarna gör utfallen svåra att bedöma. Studierna utgör dock en viktig grund för 
fortsatt forskning inom området.  

Ingen av studierna rapporterade några allvarliga biverkningar som kunde kopplas till 
dosen. Ingen studie uppgav att halten kalcium steg till toxiska nivåer.  
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Tydligt är att det behövs en relativt hög dos och under en längre tid för att höja en 
brist till en tillräcklig nivå. Debatten går om vilken nivå som bäst förebygger 
sjukdomar. Takiishi et al. (2010) anser att för att förebygga typ 2-diabetes och 
reducera insulinresistens behövs en nivå mellan 32 till 48 ng/ml, men det finns de 
som hävdar att nivån aldrig bör vara under 75 ng/ml för att tillgodose kroppens alla 
behov (Battault et al., 2013).  
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SLUTSATS  

 

I efterdyningarna av den ökande övervikten bland människor ökar även typ 2-
diabetes. Att orsakerna till att typ 2-diabetes ökar endast av övervikt är inte troligt 
men vårt sätt att leva har med allra största sannolikhet påverkat utvecklingen. 
Människans livsstil har gått från aktivt liv i naturen till en stillasittande tillvaro, väl 
dold från solens strålar vilket bidrar till en ökad risk för brist på D-vitamin (van 
Schoor & Lips, 2011).  

Vitamin D utövar effekt på uttrycket av insulinreceptorer, påverkar β-cellernas 
funktion genom direktverkan på receptorer eller indirekt genom att öka 
kalciumhalten intracellulärt i β-cellerna. Vitamin D hämmar inflammationer och ökar 
insulinkänsligheten hos β-cellerna. Detta talar för att vitamin D bör påverka 
insulinkänslighet, insulinsekretion och insulinresistens (Sung et al., 2012). 

En kort behandling med en relativt hög dos gav inget resultat på insulinresistens eller 
insulinhalten i plasma. De två studier som varade i 12 veckor kunde inte heller visa 
någon förbättring på insulinkänslighet, insulinsekretion eller insulinresistens. Här 
användes en dos på 4000 IE, vilket kan anses högt utifrån dagens rekommendationer. 
Efter 12 veckor låg halten 25(OH)D på 32 till 34 ng/ml vilket troligen endast räcker 
för att underhålla benmetabolismen.  

Utifrån de studier som har studerats här kan ett visst samband ses då halten 25(OH)D 
stiger från ett lågt värde. När halten ökar förbättras insulinresistensen och 
insulinkänsligheten i flera studier i behandlingsgrupperna även om skillnaderna mot 
placebo inte är signifikanta. I de studier där halten 25(OH)D var mellan 37 och 60 
ng/ml påverkades både insulinresistensen och insulinkänsligheten signifikant.  
En studie visade att sekretionen av insulin ökade, tre studier visade att ingen skillnad 
i sekretionen kunde ses. Den studie där man såg att sekretionen ökade hade även 
tillägg av kalcium i behandlingen. Troligen är det den ökade kalciumhalten som 
framförallt påverkar sekretion. Men utan tillräcklig halt av vitamin D sker inget 
upptag av kalcium.    

Fler och mer omfattande studier behövs för att klargöra hur vitamin D påverkar 
insulinresistens, insulinsekretion eller insulinkänslighet hos personer med typ 2-
diabetes eller med en ökad risk för sjukdomen. Studierna behöver innefatta fler 
deltagare under en längre tidsperiod. Mer forskning behövs också för att bestämma 
vilken som är den optimala nivån av 25(OH)D.  
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