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Sammanfattning 
 

Vitamin D är känt som ett solskensvitamin eftersom det bildas vid solbestrålning av huden. Det sker i 
två steg. Först omvandlas 7-dehydrokolesterol i huden till previtamin D3. Denna reaktion är inte 
enzymatiskt katalyserad utan induceras av energin i det ultravioletta ljuset. I en temperaturberoende 
process omvandlas sedan previtamin D3 till vitamin D3, som transporteras till levern. Där 
hydroxyleras vitaminet till 25-hydroxikolekalciferol, som sedan i sin tur hydroxyleras till  
1,25-dihydroxikolekalciferol i njurarna. Den förra metaboliten är biologiskt inaktiv och är den 
huvudsakliga cirkulerande formen av vitamin D3, medan den senare metaboliten är den aktiva formen 
av vitaminet. 1,25-dihydroxikolekalciferol är ett hormon som kontrollerar gener, vilket leder till att 
specifika proteiner bildas. Med hjälp av sådana proteiner regleras kalciumhomeostasen i tunntarm, 
skelett och njurar. Syntes av 1,25-dihydroxikolekalciferol för lokal användning förekommer i kolon, 
bröst, prostata, bisköldkörtlar och makrofager. Vissa livsmedel innehåller D-vitamin, men solljus är 
den viktigaste D-vitaminkällan. I tarmen innesluts vitaminet i kylomikroner, absorberas in i det 
lymfatiska systemet och töms sedan i nyckelbensvenen. Förutom vitamin D3, som bildas i vertebrater 
vid solbestrålning, är även vitamin D2 från svamp biologiskt aktivt hos människa. 
 
Brist på D-vitamin kan bero på låg exponering av solljus, reducerad fotokemisk syntes i huden, lågt 
innehåll av D-vitamin i kosten, fetma, malabsorption, ärftlig eller förvärvad sjukdom och användning 
av vissa läkemedel. Vid brist på vitaminet minskar plasmakoncentrationen av kalciumjoner, vilket 
ökar utsöndringen av parathormon från bisköldkörtlarna. Parathormon ökar reabsorptionen av 
kalciumjoner från primärurin men ökar utsöndringen av vätefosfatjoner i urin. Det leder till sänkt nivå 
av vätefosfatjoner i blodplasma och låg produkt av kalciumjoner och vätefosfatjoner, vilket orsakar 
defekt mineralisering av skelettet. Barn drabbas på grund av detta av sjukdomen rakitis, och vuxna får 
sjukdomen osteomalaci. Sjukdomarna behandlas med 60–80 μg D3-vitamin per dag i tre till fyra 
månader och därefter med 20–40 μg D3-vitamin per dag. 
 
Vid högt intag av vitamin D uppkommer toxiska effekter. Högt intag förekommer vid överdosering av 
kosttillskott eller vid för höga koncentrationer av vitaminet i kosttillskott eller berikade livsmedel. 
Högt intag av vitamin D leder till hyperkalcemi på grund av ökat upptag av kalcium från tarmen och 
ökad benresorption i skelettet. Signalering av 1,25-dihydroxivitamin D och parathormon i skelettet 
inducerar bildning av liganden RANKL på osteoblaster. När RANKL binder till receptorn RANK på 
osteoklastprekursorer, sker differentiering och aktivering av osteoklaster. De mognar då till stora 
celler med många kärnor och bryter ned benvävnad. Till följd av detta uppkommer hyperkalcemi, som 
orsakar metastatisk förkalkning i olika organ, främst njurar och blodkärl. Behandling görs med 
rehydrering och kan kompletteras med bisfosfonater och kalcitonin. 
 
 
 
 
Följande förkortningar används i uppsatsen: 
25-(OH)D = 25-hydroxivitamin D, 1,25-(OH)2D = 1,25-dihydroxivitamin D,  
1,25-(OH)2D3 = 1,25-dihydroxikolekalciferol, PTH = parathormon; c-Fms = colony-stimulating factor receptor, 
DBP = vitamin D-binding protein, M-CSF = macrophage colony-stimulating factor, PMCA1b = plasma 
membrane calcium-transporting ATPase 1b, RANK = receptor activator of NF-κB, RANKL = receptor activator 
of NF-κB ligand, RXR = retinoid X receptor, TRPV5 = transient receptor potential cation channel, vallinoid 
subfamily member 5, TRPV6 = transient receptor potential cation channel, vallinoid subfamily member 6,  
VDR = vitamin D receptor, VDRE = vitamin D response element. 
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Inledning 
 

Vitamin D är känt som ett solskensvitamin eftersom det bildas i huden vid solbestrålning. 
Syntes av D-vitamin med hjälp av solljus har skett i växtplankton under hundratals miljoner 
år och sker fortfarande. Genom konsumtion av växtplankton kan D-vitaminbehovet hos 
akvatiska vertebrater tillgodoses. Landlevande vertebrater måste kunna få D-vitamin på annat 
sätt. Sedan några hundra miljoner år har de kunnat bilda D-vitamin genom en fotokemisk 
process i huden. Under människans evolution har D-vitaminbehovet blivit tillgodosett 
antingen genom solbestrålning av huden eller genom intag av livsmedel som innehåller  
D-vitamin. 
 
Den förste som förstod betydelsen av D-vitamin för människors hälsa var Hippokrates, 
läkekonstens fader i antikens Grekland. För över 2000 år sedan insåg han att söderläget på en 
kulle, som får mest solljus mitt på dagen i norra hemisfären, är den mest hälsosamma platsen 
att bo på (Mohr 2009). Otillräcklig solexponering kombinerad med för lågt intag av  
D-vitamin via kosten orsakar bristsjukdomarna rakitis hos barn och osteomalaci hos vuxna. 
De första vetenskapliga beskrivningarna av rakitis gjordes i mitten av 1600-talet av Daniel 
Whistler och Francis Glisson. I slutet av 1800-talet hade rakitis global spridning och hade 
speciellt hög prevalens i Europa, USA och Asien. En idé föddes att sjukdomen skulle kunna 
bero på brist på ett näringsämne, vilket inspirerade till forskning. Edward Mellanby gjorde 
vetenskapliga studier på hundar under åren 1919–1924, som visade att ett specifikt 
antirakitiskt ämne är orsaken till rakitis. Han kunde också bota rakitis hos hundarna med 
hjälp av torskleverolja. Elmer McCollum upptäckte 1922 att det antirakitiska ämnet är ett 
vitamin. Det kom senare att benämnas vitamin D. Andra forskare vid samma tid kunde bota 
rakitis med hjälp av bestrålning av djur eller deras mat. Adolf Windaus kunde visa hur 
vitamin D bildas från kolesterol, vilket belönades med 1928 års nobelpris i kemi. Med hjälp 
av röntgenkristallografi har D-vitaminmetaboliterna senare kunnat strukturbestämmas 
(Norman 2012). De senaste årens forskning har till stor del syftat till att förstå hur  
1,25-dihydroxivitamin D, som är den aktiva metaboliten i D-vitaminmetabolismen, utövar sin 
verkan. 
 
Forskning har visat att både bildningen av D-vitamin och dess metabolism är mycket 
speciella. De senaste årtiondena har D-vitaminbrist blivit allt vanligare samtidigt som toxiska 
effekter av för höga intag av vitaminet också har blivit vanligare. Detta speciella vitamin 
väcker intressanta forskningsfrågor. 
 
 
Syftena med denna litteraturstudie är: 
1. Att redovisa de olika komponenterna i vitamin D-metabolismen. 
2. Att förklara hur bristsymtom uppkommer. 
3. Att redovisa lämplig behandling vid brist på D-vitamin. 
4. Att förklara mekanismen för uppkomsten av toxiska effekter. 
5. Att redovisa lämpliga behandlingsmetoder vid toxicitet. 
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Metabolism 
 

Vitamin D styr många metabola funktioner. Den viktigaste källan till vitaminet är den 
fotokemiska syntesen i huden vid solbestrålning. Syntesen sker i två steg med  
7-dehydrokolesterol som förstadium. Först omvandlas 7-dehydrokolesterol till previtamin D3 
av UV-B-ljus i våglängdsområdet 290–315 nm. Reaktionen induceras av energin i det 
ultravioletta ljuset och är inte enzymatiskt katalyserad. Det sker en intramolekylär omlagring, 
varvid previtamin D3 bildas. Previtaminet omvandlas sedan till vitamin D3 (kolekalciferol) i 
en temperaturberoende process. Med hjälp av vitamin D-bindande protein transporteras 
vitamin D3 till levern. Vitaminet kan också komma från kosten. Då innesluts det i 
kylomikroner tillsammans med fett, absorberas därefter från tarmen till det lymfatiska 
systemet och töms sedan in i nyckelbensvenen. I levern hydroxyleras vitamin D3 av enzymet 
25-hydroxylas, varvid 25-hydroxikolekalciferol bildas. Denna metabolit, som förkortas  
25-(OH)D3, kommer åter in i blodcirkulationen, där koncentrationen hålls tämligen konstant. 
I njurarna hydroxyleras 25-hydroxikolekalciferol av 1α-hydroxylas till metaboliten  
1α,25-dihydroxikolekalciferol, som förkortas 1α,25-(OH)2D3 (Holick 2007a). I det följande 
används trivialnamnet 1,25-dihydroxikolekalciferol, och förkortningen för metaboliten skrivs 
1,25-(OH)2D3. Denna metabolit är den aktiva formen av vitamin D3, som verkar som ett 
hormon. Metaboliten kontrollerar mer än 200 gener. Många organ har D-vitaminreceptorer, 
och några organ, till exempel kolon, bröst och prostata, har lokal syntes av 1,25-(OH)2D3. 
Lokalt producerat 1,25-(OH)2D3 påverkar inte kalciummetabolismen eftersom det inte 
kommer in i blodcirkulationen (Holick 2007b). 
 

 
 
Figur 1. Strukturformlerna 1 och 2 visar två sätt att beskriva strukturen av vitamin D3. 
 
De nordiska näringsrekommendationerna för D-vitaminintag är 10 μg per dag för personer 
under 75 år och 20 μg per dag för äldre personer (Tetens m.fl. 2012). Det är dock svårt att 
täcka behovet av D-vitamin från kosten eftersom mycket få livsmedel har naturligt innehåll 
av vitamin D. Torskleverolja har det högsta innehållet av vitamin D3. Andra goda källor till 
vitaminet är äggula samt feta fiskar, till exempel lax, öring, sill och makrill. Vid exponering 
av solljus och bestrålning med UV-B-ljus kan vissa svampar bilda andra former av D-vitamin 
som har biologisk aktivitet hos människa. Från provitaminet ergosterol bildas då vitamin D2, 
som även benämns ergokalciferol. Först omvandlas ergosterol till previtamin D2, som sedan i 
sin tur omvandlas till vitamin D2. Vitamin D2 bildas på samma sätt i svampar som vitamin D3 
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bildas i människans hud (Holick 2007a). Shiitakesvamp, Lentinula edodes, kan inte bara 
bilda vitamin D2 utan också vitaminerna D3 och D4. D-vitaminerna är strukturellt mycket 
lika. Vitamin D2 har till skillnad från vitamin D3 en dubbelbindning mellan kolatomerna 22 
och 23 och en metylgrupp på kolatom 24 i den alifatiska sidokedjan. Skillnaden mellan 
vitamin D4 och vitamin D3 är att vitamin D4 har en metylgrupp på kolatom 24. Att det finns 
en skillnad mellan D-vitamin hos människa och D-vitaminer hos svamp väcker frågan om 
biotillgängligheten av D-vitaminer från svamp. Keegan med flera studerade 
biotillgängligheten av vitamin D2 i svamp och jämförde den med biotillgängligheten av 
vitamin D3. Forskarlaget fann att intag av 50 μg vitamin D2 från svamp höjde nivåerna av  
25-hydroxiergokalciferol i blodet lika mycket som 50 μg vitamin D3 i ett supplement höjde 
motsvarande metabolit 25-hydroxikolekalciferol (Keegan m.fl. 2013). I en randomiserad 
kontrollerad studie i Finland undersökte Outila med flera biotillgängligheten av vitamin D2 i 
trattkantarell, Craterellus tubaeformis. En grupp fick äta trattkantareller under tre veckor 
utom på lördagar och söndagar. Intaget av ergokalciferol från trattkantareller var 14 μg/dag, 
och serumkoncentrationen av 25-hydroxiergokalciferol ökade från 31 nmol/L till 44 nmol/L 
(Outila m.fl. 1999). Studierna visar att svampar som har exponerats för solljus eller bestrålats 
med UV-B-ljus är goda källor till D2-vitamin med hög biotillgänglighet. I det följande 
innebär D utan index i vitamin D, 25-(OH)D och 1,25-(OH)2D att D-vitaminet kan komma 
från människans egen fotokemiska syntes av vitaminet eller från djur eller svamp. Ett index 
efter D avser ett speciellt D-vitamin. 
 
 

Reglering av kalciumnivåerna 
 

Kalcium, som är ett av de vanligaste grundämnena i kroppen, har stor betydelse både för 
skelettets hållfasthet och för många fysiologiska processer. Ett dagligt intag av 800 mg 
kalcium per dag och god absorption behövs för bibehållande av kalciumhomeostasen  
(Tetens m.fl. 2012). Den viktigaste funktionen för 1,25-(OH)2D är att hålla kalciumnivåerna 
på en fysiologiskt acceptabel nivå. Med hjälp av DBP (vitamin D-bindande protein) 
transporteras 1,25-(OH)2D till sina målorgan. Hormonets klassiska målorgan reglerar 
kalcium- och fosformetabolismen (Holick 2007a). I tunntarmen binder 1,25-(OH)2D till sin 
kärnreceptor VDR (Brumbaugh & Haussler 1974). Receptorn får då ändrad konformation och 
kan bilda ett komplex med RXR, som är en annan kärnreceptor. Komplexet binder till VDRE 
i DNA och reglerar transkriptionen (Girgis m.fl. 2013). Detta leder till att kalciumkanaler, 
kalciumbindande proteiner och kalciumpumpar bildas, vilket ökar absorptionen av kalcium 
från kosten. Utan D-vitamin kan bara 10–15 procent av intaget kalcium absorberas. Även 
parathormon, PTH, deltar i regleringen av kalciummetabolismen. När intaget av kalcium är 
lågt, ökar utsöndringen av PTH från bisköldkörtlarna, vilket ökar produktionen av  
1,25-(OH)2D i njurarna. Härigenom kan absorptionen av kalcium från tarmen öka till mellan 
50 och 80 procent. Cirka 60 procent av mängden fosfor i kosten absorberas passivt från 
tarmen. Även när det gäller fosfor kan 1,25-(OH)2D öka absorptionen så att 80 procent av 
intaget fosfor absorberas (Holick 2007a). Genom att reglera absorptionen av kalcium från 
tunntarmen, benresorptionen i skelettet och reabsorptionen av kalcium i njurarna kan  
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1,25-(OH)2D reglera kalciumnivåerna så att kalciumhomeostasen bibehålls. En föreslagen 
modell för D3-vitaminets reglering av kalciummetabolismen visas i figur 2. 
 

7-dehydrokolesterol  previtamin D3 
 

Previtamin D3  vitamin D3 
 transport till levern 

Vitamin D3  25-hydroxikolekalciferol 
 transport till njurarna 

25-hydroxikolekalciferol  1,25-dihydroxikolekalciferol 
 

1,25-dihydroxikolekalciferol binder till VDR-receptorer  syntes av  
Ca2+-reglerande proteiner 

 i tarmen  i skelettet  i njurarna  
(distala tubuli i nefroner) 

Apikalt inflöde av Ca2+ 
genom TRPV6 

RANKL binder till RANK Apikalt inflöde av Ca2+ 
genom TRPV5 

   
Ca2+ binder till  
kalbindin-D9K 

Osteoklastprekursorer  
osteoklaster 

Ca2+ binder till  
kalbindin-D28K och 

kalbindin-D9K 
   

PMCA1b pumpar in Ca2+ i 
blodbanan 

 benresorption PMCA1b pumpar in Ca2+ i 
blodbanan 

   

Kalciumhomeostas 

 
Figur 2. En föreslagen modell för D3-vitaminets reglering av kalciummetabolismen. Regleringen sker med hjälp 
av den aktiva metaboliten 1,25-(OH)2D3 och syftar till att upprätthålla kalciumhomeostasen. I figuren 
sammanfattas vitamin D3-metabolismen när vitaminet bildas av solljus och när VDR-receptorerna är belägna i 
tarm, skelett och njurar. När det gäller oral administrering av vitamin D3, sker metabolismen på samma sätt från 
och med tredje steget, där vitamin D3 omvandlas till 25-hydroxikolekalciferol. TRPV6 är en apikal 
kalciumkanal i tunntarmen, och TRPV5 är en apikal kalciumkanal i distala tubuli i njurarna. Kalbindin-D9K är 
ett D-vitaminberoende protein som förekommer i tunntarmen och i distala tubuli, och kalbindin-D28K är ett annat 
D-vitaminberoende protein i distala tubuli. PMCA1b är benämning på en membranpump som förekommer i 
basolaterala membraner i tunntarmen och i distala tubuli. RANKL är en ligand på en osteoblast som kan binda 
till receptorn RANK på en osteoklastprekursor, vilket leder till differentiering till en osteoklast. 
 
 

Tunntarm 
 

Vid absorption av kalciumjoner i tarmen kan transporten av kalciumjoner ske på två olika 
sätt; den kan vara mättad eller omättad. Den aktiva formen av D-vitamin, 1,25-(OH)2D, är 
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involverad i båda processerna. Mättad transport sker när koncentrationen av kalciumjoner i 
tarmlumen är 1–10 mM. Denna transport är aktiv och snabb, och den är huvudsakligen 
transcellulär med tre vitamin D-beroende steg. Omättad transport är långsammare och sker 
när koncentrationen av kalciumjoner i tarmlumen är mycket högre, 10–50 mM, och den är 
huvudsakligen paracellulär (Ajibade m.fl. 2013). 
 
Upptag av kalciumjoner från tarmlumen till enterocyten är det första steget i den 
transcellulära kalciumabsorptionen. Den sker genom kalciumkanalen TRPV6 i det apikala 
epitelet. TRPV6 förekommer i duodenum (högst koncentration) och jejunum men inte alls i 
ileum. Uttrycket av TRPV6 regleras av 1,25-(OH)2D och lågt intag av kalcium. I det andra 
steget sker en transcellulär förflyttning av kalciumjoner i enterocytens cytosol. Denna process 
sker långsammare än processen i första steget. I den här processen har 1,25-(OH)2D stor 
betydelse genom att öka syntesen av det kalciumbindande proteinet kalbindin-D9K med två 
kalciumbindande domäner. Kalbindin-D9K underlättar diffusionen av kalciumjoner genom 
cellen från den apikala sidan till det basolaterala membranet. Genom att binda kalciumjoner 
kan kalbindin-D9K också förhindra att toxiska koncentrationer av kalciumjoner ackumuleras i 
enterocyten. Dessutom kan kalbindin-D9K modulera aktiviteten av TRPV6-kanalen. Det 
tredje steget är energikrävande. Med hjälp av en membranpump, PMCA1b, pumpas 
kalciumjoner ut från enterocyten genom det basolaterala membranet och in i lamina propria 
mucosae (ett lager av bindväv under basalmembranet) och kommer slutligen in i 
blodcirkulationen. Kalciumtransporten sker mot en koncentrationsgradient. Uttrycket och 
aktiviteten av PMCA1b stimuleras av 1,25-(OH)2D (Ajibade m.fl. 2013; Wongdee &  
Charoenphandhu 2015). 
 
Epitelet i tunntarmen består av ett sammanhängande lager av celler med mycket smalt 
mellanrum mellan cellerna. Härigenom möjliggörs en selektiv diffusion av små joner och 
molekyler. Paracellulär kalciumabsorption sker i hela tunntarmen, det vill säga i duodenum, 
jejunum och ileum. Den är direkt relaterad till koncentrationen av kalciumjoner i tunntarmens 
lumen, och diffusionen drivs av den elektrokemiska gradienten. 1,25-(OH)2D kan förbättra 
diffusionen av kalciumjoner genom att öka permeabiliteten i tight junctions (täta 
cellförbindelser). Det sker genom att 1,25-(OH)2D via VDR-receptorn uppreglerar uttrycket 
av proteinerna klaudin 2 och klaudin 12, som bildar de paracellulära kanalerna i tunntarmens 
epitel (Fujita m.fl. 2008). 
 
 

Skelett 
 

Om absorptionen från tarmen är så låg att normala nivåer av joniserat kalcium inte kan 
upprätthållas i blodplasman, mobiliseras kalcium från skelettet. Det sker genom att  
1,25-(OH)2D interagerar med sin receptor VDR i en osteoblast och inducerar uttryck av 
liganden RANKL. Dess receptor RANK finns på en osteoklastprekursor. Mognaden till 
osteoklast induceras när RANKL kommer i kontakt med RANK. Den mogna osteoklasten 
bryter ned skelettet, vilket leder till att kalcium- och fosfatjoner frigörs från skelettet  
(Holick 2007a). 
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Njurar 
 

I njurarna regleras reabsorptionen av kalciumjoner i distala tubuli i nefroner. I reabsorptionen 
har 1,25-(OH)2D en central roll dels genom att reglera bildning av TRPV5, kalbindiner och 
PMCA1b, dels genom att öka den stimulerande effekten av parathormon på reabsorptionen 
av kalciumjoner. Inflödet av kalciumjoner i celler i distala tubuli underlättas av den apikala 
kalciumkanalen TRPV5 (Ajibade m.fl. 2013). När den intracellulära koncentrationen av 
kalciumjoner är låg, rör sig kalbindin-D28K mot cellmembranet och förenas med TRPV5. 
Kalciumjoner som kommer in i cellen via TRPV5 binds dynamiskt till kalbindin-D28K. 
Härigenom förhindras att koncentrationen av fria kalciumjoner blir för hög i cytosolen och att 
kalciumkanalen inaktiveras. Kalbindin-D28K underlättar också diffusionen av kalciumjoner 
till det basolaterala membranet (Lambers m.fl. 2006). Där binder kalbindin-D9K kalciumjoner 
och stimulerar membranpumpen PMCA1b att pumpa in kalciumjonerna i blodcirkulationen 
(Ajibade m.fl. 2013). 
 
1,25-(OH)2D kan reglera sin egen syntes i njurarna. Det sker genom att enzymet  
1α-hydroxylas inaktiveras. I aktiv form vekar detta enzym genom att hydroxylera 25-(OH)D i 
α-positionen av kolatom 1, varvid den aktiva formen 1,25-(OH)2D bildas. Genom 
inaktiveringen upphör biosyntesen av 1,25-(OH)2D temporärt. Ett annat sätt för 1,25-(OH)2D 
att reglera sin syntes är att öka aktiviteten av 24-hydroxylas. Då hydroxyleras både 25-(OH)D 
och 1,25-(OH)2D på kolatom 24 i den alifatiska sidokedjan. Härigenom initierar 1,25-(OH)2D 
sin egen katabolism. Mekanismen för regleringen av de båda enzymerna är transkriptionell 
(Ajibade m.fl. 2013). 
 
 

Reglerande funktioner i mjukvävnad 
Renal syntes av 1,25-(OH)2D 

 
Den huvudsakliga produktionen av 1,25-(OH)2D sker i njurarna. Där är syntesen strikt 
reglerad och ökar inte som svar på ökad solbestrålning av huden eller ökat intag av  
D-vitamin. När 1,25-(OH)2D har bildats i njurarna, kan det komma in i blodcirkulationen. I 
njurarna kan 1,25-(OH)2D också verka lokalt och nedreglera syntesen av enzymet renin i 
juxtaglomerulära apparaten. Renin utsöndras i blodbanan och ingår i renin-angiotensin-
aldosteronsystemet, som reglerar blodtrycket. Minskad syntes av renin leder till sänkning av 
blodtrycket. 1,25-(OH)2D som bildas i njurarna kan även stimulera sekretionen av insulin 
från betacellerna i bukspottkörteln (Holick 2007b). Transporten av glukos in i celler 
underlättas härigenom, och koncentrationen av glukos i blodet minskar. 
 
 

Extrarenal syntes av 1,25-(OH)2D 
 

Lokal syntes av 1,25-(OH)2D förekommer i kolon, bröst och prostata. Där reglerar hormonet 
gener som kontrollerar proliferation och inducerar differentiering. Genom hormonets 
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inverkan sker hämning av angiogenes och inducering av apoptos. En nivå av 25-(OH)D i 
serum som är 30 ng/mL eller högre innebär reducerad risk att drabbas av många vanliga 
cancersjukdomar. När 1,25-(OH)2D inte längre behövs för normal proliferation och 
differentiering, inducerar det uttryck av enzymet 24-hydroxylas och därmed också sin egen 
katabolism till en biologiskt inaktiv förening. Även bisköldkörtlarna har lokal syntes av  
1,25-(OH)2D. Där verkar 1,25-(OH)2D genom att förhindra syntesen av parathormon, som 
reglerar kalcium- och fosfathalterna i blodet (Holick 2007b). 
 
Monocyter och makrofager är andra exempel på förekomst av lokal syntes av 1,25-(OH)2D. 
När tuberkulosbakterien, Myobacterium tuberculosis, eller dess lipopolysackarid fäster på 
deras membranreceptorer, ökar uttrycken av VDR-receptorn och 1α-hydroxylas. Förutsatt att 
nivån av 25-(OH)D i blodplasma är tillräckligt hög (lägst 30 ng/mL), sker då lokal syntes av 
1,25-(OH)2D, vilket leder till syntes av katelicidin. Det är en peptid som kan förstöra 
tuberkulosbakterien eller annan infektiös agens. Vid brist på D-vitamin kan inte denna 
immunologiska respons ske. Därför drabbas mörkhyade personer på nordliga breddgrader 
oftare av tuberkulos än ljushyade, och de får ofta en mer aggressiv form av sjukdomen 
(Holick 2007b). 
 
 

Brist 
 

D-vitaminbrist kan orsakas av många faktorer förutom låg exponering av solljus. Reducerad 
fotokemisk syntes i huden kan bero på mycket hudpigment, solskyddsmedel, hög ålder, 
hudtransplantat samt plats och tidpunkt för solexponering. Mycket pigment huden leder till 
att UV-B-ljuset absorberas av melanin i huden. Starkt pigmenterad hud kan minska syntesen 
av vitamin D3 med 99 procent. Vid användning av solskyddsmedel absorberas UV-B-ljuset 
av solskyddsmedlet, vilket också minskar vitamin D3-syntesen. Solskyddsfaktorn 8 minskar 
syntesen med 92,5 procent, och solskyddsfaktorn 15 minskar syntesen med 99 procent. 
Ålderns betydelse för syntesen av vitamin D3 beror på att syntesen i huden av  
7-dehydrokolesterol, förstadiet till vitamin D3, minskar med ökad ålder. Jämfört med 
syntesen hos yngre personer har en 70-åring en uppskattad reducerad syntes med 75 procent. 
Personer med hudtransplantat på grund av brännskador har också avsevärt minskad syntes av 
7-dehydrokolesterol i huden, vilket minskar bildningen av vitamin D3. Latitud, säsong och 
tidpunkt på dagen bestämmer hur mycket D3-vitamin som kan bildas, vilket beror på hur 
många fotoner i UV-B-strålningen som når jordytan. Under vinterhalvåret pekar jordaxeln i 
norr bort från solen, vilket innebär att inte någon syntes av vitamin D3 kan ske på nordliga 
breddgrader. Ljuset måste nämligen färdas längre, och den kortvågiga UV-B-strålningen 
absorberas av partiklar innan den når jorden (Holick 2007b). 
 
Vid fetma lagras vitamin D i fettväv, vilket minskar tillgängligheten av vitaminet. 
Malabsorption minskar förmågan att absorbera vitamin D från kosten. Andra orsaker till att 
bristsymtom uppkommer kan vara minskad syntes av 25-(OH)D, ökad förlust av 25-(OH)D i 
urin och minskad syntes av 1,25-(OH)2D. Ärftliga eller förvärvade sjukdomar kan vara 
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anledningen till uppkomna bristsymtom. Ett exempel på genetisk sjukdom är 
punktmutationer på genen för 1α-hydroxylas, vilket innebär att syntesen av 1,25-(OH)2D blir 
reducerad eller utebliven. Vissa läkemedel, till exempel glukokortikoider, initierar katabolism 
av 25-(OH)D och 1,25-(OH)2D och kan på detta sätt orsaka brist på D-vitamin  
(Holick 2007b). 
 
Vid D-vitaminbrist eller kalciumbrist minskar koncentrationen av kalciumjoner i blodplasma. 
Detta medför ökad utsöndring av parathormon från bisköldkörtlarna. Parathormon ökar 
reabsorptionen av kalciumjoner i njurtubuli för att höja koncentrationen till normal nivå, men 
vid allvarliga bristtillstånd förblir nivån av kalcium låg i blodplasma. Ökning av parathormon 
innebär också ökad utsöndring av vätefosfatjoner i urinen, vilket minskar 
plasmakoncentrationen av vätefosfatjoner. Till följd av detta minskar produkten av 
kalciumjoner och vätefosfatjoner i blodplasma, vilket innebär att benmineraliseringen blir 
defekt. Barn drabbas på grund av detta av sjukdomen rakitis, och vuxna får sjukdomen 
osteomalaci (Holick 2006). I figur 3 åskådliggörs en förslagen modell för hur biokemiska 
förändringar vid brist på D-vitamin eller kalcium leder till rakitis och osteomalaci. 
 

D-vitaminbrist eller kalciumbrist 

 

 Ca2+ i blodplasma 

 

 PTH i blodplasma 

  
 reabsorption av Ca2+ från urin  utsöndring av HPO42− i urin 

  

Normalt eller  Ca2+ i blodplasma  HPO42− i blodplasma 

  
 Ca2+ × HPO42− i blodplasma 

 

RAKITIS/OSTEOMALACI 

 
Figur 3. Figuren visar en föreslagen modell för hur biokemiska förändringar i metabolismen vid D-vitaminbrist 
eller kalciumbrist leder till rakitis hos barn och osteomalaci hos vuxna. Vid D-vitaminbrist minskar nivån av 
Ca2+ i blodplasma, vilket ökar utsöndringen av PTH från bisköldkörtlarna. I njurarna ökar PTH den tubulära 
reabsorptionen av Ca2+ för att öka plasmakoncentrationen av Ca2+. PTH orsakar förlust av HPO4

2− i urin, vilket 
leder till sänkt nivå av HPO4

2− i blodplasma. Produkten av Ca2+ och HPO4
2− i blodplasma blir då låg, vilket 

orsakar defekt mineralisering av skelettet. Barn drabbas på grund av detta av sjukdomen rakitis, och vuxna får 
sjukdomen osteomalaci. Följande förkortningar används: Ca2+ = kalciumjon, PTH = parathormon,  
HPO4

2− = vätefosfatjon. 
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Ett typiskt barn med rakitis har normal nivå av kalciumjoner i blodplasma. Först när 
kalciumförrådet i skelettet är förbrukat, blir plasmakoncentrationen av kalciumjoner låg. 
Andra typiska biomarkörer i blodplasma är låg nivå av vätefosfatjoner, förhöjd nivå av 
alkaliska fosfataser och låg nivå av 25-(OH)D. Däremot är koncentrationen av 1,25-(OH)2D 
normal eller förhöjd eftersom produktionen av hormonet i njurarna stimuleras på grund av 
sekundär hyperparatyreoidism (överproduktion av parathormon på grund av låg kalcium-
nivå). Rakitis är mest frekvent hos spädbarn i åldersgruppen 4–12 månader (Holick 2006). 
 
Vid rakitis kan inte skelettet mineraliseras normalt. Detta påverkar främst tillväxtzonerna i 
skelettet. När barnet börjar stå, uppkommer ofta hjulbenthet eller kobenthet. En så kallad 
rakitisk rosenkrans med kulliknande uppdrivningar i en krans mellan revben och bröstben är 
karakteristisk för sjukdomen. Huvudet blir större än normalt, och bäckenet blir deformerat. 
Som vuxna får kvinnor svåra förlossningar, och ofta dör mödrar i barnsäng eller får dödfödda 
barn. Både vid rakitis och osteomalaci förekommer smärta i skelettet och så kallad ”ankgång” 
(vaggande gång). Vid hypokalcemi (låg kalciumhalt i blodet) förekommer tetani (kramp) och 
i svåra fall kardiomyopati (hjärtmuskelsjukdom) (Holick 2006). 
 
Vid normal D-vitaminstatus kan 1,25-(OH)2D minska syntesen av renin i njurarna, vilket 
leder till att blodtrycket sänks. D-vitaminbrist innebär att nivån av renin blir hög, vilket 
orsakar högt blodtryck. Brist på D-vitamin innebär också minskad utsöndring av insulin från 
bukspottkörtelns betaceller. Detta leder till nedsatt glukostolerans, som kan utvecklas till 
diabetes typ 2. 1,25-(OH)2D har en viktig funktion i celler genom att kontrollera proliferation. 
När denna kontroll minskar vid bristtillstånd, kan cancertumörer bildas i kolon, bröst, 
prostata och andra organ (Norman 2012). Vitaminets hämmande inverkan på syntesen av 
parathormon i bisköldkörtlarna minskar vid brist, vilket leder till hyperparatyreoidism  
(Lee m.fl. 2008). Vid förekomst av infektiös agens bildas normalt peptiden katelicidin i 
immunsystemet, vilket leder till att smittämnet förstörs. Eftersom förekomst av 1,25-(OH)2D 
är en förutsättning för syntesen av katelicidin, kan inte denna immunologiska respons ske vid 
brist på vitaminet. Det innebär ökad risk för infektioner, till exempel tuberkulos. 
Befolkningsgrupper med hög prevalens av D-vitaminbrist drabbas därför oftare av tuberkulos 
än grupper som inte har brist, och de får ofta en mer aggressiv form av sjukdomen  
(Holick 2007b). 
 
 

Behandling 
 

I Sverige rekommenderas att uttalad D-vitaminbrist behandlas med 60–80 μg D3-vitamin per 
dag i tre till fyra månader. I den fortsatta behandlingen rekommenderas att doseringen sänks 
till 20–40 μg D3-vitamin per dag. Om ergokalciferol (vitamin D2) används, rekommenderas 
högre dosering. Nivån av 25-(OH)D i blodplasma skall följas upp och vara vägledande för 
behandlingen. Vid lindrig brist på vitamin D rekommenderas ett kombinationspreparat med 
kalciumkarbonat (20 μg D3-vitamin + 500 mg kalciumkarbonat) en till tre gånger om dagen 
(Törring m.fl. 2014). 
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Toxiska effekter 
 

D-vitaminförgiftning har tidigare varit sällsynt men har blivit vanligare de senaste åren. Ökad 
kunskap om D-vitaminets betydelse för hälsan har medfört ökad användning av kosttillskott 
och läkemedel med högt innehåll av vitamin D. Det innebär ökad risk för överdosering 
(Özkan m.fl. 2012). Rädsla för brist på vitamin D har medfört berikning av vitamin D i vissa 
livsmedel. Förgiftningsfall har inträffat på grund av för höga koncentrationer av vitamin D i 
berikade produkter. Däremot kan inte D-vitaminförgiftning inträffa vid långvarig 
solexponering eftersom previtamin D3 då bildar lumisterol 3 och takysterol 3 i stället för 
vitamin D3. Vid förgiftning av vitamin D uppkommer hyperkalcemi, och alla symtom kan 
förklaras av höga kalciumnivåer i blodet (Özkan m.fl. 2012). De höga kalciumnivåerna beror 
dels på att D-vitamin ökar upptaget av kalcium från tarmen, dels på att D-vitamin ökar 
benresorptionen i skelettet. 
 
Nedbrytning av benvävnad är normalt lika stor som nybildning. Farmakologiska eller toxiska 
doser av vitamin D orsakar kraftig benresorption genom att osteoklaster på ytan av skelettet 
bryter ned benvävnad. Deras prekursorer bildas i benmärg och transporteras med blodbanan 
till skelettet. För att kunna differentieras till osteoklaster måste osteoklastprekursorer uttrycka 
receptorn RANK. Det sker genom att osteoblaster bildar M-CSF, som binder till receptorn  
c-Fms på osteoklastprekursorer. Bindningen inducerar uttryck av receptorn RANK på 
prekursorerna. På osteoblaster inducerar signalering av 1,25-(OH)2D och parathormon 
bildning av receptorns ligand RANKL. När RANKL binder till RANK, sker differentiering 
och aktivering av osteoklaster (Suda m.fl. 2012). De mognar till stora celler med många 
kärnor och bryter ned benvävnad. Det är genom deras verkan som 1,25-(OH)2D indirekt 
utövar sin toxiska effekt. Vid höga nivåer av 1,25-(OH)2D bildas många ligander till RANK, 
vilket innebär att fler osteoklaster bildas och aktiveras. Kalcium- och fosfatjoner frigörs från 
skelettet vid osteoklasternas resorption av benvävnad och transporteras med blodet till olika 
organ där de orsakar toxiska effekter. En föreslagen mekanism för uppkomsten av toxicitet 
vid höga nivåer av D-vitamin visas i figur 4. 
 

 
 
Figur 4. Föreslagen mekanism för uppkomst av toxiska effekter på skelettet vid höga nivåer av vitamin D. 
Följande förkortningar används: 1,25-(OH)2D = 1,25-dihydroxivitamin D, PTH = parathormon; RANK är en 
receptor på prekursorer till osteoklaster, och RANKL är dess ligand på osteoblaster. Hyperkalcemi betyder höga 
nivåer av kalcium i blodet. 
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Av figuren framgår att toxiska effekter av D-vitamin beror på hyperkalcemi. Den övre 
gränsen för genomsnittligt dagligt intag av vitamin D är 100 μg, det vill säga tio gånger högre 
än det rekommenderade dagliga intaget (Tetens m.fl. 2012). Vid högre intag än 100 μg om 
dagen finns det risk för toxicitet. Vanliga symtom vid hyperkalcemi är polyuri och 
dehydrering. Metastatisk förkalkning sker i olika organ. I njurarna leder detta till 
nefrokalcinos, det vill säga utfällningar av kalciumfosfat i njurkanalerna. Främst drabbas den 
u-formiga delen av nefronet, som kallas Henleys slynga. Även på andra sätt skadas njurarnas 
utsöndringsfunktion, vilket kan leda till akut och kronisk njursvikt. Andra organ som drabbas 
av metastatisk förkalkning är blodkärl, ögon och hud. Resorption av benvävnad leder till 
sjukdomen osteoporos, som innebär försvagat skelett. Muskelsvaghet och kramper 
förekommer vid måttlig hyperkalcemi. I grava fall förekommer hjärtpåverkan med arytmi och 
bradykardi, koma och död (Suda m.fl. 2012). 
 
 

Behandling 
 

Vid D-vitaminförgiftning är målet med behandlingen att korrigera patientens hyperkalcemi. 
Korrigeringen måste ske snabbt och effektivt eftersom hyperkalcemi kan orsaka allvarliga 
problem. Den exogena källan till D-vitamin måste omedelbart avlägsnas. Även om detta görs 
kan hyperkalcemi fortsätta i flera månader. Det beror på att D-vitamin är lipofilt och lagras i 
fettväv. Vitaminets halveringstid i fettväv är två månader, medan halveringstiden är 15 dagar 
i blodcirkulationen. För att kunna korrigera hyperkalcemi är det också viktigt att kosten har 
lågt innehåll av kalcium och fosfat (Özkan m.fl. 2012). 
 
Vid hyperkalcemi uppkommer en ond cirkel som är självförstärkande. Ett föreslaget 
händelseförlopp vid hyperkalcemi visas i figur 5. Osmotisk diures uppkommer på grund av 
hyperkalcemi. Det innebär att utsöndringen av urin ökar därför att höga 
kalciumkoncentrationer i urinen medför att det osmotiska trycket ökar. Till följd av detta 
uppkommer dehydrering, vilket medför att filtrationen i glomerulus minskar. Det innebär att 
hyperkalcemin förstärks. Det första steget i behandlingen är därför att bryta den onda cirkeln. 
Det görs med rehydrering i form av intravenöst dropp. Denna behandling ökar den 
glomerulära filtrationen och utsöndringen av kalcium. Behandlingen kan sedan kompletteras 
med bisfosfonater och kalcitonin (Özkan m.fl. 2012). Bisfosfonater bromsar resorptionen av 
benvävnad genom att hämma osteoklastaktiviteten (Lerner & Ljunggren 2006). Behandling 
med kalcitonin ges vid allvarlig hyperkalcemi, det vill säga då koncentrationen av joniserat 
kalcium är större än 1,7 mmol/L. Kalcitonin sänker koncentrationen av kalcium i blodet 
genom att hämma nedbrytningen av benvävnad. Dessutom ökar kalcitonin utsöndringen av 
kalcium i njurarna. Fiskkalcitonin har mycket högre aktivitet än mänskligt kalcitonin. Vid 
hyperkalcemi används läkemedlet Miacalcic där syntetiskt laxkalcitonin ingår som aktiv 
substans. Hemodialys kan användas vid allvarlig hyperkalcemi då patienterna inte svarar på 
medicinsk behandling eller har njursvikt (Özkan m.fl. 2012). 
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Figur 5. Föreslagen modell för hur en ond cirkel uppkommer vid hyperkalcemi, som leder till förstärkt 
hyperkalcemi. Behandling syftar till att bryta den onda cirkeln. 
 
 

Diskussion 
 

Vitamin D brukar kallas solskensvitaminet därför att det bildas i huden vid solbestrålning. Det 
är dock tveksamt om vitamin D skall klassificeras som ett vitamin, eftersom både bildningen 
av vitamin D och dess metabolism är mycket speciella. Ett vitamin definieras som ett 
essentiellt organiskt näringsämne som behövs i liten mängd och måste tillföras via kosten, 
därför att det inte kan bildas i kroppen i tillräcklig mängd. Vitamin D3 kan dock bildas i 
tillräcklig mängd från 7-dehydrokolesterol vid solbestrålning av huden och uppfyller således 
inte den strikta definitionen av ett vitamin. Ytterligare en olikhet jämfört med andra vitaminer 
är att det inte är vitamin D som är biologiskt aktivt utan 1,25-dihydroxivitamin D, som är en 
metabolit i omsättningen av vitamin D. Olikheterna har föranlett livliga diskussioner om 
klassificeringen. 
 
En annan fråga som diskuteras livligt är varför sjukdomar som beror på D-vitaminbrist har 
ökat. För att förstå detta behövs en tillbakablick på betydelsen av D-vitamin i vår arts 
historia. Homo sapiens har sedan urminnes tider dyrkat solen. I tusentals år har människor 
instinktivt förstått att solsken är bra för god hälsa. Tidigt i vår arts historia levde människorna 
nära ekvatorn, där det fanns solljus i överflöd. För att skydda huden mot solskador utvecklade 
de en mörk hud med högt innehåll av melanin, men de kunde ändå bilda tillräckligt med  
D3-vitamin. När människor migrerade till nordliga breddgrader med mindre intensivt solljus, 
kunde de inte längre bilda tillräckligt med D3-vitamin. Då skedde en naturlig selektion av ljus 
hudfärg därför att mer D3-vitamin kunde bildas, vilket gjorde människor friska. Det gäller 
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fortfarande att personer med ljus hud inte behöver mycket exponering av solljus för att få 
behovet av D-vitamin tillgodosett och att mörkhyade personer har ett bra skydd mot 
solskador. Tvärtom bränner ljushyade personer lätt sönder huden, och personer med mörk 
hud drabbas lätt av brist på D-vitamin när de vistas på nordliga breddgrader. Efter att ha 
dyrkat solen i tusentals år kom en vändpunkt i vår historia för några årtionden sedan då vi 
blev skrämda bort från solljuset som vi tidigare hade dyrkat. Men hur kunde det bli så? Svaret 
är att forskning hade påvisat ett samband mellan solljus och hudcancer. Dermatologer och 
myndigheter startade en intensiv skrämselpropaganda och varnade för solljus. Människor 
skrämdes och blev rädda för att vistas ute i solljus. Rädslan för sol, ”solfobi”, har lett till en 
epidemi av D-vitaminbrist i stora delar av världen. Genom vårt beteende att undvika solljus 
berövar vi nämligen oss själva på vår viktigaste D-vitaminkälla. 
 
Många undrar om det går lika bra att ta kosttillskott med D-vitamin i stället för att vara ute i 
solljus. En fördel med D-vitamin som har bildats i huden är att det stannar betydligt längre i 
blodbanan jämfört med D-vitamin från kosten eller kosttillskott. De hälsobringande 
effekterna av vitaminet varar härigenom längre. Det som är bra känns också bra, eftersom 
solljuset bildar endorfiner som ökar känslan av välmående. Vid den fotokemiska syntesen av 
D3-vitamin i huden bildas även andra fotoprodukter med biologisk aktivitet men inte vid 
intag av vitaminet (Slominski m.fl. 2013). Andra fördelar med solbestrålning är att den är 
gratis och att det inte kan bli för höga koncentrationer av D-vitamin, vilket det kan bli vid 
intag av kosttillskott. Vid långvarig solbestrålning ändras nämligen den fotokemiska syntesen 
i huden genom att lumisterol 3 och takysterol 3 bildas i stället för vitamin D3. Det har hänt att 
allvarliga förgiftningsfall har uppkommit på grund av för höga koncentrationer av vitaminet i 
kosttillskott eller berikade livsmedel. En annan riskfaktor med kosttillskott är att användaren 
överdoserar intaget av D-vitamin. Av de diskuterade argumenten följer att solljus är den 
viktigaste källan till D-vitamin och att solljus ger oss hälsa och välmående. 
 
För att kunna få åtnjuta solljusets hälsobringande effekter måste man veta hur mycket solljus 
som man behöver. Att någonting är bra betyder ju inte att mycket är bättre. Hudcancer och 
rynkor är oönskade effekter av överexponering av solljus. Därför är lagom mycket solljus det 
bästa för hälsan. Problemet är hur mycket solljus som är lagom. Professor Michael Holick har 
utarbetat ett vetenskapligt svar på frågan vilken mängd solljus som är lagom beroende på 
hudtyp, latitud och tidpunkt. Exempelvis är den lämpliga tiden för solexponering  
10–15 minuter för en ljushyad person i Uppsala i juni till augusti mellan klockan 11 och 15 
på dagen. Solexponering rekommenderas två till tre gånger i veckan, och vid varje tillfälle 
bör 25 till 50 procent av kroppsytan exponeras för solljus. Solskyddsmedel förhindrar den 
fotokemiska syntesen av D-vitamin och bör därför inte användas när man solar för att få  
D-vitamin. Om fortsatt vistelse i solljus planeras, är det lämpligt att efter exponeringen 
skydda huden med solskyddsmedel och kläder (Holick 2011). Tack vare Holicks råd om 
måttliga doser av solljus som är utspridda i tiden behöver vi inte längre sväva olyckligt i 
okunnighetens mörker, utan vi kan sola skönt korta stunder i gyllene solsken. 
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Slutsatser 
 

Vitamin D3 bildas vid solbestrålning av huden genom att UV-B-ljuset inducerar en 
intramolekylär omlagring av 7-dehydrokolesterol till previtamin D3, som sedan omvandlas 
till vitamin D3. I levern hydroxyleras vitamin D3 till 25-hydroxikolekalciferol, som sedan i 
sin tur hydroxyleras till 1,25-dihydroxikolekalciferol i njurarna. Det är ett hormon som 
kontrollerar gener, vilket medför att specifika proteiner bildas. Med hjälp av sådana proteiner 
regleras kalciumhomeostasen i tunntarm, skelett och njurar. Lokal syntes av  
1,25-dihydroxikolekalciferol förekommer i kolon, bröst, prostata, bisköldkörtlar och 
makrofager. Vitamin D finns i vissa livsmedel, men solljus är den viktigaste källan till 
vitaminet. Vitamin D3 finns i animaliska livsmedel, och vitamin D2 finns i svamp. 
 
Vid D-vitaminbrist minskar nivån av kalciumjoner, vilket ökar utsöndringen av parathormon 
från bisköldkörtlarna. I njurarna ökar parathormon den tubulära reabsorptionen av 
kalciumjoner men ökar utsöndringen av vätefosfatjoner i urin. Det leder till sänkt nivå av 
vätefosfatjoner i blodplasma och låg produkt av kalciumjoner och vätefosfatjoner, vilket 
orsakar defekt mineralisering av skelettet. Barn drabbas på grund av detta av sjukdomen 
rakitis, och vuxna får sjukdomen osteomalaci. Sjukdomarna behandlas med  
60–80 μg D3-vitamin per dag i tre till fyra månader och därefter med 20–40 μg D3-vitamin 
per dag. 
 
Toxiska effekter uppkommer vid högt intag av D-vitamin, vilket leder till ökat upptag av 
kalcium från tarmen och ökad benresorption i skelettet. I skelettet inducerar signalering av 
1,25-dihydroxivitamin D och parathormon bildning av liganden RANKL på osteoblaster. När 
liganden binder till receptorn RANK på osteoklastprekursorer, sker differentiering och 
aktivering av osteoklaster. De mognar till stora celler med många kärnor och bryter ned 
benvävnad. Detta leder till hyperkalcemi, som orsakar metastatisk förkalkning i olika organ. 
Behandling görs med rehydrering och kan kompletteras med bisfosfonater och kalcitonin. 
 
 

Referenser 
 

Ajibade D, Benn BS, Christakos S. 2013. Mechanism of action of 1,25-dihydroxyvitamin D3 
on intestinal calcium absorption and renal calcium transport. I: Holick MF (red.). Vitamin D: 
Physiology, molecular biology, and clinical applications, volume 1, ss. 175–187. 2:a uppl. 
Humana Press, New York. 
 
Brumbaugh PF, Haussler MR. 1974. 1α,25-dihydroxycholecalciferol receptors in intestine.  
I. Association of 1α,25-dihydroxycholecalciferol with intestinal mucosa chromatin. The 
journal of biological chemistry 249: 1251–1257. 
  



17 
 

Fujita H, Sugimoto K, Inatomi S, Maeda T, Osanai M, Uchiyama Y, Yamamoto Y, Wada T, 
Kojima T, Yokozaki H, Yamashita T, Kato S, Sawada N, Chiba H. 2008. Tight junction 
proteins claudin-2 and -12 are critical for vitamin D-dependent Ca2+ absorption between 
enterocytes. Molecular biology of the cell 19: 1912–1921. 
 
Girgis CM, Clifton-Bligh RJ, Hamrick MW, Holick MF, Gunton JE. 2013. The roles of 
vitamin D in skeletal muscle: Form, function, and metabolism. Endocrine reviews 34: 33–83. 
 
Holick MF. 2006. Resurrection of vitamin D deficiency and rickets. The journal of clinical 
investigation 116: 2062–2072. 
 
Holick MF. 2007a. Optimal vitamin D status for the prevention and treatment of 
osteoporosis. Drugs & aging 24: 1017–1029. 
 
Holick MF. 2007b. Vitamin D deficiency. The new England journal of  
medicine 357: 266–281. 
 
Holick MF. 2011. The vitamin D solution. A 3-step strategy to cure our most common health 
problems. Plume, New York. 
 
Keegan R-JH, Lu Z, Bogusz JM, Williams JE, Holick MF. 2013. Photobiology of vitamin D 
in mushrooms and its bioavailability in humans. Dermato-endocrinology 5: 165–176. 
 
Lambers TT, Mahieu F, Oancea E, Hoofd L, de Lange F, Mensenkamp AR, Voets T,  
Nilius B, Clapham DE, Hoenderop JG, Bindels RJ. 2006. Calbindin-D28K dynamically 
controls TRPV5-mediated Ca2+ transport. The EMBO journal 25: 2978–2988. 
 
Lee JH, O’Keefe JH, Bell D, Hensrud DD, Holick MF. 2008. Vitamin D deficiency: An 
important, common, and easily treatable cardiovascular risk factor. Journal of the American 
college of cardiology 52: 1949–1956. 
 
Lerner UH, Ljunggren Ö. 2006. Benvävnadens omsättning. Läkartidningen 103: 2972–2975. 
 
Mohr SB. 2009. A brief history of vitamin D and cancer prevention. Annals of  
epidemiology 19: 79–83. 
 
Norman AW. 2012. The history of the discovery of vitamin D and its daughter steroid 
hormone. Annals of nutrition and metabolism 61: 199–206. 
 
Outila TA, Mattila PH, Piironen VI, Lamberg-Allardt CJE. 1999. Bioavailability of  
vitamin D from wild edible mushrooms (Cantharellus tubaeformis) as measured with a 
human bioassay. American journal of clinical nutrition 69: 95–98. 
  



18 
 

Slominski AT, Kim T-K, Zmijewski MA, Janjetovic Z, Li W, Chen J, Kusniatsova EI,  
Semak I, Postlethwaite A, Miller DD, Zjawiony JK, Tuckey RC. 2013. Novel vitamin D 
photoproducts and their precursors in the skin. Dermato-endocrinology 5: 7–19. 
 
Suda T, Takahashi F, Takahashi N. 2012. Bone effects of vitamin D – Discrepancies between 
in vivo and in vitro studies. Archives of biochemistry and biophysics 523: 22–29. 
 
Tetens I, Pedersen AN, Schwab U, Fogelholm M, Thorsdottir I, Gunnarsdottir I,  
Anderssen SA, Meltzer HM, Becker W, Hursti U-KK, Wirfält E. 2014. Nordiska 
näringsrekommendationer 2012 – Rekommendationer om näring och fysisk aktivitet.  
5:e uppl. Nordiska Ministerrådet. 
 
Törring O, Rönnmark C, Ljunggren Ö. 2014. Rubbningar i kalciumomsättningen. I: 
Läkemedelsverket. Läkemedelsboken 2014, ss. 625–637. Tillgänglig via: 
http://www.lakemedelsboken.se/k2b_end_rubbnkalc_2013fm10_pdf/k2b_end_rubbnkalc_ 
2013fm10.pdf 
 
Wongdee K, Charoenphandhu N. 2015. Vitamin D-enhanced duodenal calcium transport. 
Vitamins and hormones 98: 407–440. 
 
Özkan B, Hatun Ş, Bereket A. 2012. Vitamin D intoxication. The Turkish journal of 
pediatrics 54: 93–98. 
 
 

Internetadresser till bilder 
 

Sol. Tillgänglig via: 
http://2.bp.blogspot.com/_FJ_K5x3f8NY/S1tjMQJ__-
I/AAAAAAAAB1Q/P67g1gWROQA/s1600-h/decorative_sun_clip_art_23259.jpg 
 
Strukturformler för vitamin D3. Tillgänglig via: 
http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/misc/D.html 
 
 

Solskensvitaminet  
 

Låt solen på kroppen skina, 
så skall ohälsan försvinna. 
Ett härligt solvitaminbad 

gör dig så väldigt glad. 
Lagom är en kvart per da´, 
för då mår också huden bra. 

 
Ann-Christine Hedström 
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