KOL och D-vitamin
En tvärsnittstudie på Väster vårdcentral

Författare:

Alia Al Khalsi

Handledare:

Anders Tengblad

Årtal:

2016/2017

Författare: Alia Al Khalsi
Handledare: Anders Tengblad
Verksamhetsområde
Värnamo

Arbetsplats/enhet
Väster vårdcentral

Bakgrund
Allmänt om KOL och exacerbationer
KOL eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är en allvarlig, kronisk, långsamt progredierande
lungsjukdom som karakteriseras av kronisk luftvägsobstruktion. Lungor och luftvägar
drabbas av en kronisk inflammation som leder till obstruktivitet med ringa reversibilitet. (19)
Antalet personer som har KOL i Sverige beräknas ligga mellan 400 000 till 700 000 beroende
på vilka diagnoskriterier som ställts av läkaren. Den främsta orsaken till KOL är att
slemhinnan är skadad till följd av aktiv eller passiv tobaksrökning. Sjukdomen behandlas med
bland annat rökavvänjning och medicin (3). KOL kommer enligt WHO att förorsaka vart
tredje dödsfall globalt sett år 2020.

Riskfaktorer för KOL
Den vanligaste riskfaktorn för KOL är cigarrettrökning. Andra riskfaktorer för KOL kan bl a
vara yrkesmässiga såsom exponering för isocyanater, svetsning och ärftliga tillstånd såsom
alfa-1-antitripsinbrist och Marfans sjukdom. Även svinuppfödning kan vara en riskfaktor för
KOL. Hereditet för obstruktiv lungsjukdom fördubblar risken för KOL. (19)

När bör KOL misstänkas? (23)
Exponering för luftrörsskadliga ämnen, främst tobaksrök, ålder över 45 år samt någon av
följande faktorer:
•
•
•
•
•
•
•
•

luftvägssymtom som hosta, sputumproduktion, andfåddhet och/eller pip i bröstet
återkommande bronkitepisoder eller långvariga förkylningar
nedsatt prestationsförmåga
lungröntgenbild som inger misstanke om KOL
känd hjärtsjukdom med andfåddhet och nedsatt
prestationsförmåga
Det finns en stark samvariation mellan hjärtsjukdom och KOL. Hos rökare med
känd hjärtsjukdom kan därför diagnosen KOL lätt förbises. Gör spirometri!

Symtom vid KOL:
•
•
•
•
•
•

Upphostning av slem
Trötthet
Dålig ork
Andfåddhet även vid mindre ansträngning
Ökad hosta
Missfärgad upphostning

Konsekvenser av KOL kan vara:
•
•
•
•
•
•
•

Aptitlöshet
Avmagring
Muskelsvaghet
Cirkulationssvikt
Nedsatt social förmåga
Depression
Osteoporos

(20)

Tidig diagnostik
Man bör erbjuda rökare/före detta rökare en första utredning med FEV1/FEV6-mätning
(forcerad exspiratorisk volym under 1 respektive 6 sekunder) med hjälp av en COPD6mätare. Vid FEV1/FEV6 < 0,7 rekommenderas fortsatt utredning med spirometri för att ställa
diagnos. (19)

Basal utredning (19)
• Spirometri
Inför val av behandling bör man göra en sammanvägning av spirometriresultat,
symtombild (mätt via CAT eller MRC) och förekomst av exacerbationer enligt
följande riskmodell.

Gränser
FEV1≥80% pred
50%≤FEV1<80%
30%≤FEV1<50%

Benämning enligt
GOLD, som
föreslås för Sverige
Stadium 1
Stadium 2
Stadium 3

Mild COPD
Moderate COPD
Sever COPD

Preklinisk KOL
Lindrig KOL
Medelsvår KOL

Stadium 4

Very sever COPD

Svår KOL

FEV1<30% eller
FEV1<50%
Samt definierade negativa
prognosfaktorer, se
nedan

Benämning enligt
GOLD

Tidigare svensk
benämning

(23)

Spirometrisk stadieindelning och benämning enligt en av de två modellerna i den
internationella rekommendationen GOLD föreslås för Sverige. Indelningen baseras på
spirometrivärden efter bronkodilation. Kvotkriteriet FEV/FV<0,7 (0,65) ska vara uppfyllt. (23)
•
•
•
•
•

Lungröntgen
Pulsoximetri, SaO2
EKG
S-elfores
BNP

Behandling av KOL (19)
Icke farmakologisk behandling:
•

Rökstopp (viktigaste åtgärden)

•

Patientutbildning för kunskap om sjukdom och egenvård

•

Fysiskaktivitet och träning

•

God nutrition

•

Infektionsprofylax (inklusive vaccinering)

•

Operativ behandling i undantagsfall (specialistfall)

Farmakologisk behandling:

KOL exacerbation
Exacerbation innebär försämringsperiod som accelererar sjukdomsförloppet . Begreppet
används främst inom lungmedicin för att beskriva perioden då en patients sjukdom förvärras
och symptomen blir alltmer uttalade. Vid en exacerbation ska både subjektiva och objektiva
tecken på inflammation föreligga. Akuta försämringar (exacerbationer) kommer med en
varierande frekvens hos patienter med KOL och beror ofta på att den befintliga

inflammationen i luftvägarna försämras ytterligare till följd av en infektion. De flesta
exacerbationer vid KOL orsakas av virus och därför bör antibiotikabehandling undvikas vid
dessa tillstånd. Vid allvarliga exacerbationer har bakteriella infektioner visat sig ha större
betydelse därför utgör dessa oftast en indikation för antibiotikabehandling (15).
Exacerbationer utlöses oftast av en infektion och leder till försämring i habitualtillståndet
med ett eller flera av följande symtom:
•

Mer hosta

•

Rikligare sputum

•

Ökad sputumpurulens

•

Ökad dyspné

•

Ökade upphostningssvårigheter

För att ställa diagnosen behövs tre av ovanstående symtom. (19)
Vid svåra exacerbationer ( påverkat AT, cyanos, ödem, vilodyspné, RR>25/min, puls>110,
sat<90%) så måste patienten skickas till sjukhus. (21)

Behandling (21)
•
•
•
•

•
•
•

Intensifierad inhalationsterapi med bronkdilatantia
Kortikosteorider per os.
Antibiotika behandling vid
- Ökad sputumpurulens/Ökad sputumvolym/Ökad dyspné
Alla 3 symtom – ge antibiotika
- 2/3, ge antibiotika om ett är ökad purulens
- 1/3, avvakta med antibiotika
I förstahand rekommenderas behandling med amoxicillin, doxycyklin eller
trimetoprim-sulfametoxazol
Patienter med mild KOL (FEV 1>50%)
- Restriktivitet med antibiotika
Patienter med måttlig – svår KOL
- Oftare bakteriell genes

D-vitamin
Vitamin D är känt som ett solskensvitamin då det
bildas vid solbestrålning av huden, detta sker i två
steg. För det första så omvandlas 7dehydrokolestrol i huden till previtamin D3.
Reaktionen är inte enzymatisk katalyserad utan
induceras av energin i det ultravioletta ljuset.
Sedan så omvandlas previtamin D3 till vitamin D3 i
en temperaturberoende process, vitamin D3
transporteras sedan till levern. Där hydroxyleras
vitaminet till 25-hydroxikolekalciferol som i sin tur
hydroxyleras till 1,25-dihydroxikolekalciferol i
njurarna. Den förra metaboliten är biologiskt
inaktiv och är även den framträdande cirkulerande
formen av vitamin D3 medan den senare
metaboliten är den aktiva formen av vitaminet.
1,25-dihydroxikolekalciferol är ett hormon som
kontrollerar gener som leder till att vissa specifika
proteiner bildas, sådana proteiner hjälper till vid reglering av kalciumhomeostasen i
tunntarm, skelett och njurar. Syntes av 1,25-dihydroxikolekalciferol för lokalt bruk
förekommer i kolon, bröst, prostata, bisköldkörtlar och makrofager. Det finns livsmedel och
innehåller D-vitamin, men solljus är den absolut viktigaste D-vitaminkällan. Vitaminet
innesluts i tarmen i kylomikroner, absorberas in i det lymfatiska systemet för att slutligen
tömmas i nyckelbensvenen. Förutom vitamin D3 som i vertebrater vid solbestrålning så är
även vitamin D2 från svamp biologiskt aktiv hos människan (16).
D-vitamin är ett unikt vitamin bland vitaminerna, studier tyder på att D-vitamin inte endast
är ett vitamin utan att det även är ett hormon, mer specifikt ett steoridhormon precis som
våra könshormoner. Effekten av hundratals gener i våra celler påverkas utav D-vitamin och
kan då möjligtvis därför påverka vår hälsa i mängder utav olika sätt (2). D-vitamin sägs
numera ha en förmåga att förbättra vårt immunförsvars prestanda så att det reagerar
produktivare mot virus och bakterier. En följd av D-vitaminbrist är bl.a. att den sänker
kapaciteten hos en rad olika biologiska system exempelvis de som hanterar infektioner (1).
Flera upptäckter visar även att vitamin D är helt avgörande för hälsan, forskare har upptäckt
att immunförsvaret är beroende utav D-vitamin för att överhuvudtaget aktiveras. Därmed
har man alltså kommit fram till att vitaminet har tre olika centrala funktioner: reglering av
immunförsvaret, reglering av cellväxten och reglering av hormonbalanser (7). På senare år
har man även uppmärksammat D-vitaminets roll vid astma och andra olika komorbida
tillstånd, dess anti-infektiösa och anti-inflammatoriska egenskaper och effekter på
lungfunktion i forskning särskild relaterad till KOL (6). I en studie så har man kunnat se att
kombination av rökning och D-vitaminbrist ger en snabbare försämring av lungfunktion
(FEV1) hos äldre män utan diagnosen KOL: artikelförfattarna drog slutsatsen att optimala Dvitaminnivåer kan skydda mot rökrelaterade lungskador (8).

D-vitaminbrist
Det finns flera olika bakomliggande orsaker för D-vitaminbrist bl.a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hud
Mörk hud
Åldrad hud
Utbredda hudskador
Täckande kläder eller onödigt användande av solkräm
Livsstil:
Inomhusvistelse
Boende på geografisk latitud som ger låg solhöjd
Luftföroreningar som filtrerar bort UV-strålningen
Lågt innehåll av D-vitamin i födan
Ökat behov:
Graviditet
Amning
Växande barn
Andra sjukdomar:
Malabsorption (celiaki, inflammatorisk tarmsjukdom, cystisk fibros m.m.)
Genomgången tarmkirurgi/obesitaskirurgi
Kronisk pankreatit
Grav leverinsufficiens
Nefrotiskt syndrom
Grav njurinsufficiens
Primär hyperparatyreoidism
Fetma
Läkemedelsbehandling:
CYP450-enzympåverkan (karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, rifampicin, isoniazid m.m.)
Påverkan på absorption i tarmen (orlistat, kolestyramin m.m.)
Fototoxiska läkemedel som medför minskad solexposition (17)

Att brist på vitamin D är associerat med flera olika sjukdomar är vanligt. Bl.a:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Addisons sjukdom
Allergi
Alzheimers sjukdom
Astma
Autism
Autoimmunitet
Cancer (colon-, bröst-, prostata-,
njur-, lung-, non-Hodgkinlymfom,
ovariecancer)
Celiaki
Cystisk fibros
Depression
Dövhet
Graviditetskomplikationer
(preeklampsi, graviditetsdiabetes,
kejsarsnitt)
Hyper- och hypotyreos
Hypogonadism
Hypertoni
Infertilitet
Inflammatorisk tarmsjukdom

•
•
•
•
•
OBS!
På senare år så har även lungsjukdomar
inkl. KOL förknippats med låga värden på Dvitamin.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Insulinresistens (typ 2-diabetes, det
metabola syndromet)
Kardiovaskulär sjukdom
(hjärtinfarkt, hjärtsvikt, plötslig
hjärtdöd)
Kronisk smärta
Multipel skleros
Muskelsvaghet (sarkopeni, ökad risk
för fall)
Obesitas
Osteoporos
Parkinsons sjukdom
Rakit och osteomalaci
Reumatoid artrit
Schizofreni
Stroke
Tandproblem
Tarmkirurgi (brist på D-vitamin
sekundärt)
Totalmortalitet
Tuberkulos
Typ 1-diabetes
Virusinfektioner, förkylning,
influensa
Ångest
(17)

D-vitamin värden
D-vitaminstatus bestäms efter mätning av 25(OH)D (kalcidiol) i blodet och mäts i ng/ml eller
nmol/L (1 ng/ml= 2,5 nmol/L). Värdet varierar med årstid (solexponering) och kostintag. Det
finns ingen konsensus kring optimalt D-vitaminstatus. IOM (Institut of Medicine) anser att
tillräcklig nivå är om 25(OH)D ligger > 50 nmol/L, medan American Endocrine Society
rekommenderar gränsvärde på 75 nmol/L (30 ng/ml). Nivå av blod/serum 25(OH)D beror
också på vilken laboratoriemetod som används i mätningen och det vanligen
rekommenderade gränsvärdet för 25(OH)D är idag 50 nmol/L (20 ng/ml) enligt IOM och 75
nmol/L (30 ng/ml) enligt andra. Brist definieras som 25(OH)D-koncentration < 20-25
nmol/L i serum. Koncentrationer i intervallet 25-50 nmol/L räknas som otillräckliga. (22)
< 25 nmol/L

D-vitaminbrist

25-50 nmol/L Otillräckliga nivåer
> 50 nmol/L

Tillräckliga nivåer

75 nmol/L

Optimal nivå

> 125 nmol/L Potentiellt farlig nivå
> 250 nmol/L Potentiellt toxisk nivå

D-vitamin mäts med S-25-OH-D. Brist föreligger vid värden < 50 nmol/l och allvarlig brist vid
värden < 25 nmol/l. (18)

Prevention

Livsmedelsverket anger 400 E (10 ug) per dag (800 E om över 75 år) som rekommenderat
intag för att undvika brist. Barnen får via BVC 400 E per dag upp till 2 år (vissa barn upp till 5
år).
Solexposition står för majoriteten av det D-vitamin vi har. Cirka 10 000 E skapas genom att
vistas i sommarsol trettio minuter. Under vintertid är solbestrålningen för liten för att ge
något D-vitamin. D-vitamin finns också naturligt i fet fisk. Flera mejeriprodukter är berikade
med D-vitamin. Lätt sänkta värden på 25-OH-D kan sannolikt behandlas med en optimerad
kost. (18)

Behandling

D-vitamin mäts med S-25-OH-D. Vissa lab anger 75 nmol/l som normalgräns men de nedan
angivna gränserna är mer vedertagna när man pratar om brist.
Brist: <25nmol/l - bör behandlas.
Insufficiens: 25-50 nmol/l - behandlas vid symtom eller om kalcium, ALP eller PTH är
påverkat.
Sufficiens: >50 nmol/l - bör i allmänhet inte behandlas annat än preventiva råd, exempelvis
receptfritt D-vitamin vintertid.

Vid substitution där man vill öka 25-OH-D med 25 nmol/l så krävs minst 1 000 E per dag. Dvitamin finns att köpa receptfritt i apotek eller hälsokostaffärer. Patienter som frågar om
förebyggande behandling men inte har några misstänkta symtom kan rekommenderas att
köpa receptfritt D-vitamin (1 000-2 000 E/dag under vinterhalvåret). Ingen provtagning
behövs. (18)
Vid påvisad brist rekommenderas i första hand Divisuntabletter, i andra hand
Detremindroppar. Dosen beror på grad av brist, 2 000-4 000 E/dag i 3-6 månader brukar
behövas initialt (kontroll S-250HD efter 3 månader), därefter 800 E/dag.
• Divisun, tabletter, 800 E eller 2 000 E
•

Detremin, orala droppar 20 000 E/ml

•

Kalcipos-D forte eller Calcichew D3 Forte (500 mg kalk + 800 E D-vit) 1 x 1 kan vara
lämpligt för att förebygga D-vitaminbrist om det samtidigt finns indikation att
förebygga frakturer.

(18)

Toxiska effekter
Vid högt intag av D-vitamin uppkommer toxiska effekter, det förekommer vid överdosering
av kosttillskott eller vid för höga koncentrationer av vitaminet i kosttillskott eller berikade
livsmedel. För höga intag av D-vitamin leder till hyperkalcemi på grund av ett ökat upptag av
kalcium från tarmen och dessutom en ökad benresorption i skelettet. En signalering av 1,25dihydroxidvitamin D och parathormon i skelettet inducerar bildning av liganden RANKL på
osteoblaster, när RANKL binder till receptorn RANK på osteoklastprekuroser så sker
differentiering och aktivering av osteoklaster. Då mognar de till stora celler med många
kärnor och bryter ned benvävnad. Detta resulterar i uppkomst av hyperkalcemi som orsakar
metastatisk förkalkning i olika organ framförallt i njurar och blodkärl. Behandling görs med
rehydrering och kan kompletteras med bisfosfonater och kalcitonin. (16)

Studier inom D-vitamin
Under vinterhalvåret så är det vanligare att drabbas utav luftvägsinfektioner såsom KOL
exacerbation, det är även under detta halvår då många drabbas utav D-vitamin brist, särskilt
de länder som ligger långt från ekvatorn med mindre UVB-strålning. Kan det alltså finnas ett
samband? Några forskare har på grund av detta testat hypotesen att låg D-vitaminstatus ger
förkylning och luftvägsinfektion. En studie på en frisk befolkning har konfirmerat ett
samband mellan ökad risk för förkylning eller luftvägsinfektion när man har lägre halter av Dvitamin i blodet, interventionsstudier har dock visat motstridiga resultat (9). I en
interventionsstudie i Nya Zeeland så lottades 322 friska vuxna till att ta tillskott med Dvitamin i högkoncentration eller placebo under 1,5 års tid (10). Det påvisades även positiva
resultat i en svensk interventionsstudie där dagliga doser av D-vitamin gav en lindrande
effekt mot infektioner och ledde till en minskning utav antibiotika användandet under

studieåret hos personer med känd ökad risk för luftvägsinfektioner (påvisad immundefekt
eller historia med recidiverande luftvägsinfektioner sista året) (11).
Redan på 1800-talet så uppmärksammade man D-vitamin inom lungmedicinen i samband
med behandling av tuberkulos. Man observerade att solexponering hade bra effekt på
sjukdomsutveckling och spelade då en roll i behandlingen fram till antibiotikans era.

Nobelpristagare för forskning inom D-vitamin
•
•

Dansken Niels Finsen fick nobelpriset i fysiologi (medicin) år 1903 för att ha
behandlat hudtuberkulos med högintensivt elektriskt ljus (6).
Adolf Windaus kunde visa hur vitamin D bildas från kolesterol som senare kom att
belönas med nobelpriset i kemi år 1928.

Under åren 1988-1994 gjordes det en amerikansk populations-studie som visade att låga
värden på 25OHD3 var associerat med en sämre respiratorisk kapacitet. Man har i andra
studier visat ett samband mellan D-vitaminbrist och kliniska faktorer vid KOL, sambanden är
dock inte helt tydliga (12). I en koreansk studie har man bl.a. lyckats bekräfta att KOL är
associerat med låga värden på D-vitamin men samband mellan förekomst av exacerbationer
och D-vitaminbrist såg man inte (13). Man har i en studie försökt behandla med D-vitamin
för att förebygga exacerbationer men man lyckades inte få något allmänt positivt resultat
förutom att en subgrupp KOL patienter och uttalad D-vitaminbrist upplevde ett minskat
antal exacerbationer (14).
KOL-patienter har en ökad risk för D-vitaminbrist, runt 30-70% av patienter i GOLD stadier IIIV har bristtillstånd och prevalensen verkar öka med grad av luftvägsobstruktion (6).

Syfte och mål
Denna studie syftar till att studera sambandet mellan KOL och D-vitamin i primärvård.
-

Har patienter med KOL brist på D-vitamin (25OHD <50nmol/l)?
Har KOL-patienter som haft exacerbation lägre värden än de med stabil KOL?

Metod
Av vårdcentralens alla patienter med KOL valdes det ut 100 patienter från divern med 195
KOL-patienter under mars perioden 2016. Från dessa 195 patienter valde jag ut 100 stycken
slumpmässigt dock mellan åldrarna 60–83 år. Jag gick igenom alla dessa 100 patienters
journaler och la fokus på bl.a.:
•
•
•

Diagnoser
Stadium av KOL
Hur många exacerbationer de har haft (två år tillbaka)

•
•
•
•

Behandlingar med Kalk+D vitamin
Kortisonbehandling
Rökning
Om de tidigare tagit 25-OHD prov

Jag sorterade och valde sedan ut 50st varav 25st med exacerbationer och 25st utan. Jag
valde de främst ifall de var multisjuka som bl.a. hade sjukdomar såsom: diabetes, hjärt-och
kärlsjukdom, psykiska besvär, cancer, hudbesvär etc. Patienter som exkluderades från
studien var de patienter med demens och de från äldreboenden pga. svårigheter vid
kommunikation.
Patienterna fick först ett brev med information om att de kommer att kontaktas samt ett
formulär som handlade om deras levnadsvanor (motion, kost, rökning). Jag ringde sedan till
patienterna och berättade för de angående min studie samt relationen mellan KOL och D
vitamin. Tillslut så frågade jag om deras samtycke över deltagandet i studien och bokade
sedan in provtagningar. De allra flesta provtagningarna skedde under sommarhalvåret.
Längre fram i tiden så avstod en patient helt och hållet från studien och en annan flyttade till
en annan region. Detta ledde till att jag nu var nere till 48st patienter där en så småningom
sedan hoppade in och jag gick upp till 49st patienter.

Förväntade resultat
Tidigare studier har visat att ca 60-77% av patienter med svår KOL har 25OHD mindre än
50nmol/l. Vitamin D-värden hos patienter med KOL varierar beroende på årstid och var man
bor. För att med statistisk säkerhet hitta en skillnad mellan grupperna utifrån dessa
förväntade värden behöver vi ha ca 25 patienter i varje grupp. Det finns inga etablerade
rekommendationer om behandling av D-vitamin vid KOL så därför kommer vi att
rekommendera patienter med värden 25-50nmol/l att köpa receptfritt D-vitamin. Patienter
med D-vitamin under 25nmol/l kommer att få förskrivet recept och uppföljning på
vårdcentralen.

Etik
Studien är en undersökning inom ramen för ST och behöver därför inte godkännande från
etisk kommitté. Patienterna erbjuds provtagning och besök på sin ordinarie vårdcentral och
avvikande värden kommer att hanteras av vårdcentralen. Verksamhetschefen på Väster
vårdcentral har gett sitt godkännande till studien.

Resultat
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Som vi tidigare har tagit upp så har min studie 49st deltagare, några av resultaten i min
studie visas i diagram 3. Vi ser bl.a. att hos de patienter med KOL och 25OHD <50 så är
andelen män högre med 61% och 39% kvinnor och de med 25OHD>50 så är det tvärtom då
det var kvinnorna som hade högre värden 54% och män 46%. Av de som hade D vitaminbrist
så hade 26% diabetes och 87% hjärt- och kärlsjukdomar. 87% ur denna grupp var även
rökare. I gruppen med de som hade normala D vitaminvärden så var 81% rökare, 23% hade
diabetes och 77% hade någon form utav hjärt- och kärlsjukdom.
När det kommer till exacerbationer så har 48% av de patienterna med 25OHD <50 inte haft
några exacerbationer under de senaste två åren i jämförelsevis med 52% från den gruppen
med normala D vitaminvärden. 20% av patienterna med för låga D vitaminvärden var med
om endast en exacerbation medan resterande 80% hade normala värden. Till slut så hade
jag de patienter som hade som haft två eller flera exacerbationer under de senaste två åren
varav 66% hade för låga D vitaminvärden och resterande 33% hade normala värden.
De patientkaraktäristika för de deltagande patienterna beskrivs i diagram 1ABC.
Medelåldern i min studie var 71,9 år där medelåldern för män var 71,2 (53%) och kvinnor
71,9 (47%). De flesta (82%) hade någon form av hjärt-kärlsjukdom och det var relativt vanligt
med samsjuklighet med ex diabetes. Högre andel män led utav hjärt- och kärlsjukdomar
(85%) i jämförelse med kvinnorna (78%). 22% av alla deltagare hade diabetes varav 27% av
männen och 17% av kvinnorna.
47% av patienterna hade brist på D-vitamin (def som 25OHD<50), fler män (54%) än kvinnor
(39%) hade låga värden. Andelen rökare i studien var högre bland männen (19%) än bland
kvinnorna (9%). Man räknar med att 30–70% av patienter i GOLD stadier II-IV har
bristtillstånd och prevalensen verkar öka med grad av luftvägsobstruktion (6). Detta
bekräftas i min studie.
Det visar sig att ca hälften av alla deltagare har inte har haft någon form utav exacerbation
(55%). Resterande deltagare så hade 20% endast en exacerbation och 24% två eller fler
exacerbationer. Av männen så hade 31% två eller fler medan endast 17% av kvinnorna hade
det. Det var dock fler kvinnor (26%) än män (15%) som hade haft en exacerbation.

Medelåldern för de med exacerbationer och för de utan fanns ingen större skillnad på 71,8
år respektive 72. Patienter som hade haft exacerbation (45%) hade inte lägre värden på Dvitamin, (se diagram 2AB) 55% av dessa var män. Medelvärdet för 25OHD för de med
exacerbationer var 56,9 och de utan 51. 4 patienter i gruppen med exacerbation hade Ca/Dtillskott och 5 i gruppen utan exacerbation. Men även om dessa exkluderades så var
medelvärdet högre i gruppen med exacerbation. Av de som hade exacerbationer så led även
86% av de utav någon slags hjärt- och kärlsjukdom och de utan så hade 77% det. Till sist så
vill jag även lyfta upp att av de som hade exacerbationer så hade 14% diabetes medan de
utan exacerbation hade 30% det.
D-vitaminvärdet varierar beroende på årstid. I studien användes det värde som fanns i labb
listan och värdena var tagna vid olika årstider, men de allra flesta (78%) hade tagit sitt prov
under maj-september, ingen skillnad mellan gruppen med och utan exacerbation.

Diskussion
Studiens övergripande huvudresultat visar oss att det inte finns några tydliga samband
mellan KOL och D vitamin men om vi kollar närmare och fördjupar oss in i resultaten så kan
vi få fram att det ändå kan finnas ett litet samband som man kan forska vidare på i
framtiden. Det är att vi i min studie kan se på tabell 3 att de patienter med lägre D vitamin
värden än enligt referensvärdena har fått fler utbrott utav exacerbationer än de med
normala värden. Likaså så kan vi se i tabell 3 att dessa som hade fler utbrott utav
exacerbationer så var den större delen samtidigt rökare och de var även multisjuka (hade
hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes). Den största andelen av de drabbade var män.
Det finns ett flertal faktorer som kan ha gjort en stor inverkan på min studie. En stor faktor
som kan ha påverkat min studies resultat är bl.a. att 25OHD proverna togs under
sommarhalvåret då troligtvis alla utsätts för mer solljus och har därför högre halter av D
vitamin i kroppen, detta bekräftas utav en artikel i läkartidningen (26) där man skriver om
hur D-vitaminsyntesen påverkas utav såväl latitud, årstid, väderlek, livsstil, ålder och
hudfärg. Vissa utav patienterna (18%) hade också behandlats med Calcium och D-vitamin
innan studien. När jag var i kontakt med vissa patienter så fick jag också talat för mig att de
tar receptfria D vitamintabletter då och då. Ett par patienter uppgav även att de dricker
mjölk, äter ägg och smör varje dag samt äter fisk flera gånger per vecka. Allt detta påverkar
de D vitamin värden vi fick på patienterna.
Två deltagande i min studie visade sig ha oerhört höga D vitamin värden (25OHD>100) det
gjorde såklart att medelvärdet påverkades starkt.
En till stor faktor som kan ha lett till att det var så få som fick exacerbationer av KOL
patienterna kan ju faktiskt bero på att de blev diagnoserade tidigt och fick behandling snabbt
med lämpliga läkemedel som passade de bra som i sin tur ledde till att de inte fick några

exacerbationer. 34 utav deltagarna slutade dessutom med rökning i samband med besked,
detta ledde till mindre skada i lungorna vilket innebar färre/inga exacerbationer.
En viktig sak som jag uppmärksammade var att de flesta KOL patienter i Väster vårdcentral
var i stadie 1–2 då högre stadier vanligen behandlas hos medicinavdelningen.
Läkartidningen skriver om en studie från Umeå universitet (MONICA-undersökningen 2009)
där man kom fram till att det är vanligt med normala D vitamin värden här uppe i norr bland
kvinnor och stigande ålder medan insufficiens/brist är vanligare bland yngre män. (24) Detta
bekräftas även i min studie.

Slutsats
Denna studie kunde inte påvisa att patienter med KOL som har exacerbationer har lägre
värden på D-vitamin än KOL-patienter utan exacerbationer. I en subgrupp av patienter som
hade haft 2 eller fler exacerbationer verkade det dock vara vanligare med brist på D-vitamin.
Det behövs ytterligare studier för att undersöka sambandet mellan KOL och D-vitamin.
Framtida studier skulle kunna göras på patienter med svårare former av KOL och också om
möjligt säkerställa andra faktorer som kan påverka mätning av D-vitamin, såsom kost,
motion, solexposition mm.
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