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Sammanfattning 

Introduktion: Multipel skleros är en autoimmun sjukdom med inflammatoriska 

inslag. Sjukdomens utbredning ökar med ökat avstånd från ekvatorn. Intressant är att 
prevalensen för insjuknande av MS i västvärlden ökar, samtidigt som D-vitaminbristen 
ökar med minskad solexponering. Mekanismen bakom sambanden är ännu oklar, men 
D-vitamin har tre centrala funktioner: reglering av celltillväxt, reglering av 
hormonbalans och reglering av immunförsvaret. Studier har visat att det adaptiva 
immunförsvarets lymfocyter inte kan aktiveras utan tillräcklig mängd cirkulerande D-
vitamin. Studier påvisar även en förmåga att dämpa överaktivitet vilket kan skapa det 

autoimmuna inslaget. D-vitaminbrist kan leda till allvarliga folkhälsotillstånd. Syfte: 

Syftet med denna studie är att undersöka om tillskott av vitamin-D kan påverka 

behandlingen av MS. Metod: Studien utfördes som en litteraturstudie där databasen 

PubMed och sökmotorn Google använts för artikelsökning. Resultat: Fem utvalda 

och granskade studier ligger till grund för detta examensarbete. Fyra är randomiserade 
kliniska studier, en är en observationsstudie. Studierna skiljer i längd, effektmått och 
resultat vilket gör dem svårbedömda. Alla studier ställer sig dock positiva till fortsatt 

forskning kring vitamin D. Diskussion: Fler och fler studier påvisar ett samband 

mellan låg solexponering och ökad utveckling av MS. De påvisar även ett samband 
mellan låga 25(OH)D- nivåer och en snabbare utveckling av multipel skleros. 

Slutsats: Inga studier påvisar risker eller allvarliga biverkningar av högre dagsintag 

av vitamin D än de som idag rekommenderas, men fler studier behövs med längre 
studietid och fler deltagare för att klargöra D-vitaminets immunologiska inverkan på 
MS och optimala serumnivåer för rätt dosering vid kosttillskott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: multipel skleros, vitamin D, 1.25 hydroxyvitamin D, tillskott, behandling. 
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Introduktion 

Patofysiologi 

Multipel skleros (MS) är en autoimmun inflammatorisk sjukdom som drabbar 
nervvävnader i centrala nervsystemet (CNS) (1). Främst drabbas hjärnan och 
ryggmärgen, men både den vita och den grå substansen i CNS alla delar kan skadas. 
Kännetecknande för sjukdomsbilden är att den initialt ofta kommer i skov och att den 
ger många olika symtom (2). Prevalensen för att utveckla sjukdomen är högre hos 
kvinnor, dubbelt så många kvinnor som män är diagnostiserade med sjukdomen. 17 
500 personer i Sverige har sjukdomen och globalt lever ca 2,5 miljoner med MS. 
Sjukdomens utbredning ökar med ökat avstånd från ekvatorn. Samtidigt som 
människor med brist på D-vitamin ökar i världen, ökar antal personer som utvecklar 
MS. Två tillstånd som studier alltmer pekar på har en gemensam faktor (3).   

 

Multipel skleros 

Multipel skleros är den andra vanligaste neurologiska funktionsnedsättningen att 
drabba unga vuxna och de flesta får sina första symtom i åldern 20-40 år (2). Det är 
ytterst sällan någon under 16 år utvecklar sjukdomen. Geografiskt visar det sig att 
sjukdomens utbredning följer med svalare klimat, den är mest vanlig bland vit 
befolkning i Nordeuropa med Storbritannien i topp, och Nordamerika medan den är 
mer sällsynt i Japan och Afrika (3).  

Orsaken till multipel skleros är ännu okänd men som autoimmun sjukdom fordras en 
genetisk bakgrund och ett yttre utlösande agens. Behandling av sjukdomen inriktar sig 
på akuta skov och på att under tid minska sjukdomsaktiviteten (4). 

 

Sjukdomsbild 

 Sjukdomen innebär att proteiner på det fettrika isolerande skiktet runt neuronets axon 
bryts ner (3). Fettskiktet produceras av en typ av stödjeceller som kallas 
oligodendrocyter. Vid nedbrytningen bildas en inflammation som ger en svullnad och 
ett tunnare myelin som då inte förmår att leda nervsignalen normalt. Det skapar en 
funktionsnedsättning med symtom. Hårda sklerotiska plack bildas när astrocyter, en 
typ av gliaceller som ingår i läkningsprocessen, bildar ärrvävnad, skleros, på 
slumpartade ställen i den vita substansen (1).  

Perifera nervsystemet drabbas indirekt genom att både sensoriska och motoriska 
nervfibrer skadas av den inflammatoriska processen (2). De vanligaste symtomen 
sätter sig nedanför midjan med känselbortfall, förlamningar, spasticitet och bristande 
kontroll över urinblåsan. Lika vanligt är även artikulationssvårigheter, 
balansrubbningar, synstörning, depression och en enorm trötthetskänsla (fatigue).  
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Generellt kan sägas att det finns tre samverkande faktorer som leder till ett 
sjukdomsutbrott. Den av mest betydelse är den ärftliga komponenten. Man har sett en 
riskökning med 30 % hos enäggstvillingar där den ena tvillingen har MS (2). Vi ärver 
arvsanlagen som gör oss mottagliga för sjukdomen, men omgivningsfaktorer och eller 
felreglering av immunsystemet fordras för att sjukdomsmekanismen skall triggas 
igång.  

Undersökningar har visat att på människans kromosom nummer 6 finns ett antal 
arvsanlag samlade i ett område kallat HLA- klass II (2). Dessa gener är 
immunreglerande och styr aktiveringen av T-celler. Hos skandinaver med MS är den 
här vävnadstypen dubbelt så vanlig, vilket är ett uttryck för ökad risk för MS.  

För att diagnostiseras med MS ska minst två olika symtom vid två olika tillfällen ha 
skett, och inom två skilda områden, s.k. tids- och rumskriterier (1). Undersökningar 
som sedan görs av neurolog för att stödja diagnosen är framförallt MRI och 
lumbalpunktion.   

 

Immunsystemet 

Immunsystemet består av det medfödda immunförsvaret och det adaptiva 
immunförsvaret (6).  Det medfödda är det som agerar först och snabbast vid intrång av 
främmande mikroorganismer. Detta är vår medfödda försvarslinje och här sker ingen 
särskiljning på smittämne av de vita blodkropparna. Det adaptiva immunsystemet är 
mer specialiserat där varje vit blodkropp reagerar på sitt antigen. Det reagerar därmed 
lite långsammare, men är å andra sidan det slagkraftigare med möjlighet att skapa 
minnesceller för eventuellt nytt framtida intrång.  

Den viktigaste cellen i den medfödda försvarslinjen är makrofagen som för T-cellen i 
det adaptiva immunförsvaret presenterar antigen från främmande kropp via 
inbindning till specifika T-cellsreceptorer på cellytan. När makrofagen i blodbanan 
visar upp en del av det fagocyterade patogenet tillsammans med MHC klass II (major 
histocompatibility complex), även kallat HLA (Human Leucocyt Antigen), för den naiva 
T-cellen sker det i anslutning till ett glykoprotein på T-cellsytan (5). Vad T-cellen 
reagerar på är sitt antigens aminosyrasekvens, en sträng på 13 stycken. Den aktiverade 
T-cellen tar sig med hjälp av adhesionsmolekyler genom blod-hjärn-barriären och väl 
inne i CNS frisätter den signalsubstanser som ökar inflammationen genom att den 
träffar på APC (antigenpresenterande celler) med myelinfragment (1).  

Man tror att den autoimmuna reaktionen från T-cellen handlar om dess reaktion på ett 
protein i myelinet, kallat MBP (Myelin Basic Protein) (5). Framför allt när det vid 
presentationen från APC är kopplat till HLA-DR2. Orsaken kan vara att 
aminosyrasekvensen från det proteinet är väldigt likt strängar från främmande 
patogen, T-cellen tar helt enkelt fel och ger sig på CNS.  Makrofager och B-celler bildar 
antikroppar mot proteinet, ökar i antal vid platsen och ger demyelinisering.  Det 
skadade området kallas plack (1). Astrocyter, en typ av gliaceller, som ökar runt 
området vid läkningen skapar ärrvävnaden som ger förändringen av det utsatta 
området.  
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Namnet på ärrvävnaden omnämndes förr skleros, och har gett namnet till sjukdomen 
multipel (många) skleros (ärr) (1). Inflammationen klingar av efter några dagar eller 
veckor och symtomen upphör då signaleringen mellan nervcellerna kan ske normalt 
igen efter viss återuppbyggnad.   

 

Miljöfaktorer 

Omgivande faktorer som studier alltmer ringar in som viktiga komponenter till 
uppkomst av MS är infektioner, rökning och solljusexponering med resultatet D-
vitaminbrist.(2).  

Infektioner: Studier antyder en stark koppling till utsatthet redan i tidig ålder till ett 
virus kallat Epstein-Barr-viruset (2). Viruset ingår i herpes-familjen och är inte alls 
ovanligt, tvärtom. Det är en gemensam infektionshistorik funnen hos alla MS patienter. 
Ett annat virus man hittat hos alla med MS, är humant virus typ 6. Även det en medlem 
i herpes-familjen. Viruset har hittats hos oligodendrocyter i centrala nervsystemets vita 
substans, men aldrig hos friska personer. Forskare har studerat effekten av 
virushämmande (herpes) läkemedel hos MS patienter, men utan betydande resultat (1). 

Rökning: Rökning verkar ha en stark koppling till HLA-komplexet, speciellt 
undergruppen HLA-DR (2). Det i sig påvisar en stark immunologisk koppling. Fortsatt 
rökning efter uppkomst av MS tenderar ge ett allvarligare sjukdomsförlopp. 

 Solljusexponering: Solljus leder till D-vitaminproduktion, och fler och fler studier 
påvisar vitaminets betydelse för immunsystemets aktivering (9). Det gäller även den 
autoimmuna reaktionen när immunceller tar fel och attackerar den egna vävnaden. Vid 
MS, friska vävnader i CNS. 

 

Symtom 

Sjukdomsbilden är väldigt individuell genom plackens utbredningsområden. Det 
förefaller ändå vara så att vissa områden drabbas mer ofta (1). Många personer med 
MS får funktionsnedsättningar nedanför midjan. Placken sitter då i pyramidbanan, 
ryggmärgen, eller lilla hjärnan. Symtomen blir pareser, spasticitet, balans- och 
koordinationsproblem, gångproblem, och förlorad kontroll över urinblåsan. Om 
nervsignaler blockeras kan symtom som synstörningar, känselnedsättningar och 
artikulationsstörningar uppstå. Andra vanliga symtom är en onormal trötthet, 
kognitiva störningar och ökad värmekänslighet (4). Varför är ännu oklart. Att leva med 
sjukdomen innebär inte att alla symtom upplevs, var man drabbas och hur kraftigt är 
väldigt individuellt. 

 

Sjukdomsförlopp och indelning 

Multipel skleros kan klassificeras i tre grupper: Skovvis MS, sekundär progressiv MS, 
och primär progressiv MS (4). 



!
%!

Skovvis förlöpande MS: Merparten (85 %) av de som diagnostiseras med multipel 
skleros inleder sjukdomen med skovvisa attacker och kan kvarstå i den fasen i upp till 
tjugo år (4).  

Skovvis förlöpande MS karaktäriseras av lesioner som utbryter hastigt, tidsperioden 
kan handla om några timmar eller dagar och när inflammationen lagt sig efter några 
dagar upp till ett par veckor avlöses de av en stabil period (2). Återhämtningsperioden 
efter ett skov kan däremot innebära flera månader. Symtomen varierar med vilket 
neurologiskt område som skadas men för den största gruppen innebär sjukdomen i den 

här fasen ett skov per år.  

Vanligt är sensoriska symtom, motoriska symtom, synnervsinflammation, 
balansstörningar och en onormal trötthetskänsla. För varje år skadas fler och fler 
områden och den inflammatoriska fasen övergår i en mer degenerativ fas med en 
konstant försämring, sekundär progressiv MS. 

Sekundär progressiv MS: Sjukdomen har förvärrats från att alternera mellan 
skovperiod och stabilt tillstånd till en konstant försämring (1). Bakomliggande orsak är 
de många ärrvävnader inom flera områden att det nu är själva neuronen i grå cortex 
som skadas och bryts ner. Det inflammatoriska inslaget är borta och det dominerande 
inslaget under denna fas är tilltagande gångproblem och muskelsvaghet. 

Primär progressiv MS: En minoritet (10-15%) genomgår en konstant försämring utan 
skovtillstånd (3). Tidigare spekulerades om detta kunde utgöra en besläktad sjukdom 
då sjukdomsbilden saknar de karaktäristiska skoven, men det är nu fastslaget att det 
rör sig om MS, dock utan symtom från inflammationshärdarna. Primärprogressiv MS 
ger ofta symtom nedanför midjan och visar sig ofta senare i livet, runt 40-årsåldern. 

 

Diagnos  

För att diagnostiseras med multipel skleros görs MRI (Magnetisk resonanstomografi) 
och lumbalpunktion tillsammans med en neurologisk undersökning (8). Genom 
röntgen kan både nya och gamla lesioner (röntgen benämns då T2) upptäckas och 
differentialdiagnoser kan avfärdas. Det är storhjärnan som röntgas för att se om det 
finns fler och tidigare plack än de symtomgivande. Kontrastmedlet som används, 
gadolinium, injiceras i blodet för att även aktiva inflammationer ska bli synliga 
(röntgen benämns då T1). Likvoranalys görs för att påvisa bl. a immunglobuliner i 
ryggmärgsvätskan, främst IgG, för det inflammatoriska inslaget, och neurofilament-
light (NF-L), en nervskademarkör som ökar i ryggmärgsvätskan vid MS (2). Till 
underlag för diagnostiska kriterier ligger McDonald-kriterierna. Graden av försämring 
av MS kan skattas enligt en poänglagd klinisk skala, EDSS (Extended Disability Status 
Scale). Skalan graderas från 0-10 poäng (3).    
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Behandling 

MS kan inte behandlas bort då sjukdomsmekanismen ännu är oklar. 
Läkemedelsterapin i dag riktar in sig på att lindra symtomen vid skov, och på att mildra 
sjukdomsutvecklingen (7). Behandlingen är väldigt individuell och följer patientens 
sjukdomsförlopp.  

Akuta skov: Kortison ges som kortison-pulsar, d v s hög dosering och kort behandling 
om 3-5 dagar för att mildra symtomen (2). Metylprednisolon ges för att dämpa 
aktiviteten i immunförsvaret och häva inflammationen. 

Skovvis förlöpande MS: Behandlingen delas in i tre linjer; första, andra och tredje 
linjens behandling, de följer sjukdomen med stegrande effekt, men ger även högre 
biverkningsrisk (7). 

Första linjens behandling utgörs av interferon-beta-preparat, glatirameracetat, 
dimetylfumarat och teriflunomid (4). Dessa läkemedel minskar det inflammatoriska 
inslaget genom att de försvårar immuncellernas genomträngning av blod-hjärn-
barriären och hämmar därmed produktion av inflammatoriska cytokiner. 

Andra linjen behandling utgörs av fingolimod och natalizumab (1). De verkar mer 
direkt genom att de antingen inbinder till adhesionsmolekylerna i b-h-b, vilket stoppar 
inträngning av T-cellen till CNS, eller så hindrar den  T-cellen från att lämna lymfoida 
vävnader. 

Tredje linjens behandling utgörs av alemtuzumab (3). En behandling som innebär att 
humaniserade monoklonala antikroppar angriper glykoproteiner på både B-celler och 
T-cellers yta. Cellerna lyserar och minskar snabbt i antal vilket ger en 
immunmodulerande effekt. 

Utöver sjukdomsmodifierande behandling finns även symtombehandling vid t.ex. 
smärta, depression och inkontinens. Rehabilitering utgör ett viktigt inslag, speciellt vid 
spasticitet. 

 

D-vitamin 

D-vitamin tillhör gruppen fettlösliga vitaminer tillsammans med Vitamin A, vitamin E 
och vitamin K (13). Namnet är ett samlingsnamn för aktiva molekyler där D2 och D3 
finns naturligt. Vitamin D2, ergokalciferol, bildas vid fotosyntesen och intas främst från 
vegetabiliska källor. Vitamin D3, (kolekalciferol), kan vi bilda via solexponering av 
huden och erhålla genom intag av animaliska källor, främst fet fisk. Både ergokalciferol 
(figur 1) och kolekalciferol (figur 2) kan intas som kosttillskott.  
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Figur 1.vitamin D2, ergokalciferol.                               Figur 2.vitamin D3, kolekalciferol. Källa: Wikipedia. 

 

Solen är vår absolut främsta och viktigaste källa till D-vitamin. Det är bara exponering 
av UV-B strålar som gör att vi själva kan producera vitaminet. Vid lågt solstånd filtreras 
UV-B strålarna bort, vilket gör att på våra breddgrader kan vi bara tillgodogöra oss D-
vitamin under mindre än hälften av året (10). Många studier kopplar D-vitaminbrist 
som en stor bidragande riskfaktor till uppkomst av MS. En risk som ökar med ökat 
avstånd från ekvatorn. Studier visar även att solljusexponeringen sommartid minskat 
för många grupper. Äldre får svårt att ta sig ut, invandrargrupper kraftigt beklädda får 
ingen hudexponering, något som krävs för att syntesen ska ske, och rädsla för cancer 
innebär en ökning av solskyddsmedel som i sig är väldigt bra, men som kan innebära 
att exponeringen minskar med 70 % (solskyddsfaktor 30) (11). Kosttillskott och rätt 
kost blir viktiga komplement över hela året.  

Sedan 2013 finns rekommenderade dygnsintag enligt Livsmedelsverket om 10 
mikrogram för barn och vuxna upp till 75 år (10). Från 75 år rekommenderas ett dagligt 
intag på 20 mikrogram. Enheten kan ibland anges i Internationella Enheter (IE). 1 
mikrogram = 40 IE. Rekommendationerna grundar sig på risken för osteomalaci hos 
vuxna och rakitis hos barn (13). Vitaminet är mest känt för regleringen av kalcium- och 
fosfatomsättningen. För mätning av D-vitaminnivåer tas blodprov för att mäta 
serumnivåer. Det är kalcidiol, 25(OH)D, nivåerna som mäts, då kalcitriol är svårt att 
hinna mäta genom dess korta halveringstid. Det rekommenderade värdet är 50 
nmol/L. Referensvärden beskrivs i tabell 1 (12). 

Tabell 1. Beskrivning av D-vitaminstatus. Tabell hämtad från: Internetmedicin.se (12).  

< 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 
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D-vitamin och immunsystemet 

D-vitamin och immunsystemet: Vitamin D har en viktig roll i regleringen av 
immunförsvaret. Det bidrar till både uppreglering och nedreglering genom stimulering 
och hämning av immuncellernas aktivitet (11).  

D-vitamin och cellreglering: Kontroll av celltillväxt sker genom att vitaminet stimulerar 
minst tre gener som leder till cellapoptos. På så sätt stoppas cancerceller från att 
tillväxa, immuncellers aggressivitet hämmas, fostrets organ växer normalt, 
virusinfekterade celler dödas, ben och musklers strukturer påverkas att växa normalt. 

D-vitamin och hormonreglering: Hormoner reglerar all verksamhet i kroppen, och 
vitamin D behövs för själva regleringen. D-vitamin påverkar bland annat 
bisköldkörtlarnas parathormonbalans, bukspottskörtelns insulinproduktion, njurens 
reninproduktion och produktionen av könshormoner hos män och kvinnor. D-vitamin 
stimulerar även tillväxt av neuroner. 

Den aktiva metaboliten D3 vet vi påverkar uttrycket för 200 olika gener (9). Det sker 
via den intracellulära vitamin D- receptorn. Den här receptorn finns hos monocyter, 
dendritiska celler, B-celler, och framförallt den omogna T-cellen. Den hindrar 
utveckling av Th1-hjälpar celler till favör för Th2- celler, vilket ger ett anti-
inflammatoriskt tillstånd. Det intressanta är att ett forskarteam har upptäckt att det 
krävs en viss mängd D-vitamin i blodet för att den naiva T-cellen ska kunna aktiveras  
och mogna (9). 

 

D-vitaminsyntes 

För att D-vitamin i kroppen ska omvandlas till den aktiva formen kalcitriol, 1,25 
(OH)2D), hydroxyleras det två gånger i två olika organ (11). När huden solbelyses 
reagerar kolesterol i cellmembran hos celler i överhuden av energin och provitamin D3 
bildas. Värmen som bildas omvandlar provitaminet till D3. Vitaminet går ut till 
blodbanan för transport till levern och den första hydroxyleringen. Det sker med 
enzymet 25-hydroxylas. Detta bildar 25(OH)D3). Det transporteras till njuren för en 

andra hydroxylering av 1!-hydroxylas och nu bildas den aktiva metaboliten 
1,25(OH)2D3). Parathormon, PTH, stimulerar syntesen.   

Om vi istället intar D-vitamin genom kost förpackas det i fettpartiklar, kylomikroner. 
som via lymf-systemet förs till blodbanan där det bundet till DBP (D-vitaminbindande 

protein) transporteras till levern för användning eller till fettceller för lagring. 

 

Syfte 

Syftet med den här litteraturstudien är att utifrån senare studier försöka dra en slutsats 
kring huruvida D-vitamin kan påverka behandlingen av sjukdomen multipel skleros.  
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Metod 

Arbetet är utformat som en litteraturstudie, och för informationshämtning har 
sökmotorn Google använts och databasen PubMed. Sökningar har även skett manuellt i 
de valda artiklarnas referenslistor. Sökningarna är gjorda under perioden 2015-03-24-
2015-04-27. Till introduktionen har även tre böcker inom ämnet lästs och använts. 
Inklusionskriterier är randomiserade kliniska studier, RCT, observationsstudier, 
originalartiklar, engelsk text och studier relaterade till ämnet. Exklusionskriterier är 
artiklar äldre än 10 år, djurstudier, reviewartiklar, studier där vitamin D intagits 
tillsammans med annat vitamin. Tabell 2 visar en sammanställning av sökord som 
använts för att finna originalartiklar. Tabellen presenterar även antal träffar och antal 
utvalda artiklar. Urval har gjorts genom att läsa titel och abstract, fanns relevans har 
artikeln lästs i sin helhet för kvalitetsbedömning. Har den bedömts uppfylla 
inklusionskriterierna och är välgjord ingår den som vald referens. Jag ansåg att fem 
studier uppfyllde mina kriterier och därför utgör underlag för det resultat diskussionen 
sammanfattar. 

 

 

Tabell 2. Beskrivning av litteratursökning. 

Sökning nr. Sökord Antal träffar Antal utvalda 
artiklar 

Referens nr. 

1 Vitamin d and 
multipel sclerosis 

33 4  14, 15, 16, 17 

2 vitamin d and 
multiple sclerosis 
and treatment 

22 01  

3 1,25 
hydroxyvitamin 
D, multiple 
sclerosis 

15 02  

4 vitamin d, 
supplementation, 
multiple sclerosis 

15 03  

5 vitamin d, early 
predictor, 
multiple sclerosis 

12 1 18 

01, 02, 03. Sökningen gav inga nya artiklar. Artiklarna redan valda i sökning 1. 

 

Resultat 

 De fem studier som valts som underlag skiljer alla åt i resultat gällande huruvida 
vitamin D som tillskottsbehandling kan påverka behandling av MS. Resultaten ses som 
inkonklusiva. Fyra studier ser ett positivt samband mellan kosttillskott av vitamin D 
och sjukdomsutvecklingen av MS (studie 1, 2, 4, 5). En studie kunde inte påvisa någon 
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sjukdomsförändring, varken till det bättre eller det sämre (studie 3). Studierna är 
utförda i 20 olika europeiska länder, Kanada och Iran. Den kortaste studien varade 6 
månader, den längsta 5 år (studie 4, 5). De fem utvalda studierna sammanfattas i tabell 
3 och redovisas därefter i detalj. 

 

Metoder  

De fyra randomiserade studierna (studie 1-4) studerar olika effektmått men kan 
jämföras genom att gemensamma skattningsskalor och underlag används som 
referensmått. Fyra studier granskar förändring av sjukdomen genom EDSS-skalan 
(studie 2, 3, 4, 5). EDSS är en poängskala allmänt erkänd världen över för att mäta 
försämring av sjukdomen, men en nackdel är att subjektiv bedömning kan ske vilket 
gör att resultaten varierar. MRI-skanning är ett annat erkänt mått. Nackdelen här är att 
placken kan sitta i annat område än det skannade, och att de kan ha annan orsak än 
MS. Den stora fördelen är dock dess säkerhet. Alla studier använder skanning för att 
mäta nya och gamla plack (studie 1-5).  

 

Inklusions- och exklusionskriterier  

Genomgående inklusionskriterier för studie 1-5 är att deltagarna måste vara fyllda 18 
år. Den övre åldern sträcker sig från 40-60 år (studie 1, 4) och EDSS < 5.0 (studie 1-5). 

För studie 2-4 är de gemensamma kriterierna att sjukdomen skall vara fastställd enligt 
McDonald-kriterierna. Studie 1 däremot kräver det reversibla, sjukdomen får inte 
hunnit bli fastställd enligt McDonald-kriterierna.  

Exklusionskriterierna varierar i högre grad och kan bidra till att resultaten varierar. De 
individuella undantagen innebär en möjlighet till att välja bort mer sjuka patienter för 
att påverka resultatet. Studie 4 väljer bort patienter med progressiv MS, en fas där 
sjukdomen förvärrats. Kriterierna finns dock till stor del för att MS patienter med 
andra sjukdomar (depression, hjärt-kärlsjukdomar) ska slippa påverkan som ett 
studiedeltagande kan ge (studie 2, 4). Gemensamt för alla studier är graviditet, amning 
och ovilja till antikonceptionsmedel, inget som inverkar till snedvridning av resultat. 

 

D-vitaminnivåer 

Koncentrationsnivåerna av 25(OH)D skiljer vid start och det är egentligen enbart i 
studie 1 som deltagarna ligger på otillräckliga nivåer (<30 nmol/L). Övriga studier har 
ett medianvärde som anger tillräckliga nivåer (> 50 nmol/L) (studie 2-4). Det positiva 
inslaget i studie 1 kan bero av den relativt höga dosen av vitamin D3 (50 000 IE/ vecka) 
som snabbt höjer serumnivåerna av 25(OH)D vilket leder till en minskad 
inflammatorisk aktivitet. Det är den enda studien som ensamt tillför vitaminet till 
patienter som ännu inte påbörjat annan behandling. 
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D-vitamin som tilläggsbehandling 

Studierna 2 och 4 tillför kosttillskott av vitamin D3 som tilläggsbehandling till patienter 
som står under behandling av beta-interferon. Studierna skiljer i dosering, tid och 
effektmått men de redovisar gemensamt en positiv effekt av 
kombinationsbehandlingen. Den troliga orsaken är nog en synergistisk effekt mellan 
preparaten som förhindrar demyelinisering. Båda verkar immunhämmande. D-vitamin 
bidrar till minskad inflammatorisk aktivitet genom att naiva T-celler stimuleras till 
antiinflammatoriska Th2-celler, interferoner bidrar till försvårad T-cells övergång 
genom b-h-b till CNS vilket också bromsar inflammationen.  

 

D-vitamin i kombinationsbehandling 

Studie 3 uppvisar negativa resultat. I denna studie intas vitamin D tillsammans med 
kalcium. Majoriteten av deltagarna var kvinnor, något som kan ha påverkat resultaten.  
Graden av fysisk aktivitet mättes inte vilket kan bidra till ett negativt resultat trots 
kalciumintag vid mätning av benmassa och muskelstyrka. En tredje rimlig orsak är att 
doseringen av kalcium kan ha varit för låg för att ge någon påverkan. Patienter som 
redan vid studieingången tog tillskott av vitamin D3, fick fortsätta med dessa under 
studietiden. Vid baslinjen hade få patienter låga serumnivåer av 25(OH)D vilket också 
kan inverka till det negativa resultatet.  

 

Substitution 

Olika substitutionspreparat användes i studierna och doseringen varierade mellan 20 
000 IE/ vecka till 300 000/ månad. 

Två av studierna gav substitutionen i form av mjuka kapslar (studie 2, 3). I studie 1 
gavs det i form av oljelösning och i studie 4 gavs det subkutant. Kalcium gavs i form av 
tuggtabletter (studie 3).   

 

Studietid 

Studie 5 är den studie som observerar många deltagare över väldigt lång tid (5 år), en 
klar fördel i jämförelse med övriga studier där tidsramen sträcker sig från 6 månader 
till 96 veckor. Studie 1-4 granskar alla patienter som nyligen diagnostiserats med 
sjukdomen, eller är på väg att kliniskt diagnostiseras, vilket betyder att de befinner sig i 
den skovvisa fortlöpande formen av MS. Ett skede där det oftast är lång tid mellan 
symtomen, i enstaka fall flera år (1). Det blir svårt att påvisa ett tillförlitligt resultat 
med så kort studietid som 6 månader (studie 4). Även en studie som varar 96 veckor 
kan innebära att ett flertal av deltagarna inte får något nytt symtom under studietiden 
vilket ger ett missvisande resultat (studie 3).  
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Observationsstudiens nackdel är att resultatet kan påverkas av en okänd faktor, ännu 
inte studerad (studie 6). Den kan inte heller anses vara tillräckligt generaliserad då 
deltagarna till övervägande hade europeisk härkomst.  

 

Biverkningar 

Ingen allvarlig biverkan rapporterades från någon studie, vilket kan tolkas som att 
behandling av vitamin D3 i högre dosering än rekommenderat kan anses säkert. Studie 
2 rapporterade dock diarré som en biverkan hos 7 personer, men inte av allvarligare 
art. Det kan inte säkerställas att vitaminet är orsaken, då deltagare ur båda grupperna 
rapporterade samma biverkan. Det behandlande läkemedlet kan lika gärna vara orsak 
till bieffekten. 

 

 

Tabell 3. Resultattabell. 

Ref Författar
e 

Studiedesi
gn 

Behandl.peri
od 

Dos Syfte Resultat 

Studi
e 1 

Derakhshan
di et al. 

RCT 12 månader 50 000 
IE/vecka 

Undersöka om 
vitamin D3 ger 
en 
skyddseffekt 
på optisk 
neurit och 
förhindra utv. 
mot MS.  

Ett positivt 
samband 
utläses av 
studien. 

Studi
e 2 

Soilu-
Hänninen 
et al. 

RCT 12 månader 20 000 
IE/vecka 

Undersöka 
vitamin D3 
som 
tilläggsbeh.till 
interferon-b-
behandling. 

Samband 
kunde 
påvisas. 

Studi
e 3 

Kampman 
et al. 

RCT 96 veckor 20 000 
IE/vecka 

Undersöka 
vitamin D3 
påverkan på en 
mängd olika 
symtom hos 
MS. 

Inget 
samband 
påvisades. 

Studi
e 4 

Mosayebi et 
al. 

RCT 6 månader 300 
000/mån
ad 

Studera effekt 
av hög dos av 
vitamin D3 
under kort tid 
hos MS. 

 Inverkan på 
immunförsva
ret kunde 
påvisas. 

Studi
e 5 

Ascherio et 
al. 

Longitudinell 
studie 

5 år  Utreda om 
serumnivåer av 
25(OH)D kan 
vara en markör 
för 
sjukdomsaktivi
tet och en 
prognos för 
MS. 

Ett positivt 
samband 
kunde 
påvisas. 
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Studie 1. 

Preventive effect of vitamin D3 on conversion on optic neuritis to 
clinically definite multople sclerotis: a double blind, randomized, 
placebo-controlled pilot clinical trial (14).  

Syfte: Studiens syfte är primärt att se om vitamin D kan ha en skyddande effekt på 
optisk neurit för att förhindra utveckling mot effektiv multipel skleros. Det sekundära 
syftet är att se om tillskott av vitamin D hos patienter med optisk neurit och med låga 
nivåer av 25/OH)D påverkar lesioner genom MRI-skanning. 

Studiedesign: Studien är utformad som en dubbelblindad, randomiserad, placebo-
kontrollerad pilot studie. Deltagare är 30 utvalda patienter som på två center i Iran 
under 2010 diagnostiserats för optisk neurit genom kliniska undersökningar, fysiska 
undersökningar och MRI- skanning. Deltagarna randomiserades i slutet av oktober 
2010 till placebogrupp eller grupp med vitamin D3 intag. Studien pågår under 12 
månader. 

Inklusionskriterier: 1) Män och kvinnor i åldrarna 20-40 år med optisk neurit, 2) ej 
uppfyller kriterierna för MS enligt McDonald-kriterierna, 2005, 3) serumnivåer av 25 
(OH)D under 30 nmol/L, 4) negativa mätvärden av autoimmuna antikroppar. 

Exklusionskriterier: 1) Intag av vitamin D3 i högre dos än 400IE/dag före 
uppkomsten av optisk neurit, 2) intag av läkemedel före studiedeltagandet som kunde 
påverka utkomsten av resultatet efter de 12 månaderna, t. ex interferon-beta, 3) gravida 
eller ammande kvinnor, 4) njur- eller leverproblematik, 5) patienter som uppvisar dålig 
följsamhet gällande läkemedelsintag eller placebo och som missar inbokade 
uppföljningsbesök, 6) patienter med historik av njursten, 7) granulomatösa sjukdomar.  

Metod: 15 patienter randomiserades till behandlingsgruppen och 15 till 
placebogruppen. I behandlingsgruppen avslutade 2 deltagare studien i förtid, i 
placebogruppen avslutade 4 deltagare i förtid. Enbart data från patienter som deltog 
hela studieperioden (12 mån) analyserades. Från start gjordes med jämna mellanrum 
kliniska studier med prover och MRI-skanning. Varje månad mättes patienternas 
kalciumnivåer och serumnivåer av 25(OH)D för att undvika toxiska nivåer. 50 000 
IE/vecka gavs av vitamin D i form av oljelösning. Placebo gavs med samma typ av 
flaska, men utan aktivt ämne. När patienternas serumnivåer av 25(OH)D nådde 100 
mmol/L sänktes de höga tillskotten av vitamin D3 till underhållsnivåer. MRI- skanning 
gjordes vid start, efter 6 månader och efter 12 månaders behandling.  

Resultat: Under studiens gång fick fem patienter (45.5 %) i placebogruppen, men 
ingen i behandlingsgruppen, ett nytt skov. (RR= 0.316, p= 0.007) Skillnaden i 
genomsnittsnivåerna av 25(OH)D hos de 5 patienter som fick återfall från studiestart 
till diagnos var p=0.781. Genomsnittsskillnaden mellan de 5 som fick diagnosen och 
övriga i placebogruppen var inte statistiskt signifikant (p=0.65). Vid en allmän 
jämförelse mellan genomsnittsvärdet av totala antalet upptäckta plack genom MRI vid 
studieslutet hos behandlingsgruppen och kontrollgruppen visades en marginellt 
signifikant minskning hos behandlingsgruppen (p = 0.092). Det kan bero av skillnader 
i var placken satt sig. Däremot var antal nya T2 lesioner signifikant lägre i 
behandlingsgruppen. Studien antyder immunologiskt att tillskott av vitamin D för att 
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stabilisera låga nivåer av 25(OH)D kan försena eller förhindra relapser, även efter ett 
första skov och därmed förhindra utveckling av MS.  

 

 

Studie 2 

A randomised, double blind, placebo controlled trial with vitamin D3 

as an add on treatment to interferon "-1b in patients with multiple 
sclerosis (15). 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka säkerheten och följsamheten av vitamin D3 som 
tillskott till behandling med interferon-beta- 1b hos patienter med multipel skleros.  

Studiedesign: Studien är utförd som en dubbelblindad, randomiserad, placebo-
kontrollerad studie utförd under 12 månader. Patienterna rekryterades från kliniker i 
Turkiet och Finland. Inför studien bedömdes 87 patienter ha behörighet att delta, efter 
att inte passera de fastställda kriterierna uteslöts 10, och ytterliggare 11 personer 
uteslöts av andra orsaker. Kvar blev 66 utvalda patienter som inför deltagandet gav 
skriftligt informativt samtycke. Den första patienten randomiserades 2008, och den 
sista patienten randomiserades i maj 2010, och avslutade studien i maj 2011.  

Inklusionskriterier: 1) Ålder 18-55 år, 2) skovvis förlöpande MS enligt McDonald-
kriterierna, 3) behandlas med interferon-beta-1b sedan minst 1 månad, 4) inga 
neutraliserande antikroppar mot interferon-beta, under <5.0 på EDSS-skalan, 5) 
antkonceptionsmedel för kvinnor.  

Exklusionskriterier: 1) Serumnivåer av kalcium >2.6 mmol/L, 2) serumnivåer av 25 
(OH)D> 50 nmol/L, 3) hyperparathyroism, 4) graviditet eller invändningar mot 
antikonceptionsmedel, 5) alkohol- eller drogmissbruk, 6) under behandling av annat 
immunmodulerande läkemedel, 7) känd allergi mot jordnötter eller kolecalciferol, 8) 
under behandling av digitalis, kalcitonin, vitamin D3 analoger eller vitamin D, 9) 
behandling som kan ge hyperkalcemi, sarkoidos, njurproblem, njursten, hypertension, 
hjärtproblem, depression eller svårigheter med att utföra MRI.   

Metod: Patienterna randomiserades 1:1 till två parallella grupper. En 
behandlingsgrupp som gavs interferon-beta-1b, 250 mikrogram subkutant varannan 
dag med tillägg av vitamin D3, 20 000 IE/vecka och en kontrollgrupp som enbart fick 
interferon-beta-1b, 250 mikrogram subkutant varannan dag. Vitamintillskottet gavs 
peroralt i form av mjuka kapslar, Dekristol. Placebogruppen fick identiska kapslar utan 
aktiv substans. 34 patienter randomiserades till behandlingsgruppen och 32 patienter 
till kontrollgruppen. Av dessa avslutade 3 patienter behandlingen i förtid i 
behandlingsgruppen, 1 av patienterna dock så sent (dag 203) att studieresultaten ändå 
medräknas. I placebogruppen avslutade 2 deltagare studien i förtid, inget resultat från 
någon av dem ingår i studieresultatet. Olika företag i olika länder anlitades för analyser 
av kliniska prover. Randomiseringslistor och provsvar lagrades på hemligt ställe av 
utomstående företag till studiens slutdatum. Det primära effektmåttet var a) att studera 
om ett veckointag på 20 000 IE av vitamin D3 anses säkert och tolereras väl som 
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komplement till immunmodulerande behandling av interferon-beta-1b, 250 
mikrogram, varannan dag, b) i vilken utsträckning det höjer serumnivåerna av 
25(OH)D, och om det påverkar MRI och kliniska variabler till skillnad mot 
placebogruppen som enbart ges interferon-betabehandling och placebokapslar. 
Patienterna fick inledningsvis och i samband med avslutad studietid MRI-skanning för 
att avläsa antal gadolinium-förstärkta lesioner och nya/ökande T2-lesioner. Fysisk 
undersökning, EDSS, EKG, och gångsträckor under tid uppmättes 6 gånger under 
studietiden. Kalciumnivåer, kreatinin och fosfat uppmättes vid månad 1, 2, 3, 6, 12. 
Plasmanivåer av albumin, magnesium, PTH och 25(OH)D uppmättes vid månad 6 och 
12. Relapser under studietiden behandlades med metylprednisolon i gång dagligen, 
under tre dagar.  

Resultat: Som väntat var nivåerna av 25(OH)D högre i behandlingsgruppen än i 
placebogruppen. Skillnaden var statistiskt signifikant (p= 0.0001). Ingen patient i 
behandlingsgruppen utvecklade hyperkalcemi, däremot drabbades fem patienter av 
diarré som biverkan, och två patienter utvecklade feber. I kontrollgruppen fick två 
patienter diarré som en biverkan under behandlingstiden och fem personer utvecklade 
feber. De högsta T2 förändringarna i volym syntes hos placebogruppen 
(medianförändring 287 mm3). I vitamin D behandlade gruppen var 
medianförändringen 83 mm3, däremot kan inte skillnaden sägas vara statistiskt 
signifikant (p= 0.105). Det totala antalet gadoliniumförstärkta T1-lesioner sjönk i båda 
grupperna, förändringen var dock signifikant högre i behandlingsgruppen (p= 0.004). 
Antal nya/förstorade T2-lesioner efter 1 års behandling var högre i placebogruppen, 
men skillnaden ansågs ej statistiskt signifikant (p= 0.286). Volymskillnaden i 
gadoliniumförstärkta T1-lesioner efter 1 års behandling skiljde inte mellan grupperna. 
Antal skov/år sjönk i båda grupperna. Det var inte heller någon signifikant skillnad i 
tiden till första skovet mellan grupperna. När gångtestet (tandemgång på tid) utfördes 
efter 12 månader påvisades en statistiskt signifikant skillnad hos vitamin D gruppen 
(p= 0.001) resultatet visar att tillskott av vitamin D3 som tilläggsbehandling till 
interferon-beta-1b minskar utvidgade T1-lesioner och EDSS-poäng hos patienter med 
MS. 

 

 

Studie 3  

Effect of vitamin D supplementation on relapses, disease 
progression, and measures of function in persons with multiple 
sclerosis: exploratory outcomes from a double-blind randomised 
controlled trial (16).  

Syfte: Studien utformades för att undersöka om tillskott av vitamin D3 kan påverka 
benmassans täthet hos personer med multipel skleros, men även för att se påverkan på 
trötthet, muskelstyrka (gripstyrka), antal skov/år och funktionsnedsättningar. 

Studiedesign: Studien utformades som en dubbelblindad, placebo-kontrollerad 
randomiserad kontrollerad studie, utförd under 96 veckor. Studien är utförd på ett 
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center i norra Norge. 35 patienter randomiserades till vitamin D3-gruppen och 33 
patienter randomiserades till placebogruppen.  

Inklusionskriterier: Patienterna ansågs kvalificerade till deltagande om de var 1) 
18-50 år, 2) diagnostiserad med MS enligt McDonald-kriterierna, 3) EDSS-poäng < 4.5.  

Exklusionskriterier: 1) problem med att gå längre sträcka än 500 meter, 2) historik 
med sjukdom eller annan problematik som kan påverka benmassans täthet, 3) 
graviditet eller amning under de senaste 6 månaderna, 4) behandling av annat 
läkemedel än metylprednisolon vid akuta skov, 5) njursten inom 5-års period från 
studiestart, 6) menopaus, 7) ovilja till antikonceptionsmedel. 

Metod: 153 patienter inbjöds till studiedeltagande i november 2007. 53 personer 
avböjde till deltagande och 13 klarade inte inklusionskriterierna. Vid skanning i januari 
2008 uteslöts 16 personer som inte passerade McDonalds-kriterierna. I april 2008 
randomiserades 71 patienter till placebogrupp (36 st.) och behandlingsgrupp (35 st.). 
De deltagare som vid studieingången redan tog kosttillskott av vitamin D3 fick fortsätta 
med dessa under studietiden. Alla i kontrollgruppen fullföljde studien, medan 4 
avslutade studien i förtid i behandlingsgruppen (1 graviditet, 3 av privata skäl). 
Studieanalysen sker enligt intention to treat-analys. Behandlingsgruppen gavs 20 000 
IE vitamin D3/vecka peroralt i form av mjuka kapslar. Kontrollgruppen fick identiska 
kapslar men utan aktiv substans. Alla deltagare gavs även 500 mg kalcium/dag i form 
av tuggtablett. Om deltagare fick gastrointestinala biverkningar avslutades 
kalciumtillskottet, om deltagarna via kost fick i sig minst 800 mg/dag. Annars byttes 
tillskottet till 500 mg kalcium av annan tillverkare. Varje vecka påmindes deltagarna 
att inta vitamin D3 via sms. Var tredje månad mättes serumnivåerna av kalcium i 
samband med blodprover. Negativa händelser meddelades via telefon var tredje månad 
och vid besök vecka 48 och v 96, då fysisk undersökning gjordes. Över 80 % följsamhet 
hos alla deltagare kunde mätas genom kapselräkning. Vid studieingången använde 38 
% av deltagarna redan kosttillskott av vitamin D3, den siffran hade till vecka 96 sjunkit 
till 25 %. Inga av deltagarna upplevde några negativa sidoeffekter. Alla patienter hade 
skovvis förlöpande MS. Fyra patienter i placebogruppen och sex patienter i 
behandlingsgruppen behandlades under studietiden med metylprednisolon för akut 
skov. Mediantiden för den första relapsen i placebogruppen var 29 veckor, och i 
behandlingsgruppen 39 veckor (p= 0.48).   Skillnaden mellan antal skovfria patienter i 
båda grupperna var inte statistiskt signifikant (p= 0.56). Förändringar i EDSS skiljde 
inte signifikant mellan grupperna, det gäller även mellan andelen patienter med 
förändringar i EDSS (placebo/vitamin D3: oförändrat 15/15, ökande 7/7, minskande 
11/13). Ingen förbättring i bentäthet kunde påvisas. Gripstyrkan gav ingen signifikant 
förändring mellan grupperna, inte heller kunde någon skillnad i fatigue vare sig till det 
bättre eller det sämre urskiljas mellan grupperna. Den här studien kunde inte påvisa att 
tillskott av vitamin D3 gav någon förbättring/fördröjning av de undersökta symtomen 
vanliga för MS.  

 

 

 



!
"'!

Studie 4 

Therapeutic effect of vitamin D3 in multiple sclerosis (17). 

Syfte: Studiens syfte är att studera hur tillskott med vitamin D3 i hög dos under kort 
tid påverkar sjukdomen MS. 

Studiedesign: Studien är utförd som en randomiserad klinisk studie. Patienter 
rekryterades från oktober 2009 till april 2010. 

Inklusionskriterier: 1) Iranska patienter med MS diagnostiserade enligt McDonald-
kriterierna, 2) minst ett skov de senaste 12 månaderna, 3) mer än tre lesioner påvisbara 
genom MRI, 4) EDSS-poäng mellan 0-3.5 vid start, 5) ålder 18-60 år.  

Exklusionskriterier: 1) Kliniskt isolerat syndrom, 2) progressiv MS, 3) pågående 
relapser under studietiden, 4) drogmissbruk, 5) tillskott av vitamin D, 6) Behandling 
med digitalis, 7) tillstånd som kan leda till hyperkalcemi, njursten, njurproblem, 
graviditet, ovilja till antikonceptionsmedel, ovilja till inskränkning av kost med 
kalcium. 

Metod: 62 patienter från sjukhus i Arak, Iran som uppfyllde kriterierna 
randomiserades till två grupper. En behandlingsgrupp som under 6 månader gavs 300 
000 IE/månad intramuskulärt av vitamin D3 (28 patienter) och till en placebogrupp 
som fick placebo intramuskulärt under 6 månader (34 patienter). Basbehandling för 
alla patienter var interferon-beta-1a. Alla kliniska och immunologiska variabler mättes 
inför studiestart och upprepades 1 månad efter behandlingsslut. Även serumnivåer av 
25(OH)D mättes inför start och upprepades 1 månad efter behandlingens slut. 
Blodprov togs före studiestart och serumproverna avlästes före start och 1 månad efter 
sista injektionen för att mäta förändring i antal blodkroppar, interleukiner och 
cytokiner. Antigener och mitogener används för att stimulera proliferation. Varannan 
månad utvärderades patienternas EDSS-poäng. MRI-skanning gjordes inför studiestart 
och vid slutet av studien. Två patienter avslutade studien i förtid i behandlingsgruppen 
och en patient i placebogruppen avslutade studien i förtid. Inget resultat från någon av 
dem medräknades i studieresultatet.  

Resultat: Ingen signifikant förändring i EDSS kunde uppmätas mellan grupperna, 
varken inför studiedeltagandet eller efter avslutad behandling. Inte heller kunde 
signifikant skillnad mätas mellan grupperna gällande antal gadolinium-förstärkta 
lesioner inför studiestart eller som medelvärde mellan grupperna vid behandlingsslut. 
Vid cellräkningen kunde ingen skillnad ses mellan grupperna gällande cytokiner inför 
behandlingens början, men vid slutet kunde en signifikant skillnad ses hos den 
behandlande gruppen mellan start/slut i antal IL-10 (p= 0.0001). Vitamin D3-gruppen 

kunde även påvisa en signifikant ökning av TGF-" från studiens början och 6 månader 
senare (p= 0.0001) vilket antyder ett samband mellan höga serumnivåer och ökat antal 
antiinflammatoriska cytokiner. Studien kunde inte påvisa någon skillnad i antal i MRI-
synliga lesioner mellan grupperna under studietiden, men man kunde påvisa en 
signifikant minskning i lymfocytprolifiering hos vitamin D3-gruppen under 
behandlingstiden.  
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Studie 5  

Vitamin D as an early predictor in multiple sclerosis activity and 
progression (18). 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka om koncentrationsnivåer av 25(OH)D kan 
förutsäga sjukdomsaktivitet och prognosen av MS hos patienter med ett första kliniskt 
isolerat symtom. Patienterna står alla vid studiestart under behandling med interferon-
beta. 

Studiedesign: Studien är utförd som en longitudinell studie. Mellan 2002 och 2003 
inbjöds patienter i 18 europeiska länder, Israel och Canada från 98 olika center till 
deltagande. Inklusionskriterier var patienter med en första neurologisk händelse som 
antydde MS med minst två synliga lesioner genom MRI. De randomiserades (5:3) till 
placebo (176 st) eller interferon-beta (292 st), 250 mikrogram subkutant varannan dag 
i 2 år, eller tills att en andra klinisk händelse inträffade och sjukdom kunde fastställas. 
Då inbjöds patienterna till en öppen uppföljningsfas med interferon-beta i max 5 år 
efter randomiseringen.  

Metod: Serumnivåer av 25(OH)D uppmättes vid start, efter 6, 12 och 24 månader. Då 
minst 2 ml prov krävdes mättes 465 personer i gång och 303 personer vid alla tillfällen. 
MRI-skanning gjordes var 3:e månad första året, därefter vid 18, 24, 36 och 60 
månader. MS aktivitet grundades på antal relapser och antal nya lesioner synliga på 
MRI, Klinisk utveckling graderades efter EDSS-skalan.  

Resultat: Hastigheten med vilket nya händelser skedde, sjönk med stigande nivåer av 
25(OH)D. Sambandet var väldigt tydligt hos patienter som hade mätvärden från både 6 
och 12 månader. Ett samband mellan medelvärdet av serumnivåerna av 25(OH)D de 
första 12 månaderna och sjukdomsutvecklingen de närmaste 4 åren utvisades. De 
patienter som hade ett medelvärde över > 50 nmol/L sågs vid uppföljningen efter 60 
månader ha en fyra gånger mindre förändring mätt i volym i T2-lesioner, tvåfaldigt 
mindre hjärnförändring och mindre dysfunktioner än de patienter som låg < 50 
nmol/L.   

 

Diskussion  

Att få sjukdomen MS innebär en livsförändring allt mer påtaglig för varje år 
sjukdomsbilden förstärks och antal dysfunktioner ökar.  

Behandlingen idag inriktar sig på att mildra symtomen och bromsa sjukdomsförloppet 
(2). Många av läkemedlen ger biverkningar som innebär problem i sig för patienten att 
hantera, förutom att orka mästra själva sjukdomen (1). 

Studier visar att majoriteten av patienterna under och inför relapser har låga 
serumnivåer av 25(OH)D. De visar även en förbättring i sjukdomsbilden med ökande 
nivåer genom tillskott av vitamin D3 (14, 19).  
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Syftet med denna litteraturstudie är att genom granskning av senare års kliniska 
studier försöka nå en förståelse i var forskningen står i dag gällande D-vitaminets 
inverkan på MS för att se om det kan påverka behandling av sjukdomen.  

 

Metoddiskussion 

Examensarbetet valdes att presenteras i form av en litteraturstudie. Att presentera 
tidigare forskning i form av litteraturstudie gör den överskådlig och lätthanterlig. 

Det var inte svårt att hitta artiklar som överensstämde med författarens syfte och 
frågeställning. Däremot var det begränsat med studier som uppfyllde både inklusions- 
och exklusionskriterierna. Enbart PubMed nyttjades för sökandet av de vetenskapliga 
artiklar som skulle ligga till grund för examensarbetet då vetenskapliga artiklar inom 
medicin och av hög kvalitet går att finna genom databasen. Författaren tror inte att 
slutresultatet begränsades på något vis genom att inte andra databaser användes för att 
utvidga sökandet.  

Viljan var inledningsvis att enbart använda randomiserade kliniska studier som 
underlag men utbudet var så begränsat att en större observationsstudie som 
överensstämde med syftet invaldes. Fem sökningar med varierade sökord gjordes för 
att få så många träffar som möjligt. Utfallet blev dock att ett flertal studier återkom 
trots varierade sökord. Merparten av studierna (5 st) valdes från sökning 1 som gav 
flest träffar. Där studierna i rubrik motsvarade författarens syfte lästes abstract. Om 
abstracten ansågs intressant lästes resultat och granskades studiedesign för att se om 
det motsvarade studiernas syfte och ansågs kvalitativa. Om så var fallet lästes hela 
artikeln.  

Ingen av de utvalda studierna är sponsrade av något läkemedelsföretag. Alla studier är 
utformade och skrivna av författarna vilket ger en högre trovärdighet till resultatbilden. 
Att merparten är randomiserade kliniska studier med väl dokumenterad studiedesign 
anses också ge högre trovärdighet.  

 

Resultatdiskussion 

En studie är inte starkare än dess urval. Intentionen till detta arbete har varit att enbart 
utgå från studier som är väl dokumenterade och anses ha hög studiekvalitet. Tillgången 
till artiklar inom ämnet var mer begränsat än författaren trodde vilket gör att studierna 
som utgör grunden för resultatet enbart blir sex stycken. Forskningen inom området är 
relativt ny och få studier har hunnit publiceras. 

Trots detta anser författaren att de utvalda studierna är av hög kvalitet och därför kan 
anses ge höga bevisvärden till sina respektive resultat.  

Däremot faller styrkan i studierna på att de genomgående har få deltagare (fem studier 
av sex) och är utförda under relativt kort tid. Randomiserade kliniska studier är 
resurskrävande både i tid och i pengar då minst två parallella grupperingar bör 
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studeras en längre för att jämförelse ska kunna ske. Som fristående forskare finns inte 
anslag som ger utrymme för större studier. 

Alla studier har enbart deltagare med skovvis förlöpande MS, är nyligt diagnostiserade, 
eller på väg att bli diagnostiserad. Sjukdomen har inte fördjupats vilket kan bidra till 
positiva resultat. Då det enbart är denna grupp som genomgående finns representerad i 
studierna står de under behandling enligt första linjens behandling. Patienterna i 
behandlingsgrupperna får interferon-beta och dess immunhämmande effekt 
tillsammans med vitamin D som också påverkar immunförsvaret kan vara en 
bidragande orsak till positivt samband.  

Även författaren kan bidra till svagheter i studien. Då en inklusionskriterie är engelska 
kan det ha bidragit till översättningsfel och till att fel slutsatser dragits vilket i sig kan 
ha påverkat resultatet.  

Det finns inget överraskande i någon av studierna. De resultat som påvisas visar 
likheter med liknande tidigare studier.  

Önskvärt vore naturligtvis att de studier som fanns att tillgå till detta examensarbete 
hade varit större och fleråriga vetenskapliga studier av RCT- modell.  

Intressant hade även varit om fler läkemedel än interferon varit representerade för att 
se om sambanden stärks eller inte. 

Det hade även varit intressant att se om skillnader skulle utvisas hos patienter med 
progressiv MS. 

Resultaten är inkonklusiva vilket bidrar till att det inte entydigt går att rekommendera 
vitamin D som tilläggsbehandling till patienter med MS. Däremot framstår att 
behandlingen är kostnadseffektiv och säker.  

Stöd finns hos alla studiers författare för fortsatt forskning om D-vitaminets inverkan 
på MS. 

 

Slutsats 

MS är en sjukdom som ökar med accelererande hastighet, framförallt i Europa. En 
bidragande del kan vara ändrade levnadsvanor med minskad solljusexponering genom 
minskad utevistelse. Med minskad UV-B exponering kommer minskad produktion av 
D-vitamin. Vitamin D reglerar immunförsvaret och immuncellernas aktivitet vilket 
antyder ett samband med autoimmuna sjukdomar som MS genom en 
inflammationshämmande effekt. Fyra av studierna kunde påvisa en positiv korrelation 
mellan höga nivåer av 25(OH)D och MS. Årlig skovfrekvens minskades, 
sjukdomsförloppet fördröjdes, antal nya symtom minskades och ett 
antiinflammatoriskt inslag kunde påvisas. Två av studierna kunde däremot inte se 
någon inverkan alls, varken till det bättre, eller det sämre med tillskott av vitamin D.  

Trots att det övervägande antalet av de granskade studierna antyder ett positivt resultat 
är det ändå svårt att bedöma det terapeutiska värdet av tillskott av vitamin D3 som 
behandling vid MS. Studierna var små, utförda under relativt kort tid och varierade i 
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dos. De varierade även i behandlingsform från monoterapi till varierande 
kombinationsbehandlingar. Dock verkar det tolereras väl och inte ge allvarliga 
biverkningar trots att alla studiers doser överskred rekommenderade dygnsdoser.  

Det krävs fler randomiserade kliniska långtidsstudier med många deltagare för att 
klargöra D-vitaminets påverkan på MS och det terapeutiska värdet av behandling av 
sjukdomen. Mer forskning behövs även för att klargöra optimal nivå av 25(OH)D.  

 

 

Tack 

Jag vill tacka min fantastiska handledare för all hjälp med arbetet, och min 
underbara familj som funnits där för mig under resans gång! 
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