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Mitt mål:  
 
 
 

• Att hitta strategier för att stärka kroppens eget 
immunförsvar som en del av cancerbehandlingen. 
 
 
 

• Att använda behandlingar som stärker kroppen istället 
för att bryta ner 

- > Hitta behandlingar som ger så få och lite biverkningar 
som möjligt för att kunna bibehålla livskvaliteten 
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- Selenföreningar 
 
 

- Statiner (kolesterolsänkande läkemedel) 
 
 

- Q10 (ubiquinone) 
 
 
 
 

- Vitamin D 
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Vitamin D och immunförsvaret-  disposition 

• Bakgrund till vitamin D, historik och biokemi 
 

• Vitamin D och skelettet 
 

• Vitamin D och immunförsvaret och infektioner 
 

• Vitamin D och cancer – vad säger forskningen? 
 

• Ska man ta extra vitamin D? Vad är optimala nivåer?  
 

• Finns det risker med att ta vitamin D? 
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Vitamin D 

 
• Vitamin D är ett hormon som reglerar många olika 

processer i kroppen. 
 
• Vitamin D bildas i kroppen vid solljus men vi kan 

också få i oss vitamin D via kosten. 
 

• Vitamin D upptäcktes  1922 när Dr Edward 
Mellanby forskade på rakitis (Engelska sjukan). 
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Vitamin D och Cancer 

• Många studier visar att cancerpatienter har låga till 
mycket låga vitamin D nivåer i blodet. 

 
• Det finns en association mellan låga vitamin D nivåer 

och dödlighet, speciellt död i cancer. 
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Vitamin D-brist ger Rakit (Engelska sjukan) 

Vitamin D brist ger otillräcklig 
upplagring av kalcium och fosfat i 
skelettbenen. Hos barn blir 
benstommen mjuk och böjlig och 
ger upphov till skelettdeformationer.  
 

År 1922 upptäckte Edward Mellanby D-vitaminet när han forskade på rakitis. 
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Vitamin D-brist ger benskörhet 
 

Friskt ben 

Osteoporotiskt ben 
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Vitamin D i kroppen 

25-hydroxyvitamin D 

1, 25-diOHvitamin D 
Halveringstid 4 timmar  

Vitamin D Solljus 

Födan 

(Vitamin D tillskott) 

Binder och aktiverar vitamin D receptorn (VDR) 
VDR reglerar uttrycket av gener  
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• I den mänskliga arvsmassan finns ”Vit D responsive elements” i ca 
10% av alla gener. Dvs teoretiskt kanske vit D nivåerna reglerar ca 10% 
av vårt genom. 

 

 

• Vi vet med säkerhet att vitamin D är viktigt främst för  

- benmetabolism, kalciumbalansen 

 

- Immunförsvaret 

 

- Läkemedelsmetabolism 

 

 

Vitamin D reglerar många gener 
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Vitamin D 

• Vitamin D3     - Cholecalciferol 
Animaliskt vitamin D och det vi bildar i kroppen 
 
 
• Vitamin D2    - Ergocalciferol 
Vitamin D från växtriket 
 
 
• 25-hydroxyvitamin D  - Calcifediol 

 
• 1,25-dihydroxyvitamin D -Calcitriol 
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- Vitamin D bildas i huden vid solljus.  
 

- I Sverige har vi stora variationer av solljusexponering 
mellan sommar och vinter och därmed stora 
variationer mellan vit D nivåer mellan årstiderna. 
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Säsongsvariation i vitamin D-nivåerna 

UV-ljus i 

Stockholm  

Vitamin D nivåer i 

en skandinavisk 

befolkning 
Virtanen et al, Eur J Nutr 2011 
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Vitamin D påverkar immunförsvaret på många nivåer 

• Behövs för syntes av Antimikrobiella peptider 

- ett slags kroppseget antibiotikum som utsöndras av 
immunceller på slemhinnor. 

- Ett första linjens försvar mot bakterier 

- Behövs även för att döda cancerceller 

 

• Påverkar även det cell-medierade delen av immunförsvaret  

(T-celler och B-celler) och verkar anti-inflammatoriskt 
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Förkylningstider 
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Vitamin D behövs för ett friskt  och 

välfungerande immunförsvar 
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Luftvägsinfektioner 
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Tuberkulos och ljusterapi 
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Vitamin D Studien på 
Immunbristpatienter 

 
 
• Fråga: 

Kan behandling med 4000 IU vitamin D / dag  i 12 månader till patienter med primär 
immunbrist och frekventa luftvägsinfektioner reducera både infektionernas frekvens och 
svårighetsgrad? 

 

140 patienter med primär immunbrist  
och frekventa luftvägsinfektioner . Patienter på 
Immunbristmottagningen Huddinge sjukhus 

70 placebo 70 vitamin D 4000 IE / dag 

Studien pågick 1 år  

Studiedesign: Dubbelblind, randomiserad, placebo-kontrollerad studie 
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Resultat från vitamin D studien på 
immunbristpatienter: 
 

• Patienterna som hade fått vitamin D i hög dos hade färre sjukdagar med 
luftvägsinfektioner, ca 25% minskning av antalet sjukdagar 
 

• Patienterna som hade fått vitamin D i hög dos hade betydligt färre dagar 
med antibiotika, reduktion med 60% 
 

• Patienterna som hade fått vitamin D tålde behandlingen bra, inga 
biverkningar. 
 

• Patienter som i slutet av studien hade vitamin D värden över 100 nmol/ L 
större chans att ha upplevt ett bättre välbefinnande under studien 
 

Linda Björkhem-Bergman, Vitamin D och 
Immunförsvaret 16 feb 2016 



Vilka vitamin D nivåer är adekvata? 

• < 30 nmol / L  Svår Brist 
 

• 30-50 nmol/L Brist 
 

• 50-75  nmol/L OK för skeletthälsa 
 

• >75 nmol/L  Adekvat, optimalt för Immunförsvaret  
 

Linda Björkhem-Bergman, Vitamin D och 
Immunförsvaret 16 feb 2016 



Vitamin D och Cancer 

• Många studier visar att cancerpatienter har låga till 
mycket låga vitamin D nivåer i blodet. 

 
• Det finns en association mellan låga vitamin D nivåer 

och dödlighet, speciellt död i cancer. 
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Klinisk studie på 359 patienter 
med B-cells lymfom.  
 
Vitamin D-brist ( < 20 nmol/L) var 
associerat med betydligt kortare 
överlevandstid vid behandling 
med rituximab mot lymfom. 
 
Bittenbring et al. J Clin Oncol. 2014 Oct 
10;32(29):3242-8. 

Cellstudier visade att det var vitamin D-
beroende frisättning av antimikrobiella 
peptider från immunceller var avgörande för 
avdödningen av lymfomceller. 
 
Bruns et al. Sci Transl Med. 2015 Apr 8;7(282):282ra47. 
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Székely E et al. Season of diagnosis is associated 
with overall survival in patients with diffuse large B-
cell lymphoma but not with Hodgkin's lymphoma - A 
population-based Swedish Lymphoma Register 
study. 
Eur J Haematol. 2016 Feb 13.  

• Patienter med B-cells lymfom (n=5875)   som fick sin diagnos under sommaren 
hade betydligt bättre prognos än de som fick sin diagnos under vintern.  

 
• Koppling till vitamin D och immunförsvaret? 

 
•  För patienter med Hodgkin´s lymfom  n=1693 fanns dock ingen säsongsvariation 

I prognosen.  
 

 
 
 

Bättre prognos för cancer som debuterar under sommaren? 
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• Det finns en association mellan låga vitamin D nivåer och 
ökad risk för bröstcancer.  

Obaidi J, et al; Vitamin D and its relationship with breast cancer: an evidence based practice 
paper.  Glob J Health Sci. 2014 

 
 

• Studier visar på att olika genetiska varianter i vitamin D 
receptorn kan vara associerat med ökad risk för bröstcancer. 

Gandini S, et al. Vitamin D receptor polymorphisms and cancer. Adv Exp Med Biol. 
2014;810:69-105. 
 

 
 

Vitamin D och Bröstcancer 
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• En studie visar att kvinnor med icke metastaserande HER+ 
bröstcancer (n=308) som fått vitamin D tillskott hade en 
längre tids sjukdomsfri överlevnadstid jämfört med icke 
vitamin D-behandlade. 

Vitamin D och Bröstcancer 

 
Zeichner et al. Improved clinical outcomes 
associated with vitamin D supplementation during 
adjuvant chemotherapy in patients with HER2+ 
nonmetastatic breast cancer. Clin Breast Cancer. 
2014. 
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• 40 bröstcancerpatienter med skelettmetastaser som fick behandling med 
bisfosfonater. 

• Observationell behandlingsstudie utan kontrollgrupp 
• 10 000 IE vitamin D /dag i 4 månader.  
• Gynnsamma effekter på PTH-hormon värdena. 
• Färre smärtpunkter i skelettet men egentligen ingen förändring på 

helhetssmärta.  
• Inga avgörande positiva effekter 
• Inga farliga biverkningar. 
 

Vitamin D vid skelettmetastaserande bröstcancer 

Amir et al. Cancer. 2010 Jan 
15;116(2):284-91.Cancer  
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Rastelli et al. Vitamin D and aromatase inhibitor-induced 
musculoskeletal symptoms (AIMSS): a phase II, double-blind, 
placebo-controlled, randomized trial.  Breast Cancer Res 
Treat. 2011 Aug;129(1):107-16  
 

Vitamin D och Bröstcancer 

• Vitamin D-behandling för att förebygga muskelsmärta från aromatasehämmare. 
 
• Randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblind studie. 

 
• 60 kvinnor fick hög dos vitamin D 50 000 IE/vecka eller placebo i 8 veckor och 

sedan en gång per månad i 4 månader. 
 
->   Vitamin D-behandling gav signifikant mindre muskelsmärta och dessutom 
bättre skeletthälsa. 
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Vitamin D och Cancer 

• Flera av våra unga cancerpatienter < 40 år och med 
aggressiva cancerformer hade vitamin D nivåer < 30 
nmol/L. 

 
• Ger låga vitamin D nivåer ökad risk för cancer eller 

leder cancer till låga vitamin D nivåer? 
 
 
 
 

Linda Björkhem-Bergman, Vitamin D och 
Immunförsvaret 16 feb 2016 



Bakgrund   Flera studier visar att cancerpatienter har mycket låga vitamin D värden 
 

 Flera studier visar att låga vitamin D nivåer är associerat med ökad  risk  för 
 död i  cancer. 
 
 Vitamin D behandling gav färre infektioner och ökad livskvalitet i vår  tidigare 
 studie. 
 
 Vitamin D-brist är vanligt hos patienter med svår smärta och vid depressioner 
 
Fråga Finns ett samband mellan  låga vitamin D nivåer  och antalet infektioner,  
 försämrad  livskvalitet och mer smärta hos våra cancerpatienter? 
 
Metod Observationell studie av 100 palliativa cancerpatienter 
  vid ASIH Långbro Park 

 

Vitamin D studien på Palliativa Cancerpatienter 
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Vitamin D studien  

• 100 palliativa cancerpatienter 

 

• Ålder 18-93 år               57 män + 43 kvinnor 

 

• Vi undersökte sambandet  mellan vitamin D och  

1. Infektioner 

2. Livskvalitet 

3. Smärta 

 

Linda Björkhem-Bergman, Vitamin D och 
Immunförsvaret 16 feb 2016 



Vitamin D studien 

Alla: Median  40 nmol/L (spridning <8 – 154) 

 

Bröstcancer: Median 38 nmol/L 

Lungcancer: Median 28 nmol/L   

 
• < 30 nmol / L  Svår Brist 
• 30-50 nmol/L Brist 
• 50-75  nmol/L OK för skeletthälsa 
• >75 nmol/L  Optimalt för Immunförsvaret 
• >250nmol/L  Stor Risk för biverkningar 

Linda Björkhem-Bergman, Vitamin D och 
Immunförsvaret 16 feb 2016 



Resultat Vitamin D studien 

• Inget samband mellan vitamin D nivåer och infektioner 
 

• Inget samband mellan vitamin D nivåer och Livskvalitet 
 
• Ett signifikant samband mellan vitamin D nivåer och opioid dos! 
      Ju högre vitamin D nivåer desto lägre opioid dos och mindre smärta.  
 
Detta samband kvarstod även efter att man korrigerat för stadium i  sjukdomen med 
måtten överlevnadstid, CRP och Albumin. 
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Vitamin D och överlevnadstiden 

Det fanns också ett linjärt samband mellan vitamin D och 
överlevnadstiden. 
 
 
Sjunkande Albumin och stigande CRP var de bästa markörerna för att 
förutsäga överlevnadstid.  
Sjunkande albumin var den allra bästa markören. 
 

Bergman P,  Sperneder S, Höijer J, Bergqvist J, 
Björkhem-Bergman L,  PLoS ONE, 2015, 
27;10(5):e0128223.  
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Studie som inte visade någon effekt av vitamin D-
behandling på tarmcancer 

Baron et al. A Trial of Calcium and Vitamin 
D for the Prevention of Colorectal 
Adenomas. N Engl J Med. 2015 Oct 
15;373(16):1519-30. 
 

• 2259 patienter med tjocktarmspolyper (förstadier till coloncancer) 
randomiserades till placebo eller vitamin D (1000 IE) och calcium-tillskott. 
 

• Ingen skillnad mellan placebogruppen och vitamin D-gruppen avseende 
cancerförekomst efter 5 år.  
 

• Inga biverkningar av vitamin D-behandlingen. 
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Behandlingsstudie med vitamin D på cancerpatienter 
 

Kan vitamin D behandling till cancerpatienter minska antalet infektioner och 
/ eller öka livskvaliteten? 
 
100 patienter med vitamin D nivåer < 75 nmol/L inkluderas.  
                      
 
Alla som inkluderas i denna studie får behandling och patienterna jämförs 
med en “Kontroll-grupp” från året innan som ingick i en annan studie och 
som inte fått vitamin D behandling. 
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• Inga biverkningar. 
 

• De som hade vitamin D nivåer < 30 nmol/L vid studiens början har alla kunnat 
minska sina smärtmediciner betydligt och två som hade pågående 
cytostatikabehandlng har svarat bättre på sin behandling. 
 

• I medeltal har smärtläget förbättrats för vitamin D-gruppen jämfört med 
kontrollgruppen 
 

• Infektionsbördan har gått ner i både vitamin D och kontrollgruppen 
 

• Livskvalitén har förbättrats på samma sätt mellan vitamin D gruppen och 
kontrollgruppen. 
 
 

 

Behandlingsstudie med vitamin D på cancerpatienter 
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Preliminära resultat:   40 palliativa cancerpatienter har fått behandling i 3 
månader.  



Vilka doser ska man ta? 

Livsmedelsverket rekommenderade dagliga intag:   400 IE /dag 
 
I våra studier (Immunbrist- och cancer-studien):  4000 IE / dag 
 
Under vinterhalvåret i Sverige (okt-mars)  2000 IE / dag 
 
30 min solning i Sverige på sommaren ger   10 000 IE 
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Finns det risker med att ta vitamin D? 

• Optimalt att ha nivåer mellan 75-125 nmol/L. Nivåer > 125 nmol/ L ger inga 
ytterligare positiva effekter.  
 

• Risk för biverkningar och kortare överlevnadstid om man ligger över 250 
nmol/L 
 

• Risken vid för höga vitamin D-nivåer är hypercalcemi och njurskador. Finns 
enstaka fall-rapporter om detta vid intag av extremt höga doser under lång tid. 
 

• Det finns inga sådana skador rapporterade i några studier där man gett 
vitamin D. 
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Finns det risker med att ta vitamin D? 

• Studier på cancerpatienter tyder på att vitamin D-tillskott antigen har 
positiva effekter eller inga effekter alls.  Inga studier på cancerpatienter har 
rapporterat negativa effekter. 
 

• I vår högdos studie där vi gav 4000 IE vitamin D/dag till immunbristpatienter 
i 1 år rapporterades fler biverkningar från placebo-gruppen än bland de 
vitamin D-behandlade. 
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• Det har varit svårt att definiera den dödliga dosen av vitamin D då det troligen 

krävs extremt höga doser. 
 

• Troligen 58 800 000 IU hos en 70 kg man. 
 
• Betydligt mindre toxiskt än andra vitaminer. Kroppen kan själv till stor del reglera 

upptag och aktivering av vitamin D. 
 

• Den dödliga dosen av vitamin A är 656 gånger högre än ”rekommenderat dagligt 
intag” jämfört med vitamin D där det alltså är 147 700 gånger över 
”rekommenderat dagligt intag”. 

 
• Mycket större säkerhetsmarginal när man tar vitamin D än andra vitaminer. 

Hur giftigt är vitamin D? 
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Vitamin D och Cancer 

• Vi vet inte idag om vitamin D-behandling till cancerpatienter gör 
nytta. 

 
• Det finns inget som talar för att vitamin D-behandling skulle vara 

farligt  i några av de studier som gjorts, också vid hög-dos 
behandlingar finns inga biverkningar rapporterade.  
 

• Att ta vitamin D så att man kommer upp i adekvata nivåer dvs > 
75 nmol/L, har inga risker och kan vara fördelaktigt då man 
optimerar immunförsvaret så att det är på ”topp”.  
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Frågor? 
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