Afrapportering af resultaterne fra projektet: Er D-vitamin status relateret til type 2 diabetes i
Grønland? (Sagsnr.: 2014-107176)

Studier har vist, at D-vitamin er vigtigt for en lang række biologiske processer i kroppen og at D-vitamin
mangel hænger sammen med en større risiko for forskellige sygdomme, herunder type 2 diabetes. Den
grønlandske kost har ændret sig gennem de seneste 50-60 år. Den traditionelle D-vitaminrige kost, som
består af fisk og havpattedyr, er i stort omfang blevet erstattet af importerede fødevarer med lavt indhold
af D-vitamin. Der er derfor grund til at tro, at den grønlandske befolkning har D-vitaminmangel.
Formålet med studiet var at:
1) Undersøge om voksne Inuit i Grønland har D-vitaminmangel
2) Undersøge om D-vitamin koncentrationen har ændret sig i perioden 1987 til 2010
3) Undersøge om D-vitamin hænger sammen med type 2 diabetes i den grønlandske befolkning
D-vitamin koncentrationen blev målt i blodprøver fra 2877 tilfældigt udvalgte voksne Inuit i 9 byer og 13
bygder fra forskellige områder i Grønland. Undersøgelsen blev udført i 2005-2010.
D-vitamin blev desuden målt i 330 blodprøver fra 1987 til sammenligning.
Resultaterne viste et gennemsnitligt D-vitamin niveau på 43 nmol/L blandt deltagerne, hvilket ligger under
den grænse, der defineres som tilstrækkeligt (større end 50 nmol/L). For lavt D-vitamin (25-50 nmol/L) var
mest almindeligt hos de yngre deltagere, både for mænd og kvinder. Således havde 34% af mændene og
42% af kvinderne i alderen 18-29 år for lavt D-vitamin, mens tallene for aldersgruppen 30-49 år var 40% for
mænd og 44% for kvinder. D-vitamin mangel (mindre end 25 nmol/L) blev målt hos 43% af de unge mænd
og 33% af de unge kvinder i aldersgruppen 18-29 år. Til gengæld var der kun 6% mænd og 4% kvinder i
alderen 50-69 år og 6% mænd og 7% kvinder i alderen 70 år og derover, der havde D-vitamin mangel. For
lavt D-vitamin og D-vitamin mangel var mere udbredt i byerne end i bygderne. For alle aldersgrupper var
der et fald i D-vitamin fra 1987 til 2010 (se figur). Der var ingen sammenhæng mellem D-vitamin og type 2
diabetes.
Studiet har således vist et markant fald i D-vitamin status i den grønlandske befolkning fra 1987 til 2010, og
at for lavt D-vitamin og D-vitamin mangel er almindeligt blandt voksne Inuit i Grønland, særligt i de yngre
aldersgrupper. Ændringen i den traditionelle grønlandske kost er sandsynligvis grunden til dette fald.
Studiet viste ingen sammenhæng mellem D-vitamin status og type 2 diabetes i den grønlandske befolkning.

Figur 1. Udvikling i D-vitamin status fra 1987 til 2005-2010. Søjlerne viser den gennemsnitlige D-vitamin
koncentration i blodet hos voksne grønlændere i hhv. 1987 (n=306) og 2005-2010 (n=745).
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