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D-vitamiinin puutos on yleistä
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fysiologisen yhteyden olemassaolo on epävarmaa. Joidenkin suomalaisten väestöryhmien D-vitamiinitilannetta on selvitetty useissa tutkimuksissa, mutta tarkkaan ei tiedetä, kuinka yleistä D-vitamiinin
pitoisuuteen [S-25(OH)D] yhdistyviä fyysisiä ja elämäntapoihin liittyviä tekijöitä sekä selvitettiin
D-vitamiinin puutoksen yleisyyttä suomalaisessa väestötutkimusaineistossa.

Menetelmät
Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelman (Dehko) 2D-hankkeen (D2D) väestötutkimus
toteutettiin vuonna 2007. Iältään 45–74-vuotiaat tutkittavat poimittiin satunnaisotantana väestö
rekisteristä. S-25(OH)D-pitoisuudet mitattiin kemiluminesenssimenetelmällä. D-vitamiinin puutokseksi
katsottiin arvon 50 nmol/l alittava tulos.
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yleisempää kuin miehillä (30,6 %). S-25(OH)D-pitoisuudet olivat merkitsevästi yhteydessä ikään,
fyysiseen aktiivisuuteen ja D-vitamiinia sisältävien vitamiinilisien käyttöön sekä miehillä että naisilla.
nuoremmilla. Myös fyysisesti aktiivinen elämäntapa ja D-vitamiinilisien käyttö olivat yhteydessä
suureen S-25(OH)D-pitoisuuteen. Naisilla myös painoindeksi oli yhteydessä S-25(OH)D-pitoisuuteen
siten, että lihavilla oli pienemmät pitoisuudet kuin normaalipainoisilla. D-vitamiinin puutos oli
yleisintä naisilla, joiden painoindeksi oli yli 35 kg/m2 (56,5 %), ja harvinaisinta miehillä, jotka käyttivät
D-vitamiinia sisältäviä vitamiinilisiä (19,8 %).

Päätelmät
S-25(OH)D-pitoisuuteen liittyy useita tekijöitä, jotka tulisi huomioida tutkittaessa D-vitamiinin
puutoksen yhteyttä kroonisten sairauksien riskiin. Suomessa vuonna 2007 D-vitamiinin puutoksen riski
oli suuri niillä työikäisillä naisilla, joiden painoindeksi oli suuri, fyysinen aktiivisuus vähäistä ja jotka
eivät käyttäneet D-vitamiinia sisältäviä vitamiinilisiä.

D-vitamiinin tiedetään osallistuvan luuston aineenvaihduntaan, mutta viime vuosina on tutkittu tiiviisti D-vitamiinin yhteyttä kroonisten
sairauksien, kuten syövän (1), tyypin 2 diabeteksen (2) ja sydän- ja verisuonitautien (3) riskiin.
Melko harvassa tutkimuksessa on kuitenkaan
huomioitu seerumin 25-hydroksi-D-vitamiinipitoisuuteen [S-25(OH)D] yhdistyviä fyysisiä ja
elämäntapoihin liittyviä tekijöitä, joten todellisen patofysiologisen yhteyden olemassaolo on
epävarmaa. Elimistön D-vitamiinitilaa kuvaa

parhaiten S-25(OH)D-pitoisuus.
Suomessa eräiden väestöryhmien S-25(OH)
D-pitoisuudet eivät yllä suositellulle tasolle. Esimerkiksi murrosikäisillä lapsilla (4) ja raskaana
olevilla naisilla (5,6) pitoisuuksien on havaittu
olevan pieniä. Väestötasolla suomalaisten S25(OH)D-pitoisuuksia on selvitetty Terveys
2000 -tutkimuksessa (7,8), jossa suomalaisten
30–79-vuotiaiden aikuisten pitoisuudet olivat
niin ikään alle suositusten, keskimäärin 45,3
nmol/l. D-vitamiinin puutoksen raja-arvona pi29
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detään nykyään yleisesti arvoa 50 nmol/l (1).
Vuoden 2003 alussa alkaneen nestemäisten
maitotuotteiden D-vitaminoinnin on todettu
suurentaneen suomalaisten S-25(OH)D-pitoisuuksia ainakin eräissä väestöryhmissä (9,10).
Tarkkaan ei kuitenkaan tiedetä, kuinka yleistä
D-vitamiinin puutos on suomalaisilla aikuisilla.
Tässä tutkimuksessa kartoitettiin S-25(OH)
D-pitoisuuteen yhdistyviä fyysisiä ja elämän
tapoihin liittyviä tekijöitä sekä selvitettiin D-
vitamiinin puutoksen yleisyyttä suomalaisessa
aikuisväestössä.
Aineisto ja menetelmät
Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämis
ohjelman (Dehko) 2D-hankkeen (D2D) väestötutkimus toteutettiin Etelä-Pohjanmaan, KeskiSuomen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiireissä
2007. Iältään 45–74 vuotiaat tutkittavat poimittiin satunnaisotantana Väestörekisterikeskuksesta ja otanta ositettiin alueen, sukupuolen ja
kymmenvuotisikäryhmien mukaan (11,12). Tutkimukseen kutsuttiin 4 500 henkilöä, ja heistä
2 868 (64 %) osallistui. Tähän tutkimukseen valittiin D2D-tutkimuksesta ne, joilta oli seeruminäyte D-vitamiinin määrittämiseksi (n = 2 822).
D2D-tutkimukseen kuuluvan terveystarkastuksen menetelmät noudattivat kansainvälisiä
suosituksia (13). Pituus mitattiin seinään kiinnitettävällä pituusmitalla. Tutkittavaa pyydettiin
riisumaan kenkänsä ja asettumaan seisomaan
seinää vasten jalat yhdessä ja selkä suorana.
Mittaustulos kirjattiin tutkimuslomakkeelle 0,1
cm:n tarkkuudella. Paino mitattiin kevyessä
vaatetuksessa punnusvaa’alla. Paino mitattiin
sadan gramman tarkkuudella tutkittavien seistessä keskellä vaakaa, paino tasaisesti molemmilla jaloilla. S-25(OH)D-pitoisuudet mitattiin
kemiluminesenssimenetelmällä (Abbott Laboratories, Abbott Park, IL) THL:n tautiriskiyksikön laboratoriossa Helsingissä. Laboratorio
osallistui tutkimuksen aikana DEQAS:n (Vitamin D External Quality Assessment Scheme,
London, England) laadunarviointikierrokselle.
Laboratorion S-25(OH)D-vitamiinimäärityksen
systemaattinen virhe (BIAS% ± SD) oli keskimäärin (n = 4) –6,4 %, ± 7,1 %.
Määritelmät
Painoindeksi (BMI) laskettiin jakamalla paino
(kg) pituuden neliöllä (m2). Fyysinen aktiivisuus
määriteltiin vähäiseksi (ei fyysistä aktiivisuutta

vapaa-aikana), keskimääräiseksi (viikossa vapaaaikana ainakin neljä tuntia kevyttä fyysistä aktiivisuutta kuten kävelyä, pyöräilyä tai kevyttä puutarhatyötä) tai suureksi (viikossa vapaa-aikana
vähintään kolme tuntia hengästymistä aiheuttavaa liikuntaa kuten juoksemista, hiihtoa, pallopelejä tai muita rasittavia urheilumuotoja). D-vitamiinin puutokseksi katsottiin arvon 50 nmol/l
alittava tulos (1), riittäväksi 50–75 nmol/l ja optimaaliseksi 75 nmol/l ylittävä tulos (14).
Tilastolliset analyysit
Tilastolliset analyysit tehtiin Stata-ohjelmalla
(15). Aineiston kuvaamiseksi on laskettu muuttujien keskiarvo ja keskihajonta sekä osuudet
henkilöistä, joilla on D-vitamiinin puutos. Tilastolliset erot ryhmien välillä on laskettu kovarianssianalyysillä jatkuville muuttujille ja logistisella regressiomallilla dikotomisille muuttujille.
Tulokset
Tutkimukseen osallistui 1 348 miestä ja 1 474
naista. D-vitamiinin puutos todettiin 30,6 %:lla
miehistä ja 36,0 %:lla naisista (kuvio 1). D-vitamiinin puutos oli naisilla yleisempää kuin miehillä (p = 0,01). Riittävä S-25(OH)D-pitoisuus
oli 54,0 %:lla miehistä ja 49,5 %:lla naisista. Optimaalinen S-25(OH)D-pitoisuus oli 15,4 %:lla
miehistä ja 14,5 %:lla naisista. Vakava D-vitamiinin puutos (S-25(OH)D alle 25 nmol/l)
todettiin miehistä 1,0 %:lla (n = 13) ja naisista
0,7 %:lla (n = 10).
Keskimääräinen S-25(OH)D-pitoisuus oli
miehillä 58,2 nmol/l ja naisilla 57,1 nmol/l.
kuvio 1.

S-25(OH)D-pitoisuudet suomalaisessa
aikuisväestössä vuonna 2007.
%
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Taulukossa 1 kuvataan S-25(OH)D-pitoisuudet
miehillä ja naisilla iän, painoindeksin, näytteenottokuukauden, fyysisen aktiivisuuden, Dvitamiinia sisältävien vitamiinilisien käytön,
hormonikorvaushoidon käytön sekä kuukautisten mukaan. Yhden muuttujan analyysin mukaan kaikki tekijät olivat yhteydessä S-25(OH)
D-pitoisuuteen. Monimuuttuja-analyysissä S25(OH)D-pitoisuuden yhteys ikään, näytteenottokuukauteen, fyysiseen aktiivisuuteen ja D-vitamiinia sisältävien vitamiinilisien käyttöön säilyi merkitsevänä sekä miehillä että naisilla. Naisilla myös yhteys painoindeksiin säilyi merkitsevänä.

D-vitamiinin puutos oli naisilla miehiä yleisempää kaikissa alaryhmissä (taulukko 2). Tutkituista alaryhmistä kaikkein yleisintä D-vitamiinin puutos oli naisilla, joiden painoindeksi oli
yli 35 kg/m2 (56,5 %), ja harvinaisinta miehillä,
jotka käyttivät D-vitamiinia sisältäviä vitamiinilisiä (19,8 %).
Pohdinta
Lähes kolmanneksella miehistä ja yli kolmanneksella naisista todettiin D-vitamiinin puutos
vuonna 2007 toteutetussa väestötutkimuksessa.
D-vitamiinin puutos oli naisilla yleisempää
kuin miehillä kaikissa ikää, painoindeksiä ja

taulukko 1.

S-25(OH)D-pitoisuudet suomalaisessa aikuisväestössä.
Miehet

Naiset

S-25(OH)D, nmol/l
keskiarvo ± keskihajonta (n)

p-arvo

S-25(OH)D, nmol/l
keskiarvo ± keskihajonta (n)

p-arvo

Ikä
45–49-vuotiaat
50–54-vuotiaat
55–59-vuotiaat
60–64-vuotiaat
65–69-vuotiaat
70–74-vuotiaat

54,0 ± 15,3 (193)
55,3 ± 15,2 (198)
58,5 ± 17,8 (234)
58,0 ± 18,6 (215)
61,7 ± 16,9 (275)
60,0 ± 15,9 (233)

< 0,001

52,3 ± 16,4 (221)
55,1 ± 15,5 (261)
58,2 ± 18,7 (257)
58,9 ± 18,6 (247)
58,3 ± 16,4 (282)
59,4 ± 17,4 (206)

< 0,001

Näytteenottokuukausi
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu

61,0 ± 16,9 (559)
56,4 ± 16,1 (532)
56,0 ± 17,7 (257)

< 0,001

58,9 ± 17,3 (687)
55,5 ± 17,2 (543)
55,6 ± 17,2 (244)

0,001

Painoindeksi, kg/m2
< 25
25–29,9
30–34,9
> 35

59,7 ± 18,5 (389)
58,0 ± 15,9 (664)
57,6 ± 17,4 (224)
53,9 ± 14,4 (70)

0,04

60,0 ± 17,9 (518)
58,4 ± 18,7 (553)
52,8 ± 14,8 (278)
48,7 ± 13,1 (124)

< 0,001

Fyysinen aktiivisuus
Vähäinen
Keskimääräinen
Suuri

53,9 ± 17,8 (267)
58,3 ± 15,9 (760)
62,1 ± 17,4 (295)

< 0,001

51,8 ± 17,5 (270)
57,5 ± 16,9 (872)
60,6 ± 17,6 (307)

< 0,001

D-vitamiinia sisältävien
vitamiinilisien käyttö
Ei
Kyllä

57,0 ± 16,8 (1105)
63,9 ± 16,1 (243)

< 0,001

53,9 ± 16,7 (929)
62,5 ± 17,1 (545)

< 0,001

Hormonikorvaushoidon käyttö
Ei
Kyllä

–
–

56,4 ± 17,4 (1016)
58,9 ± 17,2 (335)

0,02

Kuukautiset
Ei
Kyllä

–
–

58,0 ± 17,7 (1118)
54,4 ± 16,0 (304)

0,002
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taulukko 2.

D-vitamiinin puutos [S-25(OH)D < 50 nmol/l] suomalaisessa aikuisväestössä (% osallistujista).
Miehet
D-vitamiinin
puutos, % (n)

Naiset
D-vitamiinin
puutos, % (n)

p-arvo

Ikä
45–49-vuotiaat
50–54-vuotiaat
55–59-vuotiaat
60–64-vuotiaat
65–69-vuotiaat
70–74-vuotiaat

39,4 (193)
36,4 (198)
31,2 (234)
32,6 (215)
24,7 (275)
22,7 (233)

< 0,001

47,5 (221)
40,2 (261)
35,8 (257)
32,8 (247)
29,8 (282)
30,6 (206)

< 0,001

Näytteenottokuukausi
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu

25,9 (559)
32,7 (532)
36,2 (257)

0,005

32,5 (687)
38,1 (543)
41,0 (244)

0,02

Painoindeksi, kg/m2
< 25
25–29,9
30–34,9
> 35

28,0 (389)
30,9 (664)
29,5 (224)
44,3 (70)

0,07

29,0 (518)
35,1 (553)
41,7 (278)
56,5 (124)

< 0,001

Fyysinen aktiivisuus
Vähäinen
Keskimääräinen
Suuri

40,1 (267)
29,1 (760)
25,8 (295)

< 0,001

51,9 (270)
33,9 (872)
28,0 (307)

< 0,001

D-vitamiinia sisältävien vitamiinilisien käyttö
Ei
Kyllä

32,9 (1105)
19,8 (243)

< 0,001

43,8 (929)
22,6 (545)

< 0,001

Hormonikorvaushoidon käyttö
Ei
Kyllä

–
–

37,6 (1016)
31,0 (335)

0,03

Kuukautiset
Ei
Kyllä

–
–

33,9 (1118)
41,8 (304)

0,01

fyysistä aktiivisuutta kuvaavissa luokissa. Vakava D-vitamiinin puutos todettiin vain noin
1 %:lla tutkimukseen osallistuneista.
D-vitamiinin puutoksen riskin on arvioitu
olevan erityisen suuri vanhuksilla ihon D-vitamiinin tuotannon heikentymisen ja ulkoilun
vähenemisen vuoksi. Tässä tutkimuksessa havaittiin kuitenkin, että vanhemmilla tutkimukseen osallistuneilla oli keskimäärin suuremmat
S-25(OH)D-pitoisuudet kuin nuoremmilla. Aikaisempien tutkimusten perusteella tiedetään,
että naissukupuolihormonien (estrogeeni) lisääntyessä S-25(OH)D-pitoisuudet pienenevät
(16) mutta D-vitamiinin aktiivimetaboliitin kalsitriolin [1,25(OH)D] pitoisuudet suurenevat
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(17,18). Vaihdevuodet ohittaneiden naisten
näennäisesti suuremmat S-25(OH)D-pitoisuudet voisivat näin ollen selittyä sillä, että menopaussin jälkeen estrogeenitason lasku heikentää 25(OH)D:n muuttumista aktiivimuotoon.
Tässä tutkimuksessa S-25(OH)D-pitoisuudet
olivat kuitenkin yhteydessä ikään myös miehillä. Miessukupuolihormonien yhteys D-vitamiinimetaboliaan tunnetaan heikommin.
D-vitamiinin puutoksen havaittiin olevan ylipainoisilla naisilla yleisempää kuin normaalipainoisilla. D-vitamiinin ja lihavuuden yhteys
on osoitettu useissa tutkimuksissa (19,20,21), ja
yleisimmin sitä on selitetty D-vitamiinin varastoitumisella rasvakudokseen. Toisaalta on myös
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viitteitä siitä, että D-vitamiini vaikuttaa rasva
kudoksen säätelyyn mm. vaikuttamalla rasvasolujen erilaistumiseen (22) ja että S-25(OH)Dpitoisuudet ovat käänteisesti yhteydessä rasvasolujen kokoon naisilla (23). D-vitamiinipitoisuuksien ja lihavuuden välisten syy-seuraussuhteiden mekanismit tunnetaan huonosti.
Ylipainoon liittyvät aineenvaihdunnalliset
komplikaatiot ovat myös yhteydessä D-vita
miinitasoihin. Rasvakudoksen on todettu erittävän tulehdusta lisääviä sytokiineja (24), ja tulehduksen merkkiaineiden on osoitettu selvästi lisääntyneen ylipainoisilla (25). D-vitamiinin aktiivinen muoto vaikuttaa tulehdukseen vähentämällä tulehdusta lisäävien sytokiinien eritystä
(26). Onkin havaittu, että keskivartalolihavuus
ja pieni S-25(OH)D-pitoisuus yhdessä lisäävät
esimerkiksi insuliiniresistenssin riskiä selvästi
enemmän kuin keskivartalolihavuus yksin (27).
Tässä tutkimuksessa miehillä ei havaittu merkitsevää yhteyttä S-25(OH)D-pitoisuuden ja
painoindeksin välillä.
Fyysinen aktiivisuus oli merkitsevästi yhteydessä S-25(OH)D-pitoisuuksiin. S-25(OH)D-
pitoisuudet olivat sitä suuremmat, mitä aktiivisempi elämäntapa. Lihasheikkous on tutkimusten mukaan yhteydessä pieneen S-25(OH)D-
pitoisuuteen (28), ja D-vitamiinilisän on todettu
parantavan lihasten toimintaa ja estävän vanhusten kaatumisia (29).
S-25(OH)D-pitoisuuksiin vaikuttaa lisäksi ravinnosta saadun D-vitamiinin määrä, jota ei ole
tässä tutkimuksessa huomioitu. Finravinto
2007 -tutkimuksen mukaan (30) 25–64-vuotiaiden miesten keskimääräinen päivittäinen D-
vitamiinin saanti oli 7,1 µg ja naisten 5,2 µg, ja
vastaavasti 65–74-vuotiaiden miesten saanti oli
9,0 µg ja naisten 6,5 µg.
Tutkimuksemme mukaan suomalaisen aikuisväestön S-25(OH)D-pitoisuudet ovat suurentuneet vuodesta 2000, jolloin edellisen kerran selvitettiin suomalaisten D-vitamiinitilannetta väestötasolla (Terveys 2000 -tutkimus)
(7,8). Tätä selittänee nestemäisten maitotuotteiden D-vitaminointi vuonna 2003, mutta myös
yleisen D-vitamiinitietoisuuden lisääntyminen
ja siitä johtuva D-vitamiinilisien käytön kasvu
viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana.
Osa erosta selittynee kuitenkin myös sillä, että
Terveys 2000 -tutkimuksen osallistujat olivat
keskimäärin nuorempia kuin D2D-tutkimuksen osallistujat (50,9 vs. 59,8 vuotta). On lisäksi

huomattava, että S-25(OH)D-pitoisuudet mitattiin tutkimuksissa eri menetelmillä, joten luotettava vertailu on vaikeaa.
Tässä tutkimuksessa saadut tulokset eivät kuvaa suomalaisen aikuisväestön D-vitamiinitilannetta tällä hetkellä, sillä vuoden 2007 jälkeen
(vuonna 2010) nestemäisten maitotuotteiden ja
rasvalevitteiden D-vitamiinipitoisuutta on suurennettu ja lisäksi D-vitamiinilisien käyttö on todennäköisesti edelleen lisääntynyt. Myös Valtion ravitsemusneuvottelukunnan antamat suositukset D-vitamiinivalmisteiden käytöstä ovat
muuttuneet vuoden 2007 jälkeen (vuonna
2010), ja nyt yli 60-vuotiaille suositellaan päivittäistä 20 µg:n D-vitamiinilisää koko vuoden ajan
(31). Vuonna 2011 voimaan astuneiden suositusten mukaan 19–60-vuotiaista D-vitamiinilisää suositellaan raskaana oleville ja imettäville
naisille 10 µg vuorokaudessa kaikkina vuodenaikoina. Lisäksi niille, jotka eivät käytä säännöllisesti vitaminoituja maitotuotteita, rasvalevitteitä
tai kalaa suositellaan 7,5 µg:n päivittäistä D-vitamiinilisää lokakuusta maaliskuuhun. Uudet
pohjoismaiset ravitsemussuositukset valmistuvat lähiaikoina, ja on mahdollista, että D-vitamiinilisien käyttösuosituksiin tulee muutoksia.
Vuonna 2007 D-vitamiinin puutos oli tutkimuksemme mukaan yleistä suomalaisilla aikuisilla. D-vitamiinin puutoksen riski oli suuri
etenkin niillä työikäisillä naisilla, joiden painoindeksi oli suuri ja fyysinen aktiivisuus vähäistä ja jotka eivät käyttäneet D-vitamiinia sisältäviä vitamiinilisiä. D-vitamiinin puutoksen
ehkäisy aikuisväestössä on tärkeää erityisesti osteoporoosin torjumiseksi, mutta mahdollisesti
myös muiden kroonisten sairauksien ehkäisemiseksi. Tutkimusta ja keskustelua on kuitenkin syytä jatkaa siitä, mikä on oikea raja-arvo Dvitamiinin puutokselle ja mikä on elimistön
kannalta optimaalinen S-25(OH)D-pitoisuus. n
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