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Indledning
D-vitamin mangel (lav plasma 25-hydroxyvitamin D (p-25OHD) koncentration) er i dag en udbredt
lidelse. Den tværstribede muskulatur har vitamin D receptorer {{8 Simpson,R.U. 1985}}, hvilket
forklarer, at D-vitamin mangel er associeret til nedsat muskel styrke og funktion{{1 Holick MF}}.
Det er endnu ikke kendt, hvorvidt lav D-vitamin status svækker kvindens glatte muskulatur,
herunder hendes risiko for akut kejsersnit pga. dårligt vearbejde. Der foreligger to studier, der
belyser dette forhold. Det ene udgår fra Pakistan og viser ikke association mellem D-vitamin status
og kejsersnit {{7 Brunvand,L. 1998}}. Det andet studie tager udgangspunkt i en amerikansk
population, og viser en 3 dobling af risikoen for kejsersnit ved D-vitamin mangel{{5 Merewood,A.
2009}}. Der foreligger desuden et enkelt studie, som påviser sæsonvariationer hos gravide i
troperne {{6 Okafor,U.V. 2010}}.
Under graviditeten er maternel lav p-25OHD koncentration fundet associeret til en øget risiko for
spontan abort og præeklampsi (svangerskabsforgiftning). Disse komplikationer udgør i dag
væsentlige obstetriske problemer, der tegner sig for en stor del af maternel og perinatal mobiditet
og mortalitet på verdensplan {{9 Sibai,B. 2005}}. Præeklampsi er en multiorgan-sygdom, som kan
påvirke leveren, nyrerne, koagulations mekanismerne, centralnervesystemet og andre organer {{9
Sibai,B. 2005}}.
Trods årtiers forskning i maternel og føtal medicin, er årsagen til præeklampsi stadig ukendt,
og den eneste etableret måde at afhjælpe tilstanden på er at iværksætte/fremskynde fødslen.
Præeklampsi rammer omkring 3-10 % af førstegangsgravide på verdensplan {{9 Sibai,B. 2005}} og
omkring 6 % i Danmark. Unormal trofoblast invasion, inflammatoriske forandringer og
immunologiske faktorer er alle potentielle udløsende faktorer. D-vitamin, såvel 25OHD, som den
mere aktive metabolit 1,25-dihydroxyvitamin D (1,25(OH)2D), menes at have en direkte indflydelse
på flere mekanismer, som kan være af betydning for udvikling af præeklampsi {{10 Bodnar,L.M.
2007}}. I graviditeter, kompliceret af D-vitamin mangel, er der fundet en øget produktion af
inflammatoriske cytokiner som fx TNF-α {{11 Diaz,L. 2009}}. Desuden stimulerer 1,25(OH)2D de Tcelle regulerende mekanismer, der er essentielle for implanteringen af placenta gennem immun
tolerance {{12 Hypponen,E. 2005}}. I graviditeter kompliceret af præeklampsi, er D-vitamin
metabolismen i placenta fundet påvirket, hvorvidt disse forandringer kan spille en rolle i forhold til
den unormale trofoblast invasion er dog uklart {{13 Fischer,D. 2007}}. Hvorvidt der forekommer en
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sæson variation i incidents af præeklampsi er diskuteret. I nogle studier findes incidensen af
præeklampsi højest henover vinteren, hvor man samtidig ser det laveste niveau af D-vitamin. Flere
studier støtter hypotesen om en højere incidents af præeklampsi i forbindelse med fødsel om
vinteren samt ved lav D-vitamin status (review’et i {{14 Lee,S.J. 2006; 15 Tepoel,M.R. 2011}}
hvorimod tre studier ikke støtter hypotesen (review’et i {{14 Lee,S.J. 2006; 15 Tepoel,M.R. 2011;
16 Powe,C.E. 2010}}).

Hypotese:
Vi antager, grundet D-vitamins effekt på muskel styrken, at kvinder med lavt p-25OHD
koncentration har en øget risiko for dårlig progression i fødslen og dermed øget risiko for akut
kejsersnit sammenlignet med kvinder, der gennemfører en normal fødsel.
Vi antager, at denne association medfører, at der i en dansk population kan påvises
sæsonvariationer i antallet af præeklampsi tilfælde og akutte kejsersnit.

Perspektivering:
Findes der associationer mellem maternal p-25OHD koncentrationer og graviditetsforløb, vil
denne viden kunne anvendes i forhold til forebyggelse af graviditetskomplikationer herunder
præeklampsi og akut kejsersnit. Endvidere vil resultaterne kunne anvendes i forhold til at øge
opmærksomheden på anbefalinger til gravide omkring D-vitamin tilskud. Yderligere forskning vil
da skulle fastsætte, hvilken mængde af tilskud, der skal sikre at størstedelen af gravide kvinder har
en optimal D-vitamin status.

Formål:


At undersøge mulige sæson variationer i udvikling af præeklampsi og akut kejsersnit i en
dansk population.



At undersøge mulige associationer mellem p-25OHD koncentration og risikoen for at få
udført akut kejsersnit pga. dårlig progression i fødslen sammenholdt med kvinder med en
normalt forløbende fødsel.
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Materiale og metoder:
Vi ønsker at udføre to studier designet til at belyse formålene.

Studie 1:
Et database studie, hvor der undersøges for mulig sæson variationer i udvikling af præeklampsi og
udførelsen af akutte kejsersnit (pga. dårlig progression i fødslen) ud fra databasen (Aarhus Birth
Cohort) Århus Universitetshospital. Denne kohorte inkluderer næsten 100.000 kvinder, svarende
til stort set alle, der har født på Aarhus Universitetshospital, Skejby, de sidste 20 år. Data er ganske
valide, da de er indtastede of specielt uddannede forskningsjordemødre {{17 Kirkegaard,I. 2011}}.

Studie 2 (case- control studie):
Førstegangs fødende kvinder rekrutteres konsekutivt på fødegangen på Aarhus Universitets
hospital, Skejby.
Dagen efter en fødsel, vil følgende kvinder få taget en blodprøve:


50 kvinder med en normalt forløbende fødsel



50 kvinder som har fået foretaget akut kejsersnit pga. dårligt vearbejde.

Efter at blodprøverne er taget, vil de blive frosset ned indtil vi har indsamlet materiale fra alle
forsøgspersoner. Herefter vil blodprøverne blive analyseret for p-25OHD, endvidere vil der blive
set på hormoner, der spiller en væsentlig rolle i D-vitamin metabolismen: 1,25dihydroxyvitamin D,
parathyreoideahormon (PTH) og fibroblast growth faktor 23 (FGF-23).
Blodprøverne vil indgå i en biobank, som kun deltagere fra projektgruppen har adgang til.
Blodprøverne vil ikke blive anonymiseret, men vil blive behandlet under dyb fortrolighed, ligesom
alle deltagere i projektgruppen er bundet af tavshedspligten.
Biobanken vil blive gemt i en årrække på 20 år, hvorefter den vil blive destrueret.
Der vil ikke indgå oplysninger fra patient journaler.
Der er således ingen forsøgsdeltagere, der skal indkaldes. Alle kvinder er indlagt i forbindelse med
deres fødsel. Forsøget kræver kun ét møde med kvinden, hvor hun ved samme lejlighed vil få taget
blodprøven. Ulempen for kvinden ved at deltage i forsøget er således minimal. Det eneste indgreb
i forsøget er en blodprøve, hvorfor risikoen for bivirkninger er minimal
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Etiske overvejelser:
Undersøgelsen udføres i overensstemmelse med de i Helsinki II deklarationen nævnte forhold
angående biomedicinsk forskning, som omfatter mennesker. Inden projektet iværksættes skal det
godkendes af Den videnskabsetiske Komité for Region Midtjylland, ligesom Datatilsynet vil blive
underrettet. Fra alle deltagere i studie 2 vil der blive indhentet informeret samtykke og
undersøgelsen vil blive udført i henhold til de gældende rekommandationer fra ovennævnte
instanser. Deltagelse i undersøgelsen er frivillig, og enhver deltager kan til enhver tid udgå af
studiet, hvis vedkommende ønsker dette, og deltageren kan ikke afkræves nogen forklaring
desangående. Alle forsøgsdeltagere vil få udleveret en kopi af samtykkeerklæringen.
Den eneste bivirkning eller risiko der er forbundet med forsøget er den, der er knyttet til
blodprøven. Det kan være blodansamling og i meget sjældne tilfælde infektion ved indstiksstedet.
Bivirkninger og risici er således langt mindre end de forventede fordele ved at klarlægge Dvitamins betydning for det obstetriske område. Både positive og negative forsøgsresultater vil
blive offentliggjort.

Christine Antonsen bidrag til projektet:
Christine vil under vejledning være hovedansvarlig for:


Ansøgning til Videnskabsetisk komite, herunder udformning af deltagerinformation.



Ansøgning til Datatilsynet.



Delprojekt 1
o Behandling af data fra Den Aarhusianske fødselskohorte med statistikpakken
STATA.
o Udfærdige manuskript til publikation i peerreviewet tidsskrift.



Delprojekt 2
o Varetage logistikken: daglig identifikation af projektdeltagere, information af disse,
blodprøvetagning, håndtering og nedfrysning af disse.
o Behandle resultaterne fra blodprøve analyserne med statistikpakken STATA.
o Udfærdige manuskript til publikation i peerreviewet tidsskrift.

Side 5 af 8

Forskningsårsprotokol af Christine Antonsen.

Økonomi:
Budget
 Løn til Christine Antonsen

120.000 kr

 Computer og software inklusive statistikpakken STATA

12.000 kr

 Kongresdeltagelse

12.000 kr

 Fryserkapacitet

2.000 kr.

 Diverse blodprøve analyser

49.900 kr.

 Uforudsete udgifter herunder møder og rejser

10.000 kr

Udgifter til utensilier og blodprøveanalyser ansøges ved diverse fonde. Imødekommes disse
ansøgninger ikke, dækker Niels Uldbjerg diverse udgifter. Der ansøges ikke om fonds midler ved
medicinalindustrien.
Der udbetales ikke vederlag eller andre ydelser til forsøgspersonerne.
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