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Sammendrag
Innledning: Primær immunsviktsykdom (PID) er en samlebetegnelse på sjeldne sykdommer
som skyldes en medfødt feil i kroppens immunsystem. Pasienter med PID har økt tendens til å
utvikle hyppige infeksjoner og autoimmune tilstander. Den vanligste undergruppen av PID er
antistoffsvikt som omfatter common variable immunodeficiency (CVID), selektiv
immunoglobulin A mangel (SIgAM), x-bundet agammaglobulinemi (HypoG) og IgG
subklasse defekter (IgG sub).
Mål og problemstillinger: Målet med denne studien var å undersøke om PID-pasienter av
typen antistoffsvikt får dekket sine behov for energi og næringsstoffer gjennom kostholdet.
Studien skulle også undersøke sammenhengen mellom næringsstoffinntak og gastrointestinalplager (GI-plager). Videre se på kosttilskudd bruken blant deltakerne sammenliknet med
Norkost 3 studien, samt undersøke om det er en sammenheng mellom GI-plager og
kosttilskudd bruk. Deretter ble BMI blant deltagerne i studien sammenliknet med den norske
befolkningen og sammenheng mellom BMI og GI-plager hos pasientgruppen ble undersøkt
nærmere.
Utvalg og metode: Studien inkluderte 75 voksne pasienter med antistoffsvikt, hvorav 15 var
menn og 60 var kvinner. Deltakerne svarte på 3 papirbaserte spørreskjema: Ett
matvarefrekvensskjema (FFQ), ett spørreskjema om GI-problematikk og ett spørreskjema om
helserelatert livskvalitet (HR-QoL). Deltakerne måtte i tillegg svare på et samtykkeskjema og
et bakgrunnsinformasjonsskjema. Videre ble data ble analysert med SPSS, versjon 25 IBM
SPSS. Statistiske analyser som Kji kvadrat og McNemar tester ble benyttet.
Resultater: I forhold til estimert behov hadde 32 (42,7 %) av pasientene for lavt energiinntak
og 11 (14,7 %) av dem hadde i tillegg for lavt proteininntak. Alle deltakere hadde en eller
annen form for vitamin og mineral inntak under gjennomsnittlige behovet. Resultatene viste at
24 deltakere hadde vitamin A inntak under anbefalt nivå (12 under behov) (p<<0,05), 60
hadde vitamin D under anbefalt nivå (45 under behov) (p<0,001), 43 hadde folat under
anbefalt nivå (19 under behov) (p<0,001) og 22 hadde jerninntak under behovet. Samtlige
deltakere hadde en eller annen form for GI-plage. Deltakere med flest GI-plager hadde lavest
inntak av næringsstoffer. Det var ingen sammenheng mellom kosttilskudd bruk og GI-plager.
Antistoffsvikt pasienter brukte mer kosttilskudd enn deltakerne i Norkost 3. Gjennomsnittlig
BMI for kvinner (24,1 kg/m2) og menn (24,8 kg/m2) var innenfor normalområdet.
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Konklusjon: Denne studien viste at relativt mange PID-pasienter av typen antistoffsvikt står i
fare for å ikke få dekket sine behov for energi og næringsstoffer. Dette viste seg ytterligere
blant de deltakerne som hadde rapporterte flest GI-plager, da disse også hadde et lavt inntak
av vitaminer og mineraler. Videre undersøkelser som blodprøver av pasientene, vil gi en mer
sikker pekepinn på om pasientene faktisk oppfyller sine behov for energi og næringsstoffer.
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Forkortelser og ordforklaringer
24TK: 24 timers kostintervju.
ALF: Alkalisk fosfatase
AT: Ataxiatelangiectasi
BMI: Bodymassindex/kroppsmasseindeks.
CVID: Common variable immonodeficiency/Variabel immunsvikt med
hypogammaglobulinemi.
DPM: Dobbeltporsjon metoden
Enteropati: En tilstand av kraftig eksudativ inflammasjon i tarmen som fører til tap av
proteiner, salter og væske ut i tarmen.
E %: Energiprosent
FFQ: Matvarefrekvensskjema
GALT: Gut Associated Lymphoid Tissue/Mage-tarm assosiert lymfatisk vev.
GI: Gastrointestinale
HypoG: X-bundet agammaglobulinemi
ID: Identifikasjonsinformasjon
Ig: Immunoglobulin
IgA: Immunoglobulin A
IgG: Immunoglobulin G
IgG sub: IgG subklasse defekter
IgM: Immunoglobulin M
KB: Kostdagbok.
NNR: Nordic Nutrition Recommendations.
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PEU: Protein-energi underernæring.
PID: Primary immunodeficiency disease/Primær immunsviktsykdom.
ROR: Reaktive oksygen radikaler.
SIgAM: Selektiv IgA mangel
SSD: Senter for Sjeldne Diagnoser.
VR: Veid registrering.
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1.0 Innledning
Immunsvikt er definert som en tilstand hvor kroppens immunceller ikke fungerer optimalt.
Det finnes to ulike former for immunsvikt, primær og sekundær immunsvikt. Primær
immunsvikt er forårsaket av medfødte feil i immunsystemet som har genetisk etiologi, som
for eksempel x-bundet agammaglobulinemi (1). Sekundær immunsvikt er forårsaket av
sykdommer som humant immunsviktvirus (HIV) eller på grunn av medikamentell behandling
(2-4). Immunsystemet består av ulike celler og stoffer med ulike funksjoner. Hovedoppgaven
til immunsystemet er å beskytte kroppen mot farlige agens, som bakterier, mikroorganismer
og virus (3-6).

Ernæring er viktig for å opprettholde et velfungerende immunsystem og pasienter med primær
immunsviktsykdom (PID) er utsatt for hyppige infeksjoner som kan forverres ved
underernæring (7). Gastrointestinalkanalen (GI-kanalen) er det største organet med flest
immunceller, og spiller en viktig rolle i opptak av næringsstoffer fra kostholdet. Studier har
vist at PID-pasienter ofte har GI-plager i form av infeksjoner, inflammasjon, diare og
forstoppelse (8). Tidligere studier har også vist at PID-pasienter med GI-plager har dårlig
ernæringsstatus (7)

Selv om tidligere studier har vist at PID-pasienter har dårlig ernæringsstatus, så har det
imidlertid ikke blitt gjort noen studier som viser ernæringsstatusen blant norske PIDpasienter. Ved å gjøre en studie som kartlegger energi- og næringsstoffinntak blant norske
PID-pasienter, vil dette bidra med økt kunnskap om energi- og næringsstoffinntaket hos PIDpasienter i Norge. Med økt kunnskap om kostholdet hos denne pasientgruppen kan vi
eventuelt bidra til at kostholds-relatert behandling inkluderes i den medisinske behandlingen.

1.1 Primær immunsviktsykdom
PID er en samlebetegnelse på sjeldne sykdommer som skyldes medfødte feil i kroppens
immunsystem (5). PID-pasienter har økt tendens til å utvikle hyppige infeksjoner og
autoimmune tilstander (5, 9). De fleste infeksjonene forekommer i luftveiene (9). Det finnes
ulike undergrupper av PID, og International Union of Immunodeficency Society har
kategorisert PID i ni undergrupper avhengig av hvilken del av immunsystemet som er affisert
(10). De mest kjente PID er antistoffsvikt, T-celle svikt, kombinert B og T-celle svikt,
fagocyttdefekter, komplement defekter og immunsvikt assosiert med andre syndromer (5, 10).
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Estimert prevalens for PID varierer fra land til land, men hos den norske befolkningen ligger
prevalensen på 6,82:100 000 (11). Prevalensen hos den franske befolkningen ligger på 5,0:
100 000, mens i USA er tallene 91:100 000 (12, 13). Insidensen av PID på verdensbasis er
1:10 000 (14)

1. 2 Antistoffsvikt
Den vanligste undergruppen av PID er antistoffsvikt som omfatter common variable
immunodeficiency (CVID), selektiv immunoglobulin A mangel (SIgAM), x-bundet
agammaglobulinemi (HypoG) og IgG subklasse defekter (IgG sub) (5, 9). Antistoffsvikt
pasienter har signifikant lave verdier av antistoffer som IgA, IgG og IgM (15).

1.3 Antistoffer
Antistoffer eller immunglobuliner (Ig) produseres av plasmaceller, og er en viktig del av
kroppens forsvar mot infeksjoner (3-5, 16, 17). Det er vanlig å dele Ig i fem klasser: IgA, IgD,
IgE, IgG og IgM. IgA, IgG og IgM utgjør mesteparten av Ig som finnes i plasma (3-5, 17).

IgA finnes blant annet i morsmelk, spytt, tårer, luftveier og tarmkanalen (3-5, 18). IgA
beskytter mot mikroorganismer og er viktig for immunforsvaret lokalt. IgA binder seg til
mikroorganismer og hindrer dem i å binde seg til vertscellen (3-5, 18). IgA utgjør mellom 10
og 15 % av Ig som finnes i plasma (3-5, 18).

IgG utgjør 75 - 80 % av den totale mengden Ig (3-5). IgG binder seg godt til antigener, og er
den viktigste Ig mot infeksjoner (3-5). IgG er en av to Ig som aktiverer komplementsystemet
(3-5). IgG deles i fire ulike underklasser, henholdsvis IgG1, IgG2, IgG3 og IgG4, og alle disse
har ulike oppgaver. Det er noen av disse underklassene man finner defekt i hos pasienter med
IgG sub (19). IgG kommer sent inn i bildet under en infeksjon, årsaken til dette er at
plasmacellene først produserer IgM, deretter vil plasmacellene bli omdannet til
hukommelsesceller som da produsere store mengder IgG (3-5).

IgM fungerer hovedsakelig som en reseptor for antigener, og utgjør 8-10 % av Ig som finnes i
plasma (3-5, 20). Det er når antigenet binder seg til IgM, at B-celler blir aktivert og begynner
å skille ut store mengder IgM som binder seg til mikroorganismer og aktiverer komplement
systemet (3-5).
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1.4 CVID
CVID er den vanligste typen antistoffsvikt. Prevalensen for CVID i Norge ligger på 2,6:100
000, mens i Danmark er prevalensen 3,8:100 000 (11, 21). PID Pasienter med CVID har lavt
antall antistoffer i serum på grunn av nedsatt produksjon (15). Diagnosen stilles på bakgrunn
av signifikant lave verdier av IgA, IgG og/eller IgM (15). Selv om pasientene har symptomer
som tilsier CVID, så kan det gå mange år før pasientene får stilt sin diagnose (15). Årsaken til
dette er at man ikke mistenker CVID eller annen type form for immunsvikt med en gang (22).
Pasienter med CVID og andre typer med antistoffsvikt behandles med subkutan eller
intravenøs injeksjon av IgG ukentlig eller månedlig (5, 15). IgG alene er ikke effektiv nok i
behandlingen av andre tilstander som oppstår på grunn av CVID (5, 15). Årsaken til CVID er
foreløpig ukjent, men genetiske faktorer mistenkes (5).

1.5 Gastrointestinale-kanalen og immunceller.
Menneskekroppens største lymfatiske organ er GI-kanalen. Magesekkens innhold av saltsyre
er en av de første barrierene mot ytre farer som bakterier og virus. Deretter har vi tynn- og
tykktarmen. I tarmen finner vi ”gut associated lymphoid tissue” (GALT) sammen mange
immunceller i tarmepitelet (15, 23). Ernæring og tarmflorabakterier henger i stor grad
sammen med GALT. Næringsstoffer som man får via kosten tas opp i tarmkanalen og
påvirker komposisjonen av tarmflorbakterier. Tarmfloraen vil i sin tur påvirker immunceller
som T-regulatoriske celler og andre immunceller (24). Dette skjer ved at tarmflorabakteriene
produserer kortkjedete fettsyrer som kan både aktivere og regulerer immuncellene i tarmen
hos friske individer. Både hos friske og antistoffsvikt pasienter kan protein fra kosten virke
som antigen og påvirke immunceller til å utvikle toleranse eller en immunreaksjon (24).

En feil i de regulatoriske mekanismene som styrer balansen mellom aktiv immunitet og
toleranse i fordøyelseskanalen kan føre til inflammasjon, med påfølgende ødeleggelse av
tarmens mukosalag og forårsake GI-sykdommer (15, 25-27). GI-sykdommer er derfor ofte
manifestert hos pasienter med PI (15, 25-27).
GI-plager er vanlig hos 5 – 50 % av PI pasienter (25). Pasienter med antistoffsvikt er ofte
plaget av GI-komplikasjoner som kronisk og akutt diaré, malabsorpsjon og GI-smerter (9, 15,
25, 27). Detter er symptomer som er vanskelig å behandle, og som ofte ikke bedres med IgG
behandling, i motsetning til for eksempel infeksjoner i de øvre luftveiene. Sykdommen kan
3

også medføre fatigue (28). GI-plagene til PI pasienter likner på symptomer som pasienter med
irritabel tarm syndrom (IBS) eller irritabel tarm sykdom (IBD) er utsatt for (25, 29, 30).

GI-plager kan stort sett deles inn i fire grupper hos pasienter med PID, og inkluderer
infeksjon, malignitet, autoimmunnitet og inflammasjon (25). Alle disse lidelsene i GI-kanalen
viser til de ulike delene av immunsystemet som er påvirket, avhengig av hvilken del av
tarmen som er påvirket (25). Som regel er det næringsantigener i tynntarmen sammen med
bakteriefloraen i kolon som utløser en reaksjon (25). Disse tilstandene likner på det man ser
ved blant annet Morbus Chrohns, cøliaki, ulcerøs kolitt, pernisiøs anemi eller sarkoidose, men
undersøkelser viser at det ikke er samme patologi (25, 31). Tilstandene er som regel vanskelig
å behandle med konvensjonelle behandlinger (9, 15, 25).

Både hos friske og antistoffsvikt pasienter er GI-kanalen hele tiden i en fysiologisk
betennelsestilstand på grunn av at den konstant er eksponert for virus, parasitter og bakterielle
antigener (15, 23). GALT spiller en nødvendig rolle i opprettholdelsen av balansen mellom
betennelse og immuntoleranse hos friske individer sammen med Peyerske plakk (15, 23).
Peyerske plakk likner på vanlige lymfeknuter med follikulære dendrittiske celler, naive Bceller og T-celle rike områder (15, 23).

1.6 Ernæring og immunsvikt
Det er forsket lite på kosthold og ernæringsstatus hos pasienter med PID. Derfor er det ingen
vitenskapelige artikler om anbefalinger for kosthold og ernæring for PID-pasienter. Ernæring
er en viktig faktor som påvirker og opprettholder et normalt immunsystem (7). For at opptak
av næringsstoffer skal være optimalt, må man ha en velfungerende tarm. Både for friske og
PID-pasienter er sporstoffer og vitaminer som sink, selen, jern, kopper og vitamin A
essensielle for immunsystemet (7, 32). Underernæring og malabsorpsjon kan føre til et dårlig
fungerende immunsystem hos friske individer, som videre kan føre til økt sannsynlighet for
utvikling av infeksjoner (7).
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1.6.1 Behandlingsmuligheter for ernæringsrelaterte plager ved PID
For pasienter med PID som utvikler kronisk granulomatøs sykdom som fører til GIobstruksjon er anbefalingen kirurgisk operasjon (31). Kronisk granulomatøs sykdom er en
PID forstyrrelse som likner på Chron’s sykdom (33). En sammendragsstudie om immunsvikt
fant ut at SIgAM pasienter som manglet transglutaminase enzymet har god effekt av glutenfri
kosthold, mens CVID pasienter som har cøliaki liknende symptomer ikke har så god effekt av
glutenfri diett (34). Det er også blitt påvist at noen PI pasienter utvikler matallergi på grunn av
sykdommen sin (31).

Ifølge Immune Deficiency Foundation (IDF), som er en pasientorganisasjon i USA, er et sunt
og variert kosthold spesielt viktig for PID-pasienter på grunn av grunnsykdommen (35).
Anbefalingene som IDF legger frem for de amerikanske PID-pasientene er blant annet et
variert og sunt kosthold, opprettholde idealvekten, optimalt inntak stivelse og fiber, redusert
inntaket av fett, kolesterol, alkohol, sukker og salt (35). For noen PID-pasienter er
kosttilskudd også en del av grunnbehandlingen (36).

PID-pasienter trenger ikke et spesielt kosthold med mindre de har andre sykdommer i tillegg
(35). Det har vært en økning av GI-infeksjoner som er forårsaket av Giardia lamblia hos PIDpasienter (37). Giardia lamblia forårsaker kramper, flatulens, oppblåsthet og vandig diaré
(25). Ved infeksjoner i GI-kanalen anbefaler IDF følgende; et væskerik kosthold ved kvalme,
oppkast og/eller diaré (35) med oppfølging og anbefaling fra helsepersonell. Enteral ernæring
(sondeernæring) kan bli nødvendig for noen PID-pasienter for å imøtekomme behov for
energi og næringsstoffer (35). Dette gjelder for PID-pasienter som ikke kan spise eller drikke
normalt eller har dårlig absorbsjon og opptak i tarmen (35). Dette anbefales også for PIDpasienter med svelgevansker (35).

PID-pasienter med alvorlige malabsorbsjon kan ha behov for total parentral ernæring (TPN)
(31, 35). TPN brukes for å opprettholde adekvat ernæringsstatus når en person er så syk,
feil/underernært eller at man ikke kan absorbere næringsstoffer i fordøyelsessystemet (31,
35). TPN er en kortidsbehandling for å imøtekomme behovene for energi og næringsstoffer så
raskt som mulig.
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1.6.2 BMI
Det er forsket lite på antropometriske målinger som BMI, overarmsomkrets og
hudfoldtykkelse hos PID-pasienter. BMI kan fortelle om et individ er undervektig,
normalvektig og overvektig (38). En iransk studie fra 2004 som undersøkte 38 voksne
antistoffsvikt pasienter med ulike diagnoser fant ut at 21 % var undervektige, 8 % var
overvektige og 3 % hadde fedme (7). En italiensk studie fra 2015 som undersøkte 73 voksne
PID pasienter med autosomal recessiv HypoG, fant derimot ut at bare 5 % var undervektig og
38 % var overvektig eller hadde fedme (39). Italienske studien mente at årsaken til det høye
nivået av fedme blant disse deltakerne skyldes lav fysisk aktivitet på grunn av ubekreftet frykt
for infeksjon, psykologisk belastning av kronisk sykdom eller dårlig kosthold (39). Som nevnt
tidligere er det få studier om PID, kosthold og ernæring. Derfor er det viktig å se om norske
antistoffsvikt pasienter har samme utvikling for BMI.

1.7 Kostholds metoder
Det finnes ingen studier som har undersøkt inntak av energi- og næringsstoffer hos
antistoffsvikt eller noen andre PID-grupper. Derfor var det interessant og viktig for å få
gjennomført denne studien på grunn av viktigheten av kostholdet hos denne pasientgruppen.
Det finnes ulike metoder for å kartlegge kostholdet. De mest brukte metodene er 24 timers
kostintervju (24TK) og matvarefrekvensskjema (FFQ) (40, 41). Andre kostholds metoder
inkluderer kostdagbok (KB), veid registrering (VR) og dobbelporsjon metoden (DPM). Disse
metodene er prospektive metoder, som har høy validitet og nøyaktighet (41-44). Disse tre
metodene er avanserte og tidskrevende både for deltakerne og forskerne, noe som gjør at de
ikke egner seg i studier med mange deltakere (42, 43). Det var ikke mulig å benytte en
prospektiv metode i denne studien med hensyn til deltakerne.

FFQ og 24TK er retrospektive metoder. Det vil si at data om kostholdet kommer fra deltakere
som må huske og tenke tilbake i tid for hva som er konsumert. Fordelen med disse metodene
er at de er mindre kompliserte, krever mindre tid og er billigere å få gjennomført
sammenliknet med prospektive metoder (42, 43). Disse to metodene ble vurdert til å brukes i
denne studien.
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24 timer kostintervju
24TK er en kostholds metode der man prøver å innhente informasjon om kostholdet til et
individ i løpet av de siste 24 timene (41). 24TK kan enten være selvadministrert (papirbaserteller web-basert) eller som intervju (ansikt til ansikt eller per telefon). Metoden kan inneholde
både åpne og lukkede spørsmål (41, 45). Deltakerne blir ofte spurt om å angi mengder. Dette
er et dybdeintervju om kostholdet (41). Hvis målet er å kartlegge det gjennomsnittlige
kostholdet i en populasjon må man foreta flere intervjuer i løpet av en lengre tidsperiode.
Gjerne i løpet av to til fem dager som er spredt i løpet av en uke for å fange dag til dag
variasjoner (43) 24TK bruker ofte husholdningsmål (som kopper, glass, teskje eller stykke),
bilder og standard måleenheter til å estimere mengden mat og drikke som ble konsumert (45).
Fordelen med 24TK er at de kan gi svært detaljert kostholdsinformasjon, og fange opp
matvarer som sjeldent blir konsumert (43). Dette kunne da være nyttig for å se om deltakerne
i denne studien spiste mindre av en bestemt matvare som kanskje er viktig for dem på grunn
av immunsvikten. I tillegg er 24TK mindre krevende og belastende for deltakerne, men det
kreves at deltakeren behersker lese- og skriveferdigheter hvis intervjuet er selvadministrert
(43). En annen fordel med 24TK er at det ikke kreves at deltakeren behersker lese- og
skriveferdigheter hvis intervjuet er ansikt til ansikt og hos deltakeren (43, 45). Et intervju kan
ta omkring 30 minutter (41, 45).

Ulempen med 24TK er at det er avhengig av deltakerens evne til å huske og estimere mengder
og porsjoner. I tillegg kan deltakerne underrapportere inntak av mat- og drikkevarer som blir
regnet som ‹‹usunne›› (41, 43, 45). Årsaken til hvorfor vi ikke valgte å bruke 24TK som
kostholds metode i denne studien er at et intervju per deltaker ikke er tilstrekkelig for å fange
opp det vanlige kostholdet til deltakerne. Det ville ha tatt over 35 timer til å fullføre ca. 70
intervjuer hvis hver deltaker ble intervjuet en gang i denne studien. Inkludering av flere 24TK
hadde blitt svært ressurs- og tidskrevende (41, 43).
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Matvarefrekvensskjema
FFQ er utviklet for å innhente informasjon om det vanlige kostholdet til individene i løpet av
en gitt tidsperiode (41, 46). FFQ kan enten være semi-kvantitative eller kvantitative, og
inneholde både åpne og lukkede spørsmål (43). FFQ kan enten være selvadministrert eller
intervju administrert (41, 43, 46, 47). Et FFQ kan ha ulik design og form, avhengig av hva
man er interessert i hos populasjonen man studerer (47, 48)
Det er mange fordeler knyttet til FFQ i forhold til de andre kostholds metoder. Det er mulig å
nå ut til mange deltakere over et stort geografisk område i løpet av kort tid. Det er billig og
enkelt å bearbeide data sammenliknet med de andre metodene (40). Studier har vist at FFQ
som inneholder flere matvarer oftest gir en bedre oversikt over kostholdet i en populasjon,
sammenliknet med FFQ med færre matvarer (40, 46, 49).

Avhengig av hva som er formålet i en studie bør man tenke over hva slags FFQ som bør
benyttes hos en populasjon og hvilken mat- og drikkevarer man er interessert i hos
populasjonen (40, 41, 47). FFQ med flere mat- og drikkevarer er bedre enn med færre mat- og
drikkevarer for å få en bedre kartlegging av kostholdet hos en populasjon (40).

I en studie for å kartlegge næringsinntaket hos en større gruppe, er FFQ godt egnet. Denne
metoden krever mindre belastning enn de andre metodene fra deltakerne. Andre grunner til at
vi valgte FFQ var at denne metoden er økonomisk gunstig, enkel å bearbeide og det er mulig
å kartlegge gjennomsnittlige kostholdet til deltakerne over en tidsperiode. De åpne feltene i
FFQ gjør det mulig for deltakerne til å skrive ned mat- og drikkevarer som ikke var med i
FFQ. Data fra deltakerne som ble innhentet ved hjelp av FFQ ble sammenliknet med de
norske anbefalingene for energi og næringsstoffer og Nordiske næringsstoff anbefaling 2012
(NNR 2012) (50, 51).
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1.8 Norkost 3, anbefalinger og gjennomsnittlig behov
Norkost 3 er den tredje landsdekkende studien for kartlegging av kostholdet blant voksne (18
– 70 år) i Norge, og ble gjennomført i tidsperioden fra 2010 – 2011(52). Undersøkelsen ble
fullført av 1787 deltakere, der 862 var menn og 925 var kvinner. Deltakelsesprosenten i
Norkost 3 var 37 %. Deltakerne utførte to ganger 24 timers kostintervju med fire ukers
mellomrom, samtidig som de svarte på et kort spørreskjema (52). Norkost 3 gir i tillegg tall på
selvrapporterte antropometriske målinger. Siden aldersgruppen til deltakerne i Norkost 3
studien var i samsvar med deltakerne i denne studien, valgte vi å sammenlikne
antropometriske målingene og kosttilskudd-bruken hos deltakerne i begge studiene

Det foreligger ingen egen anbefaling for PID-pasienter i Norge, bortsett fra generelle råd om å
spise sunt og å få dekket næringsbehovene. Disse pasientene har derfor kun de generelle
norske kostrådene å forholde seg til. De norske anbefalingene for kosthold, ernæring og fysisk
aktivitet (51) bygger på anbefalinger gitt i de nordiske næringsstoffanbefalingene (NNR) (50).
Anbefalingene fra Helsedirektoratet er høyere enn gjennomsnittlig behovet for vitaminer og
mineraler som er beregnet av NNR (50, 51). Hvis inntaket av vitaminer og mineraler er under
gjennomsnittlig behov over lengre tid, kan det føre til mangelsykdommer (50).

Tabell 1. Helsedirektoratets anbefalinger for energiprosent (E %)
fordeling for energigivende næringsstoffer.
Protein, E %
Fett, E %
Mettet fett, E %
Enumettet, E %
Flerumettet, E %
Transumettet E %
Karbohydrat, E %
Sukker, E %
Alkohol, E %
Fiber, g/MJ

10-20 %
25-40 %
<10 %
10-20 %
5-10 %
<1 %
40-60 %
<10 %
<5 %
3g/MJ
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Tabell 2. Gjennomsnittlig behov og anbefalt inntak for vitaminer og mineraler
fra henholdsvis NNR og Helsedirektoratet, inndelt etter kjønn.

Vitamin A, RAEa
Vitamin D, µg
Vitamin E, mg
Tiamin, mg
Riboflavin, mg
Niacin, mg
Vitamin B6, mg
Vitamin B12, µg
Folat, µg
Vitamin C, mg
Kalsium, mg
Magnesium, mg
Jern, mg
Sink, mg
Kopper, mg
Selen, µg

Behov
500
7,5
5
0,9
1,1
12
1
1,4
200
50
500
-e
10f
5
0,7
30

Kvinner
Anbefaling
700
10b
8
1,1
1,2
13-15
1,2-1,3
2
300c
75
800d
280
15g
7
0,9
50

Behov
600
7,5
6
1,2
1,4
15
1,3
1,4
200
60
500
-e
7
6
0,7
35

Menn
Anbefaling
900
10b
10
1,2-1,4
1,3-1,7
15-19
1,5
2
300
75
800d
350
9
9
0,9
60

a: Retinol aktivitets ekvivalenter (RAE); 1 RAE = 1 μg retinol = 12 μg β-karoten (51).
b: For eldre>75 år og de som er lite ute i dagslys er anbefalingene 20µg (51).
c: Kvinner som planlegger å bli gravide er anbefalingene folattilskudd på 400µg/dag en måned før
graviditet og tre mnd ut i svangerskapet i tillegg til folat for kosten (51).
d: De som er mellom 18-20 er anbefalingene 900mg/dag kalsium (51).
e: Det er ikke beregnet noe gjennomsnittlig behov for magnesium fra NNR (50).
f: For postmenopausale kvinner er gjennomsnittlig behov 6mg/dag (50)
g: For postmenopausale kvinner er anbefalingen 9mg/dag (51)

10

2.0 Mål og problemstillinger
Målet med studien var å undersøke om pasienter med PID av typen antistoffsvikt får dekket
sine behov for energi og næringsstoffer gjennom sitt kosthold og hvordan eventuell bruk av
kosttilskudd påvirket den ernæringsmessige sammensetningen av kostholdet. Samtidig ønsket
vi å beregne kroppsmasseindeks (BMI) fra selvrapporterte høyde og vekt, og se det opp mot
deres GI-plager og BMI til den generelle norske befolkningen.

2.1 Problemstillinger
1. Hvordan er inntaket av energi og næringsstoffer hos pasienter med PI sammenliknet
med de offisielle norske anbefalingene og gjennomsnittlig behov?
2. Har de studiedeltakerne som rapporterer å ha flest GI-plager lavere inntak av
næringsstoffer enn de som rapporterer å ha færrest GI-plager?
3. Bruker pasienter med PID mer kosttilskudd enn deltagere i studier som NORKOST 3.
4. Er det forskjell i bruk av kosttilskudd mellom de som rapporterer færrest GI-plager og
de som rapporterer flest GI-plager?
5. Er det forskjell i BMI hos pasienter med primær immunsvikt og BMI i den generelle
norske befolkningen?
6. Er det noen sammenheng mellom GI-plager og BMI?
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3.0 Utvalg og Metode
3.1 Design og rekruttering
Denne masteroppgaven er en del av et forskningsprosjekt ved Senter for sjeldne diagnoser
(SSD) ved Oslo universitetssykehus. Senter for sjeldne diagnoser er en del av Norges
nasjonale kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. Denne studien var en tverrsnittstudie som
skulle undersøke om voksne PID-pasienter, registrert ved SSD, klarte å få dekket sine behov
for energi og næringsstoffer. Kostholdet ble kartlagt ved bruk av et retrospektiv FFQ og ved
retrospektiv registrering av GI-problemer. Datainnsamlingsperioden varte fra september 2017
til november 2017.

Utvalg og rekruttering
En formell invitasjon til å delta i denne studien ble sendt via post til alle 159 voksne pasienter
registrert ved SSD fra hele Norge med en bekreftet diagnose av antistoffsvikt. Et
informasjonsbrev (vedlegg 2) om studien ble lagt ut på Norsk immunsviktforening
(www.immunsvikt.no) for å oppmuntre antistoffsvikt pasienter til å delta i studien. I tillegg
ble det gitt opplysninger om studien på et seminar i Oslo arrangert av Senter for sjeldne
diagnoser for pasienter med primær immundefekt holdt 6. mars 2017.

Datainnsamling
En ansatt hos SSD hadde identifikasjonsinformasjon (ID) av deltakerne som skulle inviteres
til studien. Invitasjon der informasjonsbrev, samtykkeskjema og spørreskjema var vedlagt, ble
sendt fra SSD 27. september. De som ønsket å delta hadde frist til 15. oktober til å svare og
fylle ut spørreskjemaene og sende dem tilbake i den ferdig frankerte svarkonvolutten. Noen
dager etter at svarfristen hadde gått ut ble de som ikke hadde svart purret på telefon (n=82).
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3.2 Metode
Pasientene fikk tilsendt en invitasjon (vedlegg 3) om deltakelse i studien sammen med
informasjon om studien og tre ulike spørreskjemaer som var a) FFQ (vedlegg 4), b) GIproblematikk (vedlegg 5) og c) Helserelatert livskvalitet (HR-QoL) (vedlegg 6). Samtidig ble
det spurt om bakgrunnsinformasjon (vedlegg 7) som omhandlet om alder, kjønn,
utdanningsnivå, yrke, sosial status diagnose, medikamentell behandling og når deltakeren fikk
stilt PID diagnosen sin.


A) Et matvarefrekvensskjema for å kartlegge det totale kostholdet, utviklet Seksjon for
ernæringsepidemiologi ved Universitetet i Oslo. Dette skjemaet inkluderer noen
bakgrunnsspørsmål som alder, kjønn, vekt og høyde (vedlegg 4).



B) Spørreskjema om GI-problematikk, utviklet av Wiklund et al. (53) (vedlegg 5).



C) Helserelatert livskvalitet (HR-QoL) for PID-pasienter utarbeidet av Quinti et al.
(54) (vedlegg 6). Dette spørreskjemaet ble ikke benyttet i denne studien og omtales
derfor ikke.

Metode A: Matvarefrekvensskjema
Målet med å bruke dette FFQ var å kartlegge det totale kostholdet til antistoffsvikt pasienter.
FFQ hadde 23 spørsmål som inneholdt spørsmål om 267 ulike mat- og drikkevarer og 17
ulike kosttilskudd. Frekvensene varierte fra aldri/sjelden til 6 ganger eller mer per dag. For
estimering av porsjonstørrelsen ble det brukt standard husholdningsmål (ss, ts etc.) og gram.
FFQ hadde to åpne spørsmål felt der deltakerne kunne skrive inn selv om andre kosttilskudd
eller matvarer de konsumerte som ikke var nevnt i skjemaet.

Metode B: GI-plager skjema
Skjemaet som ble benyttet for å kartlegge GI-plager blant PID-pasienter er utviklet av
Wiklund et al. for IBS pasienter, men skjemaet er også godt egnet til å kartlegge GI-plager
hos andre pasientgrupper (53). Det samme skjemaet har også blitt benyttet av CVID pasienter
i en tidligere studie ved Oslo universitetssykehus (8) Skjemaet ble tilsendt masterstudentene
fra Ernæringspoliklinikken ved Oslo universitetssykehus etter forespørsel. IBS og
antistoffsvikt pasienter har samme GI-symptomer som nevnt tidligere. Derfor benyttet vi dette
skjemaet for å kartlegge GI-plager hos antistoffsvikt deltakerne i studien. Skjemaet inneholdt
13 ulike GI-plager spørsmål som omhandlet diaré, forstoppelse, magesmerter, oppblåsthet og
metthetsfølelse (53). Det ble spurt om deltakerne har hatt noen av disse plagene de siste syv
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dagene. Alle spørsmålene hadde syv ulike svaralternativer; ingen plager, ubetydelige plager,
milde plager, moderate plager, ganske alvorlige plager, alvorlige plager og meget alvorlige
plager.

3.3 Databearbeiding
Matvarefrekvensskjema
FFQene ble skannet med programvaren Cardiff Teleform versjon 10.5.1, deretter ble
kostholdsdataene importert til kostberegningssystemet (KBS), versjon AE-14. Før FFQene
ble skannet måtte vi lese gjennom FFQ besvarelsene manuelt og rette opp der deltakerne
hadde krysset av mer enn det som var tillatt i det enkelte spørsmålet. Eksempelvis, vis
deltakerne hadde satt to kryss for hvor mye de spiser av en bestemt matvare, så valgte man
alltid den minste verdien for at man ikke skulle overestimere kostinntaket. Hvis de hadde satt
tre kryss, så valgte man den midterste verdien i skjemaet.

Energi- og proteinbehov
Estimert energi- og proteinbehov ble beregnet for hver enkelt deltaker ut i fra BMI og vekt.
Hvis deltakeren hadde BMI under 18,5 eller over 25 kg/m2, ble idealvekten regnet ut. For en
overvektig person er idealvekten den vekten en person bør ha når BMI er 25 kg/m2, mens for
en undervektig person er idealvekten den vekten en person bør ha når BMI er 18,5 kg/m2.
Formelen 30 kcal/kg for energibehov og 0,8-1 g/kg for proteinbehov ble benyttet for å
beregne estimerte energi- og proteinbehov (55). Ved et energiunderskudd på 500kJ i forhold
til estimert energibehov, ble deltakerne klassifisert for å ha for lavt energiinntak (55, 56). Hvis
proteininntaket var lavere enn 0,8 g/kg, ble deltakerne klassifisert for å ha for lavt
proteininntak (55).

Vitaminer og mineraler
Deltakernes vitamin- og mineralinntak ble sammenliknet med Helsedirektoratets anbefalinger
og NNRs gjennomsnittlig behov grenser (50, 51). Hvis deltakerne hadde for lavt inntak av
vitaminer og mineraler i forhold til gjennomsnittlig behov eller anbefalingene, ble dette regnet
som for lavt inntak. Dette gjorde vi to ganger, med og uten kosttilskudd i beregningene. Dette
ble gjort for hvert enkelt vitamin og mineral som ble analysert i studien.
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GI-plag skjema
Spørreskjema om GI plager ble avlest og tastet inn manuelt inn i et Excel ark for hver
deltaker. Det var syv ulike svaralternativer, men vi valgte å gi koder fra 0 – 2 ut ifra hva
deltakerne har svart. Der koden 0 omfatter svaralternativene ingen og ubetydelige plager, 1 er
milde og moderate plager og 2 omfatter ganske alvorlig, alvorlige plager og meget alvorlige
plager. Årsaken til at vi valgte å slå sammen noen av plagene og gi tre ulike koder var fordi
Jørgensen et.al (8) hadde gjort det på denne måten i sin studie og vi valgte å gjøre det samme.
Deretter valgte vi å slå sammen noen av GI-plagene som liknet på hverandre. Vi slo sammen
diare og løs avføring som løs mage alene. Vi slo sammen forstoppelse, hard avføring og
ufullstendig tømming som forstoppelse alene. Vi slo sammen oppblåsthet og synlig
oppblåsthet som oppblåsthet alene. Når vi hadde slått sammen ulike GI-plager endte vi opp
med 9 ulike GI-plager. Deretter definerte vi hva som er færrest GI-plager og flest GI-plager.
Færrest GI-plager vil si om deltakeren rapporterer ≤2 ulike GI-plager. Flest GI-plager vil si
om deltakeren rapporterer >2 ulike GI-plager. Minstekravet for å betegne en GI-plage som en
reell plage var at deltakeren må ha krysset av for milde/moderate plager eller mer (kode 1
eller 2).

Bakgrunnsinformasjon
Deltakerne besvarte et bakgrunnsinformasjonsskjema (Vedlegg 4) med spørsmål om
sivilstatus (single vs. samboer / gift), utdanningsnivå, arbeidssituasjon (svaralternativene var
som følger: fulltidsarbeider, deltidsarbeider, student, arbeidsløs, sykemeldt, pensjonert, andre)
og hvilken helseregion de tilhørte. Deltakernes utdanningsnivå ble kodet i fire kategorier og
samlet til to kategorier i statistiske analysene: 1) Lavere utdanning: grunnskole og
videregående skole, 2) Høyere utdanning: høyere utdanning på 1-3 år og høyere utdanning av
≥ 4 år.

Skjemaet inneholdt seks ja / nei spørsmål om bruk av Ig behandling, bruk av andre medisiner,
om mann fikk permanent oppfølging av en lege, om man fikk råd for kostholdet mottatt basert
på diagnosen, om man hadde gjort ernæringsmessige tilpasninger i forhold til sykdommen og
om man hadde noen allergier. Åpne spørsmål om type diagnose, diagnostikk-år og type
medikamenter som deltakerne brukte var også inkludert. I tillegg inkluderte skjemaet
spørsmål om kosttilpasning til bestemte matvaregrupper. Matvarer som inngår i disse
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matvarergruppene var: korn og brød, grønnsaker, frukt og bær, melk og melkeprodukter, kaffe
og / eller te, alkohol og kosttilskudd.

Statistiske analyser
De statistiske analysene ble utført ved hjelp av statistikk pakken for samfunnsvitenskap (IBM
SPSS Statistics versjon 25.0). P-verdier <0,05 ble ansett som statistisk signifikante.

Normaliteten av dataene ble undersøkt ved å tolke histogrammer, normalitetsforsøk ved
Kolmogorov-Smirnov-testen og å vurdere normaliteten ved evaluering av Q-Q-plott. Normalt
distribuerte data ble analysert ved parametriske tester, og presenteres som gjennomsnittlig
med standardavvik (SD). Ikke-normalt distribuerte data ble analysert ved ikke-parametriske
tester og presentert som median og prosentiler (25- og 75 prosentil).

Kategoriske variabler er presentert som antall (n) og prosent. For sammenlikning mellom
deltakerne ble ikke-parametriske tester som McNemar og Mann-Whitney tester utført. Kjikvadrat tester ble også utført.

3.4 Etikk
Regionale etisk komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) godkjente og
anbefalte studien den 16. august 2017 (Vedlegg 1). Data innsamlingen og bearbeiding
imøtekom Helsinki deklarasjonen for medisinsk forskning der mennesker er deltakere (57).
Deltakerne i denne studien kunne trekke seg når som helst fra studien uten å oppgi grunn.
Hvert FFQ som ble benyttet hadde på forhånd et unikt ID-nummer for at vi ikke skulle
forveksle mellom deltakerne. De samme ID-numrene som var på FFQ ble skrevet ned
manuelt i de andre spørreskjemaene. Deltakernes ID-informasjon sammen med deres IDkoder var oppbevart hos SSD i en safe. Studentene fikk kun tilgang til ID-kodene til
deltakerne.
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•06.03.17 første møte med pasienter. muntlig informasjon om studien.
Kurs og seminar
for pasienter

Prosjektbeskrivels
e skriving

•Fra mai til august 2017 prosjektbeskrivelse skriving.
•16. august 2017 prosjektbeskrivelse godkjent av REK.

Invitasjon til
studien

•27. september 2017 utsendelse av invitasjon , samtykkeskjema og de andre spørreskjemaene til
deltakerne som var egnet til studien. Frist for å svare tilbake 15. oktober. 72 deltakere svarte tilbake 15.
oktober.

Purring per
telefon.

•25. oktober 2017 Ringe deltakere som ikke har sendt svar om å bli med i studien.
•26. oktober 2017 Ringe tilbake til de som ikke tok opp telefonen
•2. november 2017 fem nye ferdig utfylte spørreskjemaer kom inn.

Data bearbeiding

•30. oktober til 20. desember 2017 databearbeiding, skanning av matvarefrekvensskjema, statistiske
analyser, beregning av mat- og drikkevarer inntak i KBS og koding av de andre spørreskjemaene inn på
SPSS.

Figur 1. Flytdiagram over studien.
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4.0 Resultater
4.1 Utvalg
Totalt ble 159 voksne personer med antistoffsvikt invitert og 77 samtykket til å delta i studien.
To deltakere deltok ikke i studien. En ble ekskludert på grunn av fullstendig ernæring via
sonde. En annen trakk seg fra studien (tabell 3). Det var flere kvinner med antistoffsvikt som
var registrert i det frivillige registret hos SSD. Totalt ble 60 kvinner og 15 menn inkludert i
analysene.

Tabell 3. Deltagelse i studien. Oppgitt i antall (%).
Kvinner

Menn

n (%)

Inviterte

110 (69)

49 (31)

159 (100)

Svart ja til deltakelse

62 (39)

15 (9,4)

77 (48,4)

Ekskludert/trakk seg

2 (1,2)*

0

2 (1,2)

Inkludert i analysene

60 (37,7)

15 (9,4)

75 (47)

*En ble ekskludert pga. sondeernæring og en trakk seg.

Tabell 4 viser utdanningsnivå blant deltakerne, fordelt etter kjønn. To av deltakerne hadde
ikke svart på spørsmål om utdanningsnivå. Av de studiedeltakerne som hadde svart på
utdanningsnivå, var det 57,5 % deltakere som hadde Høyskole- eller Universitets utdanning.
Tabell 4. Utdanningsnivå blant deltakerne (n=73), oppgitt i antall (%) og fordelt etter
kjønn.
Kvinner n=58
Menn n=15
Total n=73
(79,5)a
(20,5)
(100)
Lavere utdanning.

25 (34,3)

6 (8,2)

31 (42,5)

Høyere utdanning.

33 (45,2)

9 (12,3)

42 (57,5)

a: Mangler utdanningsnivå for to av kvinnene.
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Arbeidssituasjon blant deltakerne i studien er vist i tabell 5, fordelt etter kjønn. Over 1/3 del
av deltakerne var enten ufør eller sykemeldt. Deretter så vi på hvilke helseregioner deltakerne
tilhørte. Over 61 % av deltakerne var fra helse sør-øst (tabell 6).

Tabell 5. Arbeidssituasjon blant deltakerne i studien, fordelt etter kjønn.
Kvinne(n=60) Mann(n=14)a Total (%)
Ufør
18
2
20 (27)
Heltid
8
5
13 (17,5)
Deltid
11
0
11 (15)
Pensjonist
7
3
10 (13,5)
Student
4
3
7 (9,5)
Sykemeldt
5
0
5 (7)
Arbeidsavklaring
3
1
4 (5)
Annet
3
0
3 (4)
Arbeidsledig
1
0
1 (1,5)
Total
60
14
74 (100)
a: Mangler arbeidssituasjon blant en av mennene.

Tabell 6. Deltakerne fordelt på helseregioner totalt. Oppgitt i antall (%).
Total (%)
Sør-Øst
46 (61,3)
Vest
11 (14,7)
Midt-Norge
13 (17)
Nord-Norge
5 (7)
Total
75 (100)

Hvilke diagnoser deltakerne oppga å ha er vist nedenfor (tabell 7), fordelt etter kjønn. Over 70
% av deltakerne hadde CVID. Det var likt fordeling på HypoG og IgG sub. Ingen av mennene
i studien hadde selektiv IgA mangel.

Tabell 7. Diagnoser fordelt etter kjønn. Oppgitt i antall (%)
Kvinner,
Menn,
n=60
n=15
(80)
(20)
Common variable immonodeficiency 41 (54,7)
12 (16)
Hypogammaglobulinemi
7 (9,3)
1 (1,4)
IgG subklassedefekt
6 (8)
2 (2,7)
Selektiv IgA mangel
6 (8)
0
Total
60
15
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Total, n (%)
53 (70,7)
8 (10,7)
8 (10,7)
6 (8)
75 (100 %)

Tabell 8 viser Ig behandling fordelt på de fire ulike diagnosene for antistoffsvikt. Det var kun
1 av 53 med CVID som ikke fikk Ig behandling. Alle deltakerne med HypoG fikk Ig
behandling. Seks av deltakerne hadde SIgAM, og kun én av disse fikk Ig behandling. To av
deltakerne med IgG sub. fikk ikke Ig behandling.

Tabell 8. Immunoglobulin(Ig) behandling fordelt på diagnose. Oppgitt i antall (%).
CVID
HypoG
IgG sub
Ja
52 (69,3)
8 (10,7)
6 (8)
Ig behandling
Nei
1 (1,4)
0
2 (2,7)
Total
53 (70,7)
8 (10,7)
8 (10,7)

SIgAM Total (%)
1 (1,4) 67 (89,3)
5 (6,7) 8 (10,7)
6 (8) 75 (100)

4.2 Inntaket av energi og næringsstoffer
Det ble foretatt beregninger av inntak for energi og næringsstoffer med og uten kosttilskudd.
Tabell 9 viser inntaket av energi og energiprosent (E %) fordelingen for de energigivende
næringsstoffene blant studiedeltakerne, fordelt etter kjønn. Beregninger i tabell 9 er uten
kosttilskudd.

De mannlige studiedeltakerne hadde et høyere energiinntak enn kvinner. Derimot var E % for
protein, fett, mettet fett og enumettet fett høyere hos kvinner enn hos menn. Kvinner hadde
også litt høyere inntak av fiber enn menn.

Energiinntaket til mennene i studien økte fra 9,2 MJ til 9,4 MJ når kosttilskudd ble tatt med i
beregningene (data ikke vist), derimot var det ingen forskjeller på inntaket for de
energigivende næringsstoffene. Kvinnelige studiedeltakerne hadde et energiinntak på 7,9 MJ
både med og uten kosttilskudd. Selv om det var forskjeller i energiinntaket mellom menn og
kvinner, så var det ingen store forskjeller E % fordelingen for energigivende næringsstoffer
mellom kvinner og menn.

Samtlige verdier for E %, utenom for mettet fett var innenfor Helsedirektoratets anbefalinger
for begge kjønn. Mettet fett bidro med 11,9 E % for menn og 12,7 E % for kvinner og var
høyere enn anbefalingene for begge kjønn.
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Tabell 9. Inntak av energi og fordeling av energigivende næringsstoffer (E %) uten kosttilskudd blant
deltakerne(n=75) i studien fordelt etter kjønn. Median og persentiler.
Menn(n=15)
Energi, MJ
Protein, E %
Fett, E %
Mettet fett, E %
Enumettet, E %
Flerumettet, E %
Transumettet E %
Karbohydrat, E %
Sukker, E %
Alkohol, E %
Fiber, g/MJ

Median
9,2
16,8
31,4
11,9
11,2
5,4
0,3
45,9
6,9
0,7
2,7

P25
7,6
14,6
29,2
10,5
10,5
4,8
0,3
41,8
1,8
0,3
2,1

Kvinner(n=60)
P75
12
19,3
35,3
12,8
12,6
5,8
0,4
49,1
10,8
5,2
3,4

Median
7,9
18,1
33,9
12,7
12,2
5,4
0,3
44
7
0,6
3

Anbefaling

P25
6,1
15,5
30,5
10,7
10,9
4,5
0,2
40,6
3,7
0,03
2,5

P75
10
19,2
38,3
14,4
13,5
6,2
0,4
48,8
10,6
3
3,7

10-20 %
25-40 %
<10 %
10-20 %
5-10 %
<1 %
40-60 %
<10 %
<5 %
3g/MJ

Andelen av deltakere som hadde lavt energi- og proteininntak i forhold til estimert behov er
vist nedenfor (tabell 10). Aktivitetsnivå er ikke tatt med i vurderingen. Totalt var det 21
deltakerne som hadde lavt energiinntak, samtidig hadde 11 andre deltakere lavt energi- og
proteininntak. Av disse 32 deltakerne hadde 21 CVID, fire HypoG, fire IgG sub og tre SIgAM
(data ikke vist). 15 av de 21 som hadde for lavt energiinntak alene tok kosttilskudd. 8 av de 11
som hadde både lavt energi- og proteininntak tok kosttilskudd (data ikke vist).
Tabell 10. Antall deltakere som hadde for lavt energi- og proteininntak i forhold til estimert behov,
fordelt etter kjønn. Oppgitt i antall (%).
Lavt inntak av protein og
energi
Lavt inntak av energi

Kvinner(n=60)

Menn(n=15)

Total (n=75)

9 (12)
17 (22,7)

2 (2,7)
4 (5,3)

11 (14,7)
21 (28)

Tabell 11 viser de som hadde lavt energi- og proteininntak i forhold til estimert behov, fordelt
i ulike BMI klasser. De fleste som hadde for lavt energi- og proteininntak i forhold til behovet
sitt var normalvektige. Det aller minste energiinntaket blant disse deltakerne hadde et
energiinntak på 3 MJ og den aller høyeste hadde energiinntak på 9,8 MJ.
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Tabell 11. Deltakere med lav energiinntak og BMI klassifisering. Oppgitt i antall (%)
BMI
<18,5
18,5-24,9
25,0 - 29,9
>30
Lavt inntak av
0
12 (16)
9 (12)
0 (0)
energi
Lavt inntak av
0
5 (6,7)
3 (4)
3 (4)
energi og protein

Total
21 (28)
11 (14,7)

4.2.1 Inntak av vitaminer og mineraler
Inntaket av vitaminer og mineraler for de som brukte kosttilskudd (n=58) og de som ikke
brukte kosttilskudd (n=17) er presentert i tabell 12. Resultatene var signifikante og viste at
inntaket mellom disse to gruppene var forskjellige, spesielt ved inntaket for de syv første
vitaminene. Dette viste at de av deltakerne som ikke brukte kosttilskudd hadde for lavt inntak
av vitaminer og mineraler for vitamin A, D, E, B-vitaminer og jern sammenliknet med de som
brukte kosttilskudd.
Tabell 12. Inntak av vitaminer og mineraler for de som brukte kosttilskudd og de som ikke brukte
kosttilskudd. Median og persentiler.
Uten kosttilskudd (n=17)
P25
P75
Median
Vitamin A,
RAE
Vitamin D, µg
Vitamin E, mg
Tiamin, mg
Riboflavin, mg
Niacin, mg
Vitamin B6, mg
Vitamin B12,
µg
Folat, µg
Vitamin C, mg
Kalsium, mg
Magnesium, mg
Jern, mg
Sink, mg
Kopper, mg
Selen, µg

Med kosttilskudd (n=58)
P25
P75
Median

P-verdia

812

669

1324

1184

796

1606

0,03

6
11,9
1,5
1,8
22,4
1,7

3,5
7,5
0,9
1,2
14,5
1,2

8
14,5
2
2,2
26
2,2

16,5
19,8
2,3
2,8
29,8
2,6

11,6
11,8
1,6
1,5
20
1,5

21
27,9
3
3,8
39,3
4

<0,001
0,001
0,001
0,009
0,007
0,005

6,7

4

8,4

7,8

5,4

10,9

0,035

290
114
681
353
9,6
9,1
1,2
47

194
78
494
253
6,6
7,1
0,8
28

369
190
892
456
11,7
12,4
1,4
69

356
138
900
394
11,6
12,9
1,3
58

246
72
655
305
9,1
9,5
1
42

482
211
1274
526
14,7
18,2
1,9
86

0,035
0,20
0,15
0,10
0,04
0,014
0,07
0,08

a: Mann-Whitney test ble benyttet for å se om det er signifikant forskjell mellom gruppene.
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Inntak av vitaminer og mineraler uten kosttilskudd
De mannlige studiedeltakerne hadde høyere inntak av vitaminer og mineraler enn de
kvinnelige studiedeltakerne, utenom for vitamin A, vitamin C og kalsium. Inntaket av vitamin
A og kalsium var lavere enn anbefalt nivå for menn. Mens vitamin C inntaket var over
anbefalingene for begge kjønn. Både menn og kvinner hadde lavere inntak av vitamin D og
selen i forhold til anbefalt nivå. Kvinner hadde i tillegg lavt inntak av jern og folat enn
anbefalt inntak. Fosfat inntakene var veldig høye for både menn og kvinner. Analysene er vist
nedenfor (tabell 13 og 14) og viser inntaket av vitaminer og mineraler uten kosttilskudd blant
menn og kvinner i studien.

Inntak av vitaminer og mineraler med kosttilskudd
Tabell 15 og 16 viser inntak av vitaminer og mineraler med kosttilskudd blant menn og
kvinner. For samtlige inntak verdier for vitaminer og mineraler økte blant deltakerne for
begge kjønn utenom for fosfat. Vitamin D, folat og selen var innenfor anbefalte verdier etter
at kosttilskudd ble tatt med i beregningene. Kalsium inntaket for menn var fortsatt lavt i
forhold til anbefalt nivå. Jern inntaket for kvinner var fortsatt lavt i forhold til anbefalingene.
Til tross for at kosttilskudd ble inkludert i analysene, så viste det seg at flere PID-deltakere i
denne studien hadde inntak under anbefalt nivå.
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Tabell 13. Inntak av vitaminer og mineraler uten kosttilskudd blant
menn(n=15). Median og persentiler.
Menn(n=15)
Anbefaling
Vitamin A, RAE

a

Median
786

P25

Tabell 14. Inntak av vitaminer og mineraler uten kosttilskudd blant
kvinner(n=60). Median og persentiler.
Kvinner(n=60)
Anbefaling

P75

551

1259

900, RAE
b

Vitamin A, RAE

a

Median
859

P25

P75

652

1203

700, RAE

Vitamin D, µg
Vitamin E, mg
Tiamin, mg
Riboflavin, mg
Niacin, mg
Vitamin B6, mg
Vitamin B12, µg
Folat, µg
Vitamin C, mg
Kalsium, mg

8
13
1,7
1,8
27
2
8,6
307
107
762

4
10
1,4
1,5
17
1,4
4,4
223
53
450

10
18
2,1
2,4
29
2,3
10,5
365
127
1047

10
10
1,2-1,4
1,3-1,7
15-19
1,5
2
300
75
800c

Vitamin D, µg
Vitamin E, mg
Tiamin, mg
Riboflavin, mg
Niacin, mg
Vitamin B6, mg
Vitamin B12, µg
Folat, µg
Vitamin C, mg
Kalsium, mg

6,2
12,6
1,5
1,9
20,8
1,7
7
283
110
815

4,1
8
1,1
1,3
14,6
1,2
4,4
194
60
590

8,3
17,4
2
2,6
28
2,3
9,5
354
179
1268

10b
8
1,1
1,2
13-15
1,2-1,3
2
300c
75
800d

Fosfor, mg
Magnesium, mg
Jern, mg
Sink, mg
Kopper, mg
Selen, µg

1632
395
11
12
1,3
57

1468
321
8
9
0,9
43

1951
468
15
15
1,7
86

600c
350
9
9
0,9
60

Fosfor, mg
Magnesium, mg
Jern, mg
Sink, mg
Kopper, mg
Selen, µg

1537
332
9,8
10,2
1,1
48

1215
252
7,3
7,9
0,8
38

2190
432
11,7
13,2
1,4
67

600d
280
15e
7
0,9
50

a: Retinol aktivitets ekvivalenter (RAE); 1 RAE = 1 μg retinol = 12 μg β-karoten.
b: For eldre>75 år og de som er lite ute i dagslys er anbefalingene 20µg (51)
c: De som er mellom 18-20 er anbefalingene 900mg/dag kalsium og 700mg/dag fosfor(51).
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a: Retinol aktivitets ekvivalenter (RAE); 1 RAE = 1 μg retinol = 12 μg β-karoten.
b: For eldre>75 år og de som er lite ute i dagslys er anbefalingene 20µg (51).
c: Kvinner som planlegger å bli gravide er anbefalingene folattilskudd på 400µg/dag en
måned før graviditet og tre mnd ut i svangerskapet i tillegg til folat for kosten (51).
d: De som er mellom 18-20 er anbefalingene 900mg/dag kalsium og 700mg/dag fosfor (51).
e: For postmenopausale kvinner er anbefalingene 9mg/dag (51).

Tabell 15. Inntak av vitaminer og mineraler med kosttilskudd hos menn(n=15) i
studien, median og persentiler.

Menn(n=15)
Vitamin A, RAEa
Vitamin D, µg
Vitamin E, mg
Tiamin, mg
Riboflavin, mg
Niacin
Vitamin B6, mg
Vitamin B12, µg
Folat, µg
Vitamin C, mg
Kalsium, mg
Fosfor, mg
Magnesium, mg
Jern, mg
Sink, mg
Kopper, mg
Selen, µg

Median
1015
15
18
2,2
2,5
30
2,5
8,6
365
119
789
1632
415
12,9
14
1,6
63

P25
845
10
13
1,7
1,6
26
1,9
5
307
56
628
1468
322
8,9
11
1
43

Anbefaling
P75
1325
18
25
2,9
3,4
38
3,4
11
410
296
1116
1951
578
15,4
16
1,7
87

900, RAE
10b
10
1,2-1,4
1,3-1,7
15-19
1,5
2
300
75
800c
600c
350
9
9
0,9
60

a: Retinol aktivitets ekvivalenter (RAE); 1 RAE = 1 μg retinol = 12 μg β-karoten.
b: For eldre>75 år og de som er lite ute i dagslys er anbefalingene 20µg (51).
c: De som er mellom 18-20 er anbefalingene 900mg/dag kalsium og 700mg/dag fosfor (51).

25

Tabell 16. Inntak av vitaminer og mineraler med kosttilskudd hos kvinner(n=60) i
studien, median og persentiler.

Vitamin A, RAEa
Vitamin D, µg
Vitamin E, mg
Tiamin, mg
Riboflavin, mg
Niacin
Vitamin B6, mg
Vitamin B12, µg
Folat, µg
Vitamin C, mg
Kalsium, mg
Fosfor, mg
Magnesium, mg
Jern, mg
Sink, mg
Kopper, mg
Selen, µg

Kvinner(n=60)
P25

P75

730
7

1542
19,7

16,2
2
2,3
25,8
2,2
7,3
340

9
1,2
1,4
17,8
1,4
5,2
219

24,9
2,8
3,6
37,1
3,8
9,9
480

139
877

73
590

201
1268

1537
386
11,1
11,8
1,3
53

1215
292
7,7
8,3
0,9
39

2190
481
13,8
16,6
1,8
78

Median
1065
15

Anbefaling
700, RAE
10b
8
1,1
1,2
13-15
1,2-1,3
2
300c
75
800d
600d
280
15e
7
0,9
50

a: Retinol aktivitets ekvivalenter (RAE); 1 RAE = 1 μg retinol = 12 μg β-karoten.
b: For eldre>75 år og de som er lite ute i dagslys er anbefalingene 20µg (51).
c: Kvinner som planlegger å bli gravide er anbefalingene folattilskudd på 400µg/dag en måned
før graviditet og tre mnd ut i svangerskapet i tillegg til folat for kosten (51).
d: De som er mellom 18-20 er anbefalingene 900mg/dag kalsium og 700mg/dag fosfor (51).
e: For postmenopausale kvinner er anbefalingen 9mg/dag (51).

4.2.2 Anbefalt inntak og gjennomsnittlig behov
Vi undersøkte videre for å se hvor mange av deltakerne som hadde vitamin og mineral inntak
under anbefalt nivå og under gjennomsnittlig behov grense. Dette ble undersøkt både med og
uten kosttilskudd i beregningene. Mange av deltakerne hadde inntak av vitaminer og
mineraler under anbefalt nivå, mens noen andre hadde i tillegg også under gjennomsnittlig
behov grense.

4.2.3 Under anbefalt inntak
For samtlige vitaminer og mineraler som ble undersøkt i denne studien hadde én eller flere
deltakere inntak av vitaminer og mineraler som var under anbefalt grense. Det var flest
deltakere som hadde jern, kalsium, selen, folat, vitamin D, vitamin C, vitamin A og
magnesium inntak under anbefalt nivå. Tabell 17 viser andelen av deltakere som havnet under
anbefalt nivå for ulike vitaminer og mineraler, fordelt etter kjønn når kosttilskudd ble tatt med
i beregningene.

Deretter analyserte vi hvor mange av deltakerne hadde inntak av vitaminer og mineraler når
kosttilskudd ikke var tatt i med beregningene (tabell 18). For samtlige vitaminer og mineraler,
utenom vitamin B12, økte antallet av deltakere som havnet under anbefalt inntak når
kosttilskudd ikke var tatt med i beregningene. Det var signifikant økning på antall deltakere
som havnet under anbefalt inntak for vitamin A, vitamin D, tiamin, vitamin B6, folat,
magnesium og selen. 32 % hadde vitamin A inntak under anbefalt nivå, 80 % som hadde
vitamin D inntak under anbefalt nivå, 20 % hadde tiamin inntak under anbefalt nivå, 24 %
hadde vitamin B6 inntak under anbefalt nivå, 57 % hadde folat inntak under anbefalt nivå, 33
% hadde magnesium inntak under anbefalt nivå og 52 % hadde selen inntak under anbefalt
nivå. Dette viste igjen at mange av deltakerne hadde behov for kosttilskudd til å imøtekomme
Helsedirektoratets anbefalinger.
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Tabell 17. Andelen av deltakere som hadde næringsstoff inntak under anbefalt nivå når
kosttilskudd var tatt med i beregningene, fordelt etter kjønn. Viser også hvor mange av
deltakerne som brukte en eller annen form for kosttilskudd.
Under anbefalt
Bruker kosttilskudd
Antall (n)
Kvinner(n=60) Menn(n=15) Total, n (%)
Vitamin A, RAEa
13
13
4
17 (22,7)
Vitamin D, µg
9
20
3
23 (30,7)
Vitamin E, mg
6
9
1
10 (13,3)
Tiamin, mg
4
8
1
9 (12)
Riboflavin, mg
6
7
2
9 (12)
Niacin, mg
5
8
1
9 (12)
Vitamin B6, mg
6
9
1
10 (13,3)
Vitamin B12, µg
0
1
0
1(1,2)
Folat, µg
18
26
3
29 (38,7)
Vitamin C, mg
16
16
4
20 (26,7)
Kalsium, mg
23
27
8
35 (46,7)
Magnesium, mg
13
12
5
17 (22,7)
Jern, mg
28
33
4
37 (49,3)
Sink, mg
7
8
2
10 (13,3)
Kopper, mg
10
12
2
14 (18,7)
Selen, µg
23
27
6
33 (44)

Tabell 18. Antall av deltakerne som hadde næringsstoff inntak under anbefalt nivå fra
Helsedirektoratet når kosttilskudd ikke var tatt med i beregningene, fordelt etter kjønn.

Vitamin A, RAE
Vitamin D, µg
Vitamin E, mg
Tiamin, mg
Riboflavin, mg
Niacin, mg
Vitamin B6, mg
Vitamin B12, µg
Folat, µg
Vitamin C, mg
Kalsium, mg
Magnesium, mg
Jern, mg
Sink, mg
Kopper, mg
Selen, µg

Under anbefalt
Kvinner(n=60) Menn(n=15)
16
8
48
12
10
2
12
3
8
3
9
3
14
4
1
0
36
7
20
5
30
8
19
6
36
5
9
1
16
3
31
8

a: McNemar test ble utført.
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P-verdie
Total, n (%)
24 (32)
60 (80)
12 (16)
15 (20)
11 (14,7)
12 (16)
18 (24)
1 (1,3)
43 (57,3)
25 (33,3)
38 (50,7)
25 (33,3)
41 (54,7)
10 (13,3)
19 (25,3)
39 (52)

<<0,05
<0,001
<0,05

<0,05
<0,001

<0,05

<0,05

4.2.4 Under gjennomsnittlig behov
Resultatene for hvor mange av deltakerne som hadde inntak av vitaminer og mineraler under
gjennomsnittlig behov grense er vist nedenfor (tabell 19 og 20). Det var flere kvinner enn
menn som hadde vitamin og mineral inntak under gjennomsnittlig behov grense. Det var
ingen som hadde B12 under gjennomsnittlig behov, men tre av deltakerne hadde skrevet på
åpne felt i FFQ at de fikk B12 injeksjon hver 14. dag eller hver tredje måned. Tre av de
deltakerne som hadde jerninntak under gjennomsnittlig behov grense fikk jern injeksjon.
Tabell 19. Andelen av deltakere som hadde næringsstoff inntak under
gjennomsnittlig behov grense når kosttilskudd var tatt med i beregningene, fordelt
etter kjønn. Viser også hvor mange av deltakerne som brukte en eller annen form for
kosttilskudd kosttilskudd.
Bruker kosttilskudd
Under gjennomsnittlig behov
Total, n
Antall (n)
Kvinner(n=60) Menn(n=15)
(%)
2
Vitamin A, RAEa
3
2
5 (6,7)
6
Vitamin D, µg
16
2
18 (24)
1
Vitamin E, mg
2
0
2 (2,7)
Tiamin, mg
4
6
2
8 (10,7)
5
Riboflavin, mg
6
2
8 (10,7)
3
Niacin, mg
5
1
6 (8)
5
Vitamin B6, mg
7
1
8 (10,7)
0
Vitamin B12, µg
0
0
0
8
Folat, µg
10
2
12 (16)
9
Vitamin C, mg
6
4
10 (13,3)
7
Kalsium, mg
8
3
11 (14,7)
Magnesium, mg
0
13
Jern, mg
20
2
22 (29,3)
0
Sink, mg
2
1
3 (4)
6
Kopper, mg
8
1
9 (12)
9
Selen, µg
11
3
14 (18,7)

Deretter analyserte vi hvor mange av deltakerne som hadde vitaminer og mineraler under
gjennomsnittlig behov grense når kosttilskudd ikke var tatt med i beregningene (tabell 20).
Veldig mange av deltakerne hadde inntak verdier under gjennomsnittlig behov grense. Det
var spesielt mange kvinner som hadde vitamin D, jern, folat, tiamin, kalsium og selen inntak
under gjennomsnittlig behov grense. Det var ingen deltakere som hadde under
gjennomsnittlig behov grense for alle næringsstoffene som ble analysert. Men det var fire
deltakere som hadde inntak under gjennomsnittlig behov grensen for 11 av 15 næringsstoffer.
Dette viste igjen at mange av deltakerne hadde ikke klart å få dekket sine behov for vitaminer
og mineraler uten kosttilskudd i kostholdet.
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4.3 GI-plager og næringsstoffinntak
Vår andre problemstilling var å undersøke om det var forskjeller på næringsstoffinntak
mellom de som hadde rapportert minst og mest GI-plager. Resultatene viste at ca. 90 % av
deltakerne som hadde vitaminer og mineraler under anbefalt nivå og under gjennomsnittlig
behov var de som hadde rapportert flest GI-plager. Det var for eksempel var det 41 av 45
deltakere som hadde vitamin D inntak under behov (tabell 20) og samtidig rapporterte at de
hadde >2 GI-plager. Dette viste oss at de som hadde rapporterte >2 GI-plager hadde lavere
inntak av vitaminer og mineraler sammenliknet med de som hadde rapportert ≤2 GI-plager.

Tabell 20. Andelen av deltakere som hadde næringsstoff inntak under
gjennomsnittlig behov når kosttilskudd ikke var tatt med i beregningene, fordelt etter
kjønn. Viser også hvor stor andel av deltakerne som hadde rapportert >2 GI-plager.
Fordelt etter kjønn og oppgitt i antall, n.
Under gjennomsnittlig behov
>2 GI-plager,
Kvinner(n=60)
Menn(n=15)
Total, n (%)
n
a
11
Vitamin A, RAE
7
5
12 (16)
41
Vitamin D, µg
39
6
45 (60)
2
Vitamin E, mg
3
0
3 (4)
Tiamin, mg
14
12
3
15 (20)
11
Riboflavin, mg
8
3
11 (14,7)
5
Niacin, mg
4
2
6 (8)
8
Vitamin B6, mg
7
2
9 (12)
0
Vitamin B12, µg
0
0
0
18
Folat, µg
17
2
19 (25,3)
9
Vitamin C, mg
6
4
10 (13,3)
14
Kalsium, mg
10
4
14 (18,7)
Magnesium, mg
0
21
Jern, mg
21
2
23 (30,7)
3
Sink, mg
2
1
3 (4)
8
Kopper, mg
8
1
9 (12)
13
Selen, µg
11
3
14 (18,7)
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4.4 Bruk av kosttilskudd
Deltakerne i denne studien brukte mange ulike kosttilskudd. De mest brukte kosttilskuddene
blant studiedeltakerne var fiskeolje, vitamin D, B- vitaminer og multivitaminer (tabell 21).
Tabell 22 viser hvor mange prosent av deltakerne i denne og Norkost 3 studien brukte
kosttilskudd med hensyn til kjønn, aldersgruppe og utdanningsnivå. Prosentviseandelen av
menn og kvinner som brukte kosttilskudd var høyere i denne studien enn andelen av menn og
kvinner i Norkost 3 studien. 75 % av kvinnene og 87 % mennene i denne studien brukte
kosttilskudd. Blant Norkost 3 deltakerne var tallene 58 % for kvinner og 47 % for menn. Når
vi undersøkte utdanningsnivå og kosttilskudd bruk blant deltakerne i denne studien, fant vi ut
at 55 % av kvinnene og 54 % av mennene med høyere utdanning brukte kosttilskudd mens for
de som hadde lavere utdanning var tallene 40 % for kvinnene og 46 % for mennene. Andelen
som brukte kosttilskudd i denne studien var høyere enn i Norkost 3 studien. Dette gjaldt for
alle aldersgrupper og begge kjønn.
Tabell 21. Antall av deltakerne som brukte ulike kosttilskudd, fordelt etter kjønn.
Bruker kosttilskudd
Kvinner(n=60)
Menn(n=15)
Total
Fiskeolje/trankapsler
28
8
36
D-vitamin
21
7
28
B-vitaminer
20
5
25
Multivitaminer
14
8
22
Kalsium/Magnesium
15
1
16
C-vitamin
5
4
9
Jerntilskudd
4
2
6
E-vitamin
1
0
1
a
Annet
16
0
16
a: Bruker andre kosttilskudd som ikke er oppført i tabell 22.
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Tabell 22. Kosttilskudd bruk blant deltakerne i studien, sammenliknet med NORKOST 3. Oppgitt i prosent.
a

Total
Aldersgruppe, år
18-29
30-39
40-49
50-59
60<
Utdanningsnivå
Lavere utdanning
Høyere utdanning

Kvinner(n=60)
Bruker kosttilskudd,
%
75

Antistoffsvikt deltakere
Menn(n=15)
Total(n=75)
Bruker kosttilskudd,
Bruker kosttilskudd,
%
%
87
77

75
83
86
63
75

100
100
50

40
55
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Total(n=1787)
Bruker kosttilskudd,
%
53

100

87
89
78
63
81

48
54
54
63
62

39
43
39
47
73

44
49
48
55
67

46
54

42
55

58
59

48
47

53
53

b

a: Manglet utdanningsnivå for 2 kvinner.
b: Ingen menn i alderen 50-59 år var med i studien.

NORKOST 3
Kvinner(n=925)
Menn(n=862)
Bruker kosttilskudd, Bruker kosttilskudd,
%
%
58
47

4.5 GI-plager og kosttilskudd bruk
Vi analyserte om det var en forskjell i bruken av kosttilskudd mellom deltakerne som hadde
rapporterte færrest og flest GI-plager. Det var totalt 69 deltakere som hadde rapportert flest
GI-plager, og 54 (72 %) av disse brukte kosttilskudd. Det var kun seks deltakere som hadde
rapportert færrest GI-plager, og fire av disse brukte kosttilskudd. Det var ingen signifikant
forskjell på bruken av kosttilskudd mellom de som hadde rapportert færrest og de som hadde
rapportert flest GI-plager (tabell 23).
Tabell 23. Andelen av deltakerne som rapporterte færrest (≤2) og flest (>2) GI-plager og
kosttilskudd bruk, oppgitt i antall (%).

Kosttilskudd

Ja
Nei

≤2 GI-plager
4 (5,3)
2 (2,7)

>2 GI-plager
54 (72)
15 (20)

P-verdia
0,5

a: Kji kvadrat test ble benyttet.

Når vi deretter undersøkte hver enkelt GI-plage og så på deltakernes bruk av kosttilskudd,
samtidig som vi tok hensyn til alvorlighetsgraden av GI-plagen ble det kun funnet signifikante
verdier for to former for GI-plager. GI-plager som magesmerter (tabell 24) og forstoppelse
(tabell 25) skilte seg signifikant ut fra de andre GI-plagene. Dette kan tyde på at de deltakerne
som rapporterte alvorlige GI-plager for magesmerte og forstoppelse brukte mer kosttilskudd
enn de som rapporterte om ingen/ubetydelige GI-plager. Sammenhengen mellom resterende
GI-plager som flatulens, tvingende behov, løs mage, rask metthet, lenge metthet og
ubehag/smerter som gir seg og bruk av kosttilskudd var ikke signifikante (p>0,05).
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Tabell 24. Kosttilskudd bruk og magesmerter.

Kosttilskudd

Ingen/ubetydelige
plager (n=15)
ja
8
Nei
7

Magesmerter
mild/moderate plager
Ganske alvorlige/alvorlige/meget
(n=48)
alvorlige plager (n=12)
40
10
8
2

P-verdia
<0,05

a: Kji kvadrat test ble benyttet.

Tabell 25. Kosttilskudd bruk og forstoppelse.

Kosttilskudd

Ingen/ubetydelige
plager (n=18)
ja
10
Nei
8

Forstoppelse
milde/moderate plager
Ganske alvorlige/alvorlige/meget
(n=40)
alvorlige plager (n=17)
36
12
4
5

a: Kji kvadrat test ble benyttet.

33

P-verdia
<0,05

4.6 BMI
Gjennomsnittlig BMI hos deltakerne i denne studien var 24,1 kg/m2 for kvinner og 24,8 kg/m2
for menn (tabell 26). Deltakerne i denne studien var normalvektig, men gjennomsnittlig BMI
for menn var på grensen til å bli klassifisert som overvektig. Gjennomsnittlig alder var 47 år
for menn og 49 år for kvinner. Gjennomsnittlig høyde var 1,76 meter for menn og 1,65 meter
for kvinner. Antropometriske analysene til de kvinnelige deltakerne i denne og Norkost 3
studien var ganske likt. For mennene i denne studien og Norkost 3 var det kun alderen som
var likt.

I tabell 27 kan vi se andelen av deltakere som er kategorisert i de ulike BMI kategoriene. 25
% av kvinnene var overvektige, litt over 8 % var hadde BMI over 30 kg/m2 og 3 % var
undervektige. 47 % (n=7) av mennene var overvektig og 7 % (n=1) hadde BMI over 30
kg/m2. Det var ingen sammenheng mellom GI-plage og BMI klassifisering med hensyn til
alvorlighetsgraden for de ulike GI-plagene (tabell 28).

Tabell 26. Deltakernes gjennomsnittlige alder, vekt, høyde og BMI (SD)
NORKOST 3
DELTAKERE
Kvinner
Menn
n=861
n=895

Antistoffsvikt pasienter
Kvinner
Menn
Antall
n=60
n=15
Alder
49(15)
47(18)
Vekt, kg
66,9(11,6)
77,2(15,9)
Høyde, m
1,65(6)
1,76(9)
BMI, kg/m2
24(4,3)
24,8(3,7)

45
69,2
1,68
24,6

47

86,2
1,82
26,3

Tabell 27. Deltakernes(n=75) BMI fordelt i ulike BMI klasser med hensyn til kjønn.
Oppgitt i antall (%).
BMI<18,5
18, - 24,9
25 - 30
BMI>30
Kvinner
2 (2,7)
38 (50,7)
15 (20)
5 (6,7)
Menn
0
7 (9,3)
7 (9,3)
1 (1,3)
Total
2 (2,7)
45 (60)
22 (29,3)
6 (8)
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Total
60 (80)
15 (20)
75 (100)

Tabell 28. Ulike GI-plager blant deltakerne fordelt på BMI klasser med hensyn til alvorlighetsgraden,
oppgitt i antall.
GI-plage
BMI
<18,5
18,5 - 24,9
25,0 - 29,9
>30
Total
Magesmerter
(n)
0
8
7
0
15
Ingen/ubetydelige plager
0
33
11
4
48
Mild/moderate plager
Alvorlig/ganske/meget alvorlig plager
12
2
4
4
2
Ubehag som gir seg etter toalettbesøk.
Ingen/ubetydelige plager
Mild/moderate plager
Alvorlig/ganske/meget alvorlig plager

0
0
2

10
32
3

8
11
3

0
4
2

18
47
10

Oppblåsthet
Ingen/ubetydelige plager
Mild/moderate plager
Alvorlig/ganske/meget alvorlig plager

0
0
2

6
31
8

7
12
3

0
5
1

13
48
14

Luftavgang
Ingen/ubetydelige plager
Mild/moderate plager
Alvorlig/ganske/meget alvorlig plager

0
0
2

8
27
10

7
11
4

0
4
2

15
42
18

Forstoppelse
Ingen/ubetydelige plager
Mild/moderate plager
Alvorlig/ganske/meget alvorlig plager

0
0
2

8
28
9

6
11
5

0
3
3

14
42
19

Løs mage
Ingen/ubetydelige plager
Mild/moderate plager
Alvorlig/ganske/meget alvorlig plager

2
0
0

13
23
9

5
9
8

0
3
3

20
35
20

Tvingende behov
Ingen/ubetydelige plager
Mild/moderate plager
Alvorlig/ganske/meget alvorlig plager

1
1
0

13
20
12

7
8
7

0
4
2

21
33
21

0
1
1

16
20
9

12
8
2

1
5
0

29
34
12

0
2
0

22
17
6

9
9
4

2
3
1

33
31
11

Følelse av rask metthet
Ingen/ubetydelige plager
Mild/moderate plager
Alvorlig/ganske/meget alvorlig plager
Følelse av lenge metthet
Ingen/ubetydelige plager
Mild/moderate plager
Alvorlig/ganske/meget alvorlig plager
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5.0 Diskusjon
Denne studien var en tverrsnitts-studie, der målet var å undersøke om PID-pasienter av typen
antistoffsvikt klarte å imøtekomme sine behov for energi og næringsstoffer. Studien viste at
det var mange av deltakerne som hadde for lavt inntak av energi, vitaminer og mineraler i
forhold anbefalingene og det gjennomsnittlige behovet (50, 51, 56). En liten andel av
deltakerne hadde også for lavt proteininntak.

Studiedeltakerne som hadde rapportert >2 GI-plager hadde lavere næringsstoffinntak enn de
som hadde rapportert ≤2 GI-plager. Prosentviseandelen som brukte kosttilskudd var høyere
blant deltakerne i denne studien sammenliknet med Norkost 3 deltakerne. Det var ingen
sammenheng mellom de som rapporterte ≤2 GI-plager og >2 GI-plager i bruk av kosttilskudd.

BMI for kvinner og menn i denne studien var lavere sammenliknet med deltakere i Norkost 3
studien (tabell 26). Høyde, vekt og BMI blant deltakerne i denne og Norkost 3 studien var
ganske likt for kvinner. For menn i denne studien var det kun likhet i alder med Norkost 3
deltakerne. BMI, høyde og vekt var høyere hos mannlige Norkost 3 deltakerne enn mannlige
deltakerne i denne studien.

5.1 Utvalg og metode
5.1.1 Deltakelse og rekruttering til studien
Siden det er mange ulike underdiagnoser for PID (58), så valgte vi å undersøke energi- og
næringsstoff inntak kun hos voksne antistoffsvikt pasienter. Antistoffsvikt er den største
gruppen innenfor PID. Totalt ble 159 deltakere med antistoffsvikt invitert til denne studien.
Vi ønsket at flest mulig av de inviterte deltakerne skulle delta i denne studien. Omtrent 30
pasienter ble informert om denne studien gjennom et seminar for PI pasienter i Oslo som var
arrangert av SSD.

En kvasi-randomisert studie som undersøkte deltakelse i epidemiologiske studier fant ut at en
påminnelse før oppstart av en studie øker deltakelsesprosenten (59). Etter at invitasjon til
studien hadde blitt sendt og fristen for besvarelse var over, ble det foretatt telefonpurring. Vi
ringte opp de av deltakerne som ikke hadde besvart vår invitasjon til studien. Noen av
deltakerne ville ikke være med, mens de som hadde glemt å svare skulle sende tilbake
ferdigutfylte spørreskjemaer så fort de hadde muligheten. Andre deltakere svarte at de var for
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syke til å kunne fylle ut spørreskjemaene. En studie fra USA fant ut at 26 % av antistoffsvikt
pasienter sliter med fatigue, der CVID utgjorde den største gruppen med fatigue
sammenliknet med andre PID grupper (28). Tidligere studier har vist at der er flere friske
individer som deltar i epidemiologiske studier enn de som er syke, men det er også slik at de
som er syke er mer villig til å delta i en studie hvis studien oppleves som relevant for dem
(60). Dette kan være årsaken til at nesten halvparten av de forespurte i denne studien deltok.
Det har også blitt vist at de med høyere utdanning er mer villig til å delta i epidemiologiske
studier, og 57,5 % av deltakerne i denne studien hadde høyere utdanning (tabell 4) (60).

Deltakelsesprosenten i epidemiologiske studier har gått ned de siste årene (60). Årsaken til
dette kan skyldes at det er en økning i antall studier som gjennomføres og at potensielle
deltakere ikke ønsker å være med i for mange studier eller at noen studier krever for mye av
deltakerne (60). Hvis vi hadde hatt få deltakere i denne studien, så kunne ikke vi ha vurdert
resultatene i denne studien som pålitelige eller representativ for antistoffsvikt pasienter. Få
deltakere i en studie fører til risiko for større og flere feil konklusjoner (60). Det var for få
menn som deltok i denne studien. Dette kan føre til at dataene for menn er mindre
representativ sammenliknet med dataene for kvinner i denne studien. Vi endte opp med 75
deltakere som deltok og kostholdet deres ble analysert. Dette utgjorde 47 % av de som var
invitert. Vi mener at både seminaret og telefonpurringen som minnet på deltakerne om studien
økte deltakelsesprosent i denne studien. En deltakelsesprosent på rundt 50 % er normalt og
regnes som bra i epidemiologiske studier (60).

I epidemiologiske studier er det ofte høyere deltakelsesprosent blant kvinner (61), og i denne
studien var 80 % av deltakerne kvinner. Det er ingen konkret grunn til hvorfor det er flere
kvinner som deltar i epidemiologiske studier, men en av årsakene kan være at kvinner er
flinkere enn menn til å søke helsehjelp når de blir syke. Dette kan være årsaken til at det var
flere kvinner som var registrert hos SSD. Menn er trolig mindre flinkere til å søke medisinsk
hjelp, enn det kvinner er (62). Dette kan henge sammen med at det blant menn, er en økende
grad av sjenanse når det kommer til sykdomssymptomer, med mindre symptomene blir
alvorlige (62). Dette kan være årsaken til at det er så få menn med antistoffsvikt som er
registrert hos SSD.
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Registrering ved SSD er frivillig og vil ikke omfatte alle med antistoffsvikt eller PID i Norge.
Dette vil føre til skjevfordeling, som igjen kan forsterkes av at dette er sjeldne sykdommer der
diagnostiseringen kan ta svært lang tid (58). Denne skjevfordelingen ble forsterket når færre
menn samtykket til deltakelse i studien. Det er ikke forsket på om det er kjønnsforskjeller
antistoffsvikt i Norge. Tall fra vår studie kan tyde på at det er flere kvinner med CVID enn
menn i Norge. Men en tysk studie har også vist at det ikke er noen kjønnsforskjell hos voksne
PI pasienter (63).

5.1.2 Design
Masterstudentene som skulle kartlegge kostholdet hos antistoffsvikt pasientene hadde fått
ansvaret til å velge en studiedesign og metode som passet best til formålet med samråd fra
SSD. Det skulle være en metode som passet til tiden, økonomien som vi hadde til disposisjon,
samtidig skulle det passe med databearbeidingen, minst mulig belastning for pasienter og for
å ivareta pasientenes anonymitet. Det ble konkludert med at det skulle være en
tverrsnittstudie.

Det er knyttet både styrker og svakheter i en tverrsnittstudie. På grunn av økonomiske
begrensninger i denne studien, ble derfor tverrsnittstudie valgt som følge av at det er mindre
kostbart og enklere å gjennomføre sammenliknet med andre studiedesign, som for eksempel
kasus-kontroll studie (64). Et av målene til denne studien var å kartlegge kostholdet til voksne
antistoffsvikt pasienter, og en tverrsnittstudie er godt egnet til innhenting av mange ulike
variabler som energi- og næringsstoff inntak hos veldig mange deltakere for en bestemt tid og
periode (65).

Men det er også knyttet noen svakheter til tverrsnittstudier. En av ulempene ved en slik design
er at det er vanskelig å fastslå om det faktisk er en sammenheng i resultatene. På grunn av
dette kan ikke vi være helt sikre på resultatene i denne studien. Årsaken ligger i at man kun
gjennomfører en slik studie én gang i løpet av en bestemt tid og periode (64), og at den da er
utsatt for skjevhet, som fører til at man ikke får riktig bilde av kostholdet (64). Resultatene i
denne studien viste at det var under- og overrapportering av energiinntak blant noen deltakere,
noe som kan skyldes nettopp denne skjevheten.
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Type 1- og 2 feil
Ved statistiske analyser kan det forekomme type I- og II feil. Type I-feil oppstår hvis en
forsker konkluderer med en sammenheng mellom den avhengige og den uavhengige
variabelen av interesse, når det ikke er noen sammenheng (falsk-positiv) (66, 67). I denne
studien ble det satt en alfa-nivå (α) til 0,05, noe som betyr at vi tillot maksimalt 5 %
sannsynlighet for å gjøre type I-feil. Siden det var flere tester som ble utført i denne studien,
vil det medføre en økt sannsynlighet for å begå type I-feil. Type II-feil oppstår derimot
dersom en forsker konkluderer uten sammenheng mellom den avhengige og den uavhengige
variabelen, da det faktisk er en sammenheng (falsk-negativ) (68). Et stort antall deltakere kan
redusere sannsynligheten for å type I og II-feil (68). Det er viktig å huske at antall menn som
deltok i denne studien var liten, og man må derfor være oppmerksom på at resultatene ikke
nødvendigvis representerer hele populasjonen av denne pasientgruppen (falsk-negative
resultater). Dette gjelder også for kvinner i denne studien, til tross for at det var mange flere
kvinner enn menn som deltok i studien. Risikoen for type I- og II feil i denne studien er både
lav og høy. Den lave risikoen skyldes at vi hadde en deltakelsesprosent på 47 %, når
deltakelsesprosent på rundt 50 % i epidemiologiske studier regnes som bra. Men samtidig så
har deltakelsesprosenten i epidemiologiske studier gått ned de siste årene, noe som kan føre til
økt sannsynlighet for å begå type I- og II feil.

5.1.3 FFQ
FFQen som ble benyttet i denne studien har både fordeler og begrensninger. Fordelen med
FFQ er at den er enkel å bearbeide med tanke på at svarene og mat- og drikkevarer er
forhåndsbestemt. En ulempe ved FFQ er hukommelsesskjevhet og at estimering av mengde
og porsjon kan være vanskelig for deltakerne (42). Dette kan føre til over- og underestimering
av mat- og drikkevarer (41). Dette kan videre føre til at beregninger av energi- og
næringsstoffinntak blir feilaktig fremstilt (41, 69). Det så vi i denne studien, der en deltaker
hadde et totalt energiinntak på ca. 3 MJ mens en annen deltaker hadde på ca. 21 MJ. Dette
viser oss at under- og overestimering ved FFQ er nesten uunngåelig.

Alder, kjønn eller vekt er faktorer som er assosiert med under- og overestimering (70). Dette
kan lede til feil konklusjoner som for eksempel at de som underrapporterer ikke får i seg nok
av vitaminer og mineraler og kan være utsatt for mangelsykdommer når de egentlig har et
adekvat kosthold. Eller at man kan konkludere feil om de som overrapporterer. Det kan, i
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følge analysene, se ut som at de som overrapporterer har adekvat inntak av energi- og
næringsstoffer når de egentlig ikke har et adekvat kosthold. Det kan også være slik at undereller overrapportering kan forekomme blant deltakere som har rapportert inntak av energi- og
næringsstoffer innenfor anbefalte grenser.

En løsning for å unngå under- og overestimering kan være å ekskludere deltakere som hadde
under- eller overrapportert inntaket av mat- og drikkevarer, men dersom vi hadde gjort det, så
måtte vi ha ekskludert nesten halvparten av deltakerne (tabell 10). Dette ville da ført til
mindre pålitelige resultater for denne studien som følge av mangel på deltakere. I tillegg førte
ikke disse under- og overrapporteringene til så store avvik at det signifikant påvirket
resultatet. En annen løsning kunne være å justere verdiene fra under- og overrapporteringene,
men dette ble ikke gjort for å unngå å påvirke resultatene ytterligere.

Vi kan ikke si med sikkerhet om inntaket av energi- og næringsstoffer i denne studien
gjenspeiler det sanne kostholdet til studiedeltakerne. Dette har blitt bekreftet tidligere i
studier, der valideringen av FFQ er evaluert med 24TK eller VR (71, 72), i motsetning til
denne studien, som ikke er validert. FFQ fører også til under- og overestimering for inntak av
frukt og grønnsaker (71, 72), noe som kan være forklaringen på at noen deltakere hadde altfor
lave verdier for inntak av vitaminer og mineraler. Noen matvarer er sesongavhengig, som for
eksempel klementiner; man spiser som oftest mer klementiner rundt vinter og juletiden enn
om sommeren. Deltakerne må som oftest tenke tilbake i tid for hva de konsumerer i løpet av
et år, og da er det lett å glemme klementiner eller andre sesongavhengige matvarer.

Lengden av FFQ kan påvirke under- og overrapportering. Noen FFQ kan være lange, tid- og
arbeidskrevende for de som skal besvare den, og dette kan igjen føre til seleksjonsskjevhet
blant populasjonen, der de som er interessert i kostholdet sitt gjerne vil delta (41). Lengden på
FFQ kan også påvirke deltakelsesprosenten i studien. Deltakere i en observasjonsstudie ga
uttrykk for at FFQ som inneholder færre enn 70 matvarer regnes som kort FFQ, mens FFQ
med over 170 matvarer ble regnet som lang FFQ (73). FFQ som ble benyttet i denne studien
hadde 246 mat- og drikkevarer, og dette kan regnes som lang FFQ, og kanskje belastende for
noen deltakere. Dette kan også ha ført til at noen ikke ønsket å bli med i studien. Det er større
sannsynlighet for at et kort FFQ vil gi mer feil i dataene enn et lengre FFQ (40, 46, 49).
Derfor valgte vi et lengre FFQ for å få best mulig oversikt over kostholdet til deltakerne, noe
som passet godt med denne studiens mål om å kartlegge inntak av energi og næringsstoffer.
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Det kan også hende at FFQ som ble benyttet i denne studien manglet noen bestemte mat- og
drikkevarer som deltakerne i denne studien konsumerte. Årsaken til dette skyldes at FFQ som
ble benyttet i denne studien er ment for friske individer. Det var 31 deltakere hadde skrevet på
åpne feltet i FFQ om at de konsumerte glutenfri eller lav FOODMAP matvarer. Dette kan ha
påvirket resultatene i denne studien ved at for eksempel noen deltakere hadde inntak under
anbefalt nivå og under gjennomsnittlig behov grense.

5.1.4 Skjema for GI-plager
GI-plager forekommer hyppigst hos de som har en eller annen form for feilregulering i
immunsystemet, og 40 % av antistoffsvikt pasienter sliter med GI-plager (74). Det finnes
ingen diagnosespesifikk GI-plager skjema for antistoffsvikt pasienter. Dette har ført til at man
har funnet det praktisk å bruke GI-plager skjema fra Wiklund et. al (53). Årsaken til dette er at
antistoffsvikt og IBS pasienter har og er utsatt for samme GI-plager (15). GI-plager skjemaet
som ble benyttet i denne studien var oversatt til norsk, og har tidligere med god erfaring blitt
brukt blant norske CVID pasienter (8). Derfor valgte vi å benytte det samme skjemaet i denne
studien også.

En amerikansk studie som undersøkte GI-plager hos en fokusgruppe med IBS kom fram til at
deltakerne ga utrykk for at det var sensitivt og flaut å snakke om GI-plagene deres til bekjente
og familiemedlemmer (75). En annen kvalitativ masterstudie kom også fram til at
antistoffsvikt pasienter var sensitive når det kom til å snakke om GI-plagene deres (76). Dette
viser at det kanskje var enklere for deltakerne i denne studien å svare på et spørreskjema
istedenfor å gjennomføre et muntlig intervju hvor deltakerne møter opp fysisk og besvarer
spørsmål som de finner pinlige. Bruken av spørreskjemaet kan derfor være en styrke ved
denne studien. Jørgensen et. al som benyttet samme skjema for å kartlegge GI-plager hos
CVID pasienter (8) fant ut at de mest vanlige GI-plagene hos CVID pasienter var oppblåsthet
(34 %), smerte (30 %) og diare (26 %). I denne studien var det 80 % (n=60) som rapporterte
magesmerter og luftavgang, 83 % (n=62) rapporterte oppblåsthet, 81,3 % (n=61) rapporterte
forstoppelse, 73,3 % (n=55) rapporterte løs mage og 72 % (n=54) rapporterte tvingende
behov. Dette viser igjen at dette skjemaet er godt egnet til å fange opp GI-plager hos
antistoffsvikt pasienter. En annen mulig forklaring på at skjemaet fungerte bra og fanget opp
GI-plagene kan knyttes til at noen av deltakerne var kjent med skjemaet på forhånd og at de
hadde de samme plagene som i Jørgensen et. al (8).
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Det er knyttet mange fordeler til dette skjemaet. En av fordelene med skjemaet er at den
bruker ikke-fysiologiske målinger fremfor fysiologiske målinger. Wiklund et. al skriver at
validiteten, reproduserbarheten og påliteligheten kan være bedre i ikke-fysiologiske målinger
enn i fysiologiske målinger (53). Det er viktig å huske at skjemaet spør om deltakernes
opplevde plager og dette kan da ikke sammenliknes med IBS med hensyn til patologi. Diaré
hos IBS pasienter skyldes matvarer (77), mens hos CVID pasienter er årsaken infeksjon (15).
Dette viser at deltakernes selvrapportering ikke kan si noe om plagene skyldes samme
patologi.

En annen styrke i dette skjemaet ligger ved at det er et kort skjema som kan måle
alvorlighetsgraden av alle slags GI-plager for de siste 7 dagene, noe som kan være viktig for
deltakerne i denne studien. Dessuten var det flere svaralternativer i skjemaet for hver GI-plage
som førte til at deltakerne kunne svare så nøyaktig som mulig for alvorlighetsgraden. Men det
kan hende også at noen av GI-plagene er varierende og at det nødvendigvis ikke holder med å
spørre om plager som var for syv dager siden.

5.2 Diskusjon av resultater
Som tidligere skrevet var målet med studien å undersøke om pasienter med PI av typen
antistoffsvikt fikk dekket sine behov for energi og næringsstoffer gjennom sitt kosthold. Vi
ønsket også å undersøke hvordan eventuell bruk av kosttilskudd påvirket den
ernæringsmessige sammensetningen av kostholdet, før vi beregnet kroppsmasseindeks (BMI)
fra selvrapporterte høyder og vekt. Dette satt vi opp mot deres GI-plager og BMI til den
generelle norske befolkningen for å finne likheter og ulikheter.

5.2.1 Inntaket av energi og næringsstoffer
Medianinntaket av energi og E % fordelingen for de energigivende næringsstoffene for
deltakerne var innenfor anbefalingene, med unntak av mettet fett. Dette viste at deltakerne i
denne studien fulgte de offisielle norske anbefalingene for E % fordelingen. Samtidig kan vi
ikke med sikkerhet si at E % fordelingen for energigivende næringsstoffer stemmer på grunn
av under- og overrapporteringer som kan forekomme ved bruk av FFQ. Dette kan igjen føre
til under- og overrapportering for inntaket av vitaminer og mineraler. Likevel hadde 21(28 %)
av deltakerne lavt energiinntak, samtidig som 11 (14,7 %) andre deltakere hadde både lavt
protein- og energiinntak i denne studien i forhold til estimert behov. Dette tyder på at for lavt
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energi- og proteininntak forekommer blant antistoffsvikt pasienter. Antistoffsvikt pasienter er
kjent for malabsorpsjon, diaré og enteropati på grunn av hyppige infeksjoner i GI-kanalen
som er forårsaket av bakterien Giardia lamblia (8, 78-80). Dersom de i tillegg har lavt energiog proteininntak over lengre tid, så kan det føre til mangelsykdommer. Et slikt inntak kan
være med på å svekke immunforsvaret (81-83). Optimalt kosthold og energiinntak er spesielt
viktig for PID-pasienter ettersom de har en høyere risiko til å bli syk på grunn av
immunsvikten (35).

Men vi kan ikke stole på at disse funnene gjelder for alle deltakerne i denne studien på grunn
av under- og overrapportering, dette er diskutert tidligere i 5.1.3. En annen ting som er viktig
å bemerke seg er at mange av deltakerne hadde skrevet i de åpne feltene i FFQ om at de
konsumerte andre matvarer og at de hadde endret sitt kosthold på grunn av deres
grunnsykdom. Dette kan være en forklaring på at mange av deltakerne hadde lavt
energiinntak ut i fra estimert behov.
Verdens helseorganisasjon definerer feilernæring som; ‹‹mangel, forhøyet eller ubalanse i
inntaket av energi og næringsstoffer›› (84). Studier fra andre land har vist at protein-energi
underernæring (PEU) eller feilernæring forekommer hos pasienter med antistoffsvikt (7, 85,
86). Studiedeltakerne hadde normal BMI, høyde og høyt E % inntak av protein, enkelte
deltakere hadde derimot for lavt energiinntak og blant disse var det også noen som hadde lavt
proteininntak. PEU er derfor lite sannsynlig for majoriteten av studiedeltakerne, men vi kan
ikke se bort i fra at det kan forekomme blant de som hadde for lavt inntak av energi og
protein. Dersom man har et kosthold med lavt inntak av energi og protein over lengre tid kan
dette lede til PEU.

PEU fører til nedsatt funksjon immunsystemet og lymfatisk atrofi hos friske individer (82,
83). Som regel fører dette til at man har dårligere barriere og beskyttelse mot patogener og
føre til mindre antall T-celler i blodsirkulasjonen (82, 83). Dette fører igjen til økt
inflammasjon i tarmen på grunn av bakterielle translokasjoner og økt permeabilitet i tarmen
(87, 88). Tre av deltakerne i denne studien hadde fedme samtidig som de hadde lavt inntak av
energi og protein. Fedme og overvekt kommer som et resultat av feilernæring, og dette kan
føre til konsekvenser som påvirker immunsystemet og fører til kronisk inflammasjon (89).
Optimal ernæring for PID-pasienter blir dermed enda viktigere med tanke på PEU.
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Vitaminer og mineraler
Flere av deltakerne hadde vitaminer og mineraler under gjennomsnittlig behov og anbefalt
grense. Anbefalingene for vitaminer og mineraler er ment for friske voksne individer,
samtidig som det er ment for å dekke behovet til et individ ved kortvarige og milde
infeksjoner, men ikke for alvorlige og langvarige infeksjoner (50). Anbefalingene kan være
mye høyere enn det egentlige behovet. Årsaken til dette er på grunn av at absorpsjon og
nedbrytning i tarmen kan være begrenset (50). Samtidig er anbefalingene høyere enn
gjennomsnittlig behov slik at de fleste skal klare nå sitt behov ved å følge anbefalingene.
Videre i diskusjonen har vi valgt å diskutere kun inntaket av noen vitaminer og mineraler som
vi mente var viktig for studiedeltakerne og deres PID. Inntaket av vitamin A, C, D, E, jern og
sink er diskutert videre i denne delen av teksten.
Vitamin A er et av vitaminene som er studert mest blant PID-pasienter og vitamin A kan
påvirke immunsystemet. Våre analyser i denne studien viste at 12 deltakere hadde vitamin A
inntak under gjennomsnittlig behov når kosttilskudd ikke var tatt i med beregningene.
Tidligere studier bekrefter våre funn, der pasienter med CVID har lave verdier av retinol
sammenliknet med friske personer (32, 90, 91). De samme studiene har vist at det er en invers
korrelasjon mellom vitamin nivåer og markører for aktivering av immunsystemet (32, 90, 91).
Det er blitt vist at retinsyre har en viktig effekt på T-celler ved å sørge for en mekanisme for
selvregulering av proinflammatoriske funksjoner og anti-inflammatoriske funksjoner i GIkanalen (91). Betakaroten som kan bli til retinsyre spiller en viktig rolle for immunsystemet,
og pasienter med sekundær immunsvikt har ofte betakaroten mangel (92). Dermed er vitamin
A tilskudd i form at kosttilskudd viktig for studiedeltakerne for å få dekket behovet sitt for
vitamin A.

Vitamin C er ikke omtalt i vitenskapelige artikler blant PD- pasienter tidligere. Våre analyser
viste at 10 studiedeltakere hadde vitamin C inntak under gjennomsnittlig behov når
kosttilskudd ikke var tatt med i beregningene. Som nevnt tidligere er antistoffsvikt pasienter
utsatt for hyppige infeksjoner i luftveiene, og vitamin C kan forebygge mot infeksjoner i
luftveiene (9, 93). Inntaket av vitamin C bør være adekvat (100 mg) for at vitamin C skal
kunne ha forebyggende effekt mot infeksjoner (93). De ti studiedeltakerne som hadde inntak
under gjennomsnittlig behov kan ikke regnes som at de hadde et adekvat inntak. En
sammendragsstudie fra Sveits fant ut at vitamin C tilskudd hos friske voksne individer
forbedret immunparametere som antimikrobiell og leukocytt aktivitet (94). Immuncellene
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bruker blant annet reaktive oksygen radikaler (ROR) til å drepe eller uskadeliggjøre
patogener, og vitamin C er viktig som antioksidant for å beskytte friske celler, DNA og
proteiner mot ROR (94). Dermed bør deltakerne i denne studien ta vitamin C tilskudd i form
av kosttilskudd for å ha forebyggende effekt mot infeksjoner og fordi behovet for vitamin C
øker under infeksjoner (93).

Våre analyser viste at 45 deltakere hadde vitamin D under gjennomsnittlig behov når
kosttilskudd ikke var tatt med i beregningene. Median inntaket av vitamin D for deltakerne i
denne studien var 6 µg når kosttilskudd ikke var tatt med i beregningene, men denne verdien
økte til 16,5 µg når kosttilskudd ble tatt med i beregningene. Dette viser hvor viktig
kosttilskudd er for å imøtekomme behovet for vitamin D (95). Studier har vist at vitamin D
mangel kan forekomme hos antistoffsvikt pasienter. I en studie fra Tyrkia som undersøkte tre
CVID pasienter ble det påvist osteomalasi hos alle tre pasientene (96). Deltakerne hadde
ellers ikke noen andre mangelsykdommer (96). To av pasientene hadde problemer med GIplager tidligere i livet, og en av dem hadde ikke noen form for GI-plage (96). Samtlige
pasienter hadde lave blodverdier for vitamin D reseptor mRNA uttrykk og forhøyet alkalisk
fosfatase (ALF) (96). Forskerne i denne studien foreslo at CVID pasienter kan ha osteomalasi
uten enteropati eller tegn til osteomalasi, men at forhøyet ALF kan være tegn på osteomalasi
(96). Vitamin D mangel kan også føre til avvik i det medfødte immunsystemet, malignitet og
inflammasjon hos CVID pasienter (96).

En annen studie så på 31 PID-pasienter der 14 av dem hadde Ataxiatelangiectasia (AT) og 17
hadde CVID. Forfatterne i denne studien fant ut at 11 av 31 var underernærte der 4/11 hadde
CVID (97). Forskerne fant videre ut at tre av fire med CVID som var underernært hadde
samtidig lav vitamin D blodverdier. CVID og AT pasienter har høy forekomst av nedsatt
lungefunksjon og det kan se ut som at det er en sammenheng mellom lav vitamin D verdi og
lungefunksjon. Vitamin D mangel er ofte observert hos kronisk obstruktiv lungesykdom
(KOLS), der vitamin D mangel er avhengig av graden av sykdommen (97, 98).

Vitamin D er viktig for immunforsvaret og påvirker T-celle respons og hemmer
immunmediert sykdomstilstander som IBS og diabetes type 1(99). Vitamin D er et fettløselig
vitamin som kan inntas via kosten eller få det gjennom huden ved soling. Helsedirektoratet
anbefaler vitamin D tilskudd for å få dekket anbefalt grense (95). Vitamin D er viktig for
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nesten alle cellene i kroppen (100). Langvarig lavt inntak av vitamin D over lengre tid hos
voksne kan føre til osteomalasi og osteoporose (100).
Vitamin E er viktig for sentral nervesystemet og mangel på vitamin E kan føre til endret
funksjon i sentral nervesystemet (101). Våre resultater viste at tre deltakere i denne studien
hadde vitamin E under gjennomsnittlig behov. Dette viser at de fleste av deltakerne i dennes
studien får dekket sine behov for vitamin E sammenliknet med vitamin D. Men hvis vitamin
E inntaket til antistoffsvikt pasienter er for lavt over lengre tid og de samtidig har enteropati,
så kan det føre til uheldige konsekvenser. En studie som behandlet to CVID pasienter med
enteropati hadde nevrologiske skader på grunn av vitamin E mangel (102). Forskerne i denne
studien anbefaler alle CVID pasienter med nevrologiske eller enteropati plager til å bli
screenet for vitamin E status. Dette er for å stoppe eller reversere eventuelle nevrologiske
skader på grunn av vitamin E mangel og enteropati (102). Vitamin E fungerer også som en
antioksidant og antioksidanter som for eksempel vitamin E, C og karotenoider fra kosten er
svært viktig for friske celler til å beskytte seg mot ROR (83). ROR kan også dannes hos alle
cellene i kroppen ved ufullstendig oksidativ fosforylering i elektrontransportkjeden (103),
dermed er antioksidanter nødvendig uavhengig av allmenntilstand.
Videre fant denne studien ut at 23 deltakere hadde jerninntak under gjennomsnittlig behov.
Tre av deltakerne i studien fikk jern intravenøst enten hver tredje måned eller ved behov.
Tidligere studier bekrefter våre funn. En studie som sammenliknet 13 CVID pasienter mot 13
kontroller fant ut at CVID pasienter hadde signifikant lave gjennomsnittlig blodverdier for
jern (104). Forskerne mente at årsaken til dette var forstyrrelse av opptak i tarmen og
inflammasjon. PID-pasienter i denne studien er utsatt for hyppige infeksjoner og tidligere
studier har vist at jernopptaket nedreguleres ved kronisk inflammasjon og infeksjoner (105).
Dette kan kanskje være forklaringen på hvorfor tre av deltakerne i denne studien fikk jern
intravenøst.

Jern er viktig for flere funksjoner i kroppen, blant annet oksygen transport i
blodsirkulasjonen, metabolisme og immunsystemet (106). Jernmangel fører til Thymus atrofi
(83). Et hormon som heter hepsidin regulerer jernnivåene i plasma (106). Ved infeksjon,
inflammasjon, økt jernnivå i plasma og økt jernlager i leveren fører til økt produksjon av
hepsidin, noe som igjen fører til nedsatt absorbsjon av jern fra tarmen og resirkulering av jern
fra makrofager (106). PID-pasienter er kjent for å ha langvarige infeksjoner i motsetning til
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friske individer. Våre resultater viste at flere av deltakerne hadde lavt jerninntak, og dette kan
eventuelt føre til at antistoffsvikt pasienter har lave verdier av jern i serum.

Sink er et sporstoff som jern og har veldig mange biologiske funksjoner (107). Det var kun tre
deltakere som hadde sinkinntak under gjennomsnittlig behov. Sinkinntak er ikke omtalt
tidligere hos PI pasienter, men en tverrsnittstudie som undersøkte 17 CVID pasienter fant ut
at gjennomsnittlig blodverdier av sink var lavere sammenliknet med friske kontroller (32).
Malabsorpsjon, GI-plager og inflammasjon er kjent blant antistoffsviktsvikt pasienter, og
forskerne i studien mente at disse faktorene var årsaken til resultatene deres (32). Det samme
kan gjelde for de tre studiedeltakerne som hadde inntak under gjennomsnittlig behov. Ingen
av deltakerne denne studien fikk sink intravenøst, men hvis inntaket og absorpsjonen i tarmen
er nedsatt over lengre tid, så kan dette føre til sinkmangel. Sinkmangel fører til alvorlig atrofi
av thymus, som igjen videre fører til dårlig T-celle respons og forårsaker B-celle utmattelse
ved apoptose (32). Samtidig fører det også til nedsatt fagosytose hos det medfødte
immunsystemet og fører til at det blir færre forløpere til immunceller (83). Sinkmangel kan
også føre til en ubalanse i T-celler som føre økt produksjon av cytokiner som IL-2, IL-5, IL17 og interferon gamma, økt proliferasjon av lymfocytter som igjen fører til autoimmune
tilstander (83, 107).
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5.2.2 GI-plager og næringsstoffinntak
GI-plager skjemaet som ble benyttet fanget opp de ulike GI-plagene som antistoffsvikt
deltakerne hadde i denne studien. Det var kun fire deltakere som hadde krysset av for ingen
eller ubetydelige plager og kun seks andre deltakere som hadde ≤2 GI-plager av de plagene
som det ble spurt om i skjemaet. De fleste av deltakerne som hadde vitamin og mineral inntak
under gjennomsnittlig behov, hadde samtidig også rapportert >2 GI-plager. Dette kan tyde på
at antistoffsvikt deltakerne med >2 GI-plager har lavere inntak av næringsstoffer
sammenliknet med de som har ≤2 GI-plager. Årsaken til dette kan være dårlig kosthold og
absorbsjon av næringsstoffer på grunn av GI-plagene. En italiensk studie som undersøkte 40
CVID pasienter ved hjelp av antropometriske målinger viste at 58 % av deltakerne hadde
dårlig ernæringsstatus på grunn av diaré (85).

Noen av GI-plagene til antistoffsvikt pasienter likner på samme plagene som IBD og IBS. En
systematisk oppsummeringsstudie har vist at IBD pasienter kan være feilernært på grunn av
GI-plager og dårlig kosthold (108). Noen av studiedeltakerne rapporterte at de unngår
bestemte matvarer på grunn av GI-plagene deres, og en tidligere studie fant at
mangelsykdommer er vanlig blant IBD pasienter grunnet at IBD pasienter unngår å spise
bestemte matvarer som forverrer deres GI-plager (109). Mange deltakere i denne studien
hadde jern og folat inntak under gjennomsnittlig behov. Jern- og folatmangel på grunn av
feilernæring er vanlig hos IBS pasienter og kosttilskudd kan være nødvendig (109).

26 kvinner og 5 menn i denne studien hadde oppgitt at de har tilpasset kostholdet sitt på grunn
av PID. Derimot var det kun 11 kvinner og 3 menn i denne studien som hadde fått
kostveiledning fra helsepersonell. Dette kan igjen påvirke inntaket og absorbsjon av
næringsstoffer fra tarmen hvis deltakerne ikke har adekvat kunnskap om energi og
næringsstoffer. Videre hadde 13 % av studiedeltakerne oppgitt at de spiser glutenfri mat.
Årsaken til dette kan være at disse pasientene velger glutenfri kosthold for å senke
symptomene for deres GI-plager. SIgAM pasienter som har IgG anti-transglutaminase har hatt
god effekt av glutenfri kosthold (34). Tidligere studier har prøvd hvete fri kosthold hos CVID
pasienter for å forbedre ernæringsstatus og GI-plager, men det har ikke hatt noe god effekt og
noen CVID pasienter kan tape vekt med hvete fri kosthold (110).
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5.2.3 Kosttilskudd bruk blant deltakerne
Det var totalt 77 % av studiedeltakerne som tok i bruk kosttilskudd. I motsetning var det kun
53 % av Norkost 3 deltakerne som brukte kosttilskudd. Vi kan ikke si helt sikkert hva som er
årsaken til disse funnene, men det er viktig å bemerke at Norkost 3 tallene er fra 2011.
Dermed er det mulig at flere individer i den norske befolkningen bruker kosttilskudd i dag
enn hva tallene fra 2011 viser. En annen ting som kan være årsaken til disse forskjellene er at
Norkost 3 deltakerne var friske individer i den norske befolkningen, mens vi hadde relativt
syke deltakere og kosttilskudd kan være en del av behandlingen til antistoffsvikt pasienter
(36). Dette kan sammenliknes som ‹‹normalbefolkningen›› mot syke individer.

Den prosentviseandelen av befolkningen som konsumerer kosttilskudd øker om høst og vinter
enn vår og sommer (111, 112). Norkost 3 samlet inn data fra deltakerne i over et år, fra januar
2010 til august 2011, mens vi hadde datainnsamling fra slutten av september til midten av
oktober 2017. Dette kan kanskje gi forklaringen på at denne studien hadde en større andel
som bukte kosttilskudd. En annen viktig forskjell mellom denne og Norkost 3 studien er at,
Norkost 3 benyttet 24TK og matvaretendensskjema til å kartlegge kostholdet, mens denne
studien brukte kun FFQ. Ved 24TK fanger man opp kostholdet for kun de siste 24 timene, og
hvis man ikke har brukt kosttilskudd, så blir dette ikke tatt med i beregningene. Mens i FFQ
er målet å kartlegge kostholdet for en lengre tidsperiode og da er det enklere å fange opp hvis
kosttilskudd brukes i løpet av en uke, som det ble spurt om i denne studien. Dermed kan dette
også være en mulig forklaring på forskjellene i kosttilskudd bruk mellom studiedeltakerne i
denne og Norkost 3 studien.

Det var flere deltakerne med >2 GI-plager som brukte kosttilskudd i motsetning til de som
hadde ≤2 GI-plager, men det var ikke en signifikant forskjell på kosttilskudd bruk mellom
dem. Selv når vi analyserte hver enkelt GI-plage og tok hensyn til alvorlighetsgraden av GIplagen for å se om det var forskjell i kosttilskudd bruk, så var det kun signifikante resultater
for to GI-plager. Det ser ut som at det ikke er en sammenheng mellom GI-plage og
kosttilskudd bruk. Årsaken til resultatene kan kanskje begrunnes med at det var for få
studiedeltakere til å se om det var en forskjell på kosttilskudd bruk mellom de som rapporterte
≤2 og >2 GI-plager. Eller at mange av disse deltakerne bruker kosttilskudd som en del av
behandlingen deres. Dermed kan vi ikke være helt sikker på at det ikke er noe sammenheng.
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5.2.4 BMI blant deltakerne
Gjennomsnittlig BMI blant studiedeltakerne var innenfor normalområdet for både menn (24,8
kg/m2) og kvinner (24 kg/m2), og var lavere sammenliknet med Norkost 3 deltakerne som
hadde gjennomsnittlig BMI på 26,3 kg/m2 for menn og 24,6 kg/m2 for kvinner (52).
Gjennomsnittlig BMI for kvinner og menn i Norge var klassifisert som overvekt ifølge de
nyeste resultatene fra Folkehelseinstituttet (38), og de mannlige studiedeltakerne hadde BMI
nær grensen til overvektig.
Det har vært en økning i andelen av mennesker som har BMI over 25 kg/m2 fra 1980 til 2013
over hele verden (113). Årsaken til at flere mennesker er overvektige skyldes blant annet økt
konsum av kaloririke matvarer, mindre fysisk aktivitet, endret kosthold og endring i
tarmflorabakterier (113). Dette kan også være årsaken til at 28 (37,3 %) av deltakerne i denne
studien hadde BMI over 25 kg/m2, der seks (8 %) av dem hadde BMI over 30 kg/m2. En
italiensk studie fra 2015 som så på 73 antistoffsvikt pasienter, fant ut at 26 % var overvektig
og 12 % hadde fedme (39). Forskerne i den italienske studien mente at lav fysisk aktivitet,
psykisk belastning for kronisk sykdom, dårlig kosthold og lite motivasjon for trening kan
være årsaken til overvekt og fedme blant antistoffsvikt pasienter.

Flere av studiedeltakerne hadde BMI innenfor normalområdet. Dette tydet til at mange av
deltakerne fikk i seg nok energi til å opprettholde sitt BMI innenfor normalområdet. Tidligere
har det blitt påvist at CVID pasienter har dårlig ernæringsstatus ut i fra antropometriske
målinger som BMI, hudfoldtykkelse og overarmsomkrets, spesielt de som har umålbare lave
verdier av IgA (85). CVID pasienter som var underernærte ut i fra antropometriske målinger
hadde også lave verdier for CD4+ immunceller (85). To av deltakerne i denne studien hadde
BMI under 18,5 kg/m2. Samme italienske studien fant ut at 5 % av antistoffsvikt pasienter
hadde BMI under 18,5 kg/m2 (39). Årsaken til det lave antallet for undervektig kan delvis
knyttes til god IG behandling som er kjent for å forebygge mot infeksjoner og øke levetiden
(39). Den første studien som så på antistoffsvikt og antropometriske målinger var en iransk
studie fra 2004. I den studien undersøkte forskerne 38 antistoffsvikt pasienter og fant ut av 21
% av deres antistoffsvikt pasienter hadde BMI under 18,5 kg/m2 og var underernært (7).
Sammenliknet med vår studie, så kan det tyde på at underernæring er mindre vanlig blant
antistoffsvikt pasienter i nyere tid enn tidligere. Årsaken til dette kan være at helsepersonell
har blitt bedre til å oppdage og behandle PID-pasienter generelt.
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6.0 Konklusjon
Hovedmålet med denne studien var å kartlegge om PID-pasienter av typen antistoffsvikt får
dekket sine behov for energi og næringsstoffer, få innsikt i GI-plager blant antistoffsvikt
pasienter og vurdere om det er forskjell på næringsstoffinntak og kosttilskudd bruk mellom de
som rapporterte færrest og flest GI-plager. Samtidig ønsket vi å undersøke kosttilskudd-bruk,
sammenlikne BMI med den norske befolkningen og til slutt se om det var en sammenheng
mellom GI-plager og BMI.

Basert på resultatene i denne studien kan vi konkludere med at mange av deltakerne står i fare
for å ikke få dekket sine behov for energi og næringsstoffer. Over 42 % (n=32) av deltakerne
hadde energiinntak under estimert behov. Samtlige deltakere hadde inntak under
gjennomsnittlig behov for en eller flere vitaminer og mineraler. Kosttilskudd viste seg å være
en viktig del av kostholdet for at flere av deltakerne skulle få dekket sine behov for vitaminer
og mineraler. Dermed ser vi at dersom antistoffsvikt pasienter ikke bruker kosttilskudd, vil de
stå i fare for å utvikle mangelsykdommer. Andelen av deltakerne som ikke fikk dekket sine
behov økte med samtlige vitaminer og mineraler, spesielt for vitamin A, D, tiamin og folat,
når kosttilskudd var ekskludert i analysene. Men det skal nevnes at resultatene er fra FFQ, og
FFQ som kun ble benyttet én gang er ikke nok til å vurdere om deres inntak av energi og
næringsstoffer er optimalt. Det kreves nærmere analyser som for eksempel blodprøver for å se
om deltakerne får dekket sine behov for energi og næringsstoffer.

Denne studien kom frem til at de som hadde flest GI-plager hadde også samtidig lavest inntak
av vitaminer og mineraler. Av de deltakerne som hadde inntak av vitaminer og mineraler
under gjennomsnittlig behov, rapporterte 90 % at de hadde >2 GI-plager. Årsaken til dette kan
være at disse deltakerne unngår å spise bestemte matvarer for å redusere GI-plagene deres,
eller at de spiser lite fordi selve immunsvikten deres påvirker appetitt og helse negativ.
Helsepersonell som behandler PID-pasienter med GI-plager bør være oppmerksom på
kostholdet til disse pasientene på grunn av at de er utsatt for malabsorpsjon og
mangelsykdommer. PID-pasienter bør også få kostveiledning av helsepersonell for å
optimalisere kostholdet sitt, dersom de tilpasser kostholdet sitt.
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Deltakerne i denne studien, både menn og kvinner brukte mer kosttilskudd enn deltakerne i
Norkost 3. En mulig forklaring på dette kan være at kosttilskudd er muligens en del av den
medisinske behandlingen til PID-pasienter. En annen forklaring kan være at
datainnsamlingsperioden foregikk i høst-halvåret, og kosttilskudd brukes mer rundt høst og
vinter enn vår og sommer.

Denne studien fant ingen signifikant forskjell mellom de som rapporterte minst og mest GIplager kosttilskudd bruk. Det var kun signifikante forskjeller for to GI-plager med hensyn til
alvorlighetsgraden, men vi kan ikke konkludere med at det faktisk stemmer. Det var for få
deltakere til å vurdere om det faktisk virkelig stemmer.

Det var en forskjell i BMI mellom PID pasienter og den norske befolkningen med hensyn til
kjønn. Gjennomsnittlig BMI for PID pasienter var innenfor normalområdet, mens den norske
befolkningen hadde gjennomsnittlig BMI som var overvektig. Gjennomsnittlige BMI til
deltakerne i denne studien var nærme til å bli klassifisert som overvektig. Samtidig var det
noen deltakere som hadde BMI som klassifiserte til undervektig. Dette bør gjøre
helsepersonell oppmerksom i fremtiden om at undervekt, overvekt og fedme kan forekomme
hos antistoffsvikt pasienter og bør behandles for dette.
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7.0 Fremtidige studier
Dette er den første norske studien som har undersøkt inntak av energi- og næringsstoffer blant
antistoffsvikt pasienter eller PID-pasienter generelt. Derfor er det viktig med flere slike
studier for å få bedre kunnskap og innsikt til kostholdet disse pasientene for å forbedre
optimalisere kostholdet til disse pasientene. Fremtidige studier bør ha samme problemstilling
som i denne studien, og foreta 24TK og blodprøver av antistoffsvikt pasienter for å gi mye
bedre forståelse og oversikt over det faktiske inntaket av mat- og drikkevarer til denne
pasientgruppen. Sammen med blodprøver kan man eventuelt være enda sikker på om
resultatene fra 24TK samsvarer med blodverdier. Samtidig bør man også ha med kartlegging
av GI-plager og vurdere hvilke effekt GI-plager kan ha på inntak og blodprøver. Man bør
også vurdere i fremtidige studier til å inkludere alle underdiagnoser av PID pasienter for å ha
en mer representativ studie for alle PID-grupper. Dette kan eventuelt gjøres ved å invitere
deltakere gjennom behandlingssteder i Norge, eller også ved internasjonal samarbeid.
Samtidig burde fremtidige studier ha med enda flere deltakere som har omtrent like mange
menn og kvinner.

Noen av deltakerne i denne studien hadde endret sitt kosthold på grunn av grunnsykdommen
og veldig få av deltakerne hadde fått kostveiledning av helsepersonell. Eventuelt kan
fremtidige studier være randomisert kontrollerte studier med PID-pasienter. Der den ene
gruppen får kostveiledning av en klinisk ernæringsfysiolog og den andre gruppen ikke får noe
kostveiledning for å se om det er en forskjell på inntak av næringsstoffer og GI-plager mellom
disse to gruppene. I dette tilfellet bør alle PID-grupper inviteres for å få nok antall deltakere i
hver gruppe på grunn av at dette PID er så sjeldent diagnose.
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9.0 Vedlegg
Vedlegg 1 REK godkjenning av studien.
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Vedlegg 2: Informasjonsbrev om studien som ble sendt til Norsk Immunsvikt.

Ernæringsproblematikk mage-tarmplager hos voksne pasienter
med primær immunsviktsykdom
Pasienter med primær immunsviktsykdom kan ha ulike ernæringsmessige utfordringer. Det
kan blant annet påvirke livskvaliteten til disse pasientene. På bakgrunn av dette ønsker Senter
for sjeldne diagnoser å kartlegge ernæringsmessige utfordringer samt helserelatert livskvalitet
hos pasientgruppen. To masterstudenter i klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo, Said Shafi
Faryabi og Jaweria Iqbal, skal jobbe med studien.
De fleste voksne pasienter som er registrert hos Senter for sjeldne diagnoser med primær immunsvikt
vil i høst inviteres til å delta i studien ved å besvare tre korte spørreskjema:

1) Spørreskjema om pasientens kosthold
2) Spørreskjema om pasientens mage-tarm plager
3) Spørreskjema om pasientens helserelaterte livskvalitet
Alle opplysninger vil behandles konfidensielt og det blir ikke mulig å gjenkjenne enkeltpersoner i
masteroppgavene eller i rapporter fra studien. Studien er tilrådd av Regional komite for medisinsk og
helsefaglig forskningsetikk, REK.

Mer kunnskap om matvarevalg og livskvalitet er viktig for at kostholdsveiledningen som gis
til denne pasientgruppen kan optimaliseres.
For at vi skal få et riktig bilde av ernæringsproblematikk og mage-tarmplager hos voksne
pasienter med primær immunsvikt er det viktig at så mange som mulig deltar. Hvis du får
tilsendt invitasjon, håper vi at du vil være med.
Resultatene fra studien vil formidles til Norsk Immunsviktforening etter studiens slutt.
Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Ingrid Wiig,
Rådgiver/klinisk ernæringsfysiolog

Tel: 23 07 53 40

Senter for sjeldne diagnoser

iwiig@ous-hf.no
www.sjeldnediagnoser.no
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Vedlegg 3: Invitasjon og samtykkeskjema.
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Vedlegg 4: Matvarefrekvensskjema.
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Vedlegg 5: GI-plager skjema (GSRS)
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Vedlegg 6: Helserelatert livskvalitet spørreskjema.

Noen mer diagnosespesifikke spørsmål om din helse og livskvalitet1
I løpet av de siste tre månedene har sykdommen gjort at:
Aldri

1 Jeg har følt meg trist
2 Jeg har måttet endre mitt kosthold
3 Jeg har følt sinne
4 Jeg har hatt diaré
5 Jeg har måttet gi opp å lage langsiktige planer
6 Jeg har hatt hoste og/eller sliming
7 Jeg har ikke kunnet ta meg av dem jeg er glad i slik jeg skulle
ønske jeg kunne
8 Jeg har vært redd for at min helse skulle forverres
9 Jeg har hatt ubehag og/eller smerte i leddene mine
10 Jeg har trengt hjelp til å ta vare på meg selv
11 Jeg har vært redd jeg ville gå tom for medikamenter og/eller
immunglobulinbehandling
12 Jeg har vært redd for bivirkninger av immunglobulinterapien
13 Jeg har vært bekymret for min framtid
14 Jeg har unngått å forlate hjemmet mitt på grunn av diaré
15 Jeg har følt meg mindre uavhengig enn vanlig
16 Jeg har vært redd for å smitte andre med mine infeksjoner
17 Det har vært tungt for meg å gjøre mitt vanlige arbeid/studier
18 Jeg har vært redd for å dø
19 Jeg har unngått å forlate huset på grunn av min hoste
20 Jeg har hatt en tendens til å isolere meg
21 Jeg har vært redd for å bli syk
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Sjelden

Iblant

Ofte

Alltid

22 Jeg har følt meg svak
23 Min seksuelle aktivitet har vært påvirket
24 Immunglobulinterapien har vært plagsom
25 Det har vært vanskelig å utføre mine vanlige fritidsaktiviteter
26 Jeg har følt meg ubekvem på grunn av mine hudproblemer
(prikker, rødhet, utslett, infeksjoner)
27 Det har vært vanskelig å forholde seg til folk jeg tilbringer tid med
28 Jeg har følt meg som en syk person
29 Jeg har vært flau
30 Jeg har vært redd jeg kunne bli smittet av andres sykdommer
31 Jeg har hatt problemer med å forholde meg til andre pasienter med
samme sykdom
32 Jeg har følt meg trøtt
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ID-nummer:

Vedlegg 7: Bakgrunninformasjonsskjema

Bakgrunnsinformasjon Sett kryss i ruten som passer best
Hva er din sivilstatus:
 Enslig

 Samboer/gift

Er det barn under 18 år i din husholdning:
 Ja

 Nei

Hva er din høyeste utdannelse:
 Grunnskole

 Videregående skole

 Høyere utdanning i 1-3 år

 Høyere utdanning i 4 år eller mer

Hva er din arbeidssituasjon:
 Utearbeidende, heltid

 Utearbeidende, deltid

 Arbeidsledig

 Sykemeldt

 Pensjonist

 Annet ………………………..

 Student/elev

 Under arbeidsavklaring

 Ufør

I hvilket fylke bor du: ………………………..
Litt om helse og behandling:
Hvilken type immunsvikt har du (diagnosenavn): …………………………………………………..
Når fikk du diagnosen (årstall): ……….
Bruker du immunglobulinbehandling?
 Ja

 Nei

Tar du andre medikamenter for din immunsvikt?
 Ja

 Nei

Hvis ja, hva slags medisin: ……………………………………………………………….….
Har du fast oppfølging hos legespesialist (f.eks. på sykehus):
 Ja

 Nei

Har du mottatt kostveiledning på grunn av sykdommen din:
 Ja

 Nei

Hvis ja, fra hvem:
 Klinisk ernæringsfysiolog

 Lege

 Kompetansesenter

 Annet helsepersonell
 Immunsviktforening

Har du allergi eller intoleranse for mat:
93

 Andre

 Ja

 Nei

Tilpasser du kostholdet ditt på grunn av sykdommen (hvis ja, beskriv kort på neste side):
 Ja

 Nei

Nevn kort om du unngår, begrenser eller velger å bruke spesielle matvarer i gruppene nevnt under.
Nevn også om det er spesielle tilberedningsmåter du velger eller unngår.

Korn, gryn og brød (f.eks. fiber, gluten):

Grønnsaker:

Frukt og bær:

Melk og melkeprodukter

Kaffe og/eller te:

Alkoholholdige drikker:

Tar du kosttilskudd (skriv produktnavn):

Annet:
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