
ligheten av D-vitaminbrist hos främst
gravida invandrarkvinnor; brist bäddar
för att barnet lättare får rakit. Barnhäl-
sovården måste upprepade gånger un-
derstryka vikten av förebyggande be-
handling med AD-vitaminer, speciellt
vid kontakt med föräldrar till barn i risk-
zonen.

Kan ospecifika kramper eller »feber-
kramper» vara tecken på en spasmofili
orsakad av rakit? Finns det knölar över
handlederna, dubbelmalleoler vid fotle-
derna eller rosenkrans? Frågorna mås-
te nu åter ställas i det dagliga arbetet.
Lärdomen från förr har på nytt fått aktu-
alitet. 
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BRISTANDE AD-PROFYLAX
KAN LEDA TILL RAKIT

Barn som efter 1 års ålder
fortfarande huvudsakligen upp-
föds på bröstmjölk löper ökad
risk att utveckla rakit om de
inte får AD-profylax.

Följande fallbeskrivningar visar att
rakit alltjämt är en aktuell sjukdom.

Fall 1: en pojke född i april 1995
Det första fallet är en pojke, som är

den yngste av tre syskon i en familj som
kommer från forna Jugoslavien. Patien-
ten är född i Sverige. Före det aktuella
vårdtillfället har pojken vid tre tillfällen
haft kramper som tolkats som affekt-
kramper.

Pojken kommer till sjukhuset sedan
modern noterat »konstiga handleder»
och en röntgenundersökning visat en
klassisk rakitbild. Patienten uppges ha
ätit bra. Han har huvudsakligen fått
bröstmjölk och aldrig fått AD-droppar.
Han har inte vistats ute utan att vara »or-
dentligt klädd» under sommaren -96.
Vid ankomsten konstateras dubbelmal-
leoler vid hand- och fotleder. EEG är
normalt.  EKG visar dock Q-T-tid vid
övre gränsen för referensområdet.

Laboratorievärden: Hb 97 g/l, Ca 2,4
mmol/l, P 1,4 mmol/l och ALP 21
µkat/l. Behandling med Etalpha påbör-
jas och patienten förbättras laboratorie-
mässigt. Han blir piggare och utvecklas
motoriskt snabbare än tidigare.

Fall 2: en pojke född
i december 1994
En 1,5-årig gosse av kosovoalbanskt

ursprung, född i Sverige, är patienten i
det andra fallet. Han är väsentligen
bröstmjölksuppfödd under 14 månader.
Patienten kommer till kirurgmottag-
ningen på grund av smärta i vänster ben
efter trauma. Man noterar palpations-
ömhet över distala femur, röntgen upp-
visar ingen fraktur, däremot är metafys-
områdena kraftigt uppdrivna, breddöka-
de och har oskarpa epifyslinjer såsom
vid rakit. Motsvarande bild ses på radius.

I status noteras muskulär hypotoni;
en ängslig gosse med normala kropps-
proportioner. Han har breddökade dub-
belmalleoler, rosenkrans och ett något
fyrkantigt huvud men ingen kraniota-

bes. Han står med stöd men går inte, lig-
ger helst och vill bli buren.

Laboratorievärden: Ca 1,97 mmol/l,
fosfat 0,65 mmol/l, ALP 18 µkat/l, Hb
98 g/l, serumjärn 3,1 µmol/l och TIBC
89 µmol/l. EKG: Q-T-tid förlängd.

Behandling med Etalpha och järn in-
itieras. Vid kontroll en månad senare
har patienten börjat gå. Rosenkransen
är inte längre palpabel, men han har allt-
jämt breda malleoler. Normalisering
har skett av kalk och fosfor liksom alka-
liska fosfataser och Hb. Vid kontroll tre
månader senare är han pigg och vital.
Han har utvecklats mycket snabbt enligt
föräldrarna. Han springer och klättrar.
Laboratorievärdena är helt normala.

Fall 3: en pojke född i maj 1995
Pojken är född i Sverige, föräldrarna

är från Kosovoprovinsen. Patienten in-
kom till sjukhuset vid 10 månaders ål-
der efter en »feberkramp» och en kort-
varig oklar medvetanderubbning, där
utredningen visade förlängd Q-T-tid vid
EKG-registrering och ett lågt serumkal-
cium. Uppfödning fram till tiden före
ankomsten till sjukhuset var väsentli-
gen enbart bröstmjölk. Han hade aldrig
fått AD-profylax.

I status noteras uppdrivna malleoler
och rosenkrans, fynden bekräftas rönt-
genologiskt.

Laboratorievärden: Ca 1,5 mmol/l,
fosfat 1,6 mmol/l, ALP 28 µkat/l, Hb 67
g/l, serumjärn 2,8 µmol/l, TIBC 83
µmol/l.

Behandling med D-vitamin och järn
påbörjas, och de kliniska och laborato-
riemässiga avvikelserna normaliseras
inom två månader. Fullständig regress
av röntgenfynden hade skett vid kon-
troll fem månader efter behandlings-
start.

Diskussion
Två av de tre barnen hade – innan

diagnosen ställts – bedömts av läkare

Författare
OTTO WESTPHAL

docent, barnmedicinska kliniken,
Östra sjukhuset, Göteborg.
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Institutionen för obstetrik
och gynekologi vid Uppsala uni-
versitet organiserade under vår-
terminen 1995 en grundutbild-
ningskurs på engelska, för fyra
ungerska och 30 svenska stu-
denter.

Lärarna var i utvärderingen
mer positiva till genomförandet
än studenterna. Lärarna ansåg
att det krävdes mer arbete, men
att det i gengäld var stimuleran-
de med undervisning på engels-
ka. De svenska studenterna kri-
tiserade framförallt lärarnas
engelska språkkunskaper. De
utländska studenterna var nöj-
da med den grundutbildning i
obstetrik och gynekologi de fick
i Uppsala.

Institutionen för obstetrik och gyne-
kologi fick i uppdrag av Uppsala uni-
versitet, att inom Tempus-programmet
anordna den första internationella kur-
sen inom läkarutbildningen. Tempus är
ett EU-projekt, vars huvudsakliga mål
är att modernisera och utveckla den
högre utbildningen i östeuropeiska län-
der.

Det program som institutionen för
obstetrik och gynekologi i Uppsala del-
tar i innebär ett utbyte med två ungerska
universitet, nämligen de i Debrecen och
Szeged. Under april–juni 1995 studera-

de fyra ungerska studenter obstetrik och
gynekologi i Uppsala. Två yngre ung-
erska lärare besökte Uppsala för att få
erfarenheter av vår medicinska utbild-
ning. Två lärare från vår institution be-
sökte de medicinska högskolorna i
Debrecen och Szeged och träffade kol-
leger samt ungerska studenter. Under-
visningsfrågor diskuterades och erfa-
renheter utbyttes.

Under 1996 har samarbetet fortsatt
och utvidgats så att fyra medicinstuden-
ter från Uppsala läser elektiva kurser
inom obstetrik och gynekologi vid uni-
versiteten i Debrecen respektive Sze-
ged.

Förberedelser
Studierektor vid Karolinska sjukhu-

sets barnklinik, där man årligen har en
internationell kurs, delgav Uppsalakli-
nikens samtliga läkare/lärare sina erfa-
renheter av för- och nackdelar med un-
dervisning på engelska.

All personal på kvinnokliniken fick
information om den kommande kursen.
Alla läkare som föreläser tillfrågades
om de var villiga att hålla sin föreläs-
ning på engelska. De svenska studenter-
na blev under terminen före kursstart in-
formerade om att kursen i obstetrik och
gynekologi under senare delen av vår-
terminen 1995 skulle vara internatio-
nell och ges på engelska. Det gavs där-
med tillfälle för enskilda studenter att
byta kurs om någon inte önskade stude-
ra obstetrik och gynekologi på engels-
ka.

Deltagare i kursen var 30 svenska
och fyra ungerska studenter som dela-
des i fyra grupper. Fyra svenska studen-
ter, samtliga med egen utländsk bak-
grund eller kontakter, anmälde intresse
av att tillsammans med de fyra ungerska
studenterna ingå i den internationella
gruppen.

Allt översattes
Allt kursmaterial översattes till eng-

elska, alla föreläsningar och seminarier
omarbetades till engelska. Förutom
professors- och lektorstjänster finns
normalt 1,5 tjänster för kliniska assi-
stenter anställda i undervisningen.  Från
Uppsala universitet äskade vi medel
motsvarande ytterligare 25 procent av

ENGELSK UNDERVISNING
STIMULERAR OCH HÄMMAR
Klinisk grundkurs som del i EU-projekt
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docent, universitetslektor, studie-
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stetrik och gynekologi, Uppsala uni-
versitet
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för kramper som uppfattats som affekt-
och feberkramper. Sannolikt rörde det
sig om hypokalcemiattacker som feltol-
kats. EKG med bestämning av Q-T-tid
är ett värdefullt diagnostiskt hjälpme-
del. Alla patienter uppvisade klassiska
dubbelmalleoler – ett kliniskt fynd som
inte tycks vara så välkänt och som hade
förbisetts vid tidigare klinisk undersök-
ning av patienterna.

Behandling av rakit är tillförsel av
D-vitamin. Tyvärr finns inget klassiskt
D-vitaminpreparat registrerat, i stället
rekommenderas Etalpha – 1,2-dehy-
droxivitamin D3, en mera aktiv D-vita-
minmetabolit som ges i en dos om 0,05
µg/kg och dygn. Eftersom det är en
mera aktiv metabolit ökar risken för hy-
perkalcemi (trötthet, törst, obstipation).
Kontroll av kalk och fosfor bör därför
göras efter två veckors behandling samt
en gång per månad under de tre måna-
der behandlingen brukar bedrivas, där-
efter återgång till vanlig AD-profylax,
av tradition i form av fem droppar AD-
vitamin dagligen. Notera att rakit inte
skall behandlas genom ökad tillförsel
av AD-vitaminer, eftersom det då före-
ligger risk för A-vitaminintoxikation.

Två av patienterna uppvisade dess-
utom en klassisk järnbristanemi, vilken
snabbt normaliserats av adekvat tillför-
sel av järn. Kostrådgivning är angelä-
gen.

Det finns en uppenbar risk för att ut-
veckla rakit om spädbarn inte får AD-
profylax. Språksvårigheter och kultu-
rella skillnader ökar riskerna i invand-
rarfamiljer. Det är mycket angeläget att
främst BVC-personal, men även annan
sjukvårdspersonal som kommer i kon-
takt med dessa familjer, är medvetna
om risken för att utveckla rakit och kän-
ner till sjukdomens klinik. AD-profylax
under spädbarnsåret och under de när-
maste åren är nödvändig! •


