
Brystkræft kan skyldes 
D-vitaminmangel 
Kvinder, der udnytter D-vitamin dårligt, får oftere brystkræft, og knudrede bryster 
hænger sammen med mangel på kalk og D-vitamin. 

Meget tyder på, at D-vitamin forebygger brystkræft. Hvis det er tilfældet, kan sollys, der er den 
totalt dominerende kilde til D-vitamin, i væsentlig grad forebygge brystkræft. 

Teorien støttes nu af en ny engelsk undersøgelse, der har vist, at kvinder, der udnytter D-vitamin 
dårligt, har fordoblet risiko for at få brystkræft. 

Forskere fra St. Georges Hospital i London sammenlignede væv fra ca. 400 kvinder med brystkræft 
med væv fra lige så mange raske kvinder. Herved opdagede de, at kvinder med afvigende receptorer 
for D-vitamin forekom dobbelt så ofte i statistikken over brystkræft som andre. 

Det er kendt, at D-vitamin udøver en normaliserende virkning på cellerne i bl.a. brystvæv. Når 
vitaminet aktiverer en receptor, udløses der en regulerende og vækstdæmpende virkning inde i 
cellen. Forsøg har yderligere vist, at brystvæv kan aktivere D-vitaminet, så det kemisk passer til 
receptorerne. Tidligere har man troet, dette kun skete i nyrerne. 

Sammenhængen mellem D-vitamin og brystkræft støttes af en ny canadisk undersøgelse af godt 
500 40-60-årige kvinder. Ved mammografi  påviste man, at kvinder med lav D-vitaminstatus har fi re 
gange så mange småknuder i brysterne som de, der er bedre forsynede med vitaminet. 

Både et stort indtag af D-vitamin og rigeligt med kalk i kosten hang statistisk meget sikkert 
sammen med tendens til knuder. I forvejen ved man, at knudrede bryster er en udtalt risikofaktor for 
brystkræft. 

Den videnskabelige interesse for D-vitamin som middel mod kræft tager hastigt til. Til november 
afholdes således i Maryland en tredages konference, støttet af den amerikanske sundhedsstyrelse 
(NIH), med talrige indlæg fra USA, Canada, Frankrig, England, Tyskland, Belgien, Østrig m.fl . om 
alene dette emne. 

Interessen stimuleredes oprindeligt af, at hyppigheden af bl.a. kræft i tyktarm, prostata og bryst er 
væsentligt mindre i solrige lande end i f.eks. Danmark, hvor solen fra oktober til maj står så lavt, at 
huden ikke danner D-vitamin. 

Blandt forskere har stærke røster i fl ere år talt for, at indtaget af D-vitamin sættes i vejret fra de 10 
mikrogram om dagen, som anbefales til ældre (yngre anbefales det halve), til 25 mikrogram om 
dagen eller endnu mere. De 25 mikrogram svarer til indholdet i 10 ml torskelevertran. Almindelig 
dansk kost indeholder kun få mikrogram. 
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