
For lidt sol øger risiko for kræft
Ny forskning peger på, at mangel på D-vitamin øger risikoen for en række kræftsygdomme. 
Solen er den vigtigste kilde til D-vitamin, men danskerne opholder sig for lidt i solen. 

Den manglende sol øger risikoen for alvorlige kræftsygdomme, bl.a. brystkræft, tyktarmskræft og 
blærehalskræft. viser ny forskning. 
»Meget tyder på, at D-vitaminmangel skal betragtes som en lige så stor risikofaktor for brystkræft 
som den vestlige livsstil med meget animalsk fedt, kødindtag, natteholdsarbejde, alkohol og mangel 
på motion. 

Undersøgelser fra USA og Europa visr, at kvinder, der mang-ler D-vitamin, har op til 20-30 pct. 
øget risiko for at blive ramt af brystkræft.
Risikoen for at dø af brystkræft øges med 10-20 pct. ved D-vitaminmangel. 
Ca. 4.000 danske kvinder får hvert år konstateret brystkræft. En fjerdedel af disse kan måske 
tilskrives mangel på D-vitamin, vurderer eksperter. 

Også andre sygdomme som sukkersyge og hjerte/karsygdomme sættes i i forbindelse med mangel 
på D-vitamin. 

En undersøgelse blandt 88.000 amerikanske sygeplejersker, »Nurses’ Health Study«, viser, at 
kvinder i New York langt oftere rammes af brystkræft end deres medsøstre i det solrige Californien. 

Samtidig viser det sig, at kvinder med mest D-vitamin i kroppen klarer sig bedst. En undersøgelse 
fra Norge viser, at kvinder, der fi k konstateret brystkræft i sommer- og efterårsmånederne, havde en 
betydelig lavere dødelighed end kvinder, som fi k stillet diagnosen i vinter- og forårsmånederne. 

Det anbefales, at man spiser fi sk to gange om ugen og sørger for at få en halv times sol hver dag 
i sommerhalvåret for at opbygge kroppens D-vitamindepoter for vinteren. Det skønnes, at godt 
halvdelen af den danske befolkning ligger lavt i D-vitaminniveau i vinterhalvåret. 

Fra bogen “Din mad er din medicin”/Per Westergaard Hansen”
Vitamin D 

Vitamin-D er egentlig ikke et rigtigt vitamin, idet det har mere hormonlignende virkning. 
Det består af en gruppe stoffer, hvoraf ergocaliciferol (D2) og cholecalciferol (D3) er de mest 
kendte. 
D3 kan dannes i huden ud fra kolesterol, og sollys gør produktionen færdig. I denne proces bliver 
D-vitamin aktiveret i leveren, hvorefter nyrerne står for den sidste omdannelse til aktivt D-vitamin.
Det fi ndes også i produkter som leverolieekstrakt og er den animalske udgave af D-vitamin. 
D2 er den vegetabilske udgave, men det kan også dannes i huden vha. solen. 



Virkning:

- D-vitaminer er nødvendige for kroppens calcium- og fosforomsætning. D-vitamin understøtter 
parathormons virkning (parathyroidea hormon) ved at øge optagelse af calcium fra tarmen, og 
samtidig stimulere til nedsat udskillelse af calcium via nyrerne. D-vitamin kan også i mindre grad 
være med til at mobilisere calcium fra knoglerne. 
- Det er nødvendig for udvikling af sunde tænder og knogler. 
- Regulerer cellernes gennemtrængelighed. 
- Er med til at regulere blodets størkningsevne og muskler og nervers funktion. 

Mangelsymptomer:

- Mangel på vitamin-D giver sygdommen rachitis (engelsk syge) hos børn. 
Det er en sygdom som leder til, at forskellige kropsdele bliver deformerede. (Misdannet skelet og 
dårlige tænder) 
- Mangel på D-vitaminer hos voksne er årsag til skeletsygdommen osteomalacia, hvor knoglerne 
blødgøres pga. afkalkning.
- Ellers fører mangel hos voksne til kramper og epilepsi lignende anfald.
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