
Sol hindrer sklerose 
Stadig mere støtter teorien om, at D-vitamin kan hindre sklerose. 
Nyd solen, mens den er der. 

Sklerose er en frygtet sygdom. Mange forestiller sig, at det at få sklerose er ensbetydende med 
et liv i kørestol, og mange har hørt om tragiske eksempler på, hvordan det kan gå. Det er værd at 
huske, at selv 20 år efter sygdomsdebut kan 75% gå uden støtte. Samtidig er dødeligheden blandt 
skleroseramte ikke meget større end i den øvrige befolkning. 
På den anden side rammer sklerose særligt yngre mennesker og overvejende kvinder. Det vækker 
uro, at hyppigheden er taget til de sidste 50 år og fortsat tager til. 7.500 danskere har nu sklerose. 
Det er fl ere end i Japan, og næsten lige så mange som i Mexico, trods disse landes langt større 
befolkning. 
Sklerose er en “autoimmun” sygdom, dvs. en sygdom, hvor legemets immunforsvar vender sig mod 
kroppen selv - i dette tilfælde de såkaldte myelinskeder, der omgiver og isolerer nerverne. Rundt 
regnet hver fjerde med sklerose har også en anden autoimmun-sygdom, f.eks. psoriasis, leddegigt 
eller stofskiftesygdom. 
Kan man forhindre sklerose? Det er fristende at få den tanke, når man ser de enorme geografi ske 
forskelle. I Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, England, Tyskland og Canada er 
hyppigheden omtrent ens. I Grækenland og Tyrkiet er den ca. halvt så stor, mens den i det lidt 
nordligere Spanien og Italien ligger midt imellem. 
Disse og andre tal støtter en stadig mere udbredt formodning om, at sklerose har noget med 
mangel på sol at gøre. Eller rettere: Mangel på D-vitamin, som solen er den vigtigste kilde til. D-
vitamin kan i forsøg hindre en eksperimentel form for sklerose (EAE, Experimental Autoimmune 
Encephalitis). I lande nord for den 42. breddegrad - det svarer til Korsika - står solen i den 
mørke årstid så lavt, at der praktisk taget ikke dannes D-vitamin i huden. Følgen er udbredt D-
vitaminmangel. 

Mindre end halv risiko
Forskere fra bl.a. Harvard universitetet har set nærmere på problematikken. De har undersøgt 257 
blodprøver på ansatte i militæret, som fi k sklerose mellem 1992 og 2004. Blodprøverne blev taget 
og nedfrosset, før de pågældende blev syge. Spørgsmålet var, om de havde påfaldende lidt D-
vitamin i blodet sammenlignet med andre, der ikke fi k sklerose. 
Det viste sig, at det havde de. Man målte 25-OH-D-vitamin - det bedste mål for D-vitamin-status - 
på både de syge og et større antal raske, som blev tilfældigt udvalgt af de i alt syv millioner ansatte. 
Man fandt, at “et højt cirkulerende niveau af D-vitamin hænger sammen med lavere risiko for 
sklerose”. Lavt D-vitamin-niveau var særligt risikabelt for unge under 20 år. 
Hvor meget D-vitamin er nok? Når værdien for 25-OH-D var mindst 99 nanomol/liter serum, var 
risikoen for sklerose lavest og nede på ca. 40% af det gennemsnitlige. Forskellen var statistisk 
sikker. Til sammenligning anses værdier under 50 for udtryk for utilstrækkelige mængder D-
vitamin, eller mangel. Den slags værdier fi nder man hos et fl ertal om vinteren. 
Teorien om at D-vitamin hindrer sklerose er altså styrket. Man skal sørge for at bringe sig på sikker 
afstand af utilstrækkelige mængder eller mangel. Det kan lade sig gøre om sommeren, men fra 
oktober til april kræver det hos stort set alle - på vore breddegrader - tilskud. 
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