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Docent INGVAR LILJEFORS, bi-
trädande överläkare vid medicinska
Kliniken, S:t Görans sjukhus, Stock-
holm, har undersökt den profylak-
tiska effekten av vitamin C - askor-
binsyra - i form av en dubbel-blind-
studie på 40 deltagare i en repeti-
tionsövning under fyra veckor. Aktiv
substans  gavs  i  en  dos  av  1  g  ×  2
under två veckor, placebo i resteran-
de två. Tio personer sjuknade under
behandling med C-vitamin, nio un-
der placebo-behandling. C-vitamin
har inte visats ha nagon profylaktisk
effekt vid exponering för förkyl-
ningssjukdomar.

Bland de preparat som allmänt an-
ses kunna ha profylaktisk effekt
mot virussjukdomar i övre luft-
vägar av »förkylningstyp» intar vi-
tamin C — askorbinsyra — en fram-
trädande plats. En nyutkommen
bok av Nobelpristagaren Linus
Pauling, »Vitamin C and the Com-
mom Cold», ger ytterligare hopp åt
dem som i forkylingstider försö-
ker undkomma denna irriterande
beständsdel i vårt sjukdomspano-
rama. Flera av de kliniska studier
som gjorts för att visa askorbinsy-
rans skyddseffekt vid exposition
för förkylningssjukdom är emeller-
tid ej invändningsfria (The Medi-
cal Letter 1970, 1971). I News-
week (1971) refereras en experi-
mentell studie i vilken höga doser
av vitamin C inte givit skydd mot
inokulerade förkylningsvirus. Då
det sålunda tycktes finnas rum för
ytterligare en kontrollerad studie
har en sådan utförts i samarbete
med Astra Läkemedel AB.

Material och metod
Bland deltagare i ett repetitions-

övande krigsförband hösten 1971
uttogs 40 man, som förklarade sig
villiga att under övningen låta sig
behandlas med vitamin C som för-
kylningsprofylax. Deltagarna var i
åldrarna mellan 27 och 56 år (me-
delålder 36,5 år). Ingen av del-

tagarna hade diabetes eller benä-
genhet för urinvägssjukdom; annan
medikamentell behandling förekom
inte heller. Deltagarna utfrågades
om genomgångna övre-luftvägsin-
fektioner av förkylningskaraktär
det senaste året. Ingen hade kli-
niskt påvisbar infektion vid för-
sökets början.

Preparatet var i brustablettform
och doserades l tablett morgon och
kväll. Behandlingen pågick i fyra
veckor med början fem dagar ef-
ter inryckningen. Försöket utför-
des som »double-blind cross-over
trial» så att varje deltagare fick
hela tablettsatsen för behandlings-
tiden, varav hälften var aktiv sub-
stans och hälften placebo, slump-
vis fördelade på de första två och
sista två veckörna. Mängden aktiv
substans var l g per tablett.

Registrering av insjuknande i
övre-luftvägsinfektion gjordes så
gott som dagligen av författaren.
Efter svårighetsgrad indelades sym-
tomen i två grupper:

1) Lätta,     katarrala    symtom,
symtomatisk   behandling;    tjänst-
bara.

2) Svårare   katarrala    symtom
med   feber   och   allmänpåverkan,
komplikationer   (otit,   pneumoni);
ej tjänstbara.

Registrering av symtom gjordes
under de två första veckorna (pe-
riod I) för sig. Personer som då in-
sjuknade undandrogs studien i de
två sista veckorna (period II).

Resultat

Sexton personer – åtta i varde-
ra delgruppen – hade det senaste
halvåret haft övre-luftvägsinfektion
av förkylningskaraktär.

Under period I (se Tabell I) be-
handlades 25 personer med vitamin
C och sex av dessa insjuknade mot
fem av de femton som behandlades
med placebo. Under period II av-
bröt tre personer behandlingen
men av återstående 26 ej tidigare
sjuka insjuknade åtta jämnt förde-
lade på delgrupperna A och B.
Sammanlagt insjuknade tio under
intagande av C-vitamin, nio under
placebobehandling.

Inga biverkningar relaterade till
behandlingen kunde iakttas.

Diskussion
Av tidigare undersökningar rö-

rande effekten av vitamin C vid
förkylningssjukdomar är några av
äldre datum (Cowan oa 1942;
Glazebrook, Thomson 1942) eller
mindre väl kontrollerade (Bessel-
Lorck 1959; Ritzel 1961; Wilson,
Loh 1969). Den har redovisade un-
dersökningen gjordes förutsätt-
ningslöst på en grupp av individer
vilka man kunde förutsätta skulle
drabbas av en förkylningsepidemi.
Genom daglig kontakt kunde även
relativt lindriga symtom registre-
ras. Hälften av de i försöket in-
gäende personerna drabbades av
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övre-luftvägssymtom dock endast
sex av sådan art att de medförde
tjänstoduglighet. Någon skyddsef-
fekt av vitamin C kunde ej spåras.
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