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A napfény ultraibolya (UV) sugarai jó hatást 
gyakorolnak a sclerosis multiplexre (SM), 

azonban nem azon a módon, ahogyan korábban gon-
dolták – a megállapítást egy állatkísérlet nyomán tet-
ték kutatók. A hír értékelésénél ugyanakkor fontos 
tudni: az állatkísérletekről szóló beszámolókat csak 
érdekességként érdemes elolvasniuk az érintettek-
nek és érdeklődőknek, azokból sosem lehet közvetle-
nül az emberekre is igaz megállapításokat tenni.

Az egérkísérlet leírása a Proceedings of the Natio-
nal Academy of Sciences című szaklapban jelent 
meg, s a Medical Online adott róla számot. Ha igazo-
lódnak a kutatás eredményei, akkor ez megdönt egy,  
a betegséggel kapcsolatos, évtizedek óta elfogadott 
hipotézist. A tudósok mindeddig azt feltételezték, 
hogy a trópusokon azért fordul elő ritkán a sclerosis 
multiplex, mert a napfény UV sugárzásának hatásá-
ra nagy mennyiségű D-vitamin szintetizálódik az em-
berek szervezetében. Ezt támasztotta alá az is, hogy 
Európa és Észak-Amerika északi területein gyakoribb 
volt a betegség, mint délebbre. Ez vezetett a „széles-
ségi fok” hipotézishez, amely szerint a nagy mennyi-
ségű D-vitamin megóvja az embereket az SM kiala-
kulásától.

Közvetlen ok-okozati kapcsolatot azonban soha 
nem sikerült igazolni a D-vitamin-hiány és a sclero-
sis multiplex között. Emellett, a korábbi állatkísérle-
tekben, amelyekben SM-szerű betegségben szenve-
dő egereknek D-vitamint adtak, csak az olyan nagy 
mennyiségű vitaminnak volt valamelyes befolyása, 
aminek már toxikus hatásai voltak – mondta el Hector 
DeLuca, a Wisconsini Egyetem biokémikusa. „Egysze-
rűen nem állt össze a kép. Ezért döntöttünk úgy, hogy 
megvizsgáljuk, hogy nem maga az UV sugárzás befo-
lyásolja-e a betegséget” – indokolta vizsgálatukat.

Sclerosis multiplexben autoimmun folyamat miatt 
elpusztulnak a központi idegrendszerben az ideg-

rostokat szigetelő velőshüvelyek. Kísérletsorozatuk-
ban DeLuca és munkatársai olyan fehérjéket fecs-
kendeztek be egereknek, amelyek hasonló elválto-
zást hoznak létre, mint amilyen az emberi SM-ben 
létrejön.

Az egerek egy részét UV sugárzásnak tették ki 
a károsító fehérjeinjekció előtt és után, másik ré-
szük csak az injekciót kapta meg, UV kezelés nélkül.  
Az UV sugárzásban is részesülő egerekben sokkal 
kevésbé mutatkoztak az SM-szerű betegség tünetei, 
mint a másik egércsoportban, noha a sugárzás hatá-
sára nem emelkedett jelentősen az állatok vérében 
a D-vitamin szintje.

Egy másik kísérletben az egerek egyes csoportjai 
különböző dózisú D-vitamint kaptak, de UV sugár-
zást nem alkalmaztak. A D-vitamin nem befolyásol-
ta sem a betegség kezdetét, sem súlyosságát, sem 
az előrehaladását. Mindezekből azt a következtetést 
vonták le, hogy az ultraibolya fény nem a D-vitamin 
koncentráció növelése révén fejt ki hatást a sclerosis 
multiplexre, hanem valamilyen más hatásmechaniz-
mus révén.

George Ebers, az Oxfordi Egyetem neuroló gusa 
szerint kétségtelen, hogy a „szélességi fok” hipo-
tézisnek vannak érdemei, hiszen az SM előfordu-
lása valóban függ a földrajzi elhelyezkedéstől.  
Azt is megemlítette, hogy az északi területeken 
gyakoribb az SM a májusban született gyermekek-
ben, mint a novemberi születésűekben, amit azzal 
magyaráznak, hogy a májusi újszülöttek esetében 
az anya terhességének nagy része télre esett, ami-
kor kevés a napfény. Ennek a jelenségnek a magya-
rázata egészen más lehet, mint ami az UV fény ha-
tásának magyarázata a megbetegített egerekben.

DeLuca és munkatársai még nem tudják, hogy az 
UV fény miként fejti ki hatását az SM-re – további ku-
tatásaikkal erre a kérdésre keresnek választ. 
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