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Seniorer mot Corona

Nu i slutet av april står det klart att svenskar 70+ kan tvingas isolera sig under 
lång tid mot CoViD-19. Smittan har långsamt släppts fri utom kontroll enligt 
den svenska regeringens strategi. Samtidigt kontrollerar Sveriges grannländer 
Danmark, Norge, Finland och Tyskland epidemin väl med låga dagliga dödstal 
jämfört med Sverige. I detta läge gäller det för äldre svenskar att ta saken i egna 
händer och systematiskt förebygga och motverka smittrisker och hälsoproblem.  

Syre och Andning  

Ett fungerande syreupptag från lungor till blod är livsviktigt för människan. Vid 
CoViD-19 försämras upptaget genom att lungvävnader skadas. Viruset har fått 
namnet SARS-CoV-2 där SARS står för Severe Acute Respiratory Syndrome.  
Viktigaste behandling mot allvarlig CoViD-19 är därför en extra syretillförsel. 
För detta använder vården andningsmasker och i svåra fall respiratorer.

Oxidativ stress

Cellernas användning av syre för sina livsprocesser medför också bildning av 
skadliga syreradikaler. Dessa motverkas av antioxidanter. Med åldern försämras 
ofta antioxidantförsvaret vid ökad oxidativ stress. När syrerika lungvävnader 
invaderas av SARS-CoV-2 pressas antioxidantskyddet. Mängden syreradikaler 
ökar och lungfunktionen skadas särskilt för äldre. Syretillförsel kan då krävas 
men den förvärrar samtidigt oxidativa skador. Det är därför angeläget att stärka 
antioxidantskyddet i både förebyggande och sjukdomslindrande syfte.

Antioxidanter

Grundläggande för antioxidantförsvaret är speciella enzymer som eliminerar 
superoxidradikalen och peroxidradikaler bildade från luftsyre. Detta försvar 
behöver kompletteras med specifika antioxidanter från kost och kosttillskott. 
Redan för 50 år sedan lyfte den världsberömde kemisten Linus Pauling fram 
vitamin C som medel mot förkylningar. Vid infektioner och inflammationer ökar
typiskt mängden syreradikaler och tillförseln av antioxidanter behöver då öka i 
motsvarande grad.

Askorbinsyra



Askorbinsyra (vitamin C) är en central vattenlöslig antioxidant som även 
regenererar många andra antioxidanter. Människan är nästan ensam bland 
däggdjuren om att inte själv kunna bilda ämnet. När luftvägsvirus härjar och 
särskilt vid symptom tar många hälsointresserade flera gram neutraliserad 
askorbinsyra per dygn. Sådan kan inhandlas som pulver eller brustabletter och 
intas lämpligen vid flera tillfällen under dygnet. Särskilt i Ostasien har även 
intravenös tillförsel använts för vissa coronapatienter.

Vitamin D

Många initierade anser sig få stor hjälp av 50 - 100 µg vitamin D om dagen för 
att förebygga luftvägsinfektioner. Detta fettlösliga vitamin bildas i huden med 
hjälp av solljus. Tillskott är därför viktigast under vinterhalvåret. Mörkhyade har
lägre bildning på nordliga breddgrader. Vitamin D ger biokemiskt ett specifikt 
antioxidantskydd liknande det från karotenoider men har även andra funktioner. 
Biosyntesen utgår från kolesterol och kolesterolsänkande statiner är av detta och
andra skäl olämpliga för de flesta äldre.

Zink

Superoxiddismutas är ett enzym som bryter ned den direkt från syrgas bildade 
superoxidradikalen. Detta enzym har zink som en nödvändig centralatom. När 
lungvävnad skadas av ett virus med åtföljande oxidativ stress blir tillförsel av 
extra zink viktig. För intransport i celler behövs hjälpämnen såsom flavonoiden 
quercetin som finns i lök och äpplen. Malariamedlet klorokin har internationellt 
visat sig effektivt för behandling av CoViD-19 i tidiga stadier. Det stöder även 
intransporten av zink i celler.

Stödinsatser

När samhället kräver att äldre isolerar sig måste de rimligtvis få ett motsvarande 
förbättrat stöd. Mat för hämtning kan ersätta när restauranger inte är öppna eller 
tillgängliga. Näringsriktig kost är särskilt viktig för äldre. Vid symptom måste 
äldre som i andra länder erbjudas lättillgänglig testning. Syrgasbehandling måste
erbjudas dem som lämnas sjuka hemma eller på äldreboenden. Många behöver 
stöd för att använda mobil och dator i ensamhet. Framför allt måste den svenska 
coronastrategin ändras så att inte fler äldre offras i Sverige än i våra grannländer.


