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Klorofyl (af græsk khloros ’gulgrøn’ og 
phyllon ’blad’) findes i alle grønne plan-

ter og må betragtes som det mest udbredte 
naturstof, samtidig er det en af de vigtigste 
kemiske forbindelser, da det via fotosyntesen 
er betingelsen for alt andet liv. det forekom-
mer ikke i fri form, men er med protein knyt-
tet til de gule pigmenter carotin og zanthofyl. 
bladgrøntets metalliske bestanddele er mag-
nesium og jern.

i skolemedicinen hører klorofyl til de for-
holdsvis nye terapeutika. e. bürgi (bern) 
publicerede 1916 den første meddelelse om 
klorofylets bloddannende egenskaber.1 Hans 
interesse for naturstoffet skyldtes Willstät-
ters opdagelse kort tid forinden af dets nære 
kemiske slægtskab med blodfarvestoffet 
hæmoglobin.

bürgi’s forsøg viste, at klorofyl fremmer 
hæmoglobinnydannelsen (siden bekræftet af 
andre forskere). Han fandt også, at klorofyl 
brugt som sårlægemiddel mindsker væskedan-
nelsen, stimulerer granulationen og epitheli-
sationen; desuden virker det kraftigt desodo-
riserende. den sidstnævnte effekt udnyttes til 
bekæmpelse af ildelugt (sved, menstruation, 
åndedræt). Hæmoglobin og dets nedbryd-
ningsprodukter hæmatoporfyrin og bilirubin 
er ligeledes sårlægende. det schweiziske seru-
minstitut fremstillede derfor en sårsalve af 
kolofyl og blodfarvestof.2

den amerikanske læge Gruskin offentlig-
gjorde 1940 sine positive resultater af sårbe-
handling (1200 personer) med en klorofyl-
salve.3 Hans landsmand W. F. bowers brugte 
under anden verdenskrig klorofyl i en 10 pct. 
vandopløsning til sårbehandling på lazaret-
ter; han nævner 400 tilfælde, hvor inficerede 
sår hurtigere blev helet.4 l. m. smith og a. e. 
livingstone beretter om dyreforsøg med klo-
rofylpræparater opløst i vand. to trediedele 
af de dermed behandlede dyr havde en ca. 25 
pct. kortere helingsperiode, det gjaldt endog 
67 pct. af dyrene, hvis sår man inficerede med 
Streptococcus aureus og Staphylococcus haemoly-
ticus.5 e. b. Carpentier beretter ligeledes om en 
lang række tilfælde,6 hvor sår og betændelser, 
der ikke kunne helbredes med gængse midler, 
blev positivt påvirket af en klorofylopløsning 
(mere end hvis han applicerede en klorofyl-
salve). bowers og Carpentier fandt endvidere, 
at fugtige omslag med klorofyl hjalp mere end 
en forbinding med penicillin.

det har de senere år i faglitteraturen været 
meget omdiskuteret, hvorvidt klorofyl virker 
bakteriostatisk. bowels mente, at den tilsy-
neladende antibakterielle effekt er en stimu-
lering af de celler, som ligger såret nærmest, 
d.v.s. kroppens repressive reaktion suppleret af 
klorofylets granulationsfremmende virkning.

Nyere undersøgelser viser imidlertid en klar 
og specifik virkning af vandopløst klorofyl på 
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mange mikroorganismer. Navnlig amerikan-
ske publikationer fremhæver den særlig gode 
virkning i behandlingen af forskellige betæn-
delser.7 en mundskylning med 0.1 pct. kloro-
fylopløsning virker hæmmende på Lactobacil-
lus acidophilus, som formodes at give caries; 
klorofyl egner sig således som forebyggende 
additiv i tandplejemidler.8

o. priessnitz omtaler den granulations-
fremmende virkning af vandopløst klorofyl på 
mindre sår, brandsår, ulcus cruris, impetigo 
contagiosa, ulcerøse eksemer, betændte og 
åbne sår.9 F. W. meyer kunne med en klorofyl-
salve helbrede ulcus curris, brandsår og gamle 
sår forgæves behandlet med andre midler.10 
Vandopløst klorofyl og klorofylsalver havde i 
et meget stort klinisk materiale særdeles god 
virkning på bylder på de nedre ekstremiteter.11 
Rapporter fra en række farmaceutiske firmaer 
refererer resultater med vandopløste kloro-
fylpræparater mod sinusitis, hæmorroider, 
kløende udslæt, øjenlåg- og hornhindebetæn-
delse;12 brandsår reagerer særlig positivt på 
klorofyl-behandlingen.13

da klorofyl er kemisk nært beslægtet med 
hæmoglobin var det nærliggende at ordinere 
det mod anæmi. talrige kliniske forsøg viser, 
at naturstoffet forøger blodets indhold af leu-
cocyter og thrombocyter. også på arterieskle-
rose har klorofyl en markant virkning: blod-
cirkulationen bedres og hjertemuskulaturen 

aktionerer kraftigere med samtidig varig 
sænkning af blodtrykket (idet de små arte-
rielle blodkar udvides) og mindskelse af 
kolesterinaflejringen.14

der råder enighed om, at klorofylet selv i 
store doseringer ikke giver skadelige bivirk-
ninger. efter udvortes applikation viser der sig 
yderst sjældent tegn på overfølsomhed f.eks. 
hos allergikere.
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