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FORORD til Ny Effektiv Naturhelbredelse
Denne bog - eller disse bind! - hedder Ny Effektiv Naturhelbredelse. Der er tre grunde til denne titel.
Den første grund er indlysende: Værket er den nye reviderede, opdaterede og udvidede udgave af Effektiv Naturhelbredelse, der i
cirka et halvt årti har været udsolgt og vanskelig at opdrive.
I denne periode er det kommet for dagen, at de to oprindelige bind
har udgjort et yndet opslagsværk ikke alene i alternative klinikker,
men også hos en del alternativt orienterede læger, som har valgt at
arbejde ud fra de principper, der ligger kortlagt i den oprindelige
tekst.
Den anden grund til at teksten kaldes ny, er selvfølgelig den
indlysende, at det forløbne tiår har bragt en eksplosiv udvikling
indenfor emnet, og at denne udvikling bør tilgodeses i teksten. Til
min behagelige overraskelse har dette ikke betydet væsentlige
korrigeringer af de basale principper for rationel alternativ behandling, som jeg allerede i 1970'erne formulerede dem. Men
glædeligt er det også, at meget væsentlige landvindinger i de
forløbne år heldigvis har fundet sted og kræver at blive inkorporeret i den originale tekst.
Den tredie grund er, at det nu må stå klart ikke blot for de få, men
også for stadig mange andre, ja, for en støt voksende gruppe i vort
samfund, at den holdning og de metoder, der kommer til orde her,
i denne tekst, er part af den eneste acceptable løsning på vor tids
desperate helseproblemer - den svigtende sundhed i samfundet og
den eksplosivt voksende sygelighed, den svigtende helsepolitik,
den forfejlede behandlingspolitik, de forkerte prioriteringer, den
mangelfulde lægeuddannelse, det industrielle pres på sundhedssektoren og de talrige andre problemer i kølvandet på disse
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misérer.
Den samlede problematik er så overvældende, at kun radikal
nytænkning, grænseoverskridende rationel strategi og hurtig
handling vil have en chance for at kunne hamle op med disse
trusler om en snarlig og terminal katastrofe.
I sig selv vil denne bog ikke kunne løse problemerne. For problemerne skal løses på et langt højere etisk, socialt og politisk plan.
Men bogen kan måske blive en bestandel af, en inspiration og en
datakilde til den smerteligt nødvendige revolution, der snart må
indfinde sig, for at nye generationer skal have en mulighed for et
acceptabelt levned, for sundhed og det frodige kreative livsforløb,
som de nye erkendelser fra vore dages videnskab i realiteten
muliggør; men som den socialpolitiske og industriøkonomiske
blokade afskærer os fra.
Karakteristisk for perioden, der er forløbet siden første udgave af
denne bog forelå, er en meget kraftig højnelse af den almene
bevidsthed om miljøproblematik, økologi og de krav, som
borgerne kan og bør stille til de såkaldte myndigheder, vedrørende klarlæggelse og løsninger indenfor denne sektor.
Dette har ført til mange prisværdige initiativer; men også til en hel
del forfejlede tiltag. De forfejlede indslag skyldes i første række, at
med den nye grønne og miljøbevidste bølge er begreber som
"alternativt" og "økologisk" blevet modeord og trend-bølger med
alle de kommercielle, medieinducerede og andre sociale belastninger dette medfører. Man kan idag købe økologiske fisk og
juletræer og alternative muffedisser og kattegrus. Mens dette
sikkert kan give en vis gruppe miljøforkæmpere en syntetisk
orgasme, må man desværre erkende, at politisk og samfundsmæssigt rykker det ikke positivt nogen funktionelle brikker.
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Når forfatteren af disse sider ofte ikke deler den for tiden udbredte
entusiasme vedrørende de holistiske, alternative, miljøpositive,
orthomolekylære og andre fremgange i medierne skyldes det, at
objektivt analyseret viser alt dette sig at være snak og mediemundsvejr. Der er nemlig stadigvæk ingen åben, objektiv og
afdækkende debat om disse emner i relation til problemerne i vort
sundhedsvæsen og til, hvordan de kunne løses. Når man har
punkteret de mange mediebobler, skrumper også det endelige
billede af den alternative fremmarsch. Nogle få jordemødre har
lært akupunktur! Bravo! Visse hospitalslæger protesterer ikke
længere mod, at cancerpatienter får alternativ behandling! Bravo!
(Men størstedelen protesterer stadigvæk! - Absolut non-bravo!).
Og syge skatteborgere, hos hvem det syge sygdomsvæsen i en
eller flere menneskealdre kontinuerligt har haft snablen nede i
lommen, nægtes den rationelle behandling, som de i dyre domme
har betalt for, men ikke kan få, fordi danske læger i deres
medicinalsponsorerede uvidenhed ikke har fundet det nødvendigt
og politisk tækkeligt at gøre det hjemmearbejde, som deres
skattebetalte stillinger og sociale placering uomtviseligt kræver.
Når jeg er ude af stand til at deltage i den almindelige eufori over
de alternative terapiers indtog i den offentlige medieverden og den
medfølgende medieillusion, der giver udtryk for, at der rent
faktisk foregår en udvikling i denne sektor, skyldes dette, at der
rent faktisk - fra en objektiv synsvinkel - ikke blot ikke foregår
nogen udvikling; men at der i realiteten længe har foregået og
stadigvæk pågår en dramatisk reduktion af de eksisterende
muligheder for effektiv alternativ behandling.
Det officielle mediebrøl i TV og på dagbladsforsider giver entusiastisk udtryk for en betydelig forbrødring mellem - på den ene
side - den ærkelægekonventionelle farmaceutiske og benhårde
kapitalistisk magtsektor og det marionetagtige lægekorps og - på
den anden side - fortalerne for og brugerne af de alternative
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terapier.
Men ude i virkelighedens verden - fjernt fra TV-skærme og
avisforsider - er realiteterne, at den gamle skyttegravskrig mellem
parterne er ganske uændret og for den alternative sektor væsentligt forværret.
I det forløbne tiår er således talrige effektive og ganske ufarlige
naturmidler blevet fjernet fra forhandlernes hylder og dermed
gjort utilgængelige for såvel patienter som behandlere. Disse
indgreb er foretaget især i tilfælde, hvor alternative kurative
midler truede salget af farmaceutiske receptmediciner med
garanterede bivirkninger, der med sikkerhed ville danne basis for
salget af endnu flere mediciner med tilsvarende garanteret flere
bivirkninger og dermed salg af flere mediciner og så videre, og så
videre -- !
Denne myndighedsdirigerede metodiske svækkelse af folkehelsens basismidler er foregået direkte under snuden på de ellers altid
så tilsyneladende opvakte medier, hvis fokus på karensdagen og
bypass-køerne sjældent svigter. Hvem har programmeret dem til at
gå i koma, hver gang det gælder overgreb på naturmedicin og den
orthomolekylære forebyggelse og behandling, der ikke blot kunne
frelse nationen for utallige lidelser, men også fra uoverskuelige
udgifter, som i sidste instans uhæmmet suges ud af skatteborgerens ubevogtede lommer.
Med andre ord: Træet skal jo kendes på sine frugter. Det statslige
officielle væsens tilsyneladende positive interesse for alternativ
forebyggelse og sygdomsbehandling er efter sine resultater at
dømme iscenesat udelukkende for at bluffe befolkningen, så den
frivilligt accepterer og betaler for dette cirkus og - som konsekvens
af de brudte løfter om indførelse af mere rationelle orthomolekylære behandlingsformer - lider uden protester.
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Og der er intet nyt i dette. Det har pågået i et halvt århundrede
eller længere. Dengang - for blot et par årtier tilbage - hed
signalerne i den ærkelægekonventionelle fordømmelse: kvaksalveri, svindel, kriminalitet - og så videre - og alternative behandlere
blev jagtet med telefonaflytninger og politihunde.
Idag hedder det: Samarbejde, dialog, forståelse, integreret medicin,
alternativt forum og meget andet. Men den skjulte dagsorden er
nøjagtig den samme som for 30 eller 50 år siden. Den hedder:
informationsforvridning og skræmmekampagner, penge, prestige,
magt og dominans.
Hvis nogle læsere finder, at denne vurdering er overdreven
negativ, og at nærværende forfatter er forudindtaget vedrørende
den aktuelle situation, bør jeg som dokumentation fremføre
følgende:
Ukendt for størstedelen af befolkningen pågår der i skrivende
stund indenfor det dominerende EU-bureaukrati en anstrengelse
for at gennemføre et ekstraparlamentarisk direktiv, der vil binde
EU-lande - og dermed deres forsvarsløse borgere - til et regelsæt til
stor skade for den nationale folkesundhed og sygdomsforebyggelse.
Det drejer sig om indførelse af et loft over tilladte kosttilskud, for
eksempel vitaminer og mineraler. Dette vil medføre, at visse
kosttilskud ikke længere kan sælges frit indenfor det nuværende
europæiske regi, at mange gradvis vil blive helt fjernet fra markedet, og de resterende ikke vil kunne bruges i terapeutiske doseringer, altså til egentlig rationel sygdomsbehandling, som beskrevet i
denne bog. Initiativet til disse omfattende begrænsninger kommer
ikke som et ønske fra nogle af de europæiske befolkninger, men
efter
alt
at
dømme
udelukkende
fra
kommer-
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cielle/finansielle/industrielle lobby-grupper, hvis aktiviteter i stor
udstrækning er mørkelagt.
Der findes overhovedet ikke nogen væsentlig videnskabelig begrundelse for at foretage disse indskrænkninger. Af indlysende
biokemiske årsager har vor organisme i almindelighed en meget
bred tolererance overfor nutrienterne - i modsætning til, for
eksempel, mediciner.
Der eksisterer et klart behov for begrænsning af mediciner, konserveringsmidler, sprøjtemidler, farvestoffer, smagsstoffer, sødestoffer, andre tilsætningsstoffer og meget mere af samme skuffe. Men
disse problemområder udgør ikke mærkesagerne i EU-regi.
Tværtimod! Det gør derimod begænsningen af vitaminer.
såfremt dette regulativ gennemføres vil effektive megakosttilskud
i bedste fald blive konverteret til receptmedicin, som næppe nogen
læge vil ordinere, da disse substanser antagelig ikke vil dukke op
på apotekerens computerskærm!
Og selv om det lykkes en idealistisk læge at gennemføre en ordination - og enkelte idealistiske læger findes faktisk! - vil det stadig
ikke have nogen særlig virkning, fordi den øvre grænse for indtagelse allerede vil være fastlagt i et kontor langt borte fra
Danmark og hér være sat så lav, at den i de allerflaste tilfælde ikke
kan have nogen effektiv terapeutisk virkning.
Om nogle læsere måske ville betvivle eksistensen af disse forhold,
bør jeg give et eksempel til orientering:
B-vitaminet pyridoxin = B-6 er en udpræget mangelnutrient, som
det fremgår at senere afsnit i denne bog. Terapeutiske doseringer
op til 2.000 mg daglig gives i behandlingen af lidelser som PMS,
osteoporose, migræne og epilepsi, graviditetsforgiftning, asthma
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og autisme hos børn og desuden forebyggende mod fosterskader
og skadevirkninger ved kemoterapi samt ved mange andre
tilstande.
Gennemføres det foreslåede nye EU-kosttilskudsdirektiv, vil den
maksimale dosering af vitamin B-6 (pyridoxin) ikke få lov at
overstige 25 mg - og det tilmed på lægerecept!
Mens de folkevalgte feberhedt forbereder sig på at høste næste
valgs stemmer, høvler bureaukratiske kræfter uhæmmet efter at
opnå en EU-harmonisering, også for vitaminerne etc., ganske
uanset om en sådan har det fjerneste at bestille med de europæiske
befolkningers egentlige helse- og sundhedsbehov eller om de
direkte modarbejder disse.
Alle de egentlige afgørelser foregår under den store bureaukatiske
dyne og helt udenfor synsvidde af de befolkninger, der vil blive
ofrene for disse helt uvidenskabelige, irrationelle og udemokratiske vedtagelser.
De overraskende afgørelser rammer også de folkevalgte, der
gennem talrige år har fokuseret hoveddelen af deres energi på
netop at blive folkevalgte, men som oftest er praktisk talt kemisk
rensede for viden om de forhold, de officielt beskæftiger sig med.
En simpel quiz eller enkelte punktspørgsmål fra deres basale
pensum viser hurtigt deres afgrundsdybe uvidenhed om så
fundamentale spørgsmål som, for eksempel, hvad vitaminerne i
vor organisme foretager sig, hvad underskud af dem medfører og
hvilken helsegavn deres rationelle anvendelse kan give os alle.
Men i talrige for befolkningen skæbnesvangre situationer er det
netop disse personer, der tager de afgørende beslutninger baseret
alene på personlig uvidenhed og lobbyfodret dysinformation.
Når de overhovedet er i stand til at tage afgørende beslutninger!
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For ofte har vore folkevalgte repræsentanter ikke engang nogen
mulighed for at repræsentere vor vilje, viden og holdning. Beslutningen er nemlig allerede taget andetsteds. Og som oftest i
Bruxelles!
Som det forholder sig med vort landbrug, vort fiskeri, vort arbejdsmarked, vor miljøpolitik, og dermed blandt andet giftstofferne i
vor kost, og talrige andre forhold, står vi ikke længere valgfrie,
men bundet til aftaler indgået uden for landets grænser i form af
handelskonventioner, regulativer, overenskomster og deslige, der
er blevet til mestendels i dølgsmål og oftest ganske uden parlamentarisk demokratisk kontrol.
Dette mønster fremgår at talrige medieinterview, udtalelser ved
møder og andre erklæringer. Sociologisk er det interessant,
hvordan de hastigt skiftende såkaldte sundhedministre altid kan
være overraskede, forbavsede, forbløffede og forfjamskede ved
præsentationen af helseproblemer, som den bekymrede og socialt
engagerede borger har set komme krybende eller galopperende
gennem en længere tid.
De folkevalgtes afgrundsdybe uvidenhed skyldes i første række
deres informationskilder. Det er ikke forfejlet at kalde disse for
dysinformationskilder. Det kan i talrige tilfælde dokumenteres, at
den bureaukratiske omklamring af de folkevalgte sker ved hjælp
af direkte vildledende dysinformation; selvfølgelig med negative
konsekvenser for den politiske beslutningproces og fatale
konsekvenser for folkesundheden. Det grimt eksempel på dette
fænomen er for eksempel er den officielle holdning til
EDTA/bypass-problematikken.
Den eneste mulighed for befolkningen for at opnå sund helserøgt,
rationel sundhedsforvaltning og behandlingsstrategi er direkte,
informeret og aggressivt involveret engagement i den politiske
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proces omkring disse problemer. Desværre er en væsentlig del af
den alternative bevægelse slet ikke tunet til en sådan adfærd. Den
er politisk passiv, selvafgrænsende og lammet af pænhed og en
frelst fornemmelse af, at involvering i det politiske spil indebærer
en form for forurening. Men netop her ligger så situationens
pinligt uomgængelige valg: Enten håb om overlevelse og
udvikling med en afsmitning af politisk forurening - eller komfortabel og frelst isolation med påfølgende hurtig begravelse!
En koncentrisk, lukket og indforstået alternativ menighed, der kun
udveksler data med de allerede frelste, vil ikke kunne igangsætte
den desperat nødvendige samfundsmæssige udvikling. At arbejde
for helse i Danmark uden samtidig at arbejde politisk er selvamputerende.
Til slut: Målsætningerne med denne bog er de samme, som kom til
orde i forordet til første udgave, gengivet nedenfor. Jeg pointerer
endnu engang, at denne fremstilling er baseret på ernæringsterapi
og orthomolekylær forebyggelse og behandling. Talrige andre
effektive alternative terapier eksisterer. Deres kursoriske omtale
eller tilfældige udeladelse i denne tekst angiver ikke nogen
kvalitetsvurdering.
Visse praktiske bemærkninger bør tilføjes: Blandt ændringerne i
denne udgave indgår stavning. Tidligere har je været en konservativ tilhænger af korrekt dansk og dermed af korrekt dansk
retsskrivning og stavemåde. Et tiår, den danske retskrivnings
skizofrene irrationelitet samt Internettet har ændret min holdning.
Stavning skal - i princippet i alle sektorer, men især i denne sektor
- være et værktøj til information, og det er et elendigt værktøj, hvis
en dansker på Internettet skal søge oplysninger om ortomolekylær
fenylalanin og ikke kender den engelske stavemåde orthomolecular
phenylalanine. Jeg har derfor efter bedste evne - fortrinsvis ved
hjælp af parenteser - bestræbt mig efter at benytte internationale det vil sige: engelsksporogede - stavemåder, og hvor dette ikke var
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fyldestgørende, sætte disse i parentes.
Som allerede nævnt er denne holdning kraftigt fremskyndet af
blandt andet Internettes hastigt voksende betydning indenfor det
senest tiår. Denne nye kilde til information er - som allerede af
medierne til besvimelse repeteret - verdenshistorisk i sin betydning og i sit format. For mig og andre helseforskere betyder dette
helt nøgent og centralt, at information ikke længere kan censureres, forfalskes, fordrejes, monopoliseres og nedfryses af dette eller
hint regeringsbureaukratiske agentur. Selv slyngelstater som Irak
og Nord-Korea har problemer med Internettet - har problemer
med uhæmmet information. Vi savner stadig, at de samme
problemer for alvor rammer det selvstændige, demokratiske EUdronningerrige DK. Men forhåbentlig vågner DK-boerne i tide,
inden EU helt har taget fusen på dem!
Til slut må jeg bede om læsernes langmodighed. De bedes erindre,
at en genudgivelse og opdatering af en tidligere udgivelse kræver
respekt overfor en basistekst. Ofte når fingeren klør efter at ændre
i det oprindelige, må man styre sig selv, fordi en ny køber har krav
på at erhverve sig den oprindelige tekst. Indenfor et emne, med en
så dynamisk udvikling, som den nærværende, kræver dette en så
varsom balancegang, at den næppe altid kan lykkedes fultud.
Læseren må derfor bære over med mig i visse passager, hvor
teksten allerede nu, efter blot et tiår, forekommer uddateret og
tidsmærket. Disse passager vil imidlertid let kunne identificeres,
og vil måske i det lange løb bibringe bogen en vis kvalitet at
historisk perspektiv og period flavour.
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FORORD til Effektiv Naturhelbredelse
Denne bog er blevet til gennem kursusvirksomhed. Dens
hovedsigte er praktisk: At give principperne for sygdomsbehandling med ikke-legemsfremmede substanser sammen med et
materiale, der illustrerer og giver eksempler på denne terapiform.
Sigtet er altså ikke en udtømmende fremstilling, men snarere en
indføring.
Med taknemmelighed tænker jeg på mine mange læremestre i Øst
og Vest, der viste mig denne vej. Tak skylder jeg også mine
kursister og mine kollegaer for de inspirende udvekslinger, der
tildanner begreber og formuleringer, så de bliver brugbare og
funktionsdygtige. At nævne navne er uoverkommeligt og vil kun
føre til, at nogen uretmæssigt forbigåes. Derfor blot: Tak til jer alle!
Erik Kirchheiner
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INDLEDNING: HELSE I HALVFEMSERNE
Vor tid og vort samfund præges af alternative tilbud, især indenfor
sundhedssektoren. Det er en udvikling, som for alvor startede for
cirka 20 år siden.
Efterhånden er alternativ helse blevet et modebegreb. Som det sker
med modebegreber, er også dette blevet både følelsesladet og
kommercialiseret, og dermed både uklart og fordrejet.
Jeg læser om "alternativ livsstil", hvor man danser rituelle danse,
spiser skvalderkålsgratin, drikker ginsengthe og lytter til new age
musak efter en astrologisk fastlagt køreplan.
Jeg skal ikke udtale mig om værdien heraf. Mange års erfaringer
maner til forsigtighed. Der er muligvis noget godt i meget af det.
Men ligesom andre af den alternative bevægelses pionerer, blandt
hvilke jeg vist tør regne mig selv, føler jeg mig ret fremmed i
denne mode-alternativitet, og - hvad der er væsentligere og værre
- så ser jeg også tydeligt, at meget vigtige spørgsmål og mål er ved
at blive tabt at sigte blandt rituelle danse og svalderkål.
Det kan blive livsvigtigt for os at standse op en stund og kaste et
blik tilbage på årsagerne til, at hele dette samtidsfænomen er
opstået.
Hvorfor og hvordan opstod den alternative helsebevægelse?
Hvilken funktion bør den have, og hvad bør være dens mål? Er
den en overflødig luksus eller en uomgængelig nødvendighed?
Har den en fremtid? Og i så fald hvilken?
Lad os begynde med det helt grundlæggende: Alternativt betyder:
noget andet, noget der er anderledes. Det står derfor i selve sin
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natur udenfor det gængse, det etablerede, og ofte i modsætning til
det. Der findes selvfølgelig ikke noget alternativ, hvis der ikke
findes noget etableret. Og det er nødvendigt at forstå, hvad der er
etableret, for at kunne definere, hvad der er alternativt.
Men allermest vigtigt er det at forstå, at der opstår ikke noget
alternativ, medmindre der er behov for det. Hvis det etablerede
dækker alle behov, ja, så er der selvfølgelig ikke grobund for
alternativitet.
Denne indsigt er væsentlig at erindre sig i debatten, når det
alternative angribes. Man må forstå, at forudsætningen for det
alternatives opståen er det etableredes utilstrækkelighed.
Samtidig er det også værd at huske, at al udvikling ville være
udelukket, hvis ikke der netop existerede alternativer. Al
udvikling begynder med et alternativ! Det kan ikke være
anderledes.
I vor sundhedssituation og sygdomsbehandlingssituation er det
etablerede
den
offentlige
lægeuddannelse
og
den
sygdomsbehandling og forskning, der udspringer heraf. Sammen
repræsenterer dette praktisk talt et monopol og er meget skarpt
afgrænset mod omverdenen. Indenfor findes enorme ressourcer,
extreme privilegier og beføjelser, monopoler og rettigheder og
prestige.
Det alternative er defineret ved ikke at være indenfor. Det
alternative er alt det i hensigt til behandlinger og holdninger, som
denne koncentration ikke indeholder. Det alternative har til
sammenligning ingen resourcer, ingen privilegier, ingen fast kerne
endsige magtkoncentration. Det har heller ingen prestige,
undtagen hvad den enkelte behandler måske opnår vis-à-vis en
patientgruppe. Men det alternative fungerer og praktiseres
alligevel på en eller anden måde under de givne vilkår, og da disse

30

vilkår ofte er særdeles barske, så må der, siden det overlever, være
et udtalt og bredt behov for dets tilstedeværelse.
Det alternative er først og fremmest en rodebutik, hvor man kan
finde alt muligt fra avanceret ernæringsterapi og orthomolekylær
behandling til symbolmaling og duftterapi, fra læsning af aura til
kiroprakti, rituelle danse, råkost og akupunktur.
Der er ganske klart ikke nogen indre linie eller sammenhæng
mellem disse ting, og at tale om alternativ terapi under eet, som
det gøres fra tid til anden, både af de alternative selv, men især af
deres kritikere, som om det var et helt integreret system og en
livsstil med et fundament af fælles begreber og idéer, er da også til
dels noget vås. Ikke desto mindre bliver det gjort flittigt især af de
mediemennesker, der bekender sig til overfladiskhed næsten som
religion.
For blot en lille smule analyse af de alternative metoder vil nemlig
vise os deres helt forskellige oprindelse. Nogle kommer direkte ud
af universitetet; - ikke ud af lægestudiet, nej; men for eksempel fra
de biokemiske, biologiske, fysiologiske fakulteter. Og dette gælder
ernæringsterapi og orthomolekylær medicin. Men andre alternative elementer er derimod hentet i Østens gamle kulturer, - det
gælder akupunktur og ayurveda, - og de bygger på en helt anden
tankegang og menneskeopfattelse end den, der danner basis for de
andre terapier.
Og atter andre bygger på andre afvigende traditioner, erfaringer
og holdninger - indiansk åndemaneri, gammelgermansk mysticisme, hippokratisk idealisme - med meget mere.
Der er ingen enhed i det alternative, og dets enkelte dele må derfor
bedømmes uafhængigt af hverandre.
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Anderledes med det etablerede: Det har en ganske klar struktur,
tankegang, holdning og begrænsning. Den etablerede lægevidenskab drejer sig om et stort apparat af industrielt fremstillede
hjælpemidler, og læger uddannes og trænes til at bruge og forvalte
dette apparat til "sygdomsbehandling".
Dette burde være i orden. I hvert fald lyder det godt i følge hensigtsparagraffen, - tilsyneladende rationelt og effektivt. Og da
dette system blev indkørt for ikke så forfærdeligt mange generationer siden, så var det da også dengang et enormt fremskridt. Men
fra vor tids synsvinkel, hvor godt er det så nu?
Idag er der opstået et stort alternativt pres på dette system, med
andre krav og andre tilbud. Det ville - som sagt - ikke være
opstået, med mindre der var og er et realt alternativt behov. Og da
vi kan konstatere, at det er der, må vi spørge os selv: Hvorfor?
Hvor er det, at det etablerede ikke dækker vore behov, således at
det alternative får mulighed for at opstå og blomstre?
Som bekendt er jo den ortodokse lægevidenskabs officielle syn på
de alternative metoder det, at det altsammen er fup og kvaksalveri. Vi belæres fra lægeside om, at hvad der praktiseres af lægerne
er videnskabeligt grundfæstnet, at de behandler med metoder og
mediciner, der er videnskabeligt efterprøvede, og at alle alternative metoder - under en hat! - mangler videnskabelig baggrund.
For eksempel har man i en evindelighed påpeget, at lægernes
medicin er videnskabeligt efterprøvet ved såkaldte placebo og
dobbelt-blind forsøg, mens dette ikke er tilfældet med alternative
midler.
Uden at komme ind på det interessante spørgsmål om den
absolutte nødvendighed og værdi af placebo/dobbelt-blind
studier, som stadig ikke er et afklaret og færdigdebatteret
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spørgsmål, så lad os bare holde os til den grundliggende påstand
om, at lægerne gør det, og de alternative gør det ikke.
Denne påstand er ganske enkelt ikke sand. Mange lægemediciner
var nemlig i gængs brug længe inden denne type afprøvninger
blev indført. Hvis man blandt de mest solgte håndkøbsmediciner
ser på for eksempel antaciderne - mod for meget mavesyre og sure
opstød, - så er der i denne kategori overhovedet kun lavet et eneste
moderne placebo blindforsøg, - og dette førte ikke til noget klart
resultat!
Men dette har sandelig ikke fjernet medicinen fra apoteket. Den
påståede positive, men ved nærmere analyse stort set udokumenterede virkning af de fleste kemoterapibehandlinger bør også
erindres i denne sammenhæng.
På den anden side: Visse alternative plantemidler er de bedst efterprøvede i verden. Det gælder for eksempel det udtræk af tempeltræet ginkgo, der nu i vid udstrækning bruges mod alderdomssvækkelse i mange lande, - også herhjemmme. Midlets globale
efterprøvning og de senere computeriserede resultater omfatter
over 8000 patienter i talrige placebo dobbelt-blind undersøgelser.
Selv om denne test er unik med hensyn til materialets størrelse, så
er den langtfra enestående, og en lang række plantebaserede
præparater - benyttet praktisk talt udelukkende af den alternative
sektor - er faktisk bedre videnskabeligt efterprøvede end en stor
del af apotekermedicinen fra den ældre del af farmakopéen.
Så nøjagtigt hvor videnskabeligt beviste og afprøvede er de højt
besungne lægemetoder og -mediciner?
Det ville Kongressen i USA pudsigt nok også gerne have rede på,
og de satte det højt kompetente og ubestikkelige OTA, Office of
Technology Assessment, til at vurdere og rapportere om værdien af
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de etablerede lægevidenskabelige metoder. OTA er en rådgivende
underafdeling under Kongressen og rummer nogle af verdens
bedste videnskabelige hjerner. Dette højtansete råd kom til det ret
forfærdende resultat, at 85% af alle lægevidenskabelige metoder
og mediciner ikke var tilstrækkeligt udforskede hverken med
hensyn til, hvordan de virkede eller, hvor sikkert det var at bruge
dem. Man kan vel herefter trygt påstå, at myten om de videnskabeligt velfunderede og afprøvede lægemetoder er eksploderet i en
grad, der gør det ret umuligt at samle skårene.
Men påstanden om, at den ortodokse lægebehandling altid hviler
på et gennemprøvet videnskabeligt fundament, har allerede
tidligere vist sig ganske urigtig. Dette kom klart til udtryk, da
lægerne monopoliserede akupunkturen. Tidligere var akupunktører altid - med ganske få undtagelser - alternative behandlere,
oftest med en særdeles god faglig baggrund. Deres arbejde blev fra
lægelig side regelmæssigt betegnet som uvidenskabeligt, som
kvaksalveri og placebo. Imidlertid organiserede det kinesiske
sundhedsvæsen på et tidspunkt en så klar demonstration af
akupunkturens effektivitet - kirurgi med akubedøvelse for åbent
kamera! - at det blev uholdbart længere at benægte kendsgerningerne. Da foretog den organiserede lægestand prompte den mest
forbløffende kovending i videnskabens historie. Gennem lov og
dom fik man forbudt alternative behandlere selvstændigt at
praktisere akupunktur. Man monopoliserede akupunkturen for
lægerne, der netop ifølge egne gentagne udtalelser ikke tillagde
den nogen værdi. Man eksproprierede hermed en behandlingsform, der slet ikke havde nogen relation til den videnskabelige
tradition og de videnskabelige krav, man altid påstod at have
håndhævet, - for eksempel overfor alternative akupunktørers
"orientalske overtro". Hvad man altid havde forkastet som uvidenskabeligt, gjorde man til sin ejendom, ikke fordi man havde fundet
en videnskabelig basis for det, men ud fra prestigemæssige,
monopolistiske og pekuniære motiver.
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Officielt gjorde man dette for at "beskytte befolkningen", og da det
er den samme befolkning, der kan gå til frisøren og få lavet huller i
øre og næse og den samme befolkning, der kan få udleveret gratis
sprøjter til narko, så er det indlysende hykleri i denne påstand ikke
yderligere kommentar værd. I realiteten måtte enhver alternativ
akupunktør leje en læge, der ofte hverken kendte til eller "troede
på" akupunktur, for at få lov til at arbejde under loven.
At denne monopolisering aldrig fik den ønskede virkning, fordi
elektroakupunktur og laserbehandling snart dukkede op, er så en
anden sag. Klart tegnede det sig i hvert fald, at lægerne ikke
behøvede en videnskabelig baggrund for at adoptere en metode.
Opportunisne, selvhævdelse og gridskhed er nok til at få en
behandlingsform accepteret, når blot det politiske pres samtidigt
er stærkt nok.
På det tidspunkt, hvor man organiserede denne take-over, og
endnu i en halv snes år derefter, lærte sygeplejepersonale og andre
under uddannelse indenfor sundhedsvæsenet gennem deres
lærebøger blandt andet følgende om akupunkturen: "Akupunkturen består af indstikning af nåle, der i længde varierer fra 3 til 24
cm og i tykkelse fra synål til stoppenål, på nøje bestemte steder af
legemet. Teoretisk skulle man herved punktere et kar og udtømme
den fordærvede "livsluft", idet man forestiller sig, at luften fra
lungerne føres ud i legemet gennem særlige kar. Da disse kar ikke
eksisterer, og da nålene ikke er hulnåle, har teorien intet som helst
med virkeligheden at gøre; - "(1).
I en situation, hvor lægelige metoder har vist sig ofte at være uden
solid videnskabelig basis, er det ikke underligt, at vi har to udbredte, men meget lidt omtalte, sygdomskategorier: de iatrogene
og nosokomielle tilfælde.
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Hit med ordbogen! Hiatros eller iatros på græsk betyder "læge" og
genos - som vi genfinder i ord som gen og genetik - har noget med
skabelse at gøre: iatrogen betyder altså lægeskabt, og det vi taler
om er lægeskabte sygdomme, lidelser opstået af lægebehandling.
I USA antager man efter bedste objektive vurdering - som efter alt
at dømme er meget moderat! - at cirka 30% af alle hospitalssenge
optages af patienter med iatrogene lidelser!
Og så er heri ikke engang medregnet de nosokomielle!
På den igen: Nosos er græsk for sygdom og komion er et hus, så
nosokomielle sygdomme er dem, man får i et sygehus eller
hospital; - enten som direkte del af behandlingen, når man for
eksempel får donorblod med leverbetændelse i, eller indirekte ved
smitte fra andre patienter eller smittekilder i udstyr eller miljø. Der
er ingen undersøgelser, der redeligt fortæller os, hvor mange
hospitalssenge, der optages af nosokomielle tilfælde; men i alle
tilfælde skal de selvfølgelig lægges oven i de moderate 30% for de
iatrogene tilfælde.
Hvor mange senge er der mon tilbage til dem, der ikke er blevet
syge enten på grund af lægen eller på grund af hospitalet?
Nu kunne man sige, at der er en væsentlig risiko ved al lægebehandling, især hvis det drejer sig om svær sygdom, og at dette
selvfølgelig bør tages i betragtning, når vi anskuer de iatrogene
tilfælde. Men kendsgerningen er, at mange af disse patienter slet
ikke var syge eller ikke særligt syge til at begynde med. De blev
syge af at blive undersøgt eller af forsøget på at stille en diagnose!
(9)
Vi er så dominerede af vort vesterlandske højteknologiske
sygdomsbehandlingssystem, at vi for det meste slet ikke ser dets
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ellers iøjnefaldende fejl.
Men selve ordet: sygdomsbehandlingssystem - røber allerede en af
fejlene.
Man skal nemlig være syg, for at kunne blive behandlet.
Jamen, er det da ikke logisk? - Nej, ikke helt.
Det siges, at i det gamle Kina betalte fyrsten lægerne, for at holde
folk raske. Når folk blev syge, mistede lægerne deres betaling eller
blev endog tvunget til at tilbagebetale deres løn, indtil patienterne
blev raske igen.
Her er et interessant aspekt, som vi herhjemmme kunne indføre i
debatten om brugerbetaling, - sikkert uden megen effekt. Men
spørgsmålet har sandelig mere end filosofisk betydning.
Hvad det egentlig drejer sig om er, at de store gamle klassiske
lægetraditioner - i Hellas, i Kina, i Indien og Persien - var
helsefokuserede; altså drejede sig om at holde mennesket sundt,
mens vort nuværende behandlingssystem er sygdomsfokuseret: altså drejer sig om at helbrede - eller i hvert fald lindre og afhjælpe
- sygdomme.
Og dette på trods af, at der findes et gammelt visdomsord, der
siger: Forebyggelse er bedre end helbredelse!
Trods de vise gamle ord har patienten i dag det store problem, at
lægen slet ikke er indstillet på at hjælpe ham eller hende til at
bevare sit helbred. Lægen er egentlig kun uddannet til at skride ind,
når det for alvor er gået galt.
Folk går i årevis med såkaldte småskavanker - hovedpine,
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søvnløshed, træthed og depression. Intet bliver gjort ved det
udover henholdende symptombehandling.
Men den dag patienten bliver "rigtigt" syg, - får gigt, eller
sukkersyge, eller et hjerteanfald eller kræft, ja, SÅ, men først da, går hele det højteknologiske system igang på samtlige cylindre.
Og dette system er faktisk imponerende. Det kan nogle gange
ligefrem vække de døde, så de i hvert fald kun bliver halvdøde eller i det mindste kvart levende!
Men dette system er også afsindigt kostbart og omstændeligt. Og
det besvarer slet ikke det basale spørgsmål, der straks melder sig,
og som så mange patienter har mediteret over, - som regel i en
hospitalsseng: "Hvorfor skulle det komme så vidt? - Hvorfor skulle
der en katastrofesituation til? - et hjerteanfald, en blodprop, - før
der overhovedet blev gjort noget?"
Jo, sådan er systemet altså indrettet.
Lad os grave lidt dybere for at forstå den fulde konsekvens af et
sygdomsfokuseret i modsætning til et helsefokuseret behandlingssystem.
Behandler man ud fra sygdomme, så må man have disse sygdomme og deres forskellige behandlingsformer skarpt defineret.
Ingen klar sygdom - ingen egentlig behandling.
Flokkevis af mennesker okkuperer lægernes venteværelser. De har
det elendigt, men deres elendighed svarer i stor udstrækning ikke
til egentlige definerede sygdomme.
Hvad gør man så? Som sagt: Giver dem noget beroligende, noget
smertestillende, noget for fordøjelsen, henviser til psykologen, til
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dit og dat - og så forfra igen.
Når lægen inderst inde indrømmer, at han ikke ved, hvad
patienten fejler, hvad mener han så? Han mener, at han ikke kan
finde den rigtige etiket med det rigtige navn på den sygdom, der
svarer til patientens symptomer, og så længe han ikke kan det, så
kan han - ifølge den uddannelse og træning, han har modtaget, egentlig ikke stille noget op med denne patient.
Dette er en meget farlig blindgyde!
Den er farlig, fordi mange sygdomme ikke har navne!
Men med eller uden navn, - folk lider alligevel! Og mange nye
sygdomme opstår hele tiden! Hvorfor? Fordi miljøet, ernæ-ringen,
den økologiske situation ændrer sig hele tiden.
Vi har idag talrige sygdomme, vi ikke havde i min barndom, - ja,
for blot 10 eller 20 år siden. Vi har også sygdomme, der ikke er
officielt anerkendte, - men det afholder dem selvfølgelig ikke fra at
eksistere.
I 1924 publicerede dr. Seale Harris' sin første afhandling om
hypoglykæmi, også kaldet "lavt blodsukker", en indtil da ukendt
sygdom.
28 år senere modtog Seale Harris den amerikanske lægeforenings,
AMA's, anerkendelse for sin forskning indenfor hypoglykæmi.
Men 5 år senere skete noget helt enestående i videnskabens
historie: Anerkendelsen blev trukket tilbage! Og man erklærede
officielt, at sygdommen hypoglykæmi ikke eksisterede!
Der var intet videnskabeligt belæg for denne benærkelsesværdige
kovending. Det var en rent politisk beslutning. Seale Harris
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observationer om den amerikanske kost, blandt andet det høje
indhold af sukker, blev i disse Mc Carthy'ismens velmagtsdage
tolket som et angreb på den amerikanske livsstil og var dermed
dødsdømt. Skønt afgørelsen var uvidenskabelig og rent politisk,
fik den betydning mange andre steder end i USA, blandt andet i
det Danmark, hvor sundhedsmyndighederne altid har vist en
foruroligende tendens til at falde til patten, hver gang det politiske
USA skifter helsesignaler.
Af denne årsag fik danske læger aldrig undervisning i hypoglykæmi, der nu er en - af flere - sygdomme, der ikke officielt
eksisterer på bjerget. Det afholder den selvfølgelig ikke fra at
eksistere i virkeligheden, i patientbefolkningen, hvor - efter nogle
ansvarlige forskeres opfattelse - mindst hver fjerde person lider af
lavt blodsukker i svagere eller sværere grad.
En hel række konsekvenser af denne politisk og officielt bandlyste
sygdom rammer selvfølgelig også den forskning, der følger i dens
spor. Intet af dette kommer nogensinde til lægernes kundskab og
dermed er hundredtusindevis af patienter ladt i stikken.
Lad os her - blot som eet eksempel - nævne, at lavt blodsukker i
talrige tilfælde kan betragtes som begyndelsen til en biologisk
degeneration, hvis slutresultat er kræft.
Det er statistisk meget omfattende befolkningundersøgelser af
diabetes, som har afsløret et klart sammenhæng mellem lavt
blodsukker, diabetes - og kræft!
Dette er kun spidsen af toppen af isbjerget! Hvad denne
McCarthy-eliminering af en sygdom fra lægevidenskaben har
kostet verdenssundheden er simpelthen uoverskueligt.
Og tilfældet er ikke enestående. Sygdomme som præmenstruelt

40

syndrom, candidiasis, Epstein-Barr syndrom, hyperaktivitet,
hypothyreoidisme, størsteparten af alle allergier, alkoholisme og
mange andre lidelser har været udsat for tilsvarende ofte politiske
blokeringer, altsammen med katastrofale konsekvenser for
patientbefolkningen.
Det er klart at syge mennesker, angrebet af netop de nævnte
lidelser, intet har at opnå ved at henvende sig til lægerne. Der er
faktisk store sygdomsområder, hvor alternative behandlere har
mere eller mindre behandlingsmonopol. Og det er klart, at det
først og fremmest er her den alternative aktivitet blomstrer.
Men vi har hermed langtfra overskuet omfanget af problemet.
En læge, der er uddannet for 20 år siden og ikke har modtaget
nogen efteruddannelse - og det har de fleste læger ikke - vil stå
magtesløs overfor ikke alene de her nævnte lidelser, men også
mange andre sygdomme.
Og - i modsætning til mange andre erhverv i det moderne
samfund - findes der ingen tvungen efteruddannelse for læger!
Uddannet for 20 år siden, i et mønster, der var og er totalt dikteret
af medicinalindustrien og dens mål og uden efteruddannelse, er
der talrige sygdomme, som læger slet ikke kan behandle endsige
diagnostisere korrekt.
Disse er først og fremmest udtryk for ernæringsmangler, som
udgør en hastigt stigende del af befolkningens lidelser. Lad os igen
- blot som eet eksempel ud af mange - se på en af de mest
udbredte mineralmangler i samfundet: zinkmangel!
På grund af miljøændringer, der blokerer vor biokemis normale
administration af zink, og på grund af udpiningen af vore levneds-
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midler, hvor zinkindholdet nu er katastrofalt lavt, oplever vi
stribevis af tilstande som anorexi, blærehalskirtelbetændelse,
øjenlidelser, hudlidelser, adfærdsvanskelighed, impotens og
meget mere, der ret beset er klassiske ernæringsmangelsyptomer,
men som bliver behandlet som - sygdomme; - ikke med den zink,
der mangler, men med nervemedicin, kortisonsalve, antibiotika,
kemoterapi, og - hold fast! - psykoterapi. Denne parodiske
situation er selvfølgelig dybt tragisk og er måske det mest
fortvivlende vidnesbyrd om resultatet af en enøjet sygdomsfokuseret lægeuddannelse.
MEN - en af oldtidens store indiske læger skrev for århundreder
tilbage: "Den kyndige læge behøver ikke at kende sygdommes
navne. Den kyndige læge behøver kun at helbrede patienter." (2)
Her møder vi et andet spørgsmål: Hvad behandler vi? Sygdommen? - eller patienten? - I vort vesterlandske regi så afgjort
sygdommen. Hvilke konsekvenser har det? En uindividualiseret
standardbehandling udfra en standardpatient, der et et statistisk
påhit - et væsen, der aldrig har eksisteret.
Hvad den almindelige patient oplever i vort nuværende regi er, at
være lidende og afmægtig og bange i lange perioder, før en
katastrofe bryder løs; - derefter at være en standard samlebåndspatient, som - hvis vedkommende står heldigt i rækken til
operationer og eventuelt transplantationer - overlever med stærkt
forringet livskvalitet og en dyb undren over, at man ikke kunne
rådgive og skride ind, mens chancerne var meget bedre.
Og angsten for at komme til at stå forkert i rækken og ikke nå at
komme med blandt dem der bliver samlet op af den højteknologisk katastrofemaskine, - den angst er meget stor - og med god
grund!
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Sagen er nemlig den, at mens der virkeligt kan laves højtekniske
mirakler, som vi kan sidde og måbe over ved fjernsysnsskærmen,
og som alle de forskningsmæssige intelligenser og ressourcer er
fokuserede på, så vil denne "medicinske stjernekrig", som amerikanske kritikere med rette har kaldt denne behandlingsgenre,
aldrig få nogen betydning for folks helse i almindelighed og kun
være en betinget hjælp for nogle ganske få patienter. Disse
shownumre er alt for dyre, alt for komplicerede og kræver træning
og udstyr, der aldrig vil blive almindeligt udbredte.
I det hele taget står den sygdomsfokuserede, katastrofebaserede,
højteknologiske lægevidenskabs enorme udgifter i skrigende
misforhold til, hvad der i realiteten udrettes for patientbefolkningen i almindelighed.
I USA - som altid på patientfronten kan give os et rimeligt billede
af, hvad der venter os her til lands - går minimum 12% af
nationalproduktet til denne etablerede form for helsepolitik.
Mange betragter dette tal som en konservativ vurdering og mener,
at beløbet faktisk er betydeligt højere. Men ingen er uenige om, at
det stiger med en procentsats, der forlængst har overhalet inflationsraten, og er på vej mod stjernerne.
Hvis denne udvikling fortsætter sin grafiske kurve, vil den i
begyndelsen af næste årtusinde have oversteget nationalproduktet. Samtidig falder sundhedstilstanden mærkbart indenfor
alle klasser i det amerikanske samfund, hvis borgere bliver ældre,
men også væsentligt mere syge.
Den største problem bliver Alzheimers sygdom, der, hvis ikke
AIDS regelmæssigt havde stjålet alle overskrifter gennem de
senere år, ville være blevet almindelig kendt som det nye
årtusindes største svøbe. Inden længe vil hver fjerde borger over
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80 år lide af denne totalt invaliderende sygdom, der også vil
ramme mange yngre. Vi vil få et plejehjemsbehov, hvis dimensioner ingen i øjeblikket kan forestille sig. Hvis vi hertil lægger, at
mindst 30% af alle hospitalssenge optages af iatrogene og
nosokomielle tilfælde, og at ingen etablerede behandlingsmetoder
idag er mere effektive ved store sygdomme som kræft, sukkersyge
og hjertekredsløbslidelser, end de var for 40 år siden, og at 20% af
alle sygdomstilfælde med dødelig udgang ifølge amerikanske
forsikringsselskabers forskning er forårsaget af miljøfaktorer - ja,
og meget mere, - så ser fremtidsperspektivet skummelt ud.
Som en ortololekylær amerikansk læge har udtalt: "På et ikke
særligt fjernt tidspunkt kommer vi til at bruge hele vor nationalindkomst på sundhedsvæsenet, samtidig med at de få af os, der
endnu er i live, vil stå i kø for at få de transplantationer, som ingen
længere har råd til at give os."
Ud fra alt dette, er det indlysende, at det etablerede sundhedsvæsen står overfor et snarligt og totalt sammenbrud. Et sammenbrud
forårsaget af forkerte prioriteringer og mål, der igen er affødt af et
forkert menneskesyn, et forkert samfundssyn og forkerte
økologiske og økonomiske præmisser.
Selv om befolkningen i almindelighed kun delvist har fattet
omfanget af denne misere, så har mange allerede længe i tilstrækkelig grad fornemmet problemernes opkomst, og der har rejst sig
behov, ønsker og krav om adgang til alternative helsemuligheder.
Og svarende hertil er alternative helsetilbud nærmest sprøjtet op af
jorden som overivrige champignons.
Og det helt centrale spørgsmål i denne situation er selvfølgelig:
Hvor meget af det alternative kan virkeligt bruges? Og med
bruges mener jeg ikke blot, at det fungerer, og at man kan kurere
søvnløshed med hypnose og depression med rituelle danse, for
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det kan da sikkert i mange tilfælde godt lade sig gøre. Men når jeg
siger "bruges", så mener jeg effektivt, på et bred organiseret
nationalt plan som modvægt mod det sammenbrud, som den
medicinske stjernekrig allerede har ført os hen imod.
Det er klart, at den omlægning af vort sundhedsvæsen, som er
kritisk nødvendig, ikke kan klares med tarot kort, myntethe og
dybt yogaåndedræt; - og dermed har jeg intet sagt om kvaliteten af
disse discipliner. Men vi taler om en situation, hvor mennesker om
15 eller 20 år fra nu af står i kø, for at få transplanteret hjerte, lever,
nyrer og - formodentlig - hoveder, og hvad vi har brug for her er
en radikal omlægning af vor livsstil, så disse sjernekrigsoperationer og al deres væsen bliver uaktuelle og overflødige - simpelthen
fordi folk ikke når at blive så syge, fordi de - forhåbentlig allerede i
skolen, for det er faktisk her, der burde sættes ind, - har fået de
nødvendige informationer om, hvordan de skal styre, beskytte og
bevare deres livsprocesser.
Og denne viden sidder vi faktisk allerede i stor udstrækning inde
med. Den findes først og fremmest indenfor ernæringsvidenskaben og andre forskningsgrene omkring de cellulære biokemiske
behov og udmunder samlet i, hvad vi nu om dage kalder
orthomolekylær terapi.
Helse i det nye årtusinde vil afhænge af 90'ernes politik. Vi står
ved et kritisk skel, hvor en effektiv helsepolitik enten vil blive
skabt eller tabt. Den skal skabes her og nu, og den skal skabes af
den menige, oplyste og motiverede borger med et klart krav til de
lovgivende og administrerende institutioner. Det er summen af de
enkelte borgeres indsats her, der afgør om helse i det næste tiår og fremover - bliver et gennembrud eller et sammenbrud.
EMNEOVERSIGT
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NATURHELBREDELSE - svarende til det internationale begreb
naturopati - er den form for sygdomsbehandling, der udelukkende
eller fortrinsvis benytter ikke-legemsfremmede, såkaldte orthomolekylære, substanser eller sådanne påvirkninger, som for eksempel
massage, refleks- og vandterapi, der sigter mod at justere, genetablere og stimulere organismens egne lægende kræfter.
Denne form for terapi søger også ved forebyggende foranstaltninger, baseret på ernæring, livsstil og adfærd, at hindre
udbrud af sygdom (3).
I større perspektiv sigter naturhelbredelse endvidere fortrinsvis på
behandling af patienten som helhed, snarere end på behandling af
en afgrænset sygdom. Denne holdning kaldes holistisk (af græsk:
holos = hel) og bestræber sig på at omfatte alle aspekter af patientens situation - fysiske, mentale, psykiske, - i behandlingsprogrammet.
Holisme vil i praksis altid komme til at indebære erkendelsen af, at
ligesom enhver patient er et unikt individ, er vedkommendes
biokemiske og patologiske mønstre også individuelle. Naturhelbredelse vil derfor i sin konsekvens altid føre til en individualiseret
patientbehandling i overensstemmelse med patientens medfødte
og erhvervede særegenheder (4).
For tilrettelæggelse af en rationel naturopatisk behandling er det
anbefalelsesværdigt at dele emnet op i forskellige discipliner og
give disse discipliner prioriteringer svarende til behov og
funktioner.
Samvirkende ernæringsterapi er den behandlingsform, der af
logiske årsager, som vi senere skal komme ind på, må prioriteres
først.
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Fytologisk terapi - behandling med planter - er lige så logisk den
følgende prioritet.
Fra alle andre behandlingsformer kan man siden vælge det til
patientsituationen relevante.
Samtlige behandlingsformer under naturhelbredelse samt talrige
andre, der ikke kan betegnes som naturopatiske, benævnes under
et som de alternative terapier. Denne betegnelse siger intet om
disse vidt forskellige behandlingsformers værdi eller mangel på
samme. Den tilkendegiver kun, at de ikke er del af den statsetablerede, ortodokse offentlige sygdomsbehandling, og at de
derfor kan betragtes som alternativer til denne.
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SAMVIRKENDE ERNÆRINGSTERAPI
- DEFINITIONER OG MIDLER
Samvirkende ernæringsterapi er idag den mest resultatgivende
form for sygdomsbehandling (5),(6),(7). Den er også ifølge sin teori
og sit sigte den mest rationelle. For de forskere og behandlere, der
arbejder indenfor dette område, står det klart, at vi hér har den
væsentligste nøgle til fremtidens helse, helbredelse og forebyggelse af sygdomme. Forskningen i de basale ernæringsfaktorer har
åbnet for et generelt gennembrud for virkelig effektiv helbredende
patientbehandling i det 21. århundrede, en revolution, som videnskaben ikke har set magen til i århundreder.
Den nødvendige viden til rent praktisk at gennemføre denne form
for patientbehandling er os allerede i dag i stor udstrækning i
hænde, og nye landvindinger høstes praktisk talt dagligt. At
omsætte denne viden til gavn for patientbefolkningen støder
imidlertid på store problemer. For det første mangler det etablerede lægemonopol den nødvendige uddannnelse og baggrund til
at kunne forstå dette nye område indenfor videnskaben (8), for det
andet støder denne form for patientbehandling an mod meget
store økonomiske og politiske interesser, professionel prestige,
etablerede magtgrupper samt ortodoks vanetænkning - rent
bortset fra korruption og velorganiserede kriminelle blokader
(9),(10).
Dette og meget andet i vort samfund vil endnu i mange år danne
en effektiv barriere mod, at vi gennem det offentlige regi modtager
rationel sygdomsbehandling, selvom der allerede nu er veletableret videnskabelig baggrund og erfaring til at yde den, selv om der
også er socialt og politisk løfte om at give os den, og selv om vi
gennem vore enorme skattebidrag til den såkaldte sundhedssektor
har uomtvistelige krav på at modtage den.
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I denne situation er det klart, at der opstår krav fra de mere
indsigtsfulde grupper i befolkningen om at få andel i disse
bogstaveligt talt livsvigtige goder, og at de, der er i stand til at
levere dem, vil møde disse grupper med information, vejledning
og erfaring. Denne sunde folkelige bevægelse er blevet kaldt den
alternative helsesektor. At der er behov for en alternativ helsesektor er i sig selv et udtryk for, at den oprindelige helsesektor har
svigtet (4),(11),(12),(13). Hvis den fungerede tilfredsstillende, ville
der ikke være ønske om eller behov for et alternativ, et alternativ
ville ikke tiltrække nogen interesse og investering eller være i
stand til at samle folk og påkalde deres opmærksomhed. Iøvrigt er
det - som nævnt - værd at erindre, at enhver udvikling i menneskehedens historie er begyndt som et alternativ til noget, der gik
forud.
Samvirkende ernæringsterapi er et begreb og et ord direkte
oversat fra engelsk/amerikansk: Synergistic Nutritional Therapy.
Det er naturligt at bevare denne betegnelse, da det meste af den
forskning, der danner grundlaget for denne form for patientbehandling, er foregået i den engelsktalende del af verden, som
derfor også har navngivet denne behandlingsform og mange af de
begreber og betegnelser, den benytter.
En anden og oftere benyttet betegnelse er Applied Nutrition, der
løseligt kan oversættes med: Anvendt Ernæringsvidenskab. Når vi
foretrækker den første betegnelse, er det fordi den pointerer det
meget væsentlige forhold, at ernæringsfaktorer fungerer sammen,
ikke isolerede, i dynamiske biokemiske mønstre, og at denne
basale kendsgerning altid bør holdes for øje i planlægningen af
behandlingsprogrammer.
Et par andre betegnelser for ernæringsterapi i den engelsktalende
verden, som vi ganske kort bør interessere os for, er Mega-Nutrition
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(14) og Orthomolecular Therapy/Nutrition (15).
understregning af behandlerens forhold til materialet. I samvirkende ernæringsterapi prioriterer man samspillet mellem de
forskellige biokemiske faktorer meget højt.
Med betegnelsen Mega-Nutrition pointeres, at man i denne form
for patientbehandling benytter meget store doseringer af visse ernæringsfaktorer, væsentligt større end disse faktorer forekommer i
normal kost, og man taler derfor også i denne forbindelse om
mega-doseringer (fra græsk: megas = stor).
Med betegnelsen orthomolekylær understreges, at man i denne behandlingsform benytter de rette molekyler (fra græsk: orthos =
korekt, det rette). Det skal forstås på den måde, at stoffer, man
bruger, ikke er legemsfremmede, men identiske med de naturlige
forbindelser, som organismen ifølge sin udvikling og struktur er i
stand til at udnytte og administrere.
Endnu en betegnelse, man undertiden støder på, bør omtales her.
Cellulær terapi kan betyde to ting: [1] Enten at man behandler
patienten med bestanddele fra sundt cellevæv, for eksempel sundt
kirtelvæv til en patient, hvis kirtler er degenererede eller underfungerer, [2] eller man behandler med nutrienter på det cellulære
plan; det vil sige tilfører patienten de orthomolekylære substanser,
der går ind i cellerne og påvirker hele organismen gennem de
basale cellefunktioner. At tale om cellulær terapi er altså - sidste
tilfælde - en anden måde at pointere på, at den ernæringsterapeutiske behandling går ud på at overvinde sygdom ved at støtte de
helt basale funktioner i organismens mindste enheder: cellerne.
Dette er faktisk også, hvad den samvirkende ernæringsterapi gør.
Der er således ingen radikale forskelle mellem de her nævnte behandlingsformer. De benytter de samme midler og arbejder
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generelt ud fra de samme principper. Forskellene ligger kun i den
særlige fremhævelse af ét disse principper. I realiteten er det både
muligt og også langt at foretrække, at en ernæringsterapeutisk
behandler iagttager samtlige basale principper, at hans behandling
er både samvirkende og orthomolekylær, er cellulært orienteret og
benytter mega-doseringer i den udstrækning, det er påkrævet.
Men der er andre begreber og dermed terapeutiske retninger, der
ikke lader sig placere helt så klart. Komplementær behandling
(Complementary therapy) og Integrativ behandling (Integrative therapy)
er betegnelser, der vinder stærkt frem i den engelsktalende verden;
men som også er dukket op i vort eget sproglige miljø. Tankegangen bag begreberne er selvfølgelig, at man bør forsøge at
danne en syntese eller integraton af lægeortodokse og alternative
metoder, med henblik på - som en journalist udtrykte det - " at
tilbyde patienten det bedste af begge dele". Det er et besnærende
og forførende perspektiv, især når det bliver serveret på letløbende
journalesisk uden for meget skelen til, hvordan man integrerer
fremgangsmåder og discipliner med ofte helt diamentralt
modsatte og uforenelige menneskesyn, metoder og moralske
holdninger. Hvori skal integrationen rent praktisk bestå. Skal
vitamintilskud blot bruges til at hæve tolerancen overfor øgede
doseringer af toksisk kemoterapi eller skal vitaminerne bruges i
egen ret til at bekæmpe canceren? Skal EDTA kun bruges til
palliativ efterbehandling af bypass-opererede i stedet for at
helbrede de samme patienter inden bypass-operationerne? Skal
nutrientprogrammer kun benyttes til at afgifte NSAID-forgiftede
gigtpatienter? Eller skal de bruges til at blokere for den sygelige
udvikling inden medicinforgiftningen overhovedet behøver at
komme i betragning?
Det er den slags spørgsmål, som disse nye betegnelser bringer
med sig. Hvem skal integrere egen eller andres metoder ind i
andre eller egne metoder? - i hvilket stade af behandlingen og ud
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fra hvilke principper? Før vi har svar på dette og mange andre
spørgsmål, bør vi afgjort omgå disse glatte begreber med forsigtighed og en god portion kritisk sans.
Grundproblemet er, at integration og komplementaritet tilhører
gruppen af moderne gummibegreber, der - ligesom harmonisering
a la EU - hos mange uinfromerede borgere vækker sympatiske
vibrationer, men som i en snæver politisk vending kan og vil blive
brugt til målrettet bureaukratisk begrebsforvirring.
Og mens vi beskæftiger os med begreber og betegnelser, må vi
også erkende, at ordenes værdi i daglig brug ofte er uklar og
dårligt afgrænset. For eksempel overlapper begreber som kost og
ernæring i gængs tale i stor udstrækning, og dette er forvirrende.
Det må anbefales, at begreber som ernæringsterapi og kostlære
holdes rimeligt adskilte.
Kostlære drejer sig i al almindelighed om valget af, tilberedningen
af og kvalitetsbedømmelsen af de forhåndenværende levnedsmidler. Der findes også indenfor kostlære forskellige ret skarpt
afgrænsede opfattelser, der hver udformer et eller andet pricipfast
kostlæreprogram. Som eksempel herpå kan nævnes Plus-Minus
Kost, Syre-Base Kost, Yin-Yang Kost, Vegetar-, Vegan-, Blodgruppe-, Slimfri- o.a. kost. Kostlære som sådan og de forskellige
retninger indenfor kostlære er imidlertid ikke emnet for denne
bog.
Ernæringsterapi, som den har formet sig i moderne tid, går videnskabeligt set dybere til værks end traditionel kostlære med dens
diverse forskellige retninger.
Traditionel kostlære beskæftiger sig i første række med levnedsmidlerne, men ernæringsterapi beskæftiger sig i første række med
fødens mindsteenheder, som vi under et kalder nutrienterne.
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Vitaminer, essentielle grundstofsalte ( = mineraler), aminosyrer,
flerumættede såvel som mættede fedtsyrer, visse enzymer og visse plantedroger samt nogle andre molekylære substanser, som den menneskelige
organisme gennem årtusinder har optaget, udnyttet og nedbrudt, er
nutrienter.
Deres indhold i levnedsmidlerne varierer meget, afhængig af produktionsforhold som jordbund, gødskning, fodring, forarbejdning,
forurening og mange andre faktorer.
Svagheden ved at anvende traditionel kostlære i patientbehandlingen ligger blandt andet i, at nutrientindholdet i mange
levnedsmidler ikke kendes eller kun kendes som gennemsnitlige
værdier fra undersøgelser, der ikke længere er relevante. Som
eksempel kan nævnes, at man nu gennem længere tid har
diskuteret den ernæringsmæssige værdi af forskellige typer
fedtstof uden at være kommet til overbevisende endegyldige
resultater.
Problemet bunder blandt andet i, at det er umuligt at vurdere disse
fedtstoffers adfærd i organismen, med mindre man også har
information om de nutrienter, som de optræder og defor indtages
sammen med. Hvis for eksempel fedtet indeholder blot ganske
ringe mængder af kadmium, vil dette medføre forhøjet blodcholesterol og højt blodtryk. Hvis fedtet derimod indeholder ganske
små mængder af biologisk krom og zink, vil det have lettere ved at
forbrænde normalt i organismen, og risikoen for forhøjet blodtryk
og belastende blodcholesterol vil være betydeligt reduceret.
Lignende forhold gælder selvfølgelig for alle andre levnedsmidler,
og man kan derfor med stor rimelighed formulere denne regel:
Det er ikke muligt at forudsige den terapeutiske virkning af et
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levnedsmiddel, hvis man ikke kender dets indhold af nutrienter.
DISPOSITION
Den følgende indføring i samvirkende ernæringsterapi består af to
dele. Den første del, tekstdelen, er en fremstilling af denne behandlingsforms teoretiske grundlag og principper. Den anden del
er fortrinvis udformet som oversigtsinformation og omhandler det
materiale, behandleren bruger, nemlig nutrienter.
Derefter følger et fytologisk supplement til de ernæringsterapeutiske behandlingmidler. De derefter følgende behnadlingsforslag er
kun at betragte som en opregning af de elementer, hvoraf man kan
komponere et individuelt patientprogram. De enkelte nutrienter
kan slås op enten gennem indholdsfortegnelsen forrest i bogen
eller stikordsregistret. Fodnoter henviser enten til ordforklaringer
eller lignende eller til andre sider i bogen, hvor et omtalt emne er
behandlet mere indgående.
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PUNKTSULT, MANGELFØLGER OG SYGDOM
Nutrienter er mad.
Dette er meget vigtigt at forstå. Vi har alle behov for mad hver
dag. Vi har også alle behov for nutrienter som mineraler og
vitaminer - hver eneste dag i livet, - hver eneste time på dagen, hvert eneste levende øjeblik.
Og vi har brug for samtlige mineraler og samtlige vitaminer, for
med mindre vi i hovedsagen får alle mineralerne og alle vitaminerne samtidig, kan vi ikke fungere.
Blot vi mangler eet mineral eller eet vitamin, vil vi før eller siden
blive alvorligt syge.
Og hvis denne mangel ikke bliver opdaget og udlignet, ja, så dør
vi simpelthen af bare denne ene mineral- eller vitaminmangel.
Dette er en biokemisk kendsgerning - og en historisk.
Under opdagelsesrejserne døde utalte tusinder sømænd af
skørbug. - Fordi de manglede C-vitamin.
Indtil efter århundredskiftet døde flere millioner østasiater af beriberi. - Fordi de manglede vitaminet B-1.
Langt ind i dette århundrede døde fattige bønder i Mellemamerika
og Sydeuropa af pellagra. - Fordi de manglede vitaminet B-3.
Endnu få generationer tilbage fødtes børn mentalt retarderede og
voksede op til et ofte kort og trøstesløst livsforløb som dværge. Fordi de manglede grundstoffet jod.
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Endnu for blot nogle menneskealdre tilbage voksede børn op til
deforme krøblinge på grund af rakitis eller "engelsk syge".
Årsagen var, at de manglede kalk og D-vitamin.
Men helt ind i vor tid dør folk i tusindvis i Kina, Finland og mange
andre steder. De dør af cancer og hjertesvigt. Og årsagen er, at de
mangler grundstoffet selén.
Mangelsygdomme er altså ikke blot noget, der hører historien til.
Naturligvis ikke! For hverken biokemien eller vor egen organisme
har ændret sig, siden forskerne sidst erkendte en mangelsygdom.
Derfor er det rimeligt at spørge: Hvilke af de store sygdomme, der
plager verden idag, er mangelsygdomme? Ligesom skørbug, beriberi, pellagra, rakitis og kretinisme? - Og svaret er: Det er de alle
sammen.
Ikke manglen på selén alene, men også manglen på mineralerne
magnesium, zink, krom og mange andre samt vitaminerne A, C og
E plus B-13, B-15 og B-17 og mange andre er ansvarlige for udviklingen af cancer.
Ikke mangelen på selén alene, men også mangelen på kobber,
magnesium, krom og mange andre samt vitaminerne E, C og B-3,
B-6, B-15 og mange andre er ansvarlige for udviklingen af hjerteog kredsløbslidelser.
Jo dybere man forsker i vor organismes måde at fungere på, des
klarere står konklusionen:
ALLE SYGDOMME ER - PÅ DEN ENE ELLER ANDEN
MÅDE - MANGELSYGDOMME!
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Her vil en og anden læser måske protestere og sige: "Det kan ikke
være rigtigt! - Jeg kan gå med til, at mange sygdomme, ja, måske
de fleste, har deres oprindelse i en eller anden mangeltilstand. Men
hvis jeg falder ned ad trappen og brækker benet, så er det jo ikke
fordi jeg lider af mineralmangel - vel?"
Og svaret på dette spørgsmål er: "Både ja og nej."
Mange mennesker brækker nemlig faktisk benet, fordi benet, især
hos ældre, ofte er afkalket og derfor ikke solidt nok. Og denne
fraktur sker altså egentlig på grund af en mineralmangel.
Men selv om der måske slet ikke har været nogen mineralmangel
med i spillet, da benet brækkede, så er der faktisk nu, efter at benet
er brækket, skabt en tilstand af mineralmangel hos patienten, fordi
han eller hun nu har særligt store behov for mineraler og vitaminer.
Nemlig de særlige behov, der skal dækkes, for at få dette ben til at
hele og læge ordentligt igen. Den slags helbredelse kræver ikke
blot ekstra kalk (kalcium), det kræver også fosfor, magnesium,
kisel (silicium) og ikke mindst zink samt vitaminerne D plus E og
C og derudover adskilligt andet. Så selv om mineral- eller vitaminmangel ikke var årsagen til, at patienten drattede ned ad trappen,
og det selvfølgelig heller ikke nødvendigvis var derfor, at benet
brækkede, så står vi nu alligevel med en sygdomssituation, der
afgjort er en mangeltilstand.
Og da det er usandsynligt, at der på sygehuset er en smart ernæringsterapeut til stede, der erkender patientens behov og giver
de nødvendige mineraler og vitaminer for at etablere en hurtig,
effektiv og fuldstændig helbredelse, ja, så vil denne mangeltilstand
sikkert fortsætte og føre til andre problemer. Zink har for eksempel
over 200 erkendte funktioner i organismen, så der er muligheder
nok, når disse funktioner begynder at bryde sammen. Det kan
komme til at dreje sig om alt fra impotens til eksem, fra skinne-
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benssår til hvide pletter på neglene og til blærehalskirtelsbetændelse og det, der er værre.
Med andre ord: Enhver sygdom er en mangelsygdom, alene fordi
helbredelse stiller ekstra krav om tilførsel af nutrienter, - krav der
sjældent bliver rigtig opfyldt.
"Jamen," siger min kritiske læser måske nu: "Hvis nu det drejer sig
om en arvelig sygdom? Så kan det jo ikke samtidig være en
mangelsygdom - vel?"
Jo, - det kan det faktisk godt.
Arvelige faktorer kan være mange forskellige ting. De kan blandt
andet være - og vil ofte være - særlige ernæringsmæssige behov,
der under visse omstændigheder kan være vanskelige at dække.
Der findes mindst 25 erkendte arvelige stofskiftelidelser, der ved
nøjere biokemisk analyse viser sig at bero på medfødt svigtende
enzymproduktion og deraf ekstreme nutrientbehov. Børn, der
fødes med disse belastninger, kan idag reddes takket være
megadoseringer af nutrienter (16).
Disse tilfælde omfatter kun de erkendte tilstande. Hvor mange
endnu ikke erkendte, der findes, vides selvfølgelig ikke; men flere
afsløres til stadighed. Og under arbejdet har man erkendt, at
mange tilsyneladende normale individer lever med nutrientbehov,
der er 10 til 1000 gange større end gennemsnittet.
Der findes også store folkegrupper, der af økologiske årsager er
belastet med risiko for særlige ernæringsmæssige mangler. Hvis
disse behov ikke bliver dækkede, kan de let medføre mangelfølger
og sygdomme.
Hvis en sådan person flytter fra sit oprindelige miljø, hvor hans
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forfædre måske har levet i årtusinder, et miljø som er rigt på
mineraler som zink, krom, mangan og magnesium, og han rejser
til et bymiljø og lever af kosten der, kan han meget vel risikere ikke
at få sine medfødte behov dækkede, og dette kan eventuelt føre til,
at han får diabetes.
Lægen vil ikke forstå hans situation, da læger ikke har den
fornødne uddannnelse til at forstå den slags ting (17).
Da patientens børn og børnebørn bliver i byen og vokser op og
lever deres liv der, vil de højst sandsynligt komme til at lide under
samme handicap. Og lægen og familien vil efterhånden acceptere,
at det er en "arvelig" diabetes.
Men måske undrer patienten sig alligevel af og til, specielt når han
er på ferie hjemme i landsbyen. Måske undrer han sig over,
hvorfra han mon fik sin "arvelighed". For slægtningene hjemme i
det oprindelige miljø, på den oprindelige fædrene jord med de
mange mineraler, de har ingen diabetes, ikke nu og ikke så langt
tilbage nogen kan huske.
Det fører os frem til nogle andre nutidsproblemer.
Moderne mennesker er i en meget speciel situation, der rummer
både fordele og ulemper. Fordelene er, at ernæringsvidenskaben
idag er så avanceret som aldrig tidligere i historien, og vi derfor
har koncentrerede produkter, som vitaminer og mineraler, til at
kompensere også for helt ekstreme individuelle behov.
Dette er selvfølgelig en fordel; men det er egentlig kun en fordel
for dem, der sætter sig ind i problematikken og gør det til en
hobby at give sig selv et bedre liv med de midler, der nu er til
rådighed.
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Bagsiden af problemet, som især berører dem, der er uvidendende
om sagernes rette sammenhæng, er, at de er ofre for ikke blot
manglende information, men også for en lang række menneskeskabte problemer.
Hvad nogle få forskere har vidst i årtier er omsider ved at gå op
for mange mennesker: Vor landbrugsjord er udpint og forurenet.
Planter, og især de kulturplanter, som vi mennesker har fremelsket, kan klare sig med meget færre mineraler, end hvad dyr og
mennesker har behov for. Selv med de få mineraler, der er på visse
jorder, kan planterne godt gro, blomstre og sætte frø. Det gør dem
blot ikke til gode foderplanter eller gode levnedsmidler for os. Da
der kun er de mineraler i afgrøderne, som planterødderne kan
finde i jorden, og da der kun er de mineraler i slagtedyrene, som
findes i foderet, så får vi altså selv kun de mineraler, der er i
jorden.
Det kan synes unødvendigt at pointere det selvfølgelige; men når
en madlavningsekspert gentagne gange får adgang til fjernsynet
og fortæller os, at vi skal lade vore frø og bønner spire, så de får
flere mineraler, og ingen stopper "eksperten", så må der sandeligt
være et stort behov for helt basale skolekundskaber.
Selvfølgelig kommer der ikke flere mineraler i bønnerne af at de
spirer. Det er ganske enkelt vås, og det er der desværre meget af i
medierne. Også - eller måske især - i "ekspertkredse".
Hvorfor er vor agerbrugsjord så forringet?
Der er flere grunde. En væsentlig grund er, at megen af den jord,
vi finder her i Norden, - og flere andre steder i verden iøvrigt, - er
gammel morænejord, forarmet allerede under istiderne, hvor
smeltevandsfloder gennem årtusinder udvaskede de oprindelige
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mineraler. Mange af disse magre jorder lå golde hen lige til nyere
tid, hvor befolkningspresset og behovet for levnedsmidler bragte
dem under ploven. Men gode nærende agre er de aldrig blevet.
Men også de gode jorder er blevet forarmede. Intensivt landbrug
ved hjælp af store mængder kunstgødning giver store, opblæste
planter med ringe mineralnæringsværdi. Kunstgødningen
indeholder langtfra hele mineralspektret, og de mange grundstoffer, der mangler, er væsentlige for vor helse.
For at gøre ondt værre, så bliver der yderligere stjålet mineraler ud
af maden undervejs fra marken til spisebordet. De moderne
industrielle processer, der benyttes i fødevareproduktionen,
udvasker og binder mineraler, så vi ikke kan optage og udnytte
dem. Tilsætningsstoffer, der skal gøre produkterne mere indbydende og give dem et langt hyldeliv, sammensværger sig med
antibiotika og anden medicinforgiftning samt rester af sprøjtemidler og industriforurening til yderligere at skabe kaos i vor
organisme.
Et konsekvens heraf er, at vort fordøjelsessystem degenererer.
Slappe, betændte tarme, der ikke kan optage de ernæringsfaktorer,
som der allerede er underskud af i selve føden, gør os yderligere til
lette ofre for alle tænkelige former for mangeltilstande.
For hvis blot vi mangler eet mineral eller eet vitamin, så er der flere
andre mineraler og vitaminer, der ikke vil kunne fungere.
Derfor kan man få kalkmangel, også selv om man spiser tilstrækkeligt med kalk. Måske fordi man mangler D-vitamin - eller magnesium.
Derfor kan man få blodmangel, selv om man får tilstrækkeligt med
jern. Måske fordi man mangler folinsyre eller C-vitamin, kobber og
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mangan.
Derfor kan man få dårlige nerver af at mangle B-vitaminer,
nyresten af at mangle magnesium og bihulebetændelse af at
mangle A-vitamin.
Derfor kan man blive impotent af at mangle zink, få diabetes af at
mangle krom og miste håret af at mangle kisel (silicium).
TERAPEUTENS LOGISKE FØRSTE VALG
Ved analyse af en hvilken som helst sygdom vil vi altid finde et
mønster af nutrientmangler. Disse mangler kan ofte være selve
den direkte årsag til sygdommen eller være blevet forårsaget af
sygdommen.
Om det ene eller andet er tilfældet er sådan set ikke væsentligt.
Det, der er væsentligt, er at erkende at:
ET SYGT MENNESKE ER ET SULTENT MENNESKE
Før denne sult er blevet stillet, har patienten ikke nogen chance for
at opnå normal, stabil helbredelse.
Nutrienterne er ernæringens mindsteenheder og nutrientmangel
er derfor selvfølgelig en form for sult. Den ligner sjældent den
grove form for underernæring, vi undertiden træffer på i for
eksempel den Tredie Verden. Den svarer altså ikke til det
traditionelle billede, vi har af sult. Og derfor er den umiddelbart
også sværere at få øje på. Det er snarere en slags punktsult, hvor
een eller nogle få nutrienter mangler. Det giver symptomer, som vi
traditionelt fortolker som sygdom, men som vi - i lyset af nyere
forskning - burde registrere som sult. Og samtidig burde vi så
selvfølgelig også erkende, at der ikke er noget, der kan kurere sult
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- bortset fra mad!
Mad kan ikke erstattes af medicin eller nogen anden form for behandling, skolemedicinsk eller alternativ. Mad kan ikke erstattes af
akupunktur, homøopati, yogaøvelser, symbolmaling eller
duftterapi.
Det logiske første skridt i enhver sygdomsbehandling er selvfølgelig at tilføre patienten den mad, de nutrienter, som vedkommende
så katastrofalt mangler. I praksis vil dette meget ofte også vise sig
at være den eneste nødvendige behandling. Det gælder i alle de
tilfælde - og de viser sig i praksis at være mange - hvor problemet
begrænser sig til kun at være nutrientmangel.
At begynde en behandling på nogen anden måde end den
ernæringsterapeutiske er ensbetydende med, at man forbigår et
altoverskyggende grundproblem, som vil vedblive at eksistere,
uanset hvad anden behandling man giver - et basisproblem, der
forbliver uerkendt, nedbrydende, svækkende, uløst og sygdomsfremkaldende, ja, måske i det lange løb dødeligt.
Problemet fortsætter lige indtil den dag terapeuten - forhåbentlig vender tilbage til det oversete logiske første led i forløbet og
behandler den grundlæggende sult med det eneste, man korrekt
kan behandle sult med - nemlig mad!
Forhåbentlig - skrev jeg. Men vi ved jo også allesammen, at i de
fleste tilfælde er dette et goldt og frugtesløst håb.
Behandleren kommer nemlig i de fleste tilfælde aldrig tilbage til
grundproblemet. Patienten vil skrante videre fra den ene form for
behandling til den anden, med gode perioder ind imellem dårlige,
mens symptomerne fra tid til anden flytter fra dette organ til hint,
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mens tilstanden alt i alt beskriver en gennemsnitlig nedadgående
kurve.
Nogle få patienter reddes dog undervejs.
Eksempel I: En ældre kursist henvendte sig til mig og bad om et
godt råd for periodisk svigtende hørelse. Jeg gav vedkommende
en basisplan og tilføjede en dosering af nikotinsyre, den meget
aktive form for vitamin B-3. Patienten havde været igennem
samtlige skolemedicinske undersøgelser, som systemet kunne
tilbyde, uden resultat. Efter nogle måneder mødte jeg vedkommende igen ved begyndelsen af en ny kursussæson. Hørelsen var
nu normal og patienten meget taknemmelig, især også fordi et
andet problem var blevet løst samtidigt. Igennem mange år havde
vedkommende lidt af diarré. Flere hospitalsophold og megen
lægebehandling så vel som alternative remedier havde ikke
hjulpet. Patienten havde opgivet næsten al social omgang, modtog
aldrig invitationer, tog aldrig på rejse, gik ikke i biograf eller på
restaurant på grund af dette næsten invaliderende handicap. Da
lægens besked var, at det var noget man måtte leve med i den
alder, og at der ikke kunne gøres noget ved det, havde vedkommende ikke søgt mit råd om denne lidelse, men slået sig til
tåls med, at tilstanden var uhelbredelig. Presset havde næsten fået
vedkommende til at opgive sit arbejde.
Men under behandlingen for svigtende hørelse var diarréen
pludselig holdt op!
"Men det kan da ikke være på grund af de vitaminer?" spurgte den
helbredte vantro.
Jeg måtte forklare, at behandlingen ikke alene sigtede på øret, men
faktisk på hele patienten, og at der var god logik i resultatet. En
mangel på nikotinsyre kan nemlig føre til tarmbetændelse, der
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igen fører til diarré. Jeg havde rådet vedkommende til at tage
nikotinsyre for at styrke hørelsen, men samtidig havde det lægt
tarmen. Et klassisk tilfælde af en mangelfølge ophævet ved hjælp
af samvirkende ernæringsterapi.
"Jamen, hvorfor fandt min læge og alle de andre ikke ud af dét for
mange år siden?" var det næste spørgsmål.
Og dette spørgsmål har jeg gennem årene måttet besvare utallige
gange, og svaret er altid det samme: "Fordi lægen ikke har den
fornødne uddannelse" (8),(4),(12).
Eksempel II: En kollega bad mig rådgive en ung datter, der havde
fået diagnosticeret anorexia nervosa - nervøs spisevægring. Lægebehandling havde bestået af hospitalsindlæggelse med tvangsfodring, når tilstanden truede med at blive katastrofal, og imellem
hospitalsophold psykiatrisk behandling, der fortrinsvis havde
bestået af lange samtaler, som drev patienten til raseri og
depression, blandt andet fordi analytikeren gentagne gange
insisterede på, at årsagen til hendes sygdom var, at hun havde haft
et seksuelt forhold til sin far. Min kollega var selvsagt meget
bekymret og også forbløffet ikke alene over eksperternes drastiske
konklusioner, men ligeså meget over deres totalt svigtende evne til
at hjælpe datteren. Psykiaterens analyse havde rystet hele familien,
der altid havde været sund og velfungerende. Datteren havde altid
klaret sig godt i skolen og på sportspladsen. Hun var vellidt, omsværmet, glad og ambitiøs, indtil lidelsen umærkeligt kom
snigende. Nu var hun afkræftet, hendes hår faldt af i store totter,
hendes menstruation var højst uregelmæssig og smertefuld, hun
havde mistet al lyst til sex og havde fyret sin faste fyr, hun havde
acne og var mentalt helt ude af balance.
Jeg foretog først en test for at konstatere, om hun manglede zink.
Denne test er beskevet under afsnittet om zink senere i bogen. Jeg
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gjorde ikke dette, fordi jeg var i tvivl. Alle anorexi-patienter
mangler zink. Men ofte har det psykologisk betydning for
patienten at man gennemfører en prøve. Den unge dame tog ppiller, spiste "møgmad" - som må være den korrekte oversættelse
af den amerikanske betegnelse junk food - drak store mængder cola
og andre drikke med enten sukker eller kunstigt sødestof, elskede
slik og arbejdede de fleste dage i et miljø med bestråling fra op til 6
dataskærme i 7 til 8 timer ad gangen. Alle disse faktorer og flere til
har været med til at lancere den nye sygdom anorexi, som vore
bedstemødre ikke kendte, - ligeså lidt som de kendte p-piller, cola
og dataskærme!
Der er ingen grund til at svælge i incest og freudiansk analyse for
at behandle denne tilstand. Jeg vil faktisk stærkt anbefale i disse
tilfælde at holde patientens miljø kemisk renset for psykologer,
psykiatere og alle andre eksperter, der begynder med psy-.
Den unge dame blev sat på en basisplan med ekstra zink, magnesium og krom plus megadosering af B-vitaminer. Hun blev hen ad
vejen frataget p-piller, cola, al industrimad, dataskærme, kaffe og
slik. Klar lammesuppe eller klar fiskesuppe stod på menuen
dagligt. Efter 14 dage begyndte hendes acne at klare op, den
følgende menstruation var næsten normal, og hun opgav tanken
om at købe en paryk. Hun søgte og fik et andet job uden direkte
dataskærmstråling, og så vidt jeg husker fik hun også sin kæreste
igen.
Hun er blot et af mange tilfælde, som jeg og mine kollegaer har
været i stand til at hjælpe. Karakteristisk for dem alle er, at det
ortodokse behandlervæsen lagde sig på en psykiatrisk linie uden
at kere sig det mindste om alle de tegn på en kaotisk og nedkørt
kropskemi, der for de fleste anorexi-patienters vedkommende er
synlig med det blotte øje.
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NB! - Det er altid et faresignal, når læger erklærer, at en bestemt
sygdom har mentale årsager. Det betyder som regel, at de ikke
aner, hvad de skal stille op, og rent faktisk har opgivet at behandle
patienten rationelt. Ved at erklære sygdommen for mental opnår
de både, at de ikke taber ansigt, og at de samtidig kommer af med
en besværlig patient. En besværlig patient er - per definition enhver patient, der viser sig at overstige lægens tilsyneladende
kompetence. Størstedelen af danske patienter er meget besværlige.
Ligesom ved patienten med døvhed og diarré kunne man hos alle
disse anorexipatienter og deres nærmeste registrere spørgsmålet:
"Jamen, hvorfor fandt min læge og alle de andre ikke ud af dette
for mange år siden?"
Nu kender læseren allerede svaret, så vi behøver ikke at gentage
os selv.
Men spørgsmålet dukker op igen og igen. Også i næste tilfælde:
Eksempel III:
Jeg er ofte blevet ringet op af pårørende til epilepsipatienter, der
efter mange års indtagelse af medicin har fået så svære forgiftninger og skadevirkninger, at de er rædselslagne ved at tage
medicinen og desperat søger et alternativ. Således har jeg i stærk
erindring ét tilfælde: En 20-årig kvinde, der blødte stærkt fra
tyktarmen på grund af medicinens bivirkninger. Patienten fik
blodtransfusioner, fordi lægerne ikke turde nedtrappe den giftige
medicin. De var udmærket klar over, at dette var en ond cirkel, og
at situationen på længere sigt var uholdbar. Dette havde de
erkendt overfor forældrene, og det fik moderen til at ringe til mig.
Jeg anbefalede urteteer som kulsukker og røllike til at modvirke
blødningerne, og derefter tynde opløsninger af magnesium og

67

zink.
Hos alle mennesker kan man fremkalde epilepsilignende anfald, hvis man
giver dem magnesium-mangel. En ret stor del af befolkningen har et
medfødt meget stort behov for magnesium, som normal kost og
grundvand i Danmark ikke kan dække. Får disse individer Bvitaminmangel, forværres deres tilstand yderligere, og de får anfald, der
diagnosticeres som epilepsi.
I den ortodokse lægebehandling er der ingen, der undersøger
disse patienters ernæringmæssige status. De behandles ganske
unødvendigt med giftige mediciner - som regel resten af livet.
Den omtalte patient reagerede i løbet af et par uger på den
alternative behandling. Blødningerne blev drastisk reducerede og
tendensen til anfald mindskedes så meget, at forældrene i samråd
med lægen fik lov til gradvis at reducere medicinen. En betydelig
bedring af almentilstanden opstod, da lægen også blev overtalt til
at give B-vitamin indsprøjtninger. Ja, bedringen blev så væsentlig,
udtalte man, at man nu turde operere patienten - som derpå fik
tyktarmen skåret ud! Om den kunne have været reddet skal jeg
ikke kunne udtale mig om; men givet er, at den aldrig ville være
kommet i farezonen, hvis patienten var blevet ernæringsterapeutisk behandlet fra begyndelsen og ikke have været påtvunget over
15 års medcinforgiftning.
Læseren har allerede gættet sig til, hvad der var familiens spørgsmål i den anledning, såvel som mit svar, så lad os ikke dvæle ved
det, men blot pointere to ting: Disse tilfælde er ikke få og isolerede.
De er de gængse, og både tilsvarende og mange andre slags har år
ud og år ind passeret forbi mig og mine kollegaer.
Disse fejldiagnosticerede og fejlbehandlede patienter fylder også
danske sygehuse og hospitaler.
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Men ikke blot lægerne glemmer at behandle for punktsult. Mange
alternative behandlere begår samme fundamentale fejl, skønt det
burde være indlysende for enhver, at man må løse primære
problemer, før man giver sig i lag med de sekundære, der jo logisk nok - ikke lader sig løse før de primære er løst.
Erfaringen belærer os om, at andre terapiformer for at have nogen
rimelig effekt forudsætter at patientens nutrientbehov er opfyldt.
Aku- og reflexterapier forudsætter, at cellerne, der i sig selv
fungerer blandt andet som små akkumulatorer, er elektrokemisk
opladede til at kunne optage og afgive refleksernes mikroladninger. Denne opladning, der er en forudsætning for ledningsevnen,
besørges af nutrienterne, især grundstofionerne.
Mange behandlere har gjort den observation, at reflex- og akuterapi undertiden virker og undertiden fejler. De færreste har
funderet over hvorfor. De terapeuter, der har gjort sig ulejligheden
at "oplade" deres patienter først, ved hvorfor. Punktsult umuliggør
aku-terapeutens arbejde.
Alle patientbehandlinger, der er noget værd, bruger af nutrienterne. Fordi disse behandlinger sætter lægende, restituerende,
udrensende og vævsopbyggende processer i gang, har de behov
for brændsel og byggemateriale til disse processer, der kun kan
forløbe, hvis de kan tære på et overskud af nutrienter.
Det er derfor inkonsekvent og uetisk at lancere et behandlingsprogram uden først at have sikret sig, at organismen har tanket de
nødvendige råmaterialer til at køre og gennemføre programmet.
KONSEKVENSERNE AF NUTRIENTERNES SAMVIRKE
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Fornylig offentliggjorde nogle læger en undersøgelse, hvis
påståede hensigt var at påvise, om zink havde nogen virkning i
behandlingen af tinnitus (18). Denne form for ørestøj og susen
generer ofte især ældre mennesker og er ikke sjældent forårsaget af
aspirinforgiftning (19),(20). Udfra undersøgelsen drog forskerne
den slutning, at zink ingen virkning havde på tinnitus. En
nærmere analyse af deres arbejde viser os imidlertid følgende:
(1)

Undersøgelsen blev foretaget udelukkende med
zink, uden at patienterne var blevet undersøgt
for deres generelle mineral- og vitaminstatus.

(2)

I undersøgelsen blev der benyttet lave zinkdoseringer, - så lave, at det er urealistisk at forvente,
at det indenfor den givne tidsramme skulle have
nogen udpræget virkning.

(3)

I undersøgelsen blev der benyttet et zinksalt
med forholdsvis dårlig optagelse (sulfat), hvorfor det må forventes, at en relativt stor mængde
zink ikke blev optaget fra tarmen.

(4)

Undersøgelsen forløb over en alt for kort periode
(8 uger).

Generelt kan man sige, at vi her har et klassisk eksempel på,
hvordan man skræddersyr en undersøgelse således, at man er
nogenlunde sikker på ikke at få positive resultater.
For det første: Zinks aktivitet i organismen er - som andre
nutrienters - samvirkende. En forudsætning for at zink kan virke
er, at samarbejdende nutrienter som magnesium, B-vitaminer, Avitamin og kobber er tilstede i tilstrækkeligt omfang. Hvis de ikke
er det, kan man ikke forvente noget positivt resultat af zinktilskud.
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For det andet: Undervejs gennem fordøjelseskanalen går
størstedelen af et zinktilskud tabt. Kun en lille del optages af
organismen. Dosering af zink skal selvfølgelig være så kraftig, at
en virksom mængde distribueres i organismen.
For det tredie: Ernæringsterapi forårsager gradvis udbedring af organismens processer. Ingen drastiske blokader og
pludselige omlægninger, sådan som medicin ofte forvolder. Derfor
skal man selvfølgelig give nutrienterne tid til at virke, hvis man vil
aflæse et korrekt resultat. De virker ikke så hurtigt som en aspirin!
Men undersøgelser som den her nævnte er ikke blot meget
almindelige - de er faktisk reglen!
Hvordan kan det være? - Jo, enten gøres dette bevidst, - for
eksempel fordi man ønsker at bevise, at zink ikke hjælper på
tinnitus. Eller også gøres det af uvidenhed, fordi man ikke har
erkendt at: Forsøgsmodeller til afprøvning af medicin kan ikke
umiddelbart benyttes til afprøvning af nutrienter.
Det er meget, meget vigtigt at forstå, at når vi den ene gang efter
den anden får at vide, at det nu er "videnskabeligt bevist" at denne
eller hin nutrient ikke hjælper på dette eller hint, så er "beviset"
gennemført ved hjælp af en helt uvidenskabelig brug af forsøgsopstillinger. Praktisk talt alle afprøvninger af nutrienters virkninger
foretages stadigvæk i ikke-samvirkende forsøgsopstillinger. Alene
af denne grund er de registrerede resultater værdiløse.
Der er en historisk baggrund for dette fænomen. De første nutrienter, forskerne fandt frem til, opdagede de i deres søgen efter de
substanser, der kunne helbrede de store mangelfølge-sygdomme
som skørbug, rakitis ("engelsk syge"), beri-beri, pellagra, kretinisme og lignende.
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Man gjorde den iagttagelse, at C-vitamin, D-vitamin, vitaminerne
B-1 og B-3 samt jod hver kurerede én af disse lidelser.
På grund af dette forhold - én nutrient, der helbreder én mangelfølge - etableredes et tankesæt med en forventning om, at enhver
substans, for at blive anerkendt som en nutrient, skulle helbrede en
tilsvarende klart defineret mangelfølge.
Skønt moderne forskning har godtgjort, at det ikke forholder sig
sådan, og at virkemåder og sammenhænge er betydeligt mere
komplicerede end som så, så har dette forældede tankesæt ikke
blot fået lov til at overleve; men det har også fået lov til at forklæde
sig som et videnskabeligt princip. Derved har det været med til at
forsinke udviklingen at rationelle behandlingsprogrammer
indenfor ernæringsterapien.
Som eksempel herpå kan det nævnes, hvordan man i årevis
benægtede E-vitamins ret til at blive betragtet som et vitamin (21).
Argumentet var, at der ikke fandtes nogen klart defineret mangelsygdom, som blev helbredt ved at give E-vitamin. Denne ganske
uvidenskabelige holdning blokerede i årtier brugen af E-vitamin
og var således - som tidligt omtalt - blandt andet skyld i tusindvis
af hjertepatienters død.
Vi kan kalde denne holdning "stykke til stykke" metoden. Den
burde være historisk og uddød, men vi genfinder den dagligt i
lægens konsultationsværelse, hvor man giver kalktabletter mod
knogleskørhed og jerntabletter mod blodmangel. Selvfølgelig kan
knogleskørhed skyldes direkte kalkmangel og blodmangel skyldes
direkte underskud af jern. Blot skal man ikke tage den slags for
givet, for meget ofte slår denne enkle "stykke til stykke"-metode
ikke til. Den biokemiske virkelighed er mere indviklet.
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Lad os til eksempel tage osteoporose - knogleskørhed, - der oftest
angriber kvinder efter overgangsalderen. Lidelsen har klart en
hormonel årsag: - nedsat østrogendannelse i kroppen. Men det er
ikke hele historien. Standard skolemedicinsk behandling er
hormonel plus kalcium-tabletter og eventuelt - hvis lægen er
"avanceret" - D-vitamin til forbedring af kalciums optagelse fra
tarmen. Resultaterne er i gennemsnit elendige (22). Nu er det
sådan, at mange af disse patienter i forvejen indtager rigeligt
kalcium gennem føden og også har betydelige kalciummængder i
kroppen. Men denne kalcium er bare ikke, hvor den burde være: nemlig fortrinsvis i knoglerne.
Det kunne give os den tanke, at problemet her ikke udelukkende
er kalciummangel, men den måde kroppen administrerer sit
kalcium på. Hvis vi så kaster et blik på, hvad der kræves af
nutrienter for at optage og administrere kalcium i vævene, så ser vi
at der udover kalcium er behov for ikke blot D-vitamin, men også
magnesium, kisel (silicium), vitamin B-6 = pyridoxin, zink, Kvitamin, bor samt fosfor - men ikke for meget af det sidste. Da vi
nu ved, at disse skal være til stede for at kalcium opfører sig
korrekt i vævene, så giver vi dem, der mangler, som kosttilskud.
Resultatet er som regel storartet: Kalcium begynder at vandre ind i
knoglerne igen; osteoporosen udbedres; - det var først og
fremmest magnesium og bor der manglede!
Hvis man fortsat var blevet ved med at give kalcium, og kalcium
alene, ville dette selvfølgelig ikke have hjulpet patienten det
mindste, men tværtimod belastet vedkommende med et overskud
af kalcium. Et sådant kalciumoverskud vil hurtigt ælde organismen. Det blokerer kirtlerne, gør kredsløbet uelastisk og nedsætter
celleåndingen. Det medfører nedsat immunreaktion, træthed, tør
hud, hovedpine, lavt blodsukker eller diabetes, overvægt, gigt,
allergi og hjertesvækkelse (23).
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Det er altså ikke altid den tilsyneladende, iøjnefaldende mangel,
der er hovedproblemet. Dette er værd at huske på, når vi nu skal
se på blodmangel. Det er nærmest en reflex for den praktiserende
læge at ordinere jernmikstur for enhver form for blegnæbbethed.
Selvfølgelig ved lægen, at der er mange former for blodmangel,
men som sagt: dette er nærmest en reflex. Hvis det ikke virker, - og
det gør det ofte ikke, - og hvis patienten gør vrøvl og er stædig, så
er det muligt at man begynder at analysere for de andre årsager til
blodmangel. Lad os kaste et blik på mulighederne.
(1) perniciøs anæmi - vitamin B-12 mangel.
(2) megaloblastær anæmi - folinsyremangel.
(3) kobber-mangel-anæmi.
(4) zink-mangel-anæmi.
(5) E-vitamin-mangel-anæmi = hæmolytisk anæmi.
(6) B-6-vitamin = pyridoxin-mangel-anæmi.
(7) C-vitamin-mangel-anæmi.
(8) jernforgiftning!
Påviseligt er der endnu flere. Der er blevet rapporteret tilfælde, for
eksempel, hvor patienter, hvis blodmangel ikke hørte til blandt de
nævnte typer, viste sig at blive kureret af B-vitaminet biotin eller af
den flerumættede fedtsyre gamme-linolénsyre, oftest forkortet til
GLA.
Hvis lægen river sig ud af sit reflexforhold til jernmiksturen og
forsøger en anden behandling, vil hans næste valg være at teste for
perniciøs anæmi. Folinsyrebehandling vil sjældnere komme på
tale, på trods af at folinmangel er den mest udbredte vitaminmangel i verden i dag! De resterende muligheder - fra 3 til og med 7 har jeg aldrig hørt blive overvejet i en læges konsultationsværelse.
I realiteten vil de fleste patienter med blodmangel få jern, jern og
atter jern, selv om det slet ikke er det, de mangler. En stor del af
dem vil ende med at få jernforgiftning. Hvor omfattende dette
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problem er, viser en række nyere undersøgelser. Muskel- og
ledegigt kan skyldes jernforgiftning. Det samme kan være årsag til
tarmbetændelse, svær hovedpine, hjertesvigt og en lang række
andre lidelser, - her iblandt blodmangel!
Men hvis man fra begyndelsen havde givet patienten et velafbalanceret mineral- og vitaminkosttilskud, havde de fleste mangler,
som kan forårsage anæmi, været dækkede i et samvirkende regi.
Hvis dette ikke havde fungeret, ville man i alle tilfælde derved
hurtigt have reduceret de resterende mangelmuligheder til ganske
få. Og man havde dermed samtidig undgået at risikere at
jernforgifte patienten.
Ved at analysere denne gængse rundhåndede ordinering af kalk
og jern, - i mange tilfælde praktisk talt den eneste form for
ernæringsterapi, den konsulterende læge udøver, og det altså
tilmed af tvivlsom værdi, - lærer vi først og fremmest to ting:
(I) Gå aldrig frem efter "stykke til stykke" metoden. Altså,
lad være med at give enkelte koncentrerede nutrienttilskud
isoleret og i relativt store mængder.
Og konsekvensen heraf:
(II) Giv altid nutrienterne i et samlet program, så de kan
samarbejde i organismen.
VURDERINGEN AF REALE BEHOV - I: MYTEN OM DEN
DANSKE MAD
Mange mennesker tror, at man automatisk får alle de nødvendige
nutrienter, altså også de mineraler og de vitaminer, man har brug
for, gennem maden.
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Det er tilmed en opfattelse, der ofte kommer til orde (24), når læger
eller officielle ernæringsrådgivere udtaler sig i medierne med
fraser som: "Normal sund dansk mad indeholder alle de nødvendige ernæringsfaktorer, som man har brug for."
Men denne påstand er ikke bare helt forkert og direkte uvidenskabelig; - den er også sundhedsfarlig i den udstrækning den
præger holdningen hos store dele af befolkningen, som derved
bliver afskåret fra den behandling, de oftest allermest har brug for.
Der er altid noget mistænkeligt ved påståede videnskabelige
kendsgerninger, der lanceres med så megen pondus.
Og man behøver da heller ikke skrabe ret meget på overfladen af
ovennævnte skriftsted før selvmodsigelserne springer i øjnene.
Først angående "normal, sund dansk mad": Hvor sund er den, hvis
den er normal? Hvor normal er den, hvis den er sund?
Der er noget her, der ikke rigtigt hænger sammen!
Videnskab drejer sig jo netop ikke om gætteri og tilnærmelsesvisheder, men om helt klare definitioner og standarder og kendsgerninger om ting, der kan måles og vejes.
Så hvad er definitionen på normal mad? Og hvad er standarden
for sund mad? Og hvordan måles den, hvem og hvor mange spiser
den, og hvor meget spiser de af den, og hvordan kan den
sammenlignes med den normale?
Det er den slags man må have rede på, før man kan drage nogen
som helst konklusioner. Det er svarene på disse spørgsmål, der er
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den ubetingede forudsætning for at kunne drage sådanne
konklusioner, som vi allerede har hørt udbasuneret.
Jeg har regelmæssigt gennem de sidste 20 år har stillet disse
spørgsmål, når disse påstande om "den normale, sunde danske
mad" blev bragt til torvs. Jeg har aldrig fået svar. Jeg ved også godt
hvorfor, jeg aldrig har fået svar. Svarene haves ikke.
Videnskabeligt set er vi altså allerede nu på kraftigt gyngende
grund. Men lad os alligevel af ren intellektuel nysgerrighed
fortsætte.
Lad os ikke være for slemme mod videnskabens repræsentanter,
men blot konstatere, at de ikke har hold på deres basale begreber.
Og lad os forsøgsvis antage, - selv om det strækker vor forestillingsevne til nær besvimelse, - at denne danske mad nu altså er
både sund og normal.
Javist! Så kommer næste spørgsmål: Hvorfra ved vi så, at alt hvad
vi har brug for, er i den? Se, det kan jo kun fremgå af undersøgelser af den sunde, normale danske mads indhold af samtlige
livsvigtige ernæringsfaktorer.
Ja, tak, hr. professor. De undersøgelser vil vi gerne se. De skal
selvfølgelig allesammen være nutidige. Hvad der var i en gulerod i
40'erne og en kartoffel i 60'erne kan være fascinerende historisk
læsning, men tjener ikke til klarlæggelse af vore nutidige problemer.
Og disse undersøgelser skal - for overhovedet at have nogen værdi
- som sagt fortælle os om indholdet af alle livsvigtige grundstofsalte, alle vitaminer, alle aminosyrer, alle essentielle fedtsyrer og
andre fedtstoffer, enzymer, - kort og godt: samtlige væsentlige
nutrienter.
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Undskyld, hr. professor, jeg hørte ikke, hvad De sagde? Kan De
tale lidt højere, - selv om jeg nok allerede har gættet det. Ja, ikke
sandt? Den slags undersøgelser findes heller ikke.
Nej, såmænd. Den finske læge Matti Tolonens bog "Vitaminer og
Mineraler" har i nogle år været et meget værdsat og benyttet opslagsværk her i landet. Da man skulle udgive bogen på dansk,
måtte man man slå sig til tåls med de oprindelige finske tabeller
over mængden af nutrienter i forskellige levnedsmidler. Disse
tabeller drejede sig selvfølgelig om finske levnedsmidler dyrket på
finsk jordbund med alle de forskelligheder, det indebærer. Man
ejede simpelthen ikke nogen kvalificerede danske undersøgelser
over danske levnedsmidler at sætte ind i stedet for de finske (25).
Og det gør man stadigvæk ikke!
Så meget om dette store, så pompøse og djærvt forsvarede "videnskabelige" standpunkt om den normale sunde danske mad.
Hvis der herefter overhovedet er noget luft tilbage i ballonen, så
fuser den ud ved næste erkendelse: At selv om alle danske
nutrienter faktisk var blevet målt med millimeterbånd, så ville det
hele alligevel have vist sig at være en gang ballonsuppe.
For det første fordi alle disse målinger vil vise sig at være gennemsnitlige, statistiske og dermed abstrakte værdier, omhandlende en
gulerod og en kartoffel, der faktisk aldrig har eksisteret, og derfor
heller ikke kan fortælle noget som helst om den individuelle
gulerod eller kartoffel, som jeg om lidt skal til at spise, og som
enten kommer fra Ærø eller Samsø eller en kolonihave, der ligger
betænkeligt nær en aluminiumsfabrik.
Ballonsuppe - for det andet fordi selv de mest mikroskopiske

78

målinger af dansk mad, - hvis de eksisterede, - ville være ligegyldige, fordi danskerne mestendels spiser noget helt andet.
For det er jo meget længe siden, at dansk mad var dansk. Tomaterne er spanske, løgene er polske, agurkerne er hollandske - Gud
bedre det! - og bøffen og kaffen og bananerne, - ja, hvor kommer
de fra?!
Behøver jeg fortsætte?
Næppe!
Det videnskabelige indhold i det etablerede dogme om den danske
kost er som Per Gynts løg. Lag efter lag tager man af, og inderst
inde finder man - ingenting!
VURDERINGEN AF REALE BEHOV - II:
ADT OG TERAPEUTISK DOSERING
Gennem den seneste menneskealder har den generelle videnskabelige vurdering af vore behov for mineraler og vitaminer ændret
sig ganske betydeligt. Mens man tidligere satte behovene til at
være relativt små, så er der idag blandt mere avancerede forskere
den opfattelse, at de er betydeligt større, og undertiden flere gange
større, end man troede for blot et par årtier siden.
Mange steder har man imidlertid ikke holdt sig à jour med den
seneste forskning og de konsekvenser, man bør drage af den. Det
er beklagelig nok ofte grupper indenfor sundheds- og levnedsmiddeladministration, som har sovet i timen, og hvis holdninger
af den grund er håbløst forældede.
For at forstå forholdene som de er i dag, er det derfor nødvendigt
at se lidt på den historiske baggrund.
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Da man i første halvdel af dette århundrede gradvist indså, at der
var en række substanser, hvis mangel kunne forårsage omfattende
sygdomstilstande i store befolkningsgrupper - altså skørbug, beriberi og pellagra og andre allerede omtalte epidemier - ja, så var det
et fornuftigt skridt at tage, at stadfæste visse gennemsnitlige
mindstebehov, der skulle dækkes for at store folkegrupper - i
garnisoner, fængsler, børnehjem, arbejdslejre og andre steder, hvor
mange individer levede sammen under ofte primitive og spartanske forhold, - ikke skulle blive ramt af de værste følger af svær,
dødelig nutrientmangel.
Det første større officielle arbejde for at stadfæste sådanne normer
blev gjort i USA og formuleredes som RDA (Recommended
Dietary Allowances) fra 1943 og fremefter med periodevis
opdatering frem til vor tid (26).
Dette amerikanske initiativ dannede standard for lignende arbejde
i andre lande, ja, blev oftest helt kritikløst kopieret. Dette skete
således i Danmark, hvor den danske ADT = Anbefalet Daglig
Tilførsel aldrig har divergeret nævneværdigt fra de amerikanske
normer.
Altså, i praksis op gennem årene har RDA været lig med ADT!
Den amerikanske RDA er imidlertid ikke blot en liste med navne
og tal. Det er en særdeles detailleret redegørelse for, hvordan man
er nået frem til de etablerede værdier, hvilken usikkerhed man
arbejder med, hvad disse normer kan benyttes til og - hvad de ikke
kan benyttes til!
Det pointeres, at den vejledende norm er formuleret med henblik
på en gennemsnitlig, normal, sund person. Og at mængden er det
minimum, som denne sunde, normale gennemsnitsperson bør
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indtage for at undgå de allerværste former for mangelsygdomme.
Det pointeres også, at personer, der ikke er gennemsnitlige og som
er syge, ældede, under stress, har specielle arvelige behov, høj
fysisk aktivitet eller som lever i et ekstremt klima og så videre, kan
have behov, der varierer meget betydeligt fra RDA = ADT.
Den offcielle redegørelse pointerer også kraftigt, at ADT ikke bør
benyttes som standard for individuel dosering, men bør betragtes
som en norm, der angår større befolkningsgrupper, så flest muligt
af disse individer (men - NB - altså ikke alle!) undgår mangelfølger.
Det er derfor fuldstændig uvidenskabeligt, grotesk og tæt på at
være kriminelt, når RDA/ADT bruges som opslagstabel til at
begrænse patientens indtagelse af nutrienter eller benyttes som en
benhård standard for, hvad hvem som helst må få af dette eller
hint.
Men det er netop den måde RDA/ADT ofte bruges i lægens
konsultationsværelse og på apoteket, hvor man rask væk vildleder
folk og skræmmer med vitaminforgiftninger og maler fanden på
væggen. Lad det være sagt straks: Det er meget svært at få en
vitaminforgiftning. I al almindelighed kan det med tryghed siges,
at der er meget få ting, der er så ugiftige som vitaminer. De
allerfleste er totalt uskadelige selv i meget store mængder. Selv
med de få, som teoretisk kan forårsage en forgiftning, skal man
virkelig gøre sig anstrengelser, hvis man ønsker at stable en
forgiftning på benene.
At denne - ofte misvisende og altid misbrugte - RDA/ADT er den
eneste officielle standard, som offentligheden bliver bekendt med nemlig på etiketterne, når de køber kosttilskud, - er selvfølgelig
faldet mange for brystet, både her og i udlandet. I RDA'ens
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hjemland, USA, er der forskere, der har gjort noget ved sagen. De
har opstillet og prøvet at indføre deres egen standard, som de
kalder ODA = Optimal Dietary/Daily Allowances. Det kan vi
oversætte til dansk som ODT = Optimal Daglig Tilførsel - eller med bevarelse af den amerikanske forkortelse: Optomal Daglig
Anbefaling. ODT/ODA er et forsøg på at skabe en gennemsnitlig
standard for, hvad folk bør indtage, ikke for lige netop at slæbe sig
fra at blive dødssyg af en eller anden alvorlig mangelsygdom, men
for at kunne fungere rimeligt effektivt, være rimeligt beskyttet
mod mangelfølger, være immuneffektiv og i stand til at modstå
stress samt en vis grad af forurening og forgiftning uden at bukke
under. Bemærk, at heller ikke ODA er udtryk for individuelle
behov, eller for behovet hos dem, der er meget syge, gamle,
arveligt belastede eller på anden måde har specielle behov. Men
ODA er i alle tilfælde en bedre generel vejleder end ADT!
Endelig er der et helt andet forhold, der i dennesammenhæng bør
gøres rede for. Avancerede behandlere benytter i vore dage
nutrienterne ikke alene til at dække ernæringsbehov. Erfaringen
viser nemlig, at nutrienterne også kan benyttes til egentlig
sygdomsbehandling i doseringer, der ligger langt højere end de
ernæringsmæssige behov. Dette kaldes orthomolekylær behandling
og består stort set i, at man erstatter skadelige og ofte ineffektive
syntetiske mediciner med uskadelige kropsøkologiske substanser.
Betegnelsen orthomolekylær betyder rent faktisk, at noget består
af de rette molekyler, - idet det græske ord orthos betyder: det rette,
rigtigt, korrekt. Det korrekte ved orthomolekylære midler er det
væsentlige forhold, at kroppen kender og accepterer dem, fordi de
allerede er del af dens etablerede biokemi og ikke repræsenterer et
forstyrrende fremmedelement med uoverskuelige bivirkninger.
For at kunne gennemføre rationel orthomolekylær behandling, bør
man kunne betjene sig af effektive terapeutiske doseringer. Disse
vil for det meste være adskillige gange større end ODT/ODA, for
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slet ikke at tale om ADT. Til eksempel kan nævnes, at i den
orthomolekylære behandling af visse former for skizofreni
benytter man vitamin B-3 i form af nikotinsyre i daglige doseringer
på ikke under 3 gram! Daglig indtagelse af C-vitamin for cancerpatienter er ikke under 15 gram og i form af intravenøs infusion
talrige gange større. Størrelsesordenen af terapeutiske doseringer
varierer selvsagt meget med hver enkelt nutrient. En oversigt
hentet fra en lang række pålidelige data gives her i teksten
sammen med ADT og ODT/ODA.
Disse høje doseringer fører os uundgåeligt til spørgsmålet: Hvor
farlige er vitaminer og andre nutrienter i store mængder?
Terapeutiske megadoser åbner helt nye muligheder for behandleren. Men mange tør ikke tage skridtet, tøver og viger tilbage. For
hvor meget "tør" man bruge? Det etablerede sundhedsvæsen - eller
sygdomsvæsen? - er mere engageret i at tude os ørene fulde om,
hvor skadelige vitaminer og deslige kan gå hen og være, end at
stoppe de ofte invaliderende mediciner, der allerede er på
markedet. Mange alternative behandlere vil nødigt indrømme, at
de er bange for at give patienten den virksomme terapeutiske
dosering. Derfor bliver mange patienter underdoserede og
behandlingen bliver virkningsløs. Dette fører igen til, at både
behandleren og patienten bliver modløse og opgiver denne
behandlingsform, som så også derfor får et dårligt renommé.
Lad os gribe om nældens rod og stille spørgsmålet klart og utvetydigt:
Hvor farlige er vitaminer og andre nutrienter i store doseringer?
Svaret er, at de allerfleste vitaminer overhovedet ikke er farlige
selv i doseringer på flere hundrede procent af den anbefalede
daglige tilførsel (ADT). Dr. Richard A. Passwater har i en
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menneskealder været en af verdens ledende autoriteter på dette
område. Han siger blandt andet: " Vitamin- og mineraltilskud har
været brugt i 50 år og har historisk vist sig at være sikrere end
nogen anden form for levnedsmiddel eller lægemiddel. Ja, de
mennesker, der dør af at blive kvalt i en hot dog eller af allergiske
reaktioner på jordnødder, er langt flere end dem, der blot har
bivirkninger af at spise kosttilskud. Der er aldrig blevet rapporteret et eneste dødsfald på grund af indtagelse af vitamintilskud"
(35).
Denne udtalelse sættes i relief af den kendsgerning, at der
foreligger rapporter om, at helt uskyldige og livsnødvendige
substanser som vand og salt i overdosering har slået folk ihjel!
Og Passwater uddyber emnet: "I de 50 år vitaminkosttilskud har
eksisteret i USA, har der ikke foreligget et eneste dødsfald blandt
den voksne befolkning forårsaget af vitaminer. Men i samme
årrække har alle de følgende levnedsmidler forårsaget tilfælde af
død og invaliditet. Det gælder jordbær, rabarber, jordnødder,
skaldyr, visse bønner samt svinekød, der ikke har været tilstrækkeligt tilberedt. Der er heller aldrig rapporteret dødsfald selv
blandt børn, der har spist et helt glas vitaminer."
Hvorfra stammer myten om de frygteligt farlige vitaminer?
Passwater og mange andre med ham har aldrig haft svært ved at
spore den til det amerikanske FDA - Food and Drug Administration, - der i mange henseender svarer til Sundhedsstyrelsen hos os.
FDA har siden 1960 været under konstante og særdeles berettigede beskyldninger for korruption og for at fremme storkapitalen og
især medicinalkartellers økonomiske interesser på bekostning af
det amerikanske folks sundhed. I disse måneder er debatten
blusset op igen i amerikanske dagblade og TV og er blevet del af
kontroverserne omkring præsident Bush's civiladministration.

84

Det begyndte med en FDA pamflet i 1974, som advarer mod
farerne ved at indtage store mængder vitaminer. På trods af, at det
blev påvist, at det drejede sig om en grov forvanskning af en
rapport, med den stik modsatte konklusion, gjorde FDA intet for
at trække sine advarsler tilbage. Den amerikanske lægeforening og
dens medlemmer fortsatte "den officielle linie" på trods af, at
denne helt klart var uvidenskabelig og uholdbar, og at der ingen
dækning var for disse "advarsler". Så sent som i 1984 gentager
FDA i sit eget forbrugertidsskrift alle de grundløse "advarsler" fra
1974. Dette førte yderligere til at The American Dietetic Association, også et regeringsorgan, i 1986 afholdt to pressekonferencer
for at advare offentligheden mod "at forgifte sig selv med store
mængder vitaminer og mineraler"!
Kampagnen lykkedes så godt, at visse selvmordskandidater - på
FDA's anbefaling, om man så må sige - faktisk forsøgte at begå
selvmord ved hjælp af vitaminer. Den forventede virkning
udeblev, naturligvis.
Men bordet fanger! Den totale mangel på videnskabelig dokumentation bag de officielle "advarsler" fik offentligheden til at forlange
kendsgerninger. FDA blev nødsaget til at etablere en database af
indberetninger om de frygtelige virkniger af vitaminer og deslige
fra læger og hospitaler over hele USA.
Dette blev annonceret med stor fanfare. Nu skulle man for alvor
samle materiale mod de ansvarsløse kvaksalvere og helseprofeter,
der fordærvede det amerikanske folks sundhed med kosttilskud.
Men tre år senere havde en rungende tavshed sænket sig over
foretagendet, og det var umuligt at få oplyst, hvad den famøse
database lå inde med af dødsensfarlige oplysninger. Dog lykkedes
det Passwater, ved brug af den amerikanske Lov nr. 552 om
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Offentlighed i Forvaltningen, at skaffe sig adgang til al denne
dokumentation, der for alvor skulle have overbevist USA's borgere
om faren ved vitaminer, mineraler og urter. Ved en omhyggelig
gennemgang af det samlede materiale, der skulle dokumentere at
nutrienter var involverede i dødsfald og invalidering og andre
skader, fandt man - - absolut INTET! - (35).
Man skulle tro, at dette havde sat tingene på plads. Men nej!
Passwaters undersøgelse har aldrig fået en brøkdel af den mediedækning, som FDA's og andres advarsler fik og - trods tilbagevisningen af de grundløse påstande - stadigvæk får.
Herhjemme har den officielle linie altid været slavisk og kritikløst
at følge den officielle amerikanske. Den seneste mediedebat har til
besvimelse dokumenteret danske "eksperters" tankeløse efterplapren af helt udokumenterede påstande.
Lad os derfor pudse brillerne og se hårdt og klart på de faktiske
kendsgerninger:
Alle substanser - også vand og salt - kan være farlige i helt
abnormt store mængder. Vitaminer og mineraler er imidlertid
under samme synsvinkel langt mindre farlige end fødevarer og
udpræget langt mindre farlige end mediciner, nydelsesmidler og
stimulanser samt tilsætningsstoffer, konserveringsmidler, farvestoffer og sødemidler. Kort og godt: Vitaminer og mineraler og
andre nutrienter er noget af det mindst farlige, man har!
Skal vi endelig tale om farligheden blandt disse, så bør man især
holde øje med overdosering af D-vitamin og i væsentlig mindre
grad A-vitamin. Blandt mineralerne er det indlysende, at man skal
være forsigtig med kobber; men selv om selén er et kendt giftstof,
er risikoen fra kosttilskud meget ringe. I al nutrientterapi er det
meget væsentligt at huske på samvirkende faktorer. Samvirke
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modvirker ophobning af isolerede faktorer i organismen og
dermed også overbelastninger af enkeltstoffer. En solid indsigt i,
hvordan nutrienterne fungerer sammen, og hvilke tegn og
symptomer på ophobning og belastning, man skal holde øje med,
er den bedste forsikring mod at komme i vanskeligheder. Til
teksten medfølger en oversigt over de doseringer for de enkelte
nutrienter, som man idag anser for forsvarlige.
DEN NÆSTEN UOMGÆNGELIGE VEJ:
FORDØJELSESKANALEN
Det væsentligste problem i forbindelse med ernæringsterapi er, at
man næsten udelukkende er henvist til at arbejde med et organkompleks, der ofte er slidt og beskadiget og derfor tit ikke
fungerer, - nemlig fordøjelseskanalen.
Problemerne begynder undertiden i mundhulen, hvor manglende
eller dårligt fungerende tænder - for eksempel ineffektivt sammenbid - medfører, at føden ikke bliver tygget på forsvarlig måde.
Dette kan man jo heldigvis i vor del af verden som regel kompensere for med fornuftigt tandlægearbejde. Alligevel bliver denne
faktor ofte overset, især hos ældre patienter eller hos kronisk syge,
hvor andre problemer end de dentale har beslaglagt opmærksomheden.
Men et velfungerende tandsæt er selvfølgelig en forudsætning for
normal ernæringsterapi. Og hvis det ikke findes, er det terapeutens pligt at udvikle metoder, der kan kompensere for dette
handicap, blandt andet ved at findele føden.
Maven hos mange patienter er ofte slidt, og dens produktion af
fordøjelsessekreter, i første række mavesyre, kraftigt reduceret.
Dette gælder især for ældre patienter, men også for mange kronisk
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syge og dem, der er belastet af stor alkoholindtagelse, kaffedrikkeri, stress, miljøforgiftning og fejlernæring som involverer for
eksempel zinkmangel og mangel på folinsyre (27).
Halvdelen af indlagte patienter over 60 år lider af for lidt mavesyre
(28),(29),(30). Underskud af mavesyre gør, at føden ikke bliver
omdannet, så tarmen kan optage den.
Derved går ikke blot mineralerne og vitaminerne tabt for organismen, men også i stor udstrækning proteinerne. Disse bliver ikke
nedbrudt til deres grundbestanddele, aminosyrerne, men bliver i
tarmen som polypeptider - sammenkædede aminosyrer. En dårlig
tarmflora kan omdanne dem til giftstoffer, som vi idag ved kan
være ansvarlige for mange sygdomme som for eksempel astma,
rheumatisme, allergier og meget andet.
Heldigvis er det nemt og billigt at undersøge, om man har tilstrækkeligt med mavesyre. Man foretager en såkaldt Desmoidtest. Den består i, at man - efter nærmere angivne forskrifter indtager en pille af indkapslet metylenblåt. Det er ganske ufarligt,
og hvis man følger forskrifterne omhyggeligt og korrekt, vil
farvereaktionen på ens urin afsløre, om mavesækken har
produceret tilstrækkelig syre til at opløse kapslen og frigøre
farvestoffet.
Som regel behøver man ikke gøre prøven mere end een gang; men
man bør være opmærksom på, at mavesyredannelsen er meget
påvirkelig af nervøsitet, stress og andre faktorer, og derfor kan det
i nogle tilfælde være tilrådeligt at køre prøven et par gange under
forskellige omstændigheder. Undertiden er det også nødvendigt at
provokere sekretionen ved hjælp af et mindre måltid.
Det siger sig selv, at man skal afholde sig fra syreindtagelse før
prøven, hvad enten det drejer sig om C-vitamin eller marinerede
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sild eller andre sure sager.
Hvis prøven er negativ, - hvis der ikke er farve i urinen, - ja, så
lider vedkommende af for ringe mavesyreproduktion. Og det kan
der heldigvis gøres noget ved.
Vallekoncentratet Molkosan er en gammel kending, som har været
brugt længe og ofte i disse situationer. Molkosan normaliserer
mavesyreproduktionen (32),(33). 1 til 2 teskefulde i vand 3 gange
dagligt er doseringen. Molkosan har mange andre kendte, gode
egenskaber, som det her vil føre for vidt at komme ind på. Vallekoncentrater med et højt indhold af orotsyre har i Asien i årtusinder været brugt mod mange lidelser og især mod cancer.
Andre midler som Arabiamin 1 kan også med stort udbytte støtte
behandlingen af for lidt mavesyre. Centauriforce er, som navnet
røber, et udtræk af Tusindgylden, der - som allerede Henrik
Harpestreng bemærkede: " - kogt med Eddike og drukket varm
om Morgenen renser og uddriver al Urenhed og Vædske fra
Maven (34)." En lidt mere moderne tilberedning er dog nok hvad
de fleste vil foretrække!
Ingefær har været brugt i årtusinder, især i Asiens gamle naturmedicin, til at stimulere mavesekret. Moderne fytologisk forskning
har godtgjort, at ingefær faktisk har mange af de virkninger, som
de gamle orientalske læger har tilskrevet den. Visse studier
konkluderer, at ingefær reducerer blodcholesterol bedre end
hvidløg, og ved at påvirke prostaglandinsyntesen heler ingefær
ledbetændelse og ledegigt (34). At dette krydderi også kan
modvirke køresyge og søsyge viser igen dets alsidighed. I Asien
har det i årtusinder været brugt som smertestillende middel, for
eksempel ved menstruations- og galdeproblemer. Henrik
Harpestreng havde også øje for denne sag. "Ligeledes hvis den
bliver spist stykkevis om Morgenen," skriver han om ingefærrod,
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"fordøjer den godt den ufordøjede Føde i Maven og fører den ud
med Materia" (36). Jamen, hillemænd, kære Harpestreng! Det er jo
netop lige det, vi snakkede om, - ikke sandt?
En gængs og hurtig måde at skaffe sig mavesyre på er at indtage
den som tabletter sammen med maden i form af betain. Betainhydroklorid eller trimetylglycinhydroklorid eller betainHCl - i
daglig tale betain - kunne tidligere fås i håndkøb på visse apoteker
og i helsekostforretninger (37),(26),(38), og vender måske senere
tilbage på markedet.
Nogle læger advarer mod brugen af betain, som de siger hæmmer
den naturlige dannelse af mavesyre, så den helt ophører. Det
samme argument kunne man bruge til at fratage diabetikere deres
insulin! Og for det første: Hvad hvis syren slet ikke dannes? Kan
den så hæmmes meget mere? Samt for det andet: Er det nu også
korrekt, at regelmæssig betain-indtagelse hæmmer den naturlige
funktion?
Naturlæger, der har brugt betain i årevis siger: "Nej, - tværtimod!"
(5),(6). Man har nemlig set, at under naturopatisk behandling
samtidig med betain har tilstanden normaliseret sig, og maven er
igen begyndt at udsondre sine naturlige sekreter.
Men én ting er væsentlig: Betain tages under måltidet - ikke før
eller efter!
Den er også en god rejsetablet, da man må huske på, at mavesyren
er vort første forsvar mod de bakterier og andre sygdomskim, der
kan gøre en ferierejse til et mareridt af diarré. Så hellere for megen
end for lidt mavesyre, når det gælder om at få de udenlandske så
vel som de hjemlige mikrober afsyret.
Og à propos for meget og for lidt!
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Ofte har jeg hørt patienter og deres læge udtale, at de har for
megen mavesyre, fordi de har halsbrand, sure opstød og en
brændende fornemmelse i brystet. Og så viser det sig i realiteten,
når de bliver undersøgt, at de har for lidt mavesyre!
Hvordan kan det gå til? Jo, som så ofte, når der er noget galt i et
organ, forsøger kroppen efter bedste evne at kompensere. Det gør
den i dette tilfælde ved at mobilisere andre organiske syrer til
erstatning for mavesyren. Dette er en belastning for organismen,
fungerer ikke særligt godt og fører altså også til fejldiagnose (6).
Det skæbnesvangre ved denne fejldiagnose er, selvfølgelig, at folk
risikerer at blive behandlet for det stik modsatte af det de fejler!
Mange, mange recepter udskrives på syreneutraliserende
mediciner - antacider, - uden at patienten overhovedet er blevet
testet! Endvidere: Disse antacider indeholder undertiden aluminium, og aluminiumsforgiftning er karakteristisk for Alzheimers
sygdom. Ikke blot vil denne form for lægebehandling reducere
den ældre patients sidste rest af mavesyre, den kan også meget vel
lægge grundlaget for præsenil demens.
Ikke underligt at man har visse problemer på vore plejehjem!
At der er noget i vejen med en persons mavesyrebalance røbes ofte
ved et lille tegn i øjet. Tegnet kendes af dem, der har studeret
irisanalyse; men enhver kan også uden forudsætninger observere
fænomenet, måske med lidt hjælp fra en frimærkelup og en
lommelygte.
Refleksområdet for maven ligger i øjet inderst i regnbuehinden
rundt om pupillen. Under sunde omstændigheder kan dette
område slet ikke skelnes fra de andre strukturer. Men hvis mavens
syreproduktion er ude af balance, tegner det sig klart som en
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snæver hvidlig eller gråhvid ring omkring selve pupillen. Engang
set - aldrig glemt! Og dette tegn er et væsentligt fingerpeg om, at
man bør gå videre og undersøge sagen nøjere - som allerede
beskrevet.
Erkendelsen af de alvorlige ernæringsmangler, som mange lider af
på grund af svigtende mavesyreproduktion, er ikke ny. Den
strækker sig tilbage over mere end et halvt århundrede. Konsekvenserne er for talrige til, at vi kan opregne dem her. Lad os som
eksempel blot nævne een: Osteoporose - knogleskørhed - skyldes
blandt andet nedsat optagelse af kalcium og andre mineraler, og
den nedsatte optagelse skyldes igen blandt andet den nedsatte
dannelse af mavesyre.
Osteoporose er et af de ældres meget store problemer.
Der er mange andre, meget væsentlige forhold omkring for lidt
mavesyre, men herom senere.
Men det første og væsentligste spørgsmål må være: Bliver denne
alvorlige situation erkendt og forstået af behandlerne i den
offentlige sundhedssektor? Bliver disse patienter på vore hospitaler undersøgt for svigtende mavesyredannelse? - Bliver folk over
60 år rutinemæssigt undersøgt for denne mangel? - Nej! - Er læger
opmærksomme på dette forhold, og gør de noget ved det? - Nej!
Og er vi overraskede over det?
Nej!
Men nu er vi på vej længere ned - ind i tarmene. Det er utroligt,
hvad folk fylder i dem. Kaffe, coca-cola, penicillin, farvestoffer - og
meget, meget mere. Kaffe, for eksempel, indeholder blandt andet
nogle kraftige enzymgifte, der lammer de B-vitaminer, som er
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medansvarlige for at holde tarmen i naturlig bevægelse, den
såkaldte peristaltik. Med andre ord: Kaffe får tarmen til at lægge
sig død. Den berømte danske forstoppelse, som er noget nær en
national institution, har ganske klart sine årsager. Tilsætningsstoffer irriterer tarmen. En irriteret tarm vil søge at beskytte sig ved at
afsondre slim. Hvis den fortsat afsondrer slim, fordi dens
ejermand fortsat irriterer den, og samme ejermand blander slimen
op med rigeligt sukker og hvidt mel, så opstår der en sej karamelagtig belægning på tarmvæggen. Den får mere eller mindre form
af tarmen, især hvis peristaltikken samtidig er gået helt bag af
dansen. Der opstår altså et slags rør inde i tarmen. Det kan komme
så vidt, at fødemassen bevæger sig inden i dette karamelrør uden
at få kontakt med tarmvæggen, og derfor uden at blive fordøjet og
uden at kunne afgive næring til organismen. Måske har bugspytkirtlen allerede givet op på grund af overbelastning med animalsk
protein. Når proteinet ikke bliver nedbrudt til de basale aminosyrer, men efterladt i tarmen som lange kæder af polypeptider, og
tarmens mikroflora samtidig er fordærvet, så opstår der helt nye
uønskede biokemiske forbindelser: enzymgifte, pseudo-hormoner
og endotoxiner, og normalt ufarlige svampevækster ændrer
karakter og form og angriber organismens væv, i første række
tarmvæggen. Når tarmvæggen er blevet perforeret af svampeangreb, danner den ikke længere nogen barriere mellem
tarmindholdet og blodplasmaet. Der opstår nu immunreaktioner
på indsivende tarmindhold af alle slags og et biokemisk kaos
følger. Nogle af de indtrængende proteinfraktioner har strukturelle træk til fælles med organismens egne livsvigtige substanser.
Resultatet er, at immunsystemet nu i praksis begynder at
bekæmpe også disse strukturer, på grund af deres molekylære
lighed. Her har vi en af årsagerne til en hel række lidelser, de
såkaldte auto-immune, som nyere forskning har afsløret. Det viser
sig, at de omfatter en meget stor og væsentlig gruppe af vore
såkaldte civilisationssygdomme.
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Det kendetegnes først og fremmest ved et utal af allergier. Og i
denne sammenhæng er det værd at notere sig, at det i dag står
klart, at i hver eneste større gruppe af civilisationssygdomme
findes et dominerende element af allergi. Tilstande som diabetes,
højt blodtryk, epilepsi, mentale svingninger, alkoholisme,
dissemineret sklerose, mavesår, overvægt og impotens samt
mange andre lidelser har i talrige tilfælde vist sig at have en
allergisk oprindelse (39).
Hele dette sygdomskompleks har de mere avancerede orthomolekylære læger og naturopater i de engelsktalende lande sammenfattet under ét begreb: bowel toxemia. Dette udtryk er umiddelbart lidt
vanskeligt at oversætte til rimeligt dansk, men det betyder faktisk:
blodforgiftning forårsaget af fordøjelseskanalen.
Nu er der jo ikke tale om nogen almindelig blodforgiftning, - selv
om det også kan optræde. Begrebet dækker hele den tilstand af
generaliseret organforgiftning og auto-immunitet, som et sygt
fordøjelsessystem kan forårsage, og de mange forskellige isolerede
sygdomsmanifestationer, der har deres oprindelse her.
Listen over dem er lang og rummer først og fremmest et stort antal
allergier og allergisk betingede lidelser, som eksem, mavesår,
astma m.m., migræne og hovedpine, depressioner, i hvert fald én
form for diabetes samt dissemineret sklerose, meningitis, lupus,
myasthenia gravis, betændelse i bugspytkirtlen, psoriasis,
blødende tyktarmsbetændelse og Crohns sygdom, gigt og
rheumatisme, helvedesild, feberanfald, svampeinfektion og følger
deraf samt - selvfølgelig - andre lidelser i fordøjelsessystemet plus
en lang række vanskeligt definerbare tilstande, der ikke falder ind
under nogen klar diagnose (2).
Tidligere naturlæger havde længe erfaringsmæssigt opfattet og
forstået, at der er en sammenhæng mellem sygdomme i fordøjel-
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sessystemet og disse auto-immune lidelser. De forstod ikke den
biologiske mekanik, der lå bag, fordi man dengang ikke i den
fornødne grad havde indsigt i immunsystemets funktioner.
Men allerede tidligt kunne irisanalytikere iagttage en sammenhæng mellem de tegn i øjets regnbuehinde, der tilkendegav et
forgiftet og forgiftende tarmmiljø, og forekomsten af de sygdomme, vi idag kalder de auto-immune.
Vi skal ikke her komme ind på de videre konskvenser af disse
forhold. Her skal vi blot pointere, i hvilken elendig forfatning vi
ofte finder de organer, der bærer hovedansvaret for, at vi kan
gennemføre et rimeligt ernæringsterapeutisk program - og
overleve!
Ofte begynder den lammede og trætte tarmvæg at danne udposninger, - divertikler, - som fødeemner lægger sig til hvile i, og
hvor de begynder at rådne og danne betændelse. Så har vi divertikularis - og senere ofte også cancer.
Dette fører gerne til operative indgreb, og efter dem er det
almindeligvis endnu vanskeligere at drive effektiv ernæringsterapi.
Vi må altid holde os for øje som alternative behandlere, at det
almindeligste adfærdsmønster for patienter stadigvæk er at gå
igennem hele den skolemedicinske kødmaskine først med alle
dens tilbud på fejldiagnoser, medicinforgiftning og kirurgiske indgreb, indtil deres situation er blevet så håbløs, at de føler sig
tvunget til at søge et alternativ. På dette stadie er det selvfølgelig
ikke sjældent for sent. Vi skal ikke alene helbrede patienter for den
oprindelige lidelse, men også medicinforgiftning og andre belastninger påført undervejs gennem systemet, for slet ikke at tale om
manglende organer.
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Hvordan vi klarer at drive ernæringsterapi, hvor der ofte knap nok
er et fordøjelsessystem tilbage, må vi afsløre i de enkelte behandlingsprogrammer.
I nærværende sammenhæng skal det blot generelt siges: Tag altid
først en bedømmelse af fordøjelsesorganernes tilstand. Sørg for at
få fordøjet føderester i tarmen med for eksempel planteenzymer
som papain og bromelain. Helbred betændte tarme med urtetheer.
Sørg for tilstrækkeligt mavesyre. Stimuler galde og bugspytkirtel
med naturlige midler. Tilfør de nutrienter, der kan gives som
injektioner, på denne måde. Det vil i første række være Bvitaminerne, men også C-vitamin og mange mineraler. Vær
opmærksom på, at visse nutrienter foreligger som præparater, der
absorberes direkte af mundslimhinden, mens andre kan indføres
som stikpiller eller lavement.
Men et advarende ord om lavementer: Især amerikanske naturlæger er gået ind for drastiske former for dybt lavement (colonics),
som også har vist meget overbevisende resultater. Navnlig gør det
indtryk, når man har set de ophobede køkkenmøddinger, der
bliver skyllet ud af tarmen på visse patienter. Men tænk på de ofte
udiagnosticerede udposninger og de meget svækkede tarme i
almindelighed! Denne metode anser jeg generelt for altfor farlig.
Den kræver i alle tilfælde adskilligt trænet personel og en velfungerende, veludstyret professionel klinik. Med en smule
tålmodighed og gode plantedroger kan man opnå lige så gode
resultater; knap så dramatiske, måske, men ved en fremgangsmåde, der er langt mindre risikabel.
Det samme gælder efter min mening fastekure, som jeg anser for
meget farlige. Jeg har oplevet ganske unge mennesker, der tilsyneladende intet fejlede, ødelægge deres helbred ved at gå på
fastekur, fordi de mente det var sundt, og fordi vennen eller
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veninden gjorde det. Jeg har undertiden haft det største besvær
med at få dem til at fungere normalt igen. Disse tilfælde er ikke så
få, som mange tror, og de bør give stof til megen eftertanke.
Skal man faste bør man gøre det under hensyntagen til sin egen
biokemiske situation. For eksempel bør man overveje, om man
måske lider af lavt blodsukker! Og iøvrigt bør man benytte et
velafbalanceret, velafprøvet og ikke dramatisk yderligtgående
fasteprogram. I Dr. Alfreds Vogel's regi findes megen værdifuld
information om dette emne.
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DEN INDIVIDUELLE BIOKEMI
Læger behandler sygdomme. - Vi behandler patienter.
Patienter er individer. - Individer er individuelle.
Hvor individuelle er individer egentlig?
Hvis vi blot nogle øjeblikke tænker på alle dem, vi gennem livet
har kendt, og lader deres ansigter passere revy for vort indre blik,
så er der ikke to af dem, der er ens. Selv om vi har truffet énæggede tvillinger, så vil vi efter nogen tids bekendtskab være i stand til
at kende den ene fra den anden. Og gik vi ud på gader og stræder
resten af vort liv for at finde blot to mennesker, der er helt ens, så
måtte vi til slut opgive eller gå bort med uforrettet sag.
Og selvfølgelig er alle disse mennesker lige så forskellige indvendig, som de er udvendig. For deres udseende er jo vokset ud af
deres biokemi, af de enkelte cellers egenartede program, af det
enestående befrugtede æg, der ejede hele produktionsplanen til
dette enestående individ.
Dette ved vi jo altsammen udmærket godt, så hvorfor gøre så
megen ulejlighed ud af det?
Jo, for når det kommer til patientbehandling i den vestlige kulturkreds - der mere end nogen anden har brystet sig af sin individualisme og sit engagement i det enkelte menneske som
individ betragtet - så møder vi pludselig den stik modsatte
holdning.
En patient er i vestlig lægevidenskab en standardiseret figur, der
skal have så og så meget af dit, injiceres med dat, opereres på
denne led eller kant, ud fra nogle gennemsnitlige, statistisk
betingede normer vedrørende en fiktiv figur, standardpatienten.
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Denne er en intellektuel abstraktion, der aldrig har levet og åndet,
der aldrig har været et rigtigt menneske, med alle de uomtvistelige
afvigelser og forskelligheder, som kendetegner ethvert ægte,
levende menneske.
I praksis kan man sige, at når et menneske i Vesten bliver sygt, så
ophører han, - i hvert fald i forhold til behandlingssystemet, - at
være være et individ og bliver i stedet en patient. Hans bedste
chance er nu, at han - trods sin uundgåelige individualitet - ikke
afviger alt for voldsomt fra den definerede standardpatient, som
systemet forventer, at han er praktisk talt identisk med.
Hvor meget rigtige mennesker rent faktisk afviger fra denne
abstrakte model ved fornuftige og erfarne læger selvfølgelig godt.
Det er indlysende for enhver, der flere gange har stået og ledt efter
en blindtarm dér, hvor den officielt burde være, men hvor den rent
faktisk ikke altid er.
Simple standardundersøgelser af normale, sunde, unge mennesker
viser enormt svingende værdier og forskelle i størrelse og
placering af organer, enzymproduktion, proteinadministration, i
mineral- og vitaminbalance og talrige andre fysiologiske, anatomiske og biokemiske data.
Naturens enorme evne til variation har man sat på en hård prøve
med indavl af forsøgsrotter. Selv efter forsøg gennem adskillige
generationer mod fremavl af genetisk helt ensartede dyr, viste det
sig, at samtlige individer i et kuld havde adskillige individuelle
biokemiske træk, der klart adskilte dem fra hverandre.
Masse, vægt og form af organer og deres indbyrdes placering i
forhold til hverandre veksler hos alle individer - mennesker som
dyr - med en uendelighed af variationer. Tilsvarende variationer
findes i kirtelaktivitet og sammensætning af sekreter, blodets
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sammensætning, nerveledning og sansefunktioner, enzymbalance
i cellen, overfladecelleaktivitet i mave og tarm samt - og dette er
væsentligst for os i nærværende sammenhæng - behov for nutrienter.
Ligesom visse folks ører kan være enorme, så kan andres Cvitamin behov være kolossalt.
Ligesom visse mennesker har hår mellem skulderbladene, har
andre en veritabel hunger efter magnesium.
Nogle mennesker kan fordøje fedt uden besvær, men talrige kan
ikke fordøje mælk. Nogle kan helbrede deres mavesår med kålsaft,
men andres skjoldbruskkirtel ville protestere, hvis de blot forsøgte.
For disse andre tilhører en arveligt belastet minoritet, hos hvem
skjoldbruskkirtelhormonet blokeres af en faktor i kålsaften!
De gamle, endnu levende og florerende skoler for traditionel
lægekunst i Østen, den kinesiske, den tibetanske og de indiske,
behandler den enkelte patient udfra hans individualitet. I disse
traditioner er en diabetes hos en tynd og ilter person ikke den
samme sygdom som diabetes hos en svær og flegmatisk type.
Sigtet er at finde den syges naturlige grundkonstitution og bringe
ham i balance med denne. Så ophører sygdommen, fordi den ikke
har nogen mulighed for at trives. Det samme sigte finder vi i den
klassiske homøopati og dens søgen efter det eksakte konstitutionelle remedium.
I det lægekonventionelle vestlige behandlingssystem ses endnu
idag ingen initiativer til individualisering af patientbehandlingen
udover nogle generlle henssigtserklæringer. Der findes således
ingen generel metodik til kortlægning af den individuelle biokemi.
Initiativer til typologisk rubricering af patienter - et uomgængeligt
første skridt mod individualiseret behandling - har i den alternati-
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ve terapi mest ytret sig i lån fra ældre systemer - kinesisktibetansk, ayurvedisk, unani, homøopati - og sjældent ved nye
tiltag. Dog må kostterapi på baggrund af blodgruppe betragtes
som en sådan ny metode, der skønt kendt i USA gennem en
årrække først på det seneste synes at have fået global vind i sejlene
(43)(46). Den kommer i samme bølge som Zone-metoden
udarbejdet af Barry Sears (44),(45),(47) og de to metoder kan efter
sigende med fordel kombineres.
OM AKTIVISERING OG UDRENSNING
Engang i begyndelsen af 70'erne opdagede man, at zink var den
faktor, der udløste og aktiviserede A-vitamin-depoterne i leveren.
Erkendelsen førte til et gennembrud i forståelsen af vitaminets
funktion i organismen og dermed væsentlig øgede muligheder for
effektiv terapi.
På samme måde som zink aktiviserer vitamin A, vil man gang på
gang kunne iagttage, at en nutrient fungerer som bæresubstans for
en anden, der igen samarbejder med en tredie eller fjerde eller hel
række af nutrienter. Derfor er det indlysende, at mangelen på bare
én nutrient vil føre til sammenbrud af talrige andre funktioner,
hvor flere andre nutrienter bliver sat ud af spillet.
Et gængs mønster er, at et mineral aktiviserer et vitamin, der selv
fungerer som co-enzym for et enzym, der - for eksempel - kan
medvirke i den ledvise nedbrydning og forbrænding af sukker.
Mangan er således væsentlig for aktiviteten af vitamin B-1 =
thiamin, der blandt andet fungerer som co-enzym til nedbrydningen af pyrodruesyre. Med andre ord: ingen mangan = ingen
thiamin-aktivitet = ophobning af pyrodruesyre, - eftersom denne
nu ikke bliver nedbrudt. I en sådan situation, hvor der opstår en
stigende vævskoncentration af pyrodruesyre, begynder denne
naturlige og livsnødvendige substans at blive en trussel. Man kan
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sige, at vi her har et biokemisk transportbånd, der strejker, mens
alle andre bånd kører videre og hober syren op. Den nu koncentrerede syrevirkning på cellemembraner, muskelfibre og nerver
fører til smerter og stivhed, der oftest tolkes som rheumatisme og
behandles som sådan. Hvis pyrodruesyrekoncentrationen påvirker
centralnervesystemet, opstår der permanente skader, således som
man ofte kan iagttage hos alkoholikere.
Hvis nu mangelen bliver erkendt, og patienten får både et godt
tilskud mangan og den nødvendige thiamin samt de andre
faktorer, der nu er nødvendige for at normalisere situationen, så
vil den ophobede pyrodruesyre blive nedbrudt, men de mange affaldsstoffer, der er dannet, skal også borttransporteres, neutraliseres og bringes ud af organismen.
Når vi udbedrer mangelfølger og derved sætter de biokemiske
transportbånd i bevægelse igen, må vi altså være indstillet på
udrensninger, og det kan belaste kroppens affaldsveje. I heldige
tilfælde vil det altsammen komme ud med afføring eller urin; men
hvis leveren knurrer og koncentrationen af affald i vævsvæskerne
er høj, så vil et overskud prøve at finde vej ud med sveden, eller
gennem eksem, høfeber eller hvilke andre veje, organismen bruger
til at dumpe affald i en nødsituation.
Det er meget væsentligt, at disse fænomener bliver tolket korrekt.
Og det bliver de desværre sjældent. Ofte løber folk klagende til
deres læge, der prompte fortæller dem, at de er blevet vitaminforgiftede! Nogle får at vide, at de har "C-vitamin allergi" eller andre
videnskabeligt utænkelige reaktioner.
Men faktisk er disse reaktioner gode tegn: Det er organismens
egen hovedrengøring efter at den har fået ansat hushjælp!
Patienter skal altid oplyses om og forstå hvilke reaktioner de kan få af
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ernæringsterapi, og hvad disse reaktioner betyder. Behandleren skal altid
være opmærksom på muligheden for disse reaktioner og være i stand til at
reagere fornuftigt på dem, som regel ved at nedsætte doseringer i en
periode.
Af samme grund bør et behandlingsprogram helst opbygges
gradvist med trinvis forhøjelse af doseringer over en periode på 3
til 5 uger.
Hvor denne grundregel følges, opstår der i de allerfleste tilfælde
overhovedet ingen registrerbare udrensningsreaktioner. Men i
sjældne tilfælde kan man komme ud for ubehagelige overraskelser.
Eksempel: En midaldrende forretningsmand fra en mindre
provinsby havde søgt min hjælp på grund af periodisk overforbrug af alkohol. Han havde i over halvanden måned fulgt et
individuelt formuleret program, som han var godt tilfreds med,
ikke blot fordi trangen til spiritus ikke længere meldte sig, men
også fordi hans tendens til depression var forsvundet, og han følte
han havde mere energi i det daglige.
Men en morgen klokken tre ringede han mig op i noget nær panik.
Han var ikke i stand til at lade vandet. Han havde heller ikke lyst
til at gå til lægen. Jeg må indrømme at jeg - bogstaveligt talt - blev
taget på sengen, men jeg lovede, at jeg ville ringe tilbage snart, og
at jeg nok skulle finde en løsning.
Jeg gættede selvfølgelig straks, at det drejede sig om en udiagnosticeret nyresten, der var blevet delvis opløst af blandt andet de ret
store mængder magnesium og vitamin B-6 = pyridoxin, som jeg
altid giver til folk med et alkoholproblem.
Da jeg havde fået koldt vand i hovedet og drukket 1 gram C-
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vitamin, huskede jeg pludselig, hvad det var, jeg skulle bruge. Jeg
ringede til patienten og fik denne gang fat i hans kone. Jeg spurgte
om de havde en have, og om der var persille i den. Hun svarede, at
det groede som ukrudt. Jeg bad hende gå ud og høste det hele,
hakke det fint, hælde spilkogende vand over, lade det trække i fem
minutter og så give manden det at drikke.
En time senere ringede han. Alt var i orden! Han havde været så
fornuftig at lade vandet gennem en si. En lille kitagtig klump, en
delvis opløst nyresten, var kommet med ud.
Frisk persillethe er et fremragende middel, når det gælder om at
afslappe urinvejene.
Nogle udrensningsforløb kan antage meget mærkelige former.
Den følgende beretning er en klassiker, men den tåler både
gentagelse og eftertanke.
Det drejer sig om den svenske arbejdsmand, der fik akut blyforgiftning af at drikke mælk!
Symptomerne var ikke til at tage fejl af, men tilfældet var ret uforklarligt. I hvert fald indtil forhistorien var blotlagt. Tidligere havde
manden arbejdet i et blybelastet miljø. Her havde han udviklet sig
til noget af en drukkenbolt. Han mistede sit job og flyttede til en
anden egn, hvor han kom på skovarbejde. Her gjorde missionen
sig meget stærkt gældende, og han kom under dens indflydelse og
holdt op med at drikke, - i hvert fald alkohol. For han var faktisk
stadig meget tørstig. Men nu nedsvælgede han store mængder af
mælk.
Det var i denne periode at han - på tilsyneladende uforklarlig
måde - blev syg af blyforgiftning. Set retrospektivt og med en vis
omtanke var sammenhængen dog klar. I den tid, hvor han havde
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levet usundt i et blybelastet miljø, havde han selvfølgelig optaget
en meget stor mængde bly. Dette havde lejret sig, som tungmetaller gerne gør, forskellige steder i organismen, blandt andet i
knoglerne.
Da han begyndte at leve sundere, og især da han begyndte at
drikke meget mælk, der med sit høje indhold af kalcium drev blyet
ud af knoglerne, blev så meget bly sendt ud i blodet, at manden
blev alvorligt syg.
Denne situation - en for hurtig udrensning af giftigt tungmetal
eller andet affald, - svarer til hvad enhver overivrig terapeut kan
komme ud for, hvis vedkommende glemmer at tænke og arbejde i
fornuftige biologiske baner.
"Skynd dig langsomt," sagde de gamle. - Og det er værd at huske.
Hvis det ikke drejer sig om helt akutte tilstande, der kræver
drastiske indgreb, er der altid tid til at gå roligt frem. Meget
kraftige omsving gavner sjældent organismen.
BEHOVSANALYSE OG BASISPLAN - BUFFETPRINCIPPET
Mange behandlere undgår at bruge samvirkende ernæringsterapi,
dels fordi de ikke indser vigtigheden af denne grundlæggende
form for patientbehandling, dels fordi de står vaklende overfor,
hvordan sagen skal gribes an.
De spørger ofte, hvordan de helt præcist skal finde ud af, hvilke
nutrienter patienten mangler eller eventuelt har i overskud.
Spørgsmålet udspringer ganske klart af den opfattelse, at det i
princippet er absolut nødvendigt at analysere for hver enkelt
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nutrient for at være i stand til at planlægge et effektivt ernæringsterapeutisk program. Imidlertid er dette langfra altid nødvendigt og
oftest heller ikke hverken praktisk, ønskeligt eller økonomisk gennemførligt.
Erfaringen belærer os om, at enhver patient, der ikke tidligere har
modtaget en bredspektret ernæringsterapeutisk behandling, i realiteten vil
fremvise en lang række forskellige mangelsymptomer. Hvis denne
patient imidlertid får et bredt tilskud af de væsentligste nutrienter
i rimelig balance og mængdeforhold, så vil organismens egne
homøostatiske kræfter arbejde på at udskille dem, der er overflødige, og optage dem, der er i underskud.
Man kan sige, at dette er første halvleg i det ernæringsterapeutiske
spil. Og dette er selvfølgelig den lette del, men også den uomgængeligt nødvendige. I modsætning til fodbold kan man faktisk
vinde spillet i første halvleg!
Gør man ikke det, så kommer den sværere del, hvor man pejler sig
frem via symptomer - sådan som de blandt andet står beskrevne
senere i denne bog - til en individualiseret basisplan. Mange
fysiske tegn, interviews af patienten, mentale reaktioner, irisanalyse og meget mere hjælper behandleren i dette arbejde.
Jeg ved, at mange forventer, at jeg i denne sammenhæng skal tale
om kinesiologi og akuelektriske tests. Det vil jeg også gøre, for
fuldstændigheds skyld, selv om jeg ikke mener, at det er i alle
tilfælde er absolut nødvendigt med disse fremgangsmåder. Deres
svaghed ligger i en meget stor subjektiv faktor, der især hos ikke
tilstrækkeligt erfarne og mindre trænede behandlere kan bringe
mere forvrring end afklaring ind i billedet.
Objektive undersøgelser af testsikkerheden med metoder som
kinesiologi og elektroakutest efter Voll og andre er blevet gjort i
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USA. Resultaterne har været meget svingende, men gennemgående ikke tilfredsstillende. Meget afhænger af den enkelte analytikers kompetence. Hvorom alt er, så er det væsentligt at påpege, at
selv den bedste analysemetode er praktisk talt værdiløs, med
mindre den kobles til en solid viden om nutrienterne og deres
måde at fungere på, om mangelsymptomer og virkemåder.
Håranalyser kan sige noget, men langtfra alt, om patientens
mineralbalance. Men håranalyse kan intet sige om de andre
nutrienter. Derfor vil håranalyse blive omtalt i anden sammenhæng senere i denne bog.
Irisanalyse er måske, når alt kommer til alt, nok den bedste
analyseform til at lede behandleren på sporet af et fornuftigt
program. Selv om irisanalysen sjældent direkte siger noget om den
enkelte nutrient, så røber den meget om de generelle tilstande i
organismen, som den kyndige behandler kan tolke i forhold til
nutrientbalancen.
Den bedste fremgangsmåde er selvfølgelig at kombinere så mange
analytiske og diagnostiske metoder som muligt, der sammenlagt
med viden om nutrienter og droger kan etablere det mest
rationelle behandlingsprogram.
Én ting må man imidlertid altid erindre: Enhver analyse er som et
fotografi, - et øjebliksbillede. Man kan gætte sig til, hvad der er
gået forud, - undertiden med stor sandsynlighed - men sjældent
til, hvad der følger efter. I alle tilfælde vil billedet ændre sig, så
snart et behandlingsforløb er sat i gang. I alle tilfælde vil patienten
få behov også for andre nutrienter end dem, der viste sig at
mangle ved denne første analyse. At benytte en enkelt analyse som
grundlag for et behandlingsforløb, der strækker sig over uger og
måneder er selvsagt irrationelt.
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Men som sagt: I de allerfleste tilfælde er det anbefalelsesværdigt
og helt forsvarligt at begynde med en standardiseret basisplan og
følge denne over en vis periode - for eksempel en måned eller to mens man iagttager patientens reaktioner.
Denne standardiserede basisplan kan lyde som en selvmodsigelse
til kravet om individuel patientbehandling. Men dette er kun tilsyneladende. For når den gennemgående erfaring viser os, at alle
syge mennesker - og iøvrigt også mange, der endnu ikke officielt
er syge, - lider af de samme gennemgående mangler, så er det
logiske første skridt at lade dem tanke op, inden man kører den
individualiserede behandling - i den udstrækning denne så måtte
vise sig at være nødvendig.
En sådan basisplan skal være rimeligt overkommelig at gennemføre, praktisk og økonomisk. Den skal gradueres i trinvis højere
doseringer over en periode på 3 til 5 uger og have en rimelig
balance i mængdeforholdene mellem de enkelte nutrienter.
Sådanne basisplaner er gennem årene blevet meget gængse, især
blandt amerikanske behandlere (5). Det er en god øvelse, ud fra
ens egne forudsætninger, at formulere sin egen basisplan og
diskutere den med kollegaer.
I daglig behandlerslang kalder vi en sådan basisplan for "en
buffet". Idéen er den, at cellerne inviteres til et måltid, hvor de selv
kan vælge de nutrienter, de vil have på tallerkenen, og forbigå
dem, de ikke har appetit på. Selv om patienter og andet godtfolk
stillet overfor en buffet har en mærkbar tendens til at gå efter
mayonnaisen i stedet for guleroden, så fungerer princippet meget
bedre, når det gælder vore celler. Især fordi vore cellers biokemiske intelligens fungerer bedre end vor egen. Stillet overfor et valg
mellem det nyttige og det skadelige, vil cellen fortrinsvis vælge det
nyttige.
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Gennem en menneskealder har jeg i takt med udviklingen lanceret
forskellige basisplaner eller "buffetter", nødvendigvis altid bundet
og begrænset af de på markedet forhåndenværende nutrienter og
de doseringsbegrænsninger, der udfra den samtidige forskning
måtte vurderes som forsvarlige. Et gennemgående træk i udviklingen har været, at den intensive forskning indenfor nutrienterne i
stadig højere grad har klarlagt, at det ikke blot er forsvarligt at
hæve de daglige doserijgen af de allerfleste nutrienter ganske
betydeligt; men at det også er både ønskværdigt og påkrævet med
henblik mest muligt effekt indenfor et overskueligt tidsrum.
Derfor virker "dagens buffet" måske overdimensioneret på mange
også alternative behandlere; men den er ikke desto mindre i den
form, den foreligger nedenfor, repræsentativ for et af de globalt
mest succesrige kosttilskudsprodukter internationalt markedsført
gennem de seneste godt og vel 10 år. Det må siges at være en
"buffet" på forkant med udviklingen og derfor også forslag til en
basisplan, der stadig vil kunne betragtes som aktuel i nogle år efter
denne tekst fremkomst.
Per dosering a 7 tabletter:
Vitamin A 25.000 i.e.
- heraf 60% som beta-karoten
Vitamin C 1.200 mg
Vitamin D-3 400 i.e.
Vitamin E 400 i.e.
Vitamin B-1 (Thiamin) 100 mg
Vitamin B-2 (Riboflavin) 50 mg
Vitamin B-3 (Niacin/
Niacinamid) 190 mg
V itamin B-6 (Pyridoxin) 100 mg
Folinsyre (Folat) 800 mkg
Vitamin B-12
(Kobalamin) 100 mkg

% US-RDA
500%
2000%
100%
1333%
6667%
2941%
950%
5000%
200%
1667%
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Biotin 300 mkg
Vitamin B-5 (Pantothensyre)
500 mg
Vitamin K 70 mkg
Kalcium 500 mg
Jod 200 mkg
Magnesium 500 mg
Zink 25 mg
Selén 200 mkg
Kobber 2 mg
Mangan 20 mg
Krom 200 mkg
Molybdæn 100 mkg
Kalium 99 mg
Kisel (Silica) 2.4 mg

100%
5000%
50%
133%
125%
167%
*
100%
*
*
*
2%

* - den ernæringsmæssige værdi er ikke officielt defineret.
Andre bestanddele: - Cholin citrat/bitartrat 150 mg, Inositol 100 mg,
Citrus bioflavonoid kompleks 100 mg, PABA 50 mg, Vanadium 50 mkg,
Bor 1.5 mg, sporstoffer (fra havalger og tang) ca. 100 mkg, L-cystein/Nacetyl L-cystein 200 mg, DL-methionin 62.5 mg, glutaminsyre HCl 25
mg, betain HCl 150 mg, Pyknogenol 25 mg, proanthocyanidiner fra
rødvin 50 mg, ginkgo biloba (24 % totalt af ginkgoflavon-glykosider og
6% totalt af terpener) 40 mg, sibirisk ginseng 25 mg, echinecea
angustifolia 25 mg, hvidløg (rent lugtfri hvidløg) 100 mg, tørret grøn
papaya ekstrakt100 mg, tør rodfrugtsekstrakt (ræddike og bede) 50 mg,
pektin fra æbler 50 mg, bromelain (fra ananas 2.000 CDU/mg) 50 mg,
hyben 100 mg, citronbioflavonoid 100 mg, rutin 25 mg, Hesperidin 10
mg, plus den specielle Ultra Preventive "Green Base" bestående af
tørudtræk af grøn the 50 mg, frysetørret saft af spiret byg 50 mg,
frysetørret broccoli 100 mg, frysetørret blomkål 100 mg, Spirulina 100
mg og Chlorella (forfordøjede cellevægge) 100 mg. - I Ultra Preventive
"Green Base" vil man finde RNA 5000 mkg, DNA 1000 mkg, kaotenoi-
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der 1000 mkg og klorofyl 1000 mkg.
Dette produkt indeholder ikke gær, hvede, majs, sukker, salt, mælkeprodukter, kunstige farvestoffer, konserveringsmidler eller smagsstoffer.
Forslag til dosering: - Dagsdosering for voksne: 7 tabletter som
kosttilskud eller som angivet af læge eller behandler. Indtages bedst
sammen med og fordelt over dagens måltider.
Dette kosttilskuds sammensætning svarer nogenlunde til hvad mange
alternative læger i USA betragter som det daglige minimumstilskud for
deres patienter (48).

Mineralerne
OM GRUNDSTOFERNÆRING: ESSENTIALITETSBEGREBET
Visse grundstoffer er livsvigtige, visse er giftige; i en eller anden
form eller koncentration er mange af dem begge dele.
De livsvigtige grundstoffer kaldes også de essentielle. Forurenings-grundstofferne, som tildels er de samme som de giftige,
rubriceres ofte under én overskrift: Tungmetaller. - Men faktisk er
en del af dem hverken tunge eller metaller.
Til daglig taler vi om mineraler i forbindelse med ernæring og
biokemi, men det er faktisk et uheldigt ordvalg. Mineraler
defineres almindeligvis som naturligt forekommende uorganiske
krystallinske stoffer, så at tale om "organiske mineraler", som man
ofte hører, er faktisk en selvmodsigelse. Ordet mineral er afledt af
ordet mine, og det leder naturligt nok tanken hen på de ting, man
kan grave op af jorden og hugge ud af klippen.
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Det er bedre at bruge ordet "grundstofsalte" og tale om "biologisk
nødvendige", "livsvigtige" eller "essentielle grundstofsalte" i stedet
for at tale om mineraler. Mange af de grundstofforbindelser, som
vi har behov for at indtage, kan indlysende nok slet ikke kaldes
mineraler. Det drejer sig om organiske salte af metaller som jern,
krom eller forbindelser med halogener som for eksempel jod.
Alligevel står der i mange bøger sætninger som: "Jod er et
livsvigtigt mineral". Det er sjusket sprog og resultatet af gamle
dårlige vaner, der efterhånden er blevet så almindeligt accepterede, at de åbenbart er umulige at lave om på.
Det gør måske heller ikke så meget, blot vi selv helt præcis ved,
hvad det faktisk er vi taler om, og at når vi i denne sammmenhæng siger "mineraler", så mener vi faktisk "livsvigtige grundstofsalte".
Og her er et andet punkt, som det er væsentligt at huske på.
Vi kan ikke - bortset fra i nogle ganske få tilfælde - indtage og
udnytte de livsvigtige grundstoffer i deres nøgne form - altså for
eksempel som kemisk rent zink, jod, jern eller magnesium.
For at gøre grundstoffer acceptable for vor organisme, optagelige
og mulige at udnytte, må vi først klæde de nøgne grundstoffer på.
Vi må gøre jernatomet til en del af et større molekyle, som kroppens celler kan acceptere og biokemisk vil være i stand til at
bearbejde og udnytte.
De mest almindelige påklædninger, som grundstofatomerne
pakkes ind i for at blive spiselige og nyttige, er de organiske syrer,
som kroppen i forvejen er vant til at håndtere. Ud af grundstoffet
plus syren dannes det organiske salt, og det er faktisk dette
organiske salt, som vi indtager, når vi siger, at vi spiser mineraler,
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dels gennem kosten, dels som kosttilskud, hvis vi er fornuftige nok
til også at tage det.
Disse organiske salte er af meget forskellig værdi og kvalitet. Det
kan være af stor betydning for kunden, behandleren og patienten
at orientere sig om dette emne: om den måde de livsvigtige
grundstoffer er bundet på i de forskellige kosttilskud. Mere information om dette vigtige emne findes i kapitlet om grundstofbindinger.
Intet sygdomstilfælde kan behandles på tilfredsstillende og
rationel måde, uden at man tager patientens mineralbalance i
betragtning.
Faren ved at lade grundstofsaltene ude af betragtning under
patientbehandlingen viser sig først og fremmest derved, at en lang
række symptomer, der skyldes enten simple grundstofmangler
eller tilsvarende lige så simple grundstofforgiftninger, misfortolkes, således at patienten på dette grundlag fejlbehandles, og
det måske i årevis og for altid.
Hvis vi et kort øjeblik overvejer blot nogle af mulighederne for
fejlfortolkning af symptomer, vil vi umiddelbart forstå problemets
omfang.
Hyperaktiv adfærd hos børn kan skyldes overskud af kobber såvel
som bly- eller kviksølvforgiftning. Talevanskeligheder kan have de
samme årsager. Børn diagnosticerede som autistiske har undertiden vist sig at lide af aluminiumforgiftning.
Kadmiumforgiftning er ikke nogen usædvanlig årsag til for højt
blodtryk og cholesteroloverskud i blodet (40). Ifølge visse forskere
er det langt den væsentligste årsag, men blodtrykspatienter bliver
næsten aldrig undersøgt for kadmiumforgiftning. Blyforgiftning
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rammer især børn og unge med sløvhed, adfærdsvanskeligheder,
nedsat indlæringsevne, immunsvigt, lavt blodsukker og kriminalitet. Alle disse forhold er klart videnskabeligt erkendte. Alligevel er
blybenzin stadig tilladt.
Angst, søvnløshed og svigtende hukommelse kan være forårsaget
af både det kviksølv, der kommer ud af gamle amalgamfyldninger, så vel som anden kviksølvforgiftning, der iøvrigt også kan
gøre os impotente, emotionelt forstyrrede og forårsage immunsvigt, så vi er mere sårbare overfor alt lige fra almindelig forkølelse
til candidiasis og AIDS. Man kunne synes, at kviksølv dermed
havde nok på sin samvittighed, men for fuldstændigheds skyld
må det nævnes, at det også kan forårsage kramper i underlivet,
tyktarmsbetændelse, diarré, svingende blodtryk, hovedpine,
svimmelhed, en stribe af allergier, bihulebetændelse og astma,
ødem, ledsmerter og nyreskader, hallucinationer og meget, meget
mere. Tandlæger kommer stadig kviksølv i folks tænder, og de
fleste synes, at det er da bare helt i orden. Patienter med de nævnte
lidelser bliver næsten aldrig undersøgt for kviksølvforgiftning
(41),(73),(74).
Iøvrigt kan alle de her nævnte grundstofforgiftninger også give sig
udslag i hudlidelser.
Og listen tjener, som sagt, kun som eksempel. Den er meget langt
fra at være udtømmende. Den er ikke engang spidsen af toppen af
isbjerget.
Blandt andet fordi vi her kun har omtalt nogle af de gængse
egentlige tungmetalforgiftninger. Men et stort antal grundstoffer
er janushovede væsener. I visse koncentrationer er de absolut
livsvigtige, men i overdosering virker de direkte som giftstoffer,
der kan føre til sygdom og død.
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Måske er kobber det mest karakteristiske eksempel på et sådant
grundstof. I generationer blev det i vor del af verden betragtet udelukkende som et giftigt forureningsgrundstof, og denne holdning
er stadig den mest fremherskende hos de fleste behandlere,
skolemedicinske såvel som alternative. Men rent faktisk er kobber
livsnødvendigt, og dets fravær i organismen kan faktisk medføre
en form for blodmangel. Det indgår også i meget væsentlige
enzymsystemer og er med til at aktivere vort immunforsvar og
bekæmpelsen af betændelsestilstande. Der eksisterer en fin balance
mellem behovet for kobber og behovet for zink. Zinkmangel hos
hyperaktive børn forværres ofte på grund af det resulterende
kobberoverskud. På den anden side vil for meget zink presse
kobberkoncentrationen ned og kan føre til sløvhed og svigtende
reaktionsevne. Kobber fremmer mental aktivitet, i højere koncentrationer aggressivitet, mani og kriminel adfærd. Kobber/zinkbalancen er det nærmeste, vi kan komme til et biokemisk udtryk
for mental balance.
Dette er væsentligt, eftersom vi tit i almindelig praksis møder
patienter, der enten har for lidt eller for meget kobber, og det kan
undertiden være svært at sortere dem. Vandforsyningen i de
enkelte husstande og alderen og arten af de indlagte rør kan være
afgørende for, om en familie bliver kobberforgiftet.
Mens kobber stadig af de fleste opfattes udelukkende som et
giftstof, så betragtes jern og kalcium derimod næsten udelukkende
som næringsstoffer.
Meget få behandlere kender til og bekymrer sig om jern- og kalciumforgiftning, men de forekommer faktisk meget udbredt og er
årsag til talrige og voksende problemer.
Jern- og kalciumforgiftninger forårsaget af lægebehandling er vidt
udbredt. Jernoverskud i kroppen kan forårsage skader på hjerte og
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kredsløb, led, lever og bugspytkirtel, medvirke til osteoporose og
én form for diabetes samt skørbug, det sidste fordi lav indtagelse
af C-vitamin inaktiviseres af jern. Jern deponeres også i hjerte,
lunger og led, hvor det ofte findes hos gigtpatienter. Andre
symptomer på jernforgiftning er hovedpine, åndedrætsbesvær,
vægttab og svær træthed samt ved betændelsestilstande herunder rheumatiske problemer - forværring af lidelsen på grund
af jernets blokering af aktivt kobber.
Mange behandlere vil genkende disse symptomer fra en vis type
ofte lidt ældre kvindelige patienter, som historisk set generelt nok
er den gruppe, der mest har været udsat for hæmningsløse
jerndoseringer. I en lang periode gav læger ukritisk gentagne
massive doser af biologisk ret ufordøjelige jernpræparater for
enhver form for mistænkelig blegnæbbethed, der givetvis ofte må
have haft helt andre årsager end jernmangel - såsom for eksempel
kobber-, zink- eller B-vitamin-mangel samt - selvfølgelig - jernforgiftning!
Hos disse patienter finder man ikke sjældent 40 til 50 år gamle
ufordøjede jernaflejringer i organismen. De har i årtier blokeret for
andre grundstofnutrienter og skabt det efterhånden velkendte
symptommønster, der er skitseret ovenfor.
Og hermed tilføjer vi endnu en vigtig iagttagelse angående jernforgiftningens misère: - malabsorption - ernæringstera-peutens
mareridt.
Så når man står overfor en patient, der ikke optager sine nutrienter
ordentligt, så er det klogt at undersøge - eventuelt ved hjælp af
irisanalyse - om man ikke har at gøre med et tilfælde af jernforgiftning.
Lad os også endnu en gang understrege, at jernforgiftning, ved at
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blokere for andre nutrienter som for eksempel vitamin B-6 =
pyridoxin og zink, kan fremkalde symptomer, der overfladisk kan
forveksles med jernmangel og derfor vil blive "behandlet" med mere jern!
Der er god "lægelogik" i denne galimatias, fordi især de ret
ufordøjelige former for jernforbindelser, der benyttes i de gængse
tonika, rent faktisk ved kemisk blokade kan forårsage ægte
blodmangel, og vi ved jo nok, hvordan det skal behandles, - ikke
sandt?
Selv om alt dette kan synes at være slemt nok, så står det faktisk
endnu værre til med problemerne omkring kalcium. En dansk
overlæge udtalte for ikke længe siden, at enhver dansker over 50
år burde indtage et kalciumtilskud på 1 gram dagligt i form af
laktat. Det lød håbefuldt som noget i retning af tvangsmedicinering à la fluor. Faktum er, at man frejdigt doserer løs med kalcium,
åbenbart ganske uvidende om de risici, man udsætter sine
patienter for. Stendannelser, hjerteproblemer, kalkaflejringer i led
og andre væv, tør og fortykket hud, allergier, ledegigt, fordøjelsesproblemer, lavt blodsukker, der gradvis udvikler sig til diabetes,
hovedpine og fedme, er nogle af følgerne af kalciumforgiftning.
Det får også organismen til at ældes hurtigt, eftersom den høje
kalciumkoncentration i vævene dels blokerer celleåndingen og
derved fører til forøget celledød, dels overbelaster og svækker
binyrerne samt skjoldbruskkirtlen og biskjoldbruskkirtlerne.
Denne sidste observation - "alderdomssvækkelse" fremkaldt af
kalkforgiftning - får sin særlige relevans, når man overvejer, at de
meget store konstante doser kalk fortrinsvis anbefales og gives til
ældre!
De gives blandt andet mod osteoporose, der netop ofte er
fremkaldt af den kalciumbelastninig af kirtlerne, vi just har omtalt.
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Jern- og kalciumforgiftning er her kun nævnt som eksempler, taget
ud af en større sammenhæng med blandt andet samvirkende og
hormonale faktorer, som det her vil føre for vidt at komme ind på.
Men det er muligt i relation til praktisk talt hvert eneste livsnødvendigt grundstof at opstille en række forgiftningssymptomer
svarende til dem, vi har opstillet for jern og kalcium. Selv om de
heldigvis ikke alle har samme kliniske aktualitet, så er det muligt
på baggrund af de senere års helsebølger indenfor den mere
populære medieterapi med rimelig sikkerhed også at forudsige
fremtidens overdoseringer. Nogle af dem er allerede godt på
trapperne.
Når zink har haft god presse gennem nogle, år skyldes det først og
fremmest et yndet medieemne: potens. En ung engelsk bilmekaniker hørte over musikradioen, at zink var godt for potens. Med en
knibtang bed han enden af en zinkstang og skyllede den ned med
en liter øl. Han lå kun i koma i to døgn. Den engelske læge, der
beskrev hans tilstand, kommenterede ikke uden ironi, at tilfældet
var interessant, også fordi etiske normer normalt udelukkede den
slags forsøg, og fordi hændelsen endegyldigt beviste, at zinks
giftighed er forbavsende lav.
Om mekanikerens påfølgende potens melder historien intet.
Denne detaille blev åbenbart glemt undervejs.
Men selv om tilfælde som dette er ekstreme, så er der en generel
fare ved de forskellige helsemediebølge-fænomener, uanset om det
er æbleeddike eller selén, dolomit eller havreklid, abrikoskerner
eller kalciumlaktat. Og denne fare er den krampagtige enøjethed,
som præger dem, der desperat ønsker at sælge eet bestemt
produkt. Fælles for alle helsemediebølger er, at de appellerer til de
mindre begavede og slet informerede med en påstand om at hér -
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igen! - er noget, der simpelthen kurerer alt fra cancer til overlagte
tæer. Denne totale foragt for større og mere nuancerede perspektiver i et i forvejen meget vanskeligt overskueligt emne sætter sit
præg - også på nogle behandlere. Og ernæringsterapeutisk set
fører det til udpræget u-samvirkende programmer.
Der er allerede folk, der har fået hjertekvababbelse af æbleeddike
og betonforstoppelse af havreklid. Selénkosttilskud er ikke i sig
selv overdimensionerede, men hvis man spiser dem med skovl "for at være på den sikre side", som en helsekostdame sagde til
mig, - så kan man komme ud for interessante overraskelser.
Individuel tolerance svinger betydeligt, og selénforgiftning kan
medføre cancer. Denne observation yder hermed endnu et
eksempel, - i lighed med dem vi allerede har noteret os under
omtalen af kalcium og jern, - på, hvordan overbelastning med et
grundstof kan medføre tilsvarende skade som mangelen på
samme.
Mange andre symptomer og advarsler kommer for seléns
vedkommende heldigvis før de fatale følger, - for eksempel
hvidløgsånde, der jo altid er bemærkelsesværdig, og især da hvis
man ikke har spist hvidløg. Men da mange spiser både selén og
hvidløg, bør man nok også hæfte sig ved, at andre tegn på
begyndende selénforgiftning kan være ekstremt øget søvnbehov,
depression og afkræftelse, håraffald, løse tænder, dårlige negle og
hudlidelser. Hos børn kan selv et ringe selénoverskud forårsage
huller i tænderne og nedsat vækst.
Der kunne gives mange andre eksempler fra mange andre
grundstoffer på, hvad vi kort kan sammenfatte med et gammelt
ordsprog: For lidt og for meget fordærver alt.
GRUNDSTOFKONKURRENCE OG
FORURENINGSMINERALERNES VEJE
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Når man har erkendt, at isoleret massiv dosering med et enkelt
eller nogle ganske få grundstofsalte er en utilfredsstillende form
for mineralterapi, der på længere sigt alvorligt kan skade
patienten, må man i sin søgen efter en bedre metode skaffe sig
nogen indsigt i den grundlæggende biokemiske mekanik, der
afgør hvilke grundstofsalte vi optager, og hvilke vi udskiller, og
hvorfor og hvordan vi gør det.
Intet er mere grundlæggende i kemien - og dermed biokemien end grundstoffernes basale struktur, eller med andre ord: de
enkelte atomers opbygning.
Denne opbygning kan læses ud af Det Periodiske System, en
overskuelig måde at opstille grundstofferne på efter vægt og
egenskaber. Uden at gå i unødige detailler, er det nødvendigt her
at rekapitulere lidt skolelærdom.
Atomerne består som bekendt af protoner, neutroner og elektroner. Man har også erkendt mindre enheder, men dem behøver vi
ikke beskæftige os med i nærværende sammenhæng. Mængden af
hver af de tre nævnte typer partikler i det enkelte atom afgør dets
vægt. Brint er det simplest opbyggede grundstof, derfor også det
letteste og derfor det første i Det Periodiske System. Dette systems
struktur fremgår af planchen bagest i gogen. Det er der placeret
øverst til venstre og angivet med sit kemiske tegn "H" og nummeret "1".
Alle grundstoffer følger og er nummererede efter stigende vægt og
angivet med deres kemiske tegn, således at uanset hvilket
grundstof man vælger i Det Periodiske System, så vil grundstoffer
til højre for og neden for være tungere.
Da antallet af elektroner - der udgør atomets overflade som en
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slags planetsystem - svarer til antallet af protoner inde i kernen,
giver atomtallet også udtryk for antallet af elektroner. (Tallet over
det kemiske tegn er atomtallet; tallet under er atomvægten.) Et vist
antal elektroner vil imidlertid danne et lukket og stabilt "planetsystem". Flere sådanne lukkede systemer omgiver kernen i de
tungere atomer.
Men de allerfleste atomer har ikke elektroner nok til at lukke det
yderste system med. Derfor har næsten alle atomer et mere eller
mindre åbent system yderst.
Det er dette yderste elektronsystem, der er ansvarligt for det
enkelte atoms kemiske reaktionsevne.
Det antal elektroner, der mangler for at lukke et system, repræsenterer det enkelte atoms mest umiddelbare kemiske egenskaber.
Deraf følger også, at atomer, hvis yderste elektronsystem er ens, som altså har det til fælles, at de hver mangler det samme antal
elektroner for at kunne lukke et system, - kemisk set i stor
udstrækning vil opføre sig på samme måde .
I Det Periodiske System står sådanne atomer i samme spalte. Med
andre ord: Vælg et grundstof, og de grundstoffer, der står oven
over eller nedenunder, vil i stor udstrækning opføre sig på samme
måde.
Det vil sige, at når det drejer sig om at danne forbindelser, vil de
kemisk opføre sig på samme måde, men biokemisk vil de ikke
fungere på samme måde.
Lad os til eksempel tage spalten yderst til højre i Det Periodiske
System. Den udgøres af de ædle luftarter fra Helium (He-2) til
Radon (Rn-86). De er karakteristiske ved alle at have samtlige
deres elektronsystemer lukkede, og deres fælles kemiske egenskab
er derfor, at de helst overhovedet ikke reagerer med andre stoffer.
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Når vi siger, at grundstoffer, der står i samme spalte "i stor
udstrækning" har de samme kemiske egenskaber, så melder
spørgsmålet sig: "Er de så ens, at vor organisme ikke kan skelne
mellem dem?"
Svaret er: "Nej, selvfølgelig ikke, .... men alligevel!"
"Selvfølgelig ikke ..": For vi véd jo, at vore celler udmærket kan
skelne mellem natrium (Na-11) og kalium (K-19), og mellem
magnesium (magnium) (Mg-12) og kalcium (Ca-20), selv om begge
par står på skuldrene af hinanden. Lige siden de første mikrober
begyndte at udvikle sig hen imod det, der skulle blive os, har
fantastisk fine diskriminerende og homøostatiske mekanismer
udviklet sig i samme takt. Vor eksistens ville være utænkelig uden
dem.
" .... men alligevel!": Disse mekanismer er trods alt ikke så
ufejlbarlige, at de under alle omstændigheder fungerer efter
hensigten. Belastning af forskellig art kan sætte dem ud af
funktion. Hvis for eksempel et stof mangler, og et andet med
nogenlunde tilsvarende egenskaber er i overskud, så kan det, med den viden vi nu har, - ikke undre os, at organismen i denne
stresssituation vælger "erstatningen".
Og det viser sig da også, at det netop i realiteten er hvad vi
kommer ud for. Dette sker vel oftest, når overskud af natrium (Na11) presses ind i cellerne og optager kaliums (K-19) plads.
Men der optræder mange andre tilsvarende forskydninger.
Kadmium (Cd-48) går ind og "erstatter" zink (Zn-30). Men gør det
især, - nota bene! - når der i forvejen er zinkmangel til stede, - og
det er der jo, ved vi, temmelig ofte! Tænk blot på den almindelige
kombination: alkohol og cigaretter, - hvor zink går ud med
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alkoholen, og kadmium går ind med cigaretterne!
Der forekommer mange af den slags "erstatningsreaktioner", og
det er nyttigt at have øjnene åbne for dem. Jod (I-53) er et af de
tungeste af de livsvigtige grundstoffer og spiller en uundværlig
rolle i skjoldbruskkirtlens aktivitet. Mange lider i vore dage af
nedsat skjoldbruskkirtelaktivitet - hypothyreoidisme, - med hvad
dette forårsager af fedme, depression, nedsat kønsdrift, immunsvigt og meget andet. Tidligere var danskerne et fiskespisende
folk, men sådan er det ikke længere. Fra fisk fik vi dengang
tilstrækkeligt med jod, men det mangler vi i stor udstrækning i
dag. Hvis vi kaster et blik på Det Periodiske System, ser vi jod (I53) i den næstyderste spalte til højre, - altså lige til venstre for de
inaktive luftarter. Placeringen i denne spalte fortæller, at her
mangler alle atomerne et elektron i at kunne danne et helt lukket
elektronsystem. Dette gør dem kemisk set meget villige til at
reagere med andre stoffer og danne for eksempel salte. Derfor
kaldes de halogenerne - eller "saltdannerne" (af græsk: hals = salt
og geneia = avl). Foruden jod (I-53) drejer det sig om brom (Br-35),
klor (Cl-17) og - - fluor (F-9)!
Med andre ord, når skjoldbruskkirtlen mangler jod (I-53), mens
samtidig de tre andre forureningsstoffer er tilstede i organismen,
så bliver det let dem, der kommer til at indtage og blokere jods
plads i kirtlen. Nogle få af konsekvenserne er nævnt ovenfor, men
faktisk er ravagen uoverskuelig.
Ved at kaste blikket rundt i Det Periodiske System vil man let
kunne finde flere eksempler på tilsvarende blokader. Beryllium
(Be-4) kan let anbringe sig der, hvor magnesium (Mg-12) burde
være, men ofte ikke er. Det vil blandt andet sige centralnervesystemet, og resultatet er mentale forstyrrelser.
Det er ikke givet, at alle erstatningsaktiviteter er forstyrrende.
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Selén (Se-34) kan indtage samme plads som svovl (S-16) og vice
versa, og dette kan have stor terapeutisk betydning. Noget
lignende gør sig sikkert gældende i forholdet mellem natrium (Na11) og kalium (K-19) på den ene side, og på den anden side lithium
(Li-3) samt rubidium (Rb-37) og cæsium (Cs-55).
Det må meget kraftigt pointeres, at den kemiske mekanisme vi her
har fokuseret på, - nemlig konkurrencen mellem grundstoffer med
samme type ydre elektronskal, - kun er fremdraget som et
eksempel - og det simpleste eksempel - blandt mange sådanne
mekanismer. Visse grundstoffer konkurrerer også med hinanden
på tværs af spalterne, om man så må sige; men det vil føre for vidt
at komme ind på disse mekanismer i nærværende sammmenhæng.
GRUNDSTOFANALYSER AF HÅR
Håranalyser kan give værdifulde oplysninger om patientens
mineralbalance, hvis hårprøven tages rigtigt, hvis den analyseres
rigtigt og fortolkes rigtigt. Men den kan kun give visse oplysninger
om grundstofbalancen - ikke om andre nutrieneter.
Mange forhold vedrørende kropsmineraler lader sig ikke aflæse
gennem håret. Jeg har set mange kommercielle analyser med
fortolkninger ud fra en stiv standard. (Her har vi ikke blot en
standardiseret patient at måle efter, men tilmed et standardiseret
hår! - Hvor langt kan man egentlig komme væk fra individualiseret patientbehandling?)
Hvis fortolkningen af analysen ikke tager hensyn til patientens
køn, race og alder samt forskellige sygdomstegn, så er den helt hen
i vejret. For eksempel vil en gigtpatients hår ofte vise nedsat jern
og kobber, mens kobberet i realiteten er forhøjet, fordi betændel-
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sestilstande i vævet altid vil koncentrere kobber. Højt kalcium kan
være udtryk for, at magnesium ligger lavt. Men det kan også
skyldes, at magnesium nu er tilført og er i færd med at fortrænge
kalcium. Det kan også være udtryk for, at svovl eller fosfor er i
færd med at fortrænge kalcium fra kroppen, så der er opstået
kalciummangel. Og endelig kan det - selvfølgelig - være et udslag
af for meget kalcium! Sådan bliver det næsten altid fortolket; men
dette er i talrige tilfælde slet ikke korrekt. Kalcium og bly ligger
ofte højt hos folk med ledegigt, mens jern og mangan ligger lavt.
Men hos nogle gigtpatienter er jern højt. Ved diabetes er værdier
for krom, zink og mangan lave, mens kalcium ligger højt, ligesom
det gør hos patienter med arteriosklerose.
Men højt bly kan også være et udtryk for, at man for nylig har fået
håret farvet, og selén kan dukke op, fordi man har brugt en del tid
ved fotokopimaskinen, og endeligt kan højt kobber være et mål
for, hvor lang tid man tilbragte i svømmepølen! Mest værdifuld og
utvetydig er håranalyse utvivlsomt i diagnosticeringen af
tungmetalforgiftninger. Bly, kviksølv, arsén for eksempel viser sig
tydeligt, kadmium og andre i nogen mindre grad.
Et amerikansk forskningsinstitut sammenlignede resultaterne fra
et antal kommercielle håranalyselaboratorier og fandt dem
ensartede og tilfredsstillende.
Men det var i USA. Desværre har jeg og kollegaer haft den stik
modsatte erfaring med tilsvarende indretninger nærmere hjemme.
GRUNDSTOFERNÆRINGENS PRINCIPPER: DE VÆSENTLIGE
BINDINGER
Som tidligere nævnt er grundstoffer i deres atomare eller "nøgne"

125

tilstand ikke acceptable nutrienter for vor organisme. De skal
"klædes på" som et biologisk molekyle for at blive acceptable og
optagelige gennem fordøjelseskanalen. Denne "påklædning" består
i, at grundstoffet bindes til en biologisk acceptabel syre, der ikke er
fremmed for organismen, og sammen med denne danner et salt,
der kan optages, transporteres, administreres og udnyttes i vor
biokemi. For eksempel: Kalcium kan bindes til citronsyre, der har
mange funktioner i kroppen, og derved danne kalciumcitrat. Syren
er ikke uvæsentlig. Grundstoffets chance for at komme ind i
organismen afhænger i første række af, hvor stærkt eller svagt
syren binder grundstoffet. Ved en svag binding spaltes grundstoffet i mavesækken igen let fra syren, og kun en lille procentdel
passerer tarmvæggen og når ind til cellerne. Forbindelser som
oxider, askorbater (C-vitamin salte), laktater, glukonater er relativt
simple salte, der let spaltes i deres komponenter. Til gengæld er de
billige og bærer meget grundstof per vægtenhed. De er nyttige,
hvor det drejer sig om grundstoffer, der ikke er særligt vanskelige
at optage, som for eksempel kalium, zink og magnesium. Andre
grundstoffer er vanskeligere at optage, som for eksempel mangan,
selén og krom. Her er det tilrådeligt at knytte grundstoffet til en
biologisk syre, der har en kraftigere binding, som garanterer en
mere sikker transport ind i organismen. Sådanne syrer er for
eksempel orotsyre og de forskellige aminosyrer. Disse forbindelser
er dyrere end de svage salte, vi netop omtalte, og da syremolekylet
i sig selv er meget stort, vil der per vægtenhed salt være meget
mindre grundstof til stede, end tilfældet er med de svage syrer. De
er derfor specielt fordelagtige, hvor det drejer sig om de meget
vanskeligt optagelige grundstoffer, for eksempel selén, som vi kun
behøver i ganske små mængder. Denne form for binding tilstrækkelig stærk til at sikre grundstoffets transport ind i
organismen - kaldes i ernæringsterapien for chelering (af græsk:
chêlê = klo).
Faktisk betegner dette, at et grundstof er meget fast knyttet i en
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organisk ringstruktur; men sådan bruges betegnelsen ikke altid
indenfor ernæringsterapien. Her betyder det blot, at grundstoffet
er tilstrækkeligt svært bundet til ikke at gå tabt undervejs gennem
fordøjelseskanalen. Denne sprogbrug fører undertiden til
forvirring og misforståelse - også mellem behandlere.
De behandlere, der beskæftiger sig med cheleringsterapi udenfor
det ernæringsterapeutiske regi, opfatter ordet på en noget andet
måde. I denne behandlingsform benytter man nemlig kraftigt
chelerende syrer som EDTA (etyldiamintetra-acetsyre) og
penicilamin til at fjerne grundstoffer fra kroppen, for eksempel i
tilfælde af tungmetalforgiftning. Her er teknikken den, at den
chelerende substans indgives i organismen, som regel ved infusion
(drop), og derinde binder de uønskede grundstoffer så kraftigt, at
de bliver ført med ud af kroppen gennem dennes naturlige
affaldsveje. En lang række tilstande som højt blodcholesterol og
højt blodtryk kan effektivt udbedres ved denne metode, der nu
praktiseres i mange privatklinikker, også her i landet.
Mange naturlige eller mindre naturlige bestanddele af vor daglige
kost er iøvrigt kraftigt chelerende substanser. Det gælder fytin,
som findes i næsten alle former for brødkorn, og som binder
grundstoffer i fytater, der derefter er tabt for organismen. Også
vitaminer, som for eksempel B-3-vitamin i sin naturlige form som
nikotinsyre, fjerner mineraler fra kroppen. Mange tilsætningsstoffer enten chelerer eller blokerer for livsvigtige elementer. Det
samme gælder kulsyreholdige drikke, fluor - som for eksempel i
tandpasta - chokolade, kaffe, sødemidler, mange håndkøbs- og
andre mediciner, ja, selv C-vitamin. C-vitamin og B-3 er nødvendige nutrienter; men de andre er bedst at undvære, blandt andet
for at understøtte et fornuftigt mineralernæringsprogram.
DET UDVIDEDE ESSENTIALITETSBEGREB
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Et væsentligt spørgsmål, som vi har tøvet med at behandle, er:
Hvor mange af grundstofferne er essentielle, - altså livsvigtige.
Dette spørgsmål er ikke umiddelbart så let at besvare, som man
måske skulle tro. Vi kan til nød udtale os om, hvor mange man
videnskabeligt har erkendt - til dags dato - som essentielle. Herom
strides de lærde. Og uanset hvad tallet er, så vil det ændre sig med
tiden. Lad os prøve at tage et fugleperspektiv:
Der findes ialt cirka 90 naturligt forekommende grundstoffer,
hvoraf alt i vor del af solsystemet er opbygget. De inaktive
luftarter, - også kaldet de ædle gasser - har ifølge deres natur ikke
nogen biologiske funktioner. Det samme gælder de naturligt
forekommende radioaktive elementer samt visse tungmetaller, for eksempel kviksølv, kadmium og bly, - der er så toxiske, at de
kan betragtes som ude af denne sammenhæng. Tilbage har vi 55 eller der omkring. I min studietid for snart 40 år siden - blev en
halv snes stykker af disse betegnet som essentielle. Heri var
dengang - som idag - ikke medregnet de basale elementer som
brint (H-1), ilt (O-8), kulstof (C-6) og kvælstof (N-7), der nærmest
blev taget for givet og betragtet som så basale, at de ikke krævede
specifik omtale. Svovl (S-16) og fosfor (P-15) røg ofte også med i
samme gruppe, der sjældent fik mere indgående omtale.
Men i årenes løb er antallet af erkendte essentielle grundstoffer
øget kraftigt. Omkring 1973 var der 17 (39), og siden er der kommet en 4 til 5 stykker til, mens flere er under observation med
henblik på eventuel senere indlemmelse. Det vil sikkert undre
mange, at stoffer som tin, antimon, arsén og nikkel er blandt de
essentielle sammen med wolfram, vanadium og molybdæn. Forskerne har deres problemer med at klarlægge disse forhold. For
eksempel er det essentielle behov for nikkel så lille, at det var
noget nær umuligt at skabe forsøgsforhold, der var garanteret
nikkelfri, og hvor man derfor kunne provokere en nikkelmangel
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på forsøgsdyrene. Men det lykkedes altså!
Hvorfor er det værd at hæfte sig ved netop dette forsøg? Jo, hvis vi
taler om, at så små mængder - brøkdele af mikrogram - kan
erkendes at have livsvigtig biologisk aktivitet, så må vi også
medgive, at det kan være tilfældet for endnu mindre koncentrationer. Og endnu mindre koncentrationer vil ligge under den
analytiske detektionsgrænse!
Dette sætter - foreløbig - en naturlig grænse for vor erkendelses
muligheder.
Men der er også problemer med selve essentialitetsbegrebet.
Betyder "essentielt grundstof", at hvis man ikke får det, så dør
man? Eller underfungerer man blot hele livet igennem? Eller er der
nogle, der dør - visse racetyper, visse blodtyper - og ikke andre?
Tag nu for eksempel grundstoffet lithium. Det regnes i almindelighed ikke for essentielt. Men i de områder af verden, hvor det
forekommer i grundvandet, synes befolkningen at være fri for en
lang række lidelser, der gennemgående plager os andre. Og visse
individer har meget svært ved at fungere, med mindre de har en
regelmæssig indtagelse af lithium i deres kost. Er lithium essentielt
for denne gruppe mennesker?
Det er den slags betragtninger, der har fået visse forskere til at
efterlyse et udvidet essentialitetsbegreb - ikke blot for mineraler,
men også for andre nutrienter. Essentialitet hos visse veldefinerede
og oprindeligt geografisk klart begrænsede undergrupper er
nemlig allerede stadfæstet for visse andre nutrienter, for eksempel
for nogle former for flerumættede fedtsyrer hos enkelte nordamerikanske indianerstammer (31).
Et udvidet essentialitetsbegreb vil naturligvis sætte antallet af
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essentielle grundstoffer i vejret. Men dette følger sådan set kun
den iagttagelse, der har tegnet sig gennem mange år - nemlig at: Jo
mere vi forsker i grundstofferne, des flere af dem viser sig at
være essentielle.
Hertil må vi føje endnu en betragtning: Mange grundstoffer kan
have og vil utvivlsomt have en samvirkende funktion, der uden at
være egentlig essentiel kan være biologisk væsentlig og nødvendig
i en større sammenhæng.
Af alle disse grunde kan det derfor være frugtbart at anskue hele
mineralproblematikken på en anden måde.
I stedet for at følge den strengt akademiske videnskab med dens
iøjnefaldende begrænsninger i dens udforskning af enkelte og ofte
isolerede grundstoffer kunne man måske tage et mere samvirkende, overordnet og funktionelt vue over situationen ved blandt
andet at stille dette spørgsmål: Hvor i verden iagttager vi en
grundstofbalance i miljøet, der får mennesker og andre
organismer til at fungere optimalt?
For denne grundstofbalance må jo umiddelbart være værd at
eftertragte.
Analyser af organisk sunde grupper og individer viser bestandigt
et gennemgående karakteristisk træk: en overvældende tilstedeværelse, omend ikke nødvendigvis i særligt høje koncentrationer,
af grundstoffer, vi vanligvis enten betegner som sporstoffer eller
mikromineraler eller sjældne grundstoffer i videre forstand. At
disse stoffer langt fra er sjældne i den betydning, at de i sunde
velfungerende organismer optræder sjældent og dér ikke har
nogen vitale funktioner, afsløres af de forbedrede analysemetoder,
der i stadig større udstrækning kommer i anvendelse.
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Gentagne iagttagelser bekræfter, at disse grundstoffer, som den
akademiske forskning endnu ikke har udpeget som essentielle
eller biologisk nødvendige, ved deres brede tilstedeværelse
karakteriserer de miljøer og organismer, der påviseligt udmærker
sig ved sundhed, modstandskraft og et langt liv. Med andre ord:
Der skabes øjensynligt bedre livsbetingelser med disse grundstoffer, end hvor blot de officielt anerkendte essentielle elementer er til
stede.
Vi kan bekræfte denne antagelse ved at tilføre andre miljøer den
tilsyneladende bedre grundstofbalance, og når vi iagttager en
bedring i livsfunktionen, kan vi tage det som en underbyggelse af
vor teori, om ikke som et bevis. For eksempel kan vi overføre
mineralspektret fra et område, hvor der ikke forekommer cancer,
til individer i et traditionelt cancerområde, og iagttage en
reduktion af sygdomshyppigheden her.
Ved at sammenligne grundvands- og jordbundsprøver, sammen
med prøver af afgrøder og animalske produkter fra mange
karakteristiske miljøer verden over, har det været muligt at finde
frem til generelle ideelle mineralbalancer og indbygge disse
erfaringer i en række produkter. Afgrøder fra Abkhazien
(Kaukasus) og Vilcabamba (Equador) har været analyseret
sammen med frugter og grundvand fra Hunza, jordprøver fra
Libyen, finsk birketræsaske, flyveaske fra jordens oldtid, vand fra
danske helligkilder, tang benyttet til føde og lægedom fra Øst som
fra Vest, vand fra kurbade i Tyskland, Østrig og Italien, indiske,
thailandske og kinesiske lægeplanter og mineralmediciner, vine
fra mange egne af verden, helbredende træsorter fra alverdens
jungler og regnskove, kød af vilde dyr og fugle fra afsides egne.
Ved at analysere og sammenligne data ud af dette enorme
materiale har det været muligt at opstille visse optimale grundstofbalancer, der er gennemgående og karakteristiske for sunde og
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livskraftige individer.
Med dette arbejde er der etableret en fornuftig og praktisk basis for
en generel mineralterapi af stor effektivitet.
BIOLOGISKE GRUNDSTOFSALTE = MINERALER
Man skelner mellem tre grupper af grundstofsalte. Grupperingen
er baseret på det daglige gennemsnitlige behov for personer i
rimelig mineralbalance.
For Makromineraler er det daglige gennemsnitlige behov over 0.1
gr.
For Spormineraler er det daglige gennemsnitlige behov mellem 1
og 1oo mg.
For Mikromineraler måles det daglige gennemsnitlige behov i
mikrogram = tusindedele af milligram (mg).
Nogle skribenter har andre fordelinger - bytter for eksempel om på
Spormineraler og Mikromineraler. Forskningsområdet er nyt, og
faste retningslinier og definitioner er endnu ikke almindeligt
accepterede.

Makromineraler
Ca - Kalcium
Svære mangelsymptomer: Trækninger, kramper, svimmelhed,
følelsesløshed, sindsforvirring, irritation og kramper i halsen,
åndedrætsbesvær, knogleskørhed (osteoporose), "engelsk syge",
osteomalacia, allergier;
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Mildere mangelsymptomer: Knarvornhed, irritabilitet, spændinger, depression, rastløshed, svigtende hukommelse, søvnløshed, angst, lægkramper, positiv Chvostek reaktion;
Forgiftningssymptomer: Udbredt og overdreven forkalkning i
knogler eller afkalkning af knogler og forkalkning af bløddele som
nyrer og hjerte;
ADT: Voksne: gennemsnitligt 1 g - Gravide og ammende: 1.5 g Børn: 40 mg per kg
Terapeutiske doseringer: 1 g dgl. for voksne, kalciumorotat,
kalciumcitrat eller kalciumglukonat; kalciumlaktat kan ikke
anbefales; eventuelt dolomit; benmel er ofte forurenet med
tungmetaller;
Rigeste naturkilder: Mælk, mejeriprodukter, melasse, hårdt vand,
dolomit, benmel, grønsager som f. eks. ærter, bønner, blomkål.
Tilstedeværelsen af tilstrækkelig mavesyre, D-vitamin, folinsyre,
magnesium, bor og andre nutrienter spiller en afgørende rolle for
kalciumoptagelsen. Balancen mellem magnesium, fosfor, svovl,
bor og formodentlig strontium og silicium er også væsentlig.
Biskjoldbruskkirtlerne - der afsondrer calcitonin og parathyroid
hormon - styrer kroppens kalciumadministration. Efter menopausen vil reduceret østrogenproduktion øge udsondringen af
kalcium hos kvinder og dermed fremme osteoporose. Tilskud af
naturligt vitamin K hjælper mange osteoporosepatienter.
Forudsat at kroppen indeholder de nødvendige samvirkende
faktorer behøver den daglige indtagelse af Ca ikke at være høj.
Lavere calciumindtagelse fremmer ofte optagelse i højere grad end
ekstreme tilførsler. Dette fremgår blandt andet af, at naturfolk og
traditionelle vegetarer ofte ikke i særlig grad lider af kalkmangel
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og osteoporose på trods af lavere kalkindtagelse end de fleste
altædende befolkninger. Det er også iagttaget at lave Ca-mængder
i føden optages lettere af organismen end højere.
Høj kalkindtagelse uden samvirkende faktorer og med antagonister som fosfor og sukker involveret synes derimod at være
en klar helserisiko. Dette belastende mønster er fremherskende i
Vesten. Overdosering af Ca er en væsentlig faktor i forbindelse
med alderssvækkelse. Mere avancerede læger i Vesten idag går
ind for lavere Ca-indtagelse og højere indtagelse af samvirkende
faktorer - især Mg. Ca udveksles i knoglerne dagligt i en mængde
svarende til cirka 700 til 1000 mg. Et ringe fald i blodets plasma-Ca
fører til udskillelse af parathyroid hormon, der stimulerer
optagelsen af Ca fra tarmen og udsondring fra knoglerne.
Samtidig øges resorptionen i nyrerne og udskillelsen af Ca i urinen
nedsættes. Med øget plasma-Ca over normal balance udløses
calcitonin fra biskjoldbruskkirtlen og modvirker aktiviteten af det
parathyroide hormon og den aktiviserede form af D-vitamin.
Østrogen aktiviserer parathyroid-hormonet. Nedsat østrogenproduktion - som for eksempel efter menopausen - kan under
ugunstige omstændigheder medføre stærk nedsættelse af Caabsorptionen. Syntetiske hormoner som korticosteroiderne - for
eksempel prednison - kan også fremme afkalkning af knoglerne.
En ringe mængde ioniseret Ca - cirka 1% af kroppens samlede
mængde - er af største funktionelle betydning for nervesystemet,
idet disse Ca-ioner - sammen med blandt andre Mg-, K-, og Naioner - er ansvarlige for nerveledningen i kroppen fra den ene
nerveende til den anden. Den bioelektriske forbindelse mellem
nerver - synapsen - er derfor meget sårbar, såfremt denne
plasmamængde ændres, for det meste på grund af forstyrrelse i de
samvirkende faktorer.
Histaminløsning, som blandt andet forekommer ved visse allergier
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af den såkaldte høfeber-type, fremmes af Ca-mangel og kan
modvirkes af Ca-tilskud. Allergisk cøliaki, undertiden astma og
visse eksemer hører til denne type allergi. Overdreven reaktion på
nikotinsyrebehandling - hedeture med udslæt - er også en type
histaminreaktion og kan følgelig reduceres med Ca - enten i form
af et glas mælk eller i sværere tilfælde med en Ca-brusetablet
opløst i vand.
Ca og Mg tilhører samme spalte i det Periodiske System. Caoverskud vil derfor fortrænge Mg. Da Ca's aktivitetsområde
fortrinsvis ligger udenfor cellerne og Mg's ligger indenfor, vil en
sådan fortrængning indebære en generel biokemisk dysbalance.
Dette vil negativt påvirke den enkelte celles forsvarsberedskab,
immunreaktionsevne og energiproduktion.
Tungmetalforgiftning fremmes af Ca-mangel, og høje doseringer
af Ca medvirker til udskillelse af bly, kviksølv (amalgam),
kadmium og aluminium. Ca reducerer også overbelastning med K,
der kan medføre hjertesvigt.
Det kan være meget svært at afgøre om en patient har behov for
ekstra Ca eller blot mangler de samvirkende faktorer og medfølgende kostregulering. En meget omhyggelig gennemgang af
patientens kost, medicin, livsstil, nydelsesmidler - herunder
sukkerindtagelse og alkohol - og andre faktorer bør indgå i den
samlede vurdering. I alle tilfælde er det uansvarligt at give Ca som
kosttilskud uden at sørge for samtidig indtagelse af de samvirkende faktorer.
Et stort antal Ca-forbindelser benyttes af fødevareindustrien.
Mange af dem er ufordøjelige, visse indeholder aluminium, der er
impliceret i Alzheimers sygdom. Andre er bundet til salicylater,
der hos visse patienter forårsager allergier med svær personlighedsforvrængning.
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At billige og ukontrollerede Ca-tilskud som dolomit, østersskaller
og Ca-karbonat ofte er svært forurenede med bly kom for dagen
ved en række undersøgelser i 1980'erne. Det er derfor stadig
væsentligt, at man vælger kvalitetsprodukter også når det drejer
sig Ca-kosttilskud.
Se også afsnittet om osteoporose senere i bogen!
K - Kalium
Optagelsen af kalium er passiv, kræver ingen specielle bæresubstanser og foregår i hele tyndtarmens længde. Kaliums funktion er
helt afhængig af balanceforholdet melllem dette grundstof og
natrium (Na), magnesium (Mg), kalcium (Ca) og klor (Cl). Diarré
kan forstyrre kaliumoptagelsen. Vanddrivende midler kan give
alvorlig kaliummangel. Kalium findes i organismen fortrinsvis - op
mod 95% - i cellerne, især muskelcellerne, men natriumoverskud
(bordsalt) kan her i nogen udstrækning udkonkurrere det med
svære lidelser til følge. Talrige undersøgelser har påvist, at en kost
fattig på kalium og med natriumoverskud kan være en væsentlig
årsag til udviklingen af cancer og hjertekarlidelser (49)(k1)(50)(k2).
På tilsvarende måde kan en kost rig på kalium og med et lavt
indhold af natrium beskytte mod de samme sygdomme, og ved
højt blodtryk kan en kostændring have direkte lægende virkning
(51),(52),(53),(54).
De fleste fødemidler har et lavt natriumindhold og langt den
største mængde natrium i kosten er tilført i form af bordsalt og
andre natriumholdige tilsætninger.
Kaliums væsentligste funktioner er: (1) At opretholde normal
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væskebalance og elektrolytforhold i cellen. (2) At aktivere en lang
række enzymer, især dem der er forbundne med energiproduktionen. (3) At formidle at særlige celler syntetiserer
proteiner. (4) Sammen med Na at overføre nerveimpulser. (5) At
øge hjertets og musklerne reaktionsevne overfor nervestimulans.
(6) At bevare syre/base-balancen i kroppen i samarbejde med bikarbonater, fosfater og proteiner samt Na, Ca og Mg. Kalium er sammen med for eksempel vitaminer som B-1 = thiamin og B-5 =
pantothen - også medansvarlig for tarmens peristaltik.
Mangelsymptomer: Trætte og svækkede muskler; svagt, lavt
blodtryk; opspiling af bugen, stærk tørst, langsom og uregelmæssig puls, muskelkramper som følge af bevægelse, appetitløshed, mental apati - ofte forårsaget af medicinforgiftning, kirurgiske
indgreb, forbrændinger, nyresvigt, alkoholisme, faste, diabetes og
stress eller chock.
Forgiftningssymptomer: appetitløshed, svækkede muskler, apati;
hjertestop;
ADT: - ikke formuleret; uofficielt 3 til 5 g
Terapeutiske doseringer: Alment supplerende: smag til med
"helsesalt", bestående af kaliumforbindelser; drik 4 til 6 glas
frugtsaft eller grønsagssuppe dagligt;
Rigeste naturkilder: Frugter, især tørrede, soyamel, melasse,
hvedeklid, rå grønsager, kartofler, nødder, bananer; - derfor også
frugtsafter og grønsagssupper. Kaffe og te er også rige på kalium,
men kan af andre årsager ikke anbefales;
Lav indtagelse af K og for høj indtagelse af Na præger i almindelighed vor kost og er årsag til mange helseproblemer. K fungerer
under normale sunde omstændigheder i cellen og Na udenfor;
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men ved dysbalance trænger Na-overskud ind i cellen og belaster
derved hele organismen. Frugt og grønsager er væsentlige for at
opnå en god K/Na-balance.
De fleste kombinerede vitamin-mineral-kosttilskud indekolder
ikke kalium eller kun ringe mængder af dette grundstof. Årsagen
hertil er dels forskellige nationale regler, der påvirker markedet,
dels også at simple kaliumsalte ofte ætser og irriterer tarmen, mens
mere komplekse salte simpelthen fylder for meget. Mineraltilskudsbrugere bør være opmærksomme på, at deres daglige
kosttilskud næppe er dækkende, når det gælder dette grundstof.
Kaliumaskorbat - C-vitamin som kaliumsalt - er imidlertid et
meget anvendeligt tilskud og "Helsesalte" på kosttilskudsmarkedet
indeholder også ret store og acceptable mængder kalium. Kalium
er imidlertid en af de få nutrienter, der uden større besvær ved
fornuftig planlægning kan indtages i tilstrækkelig mængde
gennem føde og drikke.
Imidlertid er den gængse gennemsnitlige K:Na-kostratio i Vesten
1:2. Det betyder, at folk for det meste indtager dobbelt så meget
natrium som kalium. Men forskerne påpeger, at den foretrukne
ratio er 5:1 - altså 5 gange så meget kalium som natrium - for at
opnå en sund balance. Det vil sige 10 gange mere kalium, end vi
gennemsnitlig indtager. Selv denne mængde vil næppe altid være
tilstrækkelig, da svært fysisk arbejde og stærk svedafsondring let
kan give et betydeligt kaliumtab, især selvfølgelig i varmt vejr.
Mange såkaldte primitive eller uciviliserede befolkninger har en
fødeindtagelse med en K:Na-ratio på 100:1, og den kan meget vel
vise sig at være den optimale for mennesket.
Patienter, der tager for eksempel digitalis, visse blodtrykssænkende midler eller andre mediciner, kan få problemer, hvis de også
tager tager kaliumtilskud. Det samme gælder for nyrepatienter. På
den anden side kan vanddrivende midler som Lasix (Furosemide)
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efter blot kortere tids brug medføre kaliummangel.
Na - Natrium
Mangelsymptomer: Lavt blodtryk, hurtig puls, træthed, udmattelse, hedeslag, oppustethed, anorexi = appetitløshed, spisevægring;
Forgiftningssymptomer: Svimmelhed, opsvulmen, depression,
irritabilitet, spændinger, højt blodtryk, PMS = præmenstruelt
syndrom med følelsessvingninger;
ADT: Ikke formuleret;
Terapeutiske doseringer: - alment supplerende er unødvendige
undtagen ved binyresvigt, svær hypoglykæmi (lavt blodsukker),
hedeslag og solstik, usædvanlig stor svedafsondring, - ved
ekstreme tilstande indtages 25 g salttilskud per dag;
Rigeste naturkilder: Bordsalt, skinke, smelteost, bacon - hvis man
kan kalde disse varer naturkilder? - pølser, tørfisk, smør.
Natrium optages passivt fra tarmen og udskilles under normale
forhold let fra nyrerne. Overproduktion af binyrebarkhormonet
aldosteron medfører tilbageholdelse af natrium i organismen,
hvad der igen fører til blandt andet forhøjet blodtryk.
S - Svovl
Mangelsymptomer: Antagelig sløvhed og udmattelse; muligvis
psoriasis;
Forgiftningssymptomer: Irriterer hud og lunger, indvortes ringe
forgiftningstendens;
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ADT: Ikke formuleret; uofficielt ansat til 850 mg daglig;
Terapeutiske doseringer: I almindelighed ikke nødvendige;
Rigeste naturkilder: Kød, fisk, bønner, nødder, æg, kål, asparges,
rosenkål, purløg, løg, hvidløg;
Del af alle proteiner, især aminosyrerne cystin, cystein og
methionin. Forekommer også i vitaminerne B-1 = thiamin samt
biotin. På molekylært plan er svovl involveret i mange af kroppens
afgiftnings- og udrensningsfunktioner. Biologisk aktivt svovl af
denne type findes for eksempel i hvidløg og andre løgvækster, i
mange lægeurter og i de svovlholdige aminosyrer.
Sulfitter, gængse tilsætningsstofer i industrifødevarer, kan
forårsage allergiske reaktioner, som for eksempel astma, samt
blokere for B-vitaminer som B-12.
P - Fosfor
Mangelsymptomer Sjældne, men forekommer i visse tilfælde, f.
eks. ved alkoholafvænning, diabetes, svære forbrændinger,
generel underernæring, - svækkelse, appetitløshed, smerter i
knogler, stive led, irritabilitet, muskelsvækkelse, talevanskeligheder, rystesyge, blodmangel;
Forgiftningssymptomer: Svigtende optagelse af jern, kalcium,
magnesium og zink, diarré, forkalkning af bløde væv, - forekommer undertiden p.g.a. fosforsalte tilsat levnedsmidler og læskedrikke. Forgiftning optræder langt hyppigere end mangel.
ADT: Gennemsnitlig 800 (RDA op til 1200 mg.);
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Terapeutiske doseringer: Benyttes sjældent i ernæringsterapi;
Rigeste naturkilder: Benmel, ølgær, skummetmælk, hvedekim,
soyamel, al koncentreret proteinføde;
De lærde strides om, hvorvidt fosfor/kalcium-balancen - for
eksempel i mælk - har betydning for optagelsen af kalcium. Fosfor
er væsentlig for alle energiprocesser i kroppen og forbinder sig
med B-vitaminerne for at danne disses aktive former. Styrer
blodets pH og mange enzymatiske processer.
Moderne industrimad og især læskedrikke indeholder for meget
fosfor, og mange behandlere er bekymrede for overbelastningen,
som de mener er medvirkende til blandt andet osteoporose.
Se også afsnittet om osteoporose senere i bogen!
Mg - Magnesium
Magnesiumunderskud er en af de allermest udbredte mangler i
den vestlige verden. Dette forhold er detailleret klarlagt og
indgående beskrevet i en lang række videnskabelige skrifter
(55),(56),(57),(58),(59),(60),(61),(62),(63).
Mangelsymptomer: - meget almindeligt udbredte; overfølsomhed
overfor lyde, forhøjet puls, overaktivitet, trækninger, muskelsmerter, svimmelhed, rystesyge, udmattelse, depression, knarvornhed,
søvnløshed, irritabilitet, angst, positiv Chvostek reaktion; kramper
- eventuelt epilepsi, migræne, cancer, hjerteanfald, kredsløbsforstyrrelser, PMS, højt blodcholesterol, nyresten, coeliaki,
Forgiftningssymptomer: - sløvhed, lethargi, døsighed, koma.
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ADT: - gennemsnitligt 350 til 400 mg;
Terapeutiske doseringer: - alment supplerende: 400 til 800 mg
cheleret magnesium i form af for eksempel magnesiumorotat,
magnesiumaspartat, også magnesiumoxid, magnesiumcitrat o. a.
Rigeste naturkilder: - fuldkorn, nødder; fisk og anden føde fra
havet; grønne grønsager, rå mælk uden syntetisk D-vitamin.
En væsentlig del af befolkningen lider af magnesiummangel, og
denne er ofte den centrale årsag i allergier, depressioner, PMS,
nyresten, migræne og epilepsi, kredsløbsforstyrrelser og hjerteproblemer. Alle diabetikere lider af magnesiummangel.
De erkendte funktioner er bl. a. følgende:
1: Som co-faktor i mange enzymsystemer - herunder de energiproducerende processer, der involverer fosfatoverførsel, DNA formidling, cellulære energipumper, der opretholder den korrekte
fordeling af natrium, kalium og kalcium i forhold til cellemembraner.
2: Livsvigtig co-faktor i B-1 funktion.
3: Livsvigtig co-faktor i B-6 funktion.
4: Stabilisator for den indre struktur i cellerne - sammen med
kalcium og proteiner - for at danne en bro, der afstiver alle
memebranstrukturer.
5: Som vækstfaktor.
6: Som co-faktor i proteinstofskifte: Til vedligeholdelse af
cellestrukturer og vævsfaktorer
7: Som co-faktor i hormoner.
8: Som co-faktor i klorofyl (chlorophyll), der er nødvendig for
planter til at omdanne lysenergi
til biokemisk energi, - en
proces som i sidste instans alt liv er afhængig af.
9: Som et intercellulært mineral livsnødvendigt for overførsel af
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nerveimpulsen.
Mangler kan skyldes:
a: Nedsat fødeindtagelse, mangelfuld kost, anorexia nervosa, høj
indtagelse af rå klid,
appetitløshed.
b: Høj kostindtagelse af fosfor, kalcium, vitamin D og fedtstoffer.
c: Nedsat eller blokeret optagelse p.g.a. malabsorption, kronisk
diarré (evt. forårsaget af overdreven brug af afføringsmidler),
mave- og tarminfektioner og/eller allergier.
Andre mineraler påvirker optagelsen af Mg (se cirkeldiagram);
især spiller Ca og P en rolle. Den korrekte Ca/Mg balance
diskuteres stadig. Dolomit har en ratio på cirka 12/7. Kosttilskud
bør imidlertid justeres til individuel kost og biokemi, og det kan
undertiden være nødvendigt at give tilskud med en ratio på 1/2.
Kost med et højt indhold af fedt, cholesterol, D-vitamin, salt,
fosfater og proteiner kræver øget Mg og K, men mangler selv
netop disse. Vanddrivende midler og digitalis fjerner Mg fra
kroppen! - Se også afsnittet om ostoporose senere i bogen!

Spormineraler
Zn - Zink
Mangelsymptomer: Nedsat vækst, små kønsorganer, forsinket
sårheling, smags- og lugtforvrængning eller total tab af smags- og
lugtesans; sukkersyge (diabetes), overaktivitet (hyperaktivitet) og
adfærdsvanskeligheder hos børn, impotens og ufrugtbarhed hos
mænd, uregelmæssig menstruation hos kvinder, acne og andre
hudlidelser, strækmærker i huden, ledsmerter, (hos børn vokseværk), hvide mærker på fingerneglene, mørk misfarvning af
huden, hyppige infektioner, hårtab, dårligt kredsløb blodmangel,
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muligvis også skleroderma;
Forgiftningssymptomer:
kobbermangel;

-

opkastninger,

diarré,

fremkalder

ADT: 15 mg;
Terapeutiske doseringer: 60 - 100 mg dagligt i form af zinkorotat
eller zinkglukonat. - Balancen mellem zink og kobber er meget
væsentlig for organismen. Man bør sigte på en balance der ikke
overstiger 1:10 mellem kobber og zink;
Rigeste naturkilder: østers, fisk, frø, hvedekim, løg, ahornsirup,
kød, champignon, ølgær, mælk, fuldkorn, nødder, ærter, gulerødder, lever, grønsager;
Zinkmangel er en af de allermest udbredte mangeltilstande i den
civiliserede verden og årsag til et et utal af sygdommme. Denne
kendsgerning er videnskabeligt veletableret og udførligt dokumenteret i litteraturen (64),(65),(66),(67),(68),(69),(70),(72),(73).
Zink er ansvarlig for mere end 200 biokemiske reaktioner overalt i
kroppen, lige fra centralnervesystemet til huden. Når zinken
mangler, og disse funktioner svigter, betyder det energikrise for alt
lige fra vort sexliv til vor evne til at tænke og huske, med symptomer lige fra glansløst hår og rynket hud, svigtende Avitaminfunktion, fra anoreksi og hyperaktivitet til modtagelighed
overfor alle infektioner fra almindelig forkølelse til HIV/AIDS.
Zinkmangel er svær at påvise i laboratoriet. Men da underskud af
zink påvirker smagsevnen, er det nemt at benytte en simpel
smagstest til påvisning af zinkmangel. Man bruger en opløsning af
1 g zinksulfatheptahydrat i 1 liter distilleret vand, hvilket svarer til
en 0.1% opløsning.
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Testen foretages på følgende måde: Efter at have overbevist sig
om, at test-personen ikke indenfor den sidste time har spist,
drukket eller røget cigaretter, tager man cirka 10 ml. af opløsningen (svarende til et lille snapseglas) og beder vedkommende om at
skylle det rundt i munden i 5 sekunder, hvorefter der kan synkes
eller spyttes ud.
Man skelner nu mellem 4 smagsreaktioner.
(1) Ingen smag - eller "som vand" = udpræget zinkmangel.
(2) Til at begynde med ingen smag, men senere en reaktion, der
beskrives som enten "tør", "lodden", "mineralsk", "som bagepulver"
eller sjældnere "sød" = zinkmangel.
(3) En kraftig, men ikke nødvendigvis særlig ubehagelig smag
registreres øjeblikkelig og tiltager efterhånden = ingen zinkmangel.
(4) En ubehagelig smag registreres øjeblikkelig. Test-personen
skærer ansigter og ønsker at skylle munden med vand = ingen
zinkmangel, gode zinkresourcer i organismen.
Man giver opløsningen eller et zinktilskud eventuelt fordelt over
flere doseringer, indtil smagsreaktion normaliseres. Dette kan i
nogle tilfælde tage flere uger.
Selvfølgelig skal man, især hvor en række stressfaktorer er tilstede,
efter behandlingens afslutning sørge for regelmæssigt at teste for
tilbagefald.
Folk med stort alkoholforbrug eller som er særligt udsatte for
miljøgifte vil have ekstra behov for zink. Behandling af børn over 1
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år er den samme som behandlingen for voksne.
Kroppen har en meget stor tolerance overfor zink selv i meget
store mængder. Misbrug kan føre til kvalme og opkastning, men
ingen vedvarende eller alvorlige problemer.
Zink optages let af organismen, - men udskilles desværre også let!
Alkohol, infektionssygdomme, sex, sportspræstationer, hvor man
sveder meget, ophold i sommervarme eller tropeklima, sauna,
solbad, indtagelse af sukker eller læskedrikke og meget andet
tærer på ens zinkresourcer og gør dig mere sårbar og mindre
ydedygtig.
Den rige verden, den vestlige verden, den "civiliserede" verden
hærges af en lang række sygdomme, som i mere primitive og
mindre "udviklede" samfund er yderst sjældne eller simpelthen
slet ikke findes.
Hvis man blev bedt om at finde éen fællesnævner for alle disse
såkaldte civilisationssygdomme, så ville valget være indlysende:
Det ville blive zink!
Vore moderne civilisationssygdomme repræsenterer allesammen
en større eller mindre grad af zinkmangel. Zinkmangel er den
civiliserede verdens svøbe.
Hvordan er det gået til, at netop den rige del af verden, den
teknisk mest udviklede, er blevet ramt af disse plager?
Årsagen findes helt klart i vor moderne livsstil. Tomme kalorier,
alkohol, tilsætningsstoffer, forurening, rygning, stress, medicinforgiftning, P-piller, diesel- og benzinudstødning, tungmetalforgiftning, narko og et utal af andre faktorer tapper vore zinkresourcer
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døgnet rundt.
Industridyrket brødkorn og grønsager fremdrevet ved hjælp af
zinkfattig kunstgødning og industrifremstillede zinkfattige
levnedsmidler i det hele taget giver os ikke tilstrækkelig zink i vor
kost til at modstå dræneringen gennem dels fra miljøet og dels på
grund af vore egne dårlige vaner.
Gennem de sidste 20 år har den biokemiske forskning, især i USA,
klarlagt disse forhold og zinks enorme betydning i alle livsprocesser. Også i dem - eller måske netop i dem! - som vi i almindelighed
kalder "mentale" eller "psykologiske", men som i realiteten ofte
blot er udtryk for zinkmangel. "Dårlige nerver", "depressioner" og
lignende er jo netop moderne civilisations-fænomener, og de har
en snæver sammenhæng med hele zinkmangel-situationen.
Børn og unge i voksealderen og under puberteten er ofte udsat for
zinkmangel. Når drenge begynder at få ufrivillig sædudtømmelse,
taber de ofte betydelige mængder zink gennem sæden. Samtidig
kræver væksten ekstra zink. I denne periode spiser de også ofte
store mængder slik og junk-food, der yderligere tømmer deres
zinkdepoter. Det fører til adfærdsvanskeligheder, nedsat indlæringsevne, vanskeligeheder i skole og hjem og danner ofte
grundlaget for trang til alkohol og narko (65).
Kadmiumforgiftning blokerer for normal zinkfunktion og er en
væsentlig faktor til forværring af en allerede eksisterende
zinkmangel.
Den meget omfattende zinkmangel i vore dage viser sig også at
skyldes, at en lang række sprøjtemidler og andre forurenende
kemikalier er picolinsyrehæmmere - og dermed også blokerer for
administrationen af zink. Fytinsyre, fiber, fosfater, EDTA
reducerer yderligere zinkoptagelsen.
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De højeste zinkkoncentrationer i organismen findes i blærehalskirtelen, sæden, øjet samt i musklerne, leveren og nyrene. I ortodoks
behandling modsætter man sig zinktilskud til kræftpatienter med
den begrundelse, at zink fremmer celledeling. I realiteten modvirker zink cancerspredning - metastaser - og bør derfor gives som
tilskud til cancerpatienter.
Fe - Jern
Menstruerende og gravide kvinders behov for jern er større end
mænds, hvis jerndepoter øges fire gange hurtigere. Det samme
gælder depoterne hos ikke-menstruerende kvinder, og disse har
ligesom mændene, tilsvarende øgede risici for aldersbetingede
sygdomme som hjertekredsløbslidelser, gigt og cancer.
I organismen findes jern i første række i blodets iltbærende
specialprotein, hæmoglobin.
Mangelsymptomer: - blodmangel, der fører til svigtende koncentration, dårlig hukommelse, svimmelhed, depression, svækkelse,
åndenød, sprøde, glansløse, flade eller skeformede negle,
opsvulmede ankler, hårtab, bleghed, udmattelse. Kost med et højt
jernindhold er ingen garanti mod jernmangel. Tværtimod vil den
ofte i vort samfund vise sig mangelfuld med ensyn til zink og
kobber, der er nødvendige faktorer ved bloddannelsen.
Voldsom menstruation kan medføre blodmangel. Det samme kan
meget hård konkurrenceidræt eller lignende fysiske belastninger,
indre blødninger, undertiden forårsaget af parasitter. Andre
faktorer er underlødig fortrinsvig vegetarisk kost, høj indtagelse af
fosfater - for eksempel fra læskedrikke - samt overdreven
indtagelse af alkohol, ringe indtagelse af især vitamin C og andre
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samvirkende nutrienter..
Forgiftningssymptomer: - belastning af leveren, fremkalder Cvitamin mangel; metallisk gråfarvning af huden, jernaflejringer i
led og muskler, hjertekredsløbsforstyrrelser.
ADT: - gennemsnitligt 18 mg; (10 mg for voksne mænd, 12 mg for
teenagers, 15 til 20 for menstruerende og gravide kvinder;)
Terapeutiske doseringer: - jern er en af de få nutrienttilskud, der
bør doseres med stor varsomhed. Faktisk bør tilskud slet ikke
gives, med mindre et klart jernunderkud er blevet påvist gennem
en eller flere laboratorieprøver. Særlig bør man være opmærksom
på ophobninger af deporjern i from af serumferritin, der har vist
sig at være en meget væsentlig kilde til dannelsen af frie radikaler
og dermed en dominerende risikofaktor i udviklingen af hjertekredsløbssygdomme (74)(75).
Jernkostilskud gives ofte som miksturer eller i from af jernfumarat;
men det må anbefales, hvor jerntilskud er nødvendige, helst først
at forsøge med kostomlægning eller tilførsel i form af et jernholdigt multivitiminmineral kosttilskud.
Rigeste naturkilder: - kød, især lever og andet organkød; æg,
soyamel, bladgrønt.
Man skelner mellem hæm-jern fra dyriske kilder og non-hæm-jern
fra vegetabilske. Hæm-jern optages direkte af organismen. Nonhæm-formen skal reduceres fra ferri til ferro form, for at blive
optagelig. Dette gøres først og fremmest ved hjælp af C-vitamin,
selv om andre faktorer også spiller en medvirkende rolle.
Blodmangel rammer i første række kvinder p.g.a. menstruationen.
Jern findes foruden i hæmoglobin også i myoglobin i muskler og i
cytokrom; desuden som depotjern i form af hæmosiderin og
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ferritin og i mange enzymer som for eksempel katalase. Fytin i
kosten - fortrinsvis fra kornprodukter - kan binde jern og gøre det
uoptageligt. Mangel på mavesyre, overdreven indtagelse af
alkoh,ol og mediciner, som for eksempel aspirin, belaster jernoptagelsen.
Jernforgiftning findes i flere former. Hæmokromatosis er arveligt
betinget. Hæmosiderosis opstår på grund af sygelig nedbrydning
af hæmoglobin (hæmolysis) eller overdreven indtagelse. Umiddelbare bivirkninger ved mange jernpræparater er mavesmerter,
kolik eller forstoppelse. Fytin kan binde jern og gøre det biologisk
uanvendeligt.
Cu - Kobber
Mangelsymptomer: - blodmangel med svækkelse, åndenød, sår i
huden; rheumatiske betændelser, hjertesvigt;
Forgiftningssymptomer: - overstimulering af centralnervesystemet, "tankerne myldrer", irritabilitet, fremmedgørelse, autisme,
vrede, forfølgelsesmani, depression, agressivitet, overaktivitet,
stammen, skørt hår, PMS = præmenstruelt syndrom; vold og
anden kriminel adfærd. "Spiralen" kan volde kobberforgiftning, og
det kan kobberarmbånd også, ligesom de i nogle tilfælde af
rheumatiske betændelser kan hjælpe. I andre tilfælde er organismens kobber allerede forhøjet. Dette kan være tilfældet ved
epilepsi, zinkmangel, skizofreni, forhøjet blodcholesterol og hos
kvinder, der tager p-piller. Overskud af kobber reduceres med
zink, mangan, C-vitamin og rutin (76)(77).
ADT: 2.5 mg;
Terapeutiske doseringer: - for det meste unødvendigt. Man kan
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bruge kobberorotat, kobberglukonat og andre former.
Rigeste naturkilder: - hummer, krabber, østers, oliven, upoleret ris,
lever, blomkål, avocado, grønne bønner, grønkål, melasse, grønne
ærter, champignon, jordnødder, valnødder, pecannødder,
soyabønner, hvedekim, gær, gelatine, klid, frø, chokolade, kaffe, te,
Kobberstatus varierer meget hos moderne vesterlændinge; mange
lider af kobberforgiftning, en del lider af kobbermangel. Kobber er
co-faktor for mange enzymer, der blandt andet medvirker til
dannelsen af melanin, kollagen og elastin, cytokromoxidase samt
antioxidant-enzymet super-oxid-dismutase, der også indeholder
zink og selén. Overskud i organismen af zink og molybdæn og
forgiftning med kadmium og fluor kan sænke kobberet. Fytin kan
binde kobber, ligesom det kan binde zink, kalcium og jern, så det
ikke kan udnyttes af organismen.
Organismens kobber ligger først og fremmest i leveren, men
hjernen, hjertet og nyrerne indeholder også relativt store mængder. Med alderen falder leverkobberet mens koncentrationen i
hjernen stiger. Hos nyfødte er kobberindholdet i leveren cirka 5
gange større end hos voksne. Dette udgør spædbarnets reserve for
flere måneder, eftersom modermælken ikke har noget større
kobberindhold. Østrogenbehandling hæver plasmakobberet. En
meget stor del af kobberoptagelsen foregår ofte ikke fra levnedsmidler, men fra forureningskilder i miljøet. Vandværksvand i
den ældre boligmasse eller i den nyeste, hvor grundvandet er
blødt, kan tilføre betydelige mængder kobber. Mange insektmidler
og andre sprøjtemidler benyttes i fødevareindustrien, specielt til
frugter og grønsager. Zink, kadmium, fluor og molybdæn i større
mængder fjerner kobber fra organismen. Kobbermangel rammer
især mindre børn på grund af underernæring, diarre, for tidlig
fødsel, for ringe kobberdepoter fra moderen, underlødig babymad
(med højt jernindhold og ingen kobber) og mad, der indeholder
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fytin i store mængder (brød, grød og "morgenkorn"). Ekstrem stor
indtagelse af C-vitamin synes at kunne føre til kobbermangel, især
hos rheumatiske individer, såfremt et bredspektret mineraltilskud
ikke gives samvirkende.
Mn - Mangan
Mangelsymptomer: Dårlig knoglevækst, sukkersyge (diabetes),
lavt blodsukker (hypoglykæmi), skizofreni, myastenia gravis,
atherosklerose, hjertesvækkelse, ledegigt, nedsat vækst af hår og
negle; sygelig rødhårethed; mangel kan skyldes overskud af
kobber; svigtende yngelplejeinstinkt hos dyr; periodiske lændesmerter og rygsmerter - især hos kvinder.
Forgiftningssymptomer: - dårlig hukommelse, depression, apati,
svækkelse, impotens, søvnforstyrrelser, temporær sindsyge,
parkinsonisme, muskelstivhed, rystesyge, monoton stemme,
maskeagtig "frosset" ansigt; - manganstøv i åndedrætsorganerne
forvolder irritation og infektioner, hovedpine, søvnproblemer,
forstørret lever og symptomer, der svarer til parkinsonisme;
ADT: 3.8 mg;
Terapeutiske doseringer: manganorotat, manganglukonat,
aminosyrecheleringer af mangan, - for tilfælde af tardiv dyskinese:
30 til 60 mg dagligt;
Rigeste naturkilder: - bladgrønt, ærter, bønner, fuldkorn, avocado,
kastanier, mandler, kokosnødder, nødder, te.
Medvirker til normal vækst og vedligeholdelse af centralnervesystemet. Tilstede som co-enzym i energiproduktion og
udvikling af brusk, i kvindelige hormoner og i interferon,
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immunsystemets naturlige anti-virus- og antagelig anticancerfaktor. Dets tilstedeværelse er nødvendig for udnyttelsen af
B-vitaminerne samt vitamin E og C. Tilskud har vist sig nyttige
ved skizofreni og myastenia gravis.
Er en væsentlig co-faktor ved opbygningen af nukleinsyrer (RNA,
DNA og andre), cellernes grundelementer og bestanddele af den
genetiske kode. Indgår i syntesen af skjoldbruskkirtelhormonet og
i co-enzymer, der formidler omsætningen af B-vitaminer samt C
og E-vitamin. Deltager i dannelsen af de glucoproteiner, der
omgiver og beskytter kropscellerne. Aktiverer glukogen fra
leveren.

Mikromineraler
Se - Selén
Mangelsymptomer: Cancer (især i bryster og fordøjelseskanal),
stær, hjertesvækkelse, muskelsvækkelse (Keshan sygen), højt
blodtryk, angina pectoris, infektioner, blodpropper, tungmetalforgiftning, gigt og rheumatisme, ufrugtbarhed hos mænd,
muligvis vuggedød;
Forgiftningssymptomer: - tab af hår, negle og tænder; hudbetændelse, sløvhed, lammelser, der medfører døden. - Selénforgiftning
kan medføre cancer.
Tidlige forgiftningssymptomer er for
eksempel hvidløgsånde, selv om man ikke har spist hvidløg. Men
da mange spiser både selén og hvidløg, bør man nok også hæfte
sig ved, at andre tegn på begyndende selénforgiftning kan være
ekstremt øget søvnbehov, depression og afkræftelse, håraffald,
løse tænder, dårlige negle og hudlidelser. Hos børn kan selv et
ringe selénoverskud forårsage huller i tænderne og nedsat vækst.
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ADT: 125 mkg;
Terapeutiske doseringer: 200 - 300 mkg, mere ved cancer og
amalgamforgiftning, helst i form af natriumselenit eller selenomethionin.
Som prævention mod cancer mindst 200 mkg daglig. For
cancerbehandling måske op til 500 mkg dgl i form af selenomethionin eller natriumselenit. Op til 2.000 mkg daglig er blevet
givet til cancerpatienter under klinisk opsyn uden påviselige
skader i form af overbelaset lever eller tilsvarende. Jo meget
angreben af cancer patienten er, des større doser synes at kunne
tolereres af patienten. Det same gælder for kviksølv (amalgam)
forgiftning. Stimulerer immunsystemet og hærdner cellemembraner,så de bliver modstandsdygtige overfor antigener produceret af cancercellerne. Forebygger kviksølv- og kadmiumforgiftning. Medvirker i kroppens produktion af co-enzym Q-10, i
vedligeholdelse og funktion af mitochondrierne samt som antioxidant mod betændelser blandt andet i enzymet glutathionperoxidase.
Rigeste naturkilder: ølgær, tunfisk, sild, makrel, klid, skaldyr,
hvedekim, hvidløg, løg, broccoli, æg, kål, tomater.
Selén indgår sammen med E-vitamin i et biokemisk samvirke, som
er af stor betydning. Således kræver det radikalbeskyttende enzym
glutathioperoxidase både E og selén for at fungere. Begge
nutrienter i samvirke er nødvendige i bekæmpelsen af bakterier,
vira og cancer.
Se også senere i bogen under afsnittene om gigt og cancer.
Mo - Molybdæn
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Mangelsymptomer: - karies, cancer i spiserør og mave, impotens,
nedsat vækst; irritation, ustabil puls, svigtende urinsyreproduktion;
Forgiftningssymptomer: - basedow-lignende symptomer samt
podagra med højt urinsyre-indhold i blodet ved indtagelse 10 mg
dagligt; - eventuelt kobbermangel ved indtagelse af over 0.50 mg; nedsat vækst hos børn og unge;
ADT: 250 mkg;
Terapeutiske doseringer: - anbefales ikke isoleret.
Rigeste naturkilder: - fuldkorn, hvedekim, klid, hel boghvede,
lever, oksenyrer.
Cr - Krom
Mangelsymptomer: diabetes, lavt blodsukker, forkalkning af blodkredsløbet, højt blodcholesterol og triglycerider; atherosklerose,
alkoholintolerance, nervøsitet og irritation, sindsforvirring,
depression, indlæringsvanskeligheder; overdreven vandladning,
vægttab, kløe; muskelsvækkelse, symptomer svarende til
kwashiokor og protein/kalorie-underernæring, nervelidelser som
ved diabetes på trods af normal insulinaktivitet.
Forgiftningssymptomer: Praktisk talt ukendte ved 3-valente
kromformer, formentlig fordi krom ikke optages særligt let. Andre
kromforbindelser for eksempel - hexavalente (6-valente) - kan
være stærkt giftige.
ADT: 125 mkg.
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Terapeutisk dosering: - 50 til 200 mikrogram; i form af GTF op til
1000 mkg.
Rigeste naturkilder: ølgær, sort peber, lever, champignon,
fuldkorns hvedebrød, oksekød, roer.
Kroms tilsyneladende eneste biokemiske funktion er at indgå i
glukose-tolerance-faktoren (GTF), et kompliceret kæmpemolekyle,
der er ansvarligt for korrekt sukkerforbrænding i organismen. GTF
reducerer også blodcholesterol og øger forbrændingen af fedt. Det
har også indflydelse på funktionen af interferon og visse enzymer i
centralnervesystemet, hvor det er med til at kontrollere appetitfunktionen.
GTF fra gær er cirka 10 gange så effektiv som kromforekomster i
levnedsmidler som lever, hvedekim, fisk og skaldyr. GTF
formidler glukosetransport og optagelse af glukose i muskler og
andre væv, formidler omdannelse af glukose til fedt, katalyserer
dannelsen af glykogen fra glukose i leveren og hjernen, fremmer
vævenes følsomhed overfor insulin, kontrollerer koncentrationen
af blodcholesterol og andre fedtstoffer i blodet, fremmer dannelsen
af HDL (high density lipoprotein) - den "gode cholesterol", der
virker karbeskyttende. GTF nedsætter åreforkalkning, stimulerer
aminosyretransport i skeletmuskulaturen og hjertet og medvirker
ved proteinsyntesen her. Aktiverer dannelsen af livsvigtige
nervetrasmittere ved at fremme transporten af aminosyrer gennem
blod/hjernebarrieren. GTF kontrollerer også visse dele af immunreaktionen - for eksempel interferonaktivitet mod vira. GTF
modvirker sultfølelse gennem påvirkning af appetitcentret i
hjernen.
GTF-Krom-molekylet er et naturligt cheleret kromsalt bestående af
- foruden det centrale grundstofatom - aminosyrerne glycin,
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cystein og glutamin samt nikotinsyre
Ønsker man at undgå gærbaseret GTF, bør man bruge krompolynikotinat, et kromsalt af nikotinsyre, som er forløberen for
dannelse af GTF molekylet. I organismen omdannes nikotinatet
sammen med glutaminsyre til GTF.
Co - Kobolt
Mangelsymptomer: - svarer til vitamin B-12-mangel;
Forgiftningssymptomer: - meget sjældne;
ADT: Findes ikke;
Terapeutisk dosering: Kobolts tilsyneladende eneste funktion i
organismen synes at være del af vitamin B-12-molekylet. Isoleret
indtagelse af kobolttilskud forekommer imidlertid ikke at påvirke
dannelsen af vitaminet;
Rigeste naturkilder: - skal optages i form af vitamin B-12, - se dette!
Si - Silicium (Kisel)
Mangelsymptomer: - svag bruskdannelse, uelastiske blodårer,
svækket nervesystem og bindevæv; hårtab, skøre negle,
diskusprolaps. Ødem.
Forgiftningssymptomer: - kun ved direkte indånding af silikastøv,
der fører til silikosis eller en form for "stenlunge".
ADT: Findes ikke.
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Terapeutisk dosering: - vanskelige at definere; brug padderokkete,
Galeopsis (Vogel), brændenældete eller Siliceas gelé; - den
biokemiske optagelse kan være meget vanskelig.
Rigeste naturkilder: - kiselholdige urter: padderok, brændenælde,
rude, - se disse.
I - Jod
Mangelsymptomer: Kretinisme (idiotiserende dværgvækst),
basedow, nedsat produktion af skjoldbruskkirtelhormon; apati,
fedme, grov hud, muskelsvækkelse, nedsat modstandskraft
overfor kernestråling; nedsat energiproduktion og modstandskraft
overfor infektioner (immunsvigt); - forårsages ikke blot af for ringe
indtagelse af jod, men også - især hos enkelte individer - af
blokerende faktorer som kål, cassava, grønkål, jordnødder,
soyabønner og sennep; andre blokerende faktorer er visse
mediciner, andre halogener som fluor, klor og brom - samt
overskud af jod!
Forgiftningssymptomer: Sjældne og usikre, men jodoverskud kan
have samme virkning som jodmangel.
ADT: 150 mikrogram;
Terapeutiske doseringer: - usikre, 100 - 1000 mkg;
Rigeste naturkilder: - tang, alger, fisk, skaldyr.
Cl - Klor
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Mangelsymptomer: sjældne, svarer gennemgående til natriums;
mangel på mavesyre;
Forgiftningssymptomer: svarer gennemgående til natriums;
antagelig ansvarlig for åndedrætsproblemer (børneastma) og
nogle former for kredsløbslidelser;
ADT: findes ikke;
Terapeutisk dosering: i praksis kun ved manglende mavesyre
gives betain-hydroklorid (= betainHCl) eller lignende.
Rigeste naturkilder: samme som natrium; friske grønsager, især
kål og rodfrugter;
Li - Lithium
Mangelsymptomer:
Kan påvirke Na/K-balancen; mentale
svingninger; manio-depressive symptomer;
Forgiftningssymptomer: tørst, stor urinudskillelse, nyreproblemer,
nedsat skjoldbruskkirtelfunktion, tardiv dyskinese;
ADT: Findes ikke;
Terapeutiske doseringer: Anbefales ikke i isolerede doseringer og
ikke i form af karbonat; skolemedicinsk benyttes tabletter på 300
mg lithiumkarbonat, men langt lavere doseringer med lithiumorotat er mere effektivt og uden bivirkninger i doseringer på 50 mkg;
Rigeste naturkilder: - tobak, sukkerrør, tang, rosmarin, naturligt
mineralvand som Vichy, Perriér, Litheé.
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Optages passivt ligesom natrium og kalium, med hvilke det er
strukturelt beslægtet. Lithium betragtes ikke som et essentielt
grundstof, men geografiske undersøgelser af dets fordeling giver
interessante oplysninger. Befolkninger, der lever med et lithiumrigt grundvand, har færre antal tilfælde af hjertedød, færre tilfælde
af sindsyge, færre selvmord og mord, færre tilfælde af mavesår og
sår på tolvfingertarmen, færre tilfælde af podagra og rheumatisme.
Nogle af de fredeligste befolkningsgrupper på kloden bor i
områder med meget lithium i grundvandet.
F - Fluor
Mangelsymptomer: eventuelt karies, måske osteoporosis hos
ældre kvinder. Det er meget tvivlsomt om fluor skal betragtes som
et essentielt grundstof, da det ikke indgår i nogen enzymaktiviteter;
Forgiftningssymptomer: denti scritti (deform tanddannelse),
fluorosis med abnorm overforkalkning, sammenvoksning af
ryghvirvler og led, knogleknyster og ekstrem svækkelse; knoglecancer; forstyrrelser i nervesystemet og aflejring af kalcium i
bløddele; kronisk træthed, hovedpiner, tørhed i hals og svælg,
abnorm tørst, hyppig vandladning, men samtidig ødem; irritation
i urinvejene, artritis-lignende smerter (over lænder, i hals, i arme,
skuldre, ben og kæbe), muskelkramper, snurren i fingre og tæer,
mavepine, diarré, forstoppelse, blod i afføring, ømhed i solar
plexus, blå mærker, influenza-lignende symptomer, eksem eller
kløe - specielt efter bad, blærer og sår i munden, svigtende
koncentrationsevne og åndsnærvær, depression, nervøsitet,
svimmelhed, synsforstyrrelser som f. eks. blinde pletter, fokuseringsproblemer (79).
ADT: ikke fastlagt;
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Terapeutisk dosering: Forfatteren foretrækker ikke at bruge dette
stof terapeutisk;
Rigeste naturkilder: Fisk og anden føde fra havet, kinesisk te,
fluorideret vandværksvand, tandpasta, miljøforurening, - hvis
man kan kalde tandpasta og miljøforurening naturkilder!
Ifølge denne forfatters opfattelse er hele den officielle holdning til
fluor forkert. Fluor er et meget farligt giftstof, som ikke er
nødvendigt i den menneskelige biokemi. Individuel tolerance kan
være meget lav. Immunsvigt er en almindelig følge af en fluorpåvirkning ofte langt under de officielle toksiske doser. Ved enhver
form for terapiresistens bør man undersøge, om patienten er
fluorpåvirket.
Cæ - Cæsium
Mangelsymptomer: Cancerrisiko;
Forgiftningssymptomer: Ukendt;
ADT: findes ikke;
Terapeutiske doseringer: Ikke definitivt klarlagte; gramdoser af
cæsiumsalte har været brugt i alternativ cancerbehandling under
streng klinisk overvågning.
Rigeste naturkilder: Ukendte;
Rb - Rubidium
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Mangelsymptomer:
depressioner;

Cancerrisiko;

hjerteproblemer,

epilepsi,

Forgiftningssymptomer: Under udforskning;
ADT: Findes ikke;
Terapeutiske doseringer: Har været brugt ved svære depressioner
i megadoser på 1 g;
Rigeste naturkilder: soyabønner.
V - Vanadium
Mangelsymptomer: blodmangel, højt blodcholesterol, diabetes,
karies;
Forgiftningssymptomer: muligvis maniodepressivitet;
ADT: Findes ikke;
Terapeutisk dosering: 250 mkg i aminocheleret form;
Rigeste naturkilder: persille, hummer, radiser, dild, hovedsalat.
Visse typer vanadiumsalte benyttes nu til behandling af diabetes II
(aldersdiabetes), idet disse salte øget insulinsensitviteten.
Sn - Tin
Mangelsymptomer: - ikke erkendte hos mennesket; nedsat vækst
hos dyr;
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Forgiftningssymptomer: - nedsat vækst, blodmangel hos dyr;
ADT: Findes ikke;
Terapeutisk dosering: - ikke etableret;
Rigeste naturkilder: Findes ikke, men tin optages fra konserves
(desværre ofte sammen med bly!);
Ni - Nikkel
Mangelsymptomer: uklare; men lave værdier finde ved levercirrhose og kronisk nyresvigt;
Forgiftningssymptomer: uklare; men høje værdier findes hos folk
med svære forbrændinger, efter hjerteslag, patienter med
livmodercancer og lungecancer;
ADT: findes ikke;
Terapeutisk dosering: Findes ikke;
Rigeste naturkilder: Findes ikke;
St - Strontium
Mangelsymptomer: osteoporose, karies;
Forgiftningssymptomer: findes ikke, undtagen ved indtagelse af
radioaktivt St-90, som er et produkt af kernespaltning.
ADT: findes ikke;
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Terapeutisk dosering: - kendes ikke.
Rigeste naturkilder: - kendes ikke.
Ge - Germanium
Mangelsymptomer: Måske cancerrisiko;og
Forgiftningssymptomer: Der er iagttaget dødsfald ved længere
tids indtagelse af 150 mg Germanium;
Rigeste naturkilder: Hvidløg;
B - Bor
Mangelsymptomer: osteoporose og ledegigt
Forgiftningssymptomer: - kendes ikke.
ADT: findes ikke;
Terapeutisk dosering: 3 til 6 mg; men højere indtagelse synes
uskadelig.
Rigeste naturkilder: afhængig af borkoncentrationen i dyrkningsområdet findes bor fortrinsvis i veldyrkede og ubehandlede
grønsager og frugt.
Nyere forskning har afsløret at dette grundstof, der indtil for få år
siden ikke ansås for essentielt, er væsentlig for den enzymaktivitet,
der har afgørende betydning for kalkstofskiftet og dermed for
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knogledannelse og -regeneration (80).

Forureningsmineraler - Tungmetalforgiftning
Hg - Kviksølv
Forgiftningssymptomer: akut: tørst, svære smerter i underlivet, opkastning, gråligt skær i mund og hals, blodig diarré, senere
sårdannelser, nyreskader og tyktarmsbetændelse med svære
blødninger; kviksølv dampe giver luftvejslidelser og nyreproblemer. - kronisk: rystesyge, muskelsvigt, hudbetændelse, lidelser i
mave og tarm, lever og nyreskader, blodmangel, hjerneskade, der
fører til mentale problemer; - metylkviksølv (fra fisk eller bejdset
korn) fører til nervedegeneration med svigtende føleevne, kromosomskader og fødselsskader, kraftig spytdannelse, tab af tænder
og muskelkramper: - hvis tandkødet viser en blå rand, kan det
være tegn på kviksølvforgiftning; sølvlysende arcus senilis i
regnbuehinden.
Kilder til forgiftning: - amalgamfyldninger i tænder, industriel
udslip, kulfyring, nedbrydning af batterier, bejdsning af sædekorn,
visse vacciner og talrige andre kilder.
Behandling: C-vitamin, rødalger, kelp, Mikromin, hvidløg og
andre løg, methionin, cystein, cystin, EDTA; selén (40) (41);

Tandamalgam og andre metaller
At kviksølv (= Hg) er en voldsom gift har været kendt siden den
græske oldtid og formodentlig endnu tidligere. Det omtales af
Hippokrates og sidenhen regelmæssigt op gennem historien. Den
gale Hattemager i Alice in Wonderland er kviksølvskadet og
derfor - gal! Med andre ord: Man har længe vidst, at kviksølvfor-
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giftning giver mentale lidelser - og mange andre skader iøvrigt.
I nyere tid har udtalelserne om kviksølvfaren imidlertid ofte været
forvirrende og selvmodsigende, i hvert fald når det gjaldt kviksølv
fra amalgamfyldninger.
En frustreret læge besluttede at gennemgå vor tids officielle lægeog tandlæge-ortodokse litteratur om emnet og de etablerede
videnskabelige konklusioner. Litteraturen dokumenterede alvoren
af problemet - kviksølv i havets alger, der ædes af fisk og føres
opad i fødekæden for at ende på vor tallerken. Kviksølv i vort
brødkorn og i vore andre afgrøder, dels fra kornbejdsning, dels fra
kviksølvholdige sprøjtegifte, ender på samme tallerken. Vi
indånder også kviksølvet. Batterier, termometre og andet udstyr,
der brændes som affald, tilfører atmosfæren væsentlige mængder
af kviksølv, men det samme gør kulfyring og krematorier. Fra de
sidste kommer kviksølvet dampende ud af de afdødes tandfyldninger!
Og her kommer det ejendommelige ved den nutidige læge- og
tandlæge-ortodokse videnskabelige konklusion med hensyn til
dette emne. Kviksølv er afsindigt farligt praktisk talt hvor som
helst og i en hvilken som helst form. Det eneste sted, hvor det ifølge de nutidige eksperter - slet ikke er farligt at opbevare
kviksølv, er i tænderne!
Det kan man jo så undre sig over. Men man kan også notere sig, at
uden for de etablerede eksperters rækker, udenfor den officielt iscenesatte forskning og det officielle sygehusvæsen og bureau-krati,
ja, derude er der andre opfattelser, både blandt lærde og lægfolk
og især blandt de mange, der har oplevet at være forgiftede af
deres amalgamindlæg, men er sluppet af med dem, og med dem
sluppet af med - mere eller mindre - en ofte lang række lidelser,
ikke mindst såkaldte mentale.
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Tandamalgam er en forbindelse af fortrinsvis sølv og cirka 50%
kviksølv. Omkring 1830 begyndte man at bruge det til tandfyldninger. Allerede i de umiddelbart følgende år bemærkede mange
de skadelige virkninger, især skader på nervesystemet. Alligevel
blev amalgam accepteret af praktisk talt alle tandlæger og deres
patienter.
I modsætning til hvad man tidligere hævdede, har man imidlertid
i vore dage ved en lang række undersøgelser kunnet påvise, at det
giftige kviksølv ikke er fast bundet i amalgamen, men hele tiden
afgives til det omliggende væv, især ved indtagelse af varme
og/eller syrlige drikke eller fødeemner, og også afgives ved
tygning.
De mængder, der afgives, kan forekomme små. De måles i
mikrogram (mkg). På grund af stoffets store giftighed er disse
mængder imidlertid mere end tilstrækkelige til at forvolde
alvorlige skader.
Man har beregnet, at en gennemsnitsdansker indtager 2 til 3 mkg
kviksølv daglig. Men en dansker med 15 amalgamfyldninger
udskiller i gennemsnit 90 mkg daglig!
Hvor kommer de 87 til 88 mkg fra? De kan kun komme fra
tandfyldningerne!
Amalgamforgiftning og anden kviksølvforgiftning kan give
mange meget forskellige lidelser. De mentale er depression, angst,
koncentrationssvigt, hukommelsessvigt med træthed, hovedpine,
svimmelhed og kvalme.
Disse symptomer er tilstrækkelige til at man i det lægeortodokse
regi (hvor man ikke anerkender eksistensen af amalgamforgiftning) kan blive fejldiagnosticeret som mental patient og kan
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påbegynde den konventionelle medicinforgiftning, som disse
patienter udsættes for.
Da amalgamforgiftningen selvfølgelig ikke stoppes af nervemedicin, har patienten fortsat muligheden for også at udvikle flere af de
følgende fysiske lidelser: immunsvigt, led- og muskelsmerter,
forhøjet blodtryk, hjerteproblemer, vand i kroppen, epilepsi,
paradentose, bihulebetændelse, nyresvigt og leverlidelser, fordøjelsesproblemer som tyktarmsbetændelse med svære blødninger og allergier.
Patienter får kraftig spytdannelse, mister flere tænder og får måske
muskelkramper. Hvis tandkødet viser en blå rand, kan det være
tegn på kviksølvforgiftning. En sølvlysende arcus senilis i regnbuehinden er også en indikation.
Andre symptomer på kviksølvforgiftning kan være opkastning,
gråligt skær i mund og hals, blodig diarré, senere sårdannelser;
dampe giver luftvejslidelser og nyreproblemer. Kronisk forgiftning
kan give rystesyge, muskelsvigt, hudbetændelse, blodmangel,
hjerneskade, der fører til yderligere mentale problemer, idet
metylkviksølv (fra fisk eller bejdset korn) fører til nervedegeneration med svigtende føleevne, kromosomskader og fødselsskader i de følgende generationer.
Der er påvist forbindelse mellem amalgamforgiftning og sygdomme som cancer, leukæmi, dissemineret sklerose, fibromyalgi,
Alzheimers og Parkinsons sygdom samt mange andre moderne
civilisationssygdomme. Historiens første beskrevne tilfælde af
dissemineret sklerose forelå få år efter indførelsen af amalgambehandlingen.
Hvordan finder man ud af, om ens lidelser skyldes amalgamforgiftning?
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Der findes en række diagnostiske metoder. Håranalyse er en af de
væsentlige. Kviksølv - og iøvrigt andre grundstoffer - udskilles
blandt andet gennem håret, og en analyse kan give et ret pålideligt
billede, især af patientens tungmetalbelastning. Blodanalyse,
urinanalyse og kviksølvfordampning er andre metoder, der om
end ikke enkeltvis, men i det billede de samlet viser, kan etablere
en diagnose.
Disse analyser skal foretages af enten specialuddannede tandlæger, der har lært amalgamsaneringens ædle kunst, eller af
orthomolekylært arbejdende læger.
Over for alt dette bør patienten imidlertid selv gøre sig nogle
overvejelser. Alle disse analyser koster penge. Behandlingen koster
også. Kosttilskud, der er en uundværlig del af programmet, koster
også.
Hvis man har talrige amalgamfyldninger og samtidig en lang
sygehistorie med resultatløse behandlinger, så ville jeg satse mine
penge på behandlingen!
Det har nemlig aldrig skadet nogen at få en korrekt gennemført
amalgamsanering, tværtimod!
Behandlingen er således altid gavnlig og diagnosen er i alle
tilfælde usikker. Analyserne kan falde negativt ud, og patienten
kan alligevel være amalgamforgiftet.
Visse analyser er imidlertid helt nødvendige for korrekt at kunne
styre forløbet af saneringsprogrammet og for at have markører til
måling af behandlingsresultaterne. Det gælder den galvaniske
måling, der afgør i hvilken rækkefølge fyldningerne skal saneres.
Dette forhold er meget væsentligt. Det gælder også blodtællingen,
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der viser graden af forbedring mens behandlingen skrider frem, i
realiteten ved at immunreaktionsevnen, som den udtrykker sig i
det samlede blodbillede, styrkes.
En meget væsentlig del af amalgamsaneringen - som iøvrigt ved al
behandling for tungmetalforgiftning - er ernæringen og herunder
(ikke at forglemme) kosttilskud. Betydningen heraf kan ikke
tilstrækkeligt understreges, især da det ofte er på dette punkt, at
programmet svigtes, så de optimale resultater udebliver.
Udover at sikre en sund kostplanlægning med udelukkelse af alle
gængse stimulanser (undtagen alkohol, når og hvor der er klinisk
indikation for dette i behandlingen) bør man følge et kosttilskudsprogram baseret på høje, men afbalancerede doser af samtlige
nutrienter - det vil sige vitaminer, mineraler, frie aminosyrer,
flerumættede fedtsyrer og co-enzym Q-10.
Særligt bør man prioritere selén, idet dette binder kviksølv i en
uopløselig forbindelse, der føres ud af kroppen. C-vitamin i
megadoser samt kalcium afbalanceret med magnesium er vigtigt.
Aminosyrerne methionin, cystein og glutathion fjerner tungmetaller, reparerer celleskader og styrker immunreaktionen. De nævnte
aminosyrer skal gives som kosttilskud mellem måltider, men er
også til stede i hvidløg og andre former for løg, der bør være en
rigelig del af kosten. Alger - som rødalger, kelp, grønalger og
chlorella - binder tungmetaller og bør gives som kosttilskud.
EDTA-chelering er en infusionsbehandling, der foretages af visse
specialuddannede læger som regel med henblik på at bedre
hjerte/blodkredsløbs-lidelser. Men denne behandling fjerner også
betydelige mængder tungmetaller fra organismen.
Det samme gør den klassiske homøopatiske behandling, hvor man
med højpotenserede kvivksølvpræparater provokerer kviksølvet
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til at udvandre fra organismen. Jeg ville ikke anbefale at benytte
denne metode under selve amalgamsaneringen, men først i den
efterfølgende oprydningsfase og altid kun under opsyn af en
trænet homøopat.
En hel del af diskussionen omkring amalgam går på alternativer.
Hvor sikre er disse? Her påstår kritikere især, at de alternative
plastmaterialer ikke er forsvarligt gennemprøvede, at de let går i
stykker eller slides - hvad der fører til stadig mere tandlægearbejde, hvilket er nedbrydende for tandsættet - og at plastmaterialerne
til organismen afgiver pseudo-hormoner, der kan medføre kræft
og andre lidelser.
Da kviksølv af mange forskere regnes for den potentielt værste
tungmetalgift, som man kan udsætte for, så kunne man for at
sætte tingene i perspektiv med en vis ret hævde, at alt andet end
kviksølv var at foretrække at have i munden.
Men yderligere kan man modgå disse påstande ved at henvise til,
at plastfyldninger har eksisteret i årtier, og at materialet har vist sig
brud- og slidstærkt. Påstanden om at plastfyldninger afgiver af
pseudo-hormoner til organismen er også blevet afvist af ledende
forskere på dette felt. (16), (81),(42).
Pb - Bly
Forgiftningssymptomer: - Kilder til forgiftning: - se afsnittet om
blyforgiftning senere i bogen!
Behandling: Som ovenfor under kviksølv;
Al - Aluminium
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Forgiftningssymptomer: Hudbetændelse, irritation, nedsat
indlæring hos yngre, præsenil demens (Alzheimers sygdom),
autisme hos børn; forværring af osteoporose; epilepsi hos børn. Se også afsnitet om Alzheimers sygdom senere i bogen!
Kilder til forgiftning: Aluminiumgryder og andet køkkenudstyr,
visse bagepulvere og antacider (Alkasid), smelteost; tilsætningsstoffer; cremer; mediciner; industriel luftforurening;
Behandling: Ifølge nogle forskere vil fluor fjerne aluminium fra
organismen, mens andre er af den stik modsatte opfattelse; iøvrigt formodentligt som ved andre tungmetaller: se ovenfor!
Cd - Kadmium
Forgiftningssymptomer: - akutte: kvalme, opkastninger, kramper i
underlivet, blødning fra mave og tarm; ved indånding: irriterede
øjne, svimmelhed, hoste, hovedpine, åndenød, lungebetændelse; kroniske: - gulfarvning af tænder, ømme næsefløje, tab af lugte
sans, smerter i ryg og lemmer, forhøjet blodcholesterol, højt
blodtryk - antagelig forårsaget af nyreskader, plus samtlige
symptomer på zinkmangel;
Kilder til forgiftning: industrielle udslip, batterier, spiritus,
cigaretter og tobaksrøg, industriforarbejdede vegetabilske olier,
konserves, shampoos, ormemidler, kunstgødning, amalgamfyldninger;
Behandling: Zink, kobber og selén samt standardbehandling for
tungmetaller - EDTA-infusioner, chlorella.
Br - Brom

172

Forgiftningssymptomer: - blokerer jods plads i skjoldbrudskkirtlen
med deraf følgende lav skjoldbruskkirtelfunktion, nedsat
kønsdrift, immunsvigt og andre jodmangelsymptomer - se under
Jod;
Kilder til forgiftning: visse mediciner, industriel forurening.
Behandling: Sikret tilførsel af jod og spormineraler.
Be - Beryllium
Forgiftningssymptomer: Blokerer magnesiums plads i organismen
(se position i Det Periodiske System); skader på centralnervesystemet, personligheds-ændringer, generel cytopati, cancer.
Kilder til forgiftning: jetmotorer, raketmotorer, ældre lysstofrør,
visse el-artikler;
Behandling: Terapeutiske magnesiumtilskud.

Vitaminerne
VITAMINERNES HISTORISKE BAGGRUND
I løbet af 1800-tallet havde forskere erkendt, at vor føde bestod af
tre makrofaktorer: kulhydrater (sukkerstoffer og stivelse),
fedtstoffer (herunder også olier) samt proteiner (æggehvidestoffer). De havde også ved hjælp af dyreforsøg fastslået, at hvis man
gav disse substanser i kemisk ren form, førte det til fejlernæring og
død. Derfor søgte de efter de ekstra, vitale - d.v.s. livsvigtige faktorer, der manglede i blandingen af kemisk rene fødesubstan-
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ser. Empirisk havde man erkendt, at sådanne faktorer eksisterede,
og at for eksempel frisk frugt og grønt var nødvendigt for at undgå
skørbug. Men først langt senere, - i de første årtier af dette
århundrede, - var man i stand til kemisk at identificere og isolere
sådanne vitale forbindelser. Da man på den tid antog, at det ville
vise sig, at disse stoffer tilhørte den kemiske gruppe kaldet aminer,
kaldte man dem vitale aminer, senere vitaminer. Den videre
udforskning skulle afsløre, at de langt fra alle var aminer og
udgjorde en broget skare af kemiske forbindelser, - langt flere, end
man først havde forventet.
Skønt den engelske skibslæge James Lind allerede i 1747 eksperimentelt havde bevist, at saft af citrusfrugter kunne kurere skørbug,
så skal vi helt frem til 1932 før det teknisk og erkendelsesmæssigt
bliver muligt at udpege askorbinsyren i saften som det aktive
vitamin, der havde det egentlige ansvar for helbredelsen.
I den sidste halvdel af 1800-tallet fik mikrobiologien sit store
opsving, og en overgang var man så præget af de nye opdagelser,
som Pasteur og Koch havde gjort, at man var af den overbevisning, at alle sygdomme skyldtes mikroorganismer.
Derfor mødte den hollandske læge Christiaan Eijkman, der i 1897 i
det dengang hollandske Indonesien havde fundet årsagen til
sygdommen beri-beri, de allerstørste problemer med at overbevise
sine foresatte om, at lidelsen skyldtes en ernæringsmangel, nemlig
svigtende tilførsel af det, der langt senere blev isoleret som
vitaminet B-1 = thiamin. Hans chefer havde bedt ham finde en
bakterie, og var slet ikke interesserede i at høre om en ernæringsmangel.
Den gyldne epoke for vitaminforskning ligger fra 30'erne til
50'erne i dette århundrede. Siden da har man tøvet med at kalde
nye essentielle nutrienter for vitaminer. Der er simpelthen blevet
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for mange af dem, til at de kan rummes i det oprindelige vitaminbegreb.
Den oprindelige definition af et vitamin indebar, at det var et
livsvigtigt stof, molekylært, nødvendigt i meget små doser og
skulle tilføres udefra, da organismen ikke selv kunne danne det.
Denne definition dækker nu kun til dels. For eksempel kan en
form for D-vitamin dannes i organismen og opfattes derfor af
nogle delvist som et hormon. Ligeledes kan i nogen grad vitamin
B-3 dannnes i kroppen ud fra aminosyren tryptofan (tryptophan).
I praksis skelner man mellem de vandopløselige vitaminer - C,
B'erne samt syntetisk K - og de fedtopløselige, nemlig A, D, E og
naturligt K.
De fedtopløselige optages langsomt og deponeres let i organismen.
Derfor behøver man ikke daglig tilførsel af disse.
De vandopløselige optages let og udskilles let. Derfor kræver
kroppen meget regelmæssige, helst daglige tilførsler af disse.
De vandopløselige måles i milligram = mg. De fedtopløselige
måles i enten internationale enheder = i.e. (ældre praksis) eller i
milligram (mg) (nyere praksis). I.e. er defineret forskelligt for hvert
enkelt vitamin.
Mange vitaminer, der bruges i alternativ behandling, er ikke
anerkendt som vitaminer af de officielle autoriteter i Danmark. Det
gælder for eksempel B-13, B-15 og B-17 samt inositol, cholin og
PABA.
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De vandopløselige vitaminer
C-vitaminet - et glemt hormon.
Det absolut væsentligste forhold i forståelsen af C-vitaminets
funktion i vor organisme er den kendsgerning, at dette vitamin
oprindeligt var en slags hormon, som vor art - i lighed med
menneskeaberne - på et tidspunkt i udviklingen frem mod
mennesket holdt op med at producere.
Alle andre dyr, med ganske få undtagelser, kan selv producere Cvitamin i deres binyrer efter behov. Når mennesket og nogle få
andre dyr, der oprindeligt levede i et miljø, hvor der var rigeligt
med C-vitamin i føden, har mistet evnen til at producere dette
livsvigtige vitamin og alligevel har overlevet dette gentab, så er det
netop fordi, at deres oprindelige føde var så rig på C-vitamin, at
det ikke var nødvendigt for kroppen selv at danne denne nutrient
(82).
Sådan var forholdene for menneskene i fortidens årtusinder, men
sådan har de ikke været i historisk tid, hvor menneskets føde
gennemgående har været fattig på C-vitamin. Mange forskere er i
dag af den opfattelse, at dette er den største enkelte årsag til
sygelighed hos vor art (82),(83),(84).
Hvis vi iagttager vore nærmeste slægtninge i dyreverdenen, de
store menneskeaber, som har denne genetiske særhed tilfælles
med os, så vil vi se, at så længe de lever i deres naturlige miljø, som også engang var vore forfædres naturlige miljø, - lider de ikke
af nogen af de typiske civilisationssygdomme, der er så karakteristiske for mennesket. Men hvis de bliver flyttet til mere "menneskelige forhold" - zoologiske haver, for eksempel, - så begynder de
også at plages af de samme lidelser, der hærger os.
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Hvis vi så yderligere kalkulerer på, hvad en sådan menneskeabe i
dagens løb indtager af C-vitamin i sit naturlige miljø, og omregner
dens indtagelse - for pund til pund af kropsvægt - til, hvad vi i
samme oprindelige situation ville have indtaget, så ville det svare
til en 10 til 12 g C-vitamin daglig for et voksent menneske - og ikke
meget mindre for et barn.
Det er ud fra sådanne beregninger, man bør forstå visse individers
enorme C-vitaminbehov, og også hvorfor sådanne behov ikke kan
tilfredsstilles på naturlig måde i et moderne miljø.
C-vitaminets kemiske navn er askorbinsyre, og det er molekylært
set nært beslægtet med sukker; så meget, at de dyr, der selv
danner vitaminet, gør det ud fra en enzymatisk bearbejdelse af
sukker. Vi kan industrielt efterligne denne fremstilling af
askorbinsyre fra sukker og derved fremstille C-vitamin i mere
koncentrerede mængder end man finder i naturen. Uden denne
produktionsmetode ville det være fysisk umuligt at stille mange
individers behov for C-vitamin.
Det er værd at notere sig, at dyrene former deres askorbinsyre i
binyrebarken, og at de producerer mere, når de er under stress.
Heraf kan vi aflæse, at askorbinsyre er et slags "stresshormon", og
dette er værd at huske. C-vitaminet er naturligvis også for os den
umiddelbart mest væsentlige anti-stressfaktor. Vi skal blot have
den tilført udefra. Derfor er det vigtigt i alle stresssituationer at
huske på sit C-vitamin, uanset om det drejer sig om arbejdsstress,
kemisk stress, infektion, kirurgisk indgreb, følelsesmæssig stress
eller chock.
Askorbinsyre opholder sig kun kort i kroppen - i almindelighed i
et par timer - og skal derfor tilføres regelmæssigt. Hvis man i
længere perioder indtager store doser, må man være forsigtig med
ikke pludselig at stoppe disse tilskud, da det vil skabe svingninger
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i binyrebarkbalancen og kan give symptomer på C vitaminmangel.
C-vitaminet forekommer ikke alene i naturen, og det fungerer
bedre, hvis det indtages sammen med substanser, der hører til dets
normale biologiske miljø, som for eksempel bioflavonoiderne.
Derfor kombinerer man ofte industrielt fremstillet C-vitamin med
plantestoffer rige på bioflavonoider så som hyben, acerola og
andre.
Mangelsymptomer: akut: gusten og grumset teint; kraftløs;
udmattes let; appetitløshed; åndedrætsbesvær; modvillighed
overfor fysiske anstrengelser; blodmangel; søvntrang; blå mærker;
omvandrende smerter i led og lemmer, især benene; degenereret
diskus. senere stadie: smertende tandkød, som let bløder og er
svampet og opsvulmet; rødepletter og små blødninger i huden,
specielt på benene omkring hårsække; opsvulmede og purpurfarvede øjenlåg; blod i urin. alvorlig sen fase: uren, brunlig teint;
alvorlig svækkelse; den mindste anstrengelse forårsager åndenød
og hjertebanken; svampet og blødende tandkød; tænder løse og
falder ud; kæben begynder at rådne; usædvanligt stinkende ånde;
gamle sår springer op og bløder; nye sår vil ikke læge; svære
smerter i lemmerne; knogleskørhed; lungebetændelse; døden
indtræder som pludselig kollaps; = fatal skørbug. mentale symptomer: udmattelse; rastløshed; sindsforvirring; depression; indfaldent og skulende forpint ansigtsudtryk; forgræmmet panderynken;
Rigeste naturlige kilder: Grønne, gule og røde peberfrugter
(capsicum); paprika, cayenne, chili; - citrusfrugter; lime, citron,
grape, appelsin, pomelo, persille, hyben; alle grønne grønsager;
tomater; bær; blomkål.
ADT: 60 mg;
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Terapeutiske doseringer: Generelt: 1 til 2 g dagligt; hvis man ryger:
2 g eller mere; ved akut virus; (forkølelse, influenza og lignende): 1
til 2 g hver vågen time; - pludselig stress i form af infektion,
brandsår, læsioner: 1 til 2 g hver vågen time; - sindsforvirring på
grund af "senilitet": 1 til 2 g dagligt; - lændesmerter på grund af
degenereret diskus; - 0.5 til 5 g dgl; - luftforurening: smog: 3 g dgl
+ vitaminerne E og A; - mildere mentale symptomer (træthed,
pessimisme, forpint,): 3 g dagligt; - noget sværere mentale
symptomer (depression, søvnløshed, sindsforvirring, angst): 3 til
10 g dgl. - ved sengetid: 1 til 5 g for god søvn; 3 til 30 g dgl; - heroin
og andet narkomisbrug: op til 50 g dagligt; - cancer: over 10 g som
kosttilskud og fra 25 til 100 g daglig intravenøst i kombination
med lipoinsyre (speciel protokol).
Det er mere end en menneskealder siden, at den store foregangsmand for rationel C-vitaminbehandling, den amerikanske læge,
dr. Frederick R. Klenner offentliggjorde sine resultater og kaldte Cvitaminet "det fundamentale lægemiddel" - the fundamental
medicine (83) - ud fra den synsvinkel, at mennesket var en sårbar
mutant, hvis største helseproblem og væsentligste kilde til sygdom
lå i dets manglende evne til selv at producere tilstrækkeligt
askorbinsyre.
Han og hans disciple underbyggede i løbet af århundredet deres
påstand ved at påvise C-vitaminmangelen som årsagsfaktor i en
lang række lidelser og lige så effektivt behandle disse lidelser med
mangelfaktoren.
At skulle opregne disse lidelser og tilstande kan virke ret overvældende:
allergier
ardannelse
AIDS
auto-immune lidelser
aldersproblemer
astma
alkoholisme
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betændelse
blodmangel
blodsprængninger
blyforgiftning
blærebetændelse
blærecancer
blødninger
blå mærker
brandsår
bugspytkirtelbetændelse
cancer
candidiasis
colitis
Crohn's sygdom
diabetes
diskusprolaps
dissemineret sclerose
Down's syndrom
dysenteri
eksem
fedme
fibromyalgi
forkølelse
fødselskomplikationer
fåresyge
gulsot
hedeslag
helvedesild
herpes simplex
herpes zoster
hjernebetændelse
hjertesygdomme

hornhindebetændelse
hæmorrhoider
høfeber
højdesyge
højt blodtryk
immunsvigt
infektioner
influenza
insektstik
intelligens, svigtende
karsygdomme
kighoste
kirurgisk traume
knoglebrud
knogleskørhed
kopper
kviksølvforgiftning
lavt blodsukker
ledegigt
leukæmi
leverbetændelse
lungebetændelse
madforgiftning
makulær degeneration
mavesår
mellemørebetændelse
menopause
mentale lidelser
mongolisme
mononucleose
mæslinger
myastenia gravis
nældefeder
nyresten
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osteoporose
otitis media
paradentose
Parkinson's sygdom
podagra
polio
pseudo-senilitet
rheumatisme
skizofreni
skørbug
slangebid
smerter
solstik
spedalskhed
sportsskader
stivkrampe
stress
stråleskader
stær, grøn og grå
svangerskabsproblemer
sårheling
tobaksforgiftning
tolvfingertarmen, sår på træthed
tuberkulose
tyfus
tyktarmsbetændelse
udmattelse
ufrugtbarhed
urinvejsinfektioner
urticaria
vægtproblemer
ødem og åreforkalkning
Hvordan kan det være, at den omfangsrige information om C-
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vitaminets store muligheder i sygdomsbehandlingen er så
ukendte? - Hvordan kan det være, at dette effektive, ufarlige og
billige middels enorme potentiale er praktisk talt ignoreret, tilmed
i en tid der plages af alle de problemer C-vitaminet i stor udtrækning kunne afhjælpe?
C-vitaminet kan nedbringe overforbruget af antibiotika og bivirkningerne af farmaceutiske mediciner, enten ved helt at erstatte
dem eller ved at reducere deres giftvirkninger. C-vitaminet kan
også ved sin billighed formindske samfundets uhyrlige omkostninger til konventionelle behandlingsmetoder.
Der er intet kort og enkelt svar på, hvorfor disse muligheder ikke
udnyttes. En del af besvarelsen, men langt fra hele besvarelsen,
ligger i det historiske forløb og de forudsætninger dette forløb
skabte. Opfattelser og synsmåder, der blev skabt i den proces, hvor
man gjorde sig fri af den epidemiske C-vitaminmangelsygdom
skørbug og siden fandt frem til selve den molekylære substans,
askorbinsyren, der var - og er - problemets kernefaktor, skabte et
tankesæt, der skulle blive dominerende for både forskere, læger og
lægfolk frem til vore dage. Ifølge denne opfattelse var Cvitaminmangel snævert knyttet til skørbug, som snart blev
betragtet som en historiskn tilbagelagt fase. Dermed opnåede et
større perspektiv aldrig at samle interesse i de toneangivende
kredse. Deres tankesæt skulle vise sig at blive en dødeligt
snærende spændetrøje.
Da skørbugen ved overgangen til 1800-tallet omsider blev praktisk
talt fordrevet, i hvert fald fra den britiske flåde og senere også fra
de fleste skibe på verdenshavene, var det århundreders byrde af
sot og gru, man pludselig forløstes for.
Skulle vi i vore dage opleve et tilnærmelsesvis sammenligneligt
fremskridt ville det måske være, hvis vi en morgen vågnede op til
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nyheden om, at en ny type forebyggelse i en længere periode
havde holdt Europa praktisk talt frit for cancertilfælde! Så megen
lettelse, forløsning, forbavselse - og vantro!
Skørbugen opfattedes nemlig dengang af de fleste på samme
måde, som cancer af de fleste opfattes i vore dage, som grufuld,
gådefuld, uforklarlig og uløselig.
Men langt om længe løste man skørbugproblemet. Man erkendre,
at sygdommen var en ernæringsfejl; simpelthen manglen på frisk
planteføde. Derefter søgte man længe at finde den ernæringsfaktor
i frisk planteføde, der var den egentlige mangelfaktor. Det tog
yderligere godt og vel hundrede år. Da man havde fundet den,
identificeret den, navngivet den - som vitamin C - og snart kunne
fremstille den syntetisk, følte man utvivlsomt, at man var kommet
til afslutningen på og løsningen af et gigantisk problem, og at man
nu med god samvittighed kunne sætte punktum for et meget langt
forløb.
Det var jo sådan set også helt og aldeles korrekt. Blot var sagen
samtidig den, at problemets løsning havde åbnet for helt nye
perspektiver, som ingen kunne have gisnet om, og som da også de
færreste dengang som sidenhen egentlig fattede.
Derfor var det for tidligt, at man satte punktum. For egentlig stod
man overfor en ny begyndelse. Faktisk kunne man inden længe
stille det spørgsmål: Er C-vitaminet overhovedet et vitamin? Er det
ikke langt mere end et vitamin? Og endnu mere spændende, end
vi kunne have anet?
Disse spørgsmål burde være blevet stillet, og de blev stillet. Men
kun indenfor et meget snævert forum af forskere. Og blandt disse
har kun nogle få fattet sagens alvorlige sammenhæng, og nogle
ganske få har forsøgt at besvare spørgsmålene. Men disse svar har
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betydning for hele menneskeheden, for dens helse, for dens
mulighed for med enkle overkommelige midler at besejre vor tids
overvældende civilisationssygdomme og for dens evne til at
overleve som art på en forurenet klode.
Selv om man altså i fagkredse ret hurtigt kom til at betragte
skørbug som et historisk fænomen, dukkede den fra tid til anden
atter op. Under den amerikanske frihedskrig havde den hærget på
begge sider af fronten; under borgerkrigen knap hundrede år
senere gentog tragedien sig. Under Første Verdenskrig oplevede
næsten alle de krigsførende nationer - måske med undtagelse af
amerikanerne - skørbug blandt deres tropper og - på grund af
rationering - også hos civilbefolkningerne. Overalt hvor sult og
hungersnød truede, viste skørbugen også sit grumme ansigt.
Det var derfor god og rationel sundhedspolitik og en logisk følge
af en langvarig og smertelig historisk erfaring at de amerikanske
myndigheder i 1943 - under Anden Verdenskrig - formulerede
nogle ernæringsnormer for at undgå risikoen for skørbug.
Skørbugen havde jo ofte været en faktor, der afgjorde krige, især til
søs. Men nu, i 1943, kendte man helt præcist den afgørende faktor.
C-vitaminet var blevet uomtvisteligt identificeret og kunne
fremstilles industrielt. Man vidste hvor meget føden skulle
indeholde for at såvel folk som matroser ikke skulle få skørbug.
Denne mængde blev fastsat i det nye sæt af værdier - også
omfattende andre kritiske ernæringsfaktorer, først og fremmest
andre vitaminer samt mineraler - der var blevet udarbejdet af
National Academy of Sciences og som fik betegnelsen Recommended Daily Allowances, normalt forkortet til RDA. Mange
nationer, således også Danmark, fulgte amerikanerne og formulerede deres egen RDA, der dog ofte var mere eller mindre direkte
kopieret fra den amerikanske.
Siden 1943 er RDA flere gange blevet revideret. Men det oprindelige vurderingsgrundlag er stadig: Tilstrækkelig C-vitamin til at

185

undgå skørbug. Det var en glimrende målestok for sin tid - året
1943 - omend måske allerede da en anelse konservativt. Over et
halvt århundrede senere og i lyset af vor viden idag er det en
standard, der er håbløst forældet. Dog står den stadig i princippet
uændret. Konsekvenserne heraf skal vi se på senere og i anden
sammenhæng.
Den dag i dag forekommer der tilfælde af skørbug, især i visse
belastede miljøer samt under krige og katastrofer. Selv i normale
miljøer når enkelte isolerede tilfælde fra tid til anden frem til det
konventionelle behandlingsregi, hvor lægerne som regel er så
uvante med at se den slags, at tilstanden ofte ikke blive korrekt
diagnosticeret.

Signalement af et vitamin
C-vitamin, som altså er det samme som askorbinsyre, fremstår
som et hvidt krystalinsk pulver. Det er reducerende, vandopløseligt og som opløsning lettere sur. Vitaminet er kemisk stabilt ved
stuetemperatur og en pH på 6.8, men iltes meget let i basisk miljø.
Det nedbrydes af varme og af ultraviolet stråling - altså for
eksempel direkte sollys - og også af anden stråling samt nærvær af
visse metaller, især kobber, men også både jern og krom. Askorbinsyre kan iltes til dehydroaskorbinsyre. Denne proces er
reversibel og begge substancer har vitaminvirkning.
Dehydroaskorbinsyre kan regenereres til askorbinsyre; men den
videregående nedbrydning af dehydroaskorbinsyre er ikke
reversibel, og med den går C-vitamineffekten tabt. Dehydroaskorbinsyre er ansvarlig for den brunfarvning frugt og andre plantedele ofte antager, når de skæres op og udsættes for luftens og
dermed iltens påvirkning.
Som alle andre syrer kan askorbinsyren danne salte. Da selve
syren som nævnt er sårbar og under ugunstige forhold i handel og
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vandel, under opbevaring og transport, let kan nedbrydes ved
påvirkninger i miljøet, er handelsvaren C-vitamin som regel
natriumsaltet af askorbinsyren, også kaldet natriumaskorbat. Når
saltet indtages, frakobles natriumatomet i organismen og den
oprindelige ioniserede syrerest - der er det egentlige vitamin frigøres.
Natriumaskorbat har nu været kendt og benyttet i et par menneskealdre. De fleste videnskabelige undersøgelser er blevet
foretaget med dette salt, og det har fungeret glimrende. Størstedelen af alle vitaminkosttilskud indeholder natriumaskorbat. Ved de
traditionelle doseringer af C-vitamin er den frigjorte natriummængde meget lille, og selv personer på saltfri diæt og reduceret
natrumindtagelse behøver ikke at frygte, at denne ringe mængde
vil komme til at udgøre en belastning.
Principielt har der imidlertid gennem en længere årrække været et
stigende ønske om at udskifte det traditionelle natrium med andre
livsvigtige grundstoffer, og hen ad vejen er de oprindelige tekniske
problemer knyttet til opgaven blevet overvundet. Vi har derfor nu
på markedet både kalium, magnesium, kalcium og andre salte af
askorbinsyre. Kalciumsaltet især har fået et godt rygte med på
vejen. Det betegnes som syreneutralt og efter sigende tolereres det
af visse sensitive personer bedre end natriumsaltet.
De nye salte er meget velkomne, især i betragtning af den
udvikling vi er inde i, hvor C-vitamin benyttes i stadig større
doser. For så længe der har været tale om kosttilskud på blot nogle
få hundrede milligram eller blot et gram eller to, så har den
frigjorte natriumængde selvfølgelig været tilsvarende lav. Men når
vi skal til at arbejde med terapeutiske infusioner på op til 200 gram
- og den slags aktiviteter har sine steder været i fuld gang allerede i
en årrække - så bliver det forventelige natriumudfald tilsvarende
højt og langt mindre acceptabelt.
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Da er det langt bedre at kunne benytte kalium, magnesium- eller
kalciumsaltet af C-vitaminet eller - allerbedst - en fysiologisk
balanceret opløsning af samtlige tilrådeværende salte af essentielle
grundstoffer.
C-molekylets struktur muliggør udover saltdannelse tilkoblingen
af andre molekyler eller dele deraf. Således kan man fremstille
former af vitaminet med ændret molekylær struktur og ændrede
egenskaber, men fortsat med samme vitaminvirkning. Et eksempel
er det fedtopløselige askorbylpalmitat, der foretrækkes af folk, der
oplever irritationsreaktioner ved indtagelse af det normal
askorbinsyre eller askorbinsyresalt. Ester-C er et tilsvarende
sammenkoblet molekyle, skånsomt for en sart tarm.
C-vitamin har en væsentlig betydning for organismens optagelse
af jern og dermed for bloddannelsen. Vitaminet fremmer også
absorptionen af selén, men hæmmer kobber, nikkel og mangan.
For selén er virkningen dobbeltsidig, idet uorganisk selén bindes
så fast af askorbinsyren, at det ikke kan udnyttes af organismen. Cvitamin har efter alt at dømme en vis indflydelse på optagelsen af
kalcium, zink og kobolt og tilsyneladende ingen på kviksølv,
kadmium og andre giftige tungmetaller. Derimod fremmer det
udskillelsen af i hvert fald nogle af disse stoffer, påviseligt i hvert
fald bly og kviksølv.
Sukkerstoffer og askorbinsyre konkurrerer i kropscellerne på
grund af deres beslægtede molekylære struktur. Overdreven
indtagelse af sukker og simple kulhydrater af enhver form
reducerer derfor cellernes mulighed for at udnytte den tilstedeværende askorbinsyre.
C-vitamin er i første række af betydning for alt bindevæv, idet det
direkte fremmer kollagendannelsen, organismens basale "binde-
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middel". Hyaluronsyre, et mucopolysaccharid, der er den mest
udbredte grundsubstans i bindevæv og koncentreret tilstede i
placenta, synnovialvæsken i ledene og øjets glaslegeme, opbygges
af askorbinsyre. For at sprede sig og trænge ind i den omliggende
organisme fremstiller cancerceller et enzym, hyaluronidase, der
nedbryder det intercellulære bindemiddel hyaluronsyre. Cvitaminet modarbejder denne sygelige aktivitet.
Hormonproduktionen i binyrerne er også afhængig af organismens indhold af vitamin C, og det er blandt andet også her at
vitaminet deponeres. Store mængder C-vitamin findes desuden i
de røde blodlegemer og især i de hvide, hvis immunaktivitet er
helt afhængig af tilførslen af askorbinsyre og stiger og falder med
ressourcerne. Vitaminet øger tilmed dannelsen af nye hvide
blodlegemer og immunglobuliner samt medvirker ved dannelsen
af interferon, der skærmer cellerne mod virusangreb.
C-vitamin er et naturligt anti-histamin og kan derfor bruges både
forebyggende og til behandling ved allergier af især høfebertypen.
Kalcium har også en hæmmende virkning på denne type allergier,
og C-vitamin og kalcium samarbejder ved knogledannelse,
knogleheling, tanddannelse og forebyggelse af karies. Vitaminet er
også vigtigt for bruskdannelsen og dermed for blandt andet
ledenes funktionsevne.
Normal sårheling er afhængig af vitamin C, der også medvirker
ved optagelsen og udnyttelsen af vitaminerne A, E og folinsyre
samt mineralerne zink og kobber plus - som nævnt - jern og
kalcium. C-vitaminet regenererer "slidt" E-vitamin - og vice versa.
De to vitaminer reparerer altså - i samvirke med andre nutrienter,
som for eksempel selén - hiananden og opberedes således til
genbrug.
C-vitamin tilhører gruppen af de meget livsvigtige anti-oxidanter,
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der modvirker de frie radikalers konstante angreb på organismens
organer og funktioner. Anti-oxidanterne hindrer herved mange
sygdomme, megen degeneration, aldersforfald og svækkelse, der
ofte angriber ved hjælp af frie radikaler. Det samme gør mange
miljøgifte - tungmetaller, sprøjtegifte med mere - hvis skadelige
konsekvenser derfor også modvirkes af anti-oxidanterne.
Skjoldbruskkirtelhormonet thyroxin beskyttes af askorbinsyre
mod angreb fra frie radikaler. Dets koncentration i organismen
falder med svigtende C-vitamintilførsel. Dette kan medføre lav
skjoldbruskkirtelaktivitet og dermed nedsatte stofskiftefunktioner.
Lav skjoldbruskkirtelaktivitet behøver således ikke nødvendigvis
at være forårsaget af hormonmangel, men kan skyldes simpel
vitaminmangel.
Vort aminosyrestofskifte kræver også i talrige sammenhænge Cvitamin for at kunne fungere. Den vigtige aminosyre lysin
omdannes i organismen delvis til carnitin takket være blandt andet
vitamin C. Carnitin øger forbrændingen af fedtstof i cellerne. Dette
har især betydning for hjerteaktiviteten og er således ikke blot en
hjælp til hjertepatienter, men også af betydning for andre, der vil
reducere kroppens fedtdepoter. Endvidere reducerer vitamin C
det belastende LDL-cholesterol og fremmer dannelsen af det
beskyttende HDL-cholesterol.
C-vitaminet deltager i organismen i over 300 erkendte biokemiske
processer! Spørg ikke om antallet af de endnu ikke erkendte!

Vitamin C i mad og drikke
Op gennem hele menneskehedens udvikling og indtil for et par
menneskealdre siden har vi været totalt afhængige af at indtage Cvitaminet som bestandel af vor føde. Og sådan indtager vi det det
selvfølgelig stadig, forhåbentlig. For selv om vi idag har adgang til
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vitaminpillerne, skal vi stadig bestræbe os på i så vid udstrækning
som muligt at fortsætte med at få askorbinsyrerig føde.
Hvorfor? - Fordi de fødevarer, der indeholder C-vitamin, også
indeholder talrige andre ernæringsfaktorer, der i vor organisme
samarbejder med C-vitamin og derved opnår langt bedre
resultater, øget effektivitet og en lang række andre fordele, som vi
stadigvæk ikke har fuldt overblik over. De øvrige ernæringsfaktorer drejer sig i første række om bioflavonoiderne, som vi snart
skal omtale. De findes i planteverdenen næsten altid sammen med
vitamin C og indgår med dette i et tæt samarbejde, der både hos
planter og mennesker øger vitaminets effektivitet op til 20 gange.
Men hvor i vor mad og drikke finder vi så det eftertragtede Cvitamin? - Ja, se det kommer jo svært meget an på, hvad vi forstår
ved mad og drikke.
Hvis vi betragter som mad og drikke de pappizzaer og anden
møgmad plus såkaldte læskedrikke med chips, såkaldte menu
meals, der nu er en væsentlig del konsumptionen for en betydelig
del af befolkningen, så er der ikke meget vitamin C at hente hér.
Og det lidt, der er, vil - som allerede ovenfor omtalt - effektivt blive
udkonkurreret af sukkerstof. Især den nutidige trend for melmad pastaer, pizzaer, multibrød, melnudler og andre gyselige kornprodukter uden antydning af C-vitaminindhold - lover godt for en
kommende bølge af skørbugsepidemier.
Hvis vi derimod taler om føde og drikke af den art, som selve
menneskeheden er flasket op med under det meste af sin lange
udvikling, og som den menneskelige organisme derfor kan
forliges med, ja, så bliver svaret et ganske andet. Nemlig: - praktisk
talt alting indeholder C-vitamin i større eller mindre mængde.
Måske lige med hovedundtagelsen - korn - der er nærmest kemisk
renset for askorbinsyre - samt dertil nødder og nogle ganske få
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lavere dyr, der er så ubeskriveligt lave, at de alligevel aldrig
havner under kniv og gaffel.
Men ellers - velbekomme! - spis alt hvad du vil fra naturens store
buffet. Det er praktisk talt umuligt undervejs ikke at få C-vitamin
under vesten. Bøf tatar eller østers, gedemælk eller trøfler, sild,
svampe eller søpindsvin.
Det er forbløffende lidt i naturen, der - såfremt det er levende eller
har været - ikke indeholder vitamin C. En kendsgerning er det, for
eksempel, at nogle af fortidens hårdt prøvede søfolk frigjorde sig
fra skørbugens dødelige favntag ved at sætte skibsrotterne til livs.
Rotterne - fortæret uden for megen tilberedning - indeholdt
tilstrækkelig med askorbinsyre i modsætning til de konventionelle
beskøjter - et kornprodukt - der, selvom de ofte husede orme og
mider, ikke bød på den samme mængde af den altafgørende
ernæringsterapeutiske substans.
Men selv om rotter var brugbare i en snæver vending - og den
samme snævre vending gjaldt for polarrejsende, når de i nødværge åd sælens tarmindhold med arktisk mos til, forbliver hovedspørgsmålet dog: Hvor finder vi, under rimeligt normale forhold,
de fødevarer, der rummer det store indhold af vitamin C.
Inden vi fokuserer på det enkelte levnedsmiddel, så lige en
tommelfingerregel. Næsten uanset hvad det er, så pluk det hurtigt
og spis det råt og snart. Jo mere tid der går, jo mere behandling,
lagring, kogning, stegning, konservering, frysning, desto mindre
C-vitamin. Nøjagtigt så enkelt er det, og der er få acceptable
undtagelser fra denne regel.
Sauerkraut er en af undtagelserne. Ingen tvivl om at der her er tale
om konserveret kål; men kålen bevarer faktisk et ret højt indhold
af askorbinsyre. Ellers er konserveret mad praktisk talt altid
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vitamindød eller stærkt vitaminsvækket mad. Til daglig er vort
problem jo så ikke blot, at vi meget ofte lever af denne type mad,
men også det, at vi, selv når vi anskaffer noget bedre, i køkkenet
behandler det så grusomt, at det bliver ikke blot lige så værdiløst
som det fra dåsen, men faktisk ringere.
Hermetisk konservering og henkogning bevarer trods alt - på
grund af det lufttætte miljø - den smule vitamin C, der er blevet til
overs. I køkkenet mister vi let det hele. Koger man grønne
grøntsager i rigeligt vand over længere tid mister man op til 77%
af C-vitaminindholdet. Bruger man kogevandet til sauce eller
lignende kan man dog genvinde cirka 45%. Ved dampning mister
man kun omkring 44%.
Rodfrugter klarer sig bedre. Fra dem stjæler kogningen kun cirka
45%, men dampning faktisk noget mere. Kartofler behøver man
ikke gøre ret meget ved, for at de skal miste deres Cvitaminindhold. Man skal bare lade dem ligge vinteren over. Og
det er jo netop, hvad man gør. En ny kartoffel, kogt og skrællet,
indeholder måske i gennemsnit så meget som 18 mg vitamin C. Et
halvt år senere vil den samme kartoffel kun indeholde en trediedel
af vitaminet. I gennemsnit mister kartofler 30 til 50% af deres
askorbinsyreindhold ved kogning, skrælning og mosning.
Beholder man skrællen på, drejer det sig kun om 20 til 40%, og det
samme gælder for bagning, dampning og stegning.
Det største tilskud af fødeaskorbinsyre henter man selvfølgelig ud
af sin daglige velkomponerede salatskål. Her scorer bælgpebre især de søde røde, som var Szent-Györgyi's favoritter - samt
purløg, brøndkarse, peberrod, persille og tomater allesammen
meget højt.
Madvarer, der har været udsat for luft og lys, opvarmning,
stråling, påvirkning fra metaller - især kobber - sprøjtemidler,
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konservering, dybfrysning, røgning og rygning med mere er
suspekte og bør automatisk havne på eksklusionslisten.
For at kunne vælge og vrage i køkkenet præsenteres hermed nogle
vurderinger af indholdet af vitamin C i visse fødevarer. Men husk
altid, at sådanne værdier er gennemsnitlige og ikke nødvendigvis
behøver at passe på den agurk eller radise, som man selv sidder
med i hånden. I virkelighedens verden varierer vitaminindholdet
med sort, sol og vind, vand og jordbund, høsttidspunkt, transport
og lagring og meget andet. Derfor bør vi kalde dem vurderinger,
snarere end værdier. De er her angivet i milligram per hundrede
gram:
saft af acerolabær
hybensirup
solbær
guavafrugter, rå
persille
grønkål
peberrod
broccoli toppe
grønne bælgpebre, capsicum
tomatpuré
rosenkål
purløg
citroner
citroner, saften af lime, saften af blomkål
brøndkarse
jordbær
savoykål
rødkål
appelsiner
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60

3390
295
200
200
150
150
120
110
100
100
90
80
80
50
37
60
60
60
50
50

appelsiner, saften af hvidkål, karse, stikkelsbær,
grapefrugt, lychees
hovedsalat, æbler, avocado, kvæder
bananer, rabarber, løg
alle andre frugter og grønsager
torskerogn
kød
fisk, komælk

50
40
10
20 til 35
30
7 til 23
1.5

15

Så kommer det meget væsentlige spørgsmål: Kan vi skaffe os al
det C-vitamin, vi har behov for, gennem føden?
Det er et kildent spørgsmål, der ofte giver anledning til en heftig
og som regel ganske uvidenskabelig debat.
Der findes nemlig en holdning, stærkt repræsenteret blandt
såkaldte naturlæger, naturopater, kostvejledere, alternative
behandlere og andet godtfolk fra samme fløj og bakket op af konventionelle læger og tilmed forskere fra en ganske anden fløj, og
denne holdning kan kort formuleres sådan: I naturen finder vi alle
de ting, vi har brug for, og derfor har vi ikke brug for andre ting,
end dem vi finder i naturen, og derfor skal alle de ting vi har brug
for, findes i naturen, fordi det er dér de er.
Se, dette er ikke en videnskabelig erkendelse. Det er en trosbekendelse og en semantisk cirkeldans. Hver gang dette fordægtige
credo dukker op mindes jeg uundgåeligt dejlige udødelige
Sigvaldis uforlignelige observation: Den indre linie i dansk botanik
er rund.
Naturen har ikke givet os nogen som helst garanti om, hvad den
rummer og kan tilbyde os. At den i enhver situation, også selv
efter årtusinders menneskelig voldtægt og udbytning, skulle
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kunne - og ville - affodre os mennesker optimalt er selvfølgelig
acceptabelt som et fromt omend tenmmelig naivt ønske. Men det
underbygges på ingen måde af videnskabelige observationer tværtimod! Forskningen har længe kunnet iagttage hvordan hele
arter af dyr og planter er blevet udmanøvrerede af udviklingen på
vor planet, når deres mest livsvigtige ressourcer er gået tabt. Den
har også kunnet iagttage, at for praktisk talt alle arter, fra de
laveste til de højeste, findes ingen miljøer, der giver dem uhæmmet adgang til ressourcer af tilstrækkelig kvalitet og mængde til at
udvikle deres iboende potentiel optimalt. Naturen eksperimenterer ret hensynløst og løsagtigt, og de fleste af dens skabninger må
klare sig som de bedst kan på voldsomt varierende og gennemgående suboptimale tilførsler.
Kun mennesket har i nogen grad muligheden for at snyde sig ud
af denne situation; nemlig ved at opfinde bedre vilkår for sig selv,
dyrke næringsrig føde, fremstille kosttilskud, manipulere og
justere.

C-vitaminets medarbejdere - bioflavonoiderne
Allerede i første halvdel af 1900-tallet erkendte forskerne bioflavonoidernes tilstedeværelse og funktioner. Omstændighederne
omkring opdagelsen af disse substanser er i sig selv interessante
og tankevækkende. Nobelpristageren Albert Szent-Györgyi havde
en ven, der led af tandkødsblødninger. Han gav ham derfor noget
at det C-vitamin, som han netop havde haft held med at isolere.
Midlet havde den ønskede virkning og stoppede blødningerne.
Senere fik vennen atter behov for mere af samme slags; men denne
gang virkede det ikke helt så godt. Szent-Györgyi indså ved
nærmere eftertanke, at det første C-vitaminpræparat ikke havde
været så rent, som det han gav i anden omgang. Han prøvede så at
finde ud af, hvori forskellen lå. I det "urene" præparat opdagede
han da de bioflavonoider, som er C-vitaminets naturlige medhjæl-
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pere. Han isolerede dem og brugte dem også senere mod
blødninger i erkendelsen af, at de sammen med C-vitamin var
mere effektive end det rene C-vitamin alene.
Bioflavonoider er i vid udstrækning i lighed med C-vitamin og
talrige andre nutrienter kraftige antioxidanter. Se afsnittet under
plantesubstanser.
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Vitamin C og vor medfødte sårbarhed
Efter tidligt i dette århundrede, som vi nu så snart forlader, at have
kortlagt C-vitaminets funktioner og dets struktur, gjorde forskerne
under deres videre søgen en forbløffende opdagelse.
Opdagelsen var, at mens næsten alle dyr selv kan fremstille deres
C-vitamin, har mennesket derimod et sted undervejs i sin
udvikling mistet denne evne.
Dette genetiske tab gør mennesket til en sårbar mutant, der til alle
tider har været helt og aldeles afhængig af det C-vitamin, det
kunne indtage gennem mad og drikke.
Nogle få andre skabninger er i samme situation. Marsvinet, en art
frugtædende flagermus og nogle papegøjer er, for eksempel, heller
ikke i stand til selv at fremstille vitamin C, og de deler - ligesom os
- skæbne med de højere aber.
Fælles for alle disse skabninger er, at de stadig fortrinsvis lever i
deres eget oprindelige miljø og af deres oprindelige føde, altså
hovedsagelig frisk frugt og grønt, rig på C-vitamin. Alene på
grund af det høje C-vitaminindhold i føden kan de overleve og
formere sig (82).
Men mennesket lever - i modsætning til disse andre mutanter ikke længere i sit oprindelige miljø og af sin oprindelige føde.
Derfor har mennesket altid haft et endeløst sundhedsproblem truslen om C-vitaminmangel! Og det problem eksisterer stadig,
også i vor tid. Meget tyder på, at dette problem uden sammenligning er menneskeslægtens største helsehandicap og ansvarlig for
langt flere lidelser og mere degeneration end nogen anden enkelt
faktor.
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For at forstå problemets rette omfang er det nødvendigt at kaste et
blik på selve C-vitaminet, dets oprindelse, udbredelse og funktion
i alnaturen.
Klodens første askorbinsyremolekyle dannedes under den meget
tidlige fase af livets udvikling, hvor nukleinsyrerne, RNA og DNA,
var blevet formet og havde gjort deres grundlæggende arbejde
mens fundamentale aminosyrer som glycin og methionin
begyndte at vise deres profil.
Sukkerstof var tilstede og en udvikling indenfor enzymer, og det
muliggjorde hen ad vejen omdannelsen af sukkermolekylet
glukose til askorbinsyre. Vejen fra glukose til askorbinsyre er dengang som nu -en femfaset biokemisk reaktion, der kræver fire
forskellige enzymer for at kunne lade sig gennemføre.
Nu var livet i disse tidlige årmillioner ingen myldrende zoologisk
have. Livet var faktisk så enkelt, at det for udenforstående nok
ville have været svært at få øje på. Det repræsenteredes udelukkende af en- eller fåcellede organismer, der tilmed havde det
allerstørste besvær med at trække vejret. Der var nemlig meget lidt
ilt i datidens atmosfære, ja, der var faktisk overhovedet meget lidt
atmosfære, sådan som vi nu opfatter den.
Den atmosfære der var, udgjordes af blandede gasarter - methan,
ammoniak, kuldioxid, kvælstof og meget lidt ilt. Alt i alt var dette
en ret giftig suppe og, skulle man tro, langt fra ideel for udviklingen af det vi forstår ved liv. Miljøet må, paradoksalt nok, have
været tæt på at ligne visse moderne forureningsmiljøer.
Under disse forhold kan de tidlige organismers behov for at kunne
indfange ilt til brug i deres egne biokemiske processer have været
det kritiske forhold, der sikrede askorbinsyren dens plads i
udviklingen og dens enorme udbredelse til praktisk talt alle
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livsformer. For som anti-oxidant kunne askorbinsyren jo binde
ilten, dengang som nu.
Forskerne antager også, at askorbinsyren havde en finger med i
spillet, da kloden gik ind i en ny revolutionerende fase og takket
være den nyudviklede fotosyntese oplevede en eksplosiv
produktion af fri ilt, der totalt ændrede livsforhold og vækstbetingelser på hele planeten og gav den en egentlig atmosfære, som vi
kender den i vore dage.
Klorofylet, det lille molekyle med den store virkning, formåede i
de stadig ganske primitive planteceller at splitte kuldioxid og
frigøre ilt i sådanne mængder, at det tilmed kunne gå hen og blive
farligt. For lidt og for meget skader alt, siger det gamle ord. Og
mens det er en uomtvistelig sandhed, at livet er helt afhængig at
ilt, så er det ikke mindre korrekt, at ilt - for meget af det og forkert
placeret - også er en meget potent gift. Men askorbinsyren tilpasser
sig situationen. Den indfanger ilt til det biologiske system, når den
er en mangelvare, og der er brug for det, og den indfanger og
neutraliserer også ilt, når den er i overskud og derfor truer de selv
samme livsformer, som den leverer energi til. Intet under at dette
molekyle skulle gå hen og blive en stor biologisk succes.
I de lavere livsformer foregår askorbinsyreproduktionen i selve
cellen; men hos dyrene lokaliserer den sig mestendels i et eller
nogle få organer, fortrinsvis lever eller nyrer. Hos de højere
pattedyr er fremstillingen praktisk talt helt koncentreret i
binyrerne og nært knyttet til dette organs andre funktioner, der jo
blandt andet omfatter håndteringen af stress og dermed også
adrenalinproduktionen.
Stress vil hos disse dyr markant øge produktionen ikke blot af
adrenalin, men også af askorbinsyre. I den sammenhæng kan man
altså opfatte askorbinsyren som en art vandopløseligt stresshor-
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mon.
I naturens store eksperimentarium foregår allehånde forsøg;
mange af dem tilsyneladende på forhånd dømt til at mislykkes.
Mutationer bærer skylden for arveanlæg, der aldrig vil kunne
fremme helse, vækst og overlevelse hos de ulyksalige individer,
der bliver underkastet deres biokemiske diktatur.
Da menneskets forfader engang i en meget fjern fortid mistede det
fjerde enzym - l-gulonolakton-oxidase - der er ansvarlig for den
endelige omdannelse af glukose til askorbinsyre, så var det i den
daværende situation slet ikke noget mærkbart negativt tab. For al
den askorbinsyre, der var behov for, var i miljøet lige for hånden.
Snarere var mutationen en fordel, fordi skrotningen af en efter omstændighederne helt unødvendig egenproduktion nu frigjorde
energi til andre formål. Antagelig netop den energi, der fyrede op
under artens meget dramatiske udvikling gennem de følgende
årmillioner.
Først langt senere, da mennesket havde forladt sit oprindelige
miljø og drastiske omvæltninger på vor klode havde ændret klima
og plantevækst og andre forhold i naturen, blev det tabte gén og
det manglende enzym et alvorligt problem.
I nyere tid har vi erkendt, at problemet førte til skørbug. Og dette
problem anser vi nu for løst. Men er - eller var - dette problem nu
også hele problemet og det eneste problem i denne forbindelse?
Lad os igen granske de gamle beskrivelser af sygdommens forløb.
Længe inden dens endelige grufulde afslutning gennemløb den et
helt register af livstruende symptomer, der - i samtidens øjne - blot
var stadier på vejen til patientens endeligt. Men i realiteten var
disse stadier også hver for sig tilstrækkeligt belastende til at kunne
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koste patienten livet. Sårbarhed overfor infektioner var - og er ingen spøg, og ved afslutningen af den Første Verdenskrig døde
millioner af influenza - den Spanske Syge. Døde så mange fordi de
tilhørte en race af belastede mutanter? Ville de fleste have
overlevet, hvis de havde kunnet producere deres egen askorbinsyre? Eller hvis de havde indtaget tilstrækkeligt store doser Cvitamin?
Undervejs til skørbugens sluttelige fatale manifestation kan mange
patienter have mistet livet på grund af hjerte/kredsløbssvigt eller
indre blødninger, der ikke dengang - eller for den sags skyld
senere - ville være blevet diagnosticeret som C-vitaminmangel. Jo
mere vi dykker ned i disse betragtninger og følger dem logisk,
desto mere skræmmende bliver billedet.
Subklinisk skørbug kalder forskerne under ét de mange lidelser,
der skyldes varierende grader af C-vitaminmangel i denne nedadgående skala, der til sidst ender med dødelig flagrant skørbug. Og
dermed altså ikke sagt, at den subkliniske tilstand ikke kan være
dødelig. Det kan den sagtens - og det er den ofte. Indre blødninger
var som bekendt et af de symptomer, som allerede fortidens læger
kunne iagttage under sygdommens forløb. Afhængig af deres
placering og udbredelse kunne disse blødninger medføre døden
og gjorde det sikkert ofte. Blodkarrenes degeneration må i Cvitaminfattige tider have udgjort en konstant trussel, ikke blot
mod det enkelte individ, men mod mennesket som art.
De værste perioder af C-vitaminmangel for menneskeslægten i
almindelighed var ikke opdagelsesrejsernes tid. Den er en del af
vor historie, og derfor kender vi den og dens beskrivelser. Men de
forhistoriske perioder har vi af gode grunde ingen rapporter om.
Blot kan vi, udrustet med den viden vi idag besidder, undre os
over, hvordan den muterede genetisk sårbare C-vitaminafhængige
menneskeslægt overhovedet kunne overleve istiderne, disse
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katastrofalt C-vitaminfattige årtusinder.
Vi kan blot konstatere, at det er en kendsgerning, at den faktisk
overlevede. Vi må også konstatere, at der må have eksisteret individer, hvis særegne arvemasse under disse forhold gav dem en
bedre overlevelsesmulighed end størstedelen af deres samtidige.
Disse individer overlevede og forplantede sig på de andres
bekostning. Med andre ord: Vore egne forfædre er i første række
disse overlevere, og det er deres istidsarvemasse vi på godt og
ondt lever med.
Men overleve og overleve betyder flere ting. Taler vi om en art,
drejer overlevelse sig om at nå den forplantningsdygtige alder.
Forplantningen sikrer arten. Individets senere skæbne er i denne
sammenhæng underordnet. Måske bliver vedkommende 90,
måske 50, måske kun 25; men hvis baby klarer sig godt, vil baby
vokse op og bringe slægten - og dermed arvemassen - videre.
Under istiderne må millioner være døde af skørbug og subskørbug længe inden de blev forplantningsdygtige. Men nogle at
dem, der nåede at forplante sig, gjorde det i kraft af deres
individuelle kapacitet til at overleve blødningstendensen ved
hjælp af organismens egne karreparerende mekanismer. Når deres
blodkar blev svækkede og begyndte at briste fremstillede deres
krop en slags VVS-kit, en klistermasse, som blev afsat indvendigt
på det svækkede blodkar på det svækkede sted.
Rent biokemisk brugte organismen en substans, lipoprotein(a), der
tilhører samme gruppe af fedtproteiner som HDL- og LDLforbindelserne. Reparationen var en henholdende og opsættende
nødløsning, som så mange af naturens løsninger i en presset
situation. Den var langtfra ideel og absolut ikke optimal; men den
var tilstrækkelig god til at holde individet fungerende til skelsår og
alder, til vedkommende havde sat afkom i verden og sikret sine
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gener for fremtiden. At så istidsmanden nogle år senere selv
segnede under sit samlede antal blodpropper belastede ikke
slægten per se, kun hans efterkommere individuelt. Til dem
videregav han jo - på godt og ondt - sine specielle gener og
dermed evnen til åreforkalkning. For kommende generationer
under bedre vilkår ville dette blive et problem.
Det er den amerikanske forsker Mathhias Rath (85), der har belyst
disse forhold og påpeget deres betydning for vor tids slægt. Mens
den genetiske tendens til åreforkalkning kan have været en velsignelse for menneskeslægten under istiderne, så er den afgjort i
det længere forløb en forbandelse for nutidens mennesker.
En forbandelse, vi midlertid nu kan lære at hæve. Hele problemet
nu som før drejer sig jo om C-vitamin, om for lidt eller tilstrækkeligt!
Kliniske undersøgelser viser entydigt, at vitamin C i tilstrækkelig
mængde ikke blot beskytter mod åreforklakning og de deraf
følgende hjerte/karlidelser, men kan medvirke direkte til
opløsning af åreforkalkningen og til regeneration af blodkarrene.
Vitamin C i samvirke med aminosyrerne lysin og prolin opløser
det aflejrede lipoprotein(a).
C-vitaminets relation til hjerte/karproblematikken er her
fremhævet som eksempel; men mange andre eksempler kunne
fremføres. For gennem dette århundrede har forskerne gradvis
måttet erkende, at C-vitaminet har utallige beskyttende og
regenererende funktioner. Det er først og fremmest anti-oxidanten
par excellence og beskytter mod iltning af fedtstoffer. Dette er i sig
selv en aldersforlængende dunktion. Dernæst styrker C-vitaminet
alle bindevævsfunktioner og dermed bruskdannelse, kollagen,
tandvæv, karvægge, den intercellulære substans og benhinderne.
Vitamin C øger antallet og aktiviteten af de hvide blodlegemer,
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både B- og T-celler samt makrofager. Det reducerer også belastende cholesterol og hæmmer dannelsen af åreforkalkning. Samtidig
fremmer vitaminet optagelsen af jern og kobber, øger udskillensen
af giftige tungmetaller som for ekasempel bly og støtter bloddannelsen, det fremmer produktionen af binyrebarkhormoner,
fremmer sårheling, afgifter leveren og neutraliserer mediciner og
andre giftstoffer samt modvirker stress.
Når man betragter hele dette vide spektrum af aktiviteter, følger
ganske logisk spørgsmålet: Er skørbug da virkelig den eneste
lidelse, som menneskets C-vitaminbehov bør måles udfra?
C-vitaminets evne til at neutralisere og ligefrem helbrede en meget
lang række lidelser har gennem de seneste menneskealdre skabt
begrundet formodning om, at mangel på vitaminet er en faktor i
talrige andre lidelser udover skørbug. Det drejer sig her i første
række om de store dræbersygdomme - cancer og hjerte/karlidelser
(86).
Med betragtningerne om vore egentlige C-vitaminbehov i
tankerne vil vi derfor nu vende os mod spørgsmålet: Hvor meget eller hvor lidt - C-vitamin har vi egentlig behov for?

Vitamin C - hvor lidt og hvor meget og hvorfor?
Hvilken synsvinkel bør vi nu anlægge? Hvis C-vitaminet kun er et
vitamin for mennesket og nogle få andre skabninger, bør vi så
overhovedet kalde det et vitamin? Hvad ligger der i en definition?
Kalder vi det et vitamin, så følger heraf automatisk en traditionel
anvendelse og dosering. Det vil sige: Vitaminmangel giver en
mangelsygdom, der ophæves ved at give den mængde vitamin,
der ophæver mangelsygdommen. C-mangel giver skørbug. Den
mængde C, helbreder skørbug, er den rette mængde, den rette
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dosering. Det er en ringe mængde og derfor en lille dosering.
Men vi kan anlægge en anden synsvinkel og sige: Denne substans
er egentlig ikke et vitamin. Askorbinsyre er for de allerfleste
organismer et slags hormon, som mennesket desværre har "glemt"
at fremstille. Menneskets behov bør derfor måles ud fra, hvad
organismer af samme størrelse og med stort set samme fysiologi
og biologi normalt fremstiller. Ved sammenligning og beregning
kan vi fastsætte menneskets egentlige behov. Følger vi denne
fremgangsmåde vil vi nå frem til ganske andre resultater og langt
højere doseringer.
Et stort antal dyreforsøg har vist, at denne type udregninger er
særdeles pålidelige. Hvis vi iagttager, dels hvor meget vitamin C
de ikke génhandicappede dyr producerer, dels hvor meget de
handicappede - gorillaer, marsvin, chimpanser, visse papagøjer og
flagermus - indtager i deres naturlige miljø, og omregner disse
værdier udfra kropsvægt og stofskifte til forventelige menneskelige behov, så burde vi - hver af os - dagligt producere eller indtage
fra 2.5 til 10 gram.
Her må vi så igen notere os, at dette er gennemsnitlige værdier
målt på skabninger i deres naturlige ustressede og - stort set uforurenede miljøer. Men man må ikke overse, at for de fleste
højere dyr er askorbinsyre at betragte som en art stresshormon - i
lighed med adrenalin - og under stress stiger produktionen ganske
betydeligt. I dyreverdenen vil kamp, jagt, brunst, flugt, sårheling
og sygdom øge askorbinsyrefremstillingen. Endelig må vi heller
ikke glemme, at de fleste dyr udover deres egenproduktion
gennem føden indtager ret betydelige mængder vitamin C;
nøjagtig ligesom vi gjorde i vort oprindelige miljø.
Stress er en permanent faktor i det moderne menneskes situation.
Vi lever alle under en byrde af forurening uanset, hvor meget vi
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forsøger at beskytte os. Vi er nødsaget til at trække vejret, som
bekendt, og kun de færreste har muligheder for at forbedre deres
drikkevand. Selv med vor bedste indsats kan vi kun delvis og
meget usikkert kontrollere stress fra stråling, forurening af mad og
drikke, infektioner og talrige andre belastninger i det moderne
samfund.
Når dyrene udsættes for den slags, forsøger de at beskytter sig ved
at producere mere vitamin C. Det vil sige, at vi bør søge at opnå
samme beskyttelse ved at indtage mere C-vitamin. Hvor meget er
svært at beregne; men vi kan ganske givet trygt lægge nogle gram
oven i den biologisk beregnede dosering.
Nu er alle disse beregninger selvfølgelig generelle, gennemsnitlige
og uindividuelle. Men mennesker er individer og individer er
individuelle. Dette gælder ikke mindst, når det drejer sig om
askorbinsyrebehov. Der findes folk, der fungerer udmærket på
nogle få hundrede milligram C-vitamin, mens andre ikke kan
klare sig med mindre de dagligt får tilført flere gram. Hvorfor er
der sådanne drastiske forskelle?
Bortset fra at der er langt større variationer i biokemisk individualitet end vi normalt erkender og den indre biokemi fra person til
person derfor varierer lige så meget som udseendet, så gør særlige
forhold sig gældende, når det drejer sig om C-vitaminet. Det har at
gøre med overlevelsesgenerne og arvemassen. Det er klart, at de
menneskegrupper, der fortsat levede i urmiljøet eller under
beslægtede omstændigheder, ikke fik deres arveanlæg så barskt
sorterede som de stakler, der led undeers istidsmiljøet. Istidsmiljøets efterkommere var jo netop efterkommere for deres forfædre og
derfor de selv kunne overleve på ekstremt lave C-vitaminværdier.
Deres resorption af C-vitamin fra nyrerne var mere effektiv end de
andres, deres enzymatiske evne til at reparere askorbinsyremolekylet og genbruge det var formodentlig bedre udviklet. Hvis
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man udelukkende rummer barske istidsgener kan man sikkert
klare sig med små mængder C-vitamin. Men i almindelighed har
folk jo en sand rodebutik af gener og derfor også stor variation i
deres genetisk styrede askorbinsyrebehov.
Man kunne derfor ønske sig nogle beregninger, vurderinger og
testmetoder, gerne nemme og billige, der mere sikkert kunne
afsløre hver enkelts helt individuelle behov.
Og en sådan metode findes. Heldigvis.
Dr. Robert F. Cathcarts "tarmtolerance"-metode er utvivlsomt den
bedste fremgangsmåde til stadfæstelse af enhvers egen optimale
daglige C-vitaminindtagelse. Den er også den absolut nødvendige
justeringsmetode for enhver patient.
Fremgangsmåden er simpel. Man indtager med få timers
mellemrum stadig større doser C-vitamin, indtil man får diarré.
Derefter noterer man sig den samlede mængde C-vitamin, man
har indtaget den dag. Den følgende dage indtager man - stadig på
fordelte doser - lidt mindre end den foregående dag. Sådan
justerer man, indtil ens indtagelse ligger lige under diarrégrænsen.
Denne mængde markerer ens "tarmtolerance" og er udtryk for,
hvor meget askorbinsyre organismen kan omsætte og dermed for,
hvad den har brug for.
Orker man ikke denne indsats - som kan organiseres på en hjemmeweekend, hvor man er i komfortabel nærhed af sit eget toilet så kan man kun råde til i hvert fald at sørge for at indtage nogle
gram C-vitamin fordelt over dagens måltider - og når sygdom eller
stress truer nogle flere gram.
Nobelpristagen Linus Pauling - der for mange står som Cvitaminets foregangsmand nummer 1 - tilkendegav i sin høje og
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meget aktive alderdom, at hans daglige indtagelse af C-vitamin
var på 20 gram - plus så undertiden måske lidt ekstra på de dage,
hvor han følte behov for det.

Vitamin C som lægemiddel
I begyndelsen af 1900-tallet, med lokalisereing af C-vitaminet og
identifikationen af askorbinsyre, havde man omsider helt fået fod
på en af de sværeste sygdomme, der nogensinde har plaget
menneskeheden - skørbugen, der samlet dræbte flere mennesker
end alle menneskehedens krige. Og mange betragter fortsat dette
som slutningen på problemet omkring C-vitamin. For er den
klassiske definition på et vitamin ikke den, at det er en udefra
tilført livsnødvendig substans, der helbreder en mangelsygdom?
Men forholder det sig ikke helt sådan. Den klassiske definition
bliver en spændetrøje, der hindrer videregående videnskabelig
tænkning og erfaring.
For nok var disse opdagelser afslutningen - stort set - på historien
om skørbug. Men egentlig var de kun begyndelsen på en helt
anden historie, nemlig historien om askorbinsyren som lægemiddel.
Dette meget spændende kapitel er imidlertid aldrig blevet særligt
kraftigt synliggjort endsige belyst overfor den brede offentlighed.
Ja, man kunne med god ret få det indtryk, at det i udstrakt grad
har været mørkelagt udenfor den meget snævre arena, hvor
topforskere afvikler deres karrierekampe. Men ud af mørkelægningen dukker fra tid til anden forbløffende kendgerninger.

Forkølelse og influenza
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Mørkelægningen hævedes for en tid omkring 1970 med fremkomsten af Linus Paulings opsigtsvækkende bog om C-vitamin og
forkølelse, oversat til dansk i 1972 og udkommet i flere udgaver.
Bogen blev noget nær en bestseller. For en kort sæson syntes der er
være håb om åbning ud mod videre horisonter i videnskab og
lægekunst. Det er snart en menneskealder siden, og ikke meget af
dette håb materialiserede sig i resultater.
Det har siden gennem alle årene været mig en kilde til konstant
frustration, at denne særdeles veldokumenterede behandlingsform
på gennemført løgnagtig måde er blevet nedvurderet og latterliggjort indenfor det konventionelle såkaldte sundhedssystem. Jeg
modtager næsten daglig rapporter fra patienter og andre om at
deres læge har udtalt, at der slet ikke findes noget videnskabeligt
belæg for at bruge vitamin C mod forkølelse eller influenza eller
noget som helst andet iøvrigt, at der aldrig er foretaget rigtige
videnskabelige undersøgelser - dobbelt-blindede placebostudier på C-vitamin og at det iøvrigt er bevist for længe siden, at det ikke
virker.
Det eneste den slags udtalelser faktisk beviser er, at vi her står
overfor en stor gruppe mennesker, der ikke gider eller magter at
sætte sig ind i det emne, de opfatter sig selv som eksperter på, og
ikke kvier sig ved at tage sig betalt for at lyve overfor og vildlede
de nødstedte patienter, som de er sat til at hjælpe. Derfor vil jeg
gerne her bringe lidt overblik og statistik ind i det billede, der for
menigmand er blevet mørkelagt for det meste af de læger og andre
ansatte i den såkaldte sundhedssektor, hvis pligt egentlig er at
udbrede objektiv information.
Skal vi idag, ved årtusindets slutning, give et kondenseret
fugleperspektiv over de indhøstede videnskabelige data om
brugen af askorbinsyre mod forkølelse, så ser det sådan ud.
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Allerede kort efter erkendelsen af vitaminets skruktur vidste man,
at det var i stand til at uskadeliggøre både bakterier og vira. Det
var derfor nærliggende at anvende det i behandlingen af forkølelse, og det første forsøg fandt sted allerede i 1936, og de positive
resultater publiceredes i 1938 (87). Tilsvarende positive var de
resultater, man op gennem 40'erne opnåede.
Fra midten af 50'erne indførte man gradvis omhyggeligt dobbeltblindede placeboundersøgelser. Sådanne undersøgelser blev også
gennemført med C-vitaminet, den første offentliggjort i 1961.
Resultaterne var positve og statistisk bæredygtige for denne og
gennemgående også for de følgende. Nogle studier op gennem
årene var behæftede med fejlkilder og dårlig planlægning - for
snæver tidsramme, for ringe dosering, for sen opstart, forkert
beregningsgrundlag.
Alligevel viste de alle en procentuel grad af effektivitet målbar
enten som forkortelse af sygdomsforløbet, reduktion af svære
symptomer og eftervirkninger eller nedsat svækkelse og forkortet
rekonvalescens. Hermed følger en kort oversigt over nogle af de
væsentligste undersøgelser. Den sidste spalte angiver procentuelt
reduktion af sygdomstilstanden per patient i gennemsnit.
Roger Korbsch (1936/38)
positiv
Cowan, Diehl & Baker (1942)
Glazebrook & Thomson (1942)
Dahlberg, Engel & Rydin (1944)
Franz, Sands & Heyl (1954)
Anderson & al. (1975)
Ritzel (1961)
positiv
Anderson, Reid & Beaton (1972)
Charleston & Clegg (1972)
positiv
Elliott (1973)
positiv
Anderson, Suranyi & Beaton (1974)

positiv
positiv
positiv
positiv
positiv
positiv
positiv

31
50
14
36
25
63
32
58
44
9
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Coulehan & al. (1974)
Sabinston & Radomski (1974)
Karlowski & al.
Clegg & Macdonald (1975)
Pitt & Costrini (1979)
Carr & al. (1981)
Gennemsnit

positiv
positiv

positiv
positiv
positiv

30
68
21
8
0
48
34

Doseringer på mellem 70 til 200 mg per dag scorede i gennemsnit
31%. Højere doseringer scorede i gennemsnit 40%. Tallene siger
intet konkret om, hvad man eventuelt kan opnå ved at forebygge
forkølelse med C-*vitamin, ej heller om forebyggelse eller
behandling med samvirkende programmer indeholdende både Cvitamin og andre nutrienter.
Lægen Frederick R. Klenner indtager en ganske særlig prominent
plads blandt pionererne indenfor sygdomsbehandling med Cvitamin. Hans artikel fra 1948 om behandlingen af viral lungebetændelse med vitamin C (6) hører med i nærværende sammenhæng. Den blev begyndelsen til et storværk, der imidlertid
sørgeligt nok stadig er totalt ukendt for de allerfleste behandlere,
læger såvel som alternative.
Klenners optegnelser, der nu omsider genudgives (86), rummer
talrige kliniske erfaringer og iagttagelser. De udkom fortløbende
siden 1971 i tidsskriftet Journal of Applied Nutrition. Og det var
iøvrigt ikke småting den garvede læge havde udrettet ved hjælp af
C-vitaminet (83).
Lægen Robert F. Cathcart regnes af mange for vore dages førende
ekspert i brugen af C-vitamin i sygdomsbehandlingen. Ligesom
tidligere Klenner giver Cathcart C-vitamin både som kosttilskud,
som injektioner og som intravenøs infusion. I den individulle
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patientbehandling bestemmer han altid doseringens størrelse
udfra personens tarmtolerance - som beskrevet ovenfor. Men som
generel vejledning for dem, der ikke besøger hans klinik, kan vi
indhente følgende behandlingsforslag ved forkølelse og influenza:
gram per døgn
Mild forkølelse
Svær forkølelse
Influenza
Virus lungebetændelse
Mononukleose

30 til 60
60 til 100
100 til 150
100 til 200
150 til 200

antal doser per døgn
6 til 10
8 til 15
8 til 20
12 til 25
12 til 25

Mange vil sikkert blive forbløffet over at høre, at disse værdier er
hvad Cathcart erfaringsmæssigt har fundet i gennemsnit ligger
indenfor normal tarmtolerance (89). Men jeg ville ikke satse et
væddemål på det, og ved selvbehandling ville jeg holde i tæt
nærhed af et komfortabelt toilet.
Influenza er selvfølgelig en langt mere alvorlig sygdom end
forkølelse og i sin værste form potentielt dødelig. Den Spanske
Syge hærgede hele kloden og ramte 80 til 90% af befolkningen.
Den var den egentlige årsag til afslutningen på Første Verdenskrig,
da ingen af involverede nationer var i stand til at videreføre
krigen. Man antager at denne influenzaepidemi krævede 20
millioner døde, langt flere end antallet af faldne i selve krigen.
Forskere og læger forventer, at vi atter inden længe vil opleve en
influenzaepidemi af tilsvarende dimensioner. Fugleinfluenzaen i
Hong Kong betragtes af mange som et dystert forvarsel. Den
moderne verden med al dens farmaceutiske udrustning og
medicinske teknologi står ikke rustet til at møde en sådan
udfordring. Rationel anvendelse af C-vitamin kan blive vor eneste
redning.
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Set fra et C-vitaminterapeutisk perspektiv adskiller behandlingen
af influenza sig ikke nævneværdigt fra behandlingen af forkølelse.

Gigt, rheumatisme og podagra
Gigtsygdommene er fundamentalt bindevævslidelser og patienter
med disse sygdomme udviser altid ekstremt lav plasmaaskorbinsyre. En moderne gennemgang af lægerapporter om skørbug fra
1700-tallet viser, at gigtsygdomme regelmæssigt var en del af det
samlede sygdomsbillede. Siden C-vitaminets opdagelse og
isolering har det derfor været naturligt at forsøge at behandle med
vitaminet. Forsøgene tager deres begyndelse i 30'erne, men var
gennem mange år stort set resultatløse, fordi de anvendte
mængder var meget små i lighed med de doseringer, der blev
benyttet til at forebygge, behandle og kurere skørbug.
Først i midten af århundredet og med anvendelse af større doser ét gram fire gange daglig - begyndte man at kunne se resultater.
Forbløffende resultater blev i visse tilfælde opnået med intravenøse doser på 6 gram (84). 8 til 12 gram i kombination med antibiotika havde en bemærkelsesværdig virkning på gigtfeber.
Akutte tilfælde af gigtfeber blev derefter behandlet med fra 1 til 10
gram askorbinsyre daglig og opnåede total helbredelse uden
hjertekomplikationer i løbet af en periode på 3 til 4 uger. En russik
undersøgelse opnåede tilsvarende resultater med kun 1.25 gram
C-vitamin i et komnbinationsprogram over 25 dage.
Alle disse og andre undersøgelser fandt sted i løbet af 50'erne.
Herefter sænkede mørket sig atter. Behandlingen i vore dage
fortsætter på farmaceutiske præmisser - kortison, smertestillere og
andre mediciner med svære kendte bivirkninger.
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I den alternative lejr kan man notere sig, at Cathcarts gennemsnitlige dosering for gigtpatienter baseret på tarmtolerance er 15 til 100
gram per døgn fordelt på 4 til 15 doser (89).

Allergier, astma og høfeber
Ægte allergier er immunreaktioner, der er løbet løbsk. Disse
reaktionerfrigør substansen histamin, hvis virkning direkte kan
iagttages i klassiske allergitilstande som høfeber og astma.
Histamin, beslægtet med aminosyren histidin, ligger indlejret i
vævet i små ansamlinger, der aktiveres når antistof kobler sig til
antigener. Hermed startes en række reaktioner, der får kapillærerne til at udvide sig og gør karvæggene gennemtrængelige for
plasma. Den deraf følgende udsivning fører til lokalt ødem i form
af blærer og blister eller mere omfattende. Kløe skyldes histaminens irritation af nerveender og påvirkning af den glatte muskulatur, der får den til at trække sig sammen, kan give kramper i
bronchier og lunger. Massiv akut histaminreaktion kan føre til et
dødeligt allergisk anfald, nemlig anafylaktisk shock.
Som bekendt varierer histaminreaktioner kraftigt fra individ til
individ og en række undersøgelser godtgør, at plasmaaskorbinsyre er en væsentlig modererende faktor ved histaminløsningen.
Vævshistamin stiger med faldende plasmaaskorbinsyre, som man
har kunnet iagttage ved eksperimental skørbug hos marsvin. Fra
naturens side synes hensigten at have været, at C-vitamin skulle
kunne afbalancere histaminløsningen og hindre den i at løbe løbsk.
Histamin neutraliseres af C-vitamin; men destrueres selv i
processen, således at de allerede lave vævskoncentrationer af
askorbinsyre yderligere reduceres og derfor forværrer tilstanden,
såfremt betydelige mængder C-vitamin ikke bliver tilført. Allergier
kan derfor meget vel vise sig at være endnu en accelererende
manifestation af pre- eller sub-skørbug.
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Mennesker, aber og marsvin - alle mutanter uden evne til selv at
danne C-vitamin - er langt mere sårbare end andre skabninger
overfor anafylaktisk shock. Allerede i 1938 havde forskere
imidlertid konstateret, at man kunne beskytte marsvin overfor
sådanne shock ved rigelig tilførsel af askorbinsyre. Hermed var
der dannet baggrund for at forsøge at behandle allergier med
samme middel, hvilket blev forsøgt talrige gange fra begyndelsen
af 40'erne og fremover.
Alle tidlige initiativer af denne art gav imidlertidmeget blandede
og uklare resultater. Problemet var det samme som ved anden
tidlig askorbinsyre terapi. Doseringerne var - ligeson RDA/ADT dikteret af skørbugsmodellen og derfor alt for lave. Først da man
kom op på daglige indtagelse på 750 mg og derover i længere
perioder begyndte man at opnå stabile resultater, der kunne
reproduceres af andre forskere.
Indenfor de seneste årtier har en række velformulerede undersøgelser vist, at daglig indtagelse af 1 gram over perioder på op til 6
måneder giver forbløffende gode resultater for praktisk talt alle
klassiske allergiske lidelser.
Cathcarts forslag til behandling af allergier som astma og høfeber
baseret på gennemsnitlige tarmtoleranceværdier er 15 til 50 gram i
døgnet fordelt på 4 til 8 doseringer.

Grå og grøn stær og andre øjenlidelser
I øjets glaslegeme finder vi under normale sunde omstændigheder
en askorbinsyrekoncentration, der er 25 gange større end
blodplasmaets. Hos patienter med grå stær er denne koncentration
svunden ind til en brøkdel. Denne iagttagelse blev gjort første
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gang i 1935 og derefter mange gange siden. Man har også kunnet
fastslå. at C-vitaminmangel i selve øjet er en årsag til sygdommen,
ikke en følge af den.
Det nest karakteristiske symptom ved grøn stær er trykket i øjet.
Denne lidelse er fra et konventionelt synpunkt langt mere
vanskelig at behandle end den grå stær. Et antal læger har dog op
gennem årene kunnet rapportere positive resultater af Cvitaminbehandling. Doseringer på 30 til 40 gram om dagen over
perioder på 7 måneder var i stand til at halvere trykket øjet og
derved for en række patienter holde lidelsen under kontrol.
En isotonisk svag opløsning af natriumaskorbat har af nogle læger
med positivt resultat været benyttet i behandlingen af fysiske
øjenskader, brandskader, øjenbetændelse, bindehimdebetændelse,
virusinfektioner og andre øjenlidelser.
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Urinvejsinfektioner og nyresten
Adelle Davis opskrift på behandlingen af urinvejsinfektioner: 10
gram C-vitamin som støddosis, er i den alternative litteratur noget
af en klassiker. Den høje askorbinsyrekoncentration i urinvejene
neutraliserer de colibakterier, der normalt er ansvarlige for den
slags lidelser. Metoden bruges stadig, er effektiv og har rygstød i
en række kliniske undersøgelser. C-vitamin dagligt i doser på 3 til
4 gram over 4 dage eller længere var i nogle tilfælde tilstrækkeligt
til at stoppe sygdommen; men kombineret med tranebærsaft
virkede behandlingen endnu bedre.
Som mange vil erindre har der imedierne været gentagne
forskrækkelseskampagner, hvor det hævdedes at indtagelse af Cvitamin i større doser kunne føre til nyresten. Efter en omhyggelig
gennemgang af biokemiske data og rapporter kan det fastslås, at
intet tyder på, at dette er tilfældet, og at det modsatte snarere gør
sig gældende.
Ved dannelsen af oxalnyresten bør man i første række undersøge
patientens status med hensyn til magnesium og vitamin B-6. Disse
to nutrienter vil ofte vise sig at være i underskud, og tilførsel af
dem samt livsstilsregulering og et generelt bredspektret kosttilskudsprogram - herunder også C-vitamin - kan som regel opæøse
disse stendannelser smertefrit.

Diabetes og lavt blodsukker
Interessen for C-vitamins indflydelse på blodsukkerbalancen er af
meget gammel dato. I 1934 havde man erkendt, at C-vitaminmangel hos de inaktiverede de insulinproducerende celler i
bugspytkirtlens langerhanske
øer.
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To år senere - kort efter vitaminets endelige identificering og
isolering - forelå da også en anden rapport om, hvordan eksperimentalt frembragt C-vitaminmangel hos marsvin medførte
diabetes (1). Det følgende år påviste man, at marsvin med Cvitaminmangel var ude af stand til at omdanne sukker til glykogen
og oplagre det i leveren; men at de genvandt denne evne, såsnart
de modtog tilstrækkelige askorbinsyretilskud.
Samme år konstaterede man også, vitaminet kunne nedsætte
insulinbehovet hos insulinafhængige diabetikere. Man viste
samtidig, at det ikke påvirkede glukosestofskiftet hos ikkediabetikere eller ikke-insulinafhængige diabetiske patienter.
Et par år senere fattede en dansk læge, Palle Hjorth, ved Kommunehospitalet i København interesse for emnet og besluttede efter et
omhyggeligt studium af den allerede eksisterende litteratur ved
selvsyn at observere, om tilskud af C-vitamin til patienter med lavt
plasmaaskorbinsyre ville have nogen indflydelse på deres
glukosetolerance. Han konstaterede da, at optagelsen af kulhydrater forbedredes af et kraftigt tilskud af C-vitamin. Lægen Ole
Sylvest fra De Gamles By i København undersøgte i 40'erne på sine
diabetiske patienter virkningen af intravenøse injektioner på ½ til 1
gram C-vitamin. Han konkluderede, at behandlingen i de fleste
tilfælde havde sænket blodsukkeret.
En anden dansk læge, Knud Secher, der arbejdede på Bispebjerg
Hospital, påpegede, at meget høje diabetiske blodsukkerkoncentrationer hos patienter med C-vitaminmangel kunne normaliseres
ved hjælp af askorbinsyretilskud. Han hævdede, at enhver
bedømmelse af et blodsukkerbillede krævede en samtidig
vurdering af patientens C-vitaminstatus (1).
Senere har undersøgelser, der involverede meget store grupper og
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brede tidsrammer, bekræftet et sammenhæng mellem lavt
plasmaaskorbin og ubalanceret blodsukker - enten for lavt hypoglycemia - eller for højt - hyperglycemia/diabetes.
Alle ved vi, at diabetes for det meste - 90% - er aldersrelateret derfor betegnelsen aldersdiabetes. Spørgsmålet er, om aldersfaktoren er årsagsfaktoren, eller længere tids marginal Cvitaminmangel er en mere sandsynlig årsagsfaktor. Noget kunne
tyde på, at personer med en kontinuerlig høj koncentration af
askorbinsyre i vævene ejer en hel eller delvis beskyttelse mod
aldersdiabetes.
Forskningen fortsatte op gennem 40'erne og 50'erne med de lidt
forvirrende resultater karakteristiske for disse ti år, forårsaget af
forsøgsmodeller med for lave doseringer og for snævre tidsrammer.
I 60'erne erkendte man, at C-vitaminmangel øgede optagelsen af
simple sukkerstoffer fra tarmen; en situation, der selvfølgelig i
første række kunne være meget belastende for diabetikere. Cvitamintilskud normaliserede imidlertid hurtigt denne funktion.
Besynderligt er det at skulle konstatere, at de meget omfattende og
centrale erkendelser vedrørende sammenhængen mellem diabetes,
kavt blodsukker og C-vitaminstofskifte efter den korte intense
interesse i århundredets første halvdel ikke blev fulgt op af
yderligere forskning.
Når det gælder behandlingen af diabetes, så samler interessen sig i
vor tid selv indenfor den alternative behandlerfløj mere om andre
nutrienter - i første række B-vitaminerne og visse mineraler som
zink, magnesium og krom. C-vitamin er selvfølgelig indbygget i
ethvert ernæringsterapeutisk behandlingsprogram. - Men i
tilstrækkelig mængde?
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Forsøg 2 til 10 gram - eller Cathcarts tarmtolerance metode!

Forurening og forgiftning
Livet opstod i et miljø, som vi idag, paradoksalt nok, nærmest ville
betragte som et forureningsmiljø. Det biologiske behov for en
substans som askorbinsyre sikrede den dengang en central plads i
klodens biokemi. I vore dage kan den blive vor redning og vort
forsvar mod det nye forureningsmiljø, der ikke blot truer vor helse,
men på længere sigt vor eksistens. Vi er i nogen grad i stand til at
kontrollere og fravælge, når det gælder vor mad og drikke; men
det vejr vi trækker kan vi ikke ændre meget på.
Luftforureningen er den mest uundgåelige belastning, og andre
menneskers tobaksafbrænding er en alvorlig del af den. Så langt
tilbage som i 1939 erkendte man, at rygning ødelagde kroppens Cvitamin.
Man har med god ret påpeget, at rygning er selvdestruktivt; men
det er faktisk en underdrivelse. Man kan med god ret stryge
forstavelsen selv! At ufrivillig og uundgåelig passiv rygning også
er en stor helserisiko er nu dokumenteret gennem talrige videnskabelige undersøgelser; men synes som så mange andre
væsentlige videnskabelige data ikke rigtig at have gjort indtryk.
Det er rigtigt at man kan kompensere for nogle - ikke alle! - af
røgskaderne ved at tage C-vitamintilskud (3). Men hvad med dem,
der sidder ved siden af rygeren? Bør han - eller hun - mon ikke
også dele C-tabletter ud til dem?
Bør han - eller hun - ærlig talt ikke først og fremmest holde op at
ryge?
C-vitamin virker beskyttende mod mange former for giftige
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gasarter, tungmetaller og stråling. Men her som i alle andre
tilfælde arbejder C-vitamin efter pund-til-pund metoden, og et
svært forureningsmiljø kræver tilsvarende høje C-tilskud. Hvis
blot man holder sig dette for øje kan C-vitaminet blive den
væsentligste faktor i det personlige forsvar overfor forureningsbelastningen.

Sårheling, knoglebrud og sportsskader
Allerede i 1930'erne erkendte man C-vitaminets betydning for
normal sårheling og i begyndelsen af 40'erne begyndte læger af
foreskrive det til patienter, der havde været udsat for ulykker,
brandskader eller kirurgiske indgreb. Man havde da allerede
iagttaget, at hos sådanne patienter koncentrerede plasaskorbinsyre
sig i det område af organismen, hvor læsionen fandtes og her
indgik det i en vævsopbyggende proces, der imidlertid samtidig
opbrugte det og nedbrød det, med det resultat at der opstod Cvitaminmangel andre steder i kroppen og selvfølgelig også
sidenhen i sårområdet, såfremt ekstra C-vitamin ikke blev tilført
(84)(89).
Alle patienter, der har været udsat for kirurgisk indgreb, bør
modtage ekstra C-vitamintilskud. Det gør de som belendt ikke på
vore hospitaler, hvor man tværtimod som regel under et eller
andet tåbeligt påskud fratager patienten de kosttilskud, vedkommende normalt indtager.
Mine egne erfaringer som behandler gennem en årrække svarer til
dem, som mine elever og kursister siden i deres arbejde kunne
iagttage: At sårhelingstiden for tilskadekomne og opererede
patienter rask væk kan halveres og endda undertiden yderligere
reduceres ved støttebehandling med C-vitamin og andre nutrienter - her i første række zink og frie aminosyrer.
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Men spørgsmålet om tid er jo blot en underordnet faktor i
sammenligning med de talrige komplikationer, der kan undgåes,
ved at sikre en sund sårheling. Og taler vi om brandskader kan
disse tilskud blive den afgørende faktor mellem liv og død (83).

Svangerskabsproblemer
Svangre kvinder skal dele deres C-vitamin - og iøvrigt alle andre
essentielle nutrienter - med fostret. Ja, der er tilmed ikke blot tale
om en deling. Hvis mangeltilstande opstår, ar det fostret der
favoriseres.
Den lille nye kan optræde som en ren parasit. Klenner fandt i sin
gennemgqang af 300 svangerskaber, at kvindens C-vitaminbehov
undertiden steg til 15 gram daglig. Store C-tilskud hjalp også i
mange tilfælde kvinder, der havde oplevet gentagne aborter.
Således kom en kvinde, der havde haft 5 aborter, under Cvitaminbehandling og gennemførte derefter uden komplikationer
2 helt normale svangerskaber. C-vitamin modvirker også gængse
komplikationer under svangerskaber, som kramper i benene,
blodsukkersvingninger og blodmangel. Selve fødslen forløber
bedre og mindre smertefuld, der er færre efterblødninger og færre
tilfælde af bækkenløsning.

Mentale lidelser
Allerede i 1935 havde man udviklet en belastningprøve for Cvitamin. Efter en større indgift af askorbinsyre målte man
vitaminets udskillelse i urinen. Forskellen mellem indgift og
udskilelse er et udtryk for organismens behov og optagelsesevne.
Her fandt man meget store individuelle forskelle. Hos skizofrene
patienter fandt man, at det var nødvendigt at indgive 10 gange
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den normale belastningsdosis for at få askorbinsyreudskillelse i
urinen. Senere undersøgelser har afsløret tilsvarende data.
Skizofrene og andre sindslidende viser sig regelmæssigt at have
meget store C-vitaminbehov. Megatilskud af vitamin C er fast
bestanddel af behandlingen indenfor orthomolekylær psykiatri
(15).

Hjerte- og karlidelser
C-vitaminets helt centrale betydning for de kredsløbssygdomme,
der specielt angriber mennesket som art, er allerede blevet omtalt
ovenfor, men er værd at repetere.
Her er yderligere nogle forsknings- og behandlingsdata, der
underbygger det rationelle i at forebygge og behandle hjerte/kredsløbsproblemer med terapeutiske doser af C-vitamin.
Kort efter at man tidligt i 30'erne havde identificeret C-vitaminmolekylet, blev man klar over dets betydning for hjerte/kredsløbsfunktionerne. Fra 1940 og fremover registrerede et stigende antal
undersøgelse, at lavt plasmaaskorbin øgede risikoen for blodpropper i hjertekransårene (koronartrombose). Det viste sig også i
befolkningen i almindelighed, at mange tilsyneladende raske
personer havde katastrofalt lave C-vitaminressourcer, hvilket ikke
altid skyldtes hvad man i almindelighed definerer som mangelfuld ernæring; men stress og andre faktorer, der kraftigt øgede de
individuelle behov.
I denne forbindelse er det værd at erindre, at blandt de mange
grimme ting, som stress gør ved os, går en øget egenproduktion af
cholesterol hånd i hånd med en øget brug og nedbrydning af
askorbinsyre.
Cholesterolet
sætter
så
yderlige
C-
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vitaminfortæringen i vejret og vitaminressourcerne falder mens
behovet stiger til det uoverkommelige, nemlig uoverkommeligt at
organisere gennem fødeindtagelse. Mange mennesker er genetisk
disponeret for en høj egenproduktion af cholesterol. Cholesterol i
maden har ingen afgørende indflydelse på den samlede blodcholesterolkoncentration. Det har sukker derimod; sukker der også
blokerer for C-vitaminoptagelsen. Mange af problemerne omkring
hjerte- og kredsløbssygdomme ligger andre steder end der, hvor vi
i årevis har troet dem placeret.
C-vitaminets evne til at reducere blodets indhold af triglycerider
og samlede cholesterolkoncentration, dets evne til at fremme det
beskyttende HDL-cholesterol på bekostning af det belastende
LDL-cholesterol og dets evne til at hindre den iltning af LDLcholesterolet, der udgør den egentlige fare i denne sammenhæng,
alt dette er forlængst påvist i en lang række undersøgelser, og
resultaterne heraf bruges i mere avanceret forebyggelse og
behandling af hjertekarlidelser.
Men vore bestræbelser bør ikke udelukkende fokusere på det
cholesterol, der - når alt kommer til alt - meget vel kan være en
betydelig mindre risikofaktor end andre ofte oversete. Tungmetalforgiftning er afgjort en sådan faktor, og her virker C-vitamin
reducerende på både jern (plasmaferritin), kobber, bly og kviksølv
(amalgam). Yderlige fremmer C-vitamin jo som bekendt al
regeneration af bindevæv og dermed også blodkarrene, deres
elasticitet, struktur og gendannelse efter skader.
Hvad der er sagt her vedrører selvfølgelig også blodkredsløbet i
centralnervesystemet og angår derfor også forebyggelse og
behandling af hjerneblødninger.
Men forebyggelse er altid bedre en helbredelse, som det gamle
ordsprog siger. Og det samlede vidnesbyrd er, at gennemsnitlig 3

225

til 5 gram askorbinsyre daglig på fordelte doser for de fleste vil
yde en meget væsentlig beskyttelse mod disse lidelser, vor tids
største gruppe af dræbersygdomme. Det er nødvendigt at
pointere, at man selv med en kostlægning ekstremt fokuseret på Cvitaminindtagelse ikke vil kunne komme op på de mængder
askorbinsyre, vi her taler om. Koncentrerede tilskud er nødvendigt. De meget store variationer i individuelle behov vil også i
visse tilfælde gøre, at de foreslåede 5 gram ikke vil vise sig at være
nok. Her er Cathcarts tarmtolerancemetode stadig det bedste mål
for individuelle behov.
Den kraftige understregning af C-vitamins betydning må
imidlertid ikke misforstås som en favorisering af denne substans i
forhold til andre faktorer. Al biokemisk aktivitet bygger på
samarbejde og involverer i sidste instans samtlige nutrienter.
Vitamin E's betydning for hjerte og kredsløb er uvurderlig, og det
samme gælder mineralerne selén, magnesium, kalcium, zink og
krom. Aminosyrerne carnitin og taurin kan i nogle tilfælde være af
afgørende betydning. Livsstilssanering og fornuftig motionering er
også uomgængelige bestanddele af både forebyggelse og
behandling.

Cancer og AIDS
C-vitaminets isolering, molekylære struktur og syntetiske
fremstilling blev klarlagt i begyndelsen af 1930'er. Forbløffende er
det derfor at opdage, at allerede i midten af det samme årti blev
danske patienter med blodcancer behandlet med C-vitamin. Den
unge reservelæge Preben Plum, senere - fra 1946 til 1973 professor i børnesygdomme ved Rigshospitalet, København, skrev
i 1936 om de to leukæmipatienter, der med daglige intravenøse
infusioner af C-vitamin i doser på op til 400 mg i en periode inden
dødens indtræden opnåede dramatisk forbedring af deres
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blodbillede (90).
Dette gamle arbejde og dets resultater stiller en række forbløffende
og foruroligende spørgsmål, som vi idag gerne så besvaret. Siden
det videnskabelige belæg for at bruge C-vitamin mod leukæmi
allerede var tilstede i 30'erne, hvorfor blev denne form for
behandling så ikke fulgt op? Især i betragtning af, at resultaterne
var så positive? Især i betragtning af, at man dengang og endnu
flere årtier senere havde så elendige resultater med andre former
for leukæmibehandling?
Disse patientresultater stod - selv dengang - ikke alene, og fra 1940
til midten af 50'erne anvendte især visse tyske læger C-vitamin,
ofte sammen med vitamin A, i behandlingen af cancer. Med
doseringer fra 1 til 5 gram askorbinsyre var de i stand til hos
mange patienter at holde deres sygdom under kontrol.
Det er ubegribeligt, at disse resultater ikke blev fulgt op. Rent
faktisk opstår der fra midten af 50'erne frem til vore dage en
mørkelægning af disse aktiviteter, i hvert fald i det konventionelle
behandlingsregi.
Imens fremkom talrige rapporter om, at cancerpatienter viste sig at
have forbløffende lave vævskoncentrationer af askorbinsyre, og at
især deres hvide blodlegemer, under normale omstændigheder
organismens største depot af C-vitamin, var totalt udtømte. Netop
disse oplysninger burde have sendt elektriske signaler på kryds og
tværs gennem hele forskningsmiljøet.
Det er nemlig en kendt sag, at hvide blodlegemer er totalt
uarbejdsdygtige uden askorbinsyre, og at hvide blodlegemers
aktivitet er en af kroppens meget få forsvarsmetoder overfor
cancer. Især makrofagerne og NK-cellerne, der direkte angriber og
destruerer cancerceller, kan få afgørende betydning for sygdom-
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mens forløb. Men også de fungerer kun, hvis de indeholder Cvitamin!
De meget lave C-vitaminværdier hos cancerpatienter kunne med
rimelighed tolkes som øget brug af vitaminet i organismens forsøg
på at bekæmpe sygdommen. Det kan også forklare den iagtagelse,
som gang på gang gennem århundreder er blevet rapporteret - de
påfaldende ligheder mellem patienter, der led af skørbug og af
cancer. Allerede 1700-tallets læger kunne ved deres efter vore
dages opfattelse mangelfulde biopsier konstatere svulster hos
skørbugsofrene, og selveste James Lind nævner dette i sin berømte
afhandling (91).
Men også i vore dage, hvor skørbug sjældent er ligefrem synlig i
gadebilledet, kan en interesseret med en gammel beskrivelse i
hånden vandre igennem en hospitalsafdeling med terminale
cancerpatienter og finde talrige umiddelbart slående ligheder.
Blodmangel, gustenhed, blødninger, betændelser, afmagring,
anoreksi, ekstrem svækkelse, sårbarhed overfor infektioner,
binyresvigt og abnorm lav askorbinsyrestatus er de praktisk talt
identiske symptomer for slutstadiet i begge lidelser.
Den generelle bindevævdestruktion, som man finder ved skørbug,
ligner også meget den, man finder lokalt i organismen, hvor
cancercellerne søger at invadere det omgivende væv. Her er det
interessant at notere sig, at de foretager denne invasion ved at
producere et enzym, hyaluronidase, som nedbryder den intercellulære bindemasse, hyaluronsyre, der holder cellerne sammen og er
bindevævets grundsubstans.
C-vitamin fremmer ille alene produktionen af hyaluronsyre, men
neutraliserer også cancercellernes ætsesubstans, den farlige
hyaluronidase.
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Den skotske læge Ewan Cameron begyndte udfra disse og mange
andre observationer at behandle cancerpatienter med store Cvitamindoser. Over en tiårs periode, hvor han behandlede mere
end 100 patienter, iagttog han bemærkelsesværdige resultater af
disse tilskud. Især var det slående, at smerter ofte blev reduceret i
den grad, at den traditionelle smertebehandling med morfin
kunne nedsættes kraftigt eller helt afbrydes.
Yderligere gav patienterne selv udtryk for øget velbefindende, og
de kliniske målinger viste også bedring i tilstanden. Afbrød man
tilførslen af C-vitamin, forværredes situationen hurtigt; men
genoptog man tilskuddene, kunne man ofte atter nå samme
bedring, der også omfattede nedsat ødem og ophævelse af
leverkomplikationer, reduceret blodsænkning, ophævelse af
tendesen til gulsot og blod i urinen samt positiv påvirkning af en
lang række standardmarkører, der rutinemæssigt aflæses som led i
i bedømmelsen af en cancerpatients tilstand.
Under sit arbejde havde dr. Cameron etableret kontakt med
nobelpristageren Linus Pauling, og i 1973 indledte de sammen et
undersøgelsesprojekt, der skulle få skelsættende betydning. På
Camerons hospital i Vale of Leven, Skotland, gav de dagligt 100
opgivne terminale cancerpatienter 10 gram askorbinsyre.
Kontrolgruppen bestod af 1000 andre sammenlignelige cancerpatienter fra samme hospital på samme konventionelle behandling minus C-vitamintilskuddet!
De indsamlede data blev bearbejdet af læger, der ikke havde
nogen tilknytning til projektet og var uvidende om den enkelte
patients gruppering.
Resultatet af undersøgelsen var en positiv overraskelse selv for de
to initiativtagere. Efter 500 dage var samtlige 1000 patienter i
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kontrolgruppen afgået ved døden. Af de terminale 100 patienter i
askorbinsyregruppen var 18 stadig i live. På dag 500 var overlevelsen i denne gruppe altså 4.2 gange større end i den konventionelt
behandlede gruppe (92).
Men dette var ikke det hele. Næsten 10 år senere var nogle af de Cvitaminbehandlede patienter, der var fortsat med at tage deres
daglige dosis askorbinsyre, stadig i live, og ikke blot i live, men i
alle henseender uden tegn på cancer, tilsyneladende helbredte og i
stand til at leve et helt normalt liv.
Paulings og Camerons resultater fik en hård medfart fra det
officielle cancervæsens side. Man kritiserede først og fremmest den
statiske fremgangsmåde. Men da de to forskere føjede kritikken og
offentliggjorde en ny analyse af de samme data i overensstemmelse med den anlagte kritik, ændredes resultaterne ikke væsentligt
ved den nye beregningsmetode.
I samme tidsrum som undersøgelserne i Vale of Leven pågik
havde japanske forskere iøvrigt gennemført et tilsvarende projekt
med tilsvarende resultater.
Herefter iscenesatte Mayo-klinikken to undersøgelser, der ifølge
det officielle statsautoriserede cancervæsen skulle afgøre sagen.
Disse to undersøgelser fulgte slet ikke den fremgangmåde, som
man havde benyttet i Skotland og - stort set - også i Japan.
Patienterne var ikke blot terminale, men også i vid udstrækning
forgiftede af intensiv kemoterapi, der havde destrueret deres
immunsystem. Man kunne dog konstatere, at ingen af Mayopatienterne døde så længe de fik C-vitamin!
Men opfølgningen af patienterne forløb op til 2 år efter, at deres Cvitaminbehandling var blevet afbrudt. Og da de omsider døde,
havde de gennemsnitligt i 10½ måned ikke modtaget C-vitamin
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overhovedet!
Selvsagt er Mayo-undersøgelserne overhovededet ikke sammenlignelige med hverken den skotske eller den japanske undersøgelse, og de to officielle amerikanske projekter er under al kritik både
hvad angår forsøgsmodel og beregningsmetode. Hvis man kan
lære noget som helst af dem er det højst to ting. Den første er,
hvordan man designer en undersøgelse, så den giver et fejlagtigt
resultat og tager fusen på dem, der ikke gider pudse brillerne og
selv læse indenad. Den anden er, at når man er begyndt at give
cancerpatienter store doser C-vitamin, skal man ikke holde op
med det igen, for så dør de højst sandsynligt.
Ikke desto mindre blev de amerikanske resultater i pressemeddelelser og anden mediespredning udråbt til at være det afgørende
ord på dette område og en definitiv videnskabelig afvisning af
Paulings og Camerons resultater (89).
Vale of Valen resultaterne skulle i tidens fylde inspirere mange
alternative behandlere til at bruge høje og stadig højere doser Cvitamin mod cancer. Dette fører os frem til dr. Robert F. Cathcarts
arbejde. Cathcart, der oprindelig var en fremstående ortopædkirurg, blev fascineret af Paulings bestseller om C-vitamin og
forkølelse - også udgivet på dansk (93). Dette fik ham til at ændre
karriere, og han er idag en førende autoritet på mega-Cvitaminterapi. Han er allerede tidligere i denne bog omtalt flere
gange i forbindelse med specifikke lidelser og deres behandling
med C-vitamin. Hans anbefalinger mod cancer er 15 til 100 gram
askorbinsyre fordelt over 4 til 15 doseringer per døgn. Men
ligesom Klenner og - senere - mange andre giver han også Cvitamin i form af injektioner og intravenøse infusioner. Denne
fremgangsmåde er især af betydning for cancerpatienter, da det
tillader en tilførsel af askorbinsyre på op mod 250 gram i løbet af
en flere timers behandlingsfase.
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AIDS gjorde sit indtog i 1980'erne. Herhjemme dukkede rapporter
op om, hvordan man sine steder i USA holdt AIDS-patienter
symptomfrie på intravenøse C-vitamindrop, en metode der siden
også er blevet benyttet i orthomolekylær cancerbehandling.
Cancerceller er meget sårbare overfor C-vitamin, som derfor er
ideel til naturlig "kemoterapi" uden bivirkninger. Cathcart iagttog
at AIDS-patienter på dagligt 50 til 200 gram C-vitamin - peroralt
og intravenøst - kunne holdes symptomfri og fri for de sekundære
komplikationer, der udgør den egentlige risiko ved dette syndrom.
Ligesom Klenner anvender Cathcart også C-vitaminet intravenøst
og har på internettet lagt instruktioner for læger angående denne
metode (94).
Denne metode er i de seneste år blevet indført i Danmark af nogle
få avancerede læger. Det må her pointeres, at behandlingen skal
foretages af professionelle under kliniske forhold og gennemføres
under professionelt opsyn. På grund af faren ved hyperosmolaritet
bør man være overordentlig påpasselig og opmærksom på
risikoen for hjertepumpesvigt. Et her i landet almindeligt benyttet
drop består af:
Sterilt vand
Askorbinsyre - 500 mg/ml
Magnesiumsulfat - 2 mmol/ml
HCl - 2 mg/ml

1000 ml
50 ml
4 ml
5 ml

Holdbarhed efter blanding er cirka 6 timer ved stuetemperatur. Infusionen gives i en vene over en time, maksimalt 30 dråber per
minut. Der er ingen bivirkninger andet end måske lidt svie på
indføringsstedet, da infusatet er hyperosmolært. Hvis svie
optræder, nedsætter man dråbehastigheden en kende.
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Patienten kan modtage sådanne infusioner flere gange om ugen.
Dosis kan også øges og antallet af behandlinger dermed reduceres
til, for eksempel, to per uge.
Ofte oplever patienten betydelig smertelindring og betydelig
bedring i deres livskvalitet, selv om de må betegnes som terminale.
Behandlingen vil vanligvis være del af et program omfattende
blandt andet peroral indtagelse af anti-oxidanter som C- plus Evitamin samt selén, zink og co-enzym Q-10 (95).
Cathcarts egen protokol omfattende intravenøse og intramuskulære programmer ligger som sagt på internettet (94). Han benytter ligesom Klenner - rent natriumaskorbat, opbevarer sin blanding i
køleskab og stræber mod så ringe gulfarvning af infusatet som
muligt, da farvning er et tegn på omdannelse af askorbinsyren til
dehydroaskorbat. Klenner bruger også natriumaskorbat og hans
protokol findes i flere versioner (83)(86). I de senere år har talrige
andre alternativt arbejdende læger udviklet deres individuelle
infusionsmetoder. Praktisk talt alle bruger både infusioner og
mega-C-tilskud i behandlingen sammen med et massivt program
af anti-oxidanter, andre vitaminer og mineraler samt specifikke
urte- og enzympræparater (95)(96).
B-vitaminer: Fra beri-beri til skizofreni
Den lange række af B-vitaminer har meget forskellige funktioner.
Nogle er i første række energiproducerende, andre bloddannende;
men fælles for dem alle er deres betydning for nervesystemet og
dermed for den mentale funktion.
Mange såkaldte mentale eller psykologiske problemer er i
realiteten ofte udslag af særlige behov for dette eller hint B-
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vitamin. Disse vitaminer er udpræget samvirkende og gives derfor
oftest som B-kompleks eller B-kombin. Store doseringer af et
enkelt B-vitamin kan føre til mangel på andre i rækken. Her viser
det sig med stor tydelighed, hvor nødvendigt overholdelsen af det
samvirkende princip er.
Teoretisk er det muligt for organismen selv at producere, - eller
snarere: få produceret, - nogle B-vitaminer i fordøjelsekanalen ved
hjælp af tarmfloraen. Hos de fleste "civiliserede" mennesker i vore
dage er tarmfloraen imidlertid ikke af en sådan kvalitet, at
produktionen bliver andet end teoretisk. Kaffeforgiftning,
antibiotika og anden medicinforgiftning, alkohol og tilsætningstoffer, har oftest nedlagt produktionen forlængst. Da Bvitaminmangel yderlige tit frenkalder tarmbetændelse, som igen
nedsætter muligheden for optagelse af B-vitaminerne, må man
ikke sjældent ty til injektioner som en begyndelse til at helbrede
tilstanden.
B-1-vitamin = thiamin var det første vitamin, forskerne var i stand
til at isolere. Senere identificerede man anti-pellagra-faktoren i
form af vitamin B-3 = niacin. Men allerede tidlige iagttagere havde
bemærket de karakteristiske både mentale og fysiske symptomer
hos beri-beri og pellagra patienter og deres lighed med tilsvarende
symptomer hos sindslidende. En spirende mistanke om, at
sindsyge kunne være et udtryk for individuel fejlernæring hos
enkeltindivider med enormt afvigende behov for enkelte nutrienter, førte ad åre til en række forsøg med megadosering af i første
række schizofrene. De gode resultater førte til udviklingen af den
disciplin, der idag kaldes orthomolekylær psykiatri. Den trives
især i de engelsktalende lande og omfatter nu brugen af et bredt
spektrum af nutrienter i programmer baseret på individuelle
biokemiske analyser (15),(64),(101),(102),(103),(104).
Den største forbruger af B-vitaminerne i vor organisme er sukker.
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Vi kan faktisk slet ikke blot forsøgsvis sætte tal på vort
B-vitaminbehov, hvis vi ikke samtidig tager vort sukkerforbrug i
betragtning. Vi spiser i gennemsnit 20 gange mere sukker end vore
forfædre gjorde for 150 år siden. Vi spiser ikke 20 gange mere
B-vitaminer! Faktisk får vi færre B-vitaminer end vore forfædre. 20
gange mere sukker, men færre B-vitaminer er opskriften på en
katastrofe. Det er den vi oplever i vor tid.
B-vitaminmangel fører til en uendelig række biokemiske kædereaktioner, en lavine af organiske sammenbrud, der forgrener sig,
samler sig igen, og ufravigeligt fører frem til det endelige totale
sammenbrud.
Hvis vi følger kædereaktionerne, ser vi de klare biokemiske sammenhænge mellem B-vitaminmangel og biokemisk energikrise,
mellem forkludret sukkerforbrænding, mangelfuldt stofskifte og
de logiske konsekvenser. Den første af disse er lavt blodsukker.
Denne tilstand er forudsætningen for alle de lidelser, der følger
efter. Lavt blodsukker, denne miskendte sygdom, der er så
udbredt, og som sjældent bliver korrekt diagnosticeret, ligger som
selve roden til alle disse onde tilstande (97)(98)(99)(100).
(1) De "mentale sygdomme", der opstår ved energisvigt i centralnervesystemet, forværret af forgiftning fra halvforbrændte sukkerslagger. Disse blokerer, irriterer og omdirigerer nerveimpulser.
(2) Dette resulterende nervekaos og hjernens energikrise fører til
behovet for stimulanser. Lavt blodsukker er den umiddelbare
forudsætning for alkoholisme, narkomani og anden misbrug af
stimulanser. Beviset for påstanden er, at alkoholisme og narkomani i stor udstrækning lader sig helbrede ved
hjælp af
B-vitaminerne.
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(3) Forgiftning og degeneration af centralnervesystemet fører
videregående til permanente personlighedsændringer, der
medfører sindssyge og kriminalitet. Analyse af fængselsindsatte
mange steder i verden viser chokerende høje tal for lavt blodsukker og B-vitaminmangel. Kostændringer og nutrienttilskud har
dramatisk ændret adfærd i fængsler, opdragelsesanstalter og
andre belastede miljøer. Vold i disse miljøer er blevet væsentlig
reduceret alene ved ernæringsterapi.
(4) Fortsat energikrise i vævene ændrer stofskiftet i cellerne. Fra at
være en normal forbrændingsproces baseret på ilttilførsel ændres
den i nogle celler til en forgæring af sukkerstof. Denne stofskifteændring er begyndelsen til kræft. Man har siden 50erne vidst, at
dårligt cellestofskifte var den umiddelbare forudsætning for kræft
og at rigelige B-vitamintilskud - især B-2, B-3 og B-5 - hindrede
udbrud af cancer. Massiv B-vitaminterapi stopper svulstudvikling
og indkapsler tumorer (105).
B-vitaminmangel fratager efterhånden immunsystemet alle
muligheder for at regenerere sine resourcer og modstå påvirkninger udefra. Immunsvigt fører til sårbarhed ikke alene overfor
infektionssygdomme, men også lidelser som gigt, rheumatisme,
kræft og - især alle former for det 20. århundredes karakteristiske
og helt specielle svøbe: allergi! Den svigtende evne til at afgifte
vævene vil efterhånden medføre en sådan ophobning af forskellige
stoffer i koncentrationer, som immunsystemet er tunet til at
reagere på.
Immuncomputeren, der skal registrere og reagere på alle disse
impulser, går i en slags panik og reagerer på alt indenfor rækkevidde. Dette er grunden til, at når man er blevet allergisk overfor
noget, så bliver man sandsynligvis snart også allergisk overfor
noget andet - og tredie og fjerde. Mange allergier forsvinder
sporløst som følge af synergisk B-vitaminterapi.
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Men B-vitaminterapi betyder i denne sammenhæng: Optankning
af samtlige B-vitaminer i overensstemmelse med patientens individuelle behov for hvert enkelt vitamin i den givne situation
sammen med de samvirkende faktorer, der er nødvendige for at få
vitaminerne til biokemisk at fungere. Dette har noget at gøre med
terapeutiske doseringer og ikke med lægens og apotekerens ADT.
Et andet stort, meget mørkt og meget mørkelagt kapitel i denne
sammenhæng er de forbudte vitaminer. De allerfleste mennesker
og tilmed mange alternativt orienterede personer er uvidende om,
at i dette såkaldte demokratiske land er visse nutrienter i praksis
forbudt, ikke ved parlamentarisk afgørelse, ikke på grund af risici,
ikke på grund af et EU-direktiv (den ellers evindelige tamme
forklaring!); men slet og ret fordi nogle bueaukrater har besluttet,
at deres landsmænd ikke har brug for dem og derfor skal være
afskåret fra at kunne få dem.
Blandt B-vitaminerne drejer det sig om cholin, pangamin eller
DMG, laetrile, pantethein, inosin, PABA og nikotinsyre. I talrige
andre af verdens lande kan man gå lige ind fra gaden og købe
disse nutrieneter. De sælges der ikke alene i apoteker og helsekostforretninger, men i kiosker, discount magasiner, salatbarer og
sportscafeterier.
Men i Danmark er de i praksis forbudt. Da det drejer sig om ortomolekylære uskadelige substanser, der i stor udstrækning ikke
blot kunne afløse farlige mediciner, men også i andre henseender
udvirke en bedre, mere helbredende patientbehandling, er disse
reale forbud menneskefjendske og grusomme. Vi taler nemlig her
om sygdomme som diabetes, kræft, hjerte/kredsløbslidelser,
såkaldte " mentale sygdomme". Hver eneste af disse sygdomme
repræsenterer et stort og økonomisk udmarvende samfundsproblem og især - en tragedie for hver eneste, der rammes personligt.
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Men, i vort nu så udgiftsbevidste offentlige regi, hvor en bloddryppende sparekniv for tiden huserer lige så vildt som den rabiate
kirurgi på visse af vore hospitaler, er der måske håb at hente, og
tilmed fra ganske uventet hold. Når diktokraterne får øjnene op for
den monumentale kendsgerning, at alternativ helbredelse er
BILLIGERE! - ja, så kan der ligefrem gå hen og ske kovendinger.
Vi ved jo, at argumenter om menneskekærlighed og etik ikke bider
på vore offentlige typer. Men Danmarks patienter har trods alt
deres chance. Politikere og bureaukrater er notorisk tunghøre, når
talen er om bedre patientvilkår, helse og helbredelse. Men der er et
ord, der altid uhindret har adgang til deres selektive øresnegl og
straks sætter den i søde vibrationer. Det ord er penge!
Hallo! Hej, deroppe på bjerget!
ALTERNATIV HELBREDELSE ER BILLIGERE!
Ja, - og mens vi lytter til ekkoet, kan vi jo så vente og se, hvad der
vil ske.
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De enkelte vitaminer - deres funktioner og virkemåde
B-1-Vitamin - Thiamin
I organismen omdannes thiamin med bistand af magnesium til det
aktive co-enzym thiaminpyrofosfat (TPP). Dette co-enzym kan
ikke indgives som nutrient, da det i alle tilfælde vil blive nedbrudt
i fordøjelseskanalen til thiamin plus fosfat. TPP er nødvendig for
energiproduktion, sukkerstofskifte og nervecellernes funktion.
Alkohol samt fenytoin, lasix (furosimid) og en række andre
mediciner hæmmer og blokerer thiamins aktiviteter. B-1-vitamin
fungerer kun i nært samarbejde med de andre vitaminer.
Ligesom tilfældet er ved andre af B-vitaminerne, hvor forskningen
har stræbt efter at identificere og fremstille molekylære former at
større orthomolekylær kompatibilitet og effektivitet end de
allerede kendte - for eksempel NADH på basis af niacin, pyridoxal-5-fosfat på basis af pyridoxin - har tilsvarende betræbelser ført
til afdækning af mere effektive thiamintilskud, der imidlertid
endnu ikke er blevet lanceret som generelle kosttilskud. Nogle
forskere har fokuseret opmærksonheden på allithiamin, en
substans fra hvidløg og andre løgformer, og her især de højaffektive bestanddele (78).
Med opdagelsen tidligt i 1900-tallet af B-1-vitaminet = thiamin
havde man fundet midlet mod den frygtede epidemiske beri-beri,
der især hærgede øst-Asien og især efter indførelsen i slutningen
af 1800-tallet af europæiske stålvalsemaskiner til polering af ris.
Denne metode fjernede den sidste rest af B-vitamin fra riskornet,
der var - og er - hovednæringsmidlet for millioner af asiater.
Mangelsymptomer: Svigtende følelsesmæssig balance, forventning
om katastrofe, søvnløshed, muskelsvækkelse, udmattelse, hovedpine, dårlig fordøjelse med diarre eller forstoppelse, søsyge og
køresyge, appetitløshed og vægttab, ufølsomhed eller brænden i
hænder og/eller fødder - såkaldt paræstesi, optræder ofte sammen

med myrekryb og svigtende muskelkoordination, overfølsomhed
overfor lyde og nedsat smertetolerance. Lavt blodtryk, blodmangel, nedsat forbrændingsrate (metabolisme), åndenød og hjertebanken. Immunreaktionsevnen nedsættes også betydeligt. Hvis
mangelen er under opvæksten, kan den forårsage underudviklede
læber og forstørret hjerte, der kan afsløres ved røntgenfoto. Svær
B-1-mangel opstår tit ved alkoholisme og viser sig ofte som
Wernicke-Korshakofvssyndrom (polyneuritis med sindsforvirring
og fabulerende psykose). Fatal B-1-mangel udløser den klassiske
mangelsygdom beri-beri, der ubehandlet efter svære fysiske og
mentale symptomer medfører døden ved hjertesvigt. Symptomerne på beri-beri i udbrud er sindsforvirring, muskelsvækkelse
(såkaldt tør beri-beri), ødem (såkaldt våd beri-beri), højt blodtryk,
gangbesvær og hjerteproblemer.
Risikogrupper er alkoholikere og narkomaner, personer med
svigtende leverfunktioner og/eller dårlig absorption fra tarmen,
tarmbetændelse og/eller diarre. Kaffedrikkeri, rygning, tungmetalforgiftning (amalgam) og stress kan også forvolde B1-vitaminmangel.
Beri-beri anses ofte i lægekredse i vor del af verden som et
historisk fænomen, og bliver derfor ikke korrekt diagnosticeret.
Visse arvelige lidelser (Maple Syrup Urine Disease og Laktacidose), der påvirker enzymfunktionerne og tidligere var dødelige, kan
nu fra fødselen behandles effektivt med megadoser af thiamin.
ADT: 1,4 mg.
Terapeutiske doseringer: Alment supplerende: 10 mg daglig; ved
sværere mangler: 0,5 g x 2 daglig. Ved dårlig optagelse fra tarmen
bør vitaminet gives som injektion. Jo højere ens indtagelse af alle
former for sukker og stivelse (kulhydrater) er, des større er ens
behov for B-1-vitamin. Patienter med myoser, hold i ryggen,
vekslende muskel-smerter kan ofte hjælpes med thiamin. Gå
iøvrigt frem efter mangelsymptomerne.

Foruden ved de nævnte mangeltilstande kan thiamin benyttes til
støttebehandling af diabetes, tarmbetændelse (Crohns sygdom),
dissemineret sklerose, mentale problemer hos ældre mennesker
samt Alzheimers sygdom; endvidere mod skadevirkningerne af
epilepsimedicinen fenytoin. Endvidere er thiamin effektiv ved
søsyge, køresyge, luftsyge, kvalme, svimmelhed, "tømmermænd".
100 til 200 mg daglig er normalt tilstrækkeligt, men kan i korte
perioder sættes op til 500 mg sammen med store doser Total
B-vitaminer. Nyere undersøgelser viser, at vitaminet styrker
immunforsvaret, specielt ved stimulering af neutrofile leukocyter
og T-lymfocyter (107),(108). Mange vil være i stand til at bruge
thiamin som anti-mygge- og moskitomiddel, da det hos nogle
mennesker giver sveden en særpræget karryagtig lugt, der
afværger mygge- og moskitoangreb.
Hos Alzheimer-patienter svigter den vigtige neurotransmitter
acetylcholin. Dens aktivitet kan imidlertid delvis erstattes af
thiamin i daglige doser på 3 til 8 gram. Disse tilskud resulterer i en
væsentlig forbedring af patienternes mentale funktioner.
Rigeste naturkilder: Hvedekim, risskaller, ølgær, kød, svinekød.
Mange, ikke blot de fleste læger og deres proselytter, betvivler, at
mangelen på blot et enkelt isoleret vitamin kan have fatale følger også uden lægebehandling.
Men dette er blevet undersøgt. Resultaterne foreligger. En af de
klassiske undersøgelser, udført på den estimerede amerikanske
Mayo Klinik i USA, foregik på den måde, at en række frivillige fik
en kost, der garanteret indeholdt fuldt tilstrækkeligt af samtlige
B-vitaminer med undtagelse af B-1-vitaminet (thiamin). Kosten
indeholdt også ekstra tilskud af jern, kalcium, fosfor, C-vitamin
samt A- og D-vitamin i form af helleflynderlevertran. Forsøget
forløb over tre måneder. Resultaterne blev beskrevet således:
"Alle deltagerne blev irritable, depressive, kværulantiske, usamar-

bejds-villige og, uden at de vidste hvorfor, angst for at en eller
anden ulykke skulle ramme dem. To deltagere blev meget
forstyrrede, følte at livet ikke længere var værd at leve og truede
med at begå selvmord. Samtlige deltagere gjorde deres arbejde
dårligt og ineffektivt. Dette forhold kunne dels tilskrives svækkelse, dels svigtende koncentrationsevne, sindsforvirring og
hukommelsessvigt ... "
Deltagerne beklagede sig over mange andre ting, såsom hovedpine, rygsmerter, usædvanlig smertefulde menstruationsperioder,
søvnløshed, spændinger, myrekryb, lav smertetærskel og
overfølsomhed overfor lyde. Som tiden gik udviklede de lavt
blodtryk, blodmangel og nedsat stofskifte. Derefter begyndte de at
mærke hjertebanken og åndenød og udviste abnorme elektrokardiografiske kurver. Hos flere blev hjertet forstørret. Deres
arbejdsevne, som blev målt ved hjælp af en træningsmaskine,
aftog igennem hele forsøgsperioden og alle deres symptomer
forværredes af anstrengelse og koldt vejr. De fik følelsesløse
hænder og fødder og de producerede ingen mavesyre (109).
Efter 21 ugers forløb var forsøgsdeltagerne så hårdt angrebne af
hovedpine, kvalme, svimmelhed og opkastninger, at forsøget blev
afbrudt. Men uden at deltagerne blev underrettet! For at undgå en
placebo-virkning fik deltagerne ikke at vide, at forsøgsledelsen nu
supplerede kosten med - B-1-Vitamin (thiamin)! Der blev ikke
foretaget nogen anden ændring i programmet. Få dage senere begyndte deltagerne at live op, trætheden forsvandt, og de blev
muntrere og gav udtryk for, at de havde det bedre og følte sig
raskere og kvikkere, havde øget modstandskraft og større foretagsomhed. I løbet af 12 dage blev deres mavesyreproduktion
normaliseret, og efter 15 dage blev deres hjerte igen normalt.
Denne undersøgelse giver stof til megen eftertanke. Hvis den ikke
var blevet afbrudt, ville deltagerne være endt i en sygdomssituation, der er kendt og velbeskrevet: Beri-beri. Det var den
sygdom, der i slutningen af 1800-tallet hærgede Øst-Asien,
herunder også det dengang hollandske Indonesien, og førte til at

koloniregeringen der satte en ung, genial læge, Christiaan
Eijkman, til at finde årsagen. Han opdagede at beri-beri er en
mangeltilstand, og den manglende ernæringfaktor ansvarlig for
sygdommen blev ad åre identificeret som thiamin, tidligere kaldet
aneurin, der senere fik betegnelsen B-1-vitamin.
Siden er den officielle lægelige holdning imidlertid blevet den, at
beri-beri - ligesom den Sorte Død og den Spanske Syge - opfattes
som et rent historisk fænomen og i alle tilfælde er udryddet i den
civiliserede del af verden. I hvert fald skal læger ikke forvente at
møde beri-beri i deres normale daglige praksis.
Men forholder det sig nu virkelig sådan? Er beri-beri eller svær
thiaminmangel helt og aldeles forsvundet fra det civiliserede
Vesten?
Lad os først lige helt præcist klargøre, hvilket kostprogram de
stakkels frivillige deltagere var bundet til i løbet af denne
prøvelsernes tid. Læg godt mærke til, hvad der rent faktisk står
cirka to sider tidligere i denne bog! Nemlig " at en række frivillige fik
en kost, der garanteret indeholdt fuldt tilstrækkeligt af samtlige
B-vitaminer - med undtagelse af B-1-vitamin (thiamin)."
Der stod ikke, at der slet ikke var noget B-1-vitamin i kostprogrammet. Der stod blot, at der var tilstrækkeligt af alle de andre B-vitaminer. Men der var altså ingen garanti for, at der var nok B-1-vitamin!
Og netop dette forhold er væsentligt at notere sig. For bortset
derfra var det nemlig en ret almindelig amerikansk kostplan
bestående af brød, oksekød, cornflakes, kartofler, hvid ris, sukker,
skummetmælk, dåsefrugt og grønsagskonserves, gelatine,
æggehvider, kakao og kaffe!
Deltagerne fik altså ikke nogen eksotisk beri-beri diæt, men en kost
der garanterede dem det gennemsnitlige indhold af B-1-vitamin i
normal amerikansk standardkost. Den garanterede ikke det

tilstrækkelige indhold af B-1-vitamin, men den var i realiteten et
bedre tilbud end den føde, som millioner af amerikanere indtager
nu til dags - og indtog dengang undersøgelsen blev foretaget!
Men alligevel gav denne kost deltagerne B-1-vitaminmangel og
noget, der var lige på nippet til at blive beri-beri, hvis ikke det var
blevet stoppet i tide. Og alle andre på samme eller endnu dårligere
kost vil komme i samme situation. Men - på Mayo-klinikken vidste
man, hvad der var ondets årsag.
Ude i samfundet ville tilsvarende tilfælde blive behandlet med - ja,
ikke sandt? - smertestillende midler mod hovedpine, sovepiller
mod søvnløshed, beroligende medicin mod "dårlige nerver" - osv,
osv, osv. Hvis læseren nægter at tro på det, så stil det enkle
spørgsmål: Hvornår har man sidst hørt om en læge, der foretog en
undersøgelse for B-1-vitaminmangel, når han stod overfor en
patient med hovedpine? - søvnløshed? - "dårlige nerver"? fordøjelsesvanskeligheder? - forstyrret hjerterytme? lavt blodtryk?
- nedsat stofskifte?
Jeg tror, at for den tænksomme besvarer spørgsmålet sig selv.
Men vi er endnu ikke færdige med den berømte Mayo-undersøgelse.
Ovenfor - på foregående side - skrev jeg: "Deltagerne fik ikke
nogen eksotisk beri-beri diæt, men en kost der garanterede dem
det gennemsnitlige indhold af B-1-vitamin i normal amerikansk
standardkost. Den garanterede ikke det tilstrækkelige indhold af B1-vitamin; men var i realiteten et bedre tilbud end den føde, som
millioner af amerikanere indtager idag - og indtog dengang
undersøgelsen blev foretaget!"
Hvornår var så "dengang" ? Jo, - hold nu lige fast! Undersøgelsen
blev foretaget for et halvt århundrede siden! Ja, såmænd; - Anno
Domini 1942!

Undrer det ikke læseren, at man i det halve århundrede siden
Mayo-undersøgelsen, - der er velkendt, velpubliceret og ofte
citeret i talrige værker samt fulgt op af adskillige tilsvarende
undersøgelser gennem hele perioden siden da, - at man da
igennem alle disse 50 år, hver gang man stod overfor symptomer
som søvnløshed, "dårlige nerver", fordøjelsesvanskeligheder, lavt
blodtryk, nedsat stofskifte, rygsmerter og abnorm træthed ikke
systematisk i hvert eneste tilfælde først og fremmest undersøgte om
patienten led af B-1-vitaminmangel?
I 1942, da Mayo-undersøgelsen fandt sted, var amerikansk normalkost - og megen anden vesterlandsk kost - bedre end den er i dag.
Tilsætningsstoffer, udpint agerbrugsjord, industrimad, forurening
og mange andre onder var mindre udbredte dengang.
I vore dage har vi blandt andre belastninger fået et fænomen, der
kaldes junk food beri-beri. Det viser sig især i bybefolkninger blandt
unge og enlige, der lever af tilfældig og udpint fast food industrimad, burger bar kost, frysedisk- og konservesføde tilsat store
mængder sødemidler, konserveringsmidler, farvestoffer og
stimulanser som slik, soft drinks, kaffe, kakao, alkohol og cola, der
alle er vitamindræbere.
Blandt disse grupper finder vi de nye beri-beri tilfælde, hvis
lidelser til forveksling ligner de forløb, der blandt forrige århundredes østasiatiske kulier og søfolk førte til beri-beri. Og det er
ikke underligt at de ligner. De er nemlig - praktisk talt - identiske!
Her vil nogle af mine læsere sige: Dette er vås. Vi har ikke beri-beri
i Danmark. - Svaret hertil er: Måske ikke på gaden udenfor
læserens bopæl. Men må jeg bede læseren besøge et par plejehjem
for ældre og en hospitalsgang med alkoholiske patienter eller
narkomaner? Selvfølgelig har vi ikke noget, der svarer til
1800-tallets lammende epidemier. De historiske beri-beri epidemier blev i stor udstrækning forårsaget af en kost næsten udelukkende baseret på poleret hvid ris og ofte rå fisk. Rå fisk indeholder
et B-1-dræbende enzym i lighed med det, vi finder i kaffe! Den

totale beri-beri katastrofe blev forårsaget af praktisk talt total thiaminmangel. Det er ikke den situation, vi finder hos den vestlige
verdens tilfælde af junk food beri-beri. Men vi har en grad af lidelsen, der er slem nok. Vi kunne kalde den en form for præ-beri-beri
eller subklinisk beri-beri.
Mayo-undersøgelsen viser os et mønster, der går igen ved alle
andre objektive undersøgelser af praktisk talt hvilket som helst af
de andre B-vitaminer.
B-2-vitamin - riboflavin, laktolavin.
Dette vitamin er et af de tidligst kendte, idet det blev opdaget
allerede i 1879. Riboflavin indgår i et tæt samarbjde med vitamin
B-1 og C-vitaminet beskyter dets molekylære struktur. Det er
involveret i organismens energiproduktion og yder to vigtige
enzymer: Flavin-mono-nukleotid (FMN) og flavin-adenin-dinukleotid (FAD). Riboflavin regenererer det vigtige tripeptid
glutathion, der er en anti-oxidant af afgørende betydning for
organismen, idet det beskytter cellerne mod angreb fra frie
radikaler. Se mere om glutathion senere i bogen!
Mangelsymptomer: Magentarød tunge, revner i læber og mundvige,
brænden og kløe i øjen, læber, mund og tunge, belastede slimhinder, søvnløshed, overfølsomhed overfor lys, svimmelhed, sitren og
rystesyge, mental sløvhed, læsioner i øjne, der ofte løber i vand og
er blodskudte, fedtet hud, der skæller og viser opsvulmede
overfladiske blodkar og talgknopper, hårtab, børnesår (impetigo
vulgaris) og blodemangel. Degeneration af nervevæv, fedtlever og
uregelmæssigt hjerte. Behov for dette vitamin øges under svangerskab og amning samt ved kroniske infektioner. Ved mangel er
svære personlighedsændringer også iagttaget.
B-2-mangel findes ofte ved alkoholisme, narkomani, hypoglykæmi, diabetes, grå og grøn stær, sår på hornhinden, lav skjoldbruskkirtelaktivitet, cancer, medicinforgiftning og miljøforurening,
høj alder og senilitet. Man har iagttaget en forbindelse mellem
cancer i spiserøret og lav kostindtagelse af riboflavin. Visse

malariamediciner og andre farmaceutiske lægemidler forstyrrer
riboflavinstofskiftet..
Det sidste tiårs forskning har skabt en vis ambivalens med hensyn
til brugen af riboflavin i terapien. Mens der er almindelig enighed
om, at riboflavin er udpræget uden giftvirkninger selv i ekstreme
doseringer og at riboflavinforgiftning er aldrig blevet rapporteret,
så er det imidlertid også en kendsgerning, at vitaminet er
lysfølsomt og at lyspåvirkningen af riboflavin plus ilt skaber frie
radikaler. For at hindre denne proces skal riboflavin som kosttilskud derfor altid indtages sammen med C-vitamin.
ADT: 1,6 mg.
Terapeutiske doseringer: Alment supplerende: 10 mg daglig; ved
svær mangel: op til 5 g per dag. Selve vitaminet har en klar gul
fluorescerende farve. Ved indtagelse af større mængder af ethvert
riboflavinholdigt kosttilskud vil vitaminet farve urinen tilsvarende. Denne reaktion er ganske ufarlig, men skræmmer ofte
patienter. I kroppen omdannes riboflavin til de to co-enzymer
flavon-mono-nukleotid (FMN) og flavon-adenin-di-nukleotid
(FAD). Vitaminet er meget stabilt overfor opvarmning, men - som
sagt - sårbart overfor lys.
Foruden ved de nævnte mangeltilstande kan riboflavin benyttes til
behandling af: Gentagne forkølelser med sår i mundslimhinden,
børnesår: 50 til 100 mg. Større doser op til 500 mg sammen med
antioxidanter og Total B-vitaminer. - Mindre udprægede var resultaterne ved mavesår og sår på tolvfingertarmen, men dette
skyldtes antagelig, at disse læsioner er forårsaget af flere faktorer
hvoriblandt riboflavinmangel formodentlig blot er en enkelt. B-2
har også været brugt i behandlingen af kræft, alkoholisme,
alkoholforvoldte leverskader, psoriasis og mod kemisk og
medicinsk miljøforgiftning. Riboflavins virkning mod fedme og
cancer er under udforskning (107).
Visse typer migræne er blevet behandlet med riboflavin i daglige

doser på 400 mg over en periode på mindst 3 måneder og med
gode resultater. Patienter med seglcelle-anæmi har gavn af B-2tilskud på 2 x 5 mg daglig. Det fremmer jernoptagelsen i deres
rødeblodlegemer, øger depotjern og glutathionkoncentration.
Skønt det er velkendt, at riboflavinmangel er en årsagsfaktor ved
både grå og grøn stær, står forskerne delt, når det drejer sig om at
bruge B-12-tilskud i behandlingen af for eksempel grå stær. Der er
selvfølgelig udelt enighed om, at en eksisterende mangeltilstand
skal udlignes. Men det er terapien med megadoser, der rejser
splid; netop på grund af, at ubeskyttet riboflavin - altså B-2vitaminet uden C-vitaminopbakning - kan danne frie radikaler, og
disse frie radikaler netop er årsagen til dannelsen af grå stær.
Derfor anbefaler visse tepauter, at man ikke behandler disse
patinter med doser over 10 mg.
Ofte gentagne doser af denne størrelse kombineret med C-vitamin
kan meget vel vise sig at være den bedste metode. Især da
undersøgelser af mennesketarmens evne til at optage ribiflavin fra
en enkelt dosering antagelig ikke overstiger 20 mg.
Rigeste naturkilder: ølgær, mælk og mejeriprodukter, lever,
mandler, hvedekim, tunge, organkød, æg.
B-3-Vitamin
Niacin, niacinamid, nikotinamid, nikotinsyre
Generelt om B-3-vitamin
B-3-vitamin forekommer som kosttilskud i to former: nikotinamid
og nikotinsyre. I vor del af verden bruges niacin ofte som betegnelse for begge former, men i engelsksproget litteratur dækker
betegnelsen niacin almindeligvis kun nikotinsyre. Nikotinamid også kaldet niacinamid eller niacin - er langt den mest benyttede
form og den, man finder i praktisk talt alle kosttilskud.

Indtagelse af B-3-vitamin i form af nikotinsyre medfører visse
reaktioner, der - især hvis man ikke på forhånd er informeret - kan
virke generende. Men disse reaktioner har undertiden også
behandlingsmæssig nytte. Nikotinsyre kan derfor bruges som
hjælp til at helbrede en række lidelser, hvor nikotinamid (niacinamid) kun har ringe eller ingen virkning. På grund af denne forskel
behandles de to former af vitaminet her i teksten i hver sit afsnit.
Indledningsvis skal det imidlertid pointeres, at nikotinsyre har alle
de samme vitaminvirkninger som nikotinamid. Mangelsymptomerne er derfor efter alt at dømme også de samme for de to
former. Imidlertid har nikotinsyre også visse andre biokemiske og
fysiologiske virkninger, som nikotinamid ikke har. Begge former
omdannes i organismen i vid udstrækning til co-enzymerne
nikotinamid-di-nukleotid (NAD), nikotinamid-di-nukleotid-fosfat
(NADP) og niacin(nikotinamid)-adenosin-di-nukleotid (NADH).
Aminosyren tryptofan omdannes under normale omstændigheder
i organismen i nogen udstrækning 1til niacin. Idet det forventes at
60 mg tryptofan (tryptophan) lader sig omdanne til 1 mg niacin
kaldes denne mængde 1 niacin-ækvivalent (NE).
Mangelsymptomer: Angst, frygt, mistænksomhed, melankoli,
depression, hovedpine, søvnløshed, kraftesløshed, forvansket
virkelighedsopfattelse, skizoid psykose, forvanskede sanseindtryk,
amoralsk opførsel, brændende fornemmelser i kroppen, jordbærrød tungespids, hvid belægning på selve tungen med revner ned
langs midtlinien samt aftryk af tænderne langs tungeranden,
meget dårlig ånde, smerter i munden, opsvulmet og smertende
tandkød, dårlig fordøjelse med luftdannelse i tarmene og
uensartet, dårligt formet afføring, der stinker voldsomt, smerter i
underlivet, eksem og hudbetændelse. Mangler optræder udpræget
ved alkoholisme, narkomani og anden form for afhængighed af
nydelsesmidler. Den dødelige form for B-3-mangel er pellagra,
historisk kendt fra store epidemier i Sydeuropa og USA's sydstater
helt ind i dette århundrede. Pellagra optrådte især i de fattige
majsdyrkende områder, idet det er svært at omsætte den form for

tryptofan, der findes bundet i majskornet, til B-3-vitamin. Siden
har verden set en anden form for pellagra: den ikke ernæringsbetingede pellagra skyldes medicinforgiftning og optræder hos
patienter, der har modtaget for eksempel kemoterapi i form af
3-mercaptopurin.
Pellagra karakteriserede man med "de 3 D'er": Diarre, Dermatitis
(Hudbetændelse) og Dementia (Sindssyge). Allerede tidligt havde flere
forskere hæftet sig ved, at de mentale følger af B-3-vitaminmangel
stærkt lignede skizofreni. Denne iagttagelse skulle få betydning
for den senere udvikling af den orthomolekylære psykiatri, hvor
man stillede sig det spørgsmål, om skizofrene patienter i realiteten
ikke var ekstreme biokemiske typer med et abnormt behov for B3-vitamin. Senere har man udfra denne holdning med succes
behandlet skizofrene tilfælde.
Forhøjet blodcholesterol bør måske betragtes som en nikotinsyremangelfølge. I hvert fald kan det behandles orthomolekylært
med nikotinsyre i megadoseringer.
Rigeste naturkilder: Ølgær, torulagær, tørret leverpulver, risklid,
hvedekim, jordnødder, avocado, magert kød, fjerkræ, fisk.
Specielt om nikotinamid = niacinamid og niacin
Niacinamid bruges i mange lande i støttebehandlingen af
patienter, der lider af diabetes I, idet vitaminet beskytter betacellerne i de Langerhanske øer imod auto-immun destruktion
(106).
Allerede i 1943 offentliggjorde dr. William Kaufman sine bemærkelsesværdige resultater af behandlingen af ledegigt med
megadoser af niacinamid. I nyere tid er hans værk blevet
genoptaget af yngre forskere og behandlere. En uddybende omtale
af dette findes i et separat afsnit senere i denne bog. Søg iøvrigt
gennem stikordsregisteret!

ADT: 18 mg. Denne ansættelse betragtes af mange forskere som alt
for lav. E. Cheraskin og andre har sat en "optimal ADT" til i gennemsnit at være mindst 7 gange højere, svarende til cirka 115 mg
(110),(111).
Terapeutisk dosering: Alment supplerende 50 mg daglig; ved
svære mangler 0,1 til 10 g daglig.
Specielt om nikotinsyre (eng: niacin, nicotinic acid)
Nikotinsyrebehandling! - Ordet lyder i sig selv afskrækkende!
Første gang, man foreslår en patinet nikotinsyrebehandling,
oplever man ofte en voldsom realtion, en umiddelbar vantro
blandet med afsky og væmmelse. Nikotin, ved vi alle, er Djævelens værk, - og føjer man syrebehandling til, så syder det allerede i hvert fald i patienternes begrebsforvirring - af Helvedets
gerninger.
Det er trist, at denne meget nyttige form for behandling, der kan
være en enestående hjælp i mange, ofte terapeutisk vanskelige
tilfælde, er blevet begrebsbelastet med en betegnelse, der
fremkalder alle de forkerte associationer og i realiteten ofte
psykologisk blokerer for netop det, som patienten måske mest har
brug for.
For at overvinde dette er patientinformation og indgående samtale
- hér som så ofte - af absolut nødvendighed.
Lad os begynde med begyndelsen og fastslå, at nikotinsyre jo ikke
er en gift, men et vitamin - eller med andre ord: en ernæringsfaktor, en form for mad - nemlig vitamin B-3.
Vitamin B-3 forekommer som ekendt i to forskellige former:
nikotinamid og nikotinsyre. Under ét betegnes de ofte niacin, men
i engelsk litteratur betyder dette undertiden udelukkende

syreformen. Ved fremstilling af vitaminpræparater og kosttilskud
benytter man imidlertid næsten udelukkende nikotinamid.
Dette gør man, fordi nikotinsyren foruden de virkninger, den har
tilfælles med amidet, selv i ret moderate doseringer også har visse
andre virkninger, der kan være generende, især for den uforberedte.
Til sammenligning kan tjene, at hvis man går ud fra den Anbefalede Daglige Tilførsel (ADT) for vitamin B-3 på 19 mg og giver
denne - i de fleste terapeutiske situationer iøvrigt alt for lille - dosis
i form af nikotinsyre, vil det være nok til at give mange mennesker
såkaldte "hedeture" i den øverste trediedel af kroppen.
Denne reaktion skyldes en kraftig udvidelse af kapillærerne og
ledsages af en rødmen og en prikkende lettere irritation, undertiden også kløe.
Selv om denne virkning er ganske kortvarig og ufarlig, er den
alligevel uønsket i kommercielle præparater, hvor man, som sagt,
foretrækker at bruge vitaminets anden from: nikotinamidet.
Men der er situationer i patientbehandlingen, hvor man netop har
brug for den ekstra virkning, som nikotinsyren kan give, og disse
situationer bør behandleren kende.
Samtidig bør vedkommende sætte sig ind i nikotinsyrens samlede
virkemåde, så det på effektiv og forsvarlig vis bliver muligt at gøre
den til del af et samlet patientbehandlingsprogram.
Nikotinsyre giver mulighed for at opstille behandlingsprogrammer af stor og undertiden enestående helbredende virkning selv i
terapeutisk vanskelige tilfælde. Reaktionerne på denne form for B3-vitamin er dog sådanne, at man forud for behandlingen
indgående bør vejlede patienten om den rette brug og fremgangsmåde. Såfremt det overhovedet kan lade sig arrangere, bør
det foretrækkes at behandleren på sin klinik sætter tid af sammen

med patienten til uforstyrret at afprøve første dosering. Denne
fremgangsmåde virker meget betryggende for patienten, især hvis
behandleren selv tager en dosis svarende til den patientens, og
man derefter sammen iagttager og vurderer de individuelle
reaktioner. Hvis reaktionerne bliver voldsomme, - og dette er
endnu ikke set med de her nævnte doseringer, - kan man på ret
kort tid afdæmpe dem ved at give et kalktilskud, enten som en
stor kalkbrusetablet opløst i vand eller simpelthen i form af et stort
glas mælk.
En dosis nikotinsyre på 10 mg eller mindre vil ofte være tilstrækkelig til at give mange mennesker en såkaldt "hedetur" i den
øverste trediedel af kroppen. Denne reaktion skyldes en kraftig
udvidelse af de enkelte kapillærer og ledsages af en rødmen og en
prikkende lettere irritation, undertiden også kløe. Selv om denne
virkning er ganske kortvarig og ufarlig, er den alligevel så
usædvanlig for patienten, at den - især hvis behandleren ikke er
tilstede og støtter psykologisk - kan føre til panikreaktioner og en
uovervindelig aversion mod denne behandlingsform. Der er
mange situationer i patientbehandlingen, hvor man netop har
brug for den reaktion, som nikotinsyren kan give. Disse situationer
bør behandleren kende. Samtidig bør behandleren sætte sig ind i
nikotinsyrens samlede virkemåde, så det på effektiv og forsvarlig
vis bliver muligt at gøre den til del af et samlet patientbehandlingsprogram.
Det siger sig selv, at i alle tilstande, hvor man kunne ønske sig et
bedre, mere effektivt kapillært kredsløb i den øvre del af kroppen,
kommer nikotinsyren ind i billedet som en velkommen allieret.
Alle betændelser og forkalkninger fra brystvorterne og opefter, alle
syrestive muskler og dårligt iltede kirtler vil drage fordel af den
øgede blodgennemstrømning. Bihulebetændelse, tandrodsbetændelse, trigeminus neuralgi, ørebetændelse - ja, man kan selv
fortsætte.
Dårlig hørelse og tilmed total døvhed er i visse tilfælde blevet helbredt med nikotinsyre. Et andet område, hvor nikotinsyren ofte

udretter rene mirakler, er Menieres sygdom, hvor degeneration,
blandt andet forårsaget af forkalkning af balanceapparatet i det
indre øre, medfører svimmelhed og kvalme, der i praksis kan være
invaliderende og medføre, at patienten må opgive sit arbejde og
sin normale livsstil.
Visse typer af hovedpine og migræne reagerer positivt på
nikotinsyre. Da nedsat blodtilførsel til centralnervesystemet er en
medvirkende faktor ved senilitet, kan det ikke overraske, at
nikotinsyre med godt resultat har været brugt mod en lang række
af de symptomer, der i almindelighed tolkes som alderdomssvækkelse.
På grund af den karudvidende virkning vil nikotinsyre have en
sygdomsforebyggende og beskyttende virkning på hjertet.
Mange mennesker lider af for lidt mavesyre. Nikotinsyre, men
ikke nikotinamid, fremmer dannelsen af mavesyre.
Mens nikotinamid ikke nedbringer fedtindholdet - cholesterol og
triglycerider - i blodet, så gør nikotinsyre det til gengæld med stor
effektivitet. Det samme gælder højt blodtryk, hvor ikke alene selve
udvidelsen af kapillærsystemet temporært nedsætter blodtrykket,
men hvor man også kan registrere en væsentlig langtidsvirkning.
Nikotinamid synes ikke at have nogen udpræget bedring at
tilbyde alkoholikere, hvorimod nikotinsyre ikke alene styrker
alkoholikerens nervesystem og mentale balance, men også både
nedsætter trangen til alkohol og samtidig modvirker abstinensreaktioner.
Siden nikotinsyre har alle disse fortræffelige virkninger, hvorfor
bruges den så ikke langt mere udbredt og intensivt i patientbehandlingen?
Der er flere grunde. De væsentligste er:

{1} De fleste kliniske undersøgelser er foretaget i et skolemedicinsk
regi, hvis ikke samvirkende forsøgsopstilling ikke giver nogen
mulighed for præcis bedømmelse af, hvad der kan opnås.
{2} "Bivirkningerne" - hedeture etc. - afskrækker behandlere, der
ikke ved, hvordan de skal håndtere situationen.
{3} Manglende forståelse for stoffets biokemiske adfærd og virkemåde fører til forvirring og usikkerhed hos behandlerne, der
derfor foretrækker at ignorere hele sagen.
Lad os prøve at råde bod på dette.
Biokemisk har nikotinsyren disse hovedvirkninger:
{a} - Nikotinsyre chelerer mineraler, - altså binder dem hårdt. Så
hårdt, at de føres ud af kroppen. Dette er heldigt, når det gælder
overskudsmineraler og uønskede salte, især af tungmetaller. Det er
mindre heldigt og i det lange løb direkte farligt, når det fører til
tabet af livsvigtige kropssalte.
{b} - Nikotinsyre provokerer dannelsen af histamin. Det kan hos
allergikere af histamintypen - det vil sige dem med høfeberlignende allergier, der fører til snue, røde øjne og irriterede
slimhinder medføre et allergisk anfald. Hos folk med for lav
histaminproduktion, - der undertiden for eksempel har sexproblemer, fordi de ikke kan få orgasme, - er denne øgelse af
histaminproduktionen derimod meget velkommen.
{c} - Nikotinsyre øger mængden af urinsyre i kroppen. Dette kan
være belastende for folk med tendens til podagra og urinsur gigt
og kan provokere et anfald.
{d} - Nikotinsyre hæver blodsukkeret. Hos patienter med diabetes,
især dem der er afhængige af insulin, kan dette føre til voldsomme svingninger i insulinbehovet.

{e} - Nikotinsyrens påvirkning af blodkredsløbet og blodtrykket
kan være belastende for patienter med hjertefejl eller svækket
hjerte. Derfor bør for eksempel personer, der har lidt af gigtfeber,
enten undlade at bruge nikotinsyre eller gå meget forsigtigt til
værks og give de første doseringer i et klinisk miljø, hvor der er
mulighed for at overvåge patientens reaktioner og give al
nødvendig assistance.
Det første forhold - {1} - bør få os til at sørge for, at patienten får
tilført tilstrækkeligt med samtlige essentielle mineralsalte inden og
under
nikotinsyrebehandlingen.
Ved
massiv
nikotinsyrebehandling vil mineralerne blive fragtet ud af kroppen på
grund af den chelerende aktivitet. Som sagt har dette den fordel, at
forureningsmineraler - bly, kadmium, kviksølv, aluminium, - samt
overskudsmineraler, - måske kobber eller kalcium - vil blive fjernet
gradvist. Men det har samtidig den ulempe, at de livsvigtige
mineraler også vil blive fjernet, med mindre de som del af det
terapeutiske program hele tiden bliver erstattet.
Uforudsete "bivirkninger" af nikotinsyrebehandlingen, for
eksempel ekstrem udmattelse på grund af mineralmangel, har
været iagttaget i ikke samvirkende terapiprogrammer.
Ikke desto mindre synes de fleste behandlere helt at ignorere
denne risiko. Der findes også rapporter om patienter, der har taget
meget store mængder nikotinsyre over årelange perioder tilsyneladende uden at få mineralmangel. Problemet er desværre ikke
veludforsket, og det er ikke muligt at angive de tal eller mængdeforhold, der er involveret.
Med hensyn til {2}, så er visse typer allergikere i forvejen præget af
en høj histaminkoncentration i vævene. En forøgelse af denne histamin kan provokere en allergisk reaktion. Derfor bør man, som
sagt, være forsigtig med nikotinsyrebehandling af allergikere af
"høfebertypen" og til at begynde med teste sig frem med små
doser for at iagttage reaktionen. Andre typer allergikere vil ofte
føle en betydelig bedring med nikotinsyrebehandling. Behandlere
har rapporteret individuelle gode resultater med behandling af

astma og bronkitis.
Med patienter med ægte urinsur gigt bør man også teste sig frem,
da en øget mængde urinsyre i organismen kan forårsage et anfald.
Et indledende behandlingsprogram med urinsyreneutraliserende
harpagotabletter over for eksempel en uges tid vil ofte sætte
patienten i stand til at kunne nyde godt af nikotinsyrebehandlingen uden at risikere generende urinsyrereaktioner.
Diabetikeres insulinbehov kan svinge kraftigt under påvirkning af
nikotinsyre. Periodisk kan mere insulin blive nødvendigt. Men
under langtidsterapi har nikotinsyren den stik modsatte virkning,
idet den reducerer behovet for insulin og bedrer patientens almene
tilstand. Dette skyldes blandt andet at nikotinsyren aktiverer krom
og danner den kromholdige glukosetolerancefaktor (GTF), der er
kraftigt blodsukkerregulerende (112),(113),(114),(108). Nikotinsyre
vil også ofte kunne afværge anfald af lavt blodsukker hos
patienter med hypoglykæmi. I begge tilfælde - diabetes såvel som
hypoglykæmi - må det anbefales at stabilisere blodsukkeret med
GTF-tilskud, inden nikotinsyrebehandlingen indledes.
Da nikotinsyren også har en direkte syrevirkning, bør man i
tilfælde af mavesår og leversygdomme undgå at give større doser.
Eftersom nikotinsyren forårsager udvidelse af hårkarnettet og
derved fører til fald i blodtrykket, bør man kun med største
forsigtighed benytte denne behandlingsform til patienter, der i
forvejen lider af lavt blodtryk eller regelmæssigt indtager medicin
mod højt blodtryk.
Tilvænning har meget stor betydning i denne behandlingsform.
Stadig større regelmæssige doser nikotinsyre nedsætter over en
kort periode hurtigt den karudvidende virkning. Hvis man ønsker
ved hver dosis at fremkalde en hedetur og en udvidelse af
kapillærnettet (vasodilation), kræver dette altså dagligt øgede
doser for at opnå samme virkning. Men øgede doser vil også
indebære øget mineraltab.

Alle disse forhold taget i betragtning er det nødvendigt at udforme
et klart og praktisk gennemførligt behandlingsprogram, der yder
den højest mulige virkning med de færreste risicci og ulemper. Et
sådant program kan for eksempel formuleres som det følgende:
Først efter at have gennemført en 3-ugers generel basisplan af
mineraler og andre nutrienter begynder man den egentlige
nikotinsyrebehandling. Man sætter tid af - helst en 30 til 45
minutter, helst om morgenen eller aftenen - til at fremkalde
hedeturen. Man benytter 30 mg eller 50 mg tabletter. Ofte vil en
halv tablet fremkalde den ønskede virkning, især hvis man ikke
har spist og drukket nogen tid inden. Hvis virkningen udebliver
indenfor en 10-15 minutter, forsøger man med en større dosis. Den
følgende dag øger man den effektive dosis til for eksempel det
dobbelte for at være sikker på at opnå en tilsvarende virkning.
Man fortsætter på denne måde med stadig større doser gennem en
uge eller 10 dage. Herefter er man da ofte nået op på så store
mængder nikotinsyre, at tabet i mineraler - trods fortsatte tilskud
hos nogle patienter kan begynde at udligne fordelene ved
terapien. Derfor holder man nu en pause på en uge.
Efter denne pause vil man igen være i stand til at fremkalde en
reaktion ved hjælp af en relativt lille dosis. Man gentager nu atter
hele forløbet fra første behandlingsperiode og holder derefter igen
en pause.
Man kan fortsætte med sådanne vekslende programmer gennem
måneder og år uden nogen form for belastning. Med dette mønster
kan man i det lange løb høste store fordele af nikotinsyrebehandlingen uden at løbe nogen risici eller blive overrasket af
uventede reaktioner.
Det må understreges, at den fremgangsmåde, vi her har skitseret,
specielt sigter mod de fordele, der kan opnåes gennem hedeture,
kapillærudvidelse, øget blodgennemstrømning af hårkarnettet og
dermed forbedret energitilfførsel og udrensning af mange organer

i den øvre del af kroppen. Men der er andre terapeutiske mål end
disse, og her behøver man selvfølgelig ikke at følge den nævnte
fremgangsmåde. Nye nikotinsyrepræparater med langsom
opløselighed (slow release) muliggør nu megadoseringer næsten
uden de sædvanlige reaktioner. Dette har åbnet helt nye muligheder i behandlingen af visse mentale patienter, alkoholikere og
narkomaner, diabetikere og patienter med hypoglykæmi og højt
blodtryk. Imidlertid er det lidt for tidligt helt præist at kunne
bedømme effektiviteten af de nye præparater med forsinkelsesfaktorer. Disse forsinkelsesfaktorer er også meget forskellige fra
præparat til præparat, hvad der heller ikke er uden betydning for
den samlede virkning. Det viser sig, at mange af disse præparater,
- for eksempel dem, hvor nikotinsyren er bundet til kalcium, - ikke
har den ønskede virkning og den effektivitet, som man kan opnå
med ren nikotinsyre. Andre præparater med forsinkelsesfaktor er
imidlertid bundet til en aminosyre som for eksempel glycin. Deres
virkemåde er meget anderledes, og de synes at score bedre. Ved
hjælp af disse præparater er det nu muligt regelmæssigt og uden
periodiske afbrydelser at give patienter indtil flere gram nikotinsyre dagligt.
De senere års produktudvikling har imidlertid givet os et i mange
henseender ideelt værktøj i form af inositol-hexa-niacinat. Her er
6 nikotinsyremolekyler bundet til et molekyle inositol (s.d.), et
niacinmolekyle på hver af inositolets 6 hjørner, hvorfra de i
organismen gradvis frigøres. Med denne substans opnår man ikke
blot en naturlig langsom frigørelse af niacineffekten; men også den
gunstige effekt af inositolfaktoren, ingen optrapning af blodsukkeret og ringere hedeturseffekt. Inositol-hexa-niacinat kan derfor
også bruges af diabetikere.
Til behandling af højt blodcholesterol, blodtriglycerider og frie
fedtsyrer i blodet er det dog nødvendigt at benytte ren nikotinsyre
i doseringer på op til cirka 3 g om dagen. Dette reducerer LDLcholesterol og VLDL-cholesterol samtidig med at det fremmer
dannelsen af HDL-cholesterol (108). Enkelte behandlere har under
strenge kliniske forhold benyttet doseringer på op til 12 g. Dette er

i denne sammenhæng unødvendigt og kan ikke anbefales (115).
Nikotinsyre blev i Danmark tidligere solgt i helsekostforretninger
som almindeligt kosttilskud på linie med andre B-vitaminer og på
apotekerne som håndkøbsvare. Da det blev almindeligt kendt og
medieomtalt, at nikotinsyren er det eneste bivirkningsfrie og sikre
middel mod forhøjet blodcholesterol, blev de forbudt som
kosttilskud og fjernet som almindelig apotekervare. I modsætning
til de cholesterolsænkende mediciner med deres mange registrerede bivirkninger - som for eksempel depression og øget cancerrisiko - fremmer nikotinsyren "det gode" HDL-cholesterol og
reducerer kun "det dårlige" cholesterol samt triglycerider og
lipoprotein-a.
Ren nikotinsyre kan købes på recept som magistralmedicin i form
af 500 mg tabletter. Mange læger og apotekere nægter imidlertid
overfor patienterne at denne mulighed eksisterer.
Et af de interessanteste og på længere sigt mest epokegørende
aspekter af dette emne, er den orthomolekylære behandling af
skizofreni ved hjælp af nikotinsyre. En desværre meget overset
forskningsindsats i midten af 1900-tallet sigtende mod at kortlægge de mulige biokemiske årsagsforhold bag lidelser som for
eksempel skizofreni, førte til en række iagttagelser, der med tiden
skulle danne basis for en effektiv terapi.
Skizofrenikere er gennemgående meget sårbare overfor stress, og
lidelsen bryder ofte ud som en direkte følge af en stressbelastning.
Stress vil hos alle individer udløse stresshormonet adrenalin. På
denne baggrund var det af indlysende interesse at kortlægge
adrenalins biokemiske adfærd hos skizofrene patienter.
Hos flertallet af disse fandt man et abnormt adrenalinstofskifte. I
stedet for den normale omdannelse og nedbrydning af hormonet
så man en delvis omdannelse og påfølgende ophobning af den
meget giftige substans adrenochrome. Dette stof angriber
nervesystemet og skaber kaotiske forhold i sanseopfattelse og

mentale funktioner. Studier af stoffet afslørede imidlertid, at
tilstrækkelige vævskoncentrationer af vitamin B-3, indgivet
fortrinsvis i form af nikotinsyre, vil medføre at adrenochrome
nedbrydes på normal måde.
I over 30 år har denne behandlingesform været benyttet med stor
succes på visse hospitaler og klinikker fortrinsvis i Canada og
USA. Tusindevis af patienter er blevet holdt symptomfrie og har
kunnet leve et normalt liv takket være denne og beslægtede
former for orthomolekylær terapi, der er ganske uden bivirkninger.
I Danmark har metoden været benyttet af enkelte alternative
behandlere, ligeledes med positive resultater. Indenfor det
lægeortodokse og offentlige behandlingsregi er fremgangsmåden
total ukendt.
Nikotinsyredoseringerne til skizofrenikere skal være ret massive begyndende med ikke mindre end 3 gram daglig - for at have
nogen virkning og skal selvfølgelig indgå i samvirke med andre
faktorer i et detailleret behandlingsprogram.
Ved visse typer skizofreni er nikotinsyren ifølge nogle behandlere
kontraindikeret. Det gælder patienter af den såkaldte histadeliske
gruppe. Denne type kan let erkendes på grund af deres høje
vævskoncentration af kobber.
Skizofreni er - biokemisk set - en fællesbetgnelse for en række
lidelser med samme symptomsæt, men ofte med meget forskellige
biokemiske årsagsforhold. Mindre grupper af skizofrenikere viser
sig for eksempel ved analyse at være allergikere, og især følsomme
overfor hvede.
NADH
Niacin-adenosin-di-nukleotid

En anden meget væsentlig produktudvikling tager sit udgangspunkt i B-3-vitaminet, men ender udenfor det egentlige vitaminområde med et co-ezym som slutprodukt. Imidlertid er der god
biokemisk logik i at omtale denne substans i dette afsnit. Som
allerede tidligere nævnt er et af vitaminernes væsentligste
funktionsområder at indgå i produktionen af de co-enzymer, der
er uundværlige for organismens vitale processer, herunder
stofskiftet. Dette gælder også for vitamin B-3. Man har længe vidst,
at et af vitaminets mange væsentlige funktioner er via en række
mellemfaser at omdannes til niacin-adenosin-di-nukleotid, den
biokemiske betegnelse for co-enzym 1. Dette co-enzym er direkte
ansvarlig for det rette forløb af det cellestofskifte, der leverer
cellens - og dermed hele organismens - forbrændingdenergi.
Selvsagt ville det være af epokegørende betydning, om man var i
stand til direkte at levere dette co-enzym til organismen, på
samme måde som man giver et kosttilskud, i stedet for at skulle
levere det indirekte i form af vitamin B-3 og så håbe og forvente, at
tilstrækkelige mængder af vitaminet lader sig omdanne til det
nødvendige co-enzym. De tekniske problemer med den direkte
levering forekom imidlertid i lange tiden uoverstigelig. Rent coenzym 1 var simpelthen for sårbar og labil en substans til at
overleve rejsen gennem fordøjelseskanalen og ud i vævene. Det
villeblive destrueret undervejs og miste sin funktionsdygtighed.
Men i begyndelsen af 90'erne var det lykkedes en forsker at
overvinde de tekniske vanskeligheder og fremstille ren NADH
som et kosttilskud. Prof. Georg Birkmayer i Wien har æren for
udviklingen af dette produkt, som leverer denne meget centrale
brik i det orthomolekylære samspil, der er ansvarlig for organismens energiproduktion helt nede på celleplanet (130).
Vor væsentlig denne substans er, fremgår af dens enestående
effektivitet i behandlingen af så alvorlige og tidligere terapeutisk
utilgængelige lidelser som Parkinsons sygdom, Alzheimers
sygdom og andre former for demens foruden visse kroniske
depressioner, hukommelsessvigt, intellektuel såvel som atletisk

svækkelse, højt blodtryk og højt blodcholesterol, kronisk udmattelsessyndrom og fibromyalgi samt svigtende immunforsvar. På
længere sigt vil NADH utvivlsomt vise sig at være livsforlængende og generelt vitalitetsfremmende; men da co-enzym 1 blev
lanceret som kosttilskud så sent som i 1993, er det for tidligt at
forvente registrerbare resultater af denne art.
I Danmark er det ikke tilladt at bruge NADH til patientbehandling
eler som kosttilskud.
Et meget interessant aspekt af denne dramatiske videnskabelige
erkendelse er, at den centrale årsag til de terapeutiske resultater er
induceringen af øget cellulær energiproduktion. At vejen til
helbredelse af mange lidelser er et spørgmål om cellulær energi er
ikke nogen ny tanke eller iagttagelse. Behandlere repræsenterende
mange traditioner og systemer har gennem århundreder fremført
sådanne påstande og påpeget sådanne sammenhænge, som nyere
forskning altså synes at kunne bekræfte; nemlig, at svær sygdom
kan være et udtryk for svigtende cellulær energiproduktion.
Jævnfør den terapeutiske brug af avancerede former for thiamintilskud.som allithiamin nævnt ovenfor.
B-5-vitamin
Pantothen, pantothensyre, kalciumpantothenat.
Mangelsymptomer: Udmattelse, søvnløshed, depression, uregelmæssig hjertevirksomhed, vrangvillighed, kværulanteri, udmattelse af binyrerne fører til smerter over lænden, immunsvigt og
allergi, hyppig sygdom i åndedrætsorganer, appetitløshed,
opkastninger, forstoppelse, lavt blodtryk, kraftløse muskler,
brændende fødder med ømme hæle. Da B-5-vitamin er vidt
udbredt, optræder der sjældent mangel på dette vitamin hos
enkelte større befolkningsgrupper. De nævnte mangelsymptomer
er registreret ved forsøg med ekstremt pantothenfattig kost (114).
Symptomerne svarer imidlertid ganske nøje til junk food reak-

tioner og underskud hos alkoholikere, diabetikere og patienter
med tarmbetændelse og mavesår, der forhindrer normal optagelse
og udnyttelse af vitaminet.
ADT: 6 mg.
Terapeutiske doseringer: Alment supplerende 250 mg dagligt; ved
sværere mangler: 0,5 til 2 g dagligt. Kommercielt B-5-vitamin
består af syntetisk kalciumpantothenat. Pantothensyren og dens
kalciumsalt er ugiftigt. Rapporter om forgiftninger findes ikke,
men enormt store doser på 10 til 20 g har ført til diarre.
Rigeste naturkilder: Vidt udbredt i alle naturligt forekommende
fødevarer, men som regel i meget små mængder: ølgær, organkød,
klid, korn, jordnødder, ærter og bønner. Vitaminet er rimeligt
modstandsdygtigt overfor almindelig madlavning, som for
eksempel kogning, men meget sårbart overfor industribehandling,
idet både syrer og baser ødelægger det. Formaling af korn fjerner
halvdelen af indholdet af B-5-vitaminet og dåsebønner og ærter
mister 80% af deres pantothenindhold (116). Derfor er industrimad
enestående underlødig med hensyn til B-5-vitamin. Vitaminet
omdannes i organismen blandt andet til det særdeles vigtige
co-enzym A (CoA) knyttet til blandt andet forbrændingen af
fedtmolekyler i mitochondrierne og til biosyntesen af det for
centralnervesystemet så væsentlige acetylcholin.
Vegetarer har betydeligt højere blodplasmaindhold af pantothensyre end kødspisere. Et gennemgående træk ved patienter,
der lider af ledegigt, er at pantothensyrekoncentration i blodet er
kraftigt nedsat. Rent faktisk svarer reduktionen af pantothen til
sværhedsgraden af ledegigt.
To læger og forskere afprøvede den teori, at ledegigt er en vitaminmangeltilstand, ved dagligt at behandle disse patienter med
indsprøjtninger af 50 mg kalciumpantothenat. "Indenfor 7 dage
øgedes blodkoncentrationen af pantothen og en tilsvarende
forbedring af symptomerne på ledegigt fandt sted. Denne

forbedring fortsatte ved de følgende 3 ugers behandling. Men
afbrydelse af behandlingen med kalciumpantothenat førte til, at
symptomerne vendte tilbage."
En anden rapport bekræftede tilsvarende forbedringer i endnu
sværere tilfælde af ledegigt. Disse opmuntrende resultater førte til
langt større afprøvninger af vitaminets virkning på ledegigt.
Denne undersøgelse blev organiseret af General Practioner
Research Group og rapporten blev offentliggjort i gruppens
tidsskrift (117). Undersøgelsen omfattede 94 patienter, og hverken
behandlere eller patienter vidste, om kapslerne var B-5-vitamin
eller et virkningsløst placebo. I behandlingsprogrammet blev
doseringerne gradvist optrappede. De første 2 dage 500 mg,
derefter 1000 mg i 3 dage, 1500 mg i 4 dage, endelig 2000 mg, - og
denne dosering fortsattes i de følgende 2 måneder, hvorefter forsøgsperioden afsluttedes.
Resultatet af behandlingen blev bedømt udfra et vist antal
vurderingspunkter af behandlere og patienter i fællesskab.
Væsentlige resultater blev opnået med denne form for behandling,
der beviste B-5-vitamins evne til ved ledegigt at nedsætte smerter
og morgenstivhed, forkrøbling og almindeligt smerteleje.
Hvorfor pantothen har denne positive virkning vides ikke med
sikkerhed, men vitaminet har en væsentlig rolle, når det gælder
om at producere anti-stress hormoner. Pantothenmangel betyder
nedsat produktion af disse hormoner, og konsekvensen heraf er
degenererende og betændelsesagtige tilstande såsom ledegigt.
B-5-vitamin har også med gode resultater været brugt til reduktion
af højt blodcholesterol og anden fedtstofbelastning af blodet. Til
dette formål nytter det imidlertid ikke at benytte kalciumpantothenat. Pantethein er en mere effektiv form af vitaminet, reducerer
LDL og VLDL-cholesterol samt fremmer dannelsen af
HDL-cholesterol. Foreløbig bygger disse resultater på dyreforsøg.
Tilsvarende forsøg har vist styrkelse af immunfunktionen ved

dannelse af makrofager og dræberceller producerede fra milten.
Pantothenterapi med megadoseringer har med stor succes været
brugt i behandlingen af acne og fedme. Se mere herom i det
separate afsnit om dette emne senere i bogen.
B-6-vitamin
Pyridoxin, pyridoxamin, pyridoxal
Pyridoxin er blevet kaldt "ernæringsvidenskabens sovende
kæmpe", udfra det synspunkt, at en dybere forståelse og mere
intensiv anvendelse af pyridoxin er løsningen på mange helseproblemer i den civiliserede verden.
Pyridoxin er en uundværlig faktor ved opbygningen af vævsproteinerne og dermed således også blodceller, neurotransmittere som melatonin, serotonin, dopamin, epinephrin o.a. - og
prostaglandinerne. Funktionen af 60 forskellige enzymer er
afhængig af pyridoxin. Vitaminet spiller også en kritisk rolle i
hormonbalancen og immunforsvaret. Det er medansvarlig for
cellernes optagelse af mineralerne og andre nutrienter. Cellernes
B-6-koncentration afspejler nøje kostens magnesiumindhold.
Mangelsymptomer: Epilepsilignende nervøse symptomer, hysteri,
depression, irritabilitet og sindsforvirring med manglende følelsesmæssig balance, jernresistent mikrocytisk blodmangel, lavt
blodsukker, overvægt p.g.a. væskeansamling i kroppen (ødem),
voldsom skældannelse i hovedbunden, fedtet skældannelse i
hårranden, omkring øjenbryn og næse og bag ørerne, følelsesløshed og kramper i arme og ben, revner omkring mund og
tunge og på hænderne, kvalme og utilpashed om morgenen, søvnløshed, narkoelepsi. Mangelsymptomer optræder udpræget ved
leverlidelser, alkoholisme, nyresten og andre nyrelidelser,
nyresvigt med uræmi, cøliaki og andre betændelsestilstande i
tarmen, svangerskab - med kvalme og svangerskabsforgiftning -

stress, ekstrem høj proteinindtagelse, høj alder og visse former for
cancer. Kvinder, der tager p-piller, lider også ofte af B-6-mangel.
Da der er udpræget samvirke mellem dette vitamin og magnesium, vil mangelsymptomerne på disse to nutrienter ofte være de
samme, som for eksempel: positiv Chvostek reaktion, epilepsi,
migræne, knogleskørhed (osteoporose), cancer, hjerteanfald,
kredsløbsforstyrrelser, PMS, højt
blodcholesterol, nyresten,
coeliaki, lavt blodsukker (hypoglykæmi) og kramper.
Den klassiske måde at afsløre B-6-vitaminmangel på er ved en
tryptofanbelastningsprøve: Indgiv 100 mg tryptofan per kg
legemsvægt. Hvis der per døgn kan findes mere end 30 mg xanturensyre i urinen, er dette tegn på B-6-mangel.
ADT: 2 mg.
Terapeutiske doseringer: Alment supplerende: 10 mg daglig, - ved
sværere mangler: 100 mg til 1 g daglig. B-6-vitamin er ugiftigt, og
doseringer på op til 300 mg kan let tolereres. Negative reaktioner
er kun blevet registreret ved abnormt store indtagelser på 2 til 6 g
daglig i perioder på 2 til 40 måneder (118). Behandlere bruger
imidlertid meget sjældent B-6-vitamin i doseringer over 500 mg og
da kun for meget korte perioder.
Magnesium og vitamin B-2 = riboflavin kræves for at omdanne
pyridoxin i organismen til vitaminets aktive co-enzymform
pyridoxal-5-fosfat (PLP). Denne proces kræver også aktive
leverenzymer, der ofte underfungerer hos patienter med leverlidelser. Disse kan derfor ofte ikke udnytte pyridoxin, men skal
have ren PLP, der på det internationale marked forefindes som et
selvstændigt kosttilskudsprodukt. Brugen af PLP er imidlertid
ikke tilladt i Danmark.
En anden højaktiv form af vitamin B-6, der især bruges forebygende ved diabetes for at modvirke nervedegeneration, er pyridoxalalpha-keto-glutarat, almindeligvis forkortet til PAK. Heller ikke
den må benyttes her i Danmark.

Rigeste naturkilder: Organkød, fisk, fuldkorn, hvedekim, skimmeloste, soyabønner, avocado, jordnødder, valnødder, frisk frugt
især bananer. B-6-vitamin spiller først og fremmest en væsentlig
rolle i aminosyrestofskiftet. Behovet for B-6-vitamin er derfor
afhængig af proteinindtagelsen. Men vitaminet har også andre
funktioner knyttet til omsætningen af kulhydrater, fedtstoffer og
nukleinsyrer. Vitaminets aktive co-enzym er pyridoxal-5-fosfat
(PLP). Man har identificeret over 60 forskellige PLP-afhængige
enzymer i organismen! Skønt B-6-vitamin dannes i tarmen,
bidrager dette ikke til organismens B-vitaminabsorption. Siden B6-vitamin også er involveret i opbygningen af hæmoglobinmolekylet, vil en mangel kunne føre til anæmi (119). Vitaminets
nære samvirke med magnesium gør, at det spiller en væsentlig
rolle i behandlingen af magnesiummangelfølger som epilepsi,
PMS, hjerte- og kredsløbsproblemer, karpaltunnelsyndrom, cøliaki, visse allergier, ødem og mange andre beslægtede tilstande.
Zink har også en væsentlig samvirkende rolle ved B-6-vitaminets
aktivitet. Nyere forskning har vist, at B-6-vitamin via PLP som co-enzym til Iysyl oxidase er ansvarlig for krydsbinding af kollagen
og elastin i vævene og dermed for bindevævets stabilitet.
Orthomolekylær behandling med B-6-vitamin bruges mod cancer
og skadevirkningerne af lægeortodoks cancerbehandling,
hjertekredsløbslidelser, osteoporose, astma og allergier af
astmatype, visse former for autisme, mod følgevirkningerne af
diabetes, mod depression, epilepsi og migræne og talrige andre
lidelse som allerede ovenfor nævnt. Samtidig benyttes vitaminet til
generel styrkelse af immunsystemet.
Ti bavianer blev holdt på en B-6-mangelfuld, men ellers nutrientfuldgyldig kost over en periode på 2 til 6 år. Halvdelen af
dyrene udviklede forstadier til cancer i leveren og deres blodproteiner angav tilstedeværelsen af cancer i organismen. I
dyreforsøg med transplanterede melanomer nedsatte B-6-vitamin
forekomsten af cancer med 62%, når vitaminet blev givet før
transplantationen, og med 39%, når det blev givet efter. Kun få

tilsvarende iagttagelser er gjort på mennesker, men selv en så
latterlig lav dosering som 25 mg daglig viste sig at reducere
tilbagefald hos tidligt diagnosticerede blærekræftpatienter (120).
Andre undersøgelser har vist, at cancerpatienter generelt lider af
alvorlig pyridoxinmangel. I betragtning af B-6-vitamins ugiftighed
og orthomolekylære natur synes der ikke at være noget til
hindring for at benytte denne nutrient til støtte i cancerbehandlingen.
Astmatikere og allergikere af histamin-typen viser sig ofte at have
B-6-vitamin mangel. Vitaminet modvirker ikke blot histaminløsningen, men blokerer også de leukotriener, der vides at
være medansvarlige for en række allergiske reaktioner. B-6-vitamintilskud på 200 mg daglig viste sig at give væsentlig bedring
hos 72 astmatiske børn (121).
Rapporter foreligger om gunstige resultater med B6-vitaminbehandling af højt blodtryk, dårlig sårheling, skizofreni,
forgiftning med benzen, hydrazen og andre miljøgifte samt
nikotinskader foreligger også.
Den dramatiske stigning i antallet af B-6-mangellidelser i sidste
halvdel af 1900-tallet følger nøje belastningen af miljøet med
substanser - sprøjtegifte, tilsætningsstoffer og mediciner - der
blokerer pyridoxin. Blandt disse er hydrazinerne - farvestoffer og
sprøjtemidler - samt penicillamin, dopamin, isoniazid og hydralazin. P-piller, alkohol og overdreven proteinindtagelse spiller også
en forværrende rolle. I mange miljøer er den ufrivillige indtagelse
af det blokerende farvestof tartrazin ofte betydeligt større end den
officielle anbefalede daglige tilførsel (ADT) for pyridoxin!
Rapporter om negative reaktioner på B-6-tilskud dukker fra tid til
anden op i medierne, som regel voldsomt overdrevne og fordrejede. Den klassiske rapport drejer sig om et mindre antal kvinder,
der - for at forebygge PMS - tog tilskud på op til 2 gram af et ikke
identificeret B-6-produkt daglig gennem længere tid og herunder
udviklede føleforstyrrelser, der atter forsvandt da de opgav deres

overdosering.
Dette blev imidlertid i dagspressen udlagt til, at kvinderne havde
fået dissemineret sklerose af at spise for meget B-vitamin.
Historien gik verden over og dukker stadigvæk, år efter, op i ny og
næ. Men som flere forskere allerede fra begyndelsen gjorde
opmærksom på, var den oprindelige rapport et elendigt stykke
arbejde, der lod hånt om de mest basale krav for videnskabelig
rapportering og alene af den grund aldrig burde have været
publiceret.
Pudsigt er det imidlertid, at i det selvsamme tidsskrift, i den
selvsamme udgave, hvor man kunne læse den omtalte rapport,
fandtes også en anden artikel. Den handlede om en ung mand,
alkoholiker og kriminel, diagnosticeret til at være autistisk, hvi
autisme og adfærdsvanskeligheder opløstes under orthomolekylær behandling med -- megadoser af pyridoxin!
Det havde været berettiget, at denne videnskabeligt velfunderede
redegørelse havde fået tildelt den spalteplads, som var kommet
den ringere udgydelse til gode.
Sikre "bivirkninger" af B-6-vitamintilskud findes imidlertid!
Næsten alle mennesker drømmer. Drømmer de ikke, er det udtryk
for en meget alvorlig forstyrrelse af vedkommendes søvnmønster.
Dette problem vil snart medføre en lidelse, der som regel vil blive
diagnosticeret som mental. Drømme er nemlig nødvendige for vor
sundhed! Men ved B-6-mangel mister vi evnen til at huske vore
drømme. Og med B-6-tilskud genvinder vi evnen til at huske dem.
Undertiden i den grad, at erindringen kan virke belastende på ens
psyke. Så må man overveje at skrue ned for pyridoxinet.
B-12-vltamin - kobalamin, cyanokobalamin,
Hydroxykobalamin, aquokobalamin,
Methylkobalamin, adenosylkobalamin.

Skønt den ortodokse skolemedicinske holdning er den, at der ikke
er grund til at give dette vitamin, med mindre der er diagnosticeret perniciøs anæmi, så viser erfaringen, at mange svækkede og
konfuse patienter, især ældre, trives langt bedre med regelmæssige
tilskud af B-12-vitamin uden iøvrigt at lide af perniciøs anæmi
(122).
Dette vitamin er særpræget ved at indeholde et mineral, metalgrundstoffet kobolt, hvis eneste funktion i organismen knytter sig
til B-12-vitaminet. B-12 samarbejder i første række med folinsyre i
en lang række biologiske processer omfattende blandt andet
bloddannelse, DNA-syntese og dannelsen af nerveskedernes
myelin. For at kunne optage de små mængder vitamin B-12, der
findes i føden, udskiller mavesækken et sekret, en proteinfraktion,
der kaldes intrinsic factor (IF), der muliggør optagelsen af vitaminet
fra tyndtarmen. Mangler denne faktor, vil der opstå B-12vitaminmangel og - efter degenerativ påvirkning af hjerne og
nervesystem - vil dette føre til perniciøs anæmi.
Det hører dog med til det samlede billede, at optagelsen af B12-vitamin kan foregå ad to biokemiske transportveje: (1) Fragt af
vitaminet ved hjælp af intrinsic factor (IF). (2) Passiv diffusion.
Lave koncentrationer optages ved hjælp af IF-systemet, mens høje
doser absorberes ved diffusion. Høje doser af B-12-vitamin
forekommer i praksis kun som kosttilskud.
Mangel på IF kan altså medføre perniciøs anæmi, også hvor
indtagelsen af B-12-vitamin er normal. Men selv ved normal
tilstedeværelse af IF kan der opstå problemer, da absorbtionen af
vitaminet også er afhængig af den fornødne mængde mavesyre.
Da mavesyreproduktionen hos ældre ofte er nedsat, er B12-mangelproblemer forventelige hos denne gruppe.
En af B-12-vitaminets opgaver i organismen er at regenerere
folinsyre. B-12-mangel kan derfor umiddelbart medføre folinsyremangel. B-12 påviker også dannelsen af melatonin og nedbrydningen af homocystein. De lave værdier for melatonin og høje

værdier for homocystein, som man ofte træffer hos mange ældre,
er efter alt at dømme konsekvensen af B-12-mangel, ofte forårsaget
af aldersbetinget nedsat produktion af intrinsic factor.
Mangelsymptomer: Perniciøs anæmi (makrocytisk, megaloblastisk
anæmi - en anden form forårsages af folinsyremangel), neurologisk degeneration, degeneration af synsnerven, hjerneskade,
følelsesløshed, prikken og murren i vævene, usikker gang, tab af
reflekser, mentale symptomer i form af følelsesmæssige svingninger, depression, svækkelse og sløvhed, dårlig hukommelse, svigtende koncentration og indlæringsevne, sindsforvirring og forfølgelsesvanvid, hører stemmer, hallucinerer, ofte diagnosticeret
som senil psykose, skinnende glat rød tunge, hudproblemer,
diarre, appetitsvigt og svigtende smagsevne.
Lidelser forårsaget af B-12-mangel har en snigende karakter, idet
klare mangelsymptomer ofte først viser sig efter en årræke med
biologisk underskud og allerede ophobede skader desårsag. B-12mangel kan maskeres af folinsyretilskud, hvorfor kosttilskudsformen ofte rummer begge vitaminer.
Maskeringen skyldes, at folinsyren hindrer de degenerative
ændringer i de røde blodlegemer, som normalt markerer B-12mangelen og medvirker til at afsløre den. Men folinsyren hindrer
ikke den degeneration af nervevævet, herunder hjernevæv, der
pågår under maskeringen. Ved intensiv folinsyreterapi er det
derfor nødvendig først at gennemføre de nødvendige diagnostiske
tests for B-12-mangel. Disse tests er:
* Schilling's test er en metode til at bestemme mængden af intrisic
factor og dermed en persons evne til at abdsorbere vitamin B-12
fra tarmen. Personen spiser en afmålt mængde dels radioaktiv,
dels ikke-radioaktiv vitamn B-12 og de følgende 24 timers urin
opsamles.En normal person vil udskille mindst 10 % af den
indgivne mængde, mens en patient med perniciøs anæmi vil
udskille mindre end 5%. Ved at variere prøven kan man påvise
enten mangel på "intrinsic factor" eller svigtende absorption i

tarmen.
* Måling af B-12-koncentrationen i blodet = serumkobalamin.
* Måling af mængden af methylmalonsyre i urinen.
* Måling af plasmahomocystein. - Se afsnitet om homocystein
senere i bogen! Denne måling giver udtryk for både eventuel B-12mangel og folinsyremangel.
Den påstand har været fremme, at indtagelse af store mængder
C-vitamin kunne forårsage B-12-vitaminmangel. Dette er ikke
tilfældet (123).
ADT: 1 mkg
Terapeutiske doseringer: Alment supplerende: 100 mikrogram
daglig. Ved medfødt enzymsvigt: 15 mg daglig. Ved dårlig
absorption fra fordøjelseskanalen: 1 mg i form af hydroxykobalamin som subcutan injektion 1 eller 2 gange om ugen.
Giftreaktioner på B-12-vitamin er aldrig set. Doseringer på op til
30 mg dagligt har ikke givet negative reaktioner. Vitaminet kan
derfor siges at være uden bivirkninger i doseringer, der ligger
30.000 gange højere end ADT!
Vitaminet findes i flere forskellige former. Den traditionelle
cyanokobalamin var i mange år enerådende og benyttedes
fortrinsvis i from af injektionspræparater. De fleste læger foretrækker stadig injektionspræparatet og har en dyb overbevisning
om, at former som kosttilskud er upålidelige. Denne holdning er
imidlertid ganske uvidenskabelig og i strid med veldokumenterede forsøgsresultater. Faktum er, at nyere tilskudsformer, der
optages ved diffusion - især de populære sublngualer, der smeltes
under tungen - har en meget høj biotilgængelighed og effekt.
Virkning har også noget at gøre med valget af vitaminets

molekylære form. Det traditionelle cyanokobalamin er ikke så
effektivt som methylkobalamin og adenosylkobalamin, der er de
egentlige biologisk aktive former. Faktisk skal cyanokobalamin i
organismen omdannes til en af de to andre former for overhovedet
at have nogen effekt. Og denne omdannelse forløber langtfra altid
upåklageligt. I mange eksperimentelle biologiske undersøgelser
havde cyanokobalamin overhovedet ingen virkning, fordi man
havde valgt en uegnet form af vitaminet.
B-12-vitamin har i dyreforsøg væsentlig reduceret svulstmassen i
cancertilfælde (124). Forstadier til cancer hos rygere er blevet
reduceret med doseringer på 500 mkg daglig kombineret med 10
mg folinsyre. Forsøget forløb over 4 måneder.
Visse neuropsykiatriske tilstande kan bedres ved hjælp af B-12-vitamin, formodentlig på grund af vitaminets funktion i biosyntesen af nervernes myelinskeder.
B-12-vitamin har yderligere vist sig effektivt som smertestillende
middel og imod betændelsestilstande. Gennem sit co-enzyms
funktion i aktiveringen af enzymet sulfit oxidase neutraliserer
vitaminet de sulfitter, der udstrakt benyttes af levnedsmiddelindustrien, skønt de er kendt for at forvolde allergiske
tilstande som for eksempel astma og hovedpine. Orthomolekylære
doser på 1 til 5 mg er effektive i disse tilfælde (125).
I orthomolekylær terapi bruges vitamin B-12 derudover ved
følgende lidelser: depression, dissemineret sklerose, diabetiske
nerveskader, astma og sulfitforgiftning, Alzheimers sygdom og
mentale alderdomsproblemer, lavt sædtal og tinnitus.
B-12-mangel viser sig meget ofte som depression, og denne form
for depression er nest udbredt blandt ældre, hvor den kun meget
sjældent bliver diagnosticeret korrekt eler behandlet rationelt
udfra sin årsag. Dette på trods af, at B-12 behandling af depressive
og mentalt dysfungerende ældre meget ofte og meget hurtigt giver
dramatiske resultater. Tetra-hydro-bio-pterin - gerne forkortet til

BH-4 - er et vigtigt co-enzym, der aktiverer de enzymer, der
fremstiller neurotransmittere som for eksempel serotonin og
dopamin. Mange patienter med gentagne depressioner lider af
BH-4 mangel, og BH-4-tilskud til disse patienter resulterer i
dramatiske forbedringer. Disse tilskud kan im idlertid ikke skaffes
som almindelige kosttilskud. Men vitamin B-12 samt folinsyre
stimulerer egenproduktionen af BH-4, så ad denne vej er det
muligt at øge hjernens BH-4-syntese.
Dissemineret sklerose er en lidelse, hvor patientens nerveskeder
destrueres på grund af en auto-immun proces, ofte frembragt af en
svær infektion, og ikke sjældent forværret af flere nurientmangler,
heriblandt mangel på B-12, der også medfører nedbrydning af
nervernes myelinskeder.
Undersøgelser af sklerosepatienters B-12-status har afsløret
gennemgående svære mangler samt stofskiftesvigt der blokerer
den rette udnyttelse af vitaminet. Andre undersøgelser har
godtgjort, at massive B-12-tilskud meget væsentligt forbedrer
patienternes tilstnd med hensyn til blandt andet synsevnen.
Studiet påpeger også, at B-12-behandling med fordel kan indføres i
stedet for nuværende farmaceutisk medicinering med dens meget
store skadevirkninger.
Diabetiske nerveskader fremtræder med nøjagtig det samme
symptombillede som nerveskader forårsaget af B-12-mangel.
Måske skyldes dette, at det er en diabetisk ændring af B-12stofskiftet der forvolder en biokemisk situation, der svarer til en
mangeltilstand. Forebyggende og henholdende behandling af
diabetiske med B-12 har i talrige år været brugt i udlandet; men
behandlingen er ikke populær blandt danske læger. Det samme
gælder flere andre orthomolekylære tiltag med samme sigte,
såsom terapi med andre nutrienter som liponsyre, andre Bvitaminer som pyridoxin, biotin, inositiol og niacinamid samt zink,
magnesium, GTF-krom, vanadium og mange andre. - Se herom i
stikordsregisteret!

Sulfitforgiftning er vidt udbredt i vort samfund som en logisk
følge af det hemningsløse misbrug af sulfitter i levnedsmiddelindustrien. Konsekvenserne bliver sjældent korrekt diagnostiseret.
Symptomerne på sulfitforgiftning er i førse række allergier, og
allergier bliver selvfølgelig diagnosticerede som -- allergier! Så det
bliver man jo ikke meget klogere af! Af indlysende grunde bliver
der også i disse år, som bekendt, stadig flere allergikere og
børneallergier og børneastma er et eksploderende problem.
Ikke alle er lige sårbare overfor sulfitter. Mangel på molybdæn er
en risikofaktor, idet dette grundstof indgår i organismens
væsentligste sulfirneutraliserende enzym
Megen børnastma skyldes sulfitforgiftning. Denne form for astma
og mange beslægtede allergier reagerer positivt på B-12behandling, idet cobalaminmolekylet binder sulfit i et inaktivt
kompleks, som kroppen derpå kan udskille. Der skal altså være
tilstrækkelig ekstra B-12 tilstede, både til at dette overskud kan
neutralisere sulfitbelastningen og gå "til spilde" ad denne vej,
samtidig med at der er tilstrækkelig meget B-12 tilbage til alle
organismens andre nødvendige B-12-funktioner.
Med andre ord: For lave doseringer hjælper hverken på det ene
eller det andet! Dette er fejln ved de fleste af de behandlinger, man
hører om, som er begået af forsigtigbukse, der gerne vil give til
kende, at de arbejder alternativt, men samtidig ikke vil gøre det
effektivt, fordi de stadig ligger under fro den hypnose, at Bvitaminterapi med store doseringer kan være farlig.
I dise astma/allergitilfælde skal man give ugentlige intramuskulære injektioner af 1.000 mkg B-12 i helst i form af methylkobalamin eller - og hellere - daglige orale doser på fra 1 til 3 mg.
Behandlingen er uden bivirkninger og mere effektiv end de
gængse lægeortodokse mediciner.
Alzheimers sygdom og mentale alderdomsproblemer fremviser
ved gentagne analyser et klart billede af gennemgående svær

kronisk B-12-mangel, der kan erkendes at have været af så lang
varighed, at den har ført til permanente og formodentlig for det
meste uhelbredelige hjerneskader. Terapi med megadosering af
vitamin B-12 og folinsyre kan imidlertid fremvise frmragende
resultater i tidligt diagnosticerede og behandlede tilfælde, hvilket
vil sige tilfælde, hvor lidelsen er kommet til udbrud for ikke over
et halvt til et helt år siden. Ikke desto mindre viste en større
undersøgelse af en blandet patientgruppe, med både ældre og
nyere tilfælde, at behandling med B-12-vitamin resulterede i total
helbredelse for 61% af hele gruppen. De resterende 39%'s
manglende respons skyldes antagelig en længere mangelforløb og
resulterende kraftige hjernevævsdegeneration.
Af disse data fremgår det med isnende klarhed, hvor nødvendigt
det er at screene ældrebefolkningen rettidigt for at afdække
snigende B-12-vitaminmangel og deraf følgende tilløb til Alheimers sygdom og andre former for alderssvækkelse og degeneration.
B-12-vitaminet er en kritisk faktor ved celleformering. Mangel på
vitaminet fører til reduceret sædtal og nedsat motilitet. Selv om en
B-1 2-mangel ikke har kunnet dokumenteres, viser erfaringen, at
B-12-tilskud til mænd med disse problemer giver positive
resultater. I en undersøgelse omfattende 27 mænd med et sædtal
på under 20 millioner gav et dagligt tilskud på 1 mg vitamin B-12
en øgning af sædtallet på over 100 millioner. Andre tilsvarende
undersøgelser har kunnet fremvise lignende resuIltater.
Patienter lidende af tinnitus og/eller svær tunghørhed viser sig
ofte også af lide af mangel på vitamin B-12. Da denne mangel som
bekendt skader nervernes sensitive myelinskeder og cellemembranernes fosferfedt-stofskifte er der god rationel basis for at
forsøge at lindre disse lidelser og eventuelt standse deres videre
udvikling ved hjælp af B-12-tilskud. B-12-behandling har da også
høstet resultater på dette område.
Vejen fra HIV til AIDS er belagt med mange faktorer. Måske de

allervæsentligste af disse er mangelfaktorer. En kendsgrning er det
i hvert fald, at ikke blot gentagne undersøgelser af HIV-smittede
har afsløret talrige nutrientmangler; men også at HIV-smittede,
der har fulgt et intensivt orthomolekylært suppleringsprogram i
stor udstrækning har kunnet undgå den fatale overgang fra HIV til
de følgesygdomme, der udmunder i diagnosen AIDS.
En af de mangler hos HIV-smittede, der springer i øjnene, er
mangelen på vitamin B-12. Den er så gennemgående og udpræget,
at koncentrationen af serum-B-12 har været foreslået som en slags
markør for overgangen fra HIV til AIDS. Selvfølgelig vil massive
tilskud forskyde denne faktor positivt. Alt form lidt forskningm er
blevet foretaget indenfor dette område. Men det er dog tankevækkende, at B-12 har vist sig at kunne hæmme udviklingen og
formeringen af HIV-retrovirus in vitro. Så trods de manglende
kliniske undersøgelser skal man trygt og indtrængende opfordre
HIV-smittede til at indtage massive B-12-tilskud, da de kan være
livsreddende og i alle tilfælde er ganske ufarlige.
Men talrige andre faktorer er lige så væsentlige i denne sammenhæng og blandt B-vitaminerne da især B-1 og B-6. Så derudover
bør alle HIV-smittede selvfølgelig også følge et bredspektret og
nøje planlagt orthomolekylært tilskudsprogram omfattende
samtlige relevante nutrienter.
Rigeste naturkilder: Væsentlige mængder vitamin B-12 findes kun i
dyrisk føde og fortrinsvis i organkød som lammelever og -nyrer og
tilsvarende organer fra andre dyr. Sardiner, østers, laks og tun
indeholder også rimelige mængder, men med æg og ost falder
koncentrationen mærkbart. Vegetarer og veganere kan forvente at
løbe ind i alvorlig B-12-mangel. Fortalere for vegetarianisme
fremhæver undertiden, at B-12 kan hentes fra eksotisk føde som
for eksempel visse tangarter, spirulina og det traditionelle
japanske fermenterede soyaprodukt tempeh. Men det er stadig
usikkert om den molekylære form af B-12, som man finder i disse
fødevarer, overhovedet kan omsættes og udnyttes af den menneskelige organisme.

Folinsyre, folacin, folat,
pteroylmonoglutamat.
Folinsyremangel er klodens mest udbredte vitaminmangel.
Årsagen hertil skyldes ikke alene for ringe indtagelse af folinsyrerige fødevarer, men også det forhold, at folinmolekylet meget let
nedbrydes og går tabt ved almindelig transport, opbevaring og
madlavning. Folinsyre er uundværlig for normal DNA-dannelse
og celledeling og indgår i et nært samarbejde med vitamin B-12.
Vitaminets navn skyldes, at det først blev fundet i bladgrønt, og
blad på latin hedder folium.
Mangelsymptomer: Megaloblastisk anæmi - også kaldet makrocytisk
anæmi (- en anden form skyldes B-12-vitaminmangel), dårlig
hukommelse, sløvhed, irritabilitet, isolation, nedsat intellektuel
aktivitet, reversibel "senilitet", homocysteinforgiftning, revnede og
afskallede læber (cheilosis), paradentose, dårlig optagelse og
fordøjelse af føden (malabsorption) på grund af betændelse i
mave/tarmkanalen, ofte med deraf følgende diarré, appetitsvigt,
søvnløshed, stakåndethed og hos børn nedsat vækst.
I svære tilfælde opstår nervedegeneration og hjerneskader med
mental retardering og sindssyge til følge. Svangerskabsproblemer,
sterilitet og fosterskader som for eksempel rygmarvsbrok (spina
bifida) forårsages også af folinsyremangel.
Kronisk folinsyremangel indgår ofte som årsagsfaktorer også i
lidelser så forskellige som åreforkalkning, osteoporose, AIDS, grå
stær, podagra, candidiasis, tyktarmsbetændelse, Parkinsons's
sygdom, barmløshed, leverbetændelse, epilepsi, acne og cancer
samt antagelig talrige andre lidelser, eftersom folinsyremangel
påvirker hver eneste af kroppens celler og cellernes evne til at
gendanne normal DNA.
Folinsyremangler ses ofte ved alkoholisme, lav indtagelse af folinholdige fødevarer kombineret med junk food, malabsorption ved

tarmbetændelser, Crohn's sygdom, diarré og dysenteri, hæmolytisk anæmi, medicinforgiftning - især p-piller og kemoterapeutiske
midler af folinsyreantagonistgruppen. Svangerskab, amning og
alderdom medfører også ofte folinsyremangel.
Ved svær folinsyremangel nægter kroppen at optage vitaminet,
som derfor må gives som injektion. Hvad der er nævnt ovenfor
under B-12-vitamin om ældre, svækkede og konfuse patienter
gælder også for folinsyre. Folinsyres væsentligste funktion ligger i
nukleinsyre- og aminsyrestofskiftet.
ADT: 200 mkg
Terapeutiske doseringer: Alment supplerende: 2 mg daglig; ved
sværere mangler: 40 mg daglig. Ugiftigt. Ingen negative reaktioner
har været iagttaget på doseringer på op til 10 mg om dagen over
en periode på 5 år (108). Folinsyreterapi kan reducere symptomerne på perniciøs anæmi forårsaget af B-12-mangel, men kan ikke
helbrede denne tilstand eller standse den nervedegeneration, der
er en følge af sygdommen, og som, når den er indtruffet, ikke kan
udbedres. I tilfælde hvor en patient på nogen måde kan mistænkes
for at lide af perniciøs anæmi, er det derfor meget væsentligt, at
vedkommende bliver undersøgt, inden man begynder en
folinsyreterapi. Schilling's test udføres for at afgøre, om sygdommen er tilstede, men yderlige tests for B-12-mangel anbefales. Se
mere herom i afsnittet om vitamin B-12! Det pålægges behandlere
som en sikkerhedsordning at lade disse tests udføre rutinemæssigt
på alle patienter, der skal modtage folinsyreterapi. Perniciøs
anæmi udelukker ikke brugen af folinsyre, blot den nødvendige
behandling med B-12-vitamin tilgodeses som første prioritet.
Alle kvinder, der ønsker at føde børn, bør regelmæssigt nøje
kontrollere deres folinstatus, senest så snart de er blevet gravide,
men helst inden. Det er tidligt i svangerskabet at folinsyremangel
kan medføre irreversible fosterskader som, oftest, den defekte
udvikling af centralnervesystemet og dets omgivende væv, der
betegnes spina bifida eller rygmarvsbrok.

Daglige folinsyretilskud på 400 mkg fra undfangelsen og gennem
hele svangerskabet kan effektivt hindre denne forkrøblende og
ofte dødelige mangelfølge.
Forhøjet homocystein træffes i op til 40% af registrerede hjertetilfælde og homocysteinforgiftning spiller utvivlsomt en langt større
rolle i hjertekredsløbslidelser, end man tidligere antog. Folinsyre,
vitamin B-6 og B-12 er de vitaminer, der leverer co-enzymerne til
den naturlige omdannelsesproces af homocystein til methionin og
cystein, og mangelen på disse vitaminer viser sig da også oftest at
være den umiddelbare årsag til homocysteinophobning i
organismen. Nogle forskere mener, at i USA alene ville et dagligt
tilskud på 400 mkg folinsyre reducere antallet af hjerteanfald med
10%; men den raionelle fremgangsmåde er selvfølgelig at give
samtlige 3 vitaminer i samvirke med alle andre relevante nutrienter.
Homocystein antages nu også for at være en årsagsfaktor ved udviklingen af osteoporose. Kvinder under og efter overgangsaldeen
har højere vævshomocystein end tidligere i livet. Stoffets destruktive virkning på andre vævstyper kendes og ved osteoporose
angriber det antagelig knoglens bindevævsmatrice. Men osteoporose er en lidelse, der har mange årsagsfaktorer. Se drom i afsnittet
om osteoporose senere i denne bog og under glosen i stikordregisteret!
Ligesom depression kan optræde som mangelsymptom for næsten
ethvert af de andre B-vitaminer, vil man også undertiden finde
epressioner ved folinmangel.
Rigeste naturkilder: I modsætning til folinsyrens nære kollega og
samarbejdspartner, vitamin B-12, der findes næsten udelukkende i
dyriske produkter, findes folinsyre næsten udelukkende i
planteverdenen, og her især i bønner, linser og ærter, bladgrønt
som spinat og grønkål og grønne grønsager, nødder og korn. Undtagelsen er lever, der trods sin uomtvistelige dyriske oprindelse er
en god kilde til folinsyre. Det samme er ølgær. Tarmbakterier

danner folinsyre, men det er tvivlsomt, om den absorberes af
organismen. Folinsyremangel er den mest udbredte vitaminmangel i verden og årsag til megen sygelighed, livsforkortelse og
svækkelse.
Biotin
Dette vitamin behøver ikke omdannes til co-enzym for at udføre
sinefunktioner i organismen, hvor det er co-faktor for 4 enzymer,
alle carboxylaser, og derved medvirker til dannelsen og udnyttelse
af fedtstoffer, aminosyrer og sukker. Biotin dannes af bakterier i
tarmen. Vegetarisk kost fremmer produktionen, mens medicin- og
anden -forgiftning - især antibiotika - permanent kan ødelægge
biotinsyntesen. Dette kan få meget alvorlige konsekvenser for hele
organismens stofskifte. Biotin samarbejder med de andre Bvitaminer samt co-enzym Q-10 og carnitin. Selv meget store
doseringer af biotin har vist sig at være ufarlige og uden bivirkninger.
Mangelsymptomer: Skælagtig grålig hudbetændelse, der ikke kløer,
hårtab, skøre negle med tendens til at splitte og danne revner,
depression, sløvhed, kvalme og svimmelhed, betændelser i mund
og tunge, appetitløshed, muskelsmerter, blodmangel, overfølsomhed overfor stød og tryk, forhøjet cholesterol i blodet, ændringer i
det elektrokardiografiske billede af hjertets aktivitet. Risikogrupper er alkoholikere, patienter med mave/tarmsygdomme, ældre,
sportsfolk i hård træning, svangre og ammende, medicinforgiftede
epileptikere og andre patienter, især dem med svigtende mavesyreproduktion og "bivirkninger" af de sulfapræparater, der
ødelægger biotinproduktionen i tarmen.
For få år siden var mange forskere i tvivl om, hvorvidt biotin
havde betydning for den menneskelige organisme. Idag er man
overbevist om, at biotinmangel er langt mere udbredt, end man
havde kunnet ane. Hudlidelser især og specielt hos børn synes ofte
forårsaget af biotinmangel.

Et slankekostprogram med et højt indhold af rå æggehvider
kastede fokus på den kendsgerning, at rå æggehvider indeholder
det biotinneutraliserende enzym avidin. Fra de resulterende
tilfælde af biotinmangel har man kunnet registrere mangelsymptomerne. Avidin destrueres ved opvarmning, og æggeblommen
er rig på biotin, så forholdet bør ikke bruges til at advare folk mod
at spise æg!
ADT: 150 mkg.
Terapeutiske doseringer: Biotin er uden negative virkninger selv i
meget store doseringer. Ingen rapporter om giftvirkninger eller
kontraindikationer er nogensinde blevet publicerede (107),(108),
(126). Biotin har givet gode resultater ved acne og fedtudskillende
eksem (seborheisk dermatitis) (108). Diabetikere, der modtog 16
mg biotin, fik deres fasteblodsukker væsentligt reduceret (127).
Biotin har på forskellig måde også vist sig at styrke immunforsvaret.
Rigeste naturkilder: Ost, æggeblomme, kalvelever, ølgær, soyabønner, nødder og bønner. Biotin er et svovlholdigt vitamin, der ikke
behøver at ændres til et co-enzym i organismen, men i sin
oprindelige form spiller en væsentlig rolle i kulhydrat- og
fedtstofskiftet. Vitaminet fremstilles bakterielt i tarmen, og denne
kilde synes under normale omstændigheder at være den væsentligste for kroppens biotinoptagelse.
45iotin har vist sig meget nyttig i behandlingen af diabetes, idet
vitaminet fremmer aktiviteten af insulin og enzymet glukokinase,
der er ansvarlig for det første trin i leverens udnyttelse af sukker.
Hos patienter med diabetes I sænkede en daglig indtagelse af 16
mg biotin fasteblodsukkeret meget væsentlig og muliggjorde en
meget bedre blodsukkerstyring. Hos patienter med diabetes II 9
mg biotin tilstrækkelig til at give tilsvarende resultater. Høje doser
af biotin har også væet effektive i behandlingen af svære diabetiske nerveskader.

PABA (Paraaminobenzoesyre)
Mangelsymptomer: Hovedpine, irritation, depression, fordøjelsesproblemer, forstoppelse, træthed, måske gråt hår. Mangel i
vævene kan måske være livsforkortende. Molekylet indgår
sammen med glutaminsyre som bestanddel af folinsyre. PABA
normaliserer tarmflora, og dette er nok årsagen til rapporter om
overraskende og delvis uforklarlige helbredelser af meget forskellig art. Formodentlig hæmmes endotoxinproduktionen i tarmen af
PABA med alle de gunstige ændringer, som dette kan medføre.
Har især været benyttet mod hudlidelser - for eksempel vitiligo og
psoriasis.
ADT: Findes ikke.
Terapeutiske doseringer: 2 g dgl ved skizofrenier, 12 g dgl ved
behandlingen af Peyronie's sygdom (= infiltrater i penis). Benyttes
ud-vortes mod solforbrænding på grund af molekylets evne til at
absorbere ultraviolet stråling. Bruges også indvortes mod solskoldning.
Rigeste naturkilder: Lever, øIgær, hvedekim, melasse.

Inositol, myoinosltol
I Danmark er denne substans ikke officielt anerkendt som et
vitamin og derfor ikke tlladt i kosttilskud og tilsvarende produkter.
Inositol er nødvendig for den normale sunde funktion af nerver,
hjerne og muskler. Inositol aflaster leveren ved at fjerne fedt fra
denne og derved hindre leverlidelser som cirrhose og betændelser
på grund af overbelastning. Inositol er en vital del af alle cellemembraner i form af fosfatidyl-inositol og har terapeutisk en plads
i behandlingen af leverlidelser, depressioner og panikanfald samt
diabetes.
Inositol fungerer i tæt samarbejde med cholin (kolin). Se afsnittet
om dette vitamin! I dyriske fødevarer findes inisitol i form af myoinositol fra muskelmasse. I vegetabilsk sammenhæng hentes
inositol blandt andet fra fytinsyre = inositol-hexa-fosfat, der ved
fordøjelse afgiver inositol. Andre gode plantekilder er citrusfrugter, fuldkorn, nødder, kerner og linser.
Mangelsymptomer: Højt blodcholesterol, diabeteslignende symptomer depression, søvnløshed og panikanfald.
ADT: Findes ikke, da vitaminet herhjemme slet ikke er anerkendt.
Terapeutiske doseringer: Ved god kost indtages cirka 1 g om dagen;
alment supplerende: 0,5 g dagligt. Orthomolekylært mellem 100 til
500 mg daglig til støtte for leveraktivitet, ved diabetes fra 1 til 2 g
og ved depression og panikanfald op til 12 g. Inositol er ugiftigt,
og der foreligger ikke rapporter om negative reaktioner på selv
meget store doseringer (128),(129).
Inositol spiller en væsentlig rolle i de fosfolipoider, der indgår i
cellernes overfladestrukturer og membraner, hvor de deltager i
impulsudveksling, optagemekanismer og homøostatiske reguleringer.

Diabetikere udskiller store mængder inositol samtidig med at
deres vævskoncentrationer er meget lave, især i lever og nervevæv. I betragtning af inositolets normale funktioner har det
derfor været nærliggende at forbinde den diabetiske nervedegeneration med inositolmangel. Inositoltilskud til diabetikere viser
sig da også at være værdifuldt som forsøg på at udsætte de typiske
sekundære symptomer i fremskreden diabetes.
Da inositol har betydning for bindingen af ilt til hæmoglobin, er
inositoltilskud af potentiel stor nytte for konkurrenceatleter og
andre under stort fysisk stress, hvor øget ilttilbud til vævene er af
største betydning. Envidere er inositol et stadigt mere benyttet
middel mod søvnløshed, - effektivt, behageligt og uden bivirkninger.
Flere af hjernens neurotransmittere - som for eksempel serotonin
og acetylcholine - kræver inositol for at fungere. Lave inositolkoncentrationer i hjernen kan medføre depression, som det fremgår af
målingen af inositolkoncentrationen i cerebrospinalvæsken hos
depressive patienter,
I en dobbelt-blindet, placebo-kontrolleret undersøgelse forløbende
over en måned fik 28 depressive patienter enten placebo eller 12 g
inositol daglig. Inositolgruppen udviste fremgan svarende til hvad
der kunne opnås med farmaceutiske mediciner; men uden disses
kendte svære bivirkninger. Disse resultater blev bekræftede også
af en en anden tilsvarende placeboundersøgelse.
En tredie krydset placeboundersøgelse blev også udført og i dette
tilfælde med patienter, der led af panikanfald. I et foløb over 4
uger fik paienterne enten placebo eller 12 g inositol. Inositolgruppen oplevede en væsentlig større reduktion i panikanfald og
agorafobi både med hensyn til hyppighed og styrke end tilfældet
var med placebogruppen.
En af de alvorligste komplikationer ved diabetes er nervedegneration, i vid udstrækning forårsaget på grund af inositoltab fra

nervecellerne. Inositoltilskud fremmer nerveaktiviteten hos
diabetikere og hæmmer den igangværende degeneration. Dette er
imidlertid kun en detaille i det orthomolekylære behandlingsprogram for diabetes og bør indbyges i denne større sammenhæng.
Rigeste naturkilder: Bønner, korn, nødder og frugter. Dannes i
kroppen ved omdannelse af aminosyren methionin og produceres
af glukose ved hjæip af co-enzymaktivitet hentet fra B-3-vitamin.
Inositol dannes også af tarmbakterier ud fra fytinsyre hentet fra
kornproduker, og denne produktion bidrager væsentligt til
kroppens lagre. Fytin er inositolhexafosfat, der under maltning
afspalter 6 fosforatomer og frigør inositol. Skønt inositol herhjemme ikke regnes for et egentligt B-vitamin, omtales stoffet i
international litteratur i almindelighed sammen med B-vitaminerne, som en samvirkende substans i disses organkemi. Der
findes flere - ialt 9 - forskellige molelylærformer for inositol. Kun
en, myo-inositol, er biologisk aktiv. Rent myo-inositol henter
organismen ved fordøjelse af dyrisk protein. I nutrientsammenhæng omtales myo-inositol som inositol.
Cholin (kolin)
Denne nutrient har ingen officiel vitaminstatus i Danmark og må
derfor - i lighed mede inositol, PABA, DHEA, nikotinnsyre og
pangamin - ikke benyttes i danske kosttilskud eller bruges til
sygdomsbehandling her i landet.
Choline - fortrinsvis i form af fosfatidylcholin (phosphatidylcholine) - er virksom overfor lidelser som forhøjet blodcholesterol,
hukommelsessvigt, Alzheimers sygdom, leverlidelser og maniodepressivitet (bipolare mentale lidelser). I organismen samarbejder
cholin med methyldonorer og medvirker til at bevare carnitin og
folinsyre.
Cholin er en lipotropisk substans i lighed med inositol. Lipotropiske substanser hindrer overbelastning af fedt i leveren. Cholin er

nødvendig for den rigtige forbrænding af fedtstoffer, for fremstillingen af den vigtige neurotransmitter acetylcholin og for
mange væsentlige bestandele af vore cellers membraner, som for
eksempel fosfatidylcholin og sphingomyelin.
Cholins betydning for fedtstofskiftet er uerstattelig. Uden cholin
ville fedtstofferne blive fastholdt i leveren, hvor de ville blokere for
det øvrige stofskifte. Teoretisk set kan cholin fremstilles i organismen ud fra aminosyrene methionin eller eller serin. Dette har
været et væsentligt argument for ikke at anerkende cholin som et
vitamin. Imidlertid har man andre steder i verden erklæret den for
at være en livsvigtig nutrient. En bureaukratisk strid om ord, mens
mennesker lider!
Mangelsymptomer: Højt blodcholesterol, svigtende hukommelse,
hjerteproblemer, lever- og nyreproblemer, intolerance overfor fedt,
mavesår, højt blodtryk, nedsat vækst.
ADT: Findes ikke.
Terapeutiske doseringer: Varierer i god kost fra 0,5 til 0,9 g dagligt,
mest i form af lecithin. Alment supplerende: 1 spiseskefuld lecithin
eller tilsvarende. Har været brugt i behandling af epilepsi og dissemineret sklerose. Skønt cholin ikke er et egentligt B-vitamin
inkluderes det ofte i omtalen af B-vitaminerne, da det har
funktioner tilfælles med disse. Cholin er ugiftigt i normale
terapeutiske doser og toleres godt i mængder på op til 10 g daglig.
Rigeste naturkilder: Organkød, æg, korn.
B-13-vltamin - orotsyre
Orotsyre er en biokemisk forløber for RNA og DNA. Beskytter
mod miljøgifte. Undertiden virksom mod urinsur gigt.
Mangelsymptomer: Ukendte, kan formodentlig modvirke visse
leverproblemer og alderdomssymptomer, hjælper i behandlingen

af dissemineret sklerose, angina pectoris og hjertesvigt.
ADT: Findes ikke.

Terapeutiske doseringer: Ukendte.

Rigeste naturkilder: Modermælk, valle, rodfrugter.
B-15-vltamin
Pangaminsyre, pangamat,
Glukon-dimethylglycin (DMG)
Mangelsymptomer: Kendes ikke. Pangaminsyre hjælper imod
muskelproblemer, blodsukkerproblemer, iltmangel i vævene,
nedsat afgiftning, hjerte- og leverproblemer samt neutraliserer
trangen til alkohol. Sugetabletter på 120 mg benyttes af bjergbestigere, teknikere, der arbejder under luftforurening, røgdykkere, konkurrenceatleter og andre grupper udsat for fysisk stress.
ADT: Findes ikke.
Terapeutiske doseringer: 50 til 250 mg.
Rigeste naturkilder: Alle frøkerner, ølgær, hestelever, okseblod,
risskaller, majs.
B-17-vitamin - laetrile, mandelonltril, amygdalin
Mangelsymptomer: Cancer.
ADT: Findes ikke.
Terapeutiske doseringer: 250 til 1.000 mg.
Rigeste naturkiIder: Abrikoskerner, frugtkerner af alle frugter af
den botaniske familie rosaceae.

Lecithin
Selv om dette stof ikke bør regnes til B-vitaminerne, er det dog
rimeligt at omtale det i denne sammehæng, blandt andet fordi det
ved omdannelse leverer cholin og iøvrigt sammen med
B-vitaminerne indgår i flere væsentlige samvirkende processer.
Rigeste naturkilder: Sojabønner, jordnødder, oksekød, hvedekim,
fisk, æggeblomme, lever.
Terapeutiske doseringer: 10 g eller derover; op til 80 g per dag til
behandling af tardiv dyskinese (bevægelsesforstyrelser). Tolereres
særdeles godt selv i meget store doseringer.

De fedtopløselige vitaminer
A - Retinol og Beta-karoten.
Mangelsymptomer: acne, nupret hud, øjne kløer, brænder og er
trætte og irriterede; natteblindhed; svulne øjenlåg; hovedpine;
smerter i øjeæblet; xeroftalmi; hyppige forkølelser; bihuleproblemer; gentagne lidelser i åndedrætsorganerne; kedeligt glansløst
hår; længdegående folder på neglene, som let går i stykker;
sexuelle forstyrrelser; fødselsskader; nyresten dannede af
kalciumfosfat; forstadie til cancer i vævene; - mentale forandringer:
søvnløshed, udmattelse, depression; nervesmerter i arme og ben;
Forgiftningssymptomer: tør hud, revner i læberne, håraffald;
gulfarvning af huden (karotenæmia); forstørret lever; hovedpine;
vægttab; smertende fortykkelse af knogler; - "mentale" symptomer: irritabilitet og depression, udefinerbare smerter;
ADT: - 1000 mkg = retinolekvivalenter sv. t. 3.330 i.e. (småbørn:
1.500 i. e., børn: 3000 i. e., voksne: 6.000 i.e.);

Terapeutiske doseringer: Alment supplerende: 10.000 internationale enheder dagligt i form af fiskelevertran; - ved sværere mangler:
25.000 til 100.000 internationale enheder; benyt en vandopløselige
form i Total-A;
Rigeste naturkilder: Fiskelevertran - f. eks af torsk, helleflynder
eller haj; også fra okse- og kyllingelever; - i planteform fra gule
rodfrugter og -knolde som f. eks. gulerødder; også fra bladgrønt
som broccoli, lucerne; frugter, abrikoser;
D - Cholecalciferol
Mangelsymptomer: Knogleskørhed = osteoporose, rakitis,
"engelsk syge"; rheumatiske smerter og udmattelse; menopause
problemer; nedsat skjoldbruskkirtel-aktivitet = hypothyroidisme;
Forgiftningssymptomer: Forkalkning af kroppens bløde vævsdele;
hyppig vandladninig; appetitløshed, utilpashed med svimmelhed,
kvalme, opkast og diarré; træthed; muskelsvækkelse;
ADT: 5 mkg sv.t. 200 i.e.;
Terapeutiske doseringer: Almindeligt supplerende: en skefuld
torskelevertran dagligt gennem vinteren; - 1500 til 2800 internationale enheder i form af naturlige fiskeolier;
Rigeste naturkilder: Fiskelevertran; solskin;
Skønt dette vitamin samstemmende regnes for det, der rummer
den største fare for forgiftninger, må det påpeges, at risikoen er
meget lille. Selv meget konservative skolemedicinske kilder
påpeger, at en toksisk dose vil svare til 40.000 i.e. indtaget dagligt i
en periode på 3 til 4 måneder.
E - Tokoferol

Navnet tokoferol - på engelsk: tocopherol - kommer af græsk, hvor
tocos betyder fødsel og ferein betyder at bringe. Betegnelsen blev
lanceret, da man havde iagttaget, at E-vitaminet fremmede
frugtbarheden hos forsøgsdyr. Senere skulle det imidlertid vise
sig, at virkemåden hos mennesker er en del anderledes end hos
dyr.
Mangelsymptomer: - muskelsvækkelse og -henfald; svigtende
ilttilførsel til vævene; dårlig kirtelfunktioner, skader på lever og
nyrer; øget tab af røde blodlegemer; svigtende frugtbarhed;
rastløshed, udmattelse, urolig søvn eller søvnløshed; menopauseproblemer.
Forgiftninigssymptomer: Pludselige høje doseringer uden
forudgående optrapning kan føre til forbigående højt blodtryk og
hedeture etc. Disse reaktioner er i almindelighed uganske farlige.
ADT: 10 mg = alfatokoferolekvivalenter; - småbørn: 5 intern.
enheder; voksne; børn: 10 intern. enheder; voksne: 15 internationale enheder (i.e.);
Terapeutiske doseringer: Alment supplerende: 600 til 2000
internationale enheder for voksne;
Rigeste naturkilder: Koldpresset hvedekimsolie, farvetidselolie ( =
safflower), og olie af bomuldsfrø; jordnødder, fuldkorn, ris og
havre, broccoli, asparges, kål og spinat;
Tokoferol - eller rettere tokoferolerne - er vel nok de substanser,
der har haft sværest ved at opnå anerkendelse som vitamin.
Årsagen hertil ligger i selve den oprindelige definition på et
vitamin: At det skal kunne ophæve en klart diagnosticerbar
mangeltilstand. Det kan for eksempel vitamin C og vitamin A;
men det kunne E-vitaminet tilsyneladende ikke. Det har hos
mange behandlere, og især selvfølgelig hos dem, der ikke
bestræber sig på at holde sig opdaterede, efterladt en vag fornemmelse af, at dette vitamin ikke er af samme effektivitet og

væsentlighed som de øvrige. Denne holdning er selvfølgelig
ganske fejlagtig, og for at mane den i joren er det værd i korthed at
gennemgå. hvad man egentlig kan opnå ved hjælp af E-vitamin.
E vitamin hjælper, lindrer og helbreder hjerte/kredsløbslidelser,
åreforkalkning
(atherosklerose),
svækkede
hjertemuskler,
blodpropper (trombose), vindueskikkersyge (claudicatio intermittens), åreknuder, årebetændelse, forstyrret hjerterytme, reducerer
den dårlige cholesterol og fremmer dannelsen af den nyttige
(131),(132),(133).
E vitamin hjælper diabetikere mod følgesygdomme og andre
patienter med blodsukkerproblemer (134). E vitamin hjælper mod
allergi, styrker immunsystemet og modvirker dermed infektionssygdomme (135)
E vitamin hjælper patienter med cancer (136)(137)(138).
E vitamin fremmer legemsvarme og -energi, hjælper sports-øvere
og idrætsfolk.
E vitamin fremmer sårheling, hæmmer blødninger, hindrer
karsprængninger samt helbreder en form for blodmangel
(hæmolytisk anæmi) (135).
E vitamin kan genvinde frugtbarheden hos mænd og kvinder og
mildner overgangsalderen for begge køn.
E vitamin hjælper mod eksem og acne, herpes simplex og herpes
zoster (helvedesild) (135)
E vitamin hjælper mod lever-, bugspytkirtel-, prostata- og
galdelidelser samt cøliaki (135).
E vitamin fjerner godartede smertende brystknuder hos kvinder,
hjælper mod flere kvindelige underlivsproblemer, mod PMS og for
højt østrogenleje i organismen (135).

E vitamin hjælper mod grå stær og andre øjenlidelser (135).
Det var i 1900'erne, at man begyndte at komme på sporet af Evitaminet. Men hvad der til at begynde med tegnede til at blive en
simpel udforskning, viste sig hen ad vejen at være en kompliceret
opgave.
Vitamin E nemlig ikke nogen enkel, klart defineret substans, men
et antal indbyrdes nært beslægtede stoffer, tokoferolerne og
tokotrienolerne, alle med E-vitaminvirkning, men med meget
varierende styrke og effekt. Efterhånden fandt man disse Evitaminaktive substanser mange steder i planteriget - i hvedekim,
lucerne (alfalfa), hovedsalat, sojabønner, majs og kokos, ja, i større
eller mindre mængde faktisk i alle kerner, korn, frø, bønner og
nødder. I dyriske fødevarer finder man til gengæld meget lidt
vitamin E, kun i lever findes en vis mængde.
Allerede i 1924 havde tokoferolerne fået deres andet navn vitamin E. I 1936 lykkedes det omsider at isolere vitaminet fra
hvedekimsolie, og to år senere havde man fundet frem til den
molekylære struktur af alfa-tokoferol, den mest vitaminaktive af
samtlige tokoferoler og tokotrienoler.
Snart var man også i stand til at syntetisere det første tokoferolmolekyle. Isolering og syntetisering gjorde nu vitaminet tilgængeligt
for mange forskere og tilmed for behandlere, og i den følgende
menneskealder gjordes et omfattende videnskabeligt arbejde.
Blandt pionererne indenfor patientbehandling med E-vitamin står
først og fremmest de tre kanadiske alment praktiserende læger,
faderen dr. R. James Shute og sønnerne dr. Evan V. Shute - og dr.
Wilfred E. Shute.
De begyndte at give vitamin E til deres patienter så tidligt som i
30'erne og offentliggjorde fra 1948 i videnskabelige tidsskrifter
deres egne meget positive resultater, især vedrørende behandlin-

gen af hjertepatienter, der ikke med lægekonventionel behandling
havde opnået nogen egentlig bedring.
De behandlede også mange andre lidelser, først og fremmest
diabetes, og beskrev indgående de bemærkelsesværdige erfaringer
i deres bøger fra 1956 frem til 1978 (131),(132),(133).
Familien Shute's meget tidlige markante resultater blev af den
etablerede videnskab mødt med massiv tavshed eller - hvor dette
ikke rakte til næsten enstemmigt uvidenskabeligt hylekor. Selv i
vore dage - over et halvt århundrede senere - er det sjældent at se
Shute-familiens data nævnt i den videnskabelige litteratur, og de
vil næppe nogensinde officielt opnå den anerkendelse, som deres
fremragende pionerforskning egentlig berettiger dem til.
Skønt der således allerede tidligt forelå talrige veldokumenterede
kliniske resultater vedrørende den terapeutiske anvendelse af
vitamin E, var det først i 1968 af tokoferolvirkningen blev
anerkendt som en vitaminaktivitet med betegnelsen E!
E-vitamin - som anti-oxidant og i andre roller
E-vitamin er en af de kraftigste, mest effektive og i organismen
alment virkende anti-oxidanter. Linus Pauling, den berømte
amerikanske biokemiker og dobbelte nobelpristager, regner det
vandopløselige vitamin C for vor væsentligste anti-oxidant og det
fedtopløselige vitamin E som den absolutte nummer 2 (139).
Som allerede de tidlige rotteforsøg fra 20'erne afslørede, så var en
af de væsentligste virkninger af det dengang endnu ikke identificerede vitamin dets evne til at blokere for det harske fedts
giftvirkning.
Her står vi ved en central problematik i vor livskemi: Fedt på godt
og fedt på ondt! Sundhed og sygdom, liv og død afhænger i stor
udstrækning af vor organismes evne til at håndtere fedt og af vort
eget valg, når det gælder indtagelsen af fedtstoffer.

Primært kan vi selvfølgelig vælge at indtage det gode fedt, hvilket
først og fremmest er det, der ikke er forharsket!
Men selv det bedste fedt kan ikke klare sig i vor organisme, med
mindre de nødvendige anti-oxidanter holder fedtet i fin form til de
specifikke opgaver, som det gode fedt skal udføre - i vore
cellevægge, i vore nerveskeder, i vore kirtler og sekreter.
Selv det gode fedt vi indtager, vil blive forvandlet til forharsket
giftigt fedt, hvis det ikke efter indtagelsen beskyttes af antioxidanter.
Mangler vor organisme anti-oxidanterne, mister vi ikke blot evnen
til at udnytte det gode fedt; men vi lider også under det gode fedts
forvanskning til skadelige kropsfjendtlige substanser, de slemme
samlebrikker- til hjerte/kredsløbslidelser, cancer, allergier og
talrige andre lidelser.
Derfor har en af vor tids største og mest succesrige forskere i
fedternæring, den kanadiske dr. Udo Erasmus, kaldt sin epokegørende og meget læseværdige bog om fedtets betydning for vor
sundhed og sygdom for: "Fedt, der helbreder - Fedt, der dræber"
(140).
E-vitaminets første og fornemste opgave er derfor som antioxidant at holde sundt fedt vedblivende sundt ved at hindre
oxidering - også kaldet iltning eller forharskning. Dette er Evitaminets væsentligste funktion ude i naturen, hvor vi finder det,
og hvorfra vi henter det hjem til vor egen brug og vore egne
formål i vor egen organisme.
Ude i naturen finder vi nemlig det originale vitamin E i varierende
små mængder i korn og frø, nødder og kerner, bønner, linser og
andre plantesubstanser, hvor det skal holde styr på de for
planterne og deres funktion og formering så livsvigtige og ofte
meget sårbare flerumættede olier.

Dette er naturens fornemste mening med E-vitamin og ud fra dette
behov blev denne naturfunktion designet.
Vi låner denne funktion, når vi som den kloge helsebevidste
husmoder efter at have åbnet flasken med god koldpresset
spiseolie - for eksempel oliven jomfruolie - tømmer en blød kapsel
med flydende naturligt vitamin E ned i olien, inden vi sætter den i
køleskabet, ind i mørket og kulden, altsammen for på alle måder at
reducere forharskningen og dermed dannelsen af det farlige fedt.
Som anti-oxidant har vitamin E også den værdifulde egenskab, at
den kan indgå i biokemisk genbrug. Når vitaminmolekylet
neutraliserer et frit radikal, mister det samtidig sin effekt overfor
andre frie radikaler.
Men under gunstige forhold regenereres tokoferolmolekylet og
kan derefter genbruges. Gunstige forhold betyder her tilstedeværelsen af andre anti-oxidanter i det indre lokale miljø, hvor
bekæmpe frie radikaler finder sted. Disse andre anti-oxidanter er i
første række vitamin C, organisk selén og det biologisk højaktive
tripeptid l-glutathione.
Disse stoffers indbyrdes reparationssystemer mangedobler deres
individuelle effektivitet, og viser os hermed endnu engang, hvor
væsentligt det er, at vi giver de enkelte nutrienter mulighed for at
indgå i et samarbejde i organismen, først og fremmest ved at
tilbyde dem til kroppen i et fælles bredspektret kosttilskud.
Men udover at være en anti-oxidant har vitamin E også andre
funktio- ner. Linus Pauling skrev: "Det virker både i al almindelighed som en anti-oxidant i samarbejde med vitamin C, og det virker
også på visse specielle måder, der endnu ikke fuldtud erkendes, i
samarbejde med proteiner og fedtstoffer."(139)
Den seneste forskning synes blandt andet at godtgøre, at vitamin E
er involveret i celleåndingen og i dannelsen af de for arveegenska-

berne så væsentlige nukleoproteiner. Det modulerer også
makrofagernes produktion af tumor necrosis factor (TNF) og
reducerer dermed betændelsestilstande og andre gener hos AIDSog cancerpatienter.
E-vitamin - hvornår, hvorfra, hvilken,
hvor meget og sammen med hvad?
Ved talrige helsemesser, kurser og foredrag har jeg ofte hørt
spørgsmålet: Hvornår har vi brug for Vitamin E?
Og som regel har svarene været: Når du har dårligt hjerte eller
svækket kredsløb! Når du ikke kan få børn! Når du lider af allergi,
prostatabesvær, har hudproblemer eller åreknuder! Når du har
diabetes!
Disse svar er jo slet ikke forkerte. Men desværre er de heller ikke
helt rigtige.
Det rigtige svar er selvfølgelig, at du har brug for vitamin E hele
tiden!
Hvert eneste øjeblik på dagen og natten har hver eneste af dine
celler brug for en lille smule vitamin E. Hver eneste levedygtige og
velfungerende celle har beskyttende vitamin E indbygget i sin
cellevæg, for at opretholde cellens livsvigtige funktioner.
Men lider du af en af de nævnte sygdomme, ja, så har du
selvfølgelig brug for mere - ja, meget, meget mere vitamin E.
Findes der en E-vitaminmangel sygdom?
Det officielle svar er nej.
Men E-vitaminmangellidelser kendes: På et statshospital i USA
udviklede patienterne en sjælden form for blodmangel - hæmolytisk anæmi, der normalt kun ses hos nyfødte. Lidelsen kendeteg-

nes ved, at de røde blodlegemers cellevægge bliver skøre og
brister. Vitamin E er en nødvendig funktionel faktor i alle
cellevægge. Mangler den, forharskes de funktionelle flerumættede
fedtsyrer i cellevæggen, der så bryder sammen.
En analyse af disse hospitalspatienters kost viste, at de over en
længere periode ikke havde indtaget mere end 3 mg i.u. vitamin E,
altså kun en brøkdel af selv den minimale gennemsnitlige
Anbefalede Daglige Tilførsel (= ADT) på for voksne på 10 mg.
Patienterne fik efter denne analyse tilskud af vitamin E, hvorefter
denne sjældne form for blodmangel forsvandt. Men når blodmangel af denne type dukker op fra tid til anden, så er der selvfølgelig
tale om en E-vitaminmangellidelse.
Og forløbet er værd at huske på, specielt i et miljø som det danske,
hvor enhver form for blegnæbbethed som regel udløser ganske
unødvendige og tilmed ofte meget skadelige jerntilskud. Man
glemmer gerne, at blodmangel tit har helt andre årsager end
jernmangel. Blodmangel kan skyldes for eksempel zink- eller
kobbermangel, mangel på vitamin C eller B'erne eller altså mangel
på E-vitamin.
Den ortodokse fløj indenfor forskning og medicin hævder, at der
ikke findes nogen klart definerbar sygdom forårsaget af mangel på
vitamin E.
Den dobbelte nobelpristager Linus Paulings kommentar hertil er,
at når hjerte/ kredsløbslidelser hører til den vestlige civilisations
største dræbersyg- domme og forebyggende moderat indtagelse af
en naturlig fødesubstans som vitamin E i vid udstrækning kan
forebygge, hindre og læge dem, er det da ikke logisk at betragte
dem som vitamin E mangelsygdomme?
Stik imod den officielle opfattelse kan manglen på E-vitamin
udmærket vise sig at være hovedårsag til en af nyere histories
største og mest dødelige epidemier. Så den officielle begrundelse

for den holdning, at en egentlig E-vitaminmangelsygdom ikke
findes, bør underkasteas en meget kritisk analyse.
Så hvad er svaret på det oprindelige spørgsmål: Hvornår skal vi
have E vitamin?
Svaret er selvfølgelig: Hele tiden! - Og under sygdom, immunbelastning, stress og forurening: Endnu mere end normalt!
Hvorfra?
Vitamin E er en natursubstans. I naturen som i vor organisme har
vitaminet primært de samme anti-oxidantfunktioner. I naturen
findes vitamin E i flere forskellige nærtbeslægtede former - de
såkaldte d-tokoferoler.
De forekommer i en lang række molekylære varianter, der
betegnes med bogstaver fra det græske alfabet. Derfor hedder de
d-alfa-tokoferol, d-beta-tokoferol, d-gamma-tokoferol og d-deltatokoferol. De er, som sagt, alle naturlige former for vitamin E.
Imidlertid er det kun den første - d-alfa-tokoferol - der har en
virkelig kraftig E-vitaminvirkning. De andre har kun en brøkdel af
dennes E-vitaminaktivitet.
Disse d-tokoferoler er naturlige forekomster i korn, frø, bønner,
linser og ufraktionerede koldtpressede olier heraf.
De syntetiske tokoferoler har andre navne som d,l,-alfa-tokoferol,
d,l- beta-tokoferol, d,l,-gamma-tokoferol og d,l,-delta-tokoferol.
Hvad betyder d,l i denne sammenhæng? D står for dekstra og l står
for laevo - eller sinistra. Det er latin og betyder henholdsvis "højre"
og "venstre". Og det refererer til den observation, at en opløsning
af en d- substans vil dreje en polariseret lyskegle til højre, mens en
l-substans vil dreje den til venstre.
Hvad fortæller det os? Jo, det afslører, at selv om de to substanser -

d og l - består af de samme atomer, så er deres molekylære
struktur alligevel forskellig. Eller sagt på en anden made:
Murstenene er de samme, men bygningerne er forskellige. Faktisk
er de molekylære d og l "bygninger" som spejlbilleder af hinanden.
Hvis vi kunne forestille os, at vi stillede et spejl op foran et
molekyle d-alfa-tokoferol og kiggede ind i spejlet, så ville vi
derinde se et molekyle l-alfa-tokoferol!
I spejlet sidder konfirmandens brystlommetørklæde altid i den
forkerte side. Men det er stadig den samme konfirmand!
Men sådan er det ikke i naturen. For her drejer det sig så ikke
længere blot om spejlbilleder, men om forskellige konkrete
strukturer. Man kan forestille sig to vindeltrapper, en i hver ende
af slottets bibliotek, fremstillet af de samme elementer og
tilsyneladende spejlbilleder af hinanden, men faktisk to helt
forskellige konstruktioner. Det mærkes, når man går op og ned ad
dem!
Naturen skelner mellem de to vindeltrapper. Og den skelner
mellem d og l molekyler. Ægte naturligt vitamin C er laskorbinsyre og ægte naturligt glutathione er også på l-form
ligesom aminosyrerne i al almindelighed.
Men ægte naturligt vitamin E er d-tokoferol. Og hvorfor naturen
her har valgt en d-form - tja, det er der mange forskere, der gerne
ville vide. Men foreløbigt kan vi bare sige, at sådan er det altså.
Når man forsøger syntetisk at efterligne de naturlige substanser hvad enten disse nu er d eller I former - ender man meget ofte med
at få en fifty-fifty blanding af begge former. En sådan blanding
betegner man d,l, og den kaldes racemisk.
I mange år var for eksempel handelsvaren syntetisk vitamin C den
racemiske d,l,-askorbinsyre, indtil man opfandt en metode til at
udskille d-askorbinsyren. Herefter er produktet molekylært
identisk med det naturligt forekommende vitamin C, nemlig l-

askorbinsyre.
Denne udskilning mellem d og l er teknisk og økonomisk
krævende og lykkes ikke altid. Derfor har vi nu på markedet for
eksempel rent naturligt d,-alfa-tokoferol - som er dyrt - samt
syntetisk d,l,-alfa -tokoferol - som ikke er uden virkning og som er
- eller burde være - billigere samt flere andre former (141).
Kort og godt: Forskellen mellem naturlige og syntetiske tokoferoler er først og fremmest forskellen mellem d-former - de naturlige og de racemiske d,l-former. Men det er ikke hele forskellen. Den
syntetiske tokoferol findes som hele 8 forskellige molekylære
strukturer. - Hvordan kan det gå til?
Således: Hvert molekyle består af de samme bestanddele. Men de
er skruet sammen på forskellig måde. Billeder er gode for
forståelse og hukommelse: Prøv at se de 8 forskellige molekyler
som 8 forskellige liggestole, af samme konstruktion, men slået ud
på 8 forskellige måder. Kun én af dem er slået ud på den rigtige
måde, sådan at man kan sidde i den!
Der er også kun et af disse 8 forskellige syntetiske tokoferolmolekyler, der er "slået ud" så vor organisme kan bruge det til noget,
kan bruge det som effektivt vitamin E.
Syntetisk vitamin E er altså på papiret billigere end naturligt
vitamin E. Men da det også er langt mindre virksomt, hvor megen
E-aktivitet har man så egentlig fået for pengene? I realiteten og
udfra en effektivitetsvurdering kan det syntetiske vitamin meget
let vise sig at være det dyreste vitamin.
Officielt har naturligt vitamin E 36% bedre effekt end den
tilsvarende syntetiske form, men nyere undersøgelser synes at
godtgøre, at den naturlige form faktisk er dobbelt så effektiv som
den syntetiske.
Biokemiske undersøgelser har påvist, at naturligt E vitamin ikke

blot optages bedre af organismen, men også oplagres og udnyttes
bedre. Specifikke proteinreceptorer udformede til selektivt at
transportere og lagre naturligt d-alfa-tokoferol sikrer denne
effektivitet.
Syntetisk vitamin E fremstilles af den petrokemiske industri ud fra
råolie.
Naturligt vitamin E fremstilles udfra koldpressede olier af soya,
majs, jordnødder, raps, bomuldsfrø og hvedekim.
Alle de former for vitamin E - naturlige så vel som syntetiske - vi
indtil nu har omtalt er fedtopløselige. Naturligt nok, vil man sige,
for vitamin E er fedtopløseligt og hører sammen med vitamin A, D
og K til gruppen af fedtopløselige vitaminer.
Hvad betyder dette helt konkret?
Det betyder blandt andet, at vi i vor føde indtager vitaminet i form
af fedt eller olie. I forhold til optagelsen af de vandopløselige
vitaminer - vitamin C og B-vitaminerne - er optagelsen af de
fedtopløselige langsom og afhængig af en række forhold - fødens
fedtindhold, vor galdeproduktion, vore tarmes evne til at
absorbere. Disse forhold enten fremmer eller hæmmer optagelsen
af vitamin E.
Naturligt fedtopløseligt vitamin E - i form af d-alfa-tokoferol - er
måske udfra økologiske principper ideelt. Men det er også ganske
sårbart og bliver let fordærvet. Ligesom forholdet er med flere
andre vitaminer, nytter det ikke at indtage den rene naturform,
hvis vitaminet ikke helskindet og funktionsdygtigt når frem til det
område i organismen, hvor der er behov for det. Og denne risiko
tegner sig klart, når man yderligere betænker, at kun en brøkdel af
organismen fungerer i fedtfase, mens langt størstedelen af
kroppen fungerer i vandfase.
Hvis naturligt vitamin E kan bringes på vandfase, vil det komme

langt videre omkring i organismen, hurtigere og til langt flere
kriseområder med E-vitaminmangel. På denne måde kan man øge
E-vitamin-aktiviteten adskillige gange.
Og det kan faktisk lade sig gøre. Det naturlige vitamin E er blevet
koblet til bæresubstanser, der tillader det at navigere i kroppens
dominerende vandfase med alle de fordele dette indebærer.
Bæresubstanserne er saltene succinat og acetat. Vitamin E i form af
d-alfa-tokoferyl-succinat sejler uantastet gennem kroppens
vandfase. Vitaminet frigøres for sin bæresubstans, antagelig af et
sekret fra bugspytkirtlen, og udløser sin naturlige vitamin E
aktivitet, indbygges i cellerne eller oplagres.
E-vitaminsuccinat og E-vitaminacetat regnes begge som naturlige
E-vitaminer - nota bene! - så længe de kun indeholder de naturlige
d-tokeferoler! De syntetiske tokoferoler kan selvfølgelig også
omformes til acetater og succinater.
Esterificering er den tekniske betegnelse for den proces, hvormed
man sætter tokoferolmolekylet på acetat- eller succinatform. Og
esterificerin- gen har andre fordele end de allerede nævnte. Det
esterificerede tokoferolmolekyle er mere stabilt og modstandsdygtigt. Paradoksalt er det nemlig, at selv om tokoferol er en antioxidant, så er det selv sårbart overfor forharskende frie radikaler.
Men esterificeringen beskytter anti-oxidanten mod at blive
oxideret!
Det sårbare d-alfa-tokoferol kan opbevares og forsælges i en blød
hermetisk lukket iltfri kapsel, men har selv da et ret begrænset
hyldeliv. Men d-alfa-tokoferylacetat er en stabil olieagtig substans
med et langt bedre hyldeliv. Og d-alfa-tokoferylsuccinat er Evitaminets naturlige tørform, et vandopløseligt pulver med stor
stabilitet og et langt hyldeliv [62].
Hvilken?

Hvilken form for vitamin E bør man så vælge?
Man bør selvfølgelig vælge en stabil vandopløselig naturlig form
for vitamin E [61]. Ikke blot sikrer de esterificerede former større
holdbarhed - både i kapslen og på vej gennem fordøjelseskanalen men også mere effektiv spredning i organismen gennem vandfasen.
Endvidere har kliniske data også påvist store terapeutiske fordele
ved brugen af de esterificerede former. Således har det vist sig at
visse lidelser, der ikke tidligere effektivt lod sig behandle med
vitamin E, kan kureres med vitaminet i form af naturlig d-alfatokoferylsuccinat. Dette gælder de godartede, men ofte meget
smertefulde fibrocystiske brystknuder hos kvinder (135).
En gennemgang af mange førende behandleres foretrukne
produkter viser, at med henblik på effektivitet, stabilitet og
biotilgængelighed vælger disse fortrinsvis at bruge vitamin E i
form af naturlig d-alfa-tokoferylsuccinat.
K - Phylloquinon, Phytomenadion
Mangelsymptomer:
osteoporose.

blødninger; manglende koagulationsevne,

Forgiftningssymptomer: - syntetisk K vitamin (Menadion) kan
forvolde skader på leveren hos nyfødte og babyer; naturligt K
vitamin kan ikke give forgiftningssymptomer.
ADT: - 100 mkg;
Terapeutiske doseringer: - 300 til 500 mkg fås gennem normal kost;
- alment supplement almindeligvis ikke nødvendigt; - ved svær
mangel: 200 til 1.600 mikrogram;

ESSENTIELLE FLERUMÆTTEDE
FEDTSYRER = EFA
Visse flerumættede fedtsyrer har vitaminfunktioner (140). En
mættet fedtsyre har samtlige sine kemiske bindinger optagne og
har derfor ringe mulighed for yderligere at knytte andre substanser til sit molekyle. Hvis en enkelt binding ikke er optaget, dannes
der er dobbeltbinding inde i selve molekyler. Såfremt der kun
findes én sådan dobbeltbinding, taler vi om en enkelt- eller monoumættet fedtsyre - på engelsk: mono-unsaturated fatty acid. Findes
der flere dobbeltbindinger kalder vi disse fedtsyrer for flerumættede fedtsyrer - på engelsk: polyunsaturated fatty acid.
Umættede fedtsyrer kan i biokemien have helt specifikke
funktioner, der ikke kan udføres af andre substanser. Deres
svaghed er, at deres dobbeltbindinger let får dem til at ændre
struktur, så de bliver uegnede til at udføre deres livsvigtige
specifikke biokemiske funktioner, ja, måske ligefrem bliver en
belastning for organismen ved at forharske og derved danne
ætsestoffer (frie radikaler, peroxider). Derfor skal en række
samvirkende faktorer være til stede i organismen for at sikre opretholdelsen af det sårbare flerumættede fedtmolekyles struktur.
Disse faktorer er i første række antioxidanterne, der modvirker
iltning af molekylet, og blandt dem er i denne sammenhæng de
vigtigste vitamin E samt selén. Visse EFA findes fortrinsvis i
planteolier. Det gælder linolsyre og GLA (142). Andre findes
fortrinsvis i fisk fra kolde have. Det gælder omega-3 fedtsyrerne
EPA og DHA (143).
Der findes både essentielle omega-3 fedtsyrer og omega-6
fedtsyrer. Man bruger i kemien det græske bogstav omega til at
betegne slutpositionen på et langt organisk molekyles centrale
række af kulstofatomer. Tallet efter omega angiver, hvor mange
positioner derfra molekylets første dobbeltbinding findes; - i disse
tilfælle altså henholdsvis 3 og 6 positioner. De biokemiske
funktionsveje i organismen er praktisk talt helt adskilte for de to
forskellige typer fedtsyrer, og forskellige sæt af enzymer er

nødvendige for at behandle og udnytte hver af to arter molekyler.
Et eksempel på en omega-6 EFA er arachidonsyre, der i føden
fortrinsvis tilføres fra kødprodukter.
cis-Linolsyre
Findes vidt udbredt i mange koldtpressede planteolier - som
solsikkeolie, soya- og majs-olie, men i varierende mængde. De
samme olier varmtpressede, som de normalt forekommer
kommercielt, indeholder transfedtsyrer, der er belastende for
organismen, blandt andet ved at udkonkurrere de essentielle
former og danne blokader på de forløb, hvor de essentielle
skulle have fungeret. Transfedtsyrer findes i store mængder i
alle former for margerine - også diætmargerine og "helsemargarine". Den menneskelige organisme kan ikke biokemisk udnytte
transfedtsyrer, (Betegnelsen transfedtsyrer har intet med tran at
gøre !)
Teoretisk set er det muligt i organismen udfra cis-linolsyre at
danne de andre flerumættede syrer. I praksis er det imidlertid ikke
sandsynligt, at dette altid lader sig gennemføres, og visse
befolkningsgrupper i de nordlige havområder er på grund af
nedarvede betingelser ikke i stand til at foretage denne biokemiske
proces. Cis-linolsyre er ikke i sig selv biologisk aktivt, men bliver
det efter at være blevet bearbejdet af organismens egne enzymer.
Et af disse enzymer er delta-6-desaturase (d6d), der omdanner cislinolsyre til GLA. Ikke alle individer er i stand til at danne
tilstrækkeligt meget af dette enzym. Genetiske, økologiske og
ernæringsmæssige forhold påvirker d6d-aktiviteten. Ved
svigtende d6d opstår der underskud af GLA, som da må tilføres i
ren form.
Mangelsymptomer: svarer til de øvrige EFA, såfremt disse ikke
gives separat.
Forgiftningssymptomer: ikke sandsynlige, med mindre antioxi-

danterne mangler, og doseringen er meget stor, i hvilket tilfælde
der opstår forharskning, fri radikaler og dannelse af mættet fedt
samt blokering af umættet.
Gammalinolénsyre = GLA
Findes fortrinsvis i koldtpressede olier af visse plantefrø som
Kæmpenatlys (engelsk: Evening Primrose - botanisk latin:
Oenothera biennis), Hjulkrone (engelsk: Borage - botanisk latin:
Borago officinalis) og solbær samt Spirulina (51);
Mangelsymptomer: Allergier, astma, gigtsygdomme, mentale
sygdomme (skizofreni), dissemineret sklerose, immunsvigt, hjerteog kredsløbs-forstyrrelser, højt blodtryk, højt LDL-blodcholesterol,
angina pectoris, cystisk fibrose, fedme, alkoholisme, én form for
PMS, eksem, svigtende cellemembraner og nerveskeder; disposition for cancer;
Forgiftningssymptomer: Ukendte;
Terapeutiske doseringer: Op til 8 kapsler á 360 mg dgl; maximalt
ved dissemineret sklerose;
ADT: Findes ikke;
Eikosapentaénsyre = EPA
Findes fortrinsvis i olien fra fed fisk i kolde have, især laks, men
også sardiner, tun, makrel og ørred samt havpattedyr som sæler
og hvaler; desuden i hørfrø og havalger.
Mangelsymptomer: Klumpning af blodplader, blodpropper,
hjerteanfald; iøvrigt samme som under GLA;
Forgiftningssymptomer: Ved ekstremt høje doseringer: blodman-

gel, tendens til blødninger og C-vitaminmangel, nedsat immunreaktion;
ADT: Findes ikke;
Terapeutiske doseringer: 300 mg til 3 g af blandede EFA;
Dokosahexaénsyre = DHA
Findes fortrinsvis i olien fra fisk i kolde have, især laks, men også
sardiner, tun, makrel og ørred samt havpattedyr som sæler og
hvaler; desuden i hørfrø og havalger, hjernevæv og modermælk;
Mangelsymptomer: Klumpning af blodplader, blodpropper,
hjerteanfald; iøvrigt samme som under GLA;
Forgiftningssymptomer: - ved ekstremt høje doseringer: blodmangel, tendens til blødninger og C-vitaminmangel, nedsat immunreaktion;
Terapeutiske doseringer: 300 mg til 3 g af blandede EFA;
ADT: Findes ikke;

Lecithin
En gruppe af stoffer, der består først og fremmest af fosforfedtstoffer og visse umættede fedtsyrer. De findes i alle korn, frø,
nødder og bønner samt i dyriske varianter blandt andet i æg. Vidt
udbredt i friske naturlige levnedsmidler, men ofte forsvundet fra
industrimad.
Da lecithin er en amfotér, fremmer det den kemiske udveksling
mellem fedtopløselige og vandopløselige stoffer i organismen, - for
eksempel vitaminerne og de essentielle flerumættede fedtsyrer.
Lecithin er absolut nødvendig for organismens sunde funktion.
Det modvirker ophobning af cholesterol i blodbanerne og ved
nedbrydning i organismen danner det B-vitaminet cholin, der
delvis omdannet til acetylcholin, blandt andet styrker hjernevævet.
Mange ældre lider af lecithinmangel og acetylcholinmangel,
hvilket kan medføre svigtende hukommelse og andre "aldersproblemer". Udprægede mangler af disse stoffer optræder i Alzheimers sygdom (Se afsnittet herom senere i bogen).
I behandlingsøjemed benyttes kun den vegetabilske form for
lecithin, som regel fremstillet af soya. 30 g lecithin dgl viste sig i et
forsøg at kunne sænke blodcholesterol med 18%. Et andet forsøg
viste sænkning af både cholesterol og triglycerider. Lecithin er
svært at overdosere; men man skal dog være opmærksom på, at
meget stor indtagelse kan tilføre en hel del fosfor.

Aminosyrer
Proteinerne - eller æggehvidestofferne, som man ofte kaldte dem
tidligere, - er opbygget af aminosyrer. Når proteinføde fordøjes
totalt er slutproduktet aminosyrer, der gennem tarmslimhinden
optages i organismen og bruges til at opbygge kroppens egne
proteiner. Disse utallige forskelligartede proteiner, som kroppen
har brug for, er med andre ord afhængige af at få tilført tilstrække-

ligt med forskellige aminosyrer for at kunne syntetisere sig. Hvis
blot en aminosyre mangler eller er i underskud, vil det få negative
konsekvenser for effektiviteten af samtlige andre og for de proteinsubstanser, som de indgår i. Dette forhold mildnes imidlertid i
væsentlig grad af, at organismen selv i stor udstrækning er istand
til at ændre strukturen af visse aminosyrer og derved omforme
dem til andre. Denne omformning er imidlertid på ethvert
tidspunkt afhængig af flere samvirkende faktorer og svinger
derfor meget i sin effektivitet. Hos syge, aldrende og fejlernæ(6)rede individer er effektiviteten naturligvis drastisk forrringet.
I modsætning til de aminosyrer, der kan opberedes i kroppen ved
biokemisk omstrukturering af andre aminosyrer, så findes der et
antal som ikke kan. Disse skal nødvendigvis indtages med føden,
og de kaldes de 8 essentielle aminosyrer. Disse aminosyrer er i det
følgende mærkede . To andre - mærket () - er essentielle for børn
under opvæksten, men ikke senere i livet. Om aminosyrer regnes
for essentielle eller ikke-essentielle har i almindelighed ikke nogen
større praktisk betydning i aminosyreterapien. Med henblik på
menneskets biokemiske behov regner man traditionelt med 22
aminosyrer; men når vi taler om aminosyreterapi, kommer der
yderligere en del varianter med i betragtning. De mere avancerede
orthomolekylære klinikker og laboratorier i USA screener deres
patienter for knap 30 aminosyrer. De fleste af disse bruges i
terapien (153),(154),(155),(156).
Den ortodoxe lægelige holdning i Danmark er, at mennesker ikke
har behov for aminosyretilskud, da de modtager alle essentielle
aminosyrer ved fordøjelse af proteinerne i føden og derefter selv
producerer de ikke-essentielle. Dette er en ren teoretisk holdning,
der - især når det gælder syge enkeltindivider - ikke har noget med
virkeligheden at gøre. For det første indtager mange mennesker, for eksempel dels visse vegetarer og dels folk, der udelukkende
spiser underlødig industrimad, - for lidt protein eller protein, der
er ubalanceret i sin aminosyresammensætning. Ofte fordøjer de
protein dårligt med det resultat, at det ikke bliver nedbrudt til
aminosyrer og derfor ikke optaget af organismen. Yderligere vil

forskellige forgiftninger - miljø, medicin, nydelsesgifte, - forværre
situationen betydeligt. Derfor er det ikke korrekt, at man ikke kan
komme til at få brug for rene aminosyretilskud, nøjagtigt ligesom
man får behov for mineraler og vitaminer. I praksis ser vi da også
ofte en betydelig terapeutisk virkning af aminosyretilskud - enten
som et bredspektret tilførsel af samtlige aminiosyrer eller som
isolerede megadoseringer af en eller nogle få med henblik på
særlige helsebehov. I almindelighed har det bredspektrede tilbud
stor betydning for alle alderssvækkede, rekonvalescenter,
fejlernærede vegetarer, alkoholikere og narkomaner samt patienter
med for eksempel anorexi eller diabetes. Udvortes har de
bredspektrede aminosyreprodukter været effektive mod diabetiske liggesår, åreknuder og brandsår (157).
Når vegetarer tilhører risikogruppen for aminosyremangel skyldes
det, at det er svært dagligt at sammensætte en vegetarkost med
den nødvendige aminosyrebalance. Mælkeprodukter er en stor
hjælp, men for de veganere, der er totalt afhængige af bønner,
linser og tilsvarende for deres proteinindtagelse, er det væsentligt
at være opmærksom på, at ingen enkelt planteføde har en
aminosyrebalance, der tilfredsstiller menneskelige behov. En
undtagelse herfra påstås at være sojabønner, men om dette er der
delte meninger. Det er derfor nødvendigt at kombinere flere
forskellige vegetabilske proteinkilder i hvert måltid, - for eksempel
ris, linser og ærter, - for at opnå en bedre aminosyre balance.
Denne praksis er da også på empirisk basis den etablerede i
traditionelle vegetariske miljøer, som for eksempel blandt højkaste
hinduer.

Terapeutisk brug af isolerede aminosyrer
For at isolerede aminosyrer skal have en terapeutisk virkning, bør
de tages i rimeligt store doseringer. I modsætning til nutrienter
som mineraler og vitaminer, hvor vi angiver doseringer for det
meste i mg og mkg, så angives de, når det gælder aminosyrer, i
hele gram. Den daglige indtagelse er som regel delt i to doser til
formiddag og eftermiddag. (Enkelte undtagelser findes; for

eksempel fenylalanin og DLPA). Hensigten er så vidt muligt at
isolerere indtagelsen fra anden fødeindtagelse og dermed fra
konkurrerende protein. Af samme grund skyller man aminosyren
ned med vand eller juice, ikke med mælk eller anden proteinholdig drik.
Monoaminoxidase-hæmmende mediciner - ofte forkortet til
"MAO-hæmmere" - er en gruppe anti-depressive, syntetiske
lægemidler. De har mange bivirkninger, herunder leverskader og
allergier, og drænerer organismen for flere væsentlige nutrienter.
Tyrosin, fenylalanin og DLPA samt tryptofan må ikke gives til
patienter, der tager en eller anden form for MAO-hæmmer, som
for eksempel Marplan.

Alanine
Nøgleord: Energi, blodsukker, immunrespons, thymus.
L-alanine findes i høje koncentrationer i muskelvæv, men ikke i
blod, lever, nyrer eller hjerne. Det er en ikke-essentiel aminosyre,
som organismen selv fremstiller ud fra pyrodruesyre, ved
nedbrydning af DNA eller - hjulpet af zink og et specifikt enzym dipeptiderne carnosine og anserine. Man kender meget lidt til
stofskiftets behandling af alanine, men noget tyder på, at det - i
lighed med glutamine - er en af muskelvævets vigtigste aminosyrer, der hurtigt kan omsættes til energi i form af glukose. Det er
muligt at tilskud af alanine, på samme måde som BCAA, kan
opbygge muskelvæv.
Alanine nedsætter forhøjede triglycerider og blodcholesterol hos
diabetikere og forhøjer blodsukker ved hypoglykæmi (lavt
blodsukker) ved at frigøre glukagon i leveren. Alanine modvirker
også ketose hos diabetikere og hos sportsfolk under topbelastning.
Alanine er en hæmmende neurotransmitter og har måske en
fremtid - på linie med taurine, glycine og GABA (gamma-aminobutyl-syre) - indenfor behandlingen af epilepsi. Ved alkoholisk

leverbetændelse finder man gennemgående lavt plasmaalanine,
antagelig på grund af de meget lave værdier for aktivt vitamin B-6
- pyridoxalfosfat - der forekommer hos disse patienter og
vanskeliggør omsætningen af flere aminosyrer.
Alanine øger væksten af thymus - brislen - der igen fremmer kroppens produktion af lymfocyter. Forskning i behandlingen af
immunsvigt med alanine bør derfor komme under overvejelse.
Hos forsøgsdyr har alanine vist sig at fremme nedbrydningen af
stendannelser formet af oxalat og fosfat. Kost med et højt
alanineindhold kan tænkes at komme til at spille en rolle i
forebyggelsen af nyresten. Tilstrækkelig tilstedeværelse af vitamin
B-6 og magnesium bør sikres i et sådant program.
Alanine dannes af og gendanner selv pyrodruesyre, som er en
vigtig faktor i stofskiftets citronsyrecyklus, og fremmer blodsukkerbalancen og oplagringen af glykogen i muskler og lever.
Meget høje doseringer givet til forsøgsdyr gav ingen bivirkninger
eller toksiske reaktioner. Men forskningen i alanine og indsigten i
denne aminosyres rolle i stofskiftet lader stadig meget tilbage at
ønske. En generel aminosyreprofil bør ligge til grund for enhver
behandling, især eftersom høj alanineindtagelse kan blokere for
transport af taurine i organismen.
Terapeutisk dosering: Op til 600 mg dagligt.

Arginine ()
Nøgleord: Cancer, cholesterol, frugtbarhed hos mænd, sårheling.
Tilhører urinsyrecyklusgruppen af aminosyrer sammen med
citrulline og ornithine. L-arginine regnes ikke for essentiel, men må
alligevel under visse forhold opfattes som sådan, nemlig i faser
med hastig vækst, svangerskab, proteinmangel og fejlernæring,

traumer og overskud i vævene af ammonia eller lysine. Ammoniaophobning kan forekomme ved mave/tarmblødning, leversvigt og andre abnorme tilstande. Da mange forhold kan føre til
argininemangel, har argininetilskud også tilsvarende mange
praktiske kliniske muligheder.
Store mængder arginine findes i ost, æg, mælk og især i kød - mest
i vildt og flæsk. Arginine er væsentlig for muskelstofskiftet, hvor
det er en nøglefaktor ved oplagring, transport og udskillelse af
kvælstof. Musklernes energirige forbindelser - som for eksempel
kreatin - fremstilles ud fra arginine.
Denne aminosyre hindrer svulstdannelse og cancervækst.
Dyreforsøg, hvor man har benyttet kostplaner med 5% argininetilskud, har vist sig at kunne reducere indtil flere cancermarkører i
blodbanerne, fordoble overlevelsestid og begrænse antallet af
svulster. Arginine fremmer også anti-canceraktiviteten hos de
cytotoksiske T-lymfocyter, NK-cellerne -the natural killer cells - og
andre af immunsystemets nøglefaktorer i forsvaret overfor cancer.
Derfor er nogle behandlere begyndt at supplere deres cancerpatienter med argininedoser på op til 12 g daglig.
Et fåtal af de nævnte undersøgelser synes dog at modsige nogle af
de positive resultater, specielt når det gælder visse cancertyper.
Antagelig derfor er mange behandlere tilbageholdne med hensyn
til at indsætte arginine i deres cancerbehandlingsprogrammer.
Mere forskning i dette emne er stærkt tiltrængt.
Arginine hjælper - ligesom ornithine og asparaginsyre - mod
ufrugtbarhed hos mænd forårsaget af motilitets-problemer i
sæden. Sædvæsken indeholder op til 80% af denne aminosyre.
(Problemet kan dog også skyldes blandt andet zinkmangel). Den
fremmer sårheling og modstandskraft overfor sygdomme og
styrker thymusaktivitet og dermed immunforsvar. Den fremmer
også glukosetolerancen og forbrændingen af fedtvæv og øger
dermed vægttab. Arginine er nødvendig for normal funktion af
hypofysen, den fremmer regeneration af leveren og frigiver

væksthormon samt øger produktionen af kreatin. Danner ved
hydrolyse aminosyrerne citrulline og ornithine - se afsnittene om
disse!
Terapeutiske doseringer: Generelt 2 g daglig på tom mave
umiddelbart før sengetid eller - efter nogle behandleres opfattelse 3 g 2 gange daglig. Op til 8 g daglig for ufrugtbarhed hos mænd.
Ved skizofreni ikke over 30 mg daglig. Ligesom methionine,
taurine og glycine sænker arginine blodcholesterol. Doseringer på
6 g kan reducere cholesterol med hele 10 procent. Denne virkning
fremmes også af kost, der har et lavt lysineindhold og en høj
koncentration af arginine, antagelig på grund af at kødproteinet
her er udskiftet med protein fra kornsorter. Angående cancer- se
ovenfor!
Giv agt! Argininetilskud bør undgås ved herpesinfektion - se
herom mere i afsnittet om lysine. Bør heller ikke gives isoleret og i
megadosering til børn i voksealderen eller personer med tendens
til skizofreni. Tør, grov hud kan tydes som et tegn på overdosering. Doseringer på over 40 g daglig kan hos patienter med levereller nyrelidelser resultere i livstruende tilstande med forhøjet
kalium og fosfor i blodet. Meget høje tilskud af arginine kan
medføre vandig diarré. Patienter, der lider af pseudomonasinfektion, bør undgå arginine både i kostvalg og som tilskud, da
infektionen trives på denne aminosyre. En diæt med lavt arginineindhold kan hjælpe med til at holde lidelsen under kontrol.

Asparaginsyre og asparagine
Nøgleord:
Asparaginsyre er ikke en essentiel aminosyre. Den fremstilles ud
fra glutamate med hjælp fra blandt andet vitamin B-6. Asparaginsyre er aktiv i både urinsyrecyklussen - der står for organismens
omsætning af urin- og kvælstof - og citronsyrecyklussen - der
håndterer kulhydratstofskiftet. Den er således deltager i to af

kroppens vigtigste biokemiske funktionsområder og er derfor
involveret i talrige vigtige aktiviteter. Yderligere opbygger den
pyrimidiner, der indgår i DNA, samt orotaterne. Asparaginsyre
findes i høje koncentrationer overalt i kroppen.
Asparagine er den biokemiske forbindelse indgået mellem
asparaginsyre og ATP (adenosin-tri-fosfat), cellernes energibriketter opberedte til forbrænding og produktion af celleenergi.
Glutaminsyre og glutamine danner et tilsvarende par. I begge
tilfælle kan aminosyren transportere og levere ATP efter behov i
vævene. Afgifter ammonia i vævene og beskytter derved centralnervesystemet. Fremmer udholdenheden under stærk fysisk
aktivitet som sport og idræt. Fremmer optagelse af mineraler fra
tarmen og mælkeydelsen hos ammende kvinder. Opbygger muskelvæv. Kontrollerer stofskifteaktiviteter i hjernen og nerverne og
benyttes til behandling af skader i disse områder. Asparaginsyre
indgår i dannelsen af DNA og RNA og aminosyren threonine; er
også leverbeskyttende og modvirker udmattelse.
Terapeutisk dosering: Op til 2 g dagligt.

Carnitine
Nøgleord:
Kroppens egen selvproducerede hjertestyrkning er i første række lcarnitine, der leverer energi til musklerne, i første række hjertemusklen, og gør dette ved at formidle fedtforbrændingen i cellerne.
L-carnitine har fået sit navn efter det latinske ord carnis, der
betyder kød. Et ord vi også genkender i, for eksempel, karneval!
Navnet fortæller umiddelbart, hvor vi kan finde aminosyren. Den
koncentrerer sig i muskler, især hjertemuskel, og andet kødvæv,
men findes næsten ikke i planteproteiner. Derfor er der en ikke
ringe risiko for, at vegetarer og veganere kan komme til at mangle

carnitine. Konsekvenserne af sådanne mangeltilstande kan blive
alvorlige, især for folk disponerede for hjertelidelser.
Den dyriske organisme, og dermed altså også den menneskelige
biokemi, kan vanligvis selv producere aminosyren l-carnitine af
aminosyren l-lysine, men kun med hjælp fra blandt andet l-methionine og vitamin C. Det er imidlertid en produktion, man ikke
skal tage for givet. For det første indtager de allerfleste mennesker
ikke tilstrækkeligt meget vitamin C til at formidle omsætningen af
l-lysine til l-arginine, og for det andet drejer denne omsætning sig
om en 5-trins proces, der kræver et antal enzymer. Hvis der
mangler blot et enzym, som mange mennesker ikke producerer
nok af og som hos nogle individer af arvelige årsager helt svigter,
går omsætningen helt i stå. Personer, med en sådan enzymmangel,
har et meget kummerligt og forkortet livsforløb, hvis de ikke i tide
diagnosticeres og behandles korrekt, nemlig med tilskud af lcarnitine.
Dialysepatienter vil også komme til at mangle l-carnitine, med
mindre deres tilskudsbehandling tager højde for denne risiko.
Efter dialyse oplever patienterne gerne en udpræget muskelsvækkelse. De har svært ved at holde fast om ting og løfte selv små
genstande. De kan også få problemer med at tygge og synke.
Undersøgelser af disse patienter har afsløret, at dialysen fjerner så
meget som 66 procent af blodets l-carnitine og kroniske nyrepatienter under regelmæssig dialyse ender med at have så lidt som 10
procent af den normale l-carnitine tilbage i deres muskler. Når
disse patienter efter dialysen modtager injektioner af l-carnitine,
vil ikke blot koncentrationen af denne livsnødvendige aminosyre
stige i musklerne og blodet, men den blodmangel, der også ofte er
en konsekvens af dialysen, vil også støt reduceres, så mere ilt
bliver tilgængelig for hele organismen.
Erkendelsen af, at ikke alle mennesker fra naturens side bliver forsynet med den nødvendige l-carnitine har gjort denne aminosyre
til et af de allermest populære helsekostprodukter. I USA kan den
købes i form af helsedrik på salatbarer og tilmed i stationskiosker,

og i myldretiden ser man folk på toget tylle deres daglige
carnitinedrik i sig. Popularitet avler misbrug, og også i dette
tilfælde har uansvarlige typer prøvet at score kassen ved at sælge
billig syntetisk carnitine - alstså d,l-carnitine - til de uinformerede.
D-fraktionen i den syntetiske vare er ikke blot et spild, men efter
alt at dømme en belastning, idet den går ind og blokerer for lfraktionens aktivitet, altså den ønskede energiproduktion i
hjertecellen ved forbrænding af det - ofte uønskede - fedt. En
dårlig forretning - mildest talt!
Man skal altså som altid insistere på præcise varedeklarationer og
sørge for, at den carnitine man får er den naturlige l-form.
De lærde har faktisk langtfra været enige om, hvordan de skulle
opfatte l-carnitine, og nogle foretrækker at betragte denne substans
som et vitamin - i så fald et B-vitamin - snarere end en aminosyre.
Andre kalder den en metabim, hvilket er betegnelsen for en livsvigtig stofskiftefaktor - en essentiel metabolit. Vigtigere for os
andre er det, hvad vi kan bruge l-carnitine til.
Den første målgruppe er hjerte/kredsløbspatienter - og dermed en
meget stor del af befolkningen - hvor l-carnitine også kunne spille
en væsentlig forebyggende rolle. L-carnitine reducerer ikke alene
blodets samlede cholesterolmængde; men nedbringer især
triglyceriderne, altså det blodfedt, der faktisk udgør en større
risikofaktor end den generelle cholesterolkoncentration. Samtidig
øger den imidlertid også HDL - high density lipoproteins - ofte kaldet "den gode" eller "den gavnlige" cholesterol, som er den eneste
type af denne substans, der rent faktisk nedsætter risikoen for
blodprop i hjertekranspulsåren, altså koronartrombose. Patienter
på veljusterede doseringer af l-carnitine har i almindelighed aldrig
forhøjede blodfedtværdier, hverken med hensyn til cholesterol
eller triglycerider. Men derudover har dette tilskud andre gunstige
virkninger. Det forbedrer uregelmæssig hjerterytme, nedsætter antallet af anfald af angina pectoris, reducerer elektrokardiografiske
afvigelser, øger modstandsevnen overfor stress og forbedrer
tolerancen overfor fysisk aktivitet hos patienter med lidelser i

kranspulsårene.
Dyreeksperimenter har afsløret, at hjerteanfald hurtigt tømmer
vævet for l-carnitine, men ekstra tilskud i tide kan være livsreddende. Tilskud af l-carnitine medførte øgede energiressourcer i
form af ekstra ATP (adenosintrifosfat) og udvidede blodkarrene.
Udvidelse af blodkarrene er også del af den mekanisme, hvormed
l-carnitine virker som blodtrykssænkende middel.
Selv om hjertekarlidelserne utvivlsomt er det område, hvor lcarnitines største velsignelser vil åbenbare sig i en forhåbentlig
ikke for fjern fremtid, så er der her også lindring at hente for andre
end denne store gruppe patienter. Populært kaldet "fedtlever" og
ofte provokeret af alkoholindtagelse er cirrhose en leverlidelse,
hvor sundt funktionelt væv erstattes med fibrøst ikke-fungerende
degenereret væv. Patienterne viser ofte udpræget mangel på lcarnitine. Dyreforsøg har vist, at tilskud af l-carnitine ikke blot
hindrer ophobningen af leverfedt, men også normaliserer
koncentrationen af l-carnitine i blodet. Endnu har man ikke
overført disse iagttagelser til patientbehandlingen, men det skulle
være uproblematisk og perspektivet er lovende.
Nedsat skjoldbruskkirtelaktivitet i vor tid er en meget almindelig,
men ofte udiagnosticeret lidelse. Den er ofte medfødt, men
forværres ved tobaksrygning, amalgamforgiftning, røngtgenstråling og en række andre faktorer. Konsekvenserne er oftest
fedme, træthed og depression, nedsat immunrespons, impotens og
frigiditet, svingende blodsukkerkoncentration, hjertekarsvækkelse
og stribevis af andre plager.
Hos nogle patienter er der en sammenhæng mellem lavt l-carnitine
i serum, høj triglyceridkoncentration i blodet og lav skjoldbruskkirtelaktivitet - også kaldet hypothyroidisme - og iøvrigt
også i det samlede billede med lav binyreaktivitet og nedsat
produktion fra hypofysen. Det kan måske derfor være en god ide
at kombinere behandlingen af lav skjoldbruskkirtelaktivitet med lcarnitine.

Fysisk træning hæver l-carnitinekoncentrationen i vævene, og
dennne hævede koncentration forbedrer tolerancen overfor stress
og yderligere fysisk aktivitet. Det har været på tale, at l-carnitine
kan forbedre sportspræstationer, især hvor udholdenhedsfaktoren
er af væsentlig betydning, og hvor derfor fedtforbrændingen kan
blive altafgørende. Nogle få undersøgelser - med løbere og
brydere - viser, at sportsfolk kan have fysiologiske fordele af
tilskud af l-carnitine.
Mange har den opfattelse, at de bør hente alle deres nutrienter
gennem føden, og at en korrekt sammensat kost skal kunne dække
alle deres behov. Det kan måske lade sig gøre i tilfælde, hvor folk
er unge, raske, biokemisk velfungerende og ikke belastet af
forurening, fejlernæring eller forgiftninger, der er næsten
uundgåelige i det moderne miljø. Sådanne ideelle situationer er
sjældne, og blot et enkelt blik på koncentrationerne af l-carnitine i
normale fødevarer afslører, at et dækkende kombinationsprogram
ikke ville være let at sammensætte. Koncentrationen af l-carnitine
topper med bøf og bacon! Det første tilmed cirka 4 gange så meget
som nummer to, og tilmed omkring 18 gange højere end fisk og
kylling - og næsten 600 gange højere end asparges!
Så glem det! - Effektivt l-carnitine tages som kosttilskud.
Carnitine var i en lang periode det mest solgte aminosyrepræparat
i den vestlige verden idag. Det fås i håndkøb og i mange levnedsmiddel-forretninger i store dele af den engelsktalende verden.
Fjerner triglycerid og frie fedtsyrer i blodet og omsætter fedtvæv til
energi. Mangler i hjertemuskulaturen hos patienter med hjertesvigt. Ophæver kredsløbsforstyrrelser som for eksempel claudicatio (vindueskikkersyge) og kan kurere ufrugtbarhed hos mænd,
når denne skyldes manglende motilitet i sæden. Modvirker angina
pectoris, diabetes og lever/nyre-lidelser. Kræver C-vitamin for at
kunne fungere.
Terapeutisk dosering: Op til 3 g dagligt.

Citrulline
Nøgleord: Udmattelse.
Tilhører urinsyrecyklusgruppen af aminosyrer sammen med
arginine og ornithine. Afgifter vævene for ammoniak og modvirker fysisk udmattelse. Citrulline er strukturelt og funktionelt nært
beslægtet med arginine og ornithine. Den dannes i organismen
fortrinsvis ud fra ornithine eller lysine. Indtages først og fremmest
gennem planteføde, især løg og hvidløg, og lejrer sig fortrinsvis i
leveren. Som forløber for såvel arginine som ornithine kan den
fremme dannelsen af væksthormon. Skønt denne aminosyre har
været anvendt siden 50'erne til behandling af udmattelsestilstande,
benyttes den på grund af utilstrækkelig forskning og kompliceret
biokemi stadigvæk kun sjældent i sygdomsbehandling. En del af
problematikken består i at de nævnte nærtbeslægtede aminosyrer
ikke blot i udstrakt grad omdannes til hinanden, men også
indbyrdes konkurrerer både om optagelse og anvendelse i
organismen, og således i visse situationer ligefrem kan blokere for
hinanden.
Terapeutisk dosering: Ikke etableret.

Cysteine, cystine og n-acetyl cysteine
Nøgleord: Afgiftning, udrensning, bly- og kvivksølvforgoftning
(amalgam), rygnign, udstødningsgasser, levercirrhose, cancer,
bestråling.
Disse ikke-essentielle aminosyrer hører til den svovlholdige
gruppe sammen med methionine, taurine og tripeptidet glutathione. Cysteine er den styrende aminosyre i opbygningen af
glutathione, der er et tripeptid sammensat af de tre aminosyrer
cysteine, glycine og glutamine. Glutathione er en af naturens
allervigtigste antioxidanter. Det er ikke muligt helt at erkende

cysteines betydning uden at gøre sig bekendt med glutathiones
funktioner, som er beskrevet i separat afsnit her i bogen.
Cysteine er en ikke-essentiel svovlholdig vandopløselig aminosyre, en kraftig anti-oxidant og terapeutisk set måske den mest
interessante på grund af sin effektivitet og sit brede virkeområde.
Dens fremragende evne til at fjerne skadelige substanser fra
organismen gør den velegnet både til forebyggelse og behandling
af cancer. Den fjerner tungmetaller, beskytter mod rygning og
alkohol, inaktiverer frie radikaler og beskytter mod både røntgen
og kernestråling.
Svovlholdige substanser med afgiftende virkninger findes vidt
udbredt i naturen, og de er formodentlig, så langt tilbage som
menneskeheden har været i stand til at gøre helseerfaringer, blevet
benyttet til forebyggelse og behandling af sygdomme. Hvidløget,
brugt siden den ægyptiske oldtid, er det klassiske eksempel.
Talrige andre kunne nævnes. De blev allerede dengang brugt mod
en lang række forskellige lidelser fra psoriasis og gigt til mentale
sygdomme
Visse svovlforbindelser er dog mere effektive end andre, og
hovedårsagen til cysteines forbløffende spektrum af aktiviteter
ligger først og fremmest i molekylets særlige svovlbinding, der
består af en såkaldt thiol-gruppe, hvilket vil sige et svovlatom
bundet til et brintatom.
Denne thiolgruppe sidder for enden af cysteinemolekylet og er
ansvarlig for aminosyrens antioxidant aktivitet. Det er med dette
våben at molekylet hindrer den iltning eller forharskning af
følsomme vitale strukturer, der ellers kunne medføre degeneration
og alderssvækkelse eller sygdomme som cancer.
Når cysteinemolekylet går i krig mod de frie radikaler, mister det i
kampens hede brintatomet i thiolgruppen, og det resterende
svovlatom kobler sig sammen med at andet svovlatom på et andet
cysteinemolekyle. Sammen danner de to molekyler således ét
molekyle cystine, der altså indeholder to indbyrdes forbundne

svovlatomer og derfor kaldes et disulfid. Denne forbindelse er
meget stærk og ansvarlig for strukturen i mange modstandsdygtige peptider og proteiner, for eksempel i hår og negle. Men cystine
har mange andre indtil videre delvis uerkendte biokemiske
funktioner, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved, at man
finder meget lave cystineværdier i visse tilfælde af astma og
allergier, depressioner og psykoser, ledegigt og forhøjet blodtryk.
Cystine er en stabil forbindelse, der ikke har nogen antioxidantvirkning. Den aktive antioxidant cysteine omdannes
faktisk meget let til den inaktive substans cystine. Dette må man
tage højde for i terapien. Og det gør man ved at dosere cysteinet
sammen med vitamin C og således stabilisere, så det ikke mister
sin antioxidantevne, inden der er behov for det i organismen.
Doseringsforholdet mellem cysteine og vitamin C skal være 1:3.
Cysteine kan også stabiliseres ved at blive omdannet til N-acetylcysteine - normalt forkortet til NAC.
Hårtab og skaldethed skyldes ofte hovedsagelig mangel på de
svovlholdige aminosyrer og især cysteine/cystine. Keratin består
af 12% cystine og folk, der lider af hårtab, har ofte lave cysteine/cystine-værdier i vævene. Forsøg med både dyr og mennesker
har vist at tilskud af svovlholdige aminosyrer øger både det
enkelte hårs diameter og hårtætheden.
En kvindelig patient på knap 30 år led af voldsomt hårtab. Håret
løsnede sig faktisk i tætte totter. Hendes plasmaaminoanalyse viste
lave værdier for cysteine og taurine og hun begyndte med et
tilskud på 1 g cysteine morgen og aften. Det forbedrede ikke
hendes hårtab; men da doseringen blev ændret til 5 g cysteine 2
gange daglig ophørte hårtabet indenfor en måned.
En kvindelig patient på 35 år oplevede under en depression et
voldsomt hårtab, der imidlertid ved hjælp af 1½ g cysteine 2 gange
daglig ophørte i løbet af to uger. Selv om opgaven drejer sig om at
tilføre håret cystine, er det foretrukne tilskud også i disse tilfælde
cysteine.

Som det forholder sig med hår, sådan også med hud. Underskud
af svovlholdige aminosyrer svækker vor ydre beskyttende
indpakning. Cysteine har vist sig nyttig i behandlingen af
hudlidelser, sår og eksemer. Især psoriasis, der traditionelt har ry
for at reagere positivt på svovlbehandling, forbedres med cysteine.
Endnu mere sårbar end huden er kroppens slimhinder, og de mest
udsatte er selvfølgelig luftvejene, især hvis man er ryger - aktiv
eller passiv - eller er tvunget til at leve med luftforurening. De
hundredevis af giftige kemikalier i cigaretrøg svækker lungealveolernes hvide blodlegemer, især makrofagerne, i deres angreb på
bakterier og andre sygdomsforvoldere, ja, sågar cancerceller. Det
er klogt at beskytte sig overfor tobaksrøgen med cysteine, gerne
sammen med vitaminerne A, C og B-1 (thiamin) samt zink og
selén. Bedst er det selvfølgelig helt at holde op med at ryge. Men
hvad med de stakkels passive rygere, der er tvunget til at trække
det vejr, de andre producerer?
Når talen er om luftvejsproblemer har cysteine også en anden
funktion: som slimløsende middel. Her bruger man normalt Nacetyl-cysteine (NAC) i form af spray eller opløst brusetablet. Men
NAC i tablet- eller kapselform er også virksom, for eksempel
overfor kronisk bronchitis, undertiden i så lave doseringer som 200
til 500 mg morgen og aften. NAC-spray bruges ved astma, cystisk
fibrose, kronisk bronkitis, emfysem og andre lidelser i luftvejene.
Nogle astmatikere har været i stand til at stoppe brugen af deres
receptmediciner, inklusiv inhalator, og klare sig udelukkende på
aminosyretilskud. Da mange astmamediciner har svære bivirkninger, er der væsentlige fordele at opnå ved denne udskiftning. Nacetyl-cysteine = NAC er en molekylær variant af cysteine,
patentérbar og derfor værd for producenter og distributører at
investere i. Antagelig derfor findes der uforholdsmæssigt mange
undersøgelser om NAC, der er stabilere end cysteine og siges at
være mere effektiv. Om denne sidste påstand er korrekt er endnu
uafklaret.

Diabetikere har øgede behov for både cysteine og taurine, især
under ketose, hvor de udskiller store mængder af disse to
aminosyrer. Cysteine er - sammen med methionine - også
væsentlig for syntesen af lipoinsyre ud fra linolénsyre. Lipoinsyre
har vist sig gavnlig ved diabetes, hvor det kan nedsætte insulinbehovet.
Vedligeholder vækst af hår og negle. Bruges i behandling af
bronchitis og asthma. Beskytter mod fri radikaler. Modvirker
rynker. Mange ældre og kronisk syge har stort udbytte af tilskud
af denne aminosyre. Cysteine har med godt resultat været brugt i
behandlingen af visse typer psykoser. Fremmer sårheling efter
kirurgiske indgreb og brandsår. Fremmer dannelsen af karoten og
optagelsen af jern. Opløser slim i åndedrætsorganerne og
afhjælper alkoholforgiftning ("tømmermænd"). Cysteine omdannes let til cystine, men mister herved nogle af sine biologiske og
terapeutiske virkninger. For at hindre denne omdannelse skal
Cysteine indtages sammen med askorbinsyre i forholdet 1:3. Det er
som nævnt også muligt at give denne aminosyre i form af n-acetylcysteine (NAC), der ikke så let omdannes til cystine.
Terapeutisk dosering: Begyndende med 500 mg daglig - for at
undgå fordøjelsesproblemer - og optrapning til 3 eller 4 g daglig.
Enkelte forskere har brugt dosering på op til 7 g daglig.
Giv agt! Bør kun gives i moderate doser til diabetikere, især hvis
disse får insulin. Man bør være opmærksom på, at store cysteinetilskud kan være belastende for personer med disposition for
dannelsen af cystineholdige nyresten og galdesten. Langt de fleste
tilfælde af nyresten er inidlertid ikke cysteineprovokerede, men
formeret ud fra oxalsyre.

Fenylalanin (phenylalanine)
og d,l-fenylalanin (phenylalanine)

Nøgleord: Depressioner, kønsdrift, indlæringsevne, hukommelse,
almindelig årvågenhed, mæthedsfølelse, vægtkontrol, smertebehandling.
Fenylalanin er en essentiel aminosyre, der i organismen omdannes
til den beslægtede tyrosine. Den er en af de tre såkaldte aromatiske
aminosyrer, tryptofan og tyrosine er de to andre. Ligesom tyrosine
er fenylalanin forløber for dannelsen af neurotransmitterne som
dopamine, epinephrine og norepinephrine samt tyramine og de
meget væsentlige catecholaminerne. Fenylalanin indgår også som
bestanddel i psykotropiske substanser som mescalin, morfin,
papaverin og codein.
Selv om fenylalanin spiller en overvældende og mangesidig rolle i
hjernens biokemi, findes den ikke her i sin frie form. Derimod
indgår den i talrige andre aktive substanser - såsom neuropeptider
- af stor betydning for i første række centralnervesystemets
funktion og de mentale processer.
Fenylalanin nedbrydes under normale omstændigheder i leveren
af enzymet phenylalanine hydroxylase og omdannes derved til
tyrosine. De samvirkende nutrienter i fenylalanins stofskifte er
vitaminerne B-3 (niacin), B-6 (pyridoxin) og C plus folinsyre samt
mineralerne jern og kobber. På grund af et arveligt enzymbrist
finder denne omdannelse ikke sted hos patienter med sygdommen
fenylketonuri = PKU. Se herom senere i dette afsnit.
Myndighederne i USA har ansat det voksne menneskes gennemsnitlige daglige behov for fenylalanin til cirka 1 g. Men fremstående forskere indenfor orthomolekylær psykiatri har påpeget af, at
normale sunde individer indtager omkring 5 g daglig og formodentlig egentlig har behov for cirka 8 g. De anbefaler, at den
samlede daglige indtagelse af fenylalanin ligger på gennemsnitlig
16 g. Det må imidlerid her noteres, at indtagelse af fenylalanin vil
øge organismens depoter af tyrosine, mens indtagelsen af tyrosine
ikke vil fremme kroppens koncentration af fenylalanin.

Fødevarer rigest på fenylalanin er, som for de fleste aminosyrers
vedkommende, kødproteiner - dog med hvedekim som en enkelt
undtagelse. Langt den højeste koncentration finder man i vildtkød.
Al naturlig fenylalanin er selvfølgelig l-fenylalanin. D,l-fenylalanin
er imidlertid også meget benyttet i sygdomsbehandlingen og er i
visse situationer - for eksempel ved smertebehandling - at
foretrække. Det usædvanlige ved d-formerne af både fenylalanin
og tyrosine er, at de - i modsætning til d-formerne af de fleste
andre aminosyrer - i leveren enzymatisk vil blive omdannet til lformer. D-former af andre aminosyrer har undertiden vist sig ikke
blot unyttige, men skadelige for immunreaktionen og i visse
tilfælde direkte giftige. Tidligere omtaltes i den videnskabelige
litteratur d,l-fenylalanin forkortet som DLPA. Men på et tidspunkt
blev denne betegnelse mønsterbeskyttet og kan derfor ikke
længere bruges generelt, men kun om et firmas produkt (Twinlab).
Underskud af catecholaminer i centralnervesystemet har i over en
menneskealder været anset for årsagen til visse former for
depressioner. Den rationelle og effektive måde at behandle disse er
ved at tilføre catacholaminernes biokemiske forløber - altså
fenylalanin. L-tyrosine og l-dopa er også forløbere, men fenylalanin er forløberen for dem alle og i praksis mest effektiv. Svære
tilfælde kan kræve doseringer på op til 6 g daglig. Sådanne
massive tilskud bør kun gives under konstant klinisk observation.
I det hele taget må man holde sig for øje, at fenylalanin i mange
henseender er en substans med janushoved og især ved massiv
langtidsterapi bør man betænke forholdene omkring for eksempel
andre sygdomstilstande som betændelser og leverlidelser og deres
relation til BCAA-stofskiftet som del af det samlede biokemiske
scenario.
D,l-fenylalanin har den enestående evne, at den i centralnervesystemet kan blokere for visse enzymer - encefalinaserne - der
normalt nedbryder de naturligt forekommende kraftigt smertestillende morfinlignende hormoner - endorfiner og encefaliner - som
vor egen organisme producerer. Ved at hindre disses nedbrydning

og derved øge deres koncentration i vævene kan man således
fremme kroppens eget smerteforsvar. Metoden har vist sig effektiv
overfor en lang række lidelser, hvor smerterne ofte ikke har
kunnet bringes under kontrol med andre - og som regel meget
skadelige - midler. Det drejer sig om smerter i led, ryg og lænd,
ofte i forbindelse med gigt og rheumatisme, om menstruelle
smerter og smerter efter ulykker - som for eksempel piskesmældstraumer - samt svær hovedpine og migræne. Selv smerter
forvoldt af metastatisk knoglecancer, upåvirkelig af andre
smertestillende midler, kunne bringes under totalt kontrol på en
dosering af 1½ g d,l-fenylalanin morgen og aften.
Vævskoncentrationen af fenylalanin er øget ved infektioner,
betændelsestilstande, leverlidelser og høj indtagelse af fedt og
kulhydrater. Tilskud af BCAA - se disse! - kan forbedre disse
tilstande. Visse cancerformer, men ikke alle, trives på fenylalanin.
Melanomer, de gennemgående meget ondartede cancertyper
udgået fra pigmentceller, samt visse adenocarcinomerkræver
fenylalanin for at udvikles, og man har derfor forsøgt at sinke
deres vækst ved at reducere eller blokere patientens indtagelse af
fenylalanin. Resultaterne af denne behandlingsform er imidlertid
uklare.
Tyraminerne er et stofskifteprodukter fra tyrosine, dopa eller
dopamin. Deres funktion er delvis ukendt. I kombination med den
type antidepressive mediciner, der går under betegnelsen monoamin-oxidase-hæmmere = MAO-hæmmere, kan de forvolde
hovedpine og kraftig blodtryksstigning. Selv uden medikation kan
tyramineholdige fødevarer - som stærke oste, chokolade, lever,
rødvin, bananer, surmælksprodukter, nødder, vanille, soyasauce hos disponerede personer provokere
hovedpine eller migræne.
Terapeutisk dosering: L-fenylalanin: 500 mg 1 til 2 gange dagligt
stigende til 2 g samlet i op til 2 uger ved for eksempel depression,
afgiftning og vægttab. Må ikke tages sammen med MAOhæmmere som Marplan, Cinemet, Eldepryl eller lignende.

Patienter, der lider af for højt blodtryk, bør tage denne aminosyre
med forsigtighed og under stadig kontrol.
D,l-fenylalanin (syntetisk fenylalanin) er et kraftigt virkende, ikke
vanedannende og ugiftigt smertestillende middel uden bivirkninger. Det stimulerer centralnervesystemets eget smertekontrolsberedskab (158). Mere virksomt end traditionelle smertestillende
midler ved en lang række kroniske sygdomme som gigt og
rheumatisme, migræne, muskelkramper, neuralgier eller smerter
efter operative indgreb. Må ikke bruges under svangerskab, af
patienter, der lider af Føllings sygdom (fenylketonuri = PKU),
hudcancer eller for højt blodtryk.
Terapeutisk dosering: 800 mg tages 15 minutter før hvert måltid 3
gange dagligt. Den smertestillende virkning skulle begynde efter 4
dage, men begynder undertiden først efter 3 til 4 uger. Hvis ingen
bedring er indtruffet i løbet af de første 3 uger, fordobles doseringen de følgende 2 til 3 uger. Hvis der stadig ikke er opnået en
virkning, hører patienten til de 5 til 15%, der ikke kan hjælpes ved
denne metode. Personligt vil jeg anbefale at kombinere forsøget
med akupunktur, da denne fremgangsmåde erfaringsmæssigt
scorer højere. Mange patienter, der ikke reagere nævneværdigt på
ortodokse smertestillende midler, reagerer meget positivt på d,lfenylalanin. Når man har opnået et gunstigt resultat, modererer
man doseringen til det minimum, der er tilstrækkeligt. Mange
patienter klarer sig på denne måde med et individuelt program på
en uge eller to ugers behandling inden for hver periode på en eller
halvanden måned.
Giv agt! Må ikke bruges under svangerskab og ikke af patienter,
der lider af Föllings sygdom (fenylketonuri = PKU), af hudcancer
eller for højt blodtryk. Må ikke tages sammen med MAOhæmmere som Marplan, Cinemet, Eldepryl og lignende. Patienter,
der lider af for højt blodtryk, bør bruge denne aminosyre med forsigtighed og under stadig kontrol.

PKU = fenylketonuri = Føllings sygdom
Denne medfødte sygdom skyldes i første række et enzymsvigt,
nemlig manglen på phenylalanine hydroxylase, ansvarlig for
omdannelsen af fenylalanin til tyrosine. Der findes imidlertid flere
former for PKU og det biokemiske billede er både langt mere
detailleret og tildels også uklart. Screening ved fødslen og rationel
ernæringsterapeutisk behandling under opvæksten - først og
fremmest en kraftig reduktion af indtagelsen af fenylalanin redder nu om dage de fleste børn fra mental og fysisk degeneration og en tidlig død, hvilket var den skæbne, der i størstedelen af
menneskehedens historie mødte dem. I vore dage kan sygdommen holdes under kontrol.

Aspartam
Da det kunstige sødemiddel aspartam, også kaldet nutrasweet,
indførtes på verdensmarkedet forårsagede det betydelig debat og
vægtige protester. Siden er stoffet blevet vidt udbredt og debatten
og protesterne er praktisk talt forstummet. Desværre!
Den kemiske struktur af aspartam - 200 gange sødere end stødt
melis -er de to aminosyrer asparaginsyre og fenylalanin tilsammen
forbundet med methylalkohol (metanol) til ét molekyle.
Stoffet nedbrydes under kogning og i surt miljø, hvad der i høj
grad har begrænset dets muligheder indenfor levnedsmiddelindustrien. Men det kan bruges i læskedrikke,
kakaopulver, tebreve, konfekt, tyggegummi, sødetabletter,
diabetikervarer, slankemidler og deslige, - og det er her, vi finder
det - ofte uden at vide, hvad det egentlig er, vi finder!
Når aspartammolekylet splittes i organismen frigøres fenylalanin.
Folk med højt blodtryk og dem, der tager anti-depressiv medicin
af anti-MAO-typen (monoaminoxidasehæmmere), bør jo undgå
fenylalanin i større mængder. Gravide kvinder og spæde børn bør

også holde sig fra større mængder koncentreret fenylalanin. Visse
forskere mener, at større indtagelse af fenylalanin hos vordende
mødre nedsætter afkommets intelligenskvotient, og at spædbørn
reagere på samme måde. En meget lille og veldefineret gruppe
patienter, der helt klart ikke tåler noget drastisk udsving i deres
indtagelse af fenylalanin udover det fastsatte tolerable minimum,
er de børn, der lider af den heldigvis ret sjældne medfødte sygdom
fenylketonuri - i international forkortelse PKU. Alt dette er
betænkeligt nok i sig selv.
Men så er der den tredie og sidste faktor: metanol = metylalkohol eller på jævnere dansk - træsprit! Ikke alene er træsprit i sig selv
giftigt; men det kan også ved sin kemiske indblanding ændre
virkningen af andre substanser. Træspritforgiftninger er traditionelt velkendte. Tragiske tilfælde med metanolforgiftning, ofte med
dødelig udgang, følger regelmæssigt i kølvandet på ulovlig
smugdestillation over hele verden.
Det er værd i denne forbindelse at notere sig, at de mest almindelige forgiftningssymptomer rangerer fra synsforstyrrelser til total
blindhed. Det er også værd at notere, at forgiftningsrisikoen ved
metanol/træsprit er betydeling mindre udtalt ved alkoholindtagelse, fordi "rigtig alkohol" - altså ætanol - i organismen konkurrerer med metanol/træsprit, dermed blokerer og forsinker dens
omsætning og således udtynder dens giftvirkning. Dette forhold er
så udpræget, at man faktisk giver alkohol som modgift i den
akutte behandling af metanol/træsprit-forgiftning.
Når metanol/træsprit optræder som naturlig forekomst er det
almindeligvis i selskab med ætanol. Men når metanol-fraktionen
er uden konkurrence fra "normal" alkohol, kan de negative
virkninger forventes at blive langt alvorligere. Mange af de
registrerede kalger over aspartam opregner symptomer svarende
til dem, man finder ved metanolforgiftning, i første række
hovedpine, desorientering og svære synsforstyrrelser.
De amerikanske sundhedsmyndigheders hovedorganisation FDA

begyndte i 1985 at indsamle klager over negative reaktioner på
ingredienser i fødevarer. Af de 6000 indkomne klager, omhandlede de 80% aspartam!
Aspartamproblematikken er blevet behandlet indgående i
litteraturen (159),(160),(161),(162),(163). - Se også herom afsnittet
senere i bogen.

Gamma-amino-butyl-syre = GABA
Gamma-amino-smørsyre = GABA
Nøgleord: Blodtryk,
alderdomssvækkelse.

epilepsi,

intelligenskvotient,

ængstelse,

GABA er en ikke-essentiel aminosyre nært beslægtet med
glutamine og glutaminsyre. Det er en beroligende neurotransmitter. Doseringer på op til 3 g dagligt nedsætter effektivt for højt
blodtryk. Halvdelen af en gruppe diabetikere, der modtag GABA,
registrerede en signifikant reduktion af blodsukker. Hos cirka
halvdelen af en mindre gruppe patienter med lammelse, talevanskeligheder og hukommelsessvigt efter hjerneblødning havde
GABA en gunstig virkning. Halvdelen af en større gruppe
epileptikere, der modtog tilskud af GABA samt vitamin B-6
(pyridoxin) oplevede forbedring af deres tilstand. Flere andre
undersøgelser bekræfter disse resultater og viser reduktion af
antallet af anfald og deres sværhedsgrad. 1 til 3 g daglig i
kapselform har kunnet hæve intelligenskvotienten hos mentalt
retarderede personer. Virker beroligende på nervesystemet og
hjælper mod forstørret blærehalskirtel. Denne lidelse kan også i
første række være forårsaget af zinkmangel. GABA har vist sig i
visse tilfælde at have en effekt overfor cancer, især eksperimentelt
provokerede sarkomer, men yderligere forskning kræves for at
disse muligheder kan vurderes.

Terapeutisk dosering: Begyndende med 50 mg dagligt i kapselform eller opløst under tungen.
Giv agt! Tolerancen overfor GABA er hos mange mennesker
begrænset. Doseringer bør optrappes langsomt over uger og
samlet ikke overskride 3 g dagligt.

Glutamine og glutaminsyre
Nøgleord: Alkoholisme, narkomani, udmattelse, depression,
impotens, frigiditet, immunsvigt, forbrændinger, gigt, lupus,
mavesår, tarmbetændelse, Crohns sygdom, kemoterapi, strålebehandling, allergier, PGS = permeable gut syndrome = gennemsivning
fra perforeret tarm, diarré, leverproblemer, muskeltab.
Glutamine er en af de tre aminosyrer, der indgår i opbygningen af
glutathione, et tripeptid sammensat af cysteine, glycine og
glutamine. Glutathione, som er beskrevet andetsteds her i bogen,
er en af naturens allervigtigste antioxidanter.
Glutamine, men ikke Glutaminsyre, kan passere gennem blodhjerne-barrieren. Denne aminosyre kunne, hvis kendskabet til den
blev udbredt og dens biokemiske funktion forstået, revolutionere
behandlingen af en lang række sygdomme, især de såkaldte
"mentale" sygdomme og afhængighedstilstande som alkoholisme
og narkomani. Intensiv forskning siden 1950'erne har etableret
dens uomtvistelige værdi i praktisk talt alle forhold, hvor overbelastning af centralnervesystemet er tilstede. Det gælder chock,
stress, hjernerystelse, forgiftning, iltmangel (ved drukning,
kvælningsanfald eller brand) og epileptiske anfald (petit mal). Må
imidlertid under ingen omstændigheder gives til Parkinson
patienter. Fremmer intelligensen, selv hos mentalt handicappede
børn. Nyttig i behandlingen af depressioner, mavesår, mange
nyrelidelser, beskytter mod virkningerne af alkohol, nedsætter
trangen til alkohol, narkotika og andre nydelsesgifte samt sukker.
Har med held været brugt i behandlingen af skizofrene og senile.
Sammen med andre nutrienter værdifuld i behandlingen af
adfærdsproblemer hos unge såvel som ældre. Afgifter hjernen for
ammoniak.
Modvirker visse former for impotens. Glutamine gennemtrænger
let blod/hjerne-barrieren og omdanner sig derefter til glutaminsyre, der er et brændselsstof for hjerneaktiviteten. Ved neutralisering af ammonia genomdanner syren sig atter til glutamine og

fortsætter processen. Omdanner sig også til GABA - se afsnittet om
denne - som blandt andet har en beroligende virkning på
centralnervesystemet. Læger gennemsivning fra perforerede tarme
(PMG = Permeable Gut Syndrome) og reducerer sammen med
vitamin B-3 betændelsestilstande ved gigt og rheumatisme. Styrker hukommelsen.
Glutamine er en rig energikilde for kroppens celler, og dette
gælder også for visse typer cancerceller. Reduceret glutamineindtagelse og behandling med enzymer, der nedbryder glutamine i
vævene, har derfor været benyttet i cancerbehandling og især vist
sig nyttig i for eksempel akut leukæmi. Imidlertid kan den derved
påførte glutaminemangel i den øvrige del af organismen føre til
svære bivirkninger.
Der er heller ikke udelt enighed om glutamines betydning for cancerpatienten. Modstridende rapporter har set dagens lys, og nogle
forskere og behandlere anbefaler glutaminetilskud til deres
cancerpatienter, ikke mindst når de modtager kemoteraapi. Her
har det nemlig vist sig, at glutaminetilskud i væsentlig grad kan
formilde de ofte svære bivirkninger, der som regel følger af denne
behandlingsform.
Dette er tilmed ikke den eneste fordel knyttet til glutaminetilskuddet. Hvis det gives i en periode før kemoterapien påbegyndes vil
det vise sig, at den påfølgende behandling giver langt bedre
resultater, end man normalt kunne forvente. Dette har været
efterprøvet i en række dyreforsøg og også i patienbehandlingen.
Samme mønster har man kunnet iagttage ved strålebehandling.
Immmunberedskabet var også bedre både hos de behandlede
forsøgsdyr og hos patienterne, hvilket blandt andet viste sig ved
en langt ringere tendens til efterfølgende infektioner - 100%
sammenlignet med 3% - og en langt højere koncentration af
glutathione i vævene. Her er det værd at erindre, at glutamine jo er
en af de tre aminosyrer, der - sammen med cysteine og glycine indgår i dannelsen af glutathionemolekylet. Og selv om det under
normale forhold i organismen er mængden af cysteine, der er den

afgørende faktor for produktionen af glutathione, så kan det meget
vel tænkes, at de ændrede biokemiske forhold hos cancerpatienten
kan føre til et glutamineunderskud, der væsentlig reducerer den
meget livsvigtige syntese af glutathione.
Det centrale spørgsmål i hele denne problematik vil selvfølgelig
være: Fremmer glutaminetilskuddet cancerens cellevækst? Og om
så er: Fremmer den mere, end den på anden måde gavner
bekæmpelsen af sygdommen? Forskerne satte sig for at belyse
dette problem. I en række dyreforsyg påviste de, at glutaminetilskud faktisk ikke fremmede cancervæksten. De glutaminebehandlede dyr viste også bedre behandlingsrespons, forstærket
immunforsvar, dramatisk lavere infektionsfrekvens og øget
overlevelse.
Den såkaldte moderne livsstil har påført civiliserede mennesker
mange lidelser, der tidligere var sjældne eller ukendte. Allergierne
er en sådan gruppe og fordøjelseslidelser som tarmbetændelse,
kronisk diarré eller forstoppelse, fødeintolerance og svampeangreb
konkurrerer om tilsvarende udbredelse. Der er en klart sammenhæng mellem disse forhold. De skadelige stoffer i vor industrimad
og -drikke ødelægger slimhinderne i vort fordøjelsessystem og
dermed disses immunsystem og indbyggede evne til at afværge
infektioner og svampeangreb samt reparere småskader, sår og slid.
Fordøjelsessystmet er bygget til at kunne overkomme en masse
tung trafik. Og hvad vi byder det er normalt heller ikke småting.
Fra det alt for søde til det alt for sure til det alkoholiske, det giftige,
det stimulerende og ting og sager, som den menneskelige
organisme aldrig skulle have været udsat for i form af konserveringsmidler, farvestoffer, mediciner med meget mere. Fra naturens
side er tarmen veludrustet med et reparationsberedskab, som er
organismens hurtigste, en celleproduktion, der kan udkonkurrere
alt andet og en energitilførsel, der går i overgear, blandt andet
fordi den kører på ren glutamine - cellernes højoktan!
Alligevel kan det blive for meget, selv for dette højeffektive
system, og når sygdom, stress og egentlig forgiftning kommer til,

nedbrydes systemet hurtigt, meget hurtigt. Svigter energitilførslen,
nedslides slimhinden, sår og betændelser opstår, bakterier og
svamp lejrer sig og gennemtrænger, perforerer den syge tarmvæg.
Derved får giftsporer og ufordøjede proteiner adgang til den
anden side af tarmvæggen, til kroppens blod og lymfesystem, der
fører disse fremmedlegemer rundt i organismen samtidig med at
immunforsvaret alarmeres. Immunberedskabet koder nu ind på et
stort antal substanser, der registreres som fjendtlige, men systemet
er under stress og overreagerer på for mange substanser. Og så har
vi en allergisk situation, hvor kroppen reagerer negativt på både
dette og hint og snart sagt alting. Den gentagne og fortvivlende
iagttagelse behandlere og patienter ofte må gøre er, at har man
erhvervet sig et par fødeallergier, så rager man som regel snart
nogle flere til sig, og når man har erkendt dem, så er der allerde
nogle nye på vej. Det er et kendt mønster, og årsagen er indlysende. Den oprindelige gennemsivning fra tarmen er ikke blevet
stoppet, og immunforstyrrende stoffer bliver ved med at flyde ind
og registreres som allergener. Dette fænomen kaldes i den
engelske videnskabelige litteratur for PGS, en forkortelse for
permeable gut syndrome, altså det symptomkompleks, der opstår
ved gennemsivning fra tarmen.
Den substans, der i første række kan blokere for denne trafik og
læge tarmen, er glutamine, som er tarmsystemets naturlige
oktanenergi. Glutaminetilskud vil øjeblikkeligt fyre op under både
celleproduktionen i slimhinden og dens immunforsvar, læge
tarmen og regenerere dens naturlige funktioner. Derfor har
glutamine været brugt med succes i behandlingen af tarmbetændelser, Crohns sygdom, mavesår, stråleskader på fordøjelsesorganer og i det hele taget talrige lidelser i fordøjelsessystemet. Under
klinisk kontrollerede forhold har man givet helt op til 40 g
glutamine dagligt fordelt på små doseringer med korte mellemrum.
Det var en af Roger L. Williams kollegaer, professor William Shive,
der i 50'erne fandt en anti-alkohol faktor i lever, kål og en række
andre levnedsmidler. Denne faktor var aminosyren glutamine.

Under laboratoriarbejdet med nogle mikrober observerede han, at
disse ikke blev skadede af alkohol, når der samtidig blev tilsat en
vis mængde glutamine.
Yderligere forskning afslørede, at glutamine generelt neutraliserede alkohols giftvirkninger, og at denne evne til at modvirke
alkoholforgiftning kunne udfolde sig i mange forskellige biokemiske miljøer. I den menneskelige organisme fungerer glutamine
blandt andet som en bæresubstans, der fragter alkoholens giftige
nedbrydningprodukter ud gennem blod/hjerne-barrieren ved
hjælp af en slags pendultrafik.
Desuden har glutamine en regulerende virkning på blodsukkeret,
fungerer som energifoder til hjernen og reducerer trangen og
behovet for alkohol selv hos vanedrankere. Det er derfor en
væsentlig hjælp ved afvænning og til neutralisering af abstinensymptomer.
Terapeutisk dosering: ½ til 8 g daglig opdelt i doser.
Giv agt! Ved nyre- og leverlidelser bør glutaminetilskud kun gives
som meget gradvis optrapning under konstant klinisk observation.
Megadoser skal tages med rigelig væske for at undgå forstoppelse.

Glutathione = GSH
Nøgleord: Antioxidant, cancer, carcinogener, aflatoxin, tungmetaller, skjoldbruskkirtel, overiltning af fedtstoffer til peroxider,
åreforkalkning, immunsystemet, makrofager, NKC = naturlige
dræberceller, allergi, øjne, stær, diabetes, hypoglykæmi, ledegigt,
skader fra røntgen og anden stråling, fra kemoterapi, rygning,
alkohol og narko.
Glutathione er et tripeptid dannet af de tre aminosyrer glutamine,
cysteine og glycine og er en af naturens kraftigste og mest
udbredte antioxidanter. Funktionelt tilhører den den svovlholdige

gruppe af aminosyrer sammen med cysteine, cystine og taurine.
Der findes praktisk talt ingen levende organismer - planter eller
dyr - på denne planet, hvis celler ikke indeholder større eller
mindre mængder af glutathione. Glutathione kan meget vel have
været en forudsætning for selve livets opståen, der fandt sted i et
miljø rigt på kulilte, peroxider, metan og ammoniak, et kemisk regi
langt mere livs-fjendtligt og giftigt end det, vi nu befinder os i.
Levende celler havde derfor allerede dengang et stort behov for
antioxidantbeskyttelse overfor den konstante trussel: at blive syret
bort i et iltrigt og giftigt miljø. Glutathiones udbredelse i naturen
og dets funktionelle tilstedeværelse i selv de mest primitive
organismer kunne tyde på, at denne substans er en af klodens
ældste organiske antioxidanter.
Glutathione fungerer selvfølgelig stadig på samme måde, som det
har gjort under hele livets udvikling på denne klode. Derfor er dets
aktivitetsspektrum også så ualmindeligt bredt og omfattende.
Derfor er det også en kærkommen faktor i det moderne miljø, der
på grund af industriel forurening er ved at blive lige så giftigt, som
det oprindelige miljø, hvoraf livet opstod. Det har af samme årsag
med god grund været foreslået, at glutathione kunne blive en
afgørende faktor i afgiftningen af hele miljøer, som for eksempel
døende søer, hvor denne antioxidant ved at favorisere alle endnu
overlevende organismer, uanset hvor primitive de er, og samtidig
blokere for forureningens giftvirkninger ville give livet endnu en
chance for at få overtaget i et ellers dødsdømt miljø.
Ligesom ved cysteine er det i glutathione thiolgruppen -SH, der er
det aktive værktøj i antioxideringsprocessen. Deraf betegnelsen
GSH for aktivt - også kaldet reduceret - glutathione. Når den
reducerede glutathione har udført sit arbejde og er blevet oxideret,
betegnes den GSSH, fordi den nu har optaget et ekstra svovlatom,
altså har dannet en disulfidbinding og er blevet inaktiveret.
Processen er en helt klar parallel til omdannelsen af cysteine til
cystine med samme inaktiverende effekt. Den meget væsentlige

forskel mellem de to reaktioner er imidlertid, at glutathione i
modsætning til cystine let kan reaktiveres til genbrug. Denne
genbrugsproces kræver blandt andet vitamin C.
Glutathione har flere vigtige beskyttelsesfunktioner i det organiske
miljø. Det er som sagt en reducerende faktor - det vil sige en antioxidant. Det er også en afgiftningsfaktor, der neutraliserer farlige
kemikalier. Det har yderligere flere vigtige funktioner i immunforsvaret. Det beskytter de røde blodlegemers struktur og funktionsevne. Yderligere har det også et job i centralnervesystemet som
neurotransmitter.
Interessant er det, at GSH-koncentration i mavesækken hos sunde
individer er meget høj, antagelig fordi organismen hermed søger
at beskytte slimhindevæggen mod erosion fra et af sine egne
nødvendige sekreter, nemlig mavesyren med dens usædvanligt
høje surhedsgrad. A propos har GSH forsøgsvis og med godt
resultat været brugt i behandliongen af mavesår.
Den ovenfor omtalte oxidering fra GSH til GSSH er ikke dets
eneste funktionsmekanisme. GSH indgår i et selénafhængigt
enzym - glyta-thionperoxidase - der, som navnet røber, specielt er
designet til at neutralisere peroxider - altså overilteforbindelser.
Vi kender allesammen til brintoverilte. Det er stoffet, der giver den
uægte blondine det unaturligt udseende hår. Når der bruges for
meget brintoverilte til eventuelt for lidt hår, kan processen også
gøre fupblondinen skaldet. Brintoverilte er nemlig et aggressivt
ætsemiddel. Vælt flasken på bordet. Bordet bliver aldrig det
samme igen. Hæld en ganske tynd opløsning i et inficeret sår. Det
ætser ihjel al infektion, bakterier og iøvrigt også omliggende sunde
celler. Men nye celler kommer til, når såret læges, så det er et
mindre problem. Værre er det, når denne ætsning finder sted inde
i organismen - for eksempel på sensitive celler i nervesystemet.
Talrige forureningssubstanser i vort miljø har eller genererer
samme ætsevirkning. Leveren er vort store afgiftningsorgan, vor

indre kommunekemi. Ved dens nedbrydning af tetraklorkulstof,
benzenforbindelser, plastic, farvestoffer, ukrudtsmidler og
sprøjtegifte dannes overilter. Overilterne er især en fare for
cellevæggene, hvis livsvigtige funktioner trues af forharskning.
Især de sårbare flerumættede fedtsyrer, der er ansvarlige for
transport og kommunikation gennem cellevæggene, angribes let af
peroxiderne, og det kan nemt medføre cellens død. Leverens
opgave er at afgifte disse overilter - altså peroxider - men leveren
selv er også i farezonen, for den har kun en vis kapacitet til at
neutralisere de farlige stoffer, og når denne kapacitet overstiges, er
den også selv åben for angreb. Hvis et sådant angreb løber løbsk,
kan overilterne ætse levercellerne og omdanne leveren helt eller
delvis til forharsket fedt, selvfølgelig i sidste konsekvens med
døden til følge.
Alt dette understreger, hvor væsentligt det er, at GSH ikke blot
fungerer i sit eget regi som antioxidant, men også i sit "udvidede
program" som del af enzymet glutathionperoxidase, der specifikt
neutraliserer overilterne. Og dette enzym er ikke det eneste, hvor
GSH spiller en nøglerolle. GSH S-transferaserne, der også opererer
i leveren, har en ikke mindre væsentlig rolle. Disse enzymer sigter
direkte mod afgiftningen af fremmede toxiske forbindelser ved at
omdanne dem til relativt harmløse substanser, som kroppen let
kan udskille. Vi ved ikke med sikkerhed, hvordan GSH Stransferaserne fungerer; men noget tyder på, at de benytter en
teknik meget anderledes end den, de fleste af os normalt forventer.
I stedet for kemisk at nedbryde det giftige stof, hvilket kan være
vanskeligt og undertiden umuligt, klistrer enzymet den giftaktive
del af forureningsmolekylet til med en substans, der afvæbner det
farlige stof. Organismen kan derefter uden risiko håndtere den
afvæbnede substans og slippe af med den gennem kroppens
normale udskillelsesapparat.
GSH, GSH-peroxidase og GSH S-transferaser har været livsvigtige
for alnaturen siden livets oprindelse. I vore dage kan vi trygt påstå,
at de har fået øget aktualitet. Disse indre økologiske rengøringsmidler kan let snart blive et spørgsmål om vor egen og alle andres

overlevelse. Den selvdestruktive mani, hvormed klodens
industrier spreder deres giftige affald, gør at vi i stigende grad får
desperat brug for store indre ressourcer af disse livsreddende
stoffer.
Den ophobning af giftstoffer, de skal hamle op med, er allerede
lang. Nitrater, nitrosaminer, opløsningsmidler, vinylklorid og
andre
nedbrydningsstoffer
fra
plasticindustrien,
PVC,
svampemidler, antibiotika, p-piller, ukrudtsmidler, farvestoffer,
insektmidler, fenoler, udstødningsgasser og tobaksrøg med
hundredevis af substanser, tungmetaller som kviksølv, kadmium
og bly, arsenik, aluminium, krom og mange andre samt et stadigt
øget udbud af giftige mediciner. De skal alle gennem leveren og
effektivt afgiftes af denne, hvis vi ikke selv skal skades af dem. Blot
nogle få af dem er nævnt her, blot nogle af dem vi kender og hvis
giftvirkninger vi har erkendt. Der er talrige andre, uerkendte og
ukendte. Listen vokser dagligt!
Forebyggelse er bedre end helbredelse. Det er en af helsekunstens
ældste og mest fundamentale sandheder. Desværre efterleves den
sjældent! Selvfølgelig ville det være bedre, hvis befolkninger i
forurenede områder fik forebyggende tilskud af glutathione, indtil
forureningen kunne elimineres. Men det sker jo ikke. Der er en
lang, sej og totalt idiotisk tradition for, at selv der, hvor sygdomskatastrofen er næsten 100% forudsigelig, venter man tålmodigt til
at den indtræder, inden man forsøger at gøre noget ved sagen.
Derfor taler vi næsten altid i praksis ikke om forebyggelse, men
om sygdomsbehandling.
Og hvilke lidelser er det så, der kommer på tale i denne sammenhæng?
Det er ikke småtingsafdelingen, vi her snakker om. Cancer står
øverst på listen. Denne, det nye årtusindes mest prominente
dræbersygdom, er bemærkelsesværdig sårbar overfor glutathionetilskud. Talrige dyreeksperimenter har således vist, at kemisk
påført cancer kan afbødes og mildnes i sit forløb ved hjælp af GHS.

Mindre kendt er det, at forskerne har fået avanceret levercancer
hos rotter ikke blot til at skrumpe, men helt forsvinde. Iagttagelsen
bliver ikke mindre interessant ved, at denne svære form for cancer
var blevet fremprovokeret med aflatoxin b1, et meget potent
carcinogen. Indenfor et år fik alle rotterne leversvulster. Fire
måneder senere begyndte man at give nogle af rotterne indsprøjtninger med 100 mg glutathione daglig. Alle de ubehandlede
rotter døde; men af de glutathionebehandlede rotter overlevede
81%. Yderligere bemærkelsesværdigt var det, at man hos alle de
behandlede rotter fandt, at enten havde en remission fundet sted,
eller svulstrene var ganske enkelt forsvundet (153).
Disse opsigtvækkende data har opnået forbløffende ringe omtale!
Set under en streng videnskabelig synsvinkel er resultaterne så
enestående og lovende, at de burde have affødt en lavine af
forskning. Men de økonomiske forhold, der styrer lægevidenskabelig forskning, favoriserer ikke naturlige substanser, der ikke kan
patenteres og dermed monopoliseres. Så forskningen har fokuseret
sig på det patenterede NAC. Denne form for cysteine har
imidlertid også vist sig at have værdifulde anticancer egenskaber.
Imidlertid har mange alternative behandlere taget konsekvensen
af resultaterne fra de talrige lovende dyreforsøg. Hvorfor ikke? Det
er nøjagtigt hvad deres kollegaer i det konventionelle lægeregi
hele tiden gør. Med andre ord: De er allerede begyndt at benytte
cysteine og glutathione i behandlingen af cancer. Det er imidlertid
karakteristisk for dagens situation, at en stor del af litteraturen om
dette emne ikke handler om GSH's direkte gavnlige indflydelse på
cancer, men derimod om dets evne til at lindre de ofte meget
svære bivirkninger af den kemoterapi, som cancerpatienten ofte
udsættes for. Denne effekt er derfor også særdeles veldokumenteret.
Som sagt vil man finde glutathione i alle kroppens celler, men
lever, milt, nyrer og bugspytkirtel rummer særligt store mængder.
Den allerhøjeste koncentration finder man imidlertid i øjet, specielt
i linse og hornhinde. Blandt alle legemets organer er øjet biologisk

set i en meget usædvanlig situation. Det er egentlig en forlængelse
af hjernen og den eneste del af denne, der åbner sig på kroppens
overflade. Øjet er derfor meget sårbart, ikke blot på grund af sin
udsatte overfladeposition, men også fordi al energitilførsel,
nutrienter, renovation og anden cellulær service skal nå ud til øjet
ad lange og vanskelige veje dybt inde fra organismens blodkredsløb via blod/hjerne-barrieren ind i centralnervesystemets eget
distributionsanlæg og videre ud i dettes forlængelse til dets
yderste og mest udsatte "grænsepost" - nemlig øjet.
Øjets udsatte position - ubeskyttet på overfladen, i et afsides
område af organismens distributionssystem - gør det særligt
sårbart overfor angreb fra frie radikaler. Især når blod/hjernebarrieren med alderen fortykkes og dermed hindrer den frie
passage af de livsvigtige nutrienter, iblandt dem også talrige
antioxidanter, bliver situationen ofte kritisk, og de aldersbetingede
sygdomme som makulær degeneration samt grå og grøn stær
indfinder sig. Ved disse lidelser kan man - ikke overraskende iagttage et betydeligt svind i øjets koncentration af glutathione og
andre antioxidanter - som for eksempel selén og vitamin B-2
(riboflavin). Tilsvarende nutrientreduktion kan observeres ved
andre øjenlidelser, som for eksempel diabetisk øjendegeneration
og blindhed forårsaget af dissemineret sklerose. Dyr, som
eksperimentalt har fået grå stær påført ved røntgenstråling, har
også lave glutathioneværdier i øjnene.
På denne baggrund er mange behandlere begyndt at give denne
gruppe patienter terapeutiske tilskud af glutathione og andre
involverede nutrienter, og med særdeles gode resultater. I de
bedste tilfælde har blinde patienter delvis genvundet synet, men
langt talrigere er selvfølgelig de patienter, der har været i stand til
at bevare et funktionelt syn trods truende blindhed. Forebyggelse
er altid nemmere end helbredelse!
Denne terapeutiske fremgangsmåde er nu så udbredt, at mange
firmaer på verdensmarkedet tilbyder specielle kosttilskud med
øjenernæring til at imødekomme disse behandlingsbehov.

Forskningen indenfor glutathione er i mange henseender stadig i
sin begyndelse. Der findes vidnesbyrd om, at glutathionemangler
kan ligge bag emotionelle lidelser som manisk depression og
skizoide psykoser og at tilskud kan afhjælpe kronisk nyresvigt.
Teoretiske overvejelser om, at de kan have en positiv indflydelse
på Parkinsons sygdom og patienter i rekonvalescens efter en
blodprop har også set dagens lys. GSH kan også forventes at
afhjælpe lav skjoldbruskkirtelaktivitet (hypothyroidisme) og
mavesår samt, ikke at forglemme, de talrige tilfælde af lægeordineret medicinforgiftning, der i hobetal blokerer vore hospitalssenge og forgæves venter på afgiftning.
Har man besluttet sig for, at patienten bør have noget GSH indenbords, hvilket præparat skal man så vælge? GSH er et tripeptid, og
der er en gammel tommelfingerregel, der siger, at proteiner og
peptider skal nedbrydes til aminosyrer for at blive optaget gennem
tarmvæggen. Ifølge denne regel vil peptider enten blive fordøjet
eller slet ikke optaget. Er det så ikke bedre at fodre patienten med
de byggesten - cysteine, glutamine og glycine - der indgår i
syntesen af GSH? Jo, måske - men synteser foregår ikke uden at en
række omstændigheder er i orden - tilgang af samvirkende
nutrienter i første række. Da vi nu i denne sammenhæng taler om
ofte alvorligt syge patienter, der som regel lider af talrige nutrientmangelfølger og enzymsammenbrud, kan vi ikke uden videre tage
for givet, at deres organisme er i stand til at foretage den nødvendige syntese af de leverede aminosyrer og producere det ønskede
GSH. Endvidere har forskningen gang på gang vist, at det i praksis
kun er én af de tre aminosyrer, der er afgørende for den indre
produktion af glutathione. Cysteine er den kritiske faktor, hvis
mangel eller mængde er afgørende. Der synes ikke under normale
omstændigheder at være behov for terapeutiske tilskud af de to
andre - glycine og glutamine - for at holde den indre produktion i
gang.
Men der er stadig et dilemma, der kræver analyse. Går vi til den
nyere litteratur om emnet, vil vi erfare, at tommelfingerreglen om

nødvendigheden af den totale nedbrydning af proteiner og
peptider som forudsætning for optagelse i organismen ikke
længere er enerådende. Nogle forskere konstaterede en 80%
direkte optagelse af glutathione hos forsøgsdyr; men ved en
måling på mennesker konstaterede man ringe optagelse af
glutathione og påfølgede uændrede koncentrationer i leveren måske fordi GSH blev optaget direkte af cellerne? Cysteinetilskud
førte derimod til øgede GSH-værdier. Dog ikke altid, mener nogle
forskere, der peger på at oxidering provokeret af jern og/eller
kobber kan destruere cysteinet. Måske kan dette afværges ved at
kombinere cysteinetilskuddet med selén og vitamin C, hvilket i
alle tilfælde er en god fremgangsmåde.
Men den egentlige prøvesten er selvfølgelig de kliniske resultater.
Her er det realistisk først og fremmest at observere de patienter,
der har modtaget glutathionetilskud. Hvis man kan iagttage nogen
positiv virkning af dette initiativ, så kan det betyde to ting: enten
optages peptidet direkte fra tarmen uden at blive nedbrudt til
aminosyrer, eller det nedbrydes, men resyntetiseres atter i rimelig
udstrækning til at have en vis virkning. Kendsgerningen er, at
man faktisk kan iagttage en positiv virkning, og så kan den enkelte
behandler og patient jo foreløbig stille sig tilfreds med det.
Imidlertid er GSH et dyrt præparat og de tre andre aminosyrer
relativt billige. Og økonomi er ofte en væsentlig faktor i et
omfattende behandlingsprogram. Helt må vi blankt melde, at vi
endnu ikke kan overskue økonomien i denne form for behandling,
fordi vi ikke kender udnyttelsesgraden og dermed effekten af de
enkelte præparater og deres kombinationer.
Samfattende kan siges, at GSH neutraliserer frie radikaler og
overiltning af fedtstoffer. Beskytter derved cellemembraner og
deres funktion og modvirker blandt andet åreforkalkning. Fjerner
tungmetaller fra kroppen og fremmer immunforsvaret. Beskytter
mod cancerdannende virkning af blandt andet aflatoxin og får
cancerknuder til at skrumpe. Hjernestimulerende og kraftigt allergihæmmende. Virksom mod stær, diabetes, hypoglykæmi,

ledegigt, røntgenforbrændinger, kemoterapi og de negative
virkninger af nydelsesgifte som nikotin og alkohol. Stimulerer
hvide blodceller (makrofager og dræberceller) til at dræbe
bakterier.
Terapeutisk dosering: Givet fra 500 mg og stigende kan glutathione undertiden standse svære akutte betændelsestilstande og blødninger som for eksempel ved kolitis eller Crohns sygdom. Til
cancerpatienter har man givet 3 g daglig, men formodentlig kan
langt større doser anbefales.

Glycine
Nøgleord: Sårheling, RNA og DNA, væksthormon, kirurgisk
efterbehandling, podagra, bloddannelse, kreatin, lavt blodsukker
(hypoglykæmi), blodtriglycerider,
Glycine er en af de tre aminosyrer, der indgår i opbygningen af
glutathione, et tripeptid sammensat af cysteine, glycine og
glutamine. Glutathione, som er beskrevet andetsteds her i bogen,
er en af naturens allervigtigste antioxidanter.
Glycine er den mindste naturligt forekommende aminosyre; så
simpel i sin konstruktion, a den ikke frembyder nogen l- eller dform. Fremmer dannelsen af væksthormon. Lagres i organismen
og fungerer som reservoir ved dannelse af de ikke-essentielle
aminosyrer samt RNA og DNA. Megadoser, helst i form af
forfordøjet kollagen, er derfor effektive til fremme af sårheling og
genopbyggelse af væv, for eksempel efter kirurgisk indgreb, svær
legemsbeskadigelse, brandskader og sportsskader. Fremmer også
dannelsen af hæmoglobin. Omdannes i kroppen til kreatin, som er
en væsentlig faktor for muskelaktivitet og dermed sportsudøvelse.
Virker mod nedsat hypofysefunktion. Afgifter lever og neutraliserer fri radikaler. Hjælper mod muskeldystrofi. Frigiver glykogen
fra leveren og hjælper derved mod hypoglykæmi. Nedsætter urinsyrekoncentrationen og kan derfor modvirke anfald af podagra.
Har også været brugt i behandlingen af epilepsi. Bruges i
levnedsmiddelindustrien også som naturligt sødemiddel,
konserveringsmiddel samt mod mikrober og forharskning. Findes
også i håndkøbsmedicin mod mavesyre.
Glycineterapi virker lovende for mange behandlingsområder, men
meget af det eksisterende materiale virker spinkelt og kræver
yderligere dokumentation i større signifikante undersøgelser.
Fordelen ved denne aminosyre er, at den er ufarlig og tolereres
godt i selv store doseringer. hvilket sikkert har ført til mange
enkeltstående behandlingsinitiativer.

Terapeutisk dosering: Er blevet givet i mængder fra 3 g til 30 g!
Doser over 12 g fører undertiden til kvalme og opkast. Store doser
kan imidlertid gives som tilbageholdt lavement. Som regel er doseringer på nogle få gram tilstrækkeligt.
Giv agt! Diabetikere bør være opmærksomme på, at glycine kan
øge blodsukkeret.

Histidine
Nøgleord: Ledegigt, grå stær, stress, vævsregeneration, blodtryk
(?), stråleskader, orgasme,
Histidine omdannes i organismen til histamine, der er en
neurotransmitter og stimulator af det autonome nervesystem. Den
øger produktionen af mavesyre, udvider de små blodkar og
fremmer visse allergiske reaktioner. Desårsag bruges antihistaminer til at kontrollere allergier af høfebertypen. Kræver kobber,
mangan, zink og vitamin E for at fungere.
Et af de bedst udforskede områder i aminosyreterapi er relationen
mellem ledegigt og histidinemangel. Et meget stort antal undersøgelser bekræfter, at dette forhold er så gennemgående, at visse
forskere har brugt histidinanalyser af vævene til at afgøre
sygdommens intensitet og graden af degeneration. Daglig
behandling med 1 g histidine eller mere har forbedret tilstaanden
målbart med hensyn til gang og gribestyrke. Svært angrebne
gigtpatienter er med held blevet behandlet med op til 5 g histidine
daglig.
Blodets indhold af histamine er en væsentlig faktor i analysen af
rheumatiske, allergiske, neurologisk og psykiatriske lidelser. Højt
histamineleje er fundet hos patienter med depression, tvangsmanier og fobier samt visse typer skizofreni. Rheumatiske patienter
og personer med parkinsonisme har lave histamineværdier, som
man også finder ved nogle tilfælde med paranoia, hyperaktivitet

og hallucinationer. Histidinetilskud til patienter med lavt
histamineleje giver ikke nødvendigvis en forbedring af tilstanden.
Omdannnelsen af histidine til histamine er i flere tilfælde for
kompliceret til at give umiddelbare resultater.
Strees øger i højere grad behovet for histidine end for nogen anden
aminosyre. Forsøgsdyr på kost underlødig med hensyn til
indholdet af histine udvikler tendens til grå stær. Kost helt uden
histidine vil inden for 3 uger forårsage grå stær.
Man har forsøgt at fremme kønsdrift og orgasme med histidinetilskud, men resultaterne er uklare.
Beskytter mod stråleskader og fjerner tungmetaller fra organismen. -Beskytter nerveskeder, reducerer sygelig ængstelse og
fremmer hørelsen. Chelerer mineraler som kobber og zink. Effektiv ved blodmangel, idet den fremmer dannelsen af både røde og
hvide blodceller.
Terapeutisk dosering: 1 til 6 g dagligt efter behov for rheumatisme
og leddegigt. Skal indtages sammen med vitamin C.
Giv agt! Rapporter om at histidine sænker eller øger blodtrykket
er modstridende, og spørgsmålet er foreløbig uafklaret. Histidine
må ikke gives til skizofrene eller personer med skizoide anlæg. Bør
ikke indtages af individer, der i forvejen har et højt histidineleje og
ikke af patienter med depressioner eller PMS.

Isoleucine , Leucine og Valine
BCAA
Nøgleord: Stress, proteinmangel, anoreksi, levercirrhose, alkoholisme, psykoser, ødem, skizofreni, diabetes, cancer.
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gelsk/amerikanske litteratur oftest under ét som BCAA, hvilket er
en forkortelse af betegnelsen branched chain amino acids, som
beskriver deres karakteristiske fællestræk, nemlig at molekylets
centrale kæde af kulstofatomer er forgrenet i to. De tre substanser
indtager en helt unik plads i aminosyreterapien, ikke blot på
grund af deres struktur, men også på grund af deres funktion og
synergi. De benyttes meget sjældent isoleret men i næsten alle
tilfælde sammen, programmeret med henblik på en afbalanceret
synergi. Deres individuelle biokemi og stofskifteforløb afviger dog
meget fra hinanden. Efter alt at dømme rummer BCAA biokemiske nøglefaktorer afgørende for menneskelivets funktion, specielt
med hensyn til stress, energi og musklernes - herunder hjertets stofskifte. BCAA-terapi er endnu i sin vorden, men har allerede
åbnet perspektiver, der kan blive revolutionerende både med
hensyn til forebyggelse og behandling af en lang række sygdomme.
BCAA omfatter cirka 40% af den daglige nødvendige minimumindtagelse af essentielle aminosyrer og udgør i vor daglige kost
cirka halvdelen af disse uundværlige substanser. De amerikanske
myndigheders ansættelse af de daglige minmumsbehov per kg
kropsvægt for disse tre aminosyrer er for tiden 12 mg for isoleucine, 14 mg for valine og 16 mg for leucine, hvilket for det gennemsnitlige voksne mennesker svarer til henholdsvis 840 mg, 980 mg
og 1042 mg. Men allerede for over 20 år siden har en række
ernæringsforskere sat spørgsmålstegn ved disse beregninger, som
de finder alt for lave. Efter deres opfattelse er behovene, især i
stresssituationer, antagelig 5 til 10 gange større. Den optimale
dosering i sådanne situationer skulle derfor måske snarere være
op til 5000 mg af hver af de tre aminosyrer.
BCAA er enestående derved, at skeletmusklerne direkte kan
omsætte dem til energi. De fremmer også proteinsyntesen. Deres
stofskifte er et skoleeksempel på nutrienternes samspil og kræver
tilstedeværelse både af B-vitaminerne B-1 (thiamin), B-2 (riboflavin), B-6 (pyridoxin) og biotin samt mineralerne magnesium og
kobber plus en lang række enzymer og andre faktorer. BCAA

synes i organismen at konkurrere med en anden gruppe aminosyrer, de såkaldte aromatiske, omfattende tryptofan, phenylalanine
(fenylalanin) og tyrosine, i engelsk/amerikansk litteratur
almindeligvis betegnet med forkortelsen AAA for aromatic amino
acids. Visse stress- og sygdomssituationer - for eksempel leverlidelser - synes at favorisere optagelsen og dominansen af AAAgruppen på bekostning af BCAA-gruppen - og patienten! Antaglig
er dette en af årsagerne til, at ekstra tilskud af BCAA kan ikke blot
stoppe, men vende den nedbrydningsproces af vævene, man
iagttager ved levercirrhose. Denne proces fremmes også af tilskud
af vitamin B-6 (pyridoxin).
Alkoholikere har et forstyrret BCAA-stofskifte og patienter med
svære leverlidelser har nedsatte BCAA-koncentrationer i vævene.
Ved hepatisk encephalopati finder man ofte forhøjede vævsværdier af AAA og nedsatte værdier af BCAA. Ammoniakbelastning
fremmer yderligere hjernens optagelse af AAA på bekostning af
BCAA. De to grupper synes at konkurrere om transporten gennem
blod/hjerne-barrieren.
Kropsskader, kirurgisk indgreb, sult, chok, spidsbelastning - som
for eksempel konkurrencesport, feber, forgiftning, betændelser, infektioner og andre sygdomme er nogle former for stress. Med
tiltagende stress stiger det samlede kaloriebehov. Under svær
stress bør 30% af kosten bestå af aminosyrer, fordi stress fremmer
nedbrydningen af proteinerne. Forskellige forslag til at korrigere
for disse behov og tilgodese organismens ændrede krav er
fremkommet. Her spiller BCAA en helt central rolle. BCAA har en
overordnet regulerende virkning på hele proteinstofskiftet, og i
forhold til andre aminosyrer kræver organismen dem i større
mængder, når den udsættes for stress. Tilskud af BCAA reducerer
nedbrydningen og forbruget af de andre aminosyrer. Så reglen er:
Jo mere stress, desto flere nutrienter kræves - og her i første række
BCAA og vitamin B-6.
Det er undertiden svært i det overordentligt komplicerede billede,
der fremstår ved sygdom og stress, at identificere den relative

betydning af enkeltfaktorer eller grupper af disse. Men de ulige
konkurrencebetingelser mellem AAA og BCAA i sygelige og
belastede tilstande set sammen med BCAA´s evne til at genbruge
proteinfraktioner og nødvendigheden af at genindsætte de ofte
udkonkurrerede BCAA´s overordnede styringsfunktioner for at
reetablere et normalt proteinstofskifte synes at pege på, at vi her
ofte står overfor et "flaskehalsproblem", der kan blive skæbnesvangert for patienten, hvis det ikke erkendes i tide og behandles
rationelt, nemlig ved at forskyde aminosyrebalancen med tilskud
af BCAA.
Som man kunne forvente finder man almindeligvis lave BCAAværdier hos patienter, der lider af anoreksi (anorexia nervosa nervøs spisevægring). Hovedårsagsfaktoren ved denne sygdom er
som regel zinkmangel, der imidlertid ikke manifesterer sig uden
talrige andre medfølgende mangler. Underskud på tryptofan - se
denne! - er en af dem. BCAA kan ved nærmere analyse godt vise
sig at være en anden. I hvert fald er BCAA-mangel, logisk nok, en
tilstand, der i alle tilfælde kan forventes som del af lidelsens forløb.
I denne sammenhæng må det også nævnes, at lave BCAA-værdier
har kunnet iagttages i nogle tilfælde af psykose.
Konkurrencen mellem AAA og BCAA må ikke få os til at glemme,
at BCAA også konkurrerer indbydes, og at en rimelig balance
mellem de tre aminosyrer er væsentlig i alle terapeutiske tilskud.
En af de grundlæggende iagttagelser indenfor orthomolekylær
psykiatri er sammenhængen mellem indtagelsen af majsprodukter, pellagra og skizofreni. Nøglefaktoren i denne sammenhæng
blev afsløret som værende mangel på aktivt vitamin B-3 (niacin)
og tryptofan. Men overdreven indtagelse af majs gav også ekstra
leucine i forhold til isoleucine. Man har iagttaget at høj leucineindtagelse ofte ikke blot forværrer psykotiske tilstande, men også
fremmer tabet af vitamin B-3 (niacin) gennem urinen. Tilskud af
isoleucine vil imidlertid udbedre begge disse forhold. Hos visse
patienter med kronisk skizofreni har man fundet meget lave
isoleucineværdier. Nogle af disse blev behandlet med isoleucinetilskud på 3 g daglig og normaliseredes meget hurtigt.

Diabetikere lider ofte af nedbrydning af vævsprotein og de har
behov for mere end normale mængder af BCAA i kosten eller som
direkte aminosyretilskud.
Den afkræftede cancerpatient frembyder ofte samme billede som
den kroniske anoreksipatient. Proteinsult er en hovedårsag i begge
tilfælde. BCAA-tilskud til cancerpatienter har været i stand til at
stoppe afmagring, fremme huld og appetit, forbedre leverfunktion
og undertiden -som del af et større behandlingsprogram - vende
selve sygdomsprocessen.
Væskeophobning i kroppen - ødem - kan være udtryk for proteinmangel eller mere specifikt på BCAA-mangel, hvilket sidste ofte er
tilfældet, når tilstanden ikke ændrers trods tilstrækkelig indtagelse
af kostprotein. Ødemer efter langvarigt stress, chock og svær
sygdom kræver ofte BCAA-tilskud. Selvsagt har BCAA-tilskud
også været anvendt til body-building.
Isoleucine: findes i store koncentrationer i muskelvæv. Mangler
hos forsøgsdyr har ført til rysten, sitren og kramper. Isolerede
tilskud kan modvirke konsekvenserne af for høje leucinekoncentrationer. Bør ikke uden klinisk kontrol gives som isoleret
tilskud, men kun i afbalanceret kombination med leucine og
valine. terapi.
Terapeutisk dosering: i balance med leucine og valine op til 350 mg
daglig. Under streng klinisk kontrol en kombination af isoleucine/leucine/valine som 16/14/12 mg per kg kropsvægt.
Leucine: mangelsymptomer ukendte. Sænker blodsukker og
læger hud og knogler. Tilskud til parkinson patienter synes at vise
forbedring af tilstanden i cirka halvdelen af tilfældene. Forhøjede
værdier kan forværre psykoser, skizofreni og pellagra. Må kun
gives i afbalanceret kombination med isoleucine og valine. - Se
isoleucine ovenfor!

Terapeutisk dosering: I balance med isoleucine og valine op til 350
mg dagligt.
Valine: mangel på denne aminosyre hos forsøgsdyr har medført
nerve- og hjerneskader, blandt andet degeneration af nervernes
myelinskeder, samt dårlig optagelse af protein og kvælstof fra
føden. Må kun gives i med leucine og isoleucine for eksempel som
støtte i cancerterapi. - d,l-valine (syntetisk form): Har vist sig
nyttig i behandlingen af kroniske betændelser. Op til 750 mg
dagligt.
Terapeutisk dosering: I balance med de 2 andre nævnte aminosyrer ikke over 350 mg. Se isoleucine ovenfor!

Lysine
Nøgleord: Herpes, forkølelsessår, virus, immunforsvar, carnitine,
osteoporose, åreforkalkning, Ménières sygdom (?), trigeminus
neuralgi (?).
Denne essentielle aminosyre findes i store mængder i muskelvæv.
Mangel kan føre til væksthæmning, der hos forsøgsdyr kan
vedvare i følgende generationer. Lave lysineværdier svækker
immunreaktionen; udbedrende tilskud fremmer væksten af
thymus og forbedrer immunforsvaret.
Normalt lysinestofskifte er afhængig af en lang række nutrienter
som for eksempel vitaminerne B-2 (riboflavin), B-3 (niacin), B-6
(pyridoxin), vitamin C samt glutaminsyre plus jern og zink.
Overbelastning med arginine sænker lysineoptagelsen - og vice
versa.
Dette konkurrenceforhold bruges med stor succes til at kontrollerer udbrud af herpes (udslet af forkølelsessår), idet herpesvirus er
afhængig af arginine og derfor kan sættes på "sultekur" ved hjælp
af lysine. Lysinetilskud kontrollerer udbrud af herpes - udslet af
forkølelsessår. Behandlingen er især effektiv kombineret med en

argininefattig kost. Herpespatienten gør klogt i at satse på fisk;
men også kylling, lam og oksekød har en positiv balance sammen
med mælk og ost, bønner og - ølgær. De fleste frugter og grønsager har en positiv lysine/arginine-balance; men alle kornprodukter og alle nødder, inklusiv kokos samt jordnødder og soyabønner
er afgjort uønskede. Chokolade er den rene gift for herpespatienten, og alt med gelatine virker på samme måde.
Denne form for biokemisk styring har også store fordele sammenlignet med lægekonventionel behandling, som kan være belastet
med væsentlige bivirkninger.
Lysine kan ikke helbrede herpes. Dette er væsentligt at forstå. Selv
når herpes ikke er i udbrud, har man sygdommen. Herpesvirus
lejrer sig nemlig i nerver og ganglier, hvor det ligger beskyttet mod
immmunsystemets patruljerende antistof. Ved immunsvækkelse
får det atter chancen for udbrud, sådan som mange kvinder
oplever det en gang om måneden. Udbruddet ytrer sig på
overfladen med de velkendte blister og smerter, men arnestedet,
hvor den egentlige sygdomsaktivitet findes sted, er stadig
ganlierne og nerverne, hvor virus ligger lejret.
Nyere forskning har afsløret, at de velkendte udbrud, som vi ikke
kan undgå at være opmærksomme på, faktisk meget vel i mange
tilfælde kan være den mindste, omend mest iøjnefaldende, del af
et langt større onde. Når vi forstår, at disse tilsyneladende ikke
særligt farlige hududslæt er udtryk for en kronisk, men stort set
mørkelagt sygdom i selve nervesystemet, ofte med fokus tæt på
rygmarv og hjerne, så begynder vi at fatte de grumme perspektiver, denne lidelse rummer. Giver den sig til kende som andet end
blister på huden og i andre områder tættere på, så er selve
nervesystemet udsat for angreb. Mange forskere er idag af den opfattelse, at herpesvirus er den mulige skjulte årsagsfaktor ved en
lang række lidelser som for eksempel visse migræner, trigeminus
neuralgi, Ménières sygdom, tic douloureux, mundslimhindebetændelse, faciallammelse, binde- og hornhindebetændelse, rygmarvsbetændelse, hjernehindebetændelse, blærebetændelse, leverbe-

tændelse, bronkitis og lungebetændelse samt cancerformer i
underliv og mundhule.
Alt dette kan virke overdrevet, men i en verden, hvor vi i stor udstrækning er blevet vænnet til at tage bestik udfra dyreforsøg,
giver det stof til eftertanke, at væsken fra en herpesblister dryppet
i øjet på en kanin i løbet af en måned vil medføre dyrets død på
grund af hjernebetændelse!
Der kan derfor være grund til at holde skarpt øje med denne sky
virus og dens skjulte aktiviteter. Og derfor har nogle forskere
foreslået ikke blot at holde den i ave med lysine, når den kommer i
udbrud, men også tæppebombe den med daglige lysinetilskud for
at holde den permanent svækket og i defensiven.
Spørgsmålet er: Hvor god er denne idé?
Det afhænger meget om, hvor store tilskud vi her taler om. For
store tilskud - og der har været nævnt op til 8 g daglig - vil på
afgørende måde presse argininelejet i vævene. Det kan i det lange
løb være betænkeligt, da vi jo ved, at arginine også har en række
livsvigtige funktioner at udføre. Ved denne énøjede behandlingsform kunne vi risikere at havne fra asken i ilden. Måske ville det
være klogere at kombinere moderate lysinetilskud med et bredt
spektrum af antivirale midler - mange urter kan komme på tale og eventuelt homøopatisk behandling. Det ville være en mere
afbalanceret form for terapi, på længere sigt at foretrække.
Osteoporose - knogleskørhed - er en lidelse, der fortrinsvis
angriber den ældre aldersgruppe og især kvinder, selv om unge fejlernærede eller ofre for overdreven sportstræning - også kan
rammes. Lidelsen har mange årsagsfaktorer. En af dem tyder på at
være lysinemangel. Undersøgelser har godtgjort, at disse patienter
gennemgående har lave lysineværdier, og der er nu også erfaring
for, at lysinetilskud som del at et bredspektret behandlingsprogram kombineret med livsstilssanering giver positive resultater.
Lysine medvirker også til at fjerne bly fra organismen. Blybelast-

ning er en årsagsfaktor ved osteoporose.
At lysine kombineret med vitamin C hindrer lipoprotein A i at
danne åreforkalkning var én af den berømte dobbelte nobelpristager Linus Paulings sidste store opdagelser, der kan få revolutionerende betydning for behandlingen af hjerte- kredsløbssygdommene.
Lysine fremmer koncentration. Mangelsymptomer er træthed,
svimmelhed og anæmi. Den fremmer også forbrændingen af
fedtsyrer i organismen og øger energiproduktionen, fremmer
dannelsen af hormoner, enzymer og antistoffer. De vegetarer, som
i udstrakt grad lever af kornprodukter som hvede og majs, der er
fattige på lysine, lider ofte af mangel på denne aminosyre. Mange
ældre, især mænd, lider af lysinemangel. Hvis man har vanskeligt
ved at koncentrere sig, har blodskudte øjne, er svimmel, lider af
kvalme, taber håret og lider af blodmangel, er det sandsynligt, at
der er tale om lysinemangel. Lysine fremmer også dannelsen af
mavesyre, modvirker muskelkramper og danner kollagen. I
samvirke med vitamin C omdannes lysine til carnitine. Kornprodukter har lavt lysineindhold, hvilket kan føre til lysinemangel
ved visse former for vegetarianisme og veganisme med dominerende indtagelse af kornprodukter. Marasmus og kwashiorkor er
proteinmangellidelser kendt i tredie verdens områder. Lysineholdig føde fremskynder helbredelse fra disse mangeltilstande, en
iagttagelse også indhøstet efter hungerkatastrofer. Internationale
eksperter overvejer at indføre lysineberigede kornprodukter i de
egne af verden, hvor ernæringen væsentligt er baseret på korn,
især hvede.
Stillesiddende stress fører til lysinetab, hård fysisk træning gør
ikke. Det amerikanske luftvåben gennemførte en undersøgelse af
en gruppe, der var udsat for 2 døgns pilottræning i simulator. Ved
slutningen af perioden havde deltagerne mistet betydelige
mængder lysine foruden andre aminosyrer.
Terapeutisk dosering: I international litteratur omtaler man

doseringer på 8 g daglig mod herpes i udbrud. Det kan være
nyttigt at starte op med en støddosis, men lavere doseringer er ofte
tilstrækkelige. Mange vil finde, at de kan nøjes med et vedligeholdelsestilskud på ½ til 2 g daglig. Linus Pauling anbefalede mindst
500 mg lysine daglig med ikke under 2 g vitamin C til forebyggelse
af hjerte- og kredsløbslidelser.

Methionine
Nøgleord: Allergi, afgiftning, depression, skizofreni, parkinsonisme, tungmetaller, ødem, antioxidant, selén, hårvækst, hyperhomocysteinæmi. papillomer, veneriske vorter, urinvejsinfektioner,
stråleskader, efterbehandling ved kirurgi, højt blodcholesterol,
kobberbelastning.
Denne essentielle aminosyre hører til den svovlholdige gruppe
sammen med cysteine, cystine og taurine. Om svovlholdige
substanser generelt, se under afsnittet om cysteine. Noget tyder på,
at methionine kan have været en af denne klodes allerførste
organiske substanser og sikkert et trin ældre end for eksempel
glutathione. Aminosyrerne kaldes som bekendt også livets
byggesten og forskningen i livets oprindelse fokuserer derfor
meget på spørgsmålet om aminosyrernes oprindelse. I et berømt
simuleringseksperiment, hvor man sendte en cocktail af ammoniak, methan og andre substanser, der udgjorde klodens tidlige
atmosfære, gennem en kolbe med elektrisk udladning, var man
istand til at fremstille flere primitive amminosyrer. Methionine var
en af dem. Den er også overvældende og meget aktivt tilstede i de
mest primitive og derfor ældste livsformer - bakterierne. Bakterierne kan selv syntetisere methionine i modsætning til mennesket,
der må hente sin methionine gennem føden. Aminosyrens
funktionsevne, som den kommer til udtryk i syntese af andre
aminosyrer, i sammenkobling, afgiftning og nedbrydning til andre
produkter, er nøje knyttet til dens evne til at afgive og modtage de
såkaldte methylgrupper. Methionine har på dette område helt
usædvanlige evner, som den dels demonstrerer i bakteriernes

stofskifte, dels i syntesen af de andre svovlholdige aminosyrer og
som antioxidant og afgiftende substans. Nødvendige samvirkende
faktorer er vitaminerne B-6 (pyridoxine), kobalamin (B-12) og
folinsyre samt mineraler som for eksempel magnesium. Dyreforsøg tyder på, at mangel på methionine kan fremme åreforkalkning, nedbryde vævsprotein, hæmme vækst og blokere for
udnyttelsen af folinsyre. Denne sidste iagttagelse bekræftes også af
patientundersøgelser, hvor undertiden et højt histamineleje, der
ofte kan reduceres med folinsyretilskud - for eksempel hos
allergikere og astmatikere - ikke kunne bringes ned med dette
alene, men også krævede ekstra methionine.
Mange svært depressive patienter, nogle af dem skizofrene, opnår
bedring med methioninetilskud, men det er meget væsentlig
samtidig at tilføre dem de samvirkende faktorer, i første række Bvitaminerne. Methioninetilskud kan således give psykotiske
symptomer hos patienter, der lider af folinsyremangel.
Methionine fjerner tungmetaller fra organismen, modvirker træthed og udmattelse og beskytter som antioxidant mod frie
radikaler, afgifter leveren og modvirker dannelse af fedtlever.
Methionine er også en nødvendig faktor for organismens anvendelse af selén, der ofte som kosttilskud er cheleret med netop
denne aminosyre. Methionine er i visse tilfælde virksom mod
skizofreni ved at sænke blodets indhold af histamin og kan også
være virksom mod parkinsonisme (164). I samvirke med folinsyre
og cholin beskytter den mod visse former for cancer. Mangelfølger
viser sig ved øget risiko for infektion, cholesterolophobninger og
atherosklerose samt ødem, da urin ikke kan dannes uden
tilstrækkeligt methionine i kroppen. Methionine fremmer
hårvækst og hukommelse, modvirker sygdomme i hud og negle,
hindrer dannelsen af papillomer i svælget og veneriske vorter.
Som andre svovlholdige aminosyrer afbøder den stråleskader og
fremmer sårhelingen efter kirurgiske indgreb.
Terapeutisk dosering: 1 til 3 g daglig på fordelte doser tolereres af
de fleste patienter; men tag højde for tilfælde af mulig homocy-

steineforgiftning og B-vitaminmangel. To trediedele af Parkinson
patienter viser udpræget forbedring efter megadoser på op til 5 g.
Denne aminosyre skal altid gives sammen med rigelige mængder
af vitamin B-6 (pyridoxin) og folinsyre.
Giv agt! Meget store doser methionine kan udlæske kalcium og
dermed forværre osteoporose. Tag også højde for Bvitaminmangel og homocysteineforgiftning. - Se nedenfor!

Homocysteine
Methionine er forudsætningen for antagelig alle livsformer og helt
uundværlig for vor egen fysiske eksistens. Samtidig er den under
visse forhold af alle aminosyrer den mest giftige! Under sin
naturlige nedbrydning i organismen frembringer den nemlig et
mellemprodukt. Det er homocysteine, der også er en aminosyre,
men ikke nogen livsvigtig nutrient.
Homocysteine er faktisk giftig! Organismens sunde reaktion er da
også at komme af med den så hurtigt som muligt ved øjeblikkeligt
at nedbryde den til cystathione, en ufarlig substans. Nedbrydningen kræver enzymet cystathione syntetase. Har man ikke dette
enzym eller har man for lidt af det, så ophober homocysteine sig i
organismen - og hermed også i blodet. Denne ophobning bliver for
meget - eller hyper, som grækerne sagde - og så lider patienten af
hyperhomocysteinæmi, eller på mere terrængående dansk: for
meget homocysteine i blodet. Svær hyperhomocysteinæmi er en
arveligt betinget enzymmangelsygdom.
Fra blodet kommer giftstoffet ud i urinen, så derfor kaldes
tilstanden også homocysteinuri.
Homocysteine
angriber
centralnervesystemet,
kredsløbet,
knoglerne, øjnene og andre organer. Det medfører "mentale"
sygdomme - psykoser, autisme og andet - samt åreforkalkning,
osteoporose, fødselsskader og synsdegeneration. Frugtbarheds-

problemer, svangerskabskomplikationer, abort og rygmarvsbrok
kan også have sine årsager her. Svære tilfælde bliver mentalt retarderede og mange dør tidligt.
Svære tilfælde af hyperhomocysteinæmi lader sig let diagnosticere, fordi de er iøjnefaldende: fødselsskader, abnorm udvikling,
mental retardering.
Imidlertid kan sygeligheden bryde ud på meget forskellige
tidspunkter i livet og i meget forskellig sværhedsgrad. I mange
tilfælde er der ikke, som ved visse andre genetisk betingede
sygdomme, tale om et enten/eller - altså, enten har man hyperhomocysteinæmi, eller også er man "normal" og har det garanteret
slet ikke.
Forskningen viser også, at det biokemiske billede er langt mere
nuanceret. Der findes i realiteten 4 forskellige former for hyperhomocysteinæmi, og i praksis vil man komme ud for nogle
patienter, der er totalt blottet for enzymet, og som derfor faktisk er
dødsens, og andre, der ved fødslen eller tidligt i tilværelsen bliver
håbløst forkrøblede og har udsigt til et kort livsforløb, samt dem,
hvor symptomerne først melder sig sent og i meget varierende
sværhedsgrad. Et sted undervejs ud ad denne skala kan vi derfor
også forvente at finde personer med en næsten tilstrækkelig
enzymproduktion, tilstrækkelig høj til at ingen umiddelbart
iøjnefaldende skader kan observeres, ja, faktisk så høj at disse
individer tilsyneladende er normale og sunde. Men i praksis er de
alligevel så belastede, at de stadig bærer på en risikofaktor, og
under ugunstige forhold kan den udløse lidelser som åreforkalkning, autisme, psykoser, osteoporose, hvis egentlige årsag altså er
en "mild" form for -næsten altid udiagnosticeret - hyperhomocysteinæmi!
Derfor melder spørgsmålet sig: Hvor mange af os lider af en sådan
"mild" form for udiagnosticeret hyperhomocysteinæmi?
Foreløbige undersøgelser peger på, at det drejer sig om mange.
Antallet er formodentlig så stort, at udiagnosticeret hyperhomocy-

steinæmi meget vel kan være hovedårsagen til en af vor tids
største dræbersygdomme - åreforkalkning. Og derudover altså
også en lang række andre lidelser - fra autisme til osteoporose.
Årsagerne til, at mindre udprægede tilfælde af hyperhomocysteinæmi forbliver udiagnosticerede, er selvfølgelig først og fremmest
netop det forhold, at de er mindre udprægede, men skyldes også
at man lægekonventionelt forventer, at disse tilstande er blevet
diagnosticeret tidligt i livet, og man derfor ikke behøver at være på
udkik efter den i den almindelige praksis. De fleste lægelaboratorier er faktisk ikke organiseret til at tage de blodprøver, der kan
afsløre tilstanden. Yderligere er der ikke nogen forståelse for, at en
relativ ringe grad af hyperhomocysteinæmi let kan forværres,
fordi lidelsen ligesom alle andre enzymafhængige forhold er
påvirkelig af alder, stress og fejlernæring. De involverede enzymer
fungerer jo ikke i et tomrum, men er i organismen afhængige af
tilstedeværelsen af deres samvirkende faktorer, der her som så ofte
i første række er B-vitaminerne. B-vitaminmangel er derfor meget
belastende selv ved en marginal tilstand af hyperhomocysteinæmi
og faktisk især hos midaldrende og ældre ofte den egentlige årsag
til at lidelsen kommer til udbrud og manifestere sig som åreforkalkning, osteoporose eller en af de andre degenerationssygdomme, hvis årsager vi traditionelt altid søger efter andetsteds.
Som man kunne forvente vil de fleste tilfælde af voksen eller sen
hyperhomocysteinæmi påvirkes positivt af B-vitaminer. Her drejer
det sig i første række om vitamin B-6 (pyridoxin), folinsyre og
vitamin B-12 (kobalamin) Andre nutrienter, som for eksempel
zink, spiller også en væsentlig rolle (165)(166)(167)(168). Den
sensitive enzymmekanisme og dens aktivitetsniveau stimuleres af
disse faktorer, og reducerer dermed ophobning af homocysteine i
vævene.
Dette er den gode nyhed, der giver os mulighed for i et meget stort
antal tilfælde at behandle hyperhomocysteinæmi som en almindelig mangeltilstand - på linie med skørbug, beri-beri og pellagra - og
dermed helbrede de lidelser, den forårsager. Det giver også

mulighed for at erkende den udstrakte skjulte tilstedeværelse af
hyperhomocysteinæmi og udfra denne erkendelse forebygge
nogle af vor tids sværeste, ofte dødelige sygdomme.
Men inden vi går videre er det måske en god idé at spørge: Hvor
ny er denne nyhed egentlig? - I 1998 skriver en forskergruppe:
"Siden de første rapporter fra Rinehart og Greenberg i 1948 om
forbindelsen mellem atherosklerose og pyridoxinmangel, har
talrige undersøgelser yderligere udbygget pyridoxins rolle i
forebyggelsen af atherosklerose. - Mangel på pyridoxin fører til
ophobning af homocysteine, der beskadiger vægcellerne (endothelet), hvad der medfører atherosklerose."(168)
1948! - 1998!! - Et halvt århundrede!!! - Er der mon ikke nogen her,
der har sovet i timen? Mens hele det store cholesterolcirkus i årevis
var i fuld sving, har denne forskning og dens resultater eksisteret et sted i mørket, af uransagelige årsager skjult for offentligheden.
Det store cholesterolcirkus har været en ekstremt indbringende
affære for visse isolerede dominante industrielle og farmaceutiske
grupper.
Selv har jeg i skrift og tale tidligt haft anledning til at påpege
inkonsekvenserne i cholesterolmyten på et tidspunkt, hvor den
slags kætteri vakte til frådende raseri blandt de rettroende. Siden
da er myten yderligere krakeleret kraftigt, og de store revner i
fundamentet bliver alt mere synlige. En dansk læge har foretaget
en meget nøje kritisk analyse af dette fundament - nemlig de store
undersøgelser, der underbyggede teorien - og ikke fundet dem
bæredygtige. Hans bog om sagen er, interessant nok, udkommet
på svensk, men ikke på dansk! (169). Han er imidlertid ikke alene.
Talrige undersøgelser af klart definerede folkegrupper med klart
defineret kostmønster modsiger cholesterolteorien. Hertil kommer
yderligere alle de tilfælde af atherosklerose og hjertedød, hvor
"årsagen" - hovedskurken cholesterol - slet ikke kunne opspores i
den sygdomsramte organisme! Til gengæld kunne man finde en

abnorm ophobning af homocysteine.
Hyperhomocysteinæmi er et ord, som de fleste af os helst vil være
fri for at skulle lære og være tvunget til at skulle håndtere i skrift
og tale. Indtil for nylig har de 9 stavelser heller ikke plaget
medierne. Selv i medicinske opslagsbøger er glosen ofte fraværende. Meget tyder imidlertid på, at vi får brug for at lære dette ord.
Det vil nemlig i fremtiden dukke stadig oftere. I mere avancerede
behandlerkredse er hyperhomocysteinæmi allerede et varmt
emne, og det kan blive væsentligt for ens egen sundhed og helse at
vide, hvad betegnelsen dækker. Der er altså gode grunde til at
memorisere de 9 stavelser.

Ornithine
Nøgleord: Vækst, sportstræning.
Tilhører af urinsyrecyklusgruppen af aminosyrer. Forløber for de
andre to i gruppen, nemlig citrulline og arginine. Virkningen af
disse aminosyrer er i stor udtrækning ens. Fremmer dannelsen af
væksthormon og benyttes derfor som tilskud i sportstræningsprogrammer, i slankeprogrammer og til at fremme væksten
hos dårligt udviklede børn.
Terapeutisk dosering: Fra 1 til 10 g daglig; høje doseringer dog
under nøje klinisk observation

Proline og hydroxyproline
Nøgleord: Kollagen, brusk.
Proline, en ikke-essentiel aminosyre, dannes udfra glutamat og
ornithine og lejres som hydroxyproline i kroppens kollagenstrukturer, der er organismens eneste reservoir for denne aminosyre.

Mangel på vitamin C forårsager nedbrydning af kollagen og tab af
proline gennem urinen. Denne proces er forløber for mange af de
sygdomme, der kendetegner alderdom og C-vitaminmangel.
Nitrat kan tilsyneledende, og især i forbindelse med rygning,
omdanne proline til et carcinogen. Abnormt høje prolinekoncentrationer forekommer i blodet ved svær alkoholisme og levercirrhose. Formodentlig er denne koncentrationsforskydning et udtryk
for degenerationsprocessen i levervævet.
Prolines aktivitet i forbindelse med syntese af neurotransmittere er
uafklaret og kræver forskning, men noget tyder på, at prolinetilskud kan have en positiv indflydelse på indlæringsevnen.
Virkson mod degeneration af brusk, knogler og kollagen, som for
eksempel i ledegigt og bindevævssygedomme i almindelighed.
Samvirkende faktor er vitamin C. Hjælper mange svækkede ældre
patienter, især ved brusklidelser. Sænker blodtryk og fremmer
sårheling.
Terapeutisk dosering: Op til 1 g daglig sammen med C vitamin.
Giv agt! Bør ikke gives til rygere på junk food og med cancertendenser.

S-adenosyl-methionin = SAM
Dette er en variant af aminosyren methionin og har vist stor effekt
overfor gigt. Undersøgelser omfatter et meget stort patientmateriale, der har modtaget SAM. Virkningen er fremragende. SAM kan
skaffes i Tyskland og Italien.

Serine

Serine er en ikke-essentiel aminosyre med mange væsentlige
funktioner i organismen. Terapeutisk set spiller den imidlertid på
nuværende stade i forskningen knap nogen rolle. Serine omdannes
til glycine og vice versa; reaktioner der kræver vitaminerne B-3
(niacin), B-6 (pyridoxin) og folinsyre. Serine omdannes til
substanser, der stabiliserer cellemembraner. danner neurotransmittere og deltager i dannelsen af DNA.
En dysbalance mellem serine og cysteine synes at være karakteristisk for mange psykoser, men foreløbig er forskningsresultaterne
uklare. Samvirkende faktorer - især B-vitaminerne - kan her spille
en væsentlig rolle. Gluten, soyabønner og jordnødder, der kan
forvolde allergier i centralnervesystemet, har et højt serienindhold.
Det samme gælder visse former for junk food, for eksempel
frokostpølser.
Da d-serine fremmer væksten af cancersvulster, er der en teoretisk
mulighed for at naturligt l-serien kan være en cancerhæmmer.
Serine indgår i phosphatidylserine, en af de meget få substanser,
der efter alt at dømme kan regenerere hjernevævet hos patienter
med Alzheimers sygdom.
Har på forskningens nuværende stade i sin isolerede form ingen
praktisk terapeutisk indikation.
Terapeutisk dosering: Ingen.
Giv agt! Serinetilskud kan forårsage psykotiske reaktioner og
antagelig forhøjet blodtryk.

Taurine
Nøgleord:

I så forskelligartede lidelser som epilepsi, migræne, diabetes,
depression, nervekramper, højt blodtryk, højt blodcholesterol, lav
skjoldbruskkirtelaktivitet, galdesten, podagra, nedsat sædkvalitet
og nyrelidelser.
Denne usædvanlige aminosyre er svovlholdig - ligesom lmethionine, l-cysteine og l-cystine samt tripeptidet l-glutathione og udfylder en lang række forskellige biokemiske roller. Som
elektrokemisk stabilisator er den involveret i transporten af ioner natrium, kalium, kalcium, magnesium og måske andre - gennem
cellevægge og andre membraner. Den er derfor af vital betydning
for hjerne, hjerte, øjne, galdeblære og kredsløbet (170).
Taurine er en ikke særlig kendt og strukturelt meget simpel
aminosyre, vandopløselig og med ringe molekylstørrelse. Dens
enkle opbygning gør, at den - ligesom glycine - ikke har nogen leller d- form, og derfor altså heller ikke findes i en racemisk
syntetisk udgave. Den indgår heller ikke i dannelsen af peptider
og derfor heller ikke strukturelt i opbygningen af proteiner, men
optræder i kroppen som et frit molekyle, især i hjernevævet og
centralnervesystemet iøvrigt, i hjertet og skeletmuskulaturen.
Taurine findes i alle kroppens membraner.
Taurine dannes i organismen ud fra l-cysteine under forudsætning
af tilstedeværelsen af aktivt vitamin B-6 - pyridoxalfosfat - og de
nødvendige enzymer. Skønt voksne mennesker kan fremstille en
del taurine i organismen, er det tvivlsomt om de i almindelighed
vil kunne dække deres egne behov gennem denne biosyntese.
Meget tyder på, at de er afhængige af tilførsel gennem kosten, og
derfor også afhængige af kostsammensætningen. Taurine findes
ikke i nævneværdig mængde i planteproteiner eller mejeriprodukter. Derimod findes det ret udbredt i kød og fisk. Men den rigeste
fødekilde, når det gælder taurine, står normalt ikke højt på
ønskemenuen i vor del af verden. Det er nemlig hjerne.
Når det gælder behandlingen af de her omtalte lidelser, vil taurine
fra fødekilder næppe slå til. Målene vil også være for usikre til at

kunne benyttes effektivt i sygdomsbehandling. Denne kræver
specificerede kosttilskud. Den nyfødte er ikke i stand til selv at
danne taurine i organismen, men er helt afhængig af tilførsel
gennem modermælken. Babyer på modermælkserstatning, der
ikke trives, lider ofte af mangel på taurine.
Mange kødædende husdyr, især hunde og katte, lider ikke
sjældent af mangel på taurine, da kommerciel dyremad ofte
mangler denne faktor. Denne mangel kan føre til lidelser i øjne,
nyrer og hjerte og til strendannelser. Giv regelmæssigt dyrene
organkød - nyrer, hjerne, lever, hjerte - for at beskytte dem mod
disse degenerative lidelser.
Migræne og epilepsi er blandt de superlukrative sygdomme, der
indtjener millioner til medicinalindustrien. De mediciner, lægerne
bruger i behandlingen af disse lidelser, har deres egne skadevirkninger, der på længere sigt kræver behandling med andre mediciner, hvilket betyder en yderligere indtægt for industrien og en
yderligere forarmelse af patienter, skatteborgere og sundhedsvæsen bortset fra smerte og invalidering.
Denne groteske situation sættes i endnu grummere relief af den
kendsgerning, at disse to lidelser oftest er ganske simple mangelreaktioner, der billigt og nemt kan lindres og helbredes. Lidt
kosttilskud, livsstilssanering, zoneterapi eller akupunktur er i
talrige tilfælde alt, hvad der kræves. Uden enorme omkostninger,
uden forkrøblende bivirkninger.
For at begynde med det enkleste og mest basale. Megen migræne
og epilepsi skyldes simpel magnesiummangel. Så start her med et
tilskud! Er det ikke tilstrækkeligt, så tilfør vitamin B-6 - pyridoxin.
Så er problemet i mange tilfælde løst! Men er det ikke det, så giv
yderligere aminosyren taurine. Denne tretrinsraket har helbredt
tusinder!
Vi ved allerede, at taurine fortrinsvis findes i områder med høj
elektrokemisk aktivitet - for eksempel hjerne og øjne. I disse

områder er taurines vigtigste opgave at stabilisere nervecellernes
membraner. Disse membraner modtager og overfører til stadighed
elektriske impulser opstået som følge af ionbevægelser - ioniserede, altså elektrisk ladede atomer som natrium, kalium, magnesium, kalcium og andre - som flintrer frem og tilbage over cellemembranerne og ud og ind ad cellerne. Hvis cellemembranen
bliver elektrisk ustabil - for eksempel på grund af mangel på
taurine - så begynder cellen at affyre elektriske salver på må og få,
for hurtigt, uregelmæssigt, i forvirring. Dette er årsagen til nogen
former for epilepsi.
Vi ved, at stress tapper os for taurine og dramatisk øger vore
behov for denne aminosyre i en grad, som vor egen biosyntese
ikke kan hamle op med. Stress er ofte den umiddelbare forløber
for epileptiske anfald eller migræne. Et massivt tilskud af taurine
har en ofte forbløffende hurtig virkning og også en bemærkelsesværdig langtidseffekt.
Et andet elektrokemisk følsomt organ er hjertet. Forstyrret
hjerterytme er ofte et elektrofænomen, ikke sjældent forårsaget af
ionmangel - for eksempel underskud af magnesium. Andre
faktorer kan selvfølgelig også komme i betragtning: For eksempel
den elektrokemisk stabiliserende membranfaktor taurine - mest
mærkbar når den mangler!
Taurine forbinder sig med galdesalte, holder derved fedtstoffer og
cholesterol flydende og modvirker derved galdestensdannelse.
Har med held været brugt i visse former for epilepsi, især i samvirkende terapi med vitamin B-6 (pyridoxin) og magnesiumsalte.
Modvirker
kaliummangel
og
beskytter
derved
hjertemuskulaturen. Støtter insulinaktiviteten og er derfor gavnlig for
diabetikere. Har vist god virkning mod uregelmæssig hjerterytme
(170).
Terapeutisk dosering: Til epileptikere: Begynd med 1 g dagligt og
reducer om muligt til en vedligeholdelsesdosering på 50 mg
dagligt. Vær opmærksom på, at højere doser i dette tilfælde ofte er

mindre effektive end lave. Supplér med B-6 og magnesium.

Threonine
Nøgleord: Depression, immunsvigtm glutenintolerans, dissemineret sklerose og spastiske symptomer (?).
Threonine, en essentiel aminosyre, kan i kroppen omsættes til
glycine, serine og glukose og spiller antagelig en hjælperolle for
hjernens optagelse af glycine. Dyr på threoninefattig kost
udviklede nerveproblemer og lammelser, der imidlertid kunne
ophæves ved hjælp af threoninetilskud. Mange patienter med lave
threonineværdier lider af depression, nedsat immunrespons og
thymusudvikling; de reagerer som regel positivt på threoninetilskud. Svær glutenintolerans kan modereres med threoninetilskud. Patienter med dissemineret sklerose viste sig også at
have gavn 500 mg threonine to gange daglig, som nedsatte deres
kramper.
Denne aminosyre mangler stort set i kornprodukter. Vegetarer,
der lever overvejende af kornprodukter, kan komme ud for
mangeltilstande, der fører til personlighedsforstyrrelser.
Terapeutisk dosering: Ved depression: Daglig 500 mg morgen og
aften; eventuelt optrapning til 4 g.

Tryptofan (Tryptophan)
Nøgleord: Søvnløshed, anoreksi (nervøs spisevægring), pellagra,
aggression, depression, mani, epilepsi, skizofreni, alderssvækkelse,
selvmord, mongolisme, p-piller, blodsukker.
Tryptofan, formodentlig den mest omdiskuterede og kontroversielle af samtlige aminosyrer, tilhører sammen med fenylalanin

(phenylalanine) og tyrosine gruppen af aromatiske aminosyrer og
er essentiel. Denne aminosyre har en historisk placering ved at
være den første, der bevistes at have en direkte indflydelse på
dannelsen af en neurotransmitter, nemlig serotonin, og dermed på
mentale lidelser. Den spiller derfor en central plads i udviklingen
af orthomolekylær psykiatri. Trods den intensive forskning, dette
har affødt, rummer emnet stadig mange uafklarede områder og
ubesvarede spørgsmål.
Blandt de essentielle aminosyrer er tryptofan den, der gennemgående findes i de ringeste mængder i gængse levnedsmidler. De
fleste kostproteiner er derfor underlødige med hensyn til
tryptofan. Skinke, bøfkød, æg, parmesanost, mandler, ansjoser og
vildt indeholder større mængder tryptofan. Planteføde er
gennemgående fattig på tryptofan.
Tryptofans funktion, herunder dets omdannelse til serotonin, er som det forholder sig ved så mange aminosyrer - helt afhængig af
vitamin B-6 (pyridoxin). Andre nutrienter, der er involverede i det
komplicerede tryptofanstofskifte, er vitamin B-3 (niacin) - nært
beslægtet med aminosyren - samt folinsyre og magnesium.
Aminosyren tryptofan omdannes under normale omstændigheder
i organismen i nogen udstrækning til niacin. Idet det forventes at
60 mg tryptofan lader sig omdanne til 1 mg niacin kaldes denne
mængde 1 niacin-ækvivalent (NE). Den dødelige form for B3-mangel er pellagra, historisk kendt fra store epidemier i
Sydeuropa og USA's sydstater helt ind i dette århundrede.
Tryptofanmangel er også en årsagsfaktor ved denne sygdom.
Pellagra optrådte især i de fattige majsdyrkende områder, idet det
er svært at omsætte den form for tryptofan, der findes bundet i
majskornet, til vitamin B-3. Siden har verden set en anden form for
pellagra: den ikke ernæringsbetingede pellagra skyldes medicinforgiftning og optræder hos patienter, der har modtaget for
eksempel kemoterapi i form af 3-mercaptopurin.
Pellagra karakteriserede man med "de 3 D'er": Diarré, Dermatitis
(Hudbetændelse) og Dementia (Sindssyge). Allerede tidligt havde flere

forskere hæftet sig ved, at de mentale følger af B-3-vitaminmangel
stærkt lignede skizofreni. Denne iagttagelse skulle få betydning
for den senere udvikling af den orthomolekylære psykiatri, hvor
man stillede sig det spørgsmål, om skizofrene patienter i realiteten
ikke var ekstreme biokemiske typer med et abnormt behov for vitamin B-3. Senere har man udfra denne holdning med succes
behandlet skizofrene tilfælde.
Den klassiske måde at afsløre B-6-vitaminmangel på er ved en
tryptofanbelastningsprøve: Indgiv 100 mg tryptofan per kg
legemsvægt. Hvis der per døgn kan findes mere end 30 mg xanturensyre i urinen, er dette tegn på B-6-mangel. Men høj xanturensyreudskillelse findes også i forbindelse med stress,
angstanfald, depression, hyperventilering og hos nogle som
reaktion på brugen af p-piller. Picolinsyre, et af tryptofans
stofskifteprodukter nært beslægtet med niacin, er en meget
væsentlig faktor i organismens forvaltning af zink. Ved mangler
på vitamin B-6 (pyridoxine) eller tryptofan kan man ikke optage
zink. Kryptopyrrol er et giftigt stof dannet ved fejlproduktion af
hæmoglobin. Det optræder i tilæstanden pyroluria, der kan
medføre mentale lidelser, schizofreni, kriminalitet og anden
afvigende adfærd. Pyroluria kan behandles rimeligt effektivt med
vitamin B-6 (pyridoxin) og zink.
Fremmer organismens dannelse af nikotinsyre og serotonin. I
kombination med B-6-vitamin og magnesium modvirker det
søvnløshed. Befolkningsstudier har vist et omvendt forhold
mellem
tryptofanindtagelse, følelsesmæssige forstyrrelser,
aggression, vold og kriminalitet. Mangelfølger fører til sukkerhunger og hypoglykæmi. Tryptofantilskud modvirker depressioner, angstanfald og stresssymptomer hos mange patienter og er
nyttig i behandling af anoreksi - såkaldt "nervøs spisevægring" alkoholisme og alkoholiske følgesygdomme samt søvnløshed.
Tryptofan er for tiden forbudt i praktisk talt alle lande som følge af
dødsfald i USA i december 1989 forårsaget af en enkel forsendelse
af mangelfuldt renset syntetisk tryptofan fremstillet génteknolo-

gisk af firmaet Showa Denko i Japan. Skønt årsagen erkendtes at
være en forurening af dette ene japanske produkt, der aldrig har
været på det europæiske marked, opretholdes forbudet trods
protester både i USA og talrige andre lande. Forbudet opstod
nogenlunde samtidigmed indførelsen af de senere så herostratisk
berømte "lykkepiller" - Prozac, Cipramil; Fontex - der i stor
udstrækning overtog det markedet efter det økologiske tryptofan
var blevet forbudt. Tryptofan kan dog købes her i Danmark på
lægerecept.
Terapeutisk dosering: Mod søvnløshed: 500 mg til 1 g sammen
med 100 mg vitamin B-6, 100 mg vitamin B-3 og 250 mg magnesium i form af for eksempel orotat. Mod depression og anorexia
nervosa: 3 g plus 1 g vitamin B-3 (nikotinamid eller nikotinsyre).
Maximum: 8 g daglig. Må ikke tages sammen med MAOhæmmere som Marplan, Cinemet, Eldepryl og lignende. Bør ikke
tages af gravide kvinder eller kvinder, der forventer graviditet.
Andre aminosyrer konkurrerer med tryptofan om transportvejen
gennem blod/hjerne-barrieren. Derfor er det tilrådeligt at tage
tryptofantilskud tidsisoleret fra anden proteinindtagelse.

5-HTP = 5-hydroxy-L-tryptofan:
Denne naturlige aninosyre fremstilles i vor organisme ved
enzymformidlet molekylær ændring af tryptofan i et forløb, der
sluttelig producerer hjernehormonet serotonin. Denne proces er
meget væsentlig for styringen af den individuelle smertereaktions
styrke (18). - Se også afsnittet om fibromyalgi.

Tyrosine (#)
Nøgleord: Afvænning, abstinenssymptomer, cancer, adrenalin,
PMS.

Tilhører gruppen af aromatiske aminosyrer, der også omfatter
tryptofan og fenylalanin (phenylalanine) og dannes i organismen
ud fra denne sidste samt indtages gennem normal kost. Kan under
visse forhold være essentiel. Danner forstadie sammen med jod til
skjoldbruskkirtelhormonerne thyroxine (T-4) og triodothyronine
(T-3). Tyrosine omdannes også til pigmentstoffet melanin, til
ubikinon (ubiquinone) = coenzym Q, adrenalin, tyramine og en
række vigtige neurotransmittere samt de naturlige smertestillere
encephalinerne. Tyrosines normale stofskifte kræver samvirke
med adskillige nutrienter, som for eksempel vitaminerne C og de
aktive former af B-3 (niacin) samt folinsyre og blandt mineralerne
især kobber. Denne aminosyre passerer hurtigt gennem
blod/hjerne-barrieren, men under skarp konkurrence fra
adskillige andre aminosyrer. Terapeutisk er det derfor rationelt at
give den som tilskud tidsisoleret fra andre nutrienter. Tyrosine
findes for det meste i kødprotein. I planteføde findes næsten ingen
tyrosine. Abnorme tyrosineværdier hos svangre og nyfødte kan
afbalanceres med tilskud af vitamin C (172).
Tyrosine støtter binyrebarkfunktionerne og den naturlige
produktion af adrenalin. Derfor har organisme under stress øget
behov fra tyrosine. Hvis dette ikke tilføres gennem føden i
tilstrækkelig mængde, "stjæles" det fra hjerneaktiviteten, hvor der
kan opstå ekstreme mangler. Tyrosinetilskud kan hæmme appetit
og fremme kønsdrift. Ved tobaksafvænning er det langt mere
resultatgivende end de fleste andre midler og anbefalelsesværdigt
at indføre i behandlingsprogrammer mod misbrugsproblemer, der
medfører abstinenser, for eksempel narko - især kokain - og andre
former for afhængighedsskabende stoffer som alkohol, kaffe og
mediciner.
Medicinresistente depressioner er blevet behandlet effektivt med
tyrosinetilskud på op til 7 g daglig fordelt over flere doseringer,
men lavere tilskud har også vist sig nyttige. I betragtning af de
mange erkendte bivirkninger ved psykofarmaka er tyrosine et
ufarligt alternativ, der burde benyttes i lang større udstrækning.

Kobberbelastning kan fremme omdannelsen af tyrosine til
dopamine med deraf følgende tyrosinemangel til følge. Høje
værdier for kobber og dopamine sammen med lave histamineværdier finder man ved en vis type skizofreni. Denne tilstand kan
behandles effektivt med tilskud af BCAA.
Ved visse cancerformer i hud og nervesystem, blandt andet neuroblastomer og gliablastomer samt melanomer, finder man hos
patienten et meget forhøjet tyrosinestofskifte. Denne høje aktivitet
kan også iagttages i cellekulturer med de samme cancerformer.
Selektiv aminosyreudsultning af visse cancercelletyper ved for
eksempel at tilføre konkurrererende aminosyrer er en ny behandlingsmetode, der har haft en vis succes. Metoden kan i princippet
siges at være en parallel til lysinbehandling af herpes. Ved de her
nævnte cancerformer har man foreslået tryptofan eller BCAA som
konkurrerende tilskud i behandlingen. Tyrosinetilskud har vist sig
effektive imod præmenstruelt syndrom (PMS) og fremmer en
bedre udnyttelse af L-dopa hos Parkinson patienter (172).Tyrosinemangel fører til lav kropstemperatur og lavt blodtryk.
Terapeutisk dosering: Skønt tyrosinetilskud på op til 7 g har været
brugt under nøje klinisk observation, har doseringer på ½ til 2 g
ofte vist sig tilstrækkelige.
Giv agt! Tyrosine må ikke tages sammen med MAO-hæmmere
som Marplan, Cinemet, Eldepryl og lignende. Bør undgås ved
cancerformer som malignt melanom og neuro- eller gliablastom.

Andre ernærings- og orthomolekylære substanser
Chlorella er en lille, encellet ferskvandsalge med en diameter på
6/1000 mm, der har fået sit navn af det græske ord "chloros", som
betyder "grøngul" og den latinske endelse "-ella", der betyder
"lille". Den "lille grøngule" er nemlig helt fyldt med klorofyl, det
magnesiumholdige enzym, der er af fundamental betydning for
alle højere livsprocesser, fordi det ved hjælp af solenergi kan
omdanne kuldioxyd og frigøre ilt. Men det er ikke det eneste

Chlorella rummer. Den er et sandt skatkammer af livsvigtige
substanser, - praktisk talt alle vitaminer, et utal af mineraler og
sporstoffer, aminosyrer og enzymer samt - sidst men ikke mindst nukleinsyrerne RNA og DNA. Chlorella er et levende koncentrat
af højenergiernæring. Som helsekost har den vist sig nyttig ved en
lang række lidelser som for eksempel heling af sår og brud,
herunder mavesår, beskyttelse mod miljøforgiftning, forurening
og stråleskader, modvirker alderdomssvækkelse, senilitet og
degeneration og styrker immunforsvaret. Den fremmer også
leverfunktionen og fordøjelsen, modvirker forstoppelse, forkølelser, allergier samt forhøjet blodcholesterol. Men ikke al chlorella er
af samme kvalitet. En af grundene til, at chlorella, som efter mange
forskeres opfattelse er klodens ældste endnu levende encellede
organisme, har kunnet overleve i årmillioner, er, at den har en
meget modstandsdygtig cellevæg, der beskytter den mod omverdenen. Derfor er det også vanskeligt for andre organismer, og altså
også mennesket, at fordøje den ubehandlede chlorella og dermed
udnytte dens rige indhold af næringsstoffer. Derfor er også de
forskellige chlorella-produkter på markedet af meget varierende
kvalitet og værdi. Den bedste kvalitet er den, hvor cellevæggene er
blevet effektivt nedbrudt uden at deres værdifulde bestanddele
derved er gået tabt i det færdige produkt.
Endelig skal det nævnes, at chlorella undertiden forveksles med
spirulina. De to er helt forskellige fra hinanden, bortset fra den
grønne farve, som de har tilfælles. Spirulina har kun en brøkdel af
de egenskaber, som chlorella har.
CSA = Chondroitinsulfat A - Substans, der findes i bruskvævet.
Har vist sig nyttigt i behandlingen af forsnævrede blodkar, højt
blodcholesterol og tendens til blodpropper.
Coenzym Q-10 = Ubiqinon - En af de allermest effektive
nutrienter i behandlingen af hjerte- og kredsløbslidelser, generel
svækkelse, dårligt cellestofskifte og nedsat cellulær energiproduktion. Kraftig antioxidant. Også effektivt ved allergi, immunsvigt,
paradentose, højt blodtryk, rekonvalescens og talrige andre

lidelser. Når ubiqinon har en praktisk talt universel virkning
overfor talrige lidelser, skyldes det, at dette enzym arbejder med
energiproduktionen inde i hver enkelt celle og således har en
generel opbyggende og vitaliserende virkning på alle organer
(173)(174). Ved cancer: 300 til 600 mg.
Di-methyl-sulfon-oxid = DMSO er vidt udbredt og benyttet i
udlandet, især i USA blandt sportsfolk udvortes mod muskel- og
ledsmerter. Indvortes og som injektion og tilskud har det været
brugt med god virkning mod blandt andet cancer og flere former
for gigt (175). DMSO virker blandt andet ved at fremme den
biologiske udnyttelse af andre stoffer, som det gives sammen med.
DMSO kan derfor også fremme optagelsen af uønskede stoffer.
Dette giver anledning til forbehold overfor selvbehandling. DMSO
er i Danmark receptbelagt og fremstilles magistralt på visse
apoteker.
Glucosaminsulfat: Vor organisme fremstiller selv glucosamin, der
er en væsentlig bestanddel i dannelsen af bruskvæv og dermed led
og knogler. Produktionen aftager med alderen og kan ikke
erstattes med kostregulering eller tilskud fra gængse kilder. Dette
er sandsynligvis hovedårsagen til flere degenerative lidelser, der
især angriber de ældre, med i første række gigtsygdomme og
osteoporose. Mange glucosaminforbindelser nedbrydes i fordøjelseskanalen; men glucosaminsulfat undgår denne skæbne og er
derfor idag det foretrukne kosttilskud, når det gælder om at opnå
regeneration af nedslidt bruskvæv. Dette kan nu i vid udstrækning
lade sig gøre, takket være fremstillingen af rigelige mængder af
glucosaminsulfat fra skallerne af rejer, krabber og hummer. Indførelsen af glucosaminsulfat i behandlingen af ledsygdomme har
været det største gennembrud på dette felt i nyere tid.
Ølgær er naturens rigeste forekomst af naturlige B-vitaminer.
Samtlige B-vitaminer på nær B-12 findes i ølgær sammen med
aminosyrer, andre vitaminer og adslillige mineraler. Blandt
mineralerne er jern og selen særligt optaglige i denne form. Ølgær
har med success været brugt i behandlingen af højt blodcholeste-

rol, podagra eller urinsur gigt samt nervebetændelse.
Lactobacillus acidophilus / bulgaricus - Mælkesyrebakterier, som
de forekommer naturligt i yoghurt og kefir, har en påviselig
cancerhæmmende virkning, især på cancer i tyktarmen. Ved at
normalisere tarmfloraen og nedbringe forekomsten af endotoxiner
har de en forudselig gunstig virkning på en lang række lidelser,
der skyldes forgiftninger udgået fra tarmen, som for eksempel
visse allergier og visse former for gigt og rheumatisme. Det
koncentrerede tørprodukt, der fås i form af tabletter eller kapsler,
er ret sårbart. Det skal opbevares i køleskab, tages mellem
måltiderne og i en en periode, hvor patienten ikke indtager
alkohol, kaffe, antibiotika eller anden medicin, der hæmmer
tarmfloraen. Det tager tid og omhu at geninstallere en tabt
tarmflora.
DHEA = De-hydro-epi-andro-steron - er et naturligt forekommende hormon, som vi producerer i binyrerne. Man har kaldt det
"moderhormonet", fordi det i organismen efter behov omdannes til
en lang række andre hormoner. Det er det hormon, der normalt er
mest rigeligt tilstede i kroppen, i det mindste så længe vi er sunde
og raske; for senere i livet begynder vi at mangle det, og dem, der
er syge, mangler det mest (176). DHEA-værdier er altid lave hos
gigtpatienter - og endnu lavere, såfremt disse patienter har
modtaget kortisonbehandling! kan medføre bøde.
Lave værdier gør os sårbare overfor bryst-, blære- og prostatacancer, åreforkalkning og nervedegeneration. Tilskud kan
fremme hukommelsen, hindre knogleskørhed, lindre lupus og
forhindre diabetes og Parkinsons og Alzheimers sygdom. Der
findes allerede over 4000 pulicerede videnskabelige arbejder om
DHEA.
DHEA hæmmer cancerudviklingen blandt andet ved at blokere et
enzym kaldet G6PD, og denne blokade stopper dannelsen af de
nukleinsyrer, der er nødvendige for celledeling. Visse amerikanske
cancerspealister bruger nu DHEA i doser på 50 til 200 mg daglig.

DHEA er forbudt i Danmark og indførsel kan medføre en
betydelig bøde (41).
Melatonin - Har fået megen opbakning i den videnskabelige
litteratur og bruges udstrakt i udlandet til behandling af cancer.
Fortsat forbudt i Danmark. Melatonin er et væsentligt hjernehormon, der regulerer vor søvncyklus og dermed en lang række
andre tidsbestemte funktioner. Det er blevet kendt som en nyt og
bedre sovemiddel og som en effektiv hjælp mod jet lag; men det er
også en kraftig anti-oxidant, fremmer produktionen af NK-celler
(natural killer cells) og bekæmper cancer.
Om dette sidste emne findes efterhånden en overvældende
dokumentation, der ikke blot fastslår dets effektivitet, men også
dets ufarlighed, som har været sat meget under debat. Vi kan idag
konkludere, at det kan anbefales at bruge melatonin i cancerbehandlingen i doser på 15 til 20 mg daglig. Man bør imidlertid
nok sætte sig grundigt ind i den foreliggende litteratur om emnet,
inden man skrider til selvbehandling (176)(177).

FYTOLOGI
- læren om behandling med plantestoffer
Der er mange betegnelser, der mere eller mindre dækker dette
emne. Ord som urtemedicin, herbalisme og lægeplantelære.
Fytologi (af græsk: fyein = at vokse + logos = lære; altså læren om
vækster) adskiller sig imidlertid fra de tidligere traditionelle
former for urtekunst ved at være baseret på uantastelige moderne
analytiske og biologiske metoder.
Man kan sige, at de dele af den traditionelle plantemedicin, som
fytologerne indgående har forsket i og dermed givet et videnskabens
blå
stempel,
dét
er
selve
fytologien
(178),(179),(180),(181),(182).

Tilsvarende kaldes brugen af den i helbredende øjemed for
fytoterapi.
Hvert kultur- og sprogområde har sit eget traditionelle udvalg af
lægeurter og sin egen særprægede måde at benytte dem på
(32),(183),(184),(185),(186). Selv om der ofte er fælles historisk
baggrund - den klassiske Middelhavskultur, arven fra islamisk
lægekunst og munkemedicinen, - så er der også store forskelle
mellem for ekempel den angelsaksiske, den franske og den meget
store tysksprogede tradition. Den amerikanske udmærker sig ved
at indeholde mange indianske lægeurter. De største plantefarmakopéer finder vi imidlertid i den traditionelle indiske og
kinesiske lægekunst. De omfattes overhovedet ikke af den
fytologiske forskning, undtagen for nogle få enkelte planters
vedkommende. Fytologien omfatter alt i alt kun en meget lille
brøkdel af verdens samlede bestand af lægeplanter. Men disse få
planter, som fytologerne har undersøgt med anvendelse af
moderne analytiske og biologiske metoder, om dem kan man med
sikkerhed sige, at enten har de påvist deres traditionelle påståede
helseværdi og medicinske effektivitet, eller også er de fundet
mangelfulde og uden de kvaliteter, som man tidligere havde
tiltroet dem.
Næsten altid bekræfter den fytologiske forskning imidlertid, at
den traditionelle opfattelse af en plantes medicinske egenskaber
faktisk er helt korrekte.
Undertiden gør fytologien også meget mere. Den afslører helt nye
muligheder i det foreliggende materiale eller fjerner naturlige
kemiske blokader, der nedsætter den oprindelige plantedroges
effektivitet og brugbarhed.
Det fytologiske studie af for eksempel Ingefær, Ginkgo, Melbærris
og Rød Hestehov har således åbnet for væsentlige nye muligheder,
der ikke erkendtes af den traditionelle urtelære.
Urter er menneskets ældste lægemidler. De spiller den allerstørste

rolle den dag idag, både i ortodox og alternativ medicin. Det
klassiske billede af urtehøst, urtepleje og brugen af urter som the
og tinkturer er tiltrækkende og fascinerende for mange, som den
naturligste form for helsepleje. Men i sin traditionelle udformning
rummer den visse problemer. Selv med en meget betydelig viden
om det rette høsttidspunkt, den rette jordbund, det rette udseende
og andre kendemærker, som især en ældre tids urtemestre forstod,
vil de helbredende resultater af den slags indsamling og thebrygning vær svingende og usikre. Hertil kommer i vore dage endnu to
problemer: Første problem er forurening. Selv i tilsyneladende
uberørte miljøer vil det ofte vise sig, at en klynge brændenælder
eller andre urter står, hvor de står, fordi der er kastet affald på
dette sted, og dermed også ofte kemisk forurening for eksempel i
form af tungmetaller. Træer som Birk og Ginkgo er særligt villige
til at optage tungmetaller. Det er end ikke nok at høste deres løv i
afsides egne, for selv der vil der i vore dage undertiden være tale
om en væsentlig forurening. Det er derimod muligt under
ekstraheringen i laboratoriet at erkende, i hvilken fraktion
tungmetallerne gemmer sig, og derved totalt fjerne dem fra det
færdige produkt. Det andet problem er sådan set ikke nyt, men
først i de senere år er man blevet opmærksom på riskoen ved, at
urter tit angribes af svamp og skimmel. Disse angreb er ofte ikke til
at ane, med mindre man bruger højteknologisk analyseudstyr.
Men de er farlige, da skimmelsvamp og lignende ofte udvikler
særdeles giftige stofskifteprodukter, der - som for eksempel
aflatoxiner - blandt andet er cancerfremkaldende. Stikprøver af
almindelige kommercielle urtetheer afslører ofte sådanne
stofskifteprodukter.
På grund af de problemer, der er med planter, har det altid været
videnskabens mål, at identificere og måle plantens helbredende
stoffer; først og fremmest for med sikkerhed at kunne afgøre, at de
er til stede i planten; dernæst for at kunne isolere og opkoncentrere
dem eller efter kemisk analyse fremstille dem syntetisk.
Et isoleret og opkoncentreret middel af denne type kaldes et
fytofarmakon og er en monosubstans. Selv om den er frem-stillet

udfra plantemateriale, er den i natur og virkning meget forskelligt
fra et fytoterapeutikon, som er et udtræk af den samlede lægeplante omfattende de allerfleste af dens aktive substanser. Plantepræparater omtalte i denne bog er fytoterapeutika. Den generelle
erfaring er, at fytofarmaka ofte i lighed med egentlige syntetiske
mediciner giver svære bivirkninger og er giftige ved blot en ringe
overskridelse af den effektive dosering.
Historisk set er alle mediciner udviklet udfra forskningen i
fytoterapeutika, men søgen efter "den aktive faktor" var også i en
vis fase af videnskabens udvikling et udtryk for datidens
begrænsede teknik og erfaring. Den tillod for eksempel, at man
identificerede allantoin fra kulsukker som den "aktive faktor", en
monosubstans, og derefter fremstillede allantoin syntetisk i store
mængder som et billigt sårhelende middel. Samtiden formåede
ikke at identificere et bredere udsnit af plantens substanser.
Erfaringen viste imidlertid, at selv om denne fremgangsmåde til at
begynde med forekom mest rationel og umiddelbart virkede som
et stort fremskridt med hensyn til midlets effektivitet og prisbillighed, så var resultatet af brugen af enkeltstoffer, enten isoleret fra
planter eller efterlignet syntetisk, på længere sigt langtfra så godt
som ventet. I endnu højere grad end fytofarmaka gav "rendyrkede" syntetiske midler - der altså i realiteten slet ikke var dyrkede ofte bivirkninger, og deres effektivitet svigtede undertiden. Med
andre ord, man måtte erkende, at det bedste stadig var, at benytte
hele planten, når denne var bedst.
Kvalitetsanalyse af planter blev derfor en meget vigtig forudsætning for at skabe effektive plantepræparater. Og bedre udviklet
teknik muliggjorde, at man løbende kunne iagttage og erkende
samtlige væsentlige aktivstoffer i den levende plante under
væksten, og når disse havde nået en optimal balance, kunne man
høste planten med garanti for indholdet. Effektiv kvalitetskontrol
af den levende urt muliggjorde også gennem serier af forsøg, at
man var i stand til at vælge rette jordbund, kompostering,
såningstidspunkt, udplantningtidspunkt og andre miljøfaktorer
med henblik på en sund og højtydende vækst. Efter høsten kunne

man atter med samme apparatur skaffe sig helt præcise oplysninger om, hvilke fremstillingsformer, der egnede sig bedst til hvert
enkelt plantepræparat. Her kunne man forvisse sig om, at man ved
den traditionelle fremgangsmåde, - the eller anden form for
udtræk af tørrede planter - mistede mange af plantens aktivstoffer.
Udtræk af friske planter viste i alle tilfælde en langt højere kvalitet.
Modulering af udtræksstoffer - vand og alkohol i forskellige
forhold afstemt til den enkelte plante - gav maximalt udbytte af
det samlede spektrum af aktivstoffer.
Derfor er moderne plantepræparater, fremstillet efter disse
principper og med denne form for kvalitetskontrol, langt
overlegne i effektivitet i sygdomsbehandling i forhold både til de
traditionelle urteteer og andre billige præparater, - der for det
meste er fremstillet af ukontrollerede, tørrede urter indkøbt på det
internationale marked, - og selvfølgelig især overlegne overfor
fytofarmaka og syntetiske efterligninger af monosubstanser.
Det må derfor stærkt anbefales i patientbehandlingen, hvor det
overhovedet er muligt, at foretrække et kvalitetskontrolleret
plantepræparat fremfor andre planteremedier som the og
lignende.
Betegnelsen plantepræparater benyttes i denne bog kun om de
produkter, som er resultatet af den omtalte kvalitetskontrol, fra
levende plante til udtræk til slutprodukt. Disse præparater er
hentet fra dr. A. Vogels produktserie BIOFORCE.
En væsentlig fytologisk klassificering af fytoterapeutika er efter
deres umiddelbare virkningsgrad i stærke (fortis) eller milde
(mitis). I behandlingen af hjertelidelser finder man Digitalis som
eksempel på et stærkt middel og Hvidtjørn som et tilsvarende
mildt. I valget af et fytoterapeutikon vil tendensen umiddelbart
være at gå gribe efter det stærke middel, med den hurtige,
voldsomme virkning. Denne holdning har også kunnet iagttages i
lægemedicinen, til stort fortræd for mange patienter. Langvarige
iagttagelser viser nu, at hvor det er muligt - for eksempel i ikke-

akutte, kroniske tilstande og til forebyggelse - bør man vælge det
milde middel, som er uden de bivirkninger stærke droger ofte
fremkalder. Ved langvarig brug på en stabil og udramatisk måde
langsomt, over måneder og måske år, stabiliserer stabiliserer de
milde fytoteraputika organismen. På sammen måde som Hvidtjørn således viser sig overlegen overfor Digitalis, så vil Kamille
ved langtidsterapi vise sig mere stabilt effektiv overfor mange
lidelser i fordøjelseskanalen end stærkere og mere hurtigt virkende
droger. Tilsvarende er Baldrian at foretrække ved kronisk
nervøsitet og søvnløshed fremfor stærkere midler. Netop tid og
tålmodighed er en væsentlig faktor i denne form for fytologisk
disciplin.
Nærværende udvalg af terapeutiske planter må ikke opfattes som
andet end et supplement til dette værks første del om ernæringsterapi og orthomolekylær behandling. Det er ikke en lærebog i
urtemedicin. Sådanne lærebøger findes og mange er anbefalelsesværdige. Ovenfor har jg henvist til nogle af dem.
Min egen holdning er fundamentalt noget anderledes end mange
af disse eksponenter. Jeg mener, og har lært mine mange kursister
og studerende at praktisere, at vi bør være opmærksomme på alle
de teraputiske muligheder, der omgiver os i vor dagligdag og
hermed i anden række - ernæringsterapi kommer altid først! - alle
vegetabilske substanser, der omgiver os. Der er en udpræget
tendens i vor tid til at overse ydmyge og billige hverdagsprodukter - som grønsager, krydderurter og krydderier - til fordel for
eksotiske eller ofte utilgængelige vækster. Lad os bruge ginkgo og
guldsegl hvor det er nødvendigt, men lad os ikke glemme hvidkål,
kartofler, karse og ræddike. Det egentlige helsearbejde ligger i vore
daglige måltider. Hvis dette blev forstået i sin fulde udstrækning,
ville over halvdelen at vort arbejde være gjort. Derfor har jeg i mit
arbejde, specielt i kursusvirksomhed, været særligt opmærksom
på de ting, vi altid finder hos grønhandleren nede om hjørnet, i vor
egen køkkenhave eller på krydderihylden. Og i den akutte
situation er det ofte de nærmeste og eneste umiddelbare hjælpemidler. Jævnfør min beretning andetsteds i bogen om manden

med vandladningsbesvær og hans kones persille! Få bøger har
beskæftiget sig med dette emne, men enkelte kan anbefales
(187),(188),(189). Den mest kendte, men ikke tilstrækkeligt benyttede er A. Vogel: Den lille Doktor (32). I nedenstående gennemgang er alle henvisninger til - "se Vogel" - en opfordring til at slå
op under det omtalte emne i stikordsregistret til nævnte bog.
Plantesubstanser
Bioflavonoider
Bioflavonoiderne spiller i moderne alternativ behandling en stadig
mere betydningsfuld rolle. Deres fælles virkeområde er først og
fremmest karsystemet, især dets mindste forgreninger: hårkarrene
eller kapillærerne. Bioflavonoiderne og beslægtede former
optræder også ofte under betegnelserne polyfenoler og proanthocyanidiner.
Men her ligger langtfra hele deres aktivitet. Eftersom de griber ind
i og påvirker en lang række enzymfunktioner, har de vist sig
nyttige i mange sammenhænge. De hæmmer generelt betændelsestilstande, allergiske reaktioner, virus og frie radikaler. Dette gør
dem velkomne i behandlingsprogrammer mod så forskellige
lidelser som blandt andet astma og rheumatisme, diabetes og
cancer.
Det er værd at kaste et blik på de områder, hvor bioflavonoiderne
generelt har lægende og stabiliserende virkninger. Dette gælder
først hårkarnettet. Alle vore organer er afhængige af kredsløbet, af
tilførsel af ilt og ernæring, af fjernelse af slagger og affald. Hvis
kredsløbet svigter, vil et hvilket som helst organ også svigte.
Mange organer er syge, fordi det kredsløb, der skulle holde dem
funktionsdygtige, ikke fungerer godt nok. Derfor er der også
mange lidelser, der simpelthen forsvinder, når man begynder at
forbedre kredsløbet.
Organer, der tidligere sultede eller var ved at kvæles i affald,

begynder igen at fungere. Hvis det for eksempel gælder bugspytkirtlen, kan dette betyde forskellen mellem diabetes eller sundhed.
Hvis det drejer sig om hjernen, kan det betyde, at den "senilitet",
som lægen havde diagnosticeret, simpelthen igen forsvinder!
Rutin (Rutinol) - Som alle bioflavonoider læger og styrker det de
mindste blodkar, hårkarnettet eller kapillærerne. Det findes
naturligt i boghvede og i lægeplanten rude (s.d.), hvorfra navnet er
dannet. Benyttes ved enhvær form for blødning og karbrist, som f.
eks. forlænget og voldsom menstruation, blødninger i øjet, blå
mærker, åreknuder, sportskader.
Citrin - Bioflavonoid fra citrusfrugter, koncentreret i det hvide lag
i frugtskrællen. Funktion stort set svarende til rutin og andre
bioflavonoider.
Hesperidin Forekommer fortrinsvis i hvidtjørn - blomster og bær og anden tjørn. Virker erfaringsmæssigt specifikt på hjertets egne
blodkar. Skal efter sigende også have en vis virkning mod
fedtdannelse. Plantepræparater: Craetaegimin etc.
Quercetin - Ud af de utallige bioflavonoider, man idag har
identificeret, er quercetin en substans, der ligesom ginkgoflavonglukosiderne (se Tempeltræ) gennemgående i alle eksperimentale undersøgelser viser den højeste grad af biologisk aktivitet.
Quercetin er nært beslægtet med rutin og andre flavoner. Skønt
den er vidt udbredt i planteriget, især i bark og skrællen af frugt,
forekommer den for det meste ikke tilstrækkeligt koncentreret til
at yde nogen kraftig terapeutisk effekt. Alligevel er mange
lægeplanters virkning nøje knyttet til deres indhold af quercetin.
Opkoncentreret quercetin er en meget effektiv enzymaktivator, der
reducerer betændelsestilstande. Ved at modvirke overiltning og
forharskning fungerer det som antioxidant og stabiliserer
cellemembranerne. Det hæmmer produktionen af hyaluronidase,
der blandt andet udskilles af cancerceller, når disse forsøger at
invadere det omliggende væv.

Yderligere griber quercetin ind i prostaglandinsyntesen, hvor den
modvirker dannelsen af de leukotriener, der ofte er ansvarlige for
udviklingen af astma, psoriasis, urinsur gigt, tyktarmsbetændelse
og antagelig også cancer. Quercetin har også en kraftig antivirus
aktivitet og hjælper derfor blandt andet mod herpes og almindelig
forkølelse. Det er også en faktor, der afbøder de gængse følgesygdomme ved diabetes.
Quercetin er i dag sammen med ginkgoflavonglukosiderne de
mest detaljeret gennemforskede substanser blandt bioflavonoiderne. Da alle bioflavonoider frembyder nært beslægtede, men
meget bredspektrede aktivitetsmønstre, ved vi med andre ord en
hel del om, hvad vi kan forvente af disse stoffer.
Catechin - navngivet efter ekstrakten af det indiske træ Kutch Acacia catechu, - der har været brugt i traditionel indisk lægekunst
(ayurveda) i årtusinder, og hvor dette bioflavonoid, der også kan
betegnes som et garvestof (tannin) og en polyfenol, er tilstede i
meget høj koncentration. Kraftigt leverbeskyttende, immunstimulerende og antivirus aktivitet. Er et kraftigt anti-endotoxin og antioxidant, der udrydder fri radikaler og økonomiserer med
gluthathionaktiviteten. Fremmer naturlig bruskdannelse og
modvirker derved degeneration ved ledegigt. Omdanner histidin
til histamin og er derfor nyttig ved høfebertype allergier med
overproduktion af histidin. Ved et seminar i 1981 godtgjorde man,
at der kan stilles meget store forventninger til catechin med
hensyn til både akutte og kroniske leverlidelser og følgesygdomme deraf såsom appetitsvigt, kvalme, udmattelse, kløe i endetarm
og ubehag i underlivet. Det har vist gode resultater ved mavesår,
ved postkirurgiske sammenvoksninger og ødem samt alkoholiske
leverskader, når det tages i doseringer på op til 2 g dagligt. I
arveligt betingede tilstande som osteogenesis imperfecta og
skleroderma er det et af de ganske få effektive remedier, der
foreløbigt kendes. Catechin findes foruden i kutch i mange andre
planter og først og fremmest i grøn the - s.d. Mørk - såkaldt brun
eller sort - the har undergået en gæringsproces, hvorved blandt

andet catechin er blevet væsentligt reduceret.
Curcumin: Benævnt efter curcuma longa, det botaniske navn for
Gurkemejeroden (s.d.), hvor den udgør det karakteristiske gule
farvestof, som også giver grundfarven til karryblandinger.
Pyknogenol: Har en meget kraftig anti-oxidantvirkning og
beskytter især de mindre blodkar. Substansen - eller blandingen af
substanser, for det drejer sig egentlig om flere - udvindes
fortrinsvis fra fyrretræsbark eller vindruekerner. Dr. Jacques
Masquelier er foregansmanden i dette forskningsområde.
Vindruekerneekstrakten skal efter forlydende også have n
væsentlig blodsukkersænkende virkning.
Ginkgoflavonglukosider: Omfatter en række specifikke bioflavoner, der fortrinsvis findes i Ginkgo biloba og er ansvarlige for den
specielle virkemåde af dette planteudtræk.

Andre plantesubstanser
Karotener og karotenoider
Disse plantefarvestoffer, der er ansvarlige for mange grønsagers
og frugters orange og røde farver, har på det seneste vist sig at
være kraftigt cancerhæmmende. De findes i særligt høje koncentrationer i gulerødder, abrikoser, broccoli, rosenkål, grønkål,
hvidkål, spinat, hovedsalat, squash, sødkartofler og tomater.
Pektin
Pektin er et koncentrat af en stor gruppe nært beslægtede
forbindelser, der forekommer først og fremmest i planternes
cellevægge og den intercellulære substans. Særligt store mængder
findes i æbler, citrusfrugter, gulerødder, hvidkål og blomkål samt
mange andre grønsager. Pektin forsinker optagelsen af fedt og
sukker fra tarmen, og reducerer derigennem højt blodcholesterol
og svingende blodsukker. Kombineret med spormineralerne
uskadeligør pektin virus i tarmen, så der er altså noget om det
gamle husråd med at spise et fintrevet æble med en teske mod for
eksempel rejsediarrhé. Især hvis man samtidig husker at spise sine
spormineraler!
Nitrilosider
En større gruppe cyanholdige bitterstoffer, der findes vidt
udbredte i planteriget, især i samtlige frø og kerner af den
botaniske famile Rosaceae, der omfatter de fleste frugttræer og
bærbuske. Mest kendt er utvivlsomt mandelbitterstoffet amygdalin, der især findes i bitre mandler. Da stoffet ved enzymatisk
nedbrydning kan frigøre blåsyre i cellen og dermed forgive den, er
stoffet potentielt farligt, men i de ganske små mængder,s det
normalt forekommer i levnedsmidler, har det vist sig gennemgående ikke blot at være ufarligt, men at være forebyggende overfor
cancer, idet cancerceller på grund af deres specielle enzymindhold
synes at være mere sårbare overfor indholdet af cyanforbindelser

end de normale sunde celler er. Levnedsmidler, der indeholder
rimeligt store mængder nitrilosider, er følgende: lucerne, roetoppe,
spinat, brøndkarse, sødkartofler, cassava, boghvede, hirse, linser,
kikærter (garbanzobønner = channa), grønne ærter, lima bønner,
hørfrø, mandler, kashewnødder, solbær og ribs, brombær,
hyldebær, jordbær, hindbær, morbær, stikkelsbær, guava, tyttebær
og tranebær, revlinger, hyben, rødkløver samt kerner og frø af
æbler, abrikoser, kirsebær, pærer, ferskner, blommer, nektariner og
andre citrusfrugter. Det er værd at bemærke, at ikke alle bitterstoffer hører til den cyanholdige nitrilosidgruppe. Mange af de
traditionelle bitterurter, der er kendt for at være lever- og
galdestimulerende, har en ganske anden kemisk sammensætning.
Soyabønner og isoflavoner
Industrielt ufordærvede soyabønner indeholder aktivsubstanser lad os i korthed kalde dem soyaflavoner - der gør, at de selv i
moderate mængder har en ganske betydelig forebyggende,
lindrende eller direkte helbrdende indflydelse på så forskelligartede lidelser som: Cancer,
hjertekredsløbssygdomme, osteoporose (knogleskørhed), PMS præmenstrult syndrom, menopausale problemer - eksempel:
hedeture
stendannelser,
blodsukkerproblemer,
prostataforsnævring (BPH), forstoppelse og andre fordøjelsesproblemer.
Dokumentationen for soyaflavonernes positive virkning på disse
lidelser er efterhånden overvældende og de kliniske erfaringer
bekræfter de videnskabelige undersøgelser.
i disse undersøgelserne har man benyttet både traditionelle
soyaprodukter, som tofu og tempeh, rent soyamel og soyaprotein
og isolerede udtræk af isoflavoner, og man har høstet positive,
men meget varierende resultater med alle fremgangmåder. For
stabile, reproducerbare og let målelige programmer, vil man
selvfølgelig foretrække at bruge et veldefineret produkt med
garanteret indhold af de aktive isoflavoner.

Proteolyserende enzymer
Bromelain En blanding af proteinfortærende enzymer udvundet
af umoden ananas. Sammensætningen i frugtkødet og den indre
fibrøse marv - hullet i den syltede konservesvare - afviger noget.
Funktion i mange henseender parallel til papain. Betændelseshæmmende og sårhelende. Modvirker lungeødem, klumpning af
blodplader, mavesår og bihulebetændelse. Renser brændsår og
modvirker cancer. I tilfælde af bugspytkirtelsvigt kan stoffet
effektivt erstatte trypsin eller pepsin. I modsætning til papain kan
det fungere udenfor fordøjelseskanalen og gives som intravenøs
injektion. Fremmer aktiviteten af antibiotika og har været benyttet
effektivt i lungebetændelse, bronkitis og stafylokokinfektioner. Da
midlet afslapper den glatte muskulatur, har det vist sig effektivt
ved menstruationsproblemer og fremmer også normal nedkomst.
De seneste års over 200 videnskabelige forsøg med bromelain
bekræfter endvidere kurative resultater ved angina, artritis,
bronkitis, cellulitis (appelsinhud), dårlig fordøjelse, skleroderma,
ødem og venebetændelse. Bromelains virkning hæmmes af
tungmetaller som bly, kviksølv, kadmium, kobber og også af jern.
Papain - enzymekstrakt af Papaya - Carica papaya - En blanding af
proteinfortærende (proteolyserende) planteenzymer, udvindes af
det umodne frugtkød, undertiden også af bladene. Også kaldet
palmemelonen, en tropisk vækst oprindelig fra Sydamerika, men
nu udbredt overalt i troperne, hvor den lader sig dyrke. Den
træffes oftest som kødmørner (meat tenderizer), især i USA, hvor
man har adopteret den indianske praksis: at mørne kødet ved at
lægge det i papayasaft. Det tørrede frugtkød af den umodne frugt
er en fremragende hjælp til fordøjelsen, både når der er tale om en
underfungerende bugspytkirtel og overindtagelse af især
kødprotein. Det er også et middel mod parasitter i fordøjelseskanalen, og her et meget skånsomt middel, der blandt andet toleres
udmærket af selv meget små børn. Dette middel er en stor hjælp
ved "passiv faste", når det gælder om at rense tarmen for ufordøjet
protein og de deraf opståede endotoxiner (s.d.) og eventuelle
mikrober. De kurative perspektiver i denne form for behandling er

meget vide, når man tager i betragtning, hvilken rolle endotoxinerne påviseligt spiller ikke blot i opkomsten af allergier, men også
mange andre endemiske civilisationssygdomme. Da papain ikke
optages fra tarmen, har det en helt lokal funktion i fordøjelsessystemet, og kan derfor ikke belaste andre organer. Enzymet har
ingen negativ indflydelse på den normale mikroflora i tarmen.
Udvortes kan papain benyttes til rensning af betændte sår.
Enzymet ødelægges ved opvarmning. Plantepræparater: Papayasan og Papayaforce. Se også Bromalain, som er et alternativ til
papain.
Lektinerne
Lektinerne er en meget stor og efter mange forskeres mening
meget overset gruppe af substanser, som biokemikerne har kendt i
nu over 100 år. Det lange bekendtskab har imidlertid ikke før i de
seneste årtier og inden for en snæver kreds af videnskabsmænd
ført til en virkelig dyb forståelse af deres funktioner. Og hvis
lægmand overhovedet har hørt lektiner omtalt, så er det som regel
i forbindelse med, at man bør koge sine linser og bønner omhyggeligt, hvis man ikke vil risikere at blive forgiftet af lektiner!
Men sagen har langt, langt større perspektiver.
Avancerede forskere inden for dette emne er idag af den opfattelse, at lektinerne udgør den store bare plet på biokemiens
landkort, dens oversete indre kontinent.
Lektinerne spiller en usynlig, men overvældende rolle i sygdom
og sundhed. Mange af de forhold i sygdomsforskningen, der idag
er dunkle, vil vise sig i et afklaret lys, når lektinernes rolle
begynder at blive forstået. I disse tiår spår de mere avancerede
lektinforskere, at vi kan se frem til et gennembrud for denne
erkendelse, og at det vil komme til at indvarsle en revolution i
lægekunsten af samme størrelsesorden, som da Pasteur og Koch
fik os til at indse mikrobernes betydning.

Strukturelt er et lektin enten et sukkerstof, et protein eller et
glukoprotein, der specifikt forbinder sig med et sukkerstof eller en
sukkerstoffraktion. Sagt lidt forenklet er et glucoprotein et molekyle, hvis ene del virker som et sukkerstof, mens den anden fungerer
som et proteinlignende element.
Disse simple basale molekylære mønstre kan omsættes i utallige
variationer, og man har for længst identificeret over 1000 individuelle lektiner, hver med sin struktur og funktion eller serie af
funktioner.
Til at begynde med fandt man dem i første række i plantesubstanser. Her gjorde man snart den iagttagelse, at lektiner havde en
specifik evne til at knytte sig til visse dyreceller. Men det enkelte
individuelle lektin var meget omhyggelig og nøjeregnende i sit
valg af dyreceller. Netop derfor fik de navnet lektiner, af det
latinske legere, der blandt andet betyder "at udvælge".
Hvor præcis denne udvælgelse er, kan man se af følgende
klassiske iagttagelse. Et bestemt lektin fra limabønnen vil hefte sig
på et rødt blodlegeme, hvis individet tilhører blodtypen A.
Hvis blodtypen imidlertid er B, vil det samme lektin overhovedet
ikke interessere sig for det røde blodlegemes celleoverflade. Det vil
derimod et andet lektin, som er hentet fra lotusblomsten. Lotuslektinet vil hefte sig selektivt til celleoverfladen på de røde
blodlegemer af B-typen.
Tilsvarende forholder det sig med blodtypen 0 (= nul!), og med
hele vor velkendte basale opdeling af individer i blodtyper. Selv
om ikke alle varianter af blodtyper identificeres ved hjælp af
plantelektiner - rhesus hører for eksempel ikke til gruppen - så er
det den grundlæggende opdeling ved hjælp af lektinerne,
foretaget så tidligt som i 1901 af Landsteiner, der er forudsætningen for, at vi overhovedet kan foretage blodtransfusioner og
organtransplantationer. Klassifikationen bunder helt og aldeles i,
at vi - takket være lektinerne - præcist kan identificere blodlegemer

med forskellig overfladestruktur.
Men sagen har langt videre perspektiver. I over en menneskealder
har visse behandlere fastholdt, at vi bør leve, spise og drikke,
arbejde, motionere og i det hele taget indrette hele vor tilværelse
efter vor blodtype.
De forskellige blodtyper giver nemlig meget forskellige mønstre i
sygdom og helse. "Individer med blodtypen A har oftere mavecancer end de, der har type 0. 0-typen viser sig imidlertid at give
mere mavesår og sår på tolvfingertarmen end A-typen. Og mens
type A viser større hyppighed af cancer i underlivet end ved andre
blodtyper, har type 0 flere tilfælde af blodforgiftning" (190).
Når vi taler om blodtyper, drejer det sig altså ikke blot om en
klassificering ved hjælp af lokaliserede tilkoblinger til forskellige
typer røde blodlegemer. Det drejer sig derimod om langt mere
dybtgående forskelle, om egentlige forskelligartede konstitutioner
med hver deres karakteristiske behov. De kræver forskellig
ernæring, forskellig fysisk aktivitet og forskelligt miljø. Nogle
trives som vegetarer, hvor andre degenererer. Nogle trives med
hårdt fysisk arbejde og sport, hvor andre bryder sammen. For at
finde det rette mønster må man gå ud fra blodtypen. Og det er for størstedelen - lektinerne, der kan afsløre den.
Lektinerne hos planter og lavere dyr er efter alt at dømme forsvarsmekanismer, som disse organismer har behov for, da de ikke
selv har noget immunforsvar.
Invaderende mikrober, parasitter og svampe bliver "klistret til" og
inaktiveret af forsvarslektinerne, der sætter fjendens overfladereceptorer - der er sukkerfraktioner og undertiden også selv
egentklige lektiner i form af glukoproteiner med åbne sukkerenheder - ud af funktion.
Men på godt og ondt blander de samme lektiner sig også uundgåeligt i vort liv på måder, som de fleste af os ikke erkender.

For eksempel, når vi får en influenza, skyldes det et virus. Herom
kan alle være enige. Men for at starte en infektion er dette virus
nødsaget til at benytte sit eget specifikke lektin, med hvilket det
kobler sig til de røde blodlegemer. Opdagelsen blev gjort allerede i
1941, og meget forskning er siden sat ind på dette område. Især
nu, hvor konventionelle antibiotika bliver stadig mindre effektive
og populære, er der nemlig rigtig mange millioner at hente for
den, der først identificerer en ufarlig substans, der kan blokere
koblingslektinet hos influenzavirus (190).
På plussiden er lektinerne utvivlsomt virksomme i en lang række
urtemidler, hvis helsevirkninger vi af erfaring kender, mens vi
stadig ikke kender de mekanismer, der ligger bag effekten.
I flere situationer kan vi afsløre lektinets andel i det biokemiske
forløb. For eksempel: Når vi bruger koncentreret tranebærsaftpulver mod urinvejsinfektioner, kan vi iagttage, at bakteriernes
receptororganer, som de normalt bruger til at hefte sig til urinvejenes slimhinder, pludselig ikke længere fungerer.
Balterier af typen coli - som der her er tale om - såvel som iøvrigt
typen salmonella betjener sig af tilkoblingslektiner, der er udformede som submikroskopiske hår kaldet fimbriae eller pili.
Disse lektiner er sårbare over for sukkerstoffet mannose, der
blokerer dem. Det er antagelig denne eller en beslægtet faktor i
tranebærsaft, der forårsager, at coli bakterierne mister deres evne
til at hefte sig til urinvejenes slimhinder og derfor ved den
naturlige uringennemstrømning bliver skyllet ud, hvorefter infektionsfaren er overstået.
Dette er en af de gode meddelelser om lektinaktivitet. Men som
allerede nævnt: Når talen er om lektiner, er fordele og ulemper
grundigt blandede.
Nogle mennsker lider af cøliaki. De kan ikke tåle hvede, der hos

dem forårsager en betændelse i tarmslimhinden. Skurken er et lille
glucoprotein i hveden. Det hedder gliadin. Gliadin er et lektin!
Hvor mange uudgrundelige sygdomme, der skyldes lektiner i vor
kost og vort miljø i det hele taget, vil fremtiden forhåbentlig
afsløre. Men vi ved allerede, at disse fremtidige afsløringer vil
blive chokerende.
Situationen har imidlertid også sine helt klare lyspunkter. Nemlig
muligheden for at manipulere lektinerne til vor egen fordel.
Som sagt har man allerede forlængst iagttaget, at celler med
forskellig overfladestruktur - som de røde blodlegemer af typen
A, B og 0 -"inviterer" helt forskellige substanser. Disse er sukkerfraktioner eller andre lektiner med specifikke reaktioner over for
cellens egne overfladestrukturer. Vi kan samtidig også iagttage
hvordan lektinerne blokerer andre cellers funktioner. Naturligt
nok; de er jo oprindeligt forsvarsvåben!
Det helt afgørende for os i nærværende sammenhæng er at forstå den
kendsgerning, at cancerceller har en anden overfladestruktur end sunde
celler.
MCP
MCP er en international forkortelse for Modificeret Citrus Pectin.
MCP var indtil for nylig ukendt i cancerbehandlingen. Men i forskerkredse har denne substans i de seneste år trængt sig frem i
rampelyset. Flere undersøgelser af MCP har givet store løfter om,
at dette middel kan blokere cancercellen i dens mest dødelige
aktivitet - metastasen - de syge cellers vandring ud i hele organismen.
Generationer af forskere har søgt efter netop et sådant middel. For
metastasen er det stadie, der i konventionel lægebehandling
almindeligvis betragtes som overgangen til håbløsheden. Et

ugiftigt, legemskompatibelt og let tilgængeligt stof, der kan stænge
porten til metastasernes helvede, er alle cancerbehandleres drøm.

Fødeplanter
Som nævnt ovenfor må vi ikke i fascination over eksotiske urter og
svært tilgængelige plantesusbstanser glemme at værdsætte vore
daglige grønsager, der brugt på rtte måd kan være vor største
kilde til helse og forsvar mod sygdom og degeneration
(187),(188),(189).

Grønsager
Alfalfa - se Lucerne
Asparges - Asparagus officinalis - Har været kendt som fødeplante
og medicin siden de gamle ægyptere og var højt værdsat af
romerske gourmet'er. Den dag idag spiller den en betydelig rolle
indenfor hindumedicinen, ayurveda. Her benyttes den til styrkelse
af svage muskler, til fremme af mælkeydelse og kropsfylde hos
magre og afkræftede personer.
Artiskok - Cynare scolymus - Har været kendt som fødeplante
siden den klassiske oldtid og meget tidligt erkendt som et
fremragende middel til styrkelse af leverfunktionen. Plantepræparater: - i Cynaramin.
Bitter melon - Momordica charantia - Har traditionelt i århundreder
været brugt til behandling af diabetes i indisk og kinesisk
lægekunst. Virkningen er bekræftet af nyere forskning. Indeholder
en insulinlignende substans, der aflaster bugspytkitlen samt
mange andre blodsukkerstabiliserende forbindelser. Har hos
mange patienter vist færre bivirkninger end behandlingen med
insulin.
Broccoli - se under Hvidkål.

Gulerod - Daucus carota - Særligt værdsat for sit høje indhold af
provitamin A i form af beta-karoten. Indeholder også mange andre
karotener uden A vitaminvirkning og efter alt at dømme også
cancerhæmmende. Det synes nu at være godtgjort, at den
betydning, man tillagde A vitamin som cancerhæmmende faktor, i
højere grad faktisk tilkommer betakaroten, som man nu først og
fremmest satser på. Plantepræparater: Biocarottin.
Hvidkål - Brassica oleracea - Omslag af pocherede eller mosede
hvidkålsblade, gerne med hvidt ler (kaolin), er lindrende og
lægende ved sår, svulster, frostknuder, insektstik og betændelser.
Ved svær influenza kan et kålomslag, enten af hvidkål eller
grønkål, om nakken være en stor hjælp. Det samme hjælper ved
hovedpine og halsbetændelse. Selv ved cancer har denne
behandling nogen virkning. Frisklavet kålsaft, en mokkakopfuld i
små slurke før hvert måltid, kan i mange tilfælde helbrede
mavesår og sår på tolvfingertarmen. Smerter og ubehag forsvandt
ofte indenfor få dage og selve såret indenfor et par uger. Den
helbredende virkning er blevet tilskrevet en identificeret faktor
benævnt "Vitamin U". Denne faktor er en aminosyre, der findes i
mange grønne planter og i særdeleshed er koncetreret i alle former
for kål. Det er meget væsentlig at saften, der benyttes ved
behandlingen, er helt frisklavet. For mere detailleret beskrivelse af
kålbehandling - se Vogel.
Dem, der regelmæssigt spiser grønsager af kålfamilien (Cruciferae
/ Brassica) har statistisk lavere risiko for at udvikle cancer.
Kålvæksters anti-cancer virkning synes efter alt at dømme at være
direkte relateret til dosering, altså hvor ofte og hvor meget, man
indtager. De cancerhæmmende kemiske forbindelser er beviseligt
indoler, som forekommer rigt i kålvækster. Denne gruppe planter
er selvfølgelig også rig på mange andre kemiske forbindelser plus
fibre. Man har statistisk godtgjort, at regelmæssige kålspisere
heller ikke udvikler polypper eller divertikler på tarmen. De
planter, der er værd at notere sig i denne forbindelse, er foruden

hvidkål: broccoli, rødkål, grønkål, rosenkål, kålrabi, blomkål,
peberrod, radise, sennepsgrønt og karse. Mange af disse indeholder også væsentlige mængder af nitrilosider, der ligeledes er
cancerhæmmende (se Abrikos).
Samtidig må det dog også her understreges, at kål indeholder en
goitrogen (basedowfremmende) faktor, der hos arveligt disponerede individer svækker skjoldbruskkirtlens funktion, og at disse
personer derfor under ingen omstændigheder må indtage kål.
Løg - Allium cepa - Løgplanter har utvivlsomt lige siden forhistorisk tid været af fundamental betydning i menneskets kost og som
sygdomshæmmende middel. Hjertebeskyttende og kredsløbsfremmende, beskytter tarmens normale flora. Nedsætter belastende cholesterol og triglycerider i blodet, hindrer sammenklumpning
af blodplader og nedsætter dermed risiko for blodpropper.
Normaliserer blodtrykket. Aktivstoffer konkurrerer med insulin
og forlænger derved dets virkning hos diabetikere. Løgsaft dræber
bakterier og svamp. Ved at blokere leukotriener modvirker
aktivstofferne astma, psoriasis og visse typer eksem. Befolkningsgrupper, der spiser mange løg, - især rå løg - har relativt færre
tilfælde af cancer samt gigt og rheumatisme, hjertetilfælde, dårligt
kredsløb og infektioner. Se også Ramsløg og Strandløg. Findes i
Arterioforce.
Kartoffel - Solanum tuberosum - Rå kartoffel har cancerhæmmende
og antivirus egenskaber. Når kartoflen ikke figurerer højt som
anticancer føde, er det fordi den normalt varmebehandles,
hvorved dens cancer- og virushæmmende egenskaber forsvinder.
Moderne forskning bekræfter folkemedicinens brug af kartoflen
som sårbehandlingsmiddel og som råsaft mod gigt og rheumatisme samt mavesår. Dr. Vogel har i sine bøger givet mange
eksempler på kartoflens helbredende virkning. Imidlertid er der to
ting, men bør holde for øje. Først dens høje glycæmiske index, det
vil sige dens evne til at forhøje blodsukkeret, som kan blive
generende for diabetikere, men undertiden endnu mere for
patienter med lavt blodsukker (reaktiv hypoglykæmi). Det andet

forhold er, at kartoflen er den grønsag, der oftest afsløres som
allergifremkaldende ved den såkaldte Cola Metode (s.d.).
Lucerne / Alfalfa - Medicago sativa - er oprindeligt et flerårigt
centralasiatisk steppegræs, som kineserne lærte at kende fra de
vilde hestenomader på det Himmelske Riges nordvestgrænse.
Kineserne fandt snart ud af, at lucerne ikke blot var fremragende
hestefoder, men også helsemad. Alfalfa er egentlig et arabisk ord,
der betyder "maden" - at forstå som: den bedste mad!
Den udvoksede plante indeholder mere end 4 gange så meget Cvitamin som citrus frugterne og derudover vekslende mængder af
vitaminerne B-1, B-2, D, E og K-1 samt biologisk optagelige
mineraler, grundstofsalte af kalium, kalcium og fosfor samt cholin
og betain og meget, meget mere. Lucernen har blot en ulempe.
Som spire indeholder den et giftstof, L-cannavanin, der efter alt at
dømme blander sig i prostaglandinsyntesen og derved svækker
immunreaktionsevnen. Giftstoffet forsvinder heldigvis ved
varmebehandling og også, hvis man lader lucernegræsset vokse
op udover spirestadiet. Når det siges, at lucerne er rig på mineraler, må man her - som i alle lignende tilfælde - huske på, at dette
selvfølgelig helt afhænger af, hvor græsset har vokset. I sit
naturlige miljø på den centralasiatiske steppe kan dette flerårige
græs udvikle en rod, der går tyve meter ned i jorden! Naturligvis
vil det i denne dybde have mulighed for at optage mineraler, der
er sluppet op i de øverste jordlag. Dets evne til at normalisere
blodcholesterol har skabt fornyet interesse om denne gamle
kulturplante. Det har klare antirheumatiske genskaber, som måske
skyldes stimulering af binyrebarken, samt en fibereffekt, der virker
udrensende på giftstoffer i fordøjelseskanalen. Lucernemel er en
ideel kostfiber, der nedsætter blodcholesterol.
Rødbeder - Beta vulgaris / conditiva - Saften har af den ungarske
forsker Ferenczi været fremhævet som et effektivt middel mod
cancer. Doseringen skulle være 1 liter dagligt. Der har været
mange subjektive rapporter om gode resultater, dog først og
fremmest mod bivirkningerne af skolemedicinsk cancerbehand-

ling i form af stråle- og kemoterapi med dramatisk forbedret
bloddannelse til følge. Kuren skal foregå over flere uger til
måneder og bedring skal ikke forventes indenfor de første par
uger. Det virksomme eller et af de virksomme stoffer i denne behandlingsform er antageligt et anthocyan, der også kendes fra
andre plantemidler, som for eksempel rødvin, og vides at have
cancerhæmmende virkning. Vogel anbefaler midlet ved ikke alene
cancer - og her især ved forekomst i lungerne, - men også kroniske
nyrelidelser, svækket lymfesystem og nedsat immunreaktion.
Patienter med leukæmi har fundet midlet meget nyttigt. Findes
som Vogels Gemüsesaft. Plantepræparater: Biorandin og Biotta
Rødbedesaft.
Selleri - Apium graveolens - Indeholder ligesom hvidkål (s.d.) den
såkaldte "vitamin U" anti-mavesår faktor. Både rod og blade virker
kraftigt nyrestimulerende og vanddrivende og er generelt
forebyggende mod gigt og rheumatisme samt nyresten.
Spinat - Spinacea oleracea - Nedsætter blodcholesterol og indeholder antioxidanter og karotener, der er cancerhæmmende især ved
lungecancer. Især må det anbefales rygere og folk der arbejder i
luftforurenede miljøer at indtage mindst en kop om dagen.
Sammen med gulerod ligger spinat øverst på spisesedlen globalt
for de grupper, der er mindst belastet af samtlige former for
cancer. Desværre undgår mange spinat på grund af dens traditionelle indhold af oxalsyre. Der findes imidlertid nu varianter på
markedet, som er oxalsyrefri, og de er allerede vidt udbredte og
lette at anskaffe. Spinats høje indhold af klorofyl modvirker også
tendens til cellemuteringer og tilfører højaktivt biologisk magnesium.
Sødkartofler - Ipomoca potatus - Cancerhæmmende på grund af
det høje indhold af karotener og nitrilosider.

Frugter og bær
Abrikoser - Prunus armeniaca - Frugtkødet samt den mandelagtige

kerne spises i meget store mængder af de længelevende og meget
sunde indbyggere i Hunzadalen i det afsides Hindukush i NordPakistan. Cancersygdomme, hjerte- og karlidelser samt senilitet
var indtil de seneste år ukendte fænomener i denne befolkning. De
amerikanske læger, Ernest Krebs senior og junior, far og søn,
forsøgte i 1960'erne og 70'erne at indføre et abrikosmandeludtræk,
Laetrile, i cancerbehandlingen i U.S.A. Trods gode resultater førte
initiativet til nådeløs forfølgelse af de læger og patienter, der gik
ind for sagen. Udtrækket var kemisk set nært beslægtet med mandelbitterstoffet amygdalin (af græsk: amygdalos = mandel), hvis
indhold af potentiel blåsyre gav den officielle undskyldning for
forbuddet mod brugen af Laetrile. Talrige undersøgelser viste
imidlertid, at stoffet ikke var giftigt. I løbet af 1980'erne døde
debatten ud, men Laetrile bruges stadig i nogen grad på alternative privatklinikker i Tyskland, Mexico, Canada og Philippinerne.
Stoffet hører til gruppen af nitrilosider, der alle synes at have en
cancerhæmmende virkning. Nitrilosider indgår i store dele af
verden stadig i den daglige kost. Fra Vestens levnedsmidler er
nitrilosiderne imidlertid i stor udstrækning forsvundne. Dette kan
være en hovedårsag til, at cancer forekommer langt mere udbredt i
Vesten end de fleste andre egne af kloden (191).
Den megen interesse omkring Laetrile har i nogen grad ført til, at
man har overset at Hunzas befolkning også spiser mange andre
ting, først og fremmest også abrikosens kød. Dette er meget rigt på
abscicinsyre, et forstadie til A-vitamin, der i sig selv er kraftigt
cancerhæmmende.
Tyttebær - Vaccinium vitus-idaea - / Tranebær - Vaccinium
macrocarpum / oxycoccus - Amerikansk tranebærsaft har i velkontrollerede undersøgelser vist fremragende evne til at helbrede
urinvejsinfektioner. Tyttebær har efter alt at dømme tilsvarende
egenskaber. Indeholder cancerhæmmende nitrilosid.

Kornsorter
Boghvede - Fagopyrum esculentum - Blev indført i Europa fra de

arabiske lande under korstogstiden og kaldes den dag i dag i
Frankrig blé sarrasin = saracenerkorn. Arabiske læger betragtede
boghvede som en fremragende plantemedicin. Den indeholder
store mængder rutin (s.d.), biologisk mangan og fiber. Kan
undertiden alene som grød kurere tyktarms-betændelse. Fremragende som omslag mod sår, bylder, frostknuder og hævelser. Den
indeholder også en blodtrykssænkende faktor. Almindeligt spises
kornet som grød eller brød, men visse steder - som for eksempel i
Hunza og visse dale i Himalaya, spises det grønne aks som en
grønssag. Det tørrede grønne aks kan også tilberedes som the eller
tilsættes andre retter. Indeholder cancerhæmmende nitrilosid.
Anekdotiske rapporter om cancerkure ved hjælp af boghvede
forefindes. Dosering: 2 til 5 g dagligt af den tørre urt.
Byg - Hordeum vulgare - Antagelig den ældste kornsort regelmæssigt dyrket af mennesker. Omtales til stadighed af Hippokrates
som sygemad. Meget kraftigt cholesterolreducerende fuldkorn.
Fremmer normal fordøjelse og hæmmer cancer. Forhindrer
forstoppelse. Sammen med boghvede den mest udbredte kornsort
i Hunzadalen.
Havre - Avena sativa - Styrker nerver, blod og alt bindevæv.
Væsentlig for hår, negle og tænder. Udtræk effektivt ved tobaksafvænning og anden behandling af abstinenssymptomer efter for
eksempel alkohol eller kaffe. Rå havremos er et effektivt hudrensemiddel. Ulempen ved havre som næringsmiddel er det meget
høje indhold af mineralbindende fytin. Havrefiber meget effektivt
til nedsættelse af blodcholesterol. Plantepræparater: Avena sativa.
Hirse - Panicum millaceum - Indeholder cancerhæmmende
nitrilosid.
Hvede - Triticum sativum - Hvedeklid modvirker forstoppelse,
nedsætter risiko for eller kurerer divertikler, tarmcancer, åreknuder, hæmorrhoider og brok. Samtidig må man dog tage højde for,
at hvedeklid indeholder betydeligt mere mineralbindende
fytinsyre end andre kornprodukter, og at hvede i almindelighed er

en af de mest allergiskabende substanser. Fibereffekten er kraftigt
tarmrensende og nedbringer blodcholesterol.
Majs - Zea mays - Majsolie blev for ikke længe siden annonceret
som en helseolie. Den reducerer godt nok blodcholesterol, men
desværre også den gunstige HDL-cholesterol. Noget tyder på, at
større mængder olie kan være cancerfremmende.
Ris - Oryza sativa - Den upolerede ris nedbringer blodcholesterol,
fjerner giftstoffer fra tarmen og modvirker divertikler og tarmbetændelse.

Bønner og linser
Kikærter / Garbanzo bønner - Cicer arietinum - Indeholder
cancerhæmmende nitrilosid. Meget udbredte i Asien, meget stort
forbrug i Hunzadalen.
Soyabønner - Se ovenfor!

Krydderier
Bukkehorn - Trigonella foenum-graecum - En middelhavsplante, der
under gunstige forhold også kan gro herhjemme i sommerhalvåret. Den grønne plante benyttes i Østen som en grønsag på
samme måde som spinat. Her til lands bruges fortrinsvis frøene,
for eksempel knuste til bukkehornsthe. Modvirker kraftigt
betændelsestilstande overalt i kroppen og fremmer også fedtfordøjelsen. Kan udvortes benyttes mod bylder, skinnebenssår og
svulster. Efterlader en kraftig, men ikke ubehagelig karryagtig
kropslugt. Er i realiteten en bestanddel af den traditionelle karryblanding. Det anbefales at knuse hele frø umiddelbart før brugen
for at undgå forharskning. Spirene af bukkehorn er velegnede til at
indgå i salater og brødbagning.

Cayenne og paprika er nære slægtninge og hører begge til den
botaniske familie Capsicum frutescens /annum - på dansk bælgpebre
og chilier. De kendes bedst som ingredienser i eksotiske retter, og
her er det alkaloidet capsaicin, der giver den eftertragtede skarpe
smag; knap så udpræget i paprika, mere intens i cayenne. Men
capsicum-frugterne, af hvilke der er utallige varianter, benyttes
ikke alene som kryddrier. Den nu afdøde store amerikanske
urtelæge, John R. Christopher, af mange regnet for århundredets
største herbalist, har ved flere lejligheder udtalt, at cayenne er en af
de allervæsentligste urter, der findes.
Blandt indholdsstofferne kan nævnes karotenoider, flavonoider,
bitterstoffer, vitaminerne A og C samt flygtige olier. Traditionelt
har cayenne og paprika været brugt til at styrke hjerte og kredsløb.
Det er stærkt sveddrivende og virker derfor i troperne kølende på
kroppen.
Dyvelsdræk - Ferula asafoetida - En harpiksagtig, stærkt ildelugtende substans, der samles fra flere arter arabiske ørkenvækster og
har været benyttet som krydderi og medicin siden forhistorisk tid,
især i små dosering som middel mod dysenteri. Krampeløsnende
og stimulerende for blodkredsløbet, slimløsende og beroligende på
fordøjelsessystemet, men kun i lave doseringer, idet større
mængder virker som brækmiddel.
Gambodia - Garcinia cambogia - også kaldet malabarisk tamrind,
fisketamarind eller kokum er egentlig en citrusfrugt, der i det
sydindiske køkken bruges som syrningsmiddel. Dens høje indhold
af hydroxycitrinsyre = HCA har gjort den basis for fremstillingen
af en lang række slankemidler. HCA har i videnskabelige
undersøgelser vist sig at kunne reducere appetit, nedsætte
fødeindtagelsen og hindre dannelsen af fedt og cholesterol. HCA
hindrer enzymet ATP-citratlyase, der er ansvarlig for at omdanne
sukkerstof til fedt og cholesterol.
Gurkemeje - Curcuma longa / domestica - En stærkt farvende gul
rod, der oprindelig stammer fra Indien og Sydøst-Asien. Har været

benyttet siden oldtiden mod gulsot og leverlidelser. I traditionel
indisk lægekunst brugt mod betændelser i fordøjelseskanalen,
indre blødninger, blandt andet også i urinvejene, brystsmerter,
tandpine, kvæstelser og kolik. Nyere forskning har bekræftet dens
effektivitet ved lever- og galdelidelser. Nedsætter endvidere
blodtrykket og inaktiviserer bakterier såvel som visse svampeinfektioner. Meget af den fysiologiske virkning skyldes utvivlsomt
farvestoffet curcumins direkte påvirkning af binyrerne. Grundfarvestoffet i karryblandinger. Stimulerer mavesyresekretion, som
under tropiske forhold ofte svigter, især under monsunen eller
p.g.a. amøbedysenteri. Har været kendt siden forhistorisk tid i
Asien. De ældste buddhistiske ordensregler foreskriver, at
munkenes ordensdragt farves med gurkemeje (ikke safran, som
ofte hævdet, da dette var dyrt og dengang cirka 500 år før Kristi
fødsel endnu ukendt). Denne regel tilsigtede både hygiejne og
økonomi, da det allerede dengang var kendt at farvestoffet
rensede klæderne for sygdomskim, og roden desuden var et
dagligdags produkt i selv den fattigste landsby. Det tørre stødte
pulver benyttes den dag i dag til sårbehandling i Indiens landsbyer.
Hvidløg - Allium sativa - en af de ældste og mest udbredte
helseplanter i menneskehedens historie. Allerede ægyptiske
papyri omtaler hvidløg som lægemiddel for talrige lidelser, som
det også bruges mod idag, nemlig: højt blodtryk, betændelsestilstande, nervesmerter, - som for eksempel ved iskias, - cancer,
indvoldsorm og bid af slanger og skorpioner. Hippokrates brugte
hvidløg mod højt blodtryk, tandpine, ørepine, skæl, atherosklerose, hysteri, diarrhé, hoste, dysenteri, difteri og mange andre
lidelser. Dets antibiotiske egenskaber blev knæsatte af ingen
ringere end Louis Pasteur så tidligt som i 1858. I mangel af
leverancer af farmakologiske mediciner brugte Albert Schweizer
det i 1950'erne i Afrika mod amøbedysenteri og gangræn.
Hvidløgssaften dræber bakterier, vira, parasitter og svamp, også
når disse er blevet resistente overfor skolemedicinsk farmaceutisk
behandling. Den indeholder et utal højbiologiske dobbeltsvovlforbindelser af af gruppen alliciner (s.d.) samt høje koncen-

trationer af biologisk tilgængelige mikromineraler, især selenium
og germanium. Derudover talrige vitaminer og enzymer som
peroxidase og allinase. Allinasen nedbryder alliin til allicin og
frigør derved de flygtige, stærkt lugtende antibiotiske disulfider.
Denne ødelægges ved opvarmning og henstand. Andre faktorer er
kraftigt immunstimulerende. Hvidløg modvirker vaccineforgiftning, hvis det indtages samtidig med at vaccinen indgives.
Normaliserer blodcholesterol og fremmer HDL-formen samt
nedsætter triglycerider. Modvirker blodpladesammenklumpning
og dermed risikoen for blodpropper. Globale studier har godtgjort,
at cancerforekomster samt hjerte- og kredsløbsforstyrrelser er
lavest i de befolkningsgrupper, hvor indtagelsen af hvidløg er
størst. Hvidløg inaktiviserer flere cancerfremkaldende stoffer som
for eksempel nitrosaminer. Fjerner tungmetaller (s.d.) fra organismen. Modvirker betændelsestilstande og mange allergiske
reaktioner. Hjælper mod astma og nedsætter behovet for insulin
hos diabetespatienter på grund af forøget leveraktivitet. Intravenøse drop med ren hvidløgsolie har ifølge kinesiske forskere været i
stand til at helbrede akut hjernebetændelse hos børn. Små skiver rå
hvidløg placeret direkte på en bristet trommehinde, har været i
stand til at læge denne. Hvidløgssaft, fortyndet, på en vattampon i
øret har helbredt mellemørebetændelse. Nogle få patienter
udvikler hudirritation ved omgang med rå hvidløg, men det
optræder kun meget sjældent. Modvirker kolik, dårlig fordøjelse,
kvalme og opkastning. Isoleret indtagelse i enorm store doseringer
over længere perioder menes at have forvoldt blodmangel.
Lugtfrie produkter baseret på hvidløg postuleres at have de
samme helseegenskaber som den rå droge, ja, undertiden endog
større virkning. Spørgsmålet er uafgjort. Lugtfri hvidløg har
påviseligt mange gunstige virkninger, men hele spektret af
aktiviteter synes kun af findes i det rå hvidløg. Se også under
Ramsløg, Strandløg og Løg. Angående tilberedning af hvidløgsmælk - se Vogel.
Ingefær - Zingiber officinalis - har inderne i årtusinder kaldet maha
aushadi - det store lægemiddel! Det er roden, man bruger. Den
indeholder indtil 3% flygtige olier, fedtstoffer, stivelse, vitamin A

samt B-vitaminerne plus mineraler og aminosyrer. Ingefær giver
varme i kroppen, den fremmer dannelsen af fordøjelsessekreterne
og dermed fødeoptagelsen. Det nedbringer blodcholesterol mere
effektivt end hvidløg. Hjertet og kredsløbet stimuleres af ingefær;
derfor hjælper det mod kolde hænder og fødder. Det virker også
slimløsnende og bruges derfor mod forkølelse og influenza. I
Østen bruges det dagligt i kosten, blandt andet for at forhindre
gasdannelse i tarmene. Det er også et effektivt forebyggende
middel mod enhver form for rejsesyge.
Men ingefærs største betydning op gennem tiderne er ganske givet
som smertestillende middel. Det kan bruges i behandlingen af alle
former for huggende, skærende, jagende og stikkende smerter.
Kanel - Cinnamomom zeylanicum - Den indre bark af et træ, der
vokser på Sri Lanka og i Sydøstasien. Krampeløsende, vinddrivende, styrkende for fordøjelsen. Som the mod maveforkølelse og
almindelig forkølelse hos børn. Indeholder safrol, der regnes for
cancerhæmmende.
Kommen - Carum carvi - Har meget de samme virkninger som
spidskommen, anis og fennikel. En stærk the af frisk knust
kommen tagert regelmæssigt kan helbrede divertikler på tarmen.
Virksom ved alle fordøjelsessygdomme. Stimulerer leveren og
fremmer galdeproduktionen.
Muskatnød / Muskatblomme - Myristica fragrans - Frugten af et
lille asiatisk træ. Det tørrede frugtkød udgør blommen. Kernen er
nødden, og det er den, der fortrinsvis benyttes i patientbehandling.
Den er vinddrivende, krampeløsende og beroligende og stimulerer
fordøjelsen og centralnervesystemet samt hæmmer betændelsestilstande ved prostaglandinblokering. Stærkt narkotiserende og
derfor forbudt bl. a. i U.S.A. Selv ved moderate doser kan der
opstå forgiftninger som svær hovedpine, kvalme, forstoppelse og
koma. I små mængder er den søvndyssende, stiller kvalme,
opkastninger og søsyge og modvirker kolik og oppustethed.
Beroliger irriterede og betændte tarme. Dosering: 0.3 til 1.0 g 3 x

dgl.
Nelliker - Syzygium aromaticum - Den kraftige olie er meget stærkt
antiseptisk, og blev derfor især tidligere benyttet af tandlæger til
rensning af kaviteter umiddelbart før en fyldning. Modvirker
abnorm tarmflora og fremmer fordøjelsen.
The af knuste nelliker meget effektiv ved madforgiftning.
Safran - Crocus sativus - Meget rig på bioflavonoider. Sveddrivende og menstruationsregulerende. Mod kronisk underlivsblødninger hos kvinder.
Sort Peber - Piper nigrum - Må ikke forveksles med chili, cayenne,
grøn peber eller bælgpeber (se ovenfor). Sort peber, bærrene af en
slyngplante og siden den klassiske oldtid en højt skattet og dyrt
betalt lægeurt, er en kilde til højbiologisk krom og fremmer
optagelsen af dette mikromineral. Dernede hvor peberet gror, og
det vil først og fremmest sige den sydindiske Malabarkyst,
skaffede man sig guld og politisk magt gennem peberet. Hungeren
efter peber og de rigdomme, der kunne hentes på dette monopol,
startede opdagelsesrejserne. Allerede de gamle romere købte sig
fattige på sort peber, og de gjorde det ikke alene udfra en
uudslukkelig trang efter eksotisk luksus. Nej, de havde faktisk et
direkte helsebehov for peber som en lægeurt. For romerne var ofte
angrebne enten af malaria eller anden form for sumpfeber - for
Rom var blevet bygget i en sump - eller de led af blyforgiftning,
fordi storbyens vandrør delvis var af bly. Ja, højst sandsynligt led
mange af dem af begge dele.
Og peberet fik dem til at svede. Hvilket både hjalp dem med at
udskille tungmetaller og samtidig også stilnede deres feberanfald.
Da gotherkongen Alarik i år 410 efter Kristi fødsel erobrede Rom,
forlangte han 3000 pund peber som løsepenge. Et vidnesbyrd om,
hvor højt dette krydderi var værdsat. Mærkeligt er det at se i vore
dage, at kun meget få bøger om lægeurter og plantemedicin
omtaler peber overhovet. Sort peber indeholder stofferne piperin

og chavicin, der stimulerer spytdannelse og fremmer produktionen af fordøjelsessekreter samt tarmens naturlige, peristaltiske
bevægelse. Peber stimulerer gennemblødning af huden og nyrerne
og dermed urinudskillensen.
Spidskommen - Cuminum cyminum - Stimulerende, krampeløsnende og vinddrivende. Modvirker gasdannelse, oppustethed og abnorm tarmflora. Beslægtet - også i sin virkning - med
andre krydderier af skærmplantefamilien som kommen, fennikel,
anis og koriander - s.d.
Stjerneanis - Illicium anisatum / verum - Også kaldet kinesisk anis,
ikke at forveksle med almindelig anis. Mod kolik og rheumatisme.
Kineserne bruger den som the mod brok, oppustethed, lumbago
og vandladningsbesvær.
Krydderurter
Anis - Pimpinella anisum - Af skærmplantefamilien og nærbeslægtet med fennikel, kommen og koriander, men sødere og stærkere i
smagen. Hele planten er aromatisk, men især frøene benyttes. Er
slimløsnende og vinddrivende, men ikke så kraftigt som de
nævnte slægtninge. Bruges meget til i sammensætning at dække
smagen af andre droger. Olien af frøene er antiseptisk. Et godt
hjælpemiddel ved ru, irriteret hoste, men bedst i kombination med
andre droger.
Brøndkarse - Nasturtium officinale - Findes vildt og dyrket i og ved
rent rindende vand. Antiseptisk og styrkende, også for hjernen.
Modvirker forstoppelse og indeholder cancerhæmmende
substanser samt et penicillinbeslægtet stof. Fremmer sund
tarmflora.
Fennikel - Foeniculum vulgare - En skærmplante i slægt med
kommen. Den friske urt og de tørrede frø benyttes. Mod kolik,
oppustethed og tarmbesvær. Vinddrivende, kredsløbsstimulerende og betændelseshæmmende. Théen kan bruges som

øjenbadevand eller gurglevand og til at vaske betændte områder.
Fremmer mælkeydelse og urinudskillelse. Dosering: 200 til 600 mg
tørrede frø 3x dgl.
Isop - Hyssopus officinalis - Kendes allerede fra Det Gamle Testamente. En buskagtig urt fra ørkenområderne i det Nære Østen,
kendt for sin karakteristiske duft. Karudvidende og sveddrivende,
slimløsende, vinddrivende og afslappende. Godt hostemiddel,
især hos børn. Mod forkølelse og luftvejsinfektioner, især hos
anspændte og nervøse patienter. Dosering: The af 1 til 4 g tørret
urt 3 x dgl.
Karse - se Brøndkarse.
Koriander - Coriandrum sativum - Af skærmplantefamilen,
beslægtet med komme, anis og andre. Bruges udstrakt som frisk
grøn urt og frø i asiatisk madlavning. Modvirker gasdannelse i
tarmene, fremmer for døjelsen og styrker hjertet. Både urt og frø
kan bruges til the. Kold the af bladene kan bruges som badevand
mod øjenbetændelse.
Persille - Petroselinum crispum - Oprindelig vild toårig urt fra det
østlige Middelhav. Stærkt vanddrivende, vinddrivende og
fordøjelsesstimulerende, krampeløsende og nærende. Stimulerer
muskulaturen i urinvejene, og benyttes derfor ved urinvejsinfektioner og stendannelser, ødem, nedsat mavefunktion og dårlig
fordøjelse samt kramper i underlivet, også efter svangerskab.
Fremmer mælkeydelse og lindrer ledegigt, hvor denne er
forårsaget af svigtende nyrefunktion. Hverken frø eller urt bør
indtages i større mængder under svangerskab. Dosering: The af 1
til 4 g tørret rod eller blade eller 1 til 2 g frø 3 x dgl. Den friske urt
kan også benyttes.
Peberrod - Armoracia rusticana - Stærkt kredsløbsstimulerende,
antiseptisk især med hensyn til lungevæv og urinveje, på grund af
udskillelse af sennepsolie på disse slimhinder. Vandrivende,
sårhelende og mavesekretstimulerende. Mod lever- og galdesyg-

domme, immunstimulerende, mod højt blodtryk og rheumatisme.
Stimulerer fordøjelsen.
Rosmarin - Rosmarimus officinalis - En kraftigt duftende vild plante
fra Middelhavsegnene, fremragende som massageolie til gigt- og
muskellidelser, herunder også hjertesvækkelse, samt nervesmerter. Som the styrker den patienter med lavt blodtryk og tilbøjelighed til udmattelse. Opkvikkende som badesalt. Stimulerer appetit
og bedrer dårligt kredsløb.
Salvie - Salvia officinalis - En anden vild middelhavsplante tidligt
indført som klosterurt. Antiseptisk, sårhelende og snerpende på
slimhinder, karudvidende og svedhæmmende, nedsætter
mælkeydelse og spytdannelse, livmoder- og leverstimulerende.
Théen kan bruges som gurglevand mod infektioner og betændelse
i mundhule og svælg. Styrker mørkt hår, hvis det bruges regelmæssigt som skyllevand. Som the kan urten - på grund af sit
indhold af phytosteroider (planteøstrogen) - afhjælpe nattesved,
menopauseproblemer, dårlig fordøjelse og den styrker under
rekonvalescens. Dosering: The af 0.5 til 3.0 g tørrede blade 3 x dgl.
Plantepræparater: - i Vogels Salvia.
Timian - Havetimian og Vild Timian - Thymus serpyllum / vulgaris
- En halvbusk med hvide eller rødlige blomster. The antiseptisk og
virksom mod søvnløshed, alle fordøjelsesproblemer, dårlig ånde,
oppustethed, indvoldsorm. Også mod nervøse tilstande som
hysteri, mareridt, hovedpine. Modvirker overdreven menstruation, menstruationsbetingede brystsmerter, betændelser i underlivet. Virksom mod halsbetændelse, astma og bihulebetændelse.
Planten indeholder den kraftige antiseptiske faktor thymol.
Lægeurter A til Z
*A*
Agerpadderok - Equisetum arvense - En meget primitiv urt, tilhører
en af jordens meget gamle planteslægter, ansvarlig for en stor del

af klodens kulforekomster. Har været en lægeplante siden de
ældste tider. Dette skyldes først og fremmest dens store indhold af
salte af grundstoffet kisel (silicium) - op til 10 procent; - men også
mange andre stoffer, som mineraler, flavonider, alkaloider og
saponiner. Den bruges først og fremmest ved knogleskørhed (osteoporosis) og brud; men også ved håraffald, skøre negle og
dårlig hud. Den fremmer vandladning og læger samtidig
blødninger og betændelse i urinvejene. Den læger også skadet
lungevæv og afgifter hele organismen. Den har også immunstimulerende egenskaber, idet den fremmer dannelsen af hvide blodlegemer. Også effektiv ved gigt og rheumatisme og generelt ved
alle bindevævslidelser. Gode resultater er opnåede mod hormonalt
betinget ødem. Plantepræparater: - i Uveamin 11, Colchimin 2,
Echinamin 5, Gullristhe, Polyvalent, Solidamin 10.
Aloé - Aloé vera - Tropisk sukkulent, der undertiden findes
herhjemme som potteplante. Må ikke bruges indvortes under
svangerskab, da den kan fremkalde abort. Gelémassen i bladene
bruges mod forstoppelse og alle lidelser i fordøjelseskanalen samt
lever og galdeproblemer. Har en vis evne til at modvirke stendannelser. Udvortes som middel mod eksem, brandsår og betændelser, for eksempel bygkorn på øjet.
Arnica - se Guldblomme
Asp - se Bævreasp
Astragalus - Astragalus membranaceous er kraftigt immunsstyrkende. Huang Qi er det kinesiske navn på denne plante, der er
vidt udbredt og almindeligt benyttet i Kina siden de ældste tider.
På det seneste har den også vundet stor udbredelse i resten af
Verden, da den har vist sig at indeholde ikke ét, men en hel række
af immunstimulerende og -regulerende aktivstoffer, der yderligere
fremhæver sig ved især at være specifikt virksomme overfor kræft.
Man har derfor store forhåbninger til Astragalus i behandlingen af
kræft, leukæmi og ikke mindst AIDS, især i kombination med
andre midler, da det for eksempel har vist sig at den samvirkende

effekt af astragalus og interferon giver et mange gange bedre
resultat end den isolerede brug af hvert enkelt middel. Studiet af
Astragalus har også bekræftet en gammel tese blandt urtemestre,
idet analyse af planten afslører, at de talrige aktivstoffer indbyrdes
kompletterer hinanden. Et traditionelt helplanteudtræk af denne
forunderlige urt er derfor, trods alle fraktioneringsanalyser,
vedblivende det mest effektive middel.
Astragalus fremmer organismens produktion af lymfocyter og
makrofager og kan derfor bruges både som dagligdags kosttilskud
i et infektionsbelastet miljø og altså også mere sofisticeret i samvirkende behandlingsprogrammer for cancer- og AIDS-patienter.
Midlet har også vist gode resultater ved kroniske virusinfektioner
og smitsom leverbetændelse (196),(197),(198).
*B*
Baldrian - Valeriana officinalis - Roden benyttes. Beroligende,
krampeløsende, slimløsende, vanddrivende og virksom ved
mildere angsttilfælde, søvnløshed, nervøse spændinger, nervøs
puls og stress. Det første alternativ til skolemedicinske sovemidler.
Selv i moderate doser er det praktisk talt uden bivirkninger.
Nervestyrkende. Skal holdes utilgængelig for katte! Dosering: The
af 1 til 4 g tørret eller frisk rod 3 x dgl. Plantepræparater: Craetagemin 3, Valeriane.
Berberis - Berberis vulgaris - Vildtvoksende busk. Leverstimulerende og blodrensende, bruges ved medicinforgiftninger,
svækkelse p.g.a. kemisk og industriel forurening, malaria og andre
parasitter, alkoholisme og dens følgesygdomme, forstørret milt,
galdesten og andre galdelidelser. Dosering: The af 0.5 til 2 g tørret
bark 3 x dgl. Den danske sundhedsstyrelse har forbudt anvendelsen af denne urt indvortes og betegner den som giftig.
Birk - Betula alba - Betændelseshæmmende, vanddrivende,
leverstyrkende,svedfremmende; bruges ved gigt og rheumatisme,

især hvor nyrefunktionen kræver understøttelse, mod autoimmune lidelser, specielt når de giver feber og ødem, urinvejsinfektioner
og stendannelser. Dosering: The af 1 til 4 g tørrede blade, bark eller
skud eller svarende til 10 til 20 ml saft stabiliseret med 20% alkohol
3 x dgl. Plantepræparater: Colchimin 2, Gastronol, Gullristhe.
Blåbær og Blåbærblade - Vacciniuum myrtillus - Bladene kraftigt
blodsukkerregulerende og bugspytkirtelstimulerende. Indtaget
som the regelmæssigt over lange perioder kan bladene kurer visse
former for diabetes. Bærrene er et gammelt middel mod dysenteri,
diarrhé og opkastninger. Feberstillende og nerveberoligende.
Kurerer hæmorroider. Vanddrivende. Skal efter sigende påvirke
optagelsen af jern negativt, og bør derfor ikke bruges til blodfattige
patienter. Dosering: 4 g blade til 2 kopper the morgen og aften.
Plantepræparater: - i Myrtilliforce.
Boldo - Peumus boldo - Et stedsegrønt buskagtigt træ, der vokser i
Chile. Galde- og leverstimulerende, smertestillende og rensende
for urinvejene. Bruges mod galdesten og infektioner i galdevejene
samt urinvejsinfektioner. Kraftigt fordøjelsesstimulerende.
Dosering: 0.06 til 2 g tørrede blade 3 x dgl. Plantepræparater: - i
Cynaramin.
Boswellin - udvundet af harpiksen fra Boswellia serrata - er i Vesten
handelsnavnet for dette naturlægemiddel, der har sin oprindelse i
den hinduiske lægekunst ayurveda. Det lille ørkentræ, der
forekommer i Indien og Arabien, har siden oldtiden været værdsat
for sin duftende harpiks, et ofte brugt middel mod ledegigt og
rheumatisme samt alle former for betændelser. Det er sandsynligvis identisk med Bibelens virak eller myrrha.
Traditionelt har det også været brugt mod diarré, dysenteri,
lungesygdomme, bylder og ringorm, dog allermest imod
rheumatiske lidelser. Alle lægeortodokse standardmediciner mod
rheumatiske lidelser har svære bivirkninger og begrænset
effektivitet. Da man traditionelt tilskrev et udtræk af den indiske
plante stor effektivitet og ingen bivirikninger, begyndte indiske

forskere at undersøge, om moderne analytiske metoder kunne
bekræfte den traditionelle opfattelse. En rendyrket ekstrakt af
Boswellia serrata viste sig at hindre den nedbrydning af bindevævet, som er karakteristisk for forløbet af gigt og rheumatisme,
og samtidig reducere dannelsen af betændt væv. Dette sker ved
hjælp af en biokemisk mekanisme, der ikke ligner de steroidmidler, som for eksempel kortisonbeslægtede præparater, der ofte
bruges i behandlingen af denne sygdomsgruppe. Forskerne fandt
også at Boswellin fungere bedre og var mindre giftig end de
kendte midler Ketopropfen, Indomethacin, Phenylbutazon og
acetylsalicylsyrepræparater som for eksempel aspirin.
I lyset af denne forskning besluttede de indiske myndigheder at
tillade markedsføringen af et specificeret produkt indeholdende
150 mg boswellinsyre indtaget tre gange daglig. En lang række
andrre undersøgelser af midlet fulgte efter dette initiatyiv. Man
fastslog blandt andet - formodentlig for at udelukke placeboeffekt
- foretaget en række dyreforsøg, der klart har vist at midlet er uden
de bivirkninger, der normalt belaster gigtmidlet: ingen skader på
centralnervesystemet eller blodkredsløbet og ingen sekundære
læsioner er iagttaget ved brug af Boswellin. Ikke alle studier har
været dyreeksperimenter. Patientundersøgelser har vist, at
Boswellin forbedrer blodtilførslen til gigtskadede vævog genoprtter funktionsdygtigheden i karvæv beskadiget af kramper. I en 4ugers undersøgelse af 26 patienter med leddegigt i knæet var
resultaterne bedre end med lægeortodoks normal behandling. En
anden klinisk afprøvning foretaget af den ortepæ-diske afdeling
ved Government Medical College i Jammu i Indien med patienter,
der enten var sengeliggende eller så voldsomt forkrøblede af deres
sygdom, at de var ude af stand til at foretage normale aktiviteter.
122 ud af disse 175 patienter med rheumatoid artritis viste en
mærkbar forbedring efter 2 til 4 ugers behandling med Boswellin.
Ingen af disse patienter beklagede sig over ubehagelige bivirkninger og forskerne konkluderede, at de var mere tilfredse med denne
form for behandling end den tidligere ortodokse lægebehandling.
Fremtidens gigtbehandling vil blive domineret at naturlige bi-

virknigsfrie plantemidler som Boswellin, der allerede i en lang
række undersøgelser har vist deres overlegenhed overfor de
gængse lægeortodokse mediciner (194),(195).
Brændenælde - Urtica urens - er et vidt udbredt ukrudt og siden
forhistorisk tid en lægeplante. Usædvanlig rig på mineraler og
vitaminer. Har traditionelt været brugt som mælkedrivende
middel og en støtte i behandlingen af underernæring. På grund af
sit store indhold af aktivt kisel meget brugt i de samme funktioner
som agerpadderok. For mange behandlere er nælden gigtmidler
par excellence. Hindrer blødninger, især i urinveje, og fremmer
blodkredsløbet. Sænker højt blodsukker ved diabetes og virker
vanddrivende. Fremmer optagelsen og udnyttelsen af alle andre
ernæringsfaktorer. Plantepræparater: Urticalcin, Urtica.
Burre - Arctium lappa - Vævsrensende. Bør benyttes varsomt, da
pludselige udrensninger kan være generende og direkte farlige.
Mod generelle forgiftninger af organismen, resulterende i eksemer,
bylder, fistler og betændelser.
Bævreasp - Populus tremula - Barken benyttes. Feberstillende og
styrkende. Har været brugt mod urinvejslidelser, kronisk diarrhé
og gonnorrhé. Dosering: En kop opkog af indtil 4 g bark indtages 3
gfange dagligt. Plantepræparater: Sabamin 8.
*C*
Cikorie - Cichorium intybus - Blade og rod bruges. Styrkende og
nervestimulerende. Et af de mest udbredte levermidler. Også
brugt mod blodmangel, svigtende syn og ufrugtbarhed. Virker
især på fordøjelsessekretionen.
Citronmelisse - Melissa officinalis - En myntelignende urt med
citronlignende aroma. Beroligende på centralnervesystem og fordøjelsessystem. Bruges ved anspændthed og ængstelse samt
nervøse fordøjelsesproblemer. Meget velegnet til børn. Dosering:
The af 1 til 4 g urt 3 x dgl. Også i Alpörtthe. Plantepræparater:

Melissaforce. Også i Alpørthé.
Cola - se Kola
Condurango - Marsdenia condurango - Sydamerikansk slyngplante.
Stimulerer blodkredsløbet og fordøjelsen. Normaliserer kropsfunktioner. Mod betændelsestilstande og irritation i maven, især
ved nedsat appetit og fordøjelsesevne. Specifik mod anorexia
nervosa, såkaldt nervøs spisevægring. Dosering: 0.5 til 3 g urt 3 x
dgl. Plantepræparater: - i Gastronol.
*D*
Djævleklo - Harpagophytum procumbens - Sydafrikansk plante,
hvor især rodknoldene benyttes. Smertestillende, betændelseshæmmende og urinsyreneutraliserende, hvorfor den specifikt
benyttes ved urinsur gigt (podagra) og andre tilstande med højt
urinsyreleje, men derudover også alle rheumatiske og bindevævslidelser. Stimulerer antageligt også lever og lymfesystem.
Plantepræparater: Harpago tabletter.
Dong Quai - Angelica sinensis, A. polymorpha, A. acutiloba den kinesiske angelik, hører til den karakteristiske skærmplantefamilie, umbelliferae, der omfatter talrige vækster fra den ydmyge
kommen til den stolte bjørneklo. Det er plantens rod, der bruges,
og den har hele vejen op gennem historien været den kinesiske
lægekunsts mest prominente kvindelige middel.
Den bruges mod svækkelse, hormonal dysbalance, ved behandling
af de fleste menstruelle og menopausale problemer samt under
svangerskab og nedkomst. Den er også en bloddanner, og bruges
derfor ved anæmi, bylder, hovedpine, veneproblemer og nedsat
perifer blodcirkulation. Mod uregelmæssig menstruation, PMS,
menstruationskrampe, gener ved menopause, hedeture, træthed,
nedsat vitalitet, svækkelse, rekonvalescens hos kvinder, forhøjet
blodtryk hos kvinder, højt blodcholesterol og åreforkalkning hos
kvinder, smerter og opsvulmen, stimulerer leveren, beskytter den

mod giftstoffer og fremmer dens funktion, er betændelseshæmmende og smertestillende.
Bruges ikke de første 3 måneder af svangerskab, ikke under
influenza og ikke ved tendens til abort eller indre blødninger.
Fremkalder i sjældne tilfælde feber, der imidlertid ikke kræver
særskildt behandling.
Dværgpalme - se Savpalme .
*E*
Egebark - Quercus rubor - Den indre bark benyttes og er kraftigt
snerpende. Effektiv som afkog mod diarrhé og indre blødninger
og som gurglevand mod betændelse, infektion og bylder i
mundhule og hals. Udvortes til hæmorrhoider og til udskylning
ved kvindelige underlivsproblemer. Dosering: The af 0.5 til 2 g
tørret bark 3 x dgl.
Elmebark, amerikansk - Ulmus vulva - kaldes i sit hjemland
Slippery Elm og er et gammelt indiansk plantemiddel, sårlægende, vævsnærende og betændelseshæmmende, rigt på antioxidanter. Brugt traditionelt mod diarré eller forstoppelse, indvortes og udvortes til heling af knoglebrud, brusklidelser og sår, mod
ledegigt og rheumatisme, syge slimhinder - fra halsbetændelse til
hæmorroider, også middel mod mavesår, urinvejsinfektioner,
brandsår, herpes, bylder og svulster, mod hoste, bronchitis og astmaanfald, ja, tilmed - som afkog - til øjendråber. Amerikansk
elmebark er et middel så mildt og nærende, at det er blevet brugt
som føde for spædbørn. Der er derfor heller ingen egentlige
doseringsbegrænsninger (181)(185).
Enebær - Juniperus communis - Bærrene bruges kun efter andet eller
tredie år, når de er blevet mørke. Vanddrivende, urinvejsrensende,
udskiller syre, indeholder anticancer faktorer, vinddrivende og
fordøjelsesstimulerende, fremmer sammentrækning af urinvejene.
Bruges mod infektioner i urinvejene, podagra og urinsur gigt, mod

kolik, gasdannelse og nedsat mavesekretion. Dosering: 1 til 2 g
tørret bær 3 x dgl. Må ikke benyttes, hvis der er risiko for nyresygdomme eller ved svangerskab. Plantepræparater: - i Solidamin 10,
Po-Ho olie.
Ensian - Gentiana lutea - En opretstående blågrøn flerårig urt med
gule blomster, hjemmehørende i Centraleuropa, men undertiden
også vildtvoksende her i landet. Kraftigt fordøjelsesstimulerende
og betændelseshæmmende. Mod appetitløshed, svigtende
fordøjelsessekretioner, betændelser i mave og tarm, leverlidelser
og sygdomme i galdeblæren. Dosering: The af 0.5 til 2 g tørret rod
3 x dgl. Plantepræparater: - i Arabiamin 1.
*F*
Fo-ti-tieng - Hydrocotyle asiatica minor - Urten blev berømt på
grund af den kinesiske urtemester Li Chung Yun, der levede fra
1677 til 1933. Han spiste dagligt foruden ginseng denne urt,
hvorfra man isolerede et stof, "Vitamin X", der viste sig at have en
enestående regenererende virkning på hjerneceller og endokrine
kirtler.
Fyr - Fyrreskud - Pinus silvestris - Vanddrivende og indvortes et
værdifuldt middel i nyre-, blære- og rheumatiske lidelser.
Slimløsnende og lindrende ved luftvejsproblemer. Plantepræparater: Usneasan tinktur, Santasapina sugetabletter og Drosinula
sirup.
Følfod - Tussilago farfara - Udvortes sårhelende og lindrende på
alle irriterede overflader. Indvortes mod tør irriteret hoste. Den
danske sundhedsstyrelse har forbudt anvendelsen af denne urt
indvortes og betegner den som giftig.
*G*
Ginkgo biloba - (Ginkgoflavonglucosider) - se Tempeltræ.

Ginseng; asiatisk - Panax ginseng / quinquefolium - En fjernøstlig,
flerårig urt, nu næsten uddød i vild form. Dyrkes i Kina, Korea og
U.S.S.R. Kun roden bruges. Forbedrer binyrebarkens afsondring af
stresshormoner muligvis gennem stimulation af visse barkcentre i
den midterste del af storhjernen (hypothalamus). Påvirker også
leverstofskiftet og dermed tilførslen af glykogen til musklerne.
Stimulerer hjertet og sænker blodsukkeret. Afbalancerer kirtelsystemet generelt. Anvendes ved rekonvalescens og svækkelse,
degeneration og alderdom for at forbedre modstandskraft,
ydedygtighed, sårheling, effektivitet og årvågenhed. For ældre:
400 til 800 mg pulver af tørret rod dagligt. For yngre under stress idrætsfolk, soldater, redningsfolk o. a. - 600 til 2.000 mg dagligt.
Denne behandling bør ikke overskride 3 uger og ikke gives til
personer, der reagerer på stress med angst og nervøse spændinger,
som f. eks. mange børn og hyperaktive unge. Heller ikke til
kvinder med menstruelle uregelmæssigheder og dem, der
indtager kaffe! Plantepræparater: Sativamin 9.
Ginseng; sibirisk: - Eleutherococcus senticosus - Nært beslægtet med
ovenstående asiatiske ginseng. Antagelig kraftigere stimulerende
end den første, specielt hvad angår kredsløbet; men alt i alt i sine
farmakologiske bestanddele meget lig sin slægtning. Anvendelsen
er stort set den samme, selv om sibirisk ginseng traditionelt
benyttes til at modstå ekstremt fysisk stress, især i forbindelse med
stærk kulde. Midlet har også været brugt til at helbrede atherosklerose og tidlige stadier af diabetes. Al forskning er foregået i
U.S.S.R og meget af denne godtages ikke af vestlig skolemedicin.
Begrænsninger med hensyn til anvendelse er de samme som ved
ovenstående. For begge typer gælder det iøvrigt, at det er
vanskeligt at være sikker på renhedsgraden og kvaliteten af de
kommercielle produkter, hvilket gør det svært at vælge præparater
i praksis. Effektiviteten er overordentlig svingende. Mange
patienter viser også intolerance enten overfor selve drogen eller
nogle af de tilsætningsstoffer, der ofte benyttes i præparaterne.
Gotu kola - Centella asiatica - Lille asiatisk skærmplante, fortrinsvis
fra Indien og omliggende lande. Aflaster nervesystemet, stimule-

rer, støtter fordøjelse, reducerer feber, rensende og sårhelende,
fremmer rekonvalescens. Fortærer overfladen på den bacille, der
er årsagen til spedalskhed, og muliggør derved en mere direkte
bekæmpelse af sygdomme. Bruges også ved neurologiske og
mentale forstyrrelser, ved rheumatiske lidelser og betændelsestilstande, eksemer og sår.
Guldblomme - Arnica montana - Lille gul blomst fra Centraleuropas bjergegne. Giftig, undtagen i kraftig fortyndelse (som
homøopatisk middel) eller ved udvortes brug, hvorved det
stimulerer det perifere kredsløb. Den homøopatiske modertinktur
(urtinktur) bruges derfor mod smertende legemsdele - forstuvninger, blå mærker, fibersprængninger og tilsvarende - hvor der ikke
er åbent sår. Også effektivt på betændte og gigtplagede led,
overanstrengte muskler. Efter alt at dømme det mest benyttede
lægemiddel i verden. Plantepræparater: Arnica D6 (homøopatisk)
og Arnica tinktur. Planten er giftig i lidt større mængde og må
absolut ikke bruges af amatører.
Gugul eller Guggul - fra Commiphora mukul, et ørkentræ udbredt i
det vestlige Indien, er et af de store traditionelle ayurvediske
lægemidler. Det regnes af mange for det mest effektive cholesterolregulerende naturmiddel. Reducerer blodets triglycerider og
fremmer det blodkarbeskyttende HDL-cholesterol. Modvirker
derved åreforkalkning og andre kredsløbslidelser. Modvirker også
sammenklæbning af blodplader og dermed blodpropper (trombose).
Når gravskriften over det snart 50 år gamle overgearede og fælt
forfejlede cholesterolcirkus, som har holdt en stor del af ikke blot
de lægeortodokse, men også de alternative behandlere permanent
forfjamskede, forhåbentlig snart skal skrives, vil det være passende
at give Gugul en plads i teksten. Noget iretning af: "Inderne havde
løsningen hele tiden!"
Ayurveda - hinduernes årtusindegamle lægekunst - taler om en
lidelse kaldet medoroga - "fedt-syge". I moderne diagnostisk

sprogbrug ville man sidestille den med atherosklerose - også
kaldet åreforkalkning - den væsentligste årsag til hjertekredsløbslidelser, en af de største dræbersygdomme i den såkaldte
civiliserede verden i dette århundrede. Problemet er egentlig ikke
cholesterol, der er en ganske normal og aldeles nødvendig
substans i den menneskelige biokemi. Cholesterol er blandt andet
forudsætning for kroppens produktion af visse hormoner samt Dvitamin og indgår funktionelt i strukturen af cellemembraner.
Problemet med cholesterol er imidlertid det moderne civiliserede
menneskes svigtende evne til at omsætte og udnytte cholesterol.
At "undgå" cholesterol er således ikke den mest begavede
fremgangsmåde, at reducere det for enhver pris og med ethvert
middel kan være direkte farligt. At give organismen mulighed for
at omsætte og udnytte cholesterol rigtigt er selvfølgelig det eneste
rette sigte. Her er det, at gammel asiatisk visdom kommer os til
hjælp. Allerede i 1960'erne kunne man i Indien opleve en heftig
aktivitet i helsekredse sigtende mod at give det oldindiske middel
guggul en berettiget plads i den moderne globale farmakope. Det
var ufatteligt for datidens vaidya'erne - de lærde i ayurvedisk
lægekunst - at vi i Vesten, med en katastrofal udvikling af medaroga, ikke benyttede det gennem årtusinder gennemprøvede
naturmiddel guggul. Man måtte forlegent forklare, at det gjorde vi
ikke. Hvorfor? Kulturel og videnskabelig "racediskrimination" er
nok det eneste "fornuftige" svar på spørgsmålet.
Men cirka 25 år senere kan nogle af os så småt begynde at høste
fordelene af dette enestående middel. Den indiske oldtidsmedicins
genopstandelse på globalt plan begynder altså så småt i midten af
60'erne, da blandt andet G. V. Satyavati, en indisk forsker,
begyndte at nærlæse Sushruta Samhita, et oldindisk skrift om
lægekunst og heraf inspireret til videre forskning i 1966 skulle
hente sig en doktorgrad i dette emne. Hans afhandling pegede på,
at oldtidens guggul var svaret på vestens civilisationssygdom par
excellence i det 20. århundrede.
Siden denne doktordisputats og dette pionerarbejde har 20 videnskabelige publikationer yderligere bekræftet og underbygget de

oprindelige erkendelser, nemlig at gugul kan sænker fedtophobning i blodet, idet det reducerer den skadelige VLDL- og LDLcholesterol samt triglyceriderne og hæver den gavnlige HDLcholesterol.
Egentlig er guggul - ligesom Boswellin - en harpiks fra et lille
ørkentræ, Commiphora mukul, udbredt i det vestlige Indien. Den
naturlige guggul indeholder en stor mængde forskellige aktivstoffer som terpener, estere og såkaldte højere alkoholer, men den
gruppe, der er ansvarlig for at normalisere cholesterolet er
guggulsteronerne. Ved fytologiske metoder kan man standardisere tabletter til et indhold af guggulsteroner på ikke under 25 mg.
Denne koncentration er den biologisk mest aktive og testet som
den mest effektive.
Med den rette koncentration har guggul har man konstateret en
cholesterolsænkende virkning på 20%. Denne effekt overstiger
langt virkningen af nogen anden naturligt forekommende
substans og har ingen relation til alder, køn eller legemsvægt.
Yderligere er disse resultater opnåede uden samtidige kostreguleringer og diæt og uden nogen at de mange alvorlige bivirkninger,
der kendes fra de almindeligt benyttede lægeortodokse mediciner
som for eksempel det meget benyttede Clofibrat.
De seneste rapporter om at visse standardmediciner, der normalt
bruges mod højt blodcholesterol, synes at underbygge den
opfattelse, at de blandt andet fremmer kræft. Denne risiko burde
tilskynde til at man endnu engang vendte sig til Østens skatkammer af erfaringer, der har kunnet stå deres prøve ikke blot gennem
uger og måneder i nutidens laboratorier, men gennem årtusinders
daglige
brug blandt millioner af mennesker (192)(193).
Guldsegl - Hydrastis canadensis - Dette er nok den mest berømte
indianske urtemedicin fra Nord-Amerika. Den gule rod har fået
navnet "indiansk gurkemeje" og har siden umindelige tider været
brugt af Amerikas urbefolkning mod infektioner og be-

tændelsestilstande, mod fordøjelsesproblemer og mavesår. Et
vandigt udtræk af roden brugte man som øjenmedicin og mod
hudproblemer. Indianerne fra Cherokee- og Iroquois-stammen
brugte urten mod alt fra klapperslangebid til lungebetændelse og
cancer!
Moderne forskning har bekræftet indianernes erfaringer og føjet
nye iagttagelser til. Roden indeholder alkaloider, der især
beskytter slimhinder mod infektioner og samtidig er anti-septiske.
Hydrastin, en af rodens substanser, sænker blodtryk og fremmer
tarmens peristaltik, hæmmer hoste, fremmer galdeproduktion og
standser blødninger. Et andet stof, berberine. angriber bakterier,
svamp og parasitter. Da urten samtidig stimulerer den glatte
muskulatur, har den også været brugt ved fødselsbesvær.
Goldenseal er nyttig ved maveonder, kolik, diarré og dårlig
fordøjelse, herunder lever- og galdeproblemer. Den hæmmer for
voldsom menstruation og blødninger. Et afkog har traditionelt
været brugt til skylninger mod betændelser i skeden, mod
gonorrhea og betændelser i urinvejene. Planten har også været
brugt mod halsbetændelse og acne.
I doseringer på 2 til 3 gram kan denne urt sænke hjerterytmen og
ved højere dosering kan det lamme centralnervesystemet. Roden
må ikke bruges under svangerskab, da den i meget høje doseringer
kan provokere en abort.
Det er den rødbrune rod, der bruges. Da den ligner ingefær, kaldes
den undertiden "indiansk ingefær". Styrker immunsystemet og
læger fordøjelseskanalens slimhinder. Stimulerer fordøjelse og
leverfunktion. Godt kombinationsmiddel sammen med andre
midler mod lidelser i lunger, nyrer og kønsorganer. Virker mod
candidiasis. Mod nedsat fordøjelse forårsaget af leversvigt og
intolerance overfor fedt og alkohol; mod betændelser i mave og
tarme, mod fødevareallergi; som gurglevand mod sygdomme i
tandkød og mundhule; udvortes mod sår og eksem; som udskylning ved kvindelige problemer i underlivet; som øredråber ved

mellemørebetændelse; som snus ved betændelse i næsen.
Dosering: 0.5 til 2 g tørret rod 3 x dgl.
Gyldenris - Solidago virgaurea alte - Findes vildt i skove og krat
over hele Europa. Betændelseshæmmende og afslappende. Bruges
mod katahrr i de øverste luftveje, mod infektion i urinvejeneog
oppustethed med dårlig fordøjelse, især ved rastløse og anspændte patienter. Dosering: The af 0.5 til 2 g tørret urt 3 x dgl. Plantepræparater: - i Solidamin 10, Gullristhe, Colchimin 2, Sabamin 8,
Symphosan.
Gåsepotentil / Gåseurt - Potentilla anserina - Som the udvortes og
indvortes et effektivt middel mod hæmmorhoider. Samme the kan
bruges som gurglevand mod svamp i mundhulen og halsinfektioner. Krampestillende, Plantepræparater: - i Colchimin 2, Solidamin
10.
*H*
Hestebønne - Phaseolus vulgaris - Den rå bønne er giftig og giver
hovedpine. Den kogte bønne er et middel mod svær hoste.
Modvirker ødem. Plantepræparater: - i Myrtilliforce.
Hestekastanie - Aesculus hippocastanum - Stærkt sammentrækkende, modvirker indre blødninger. Bruges derfor mod
hæmorrhoider, åreknuder og venebetændelse samt blærehalskirtelbetændelse, tarminfektioner og diarrhé med feber. Dosering: 0.2
til 1 g kastanie 3 x dgl. Plantepræparater: - i Aesculaforce.
Hindbærblade - Rubus idaeus / strigosus - Bladene, samlet i foråret,
giver den mest effektive urtethe til fremme af et sundt svangerskab. Kan i det hele taget anbefales til kvinder i alle aldre for at
modvirke underlivsproblemer. Styrker også normal menstruation.
Théen kan også benyttes som gurglevand mod betændelser og
infektioner i hals og mundhule. Den kan tilmed også benyttes som
øjenvand. Dosering: 2 til 8 g tørrede blade i thé som koldt udtræk 3
x dgl. Også i Alpörtthe.

Hjortetrøst - Eupatorium perfoliatum - Karudvidende, feberstillende,
krampestillende, sårhelende, - heraf det engelske navn boneset.
Hjulkrone - Borago officinalis - God for alle lidelser i fordøjelsessystemet. The kan brugesudvortes mod ringorm og som øjevand.
Indvortes mælkefremmende og mod gulsot. I vore dage er planten
mest brugt på grund af frøenes høje indhold af GLA - s.d.
Humle - Humulus lupulus - En spinkel slyngplante hvorfra
koglefrugterne benyttes. Velkendte fra ølbrygning. Beroligende,
krampeløsnende specielt for underlivsorganer, antiseptisk og
sårhelende. Bruges symptomatisk ved tyktarmsbetændelse og
nervøst fordøjelsessvigt; som søvnfremmende middel og mod
nervøse spændinger. Bør undgås ved depressive tilstande og
tendens til impotens. Dosering: 0.5 til 1 g tørrede kogler 3 x dgl.
Plantepræparater: - i Melissaforce, Viscamin 12.
Hvidtjørn - Crataegus oxyacantha / monogyna - Formentlig det
bedste eksisterende plantemiddel til forebyggelse af hjertesvækkelse, højt blodcholesterol og højt blodtryk. Mindre effektiv ved
akutte og svære hjerteproblemer. De hvide blomster og bær
benyttes som the eller tinktur. Højt indhold af hespiridin.
Dosering: 0.25 til 1 g tørrede blomster, blade og bær som thé 3 x
dgl. Plantepræparater: Arterioforce, Crategimin 3, Viscamin 12.
Hyben - Rosa canina - Frugterne af blomsten har i århundreder
været kendt i folkemedicinen som en sundhedskilde. Det høje
indhold af bioflavoner gør den knuste frugt eller melet af den
velegnet til kosttilskud, især sammen med C-vitamin.
Hyld - Sambucus nigra - Med hvide blomster og sorte hængende
bær. Andre hyldformer med gullige blomster eller oprette røde
bær er giftige. Det er nu videnskabeligt fastslået, at den ægte hyld
har meget kraftigt immunstimulerende egenskaber, så det gamle
husråd med hyldebærsaft mod infektionssygdomme havde altså
noget på sig. Blomsterne virker mentalt stimulerende; men

effekten kan give hovedpine. Feberstillende, især ved luftvejslidelser. Mælkedrivende. Dosering: 2 til 4 g friske eller tørrede blomster
som the eller koldt udtræk svarende til 2 kopper 2 til 3 gange
dagligt.
*I*
Islandsk mos - Cetraria islandica - Heler og lindrer maveslimhinden
og luftvejsslimhinder. Styrkende for invalider og rekonvalescenter.
Modvirker opkastning. Plantepræparater: - i Usneasan sugetabletter.
*J*
Jordrøg - Fumaria officinalis - Styrkende, sveddrivende, vanddrivende, leverrensende, krampeløsende. Mod utidig søvn. Plantepræparater: Rasayana 1.
*K*
Kamille - Anthemis nobilis & Matricaria recucita - Uanset megen
diskussion for og imod synes nyere undersøgelser at bekræfte, at
begge de to nævnte kamilleformer har samme fytoterapeutiske
egenskaber. Der findes imidlertid mange andre nærtbeslægtede og
let forvekslelige blomster som enten ikke har nogen af de ønskede
egenskaber eller har en ubehagelig uønsket bismag. Virkningen af
kamillethe er beroligende og afslappende på centralnervesystemet
såvel som fordøjelseskanalen. Samtidig stimulerer urten fordøjelsessekretionen, modvirker feber og uregelmæssig menstruation,
modvirker allergier og er samtidig betændelseshæmmende. Den
bruges mod alle former for anspændthed, især hvis disse har deres
oprindelse i fordøjelsessystemet, samt stressbetinget hovedpine og
søvnløshed. Også egnet til inhalation ved infektioner eller
allergiske reaktioner i luftvejene. Dosering: 1 til 4 g tørrede eller
friske blomster som thé 3 x dgl. Plantepræparater: - i Chamomilla
D6.

Kelp - se Tangmel
Kinabark / Perubark / Kininbark - Chincona officinalis - Barken af
et oprindeligt sydamerikansk træ, der nu dyrkes overalt i troperne.
I realiteten drejer det sig om flere indbyrdes beslægtede træsorter.
Historisk set det enestående malariamiddel, kinin, der ændrede
sygdommens behandling efter opdagelsen af Amerika. Benyttes
idag mest i blandingspræparater mod leverlidelser og forstørret
milt, ved appetitløshed og svækket fordøjelse, for nattekramper og
uregelmæssig puls, mod svær feber og alkoholforgiftning.
Ingrediens i tonicvand. Misbrug medfører grønfarvning af
regnbuehinden og nedsat aktivitet i det retikuloendoteliale system
med deraf følgende nedsat immunreaktionsevne. Uforeneligt med
midler indeholdende salicylater. Må ikke benyttes under svangerskab og i alle tilfælde ikke over lange perioder. Dosering: 0.1 til
0.25 g tørret bark 3 x dgl. Ingen dosering må overstige 0.25 g
Plantepræparater: - i Arabiamin 1.
Kola - Cola vera - Afrikansk træ, der nu også dyrkes andre steder i
troperne. Stimulerer centralnervesystemet og er vanddrivende og
snerpende. Bruges ved depressive tilstande og nervøs svækkelse.
Også ved diarrhé under rekonvalescens og svækkelse. Dosering:
0.5 til 3 g tørret pulveriseret nød 3 x dgl. Plantepræparater: - i
Arabiamin 1.
Kongelys - Verbascum tapsiforme - Blade og blomster bruges mod
lidelser i luftvejene, specielt smertefuld hoste og bronkitis.
Slimløsnende.
Kristtjørn - Ilex aquifolium - Bladene er sveddrivende, feberdrivende, og styrkende. Plantepræparater: Crataegemin 3.
Kulsukker - Symphytum officinale - Har været kendt siden oldtiden
som sårlægende middel. Blev i middelalderen af munke bragt her
til landet fra Syd- og Mellemeuropa og dyrket i klostrenes
urtegårde, hvorfra den senere har forvildet sig fortrinsvis til steder,

som er fugtige, i læ og sydvendte. Da lægfolk ikke forstod den
latinske betegnelse consolida, omdøbte de den til kulsukker.
(Jævnfør agermåne; fra latin: agrimonia, der egentlig betyder
gulsot).
Efter reformationen blev kulsukker i stor udstrækning glemt, men
en skotsk læge, Charles J. Macalister, skabte fornyet interesse
omkring den. Han fandt omkring 1910 en reference til, at denne
urt tilsyneladende havde helbredt en tre gange opereret normal
dødelig knoglesvulst. Macalister gik nu igang med at studere
ældre urtelægers udsagn om planten. Det siges også, at han blev
foranlediget dertil af "en klog kone", som havde brugt den med
enestående resultater. Hans egne erfaringer var så gode, at de førte
ham til den konklusion, at planten måtte indholde et særligt aktivt
sårhelende stof. Laboratorieundersøgelser isolerede også et sådant
stof fra kulsukker. Opkaldt efter Macalister fik det navnet allantoin
og viste sig at være en relativ simpel kemisk forbindelse, der
kunne fremstilles syntetisk. Det blev derefter fremstillet industrielt
i meget store mængder og i udstrakt grad benyttet under 1.
Verdenskrig som sårhelende middel på militærlazaretterne. Men
rent syntetisk allantoin var aldrig helt så effektivt som den
naturlige plantedroge, og da andre sårbehandlingsmidler opstod i
mellemkrigstiden, gik allantoin stort set i glemmebogen.
Men atter - i 1956 - blev kulsukker genopdaget og denne gang af
lægen H. E. Kirschner, der i sin urtebog helligede hele fire kapitler
alene til denne plante. Blandt de mange tilfælde, doktor Kirschner
beskriver, fæstner man sig især ved beskrivelsen af den astmapatient, der tilfældigvis nippede til et kulsukkerblad og den følgende
nat sov uforstyrret for første gang i årevis. Da han senere i
erindringen gennemgik den foregående dags begivenheder, stof
det ham klart, at det måtte være den usædvanlige urt, som han
havde nippet til, der havde givet ham hans søvn tilbage. Han
vedblev af spise kulsukkerblade og vedblev at være fri for
astmaanfald, - som tusindevis af astmapatienter sidenhen.
Det er interessant, at doktor Kirschner også - allerede for 35 år

siden - citerer doktor Vogels erfaringer med kulsukker, næsten
ordret som de står den dag i dag i "Den lille Doktor".
Selv om Vogel og Kirschner havde gjort et betydeligt arbejde for
kulsukker, kom den egentlige renæssance først i slutningen af
60'erne, med den begyndende "grønne bølge" og - måske især erkendelsen af, hvor svære bivirkninger de almindelige skolemedicinske sårmidler og antibiotika havde.
Mine egne erfaringer med kulsukker har været spændende og
mangesidige. En overgang havde jeg cirka 200 planter voksende
omkring mit hus, og folk fra nær og fjern kom og høstede til
hjemmebehov i sæsonen. Skinnebenssår, åreknuder, eksem og
andre hudlidelser, kvæstelser, mavesår, sår på tarmene, tarmbetændelse, divertikler, indre blødninger, vorter, hudcancer og
anden cancer, hæmorrhoider, ledegigt, bylder, betændelser i
benhinde eller sener - og meget, meget mere.
Eftersom virkningen af allantoin, syntetisk såvel som naturligt, og
hele kulsukkerplanten er at fremme sund, naturlig celledannelse,
så er det kun behandlerens egen kreative fantasi, der sætter
begrænsningerne for midlets muligheder. Normalt taler man om
kulsukkerrod, men også bladene kan benyttes, især selvfølgelig
friske i sommerhalvåret, men de kan også danne råstof for en god
tinktur. En mos af de friske blade giver en slimet substans og et
kraftigt udkog af roden danner også slim. Doktor William Donald
Kelley, USA, har benyttet dette slim på en behændig måde, idet
han har kombineret kulsukker med bromelain (s.d.). Da slimet har
nogenlunde samme konsistens som det slim, tarmen producerer,
blandt andet for at beskytte mod irritation, blander de to typer
slim sig let med hinanden. Men de er af helt forskellige sammensætning. Kulsukkerslimen er et mucopolysakkarid, mens
tarmslimen er et protein. Tarmslimen bliver derfor fortæret af den
proteinopløsende bromelainfaktor, mens planteslimen fungerer
som en bæresubstans, der bringer den lægende allantoin i direkte
kontakt med den betændte tarmvæg.

Kulsukkers uforlignelige evne til at læge syge tarme gør behandleren klogt i altid at huske. Min egen første oplevelse af dette var, da
en tidligere koncentrationslejrfange, hvis fordøjelseskanal var
praktisk talt totalt nedbrudt af lejropholdet, og som var opgivet af
lægerne, ved regelmæssig indtagelse af kulsukker the og en særlig
næringsrig suppe ikke blot overlevede, men genvandt så meget
helbred, at han var i stand til at fungere i de fleste livssituationer.
Jeg har her givet så megen omtale af denne plante og dens
velsignelser til menneskeheden, fordi jeg ikke ønsker at der skal
herske nogen tvivl om dens værdi. Den danske sundhedsstyrelse
har forbudt anvendelsen af denne urt indvortes og betegner den
som giftig. Plantepræparater: - i Symphosan.
Kvan - Angelica archangelica - En stor toårig skærmplante, der kan
nå op til to meters højde. Udbredt over hele Eueropa. Mod
kroniske febertilstande, svækkelse hos rekonvalescenter, især hvis
de er kuldskære. Fremmer leveraktivitet og fordøjelse, også
virksom mod astma og andre lidelser i luftvejene. Traditionelt
tager man roden med honning. Dosering: 1 til 2 g tørret rod eller
frø 3 x dgl.
Kyskhedstræ - Agnus castus - Busk eller lille træ med kransstillede
violette blomster, der vokser op til 6 meter. Findes fortrinsvis i
Middelhavslandene og Asien, hvor grenene blandt andet bruges til
kurvefletning. Det siges, at kvinder i oldtidens Athen lagde blade
af kyskhedstræ i deres senge for at undgå seksuel ophidselse, og
det er forlængst videnskabeligt konstateret, at hvis kyskhedstræet
hæmmer libido, så er det kun hos mænd! Af samme grund kaldtes
det ofte monk's pepper - munkepeber, - fordi det hjalp kirkens
mænd til at overholde cølibatet. Hos kvinder derimod fremmer
det normal dannelse af corpus luteum, fremmer normal mælkeydelse, modvirker PMS og symptomer på menopause. De fleste
urter, der bruges mod menstruationsproblemer, enten fremmer
eller hæmmer menstruationen, og er derfor ikke alene uanvendelige i et produkt til generel behandling af disse lidelser, men kan
faktisk også betyde en risiko for visse patienter. Agnus castus

derimod har en normaliserende og regulerende virkning på
menstruation i al almindelighed, og har derfor et langt bredere anvendelsesområde uden risikofaktorer.
Kæmpenatlys - Oenothera biennis - Op til en meter høj plantestængel, besat med gule blomster, der kun åbner sig om natten.
Oprindelig fra Nord-Amerika, men nu vidt udbredt også i
Danmark, især på sandede jorder. Nu mest dyrket for sine frø, der
indeholder store mængder GLA - s.d. Plantepræparater: - i
Drosinula sirup.
*L*
Lakridsrod - Glycyrrhiza glabra - Oprindelse i det Nære Østen. Har
op gennem århundrederne været brugt mod utallige lidelser fra
mavesår indvortes til acne udvortes. Rødder og udløbere benyttes.
Stimulerer binyrebarken (ACTH = adrenokortikotropt hormon),
fremmer produktionen af gluko- og mineral-kortikoider, fungerer i
mange henseender som hydrokortison, men uden visse af dennes
kendte bivirkninger. Danner et slim, der beskytter mavevæggen
og reducerer dannelsen af mavesyre. Slimløsnende, modvirker
krampe i indvolde og underliv. Er et ikke-sukkerholdigt sødemiddel. Kan bruges til støtte af svækkede binyrer og under afvænning
fra hydrokortison. Mod infektioner i luftvejene og tør, astmatisk
hoste. Generelt afslappende og betændelseshæmmende. Benyttes
som følgestof til andre plantemidler, for at moderere en ubehagelig smag. Indeholder aktivstoffet glyccyrrhizin. Der har især i de
senere år været megen fytologisk forskning og debat omkring
denne urt. Man bør være opmærksom på, at den måske kan øge
blodtrykket og væskeansamling i kroppen. Af samme årsag kan
den have negativ indflydelse på kroppens kaliumbalance og er
kontraindikeret, hvis patienten indtager digitalis. Dosering: 1 til 4
g tørret rod 3 x dgl før maden i basisk eller neutral opløsning, altså, må ikke indtages med sure drikke. Plantepræparater: - i
Usneasan sugetabletter.
Lancetbladet vejbred - Plantago lanceolata - Almindelig udbredt

vild urt. Afslappende og smertestillende især på kramper og
smerter i urinvejene. Afslappende og slimløsende på luftvejene,
hvor den også modvirker overdreven slimdannelse. Ved bronkitis
og tør hoste, allergisk snue og mellemørekatarrh. Til efterbehandling af lungetilfælde. Udvortes sårlægende. Dosering: 1 til 4 g
tørrede blade 3 til flere x dgl. Plantepræparater: Usneasan
sugetabletter, Plantago tinktur.
Liljekonval - Convallaria majalis - Alle dele af planten meget giftig.
Må ikke bruges af amatører.
Løvetand - Taraxacum officinale - Blad og rod benyttes. Bladene er
vanddrivende med stort indhold af kalium samt lever- og
fordøjelsesstimulerende. Gives mod væskeansamlinger i kroppen,
f. eks. ved svigtende hjerteaktivitet og hæmmet vandladning.
Roden er mere aktiv, men stadig skånsom, Stimulerer lever og
galde, modvirker galdestensproblemer og gulsot, forstoppelse og
fordøjelsesvanskeligheder i almindelighed. Afgifter vævene og
lindrer derved betændelser i led og hud. Stængelens mælkesaft
kan bruges mod vorter. Plantepræparater: - i Cynaramin 4,
Rasayana 2.
Lægealant - Inula helenium - Den treårige rod bruges mod bronkitis
og andre luftvejslidelser. Slimløsende og styrkende.
Lægestokrose - se Stokrose
*M*
Malurt - Artemisia absinthium - Ikke at forveksle med den nære
slægtning Grå Bynke, der ligner den meget. På engelsk hedder den
wormwood, og den har givet både navn og smag til vermuth såvel
som absint. Den har små gule blomster og hvidlige, dunede fligede
blade. Vinddrivende, ormedrivende og leverstimulerende.
Stimulerer også centralnervesystemet og kan her være skadelig i
store mængder, således som det kan iagttages hos absintdrankere.
I rimelige mængder som the og tinktur er urten imidlertid ikke

nogen belastning. Har siden de ældste tider været brugt ved
mavebesvær og galde-blærelidelser. Hjælper imidlertid ikke ved
egentlige galdeanfald. Malurt er derimod et specifikt hjælpemiddel for depressive, labile typer med svingende fordøjelsesbesvær
og periodisk appetitløshed og svage fordøjelsesorganer. Tilstanden
ledsages ofte af højt blodtryk. Da urten også er immunstyrkende
gives den ved influenza såvel som under rekonvalesens både efter
infektionssygdomme, som for eksempel lungebetændelse, og efter
kirurgiske indgreb. Malurt the er meget bitter og bør indtages
meget varm efter måltidet. Behandlingen bør ikke overskride 3 til
4 uger. Hvis det ikke er muligt for patienten at indtage the, kan
man benytte malurt tinktur. 20 til 30 dråber i et halvt glas vand er
standarddosis, der kan tages 3 gange dagligt. The laves med en
teskefuld tørret urt i en thekop kogende vand. Skal trække i 10
minutter. Samme the har nogen ormedrivende virkning, hvis den
også samtidig gives som lavement. Plantepræparat: Arabiamin.
Marietidsel - Silybum marianum / Carduus marianus - En toårig
tidsel fra det sydlige og vestlige Europa. Den kan blive op til éen
meter høj. Denne urt er et glimrende eksempel på de resultater,
der kan opnås gennem moderne fytologi. Isolationen af den aktive
substans, silymarin, for nogle år siden, betød et afgørende
gennembrud i fytoterapeutisk behandling af leverlidelser. Frøene
og olien af frøene bruges til at regenerere leverceller, specielt ved
hepatitis, og beskytte dem mod forgiftning, for eksempel fra
alkohol, narkotika eller miljøgifte. Alkoholistisk fedtlever og
cirrhose kan helbredes med silymarin, som samtidig har vist sig at
være praktisk talt uden bivirkninger. Stimulerer galdeproduktionen. Dosering: 1 til 4 g tørrede frø 3 x dgl. En anden fremgangsmåde er, at tage en theskefuld frø i en thekop, overhælde den med
kogende vand og lade den trække i 10 til 15 minutter, gerne med
nogle pebermynteblade, hvad der forbedrer både smagen og
virkningen. Drikkes om morgenen på fastende hjerte, før frokost
og om aftenen før sengetid. Man kan også lave sig en kop
pebermyntethe og tilsætte 20 til 30 dråber tinktur af marietidsel.
Plantepræparater: - i Cynaramin 4, Carduus marianus D6.

Matrem - Chrysanthemum parthenium / Tanacetum parthenium
- på engelsk Feverfew. Ægypterne og grækerne vidste at matrem
var en værdifuld lægeurt betændelse, hovedpine og til at
igangsætte menstruation. Matrem er beslægtet med chrysanthemum og rejnfan og har opnået en renæssance i Vestens forskning
som et middelmod migræne, allergier og en række andre lidelser
som søsyge, svimmelhed, kvalme, depressioner, astma og mod
søvnløshed. Urten indeholder erkendte stoffer, der modererer
prostaglandinproduktionen og dermed betændelsesreaktioner,
smerter og feber - heraf dens engelske navn feverfew.
Bruges mod migræne og hovedpine, feber, høfeber, gigt og
rheumatisme, allergiske anfald, ødem og opsvulmen, afslapper
den glatte muskulatur, og fremmer dervednormal menstruation.
Hæmmer også sammenklumpning af blodplader og reducerer
dermed tendensen til blodpropper.
Som migrænemiddel skal matrem tages regelmæssigt i doser på
over 2 gram i over en måned, før man vil være i stand til at
bedømme eventuelle resultater.
Matrem er også blevet brugt til at stimulere fordøjelsen og fremme
leverfunktionen.
Melbærris - Arctostaphylos uva-ursi - Stedsegrøn krybende hedeplante med lyserøde blomster. Har en kraftig antiseptisk
virkning på urinvejene, især når urinen er sur. Stærk sammentrækkende virkning på nedre del af fordøjelseskanalen. Nogle
behandlere har advaret mod brug af urten i tilfælde, hvor der
allerede foreligger nyreskade. Dosering: The af 1 til 4 g tørrede
blade 3 x dgl.
Mistelten - Viscum album - En snylter på store træer som eg,
kastanie og valnød. Kviste og blade bruges. Karudvidende og
derfor blodtrykssænkende og vanddrivende. Nedsætter puls og
virker derfor afslappende. Har også cancerhæmmende virkninger.
Bærret må ikke benyttes og selve planten har fra officiel side også

været under mistanke for at være giftig. Dosering: The af 2 til 4 g
tørrede kviste og blade 3 x dgl. Plantepræparater: Colchimin,
Viscamin 12, Viscasan.
Morgenfrue - Calendula officinalis - En stor orangefarvet blomst,
oprindeligt fra Ægypten. En af de mildeste sårhelere, modvirker
blødninger, betændelsehæmmende og infektionshæmmende. Ved
sår og infektioner i mundhule og svælg bruges thén som gurgleog skyllemiddel. Samme kan også bruges til udskylning af bihuler.
Kvinder kan benytte théen i udskyldningsapparat mod underlivsproblemer. Til afvaskning af skinnebenssår og andre sår. I
tamponer mod hæmorrhoider og sår i endetarm. Som øjenbadevand. Drikkes mod infektion og opsvulmen af lymfeknuder. The
af 1 til 4 g tørrede blomsterhoveder 3 x dgl. Den homøopatiske
modertinktur (urtinktur) kan også benyttes som dråber i varmt
vand til både udvortes og indvortes brud. Plantepræparater:
Bioforce creme.
Myrrha - Commiphora molmol - Harpiks fra et lille busket træ i
Saudi Arabien og Somalia. Antiseptisk, sårhelende og sveddrivende. Fremmer leukocytose og dermed immunreaktionsevne.
Bruges kun som tinktur. Mod infektioner og betændelser i
mundhule og svælg samt katar i øvre luftveje. Forkølelsesmiddel,
der også kan bruges udvortes lokalt mod svampeinfektioner og
sår. Dosering i form af tinktur svarende til 0.3 til 1 g 3 gange
dagligt.
*P*
Padderok - se Agerpadderok.
Passionsblomst - Passiflora incarnata - Nordamerikansk slyngplanten der bærer de kendte frugter. Medicinsk er det imidlertid
plantens luftrødder der benyttes. Karudvidende, krampeløsende,
afslappende bruges den mod rastløshed, irritabilitet og søvnløshed. Middel mod svær nervøs overspændthed. Dosering: The af
0.5 til 1 g tørrede kviste og blade 3 x dgl. Plantepræparater: Bio-C,

Passiflora, Sativamin 9.
Pau d'Arco - også kaldet Taheebo, Lapacho, Ipe Tacoma, Ipo
Roxo o.a. - Tababuia impetiginosa et. al. - Et gammelt plantemiddel fra Mellem- & Syd-Amerika. Den indre bark eller vækstlaget
fra en række hinanden nært beslægtede træer og buske er
handelsvaren, ofte af meget varierende kvalitet (199)(200).
Benyttes globalt i første række som alternativt middel mod cancer
og candidiasis, men har traditionelt også været brugt ved bakterieinfektioner, allergier, rheumatiske problemer, mavesår og talrige
andre lidelser.
Man laver en kraftig the af den tørre bark - 250 mg til 1 g - og lader
patienten drikke så meget i dagens løb, som det er muligt. Dette
meget populære cancermiddel synes, som så mange andre naturmidler, at være mest effektivt i et bredspektret samvirkende
program. Svigtende leverancer ogm uetisk markedsføring har fået
nogle firmaer til at opgive salget af Pau d'Arco.
Pebermynte - Mentha piperita - Vinddrivende og krampeløsende,
især for den nedre del af fordøjelseskanalen. Karudvidende,
sveddrivende og kølende. Lever- og galdestyrkende. Meget
beroligende ved fordøjelsesproblemer med for eksempel opkastning, mavekrampe, kolik, diarrhé, hedeture og rastløshed.
Også god ved svangerskabskvalme og feber. Dosering: The af 1 til
4 g tørret urt 3 x dgl. Plantepræparater: - i Alpörtthe, Colchimin 2,
Dentaforce Mundvand, Po-Ho olie og salve.
Perikon / Perikum - Hypericum perforatum - Urten vokser vildt på
tørt land og bruges hel. Nervestyrkende og beroligende. Modvirker nervøse spændinger, angst og visse depressioner. Den røde
olie af planten er udvortes smertestillende og svagt antiseptisk.
Benyttes derfor på smertende led, ved forstuvninger eller
fibersprængninger og tilsvarende, hvor der ikke er tale om åbne
sår. Den friske plante kan derimod benyttes direkte til sårbehandling. Længere tids brug kan give lysoverfølsomme øjne. Dosering:

The af 1 til 4 g tørrede blade 3 x dgl. Plantepræparater: - i
Hyperimin 7.
*R*
Ramsløg - Allium ursinum - Et hvidblomstrende vildt løg med
kraftig lugt. Har mange af de samme virkninger som hvidløg - s.d.
Specielt virker det mod gasdannelse og uønsket gæring i tarmen
samt tarmkatar. Også god for hud, knogler og bronkier. Modvirker
åreforkalkning, vandladningsbesvær og højt blodtryk. Bladene
eller hele urten bruges.
Ræddike - se Sort Ræddike.
Rude - Ruta graveolens - Oprindeligt en middelhavsplante og
krydderurt, der nu også findes vild her i landet, som regel på
karrig jord. I rimelige doser fremmer den normal menstruation,
men i større mængder fremkalder den abort. Må derfor ikke
benyttes under svangerskab. Gennem historisk tid yndet middel
mod ledegigt og blødninger (rutin s.d.). Bør kun benyttes i meget
lave doseringer, da selv middelstore doser virker som brækmiddel. Kredsløbsstimulerende, vanddrivende, krampestillende og
slimløsende. Den danske sundhedsstyrelse har forbudt anvendelsen af denne urt indvortes og betegner den som giftig.
Rødalge - se Tangmel
Rød hestehov - Petasites officinalis / hybridus - I 1953 bemærkede en
forsker, dr. H. Druckrey, at udtræk af denne plante havde
bemærkelsesværdige anti-cancer egenskaber og især modvirkede
smertetilstande forårsagede af cancer. I betragtning af, at planten
oprindeligt kun havde været betragtet som et hostemiddel, var
denne iagttagelse et betydeligt forskningsmæssigt gennembrud.
Allerede tidligere havde man imidlertid bemærket, at planten
havde bemærkelsesværdige krampeløsende og smertestillende
egenskaber, især i mave- og tarmområdet. Hele friske forårsplanter med rod benyttes til de mest effektive midler. Plantepræ-

parater: Petaforce.
Rødkløver - Trifolium pratense - Velkendt foderplante. Blomsterdelen benyttes som the mod cancer, specielt i bryster og
ovarier, men også generelt, da planten indeholder mandelnitrilosider (ligersom abrikoskernen - s.d.). Bruges også som vanddrivende og slimløsnende middel. Har været brugt mod kighoste,
urinsur gigt og tuberkulose, idet planten indeholder et stof der
specifikt dræber TB-bacillen og tillige mange andre mikrober. På
grund af sit høje indhold af nutrienter er rødkløver velegnet til
behandling af rekonvalescenter.
Rød solhat - Echinacea purpurea / angustifolia - Oprindeligt en
amerikansk prærieplante; senere også dyrket som haveplante i
Europa. Har meget kraftige anti-virus og immunstimulerende
egenskaber. Et meget yndet influenzamiddel, der også støtter
lymfesystemet og er fundet effektivt ved alle infektionssygdomme.
Også aktivt mod herpes og svampeangreb. Hindrer aktiviteten af
hyaluronidase og modvirker dermed spredningen af cancerceller.
Reducerer overskud af eosinofile celler. Har antagelig cancerhæmmende egenskaber. Plantepræparater: Echinamin 5, Gelsemimin 6, Echinacea sæbe, tandpasta, creme, tabletter.
Røllike - Achillea millefolium - Denne plante har været kendt siden
den grå oldtid både i øst og vest. Betændelseshæmmende,
krampestillende, sårhelende og immunstyrkende. Kraftigt feberstillende, virksom mod forkølelser, influenza og andre infektionssygdomme. Mod indre blødninger og overdreven menstruation.
Udvortes til sårbehandling. Dosering: 4 g urt og blomst opvarmes i
0.5 liter vand til kogepunkt. Trækker varmt i 2 timer. Drikkes 2 til 3
gange dagligt. Plantepræparater: - i Echinamin 5, Hyperimin 7.
Røn - Rønnebær - Sorbus aucuparia - De hele bær har været brugt
mod nyresten, hæmmorhoider og blærehalskirtelforsnævring.
Meget stort indhold af vitamin C og bioflavonoider.
*S*

Sanikel - Sanicula mariandica - af skærmplantefamilien. En kraftigt
lægende urt, brugt mod mavepine, indre sår, hæmorrider,
lungebetændelse. Mod halsbetændelse og betændelser i tandkødet. Udvortes mod alle sår og hudproblemer.
Savpalme - Sabal serulata / Serenoa repens - med det engelsk/amerikanske navn Saw Palmetto har i tidens løb båret vekslende
botaniske betegnelser. Sabal serulata er den ældre nomenklatur,
men Serenoa repens er den nye og nuværende. Planten, der ar af
centralamerikansk oprindelse, dyrkes i Florida, hvor den oprindelige indianerbefolkning siden umindelige tider har kendt
dens lægende egenskaber. Det er især palmens olieholdige nødder
og deres indholdsstoffer, der benyttes i behandlingsøjemed.
Savpalmen har længe været kendt som et middel mod blærehalskirtelforsnævring og andre prostatalidelser; men i de senere år er
interessen blevet betydeligt øget takket være et meget omfattende
forskningsarbejde og indhøstning af imponerende behandlingsresultater. Således har en af de mest benyttede internationalt
anerkendte alternative behandlerhåndbøger foretaget en gennemgang af 13 af de væsentligste offentliggjorte undersøgelser med
angivelse af deltagerantal (fra 14 op til 305 patienter) og tidsrammer (fra cirka 1 til 3 måneder) samt hvorvidt det drejer sig om
en åben, en dobbelt-blindet, placebo eller på anden måde sammenlignende undersøgelse - for eksempel savpalme versus pygeum.
Desuden registreredes selvfølgelig de kliniske forbedringer med
hensyn til kirtelomfang, vandladningsbesvær og -hyppighed,
stranguri og strålestyrke, antallet af vandladninger dag og nat og
mængden af tilbagebleven urin i blæren.
Bruges også ved svækkede mandlige kønsorganer og mod
urinvejsinfektioner og katar i luftvejene, når disse optræder
sammen med ovennævnte lidelser. Findes i præparaterne
Prostasan og Sabamin 8.
Skovfyr - se Fyr

Skvalderkål - Aegopodium podagraria - Af de fleste kun kendt som
et udbredt ukrudt; men siden gammel tid et effektivt middel mod
urinsur gigt (podagra).
Soldug - Drosera rotundifolia - Insektædende, med hvide blomsterklaser på høj stængel. Delvis giftig. Brugt mod hoste, kighoste
og åreforkalkning. Bør ikke bruges af amatører.
Sort Ræddike - Raphanus sativus - Modvirker stendannelser og er
stærkt leverbeskyttende.
Stedmoderblomst - Viola tricolor - Betændelseshæmmende,
vanddrivende og afførende. Mod eksemer, især de våde typer,
rheumatiske tilstande og infektioner af bronkierne. Særlig velegnet
ved autoimmune tilstande med kombinationer af de nævnte
symptomer. Dosering: 1 til 4 g tørret urt 3 x dgl. For kroniske
eksemer, også hos børn, en kop infusionsthe morgen og aften. Der
bruges 2 theskefulde til hver kop. Kuren skal forløbe over flere
uger. Urten kan have bivirkniger og bør ikke bruges af amatører.
Plantepræparater: - i Gullristhe,j Echinacea creme, Solidamin 10,
Viola tricolor, Toxeucal massageolie.
Stokrose - Althea officinalis - Afslapper og heler fordøjelseskanalen.
Ormedrivende. Mod underlivsbetændelse og risiko for abort. Som
hostemiddel brugt i de engang meget populære altheabolsjer.
Stormhat - Aconitum napellus - En meget giftig urt, hvis blomst
minder om en middelalderlig stormhjelm. På grund af sin
giftighed benyttes den næsten udelukkende homøopatiske præparater. Nedsætter kraftigt nerveaktiviteten, men fremmer
samtidig blodkredsløb og hjerte. Kan benyttes udvortes i tilfælde
af nervesmerter, ischias, rheumatiske smerter samt smerter efter
slag og brud. En modertinktur (urtinktur) hvis indhold ikke
overstiger 1.3 % af drogen kan benyttes udvortes såfremt
overfladen er uden åbne sår eller hudafskrabninger. Patienten må
herefter holdes under konstant opsyn. Må under ingen omstæn-

digheder bruges indvortes undtagen i homøopatisk form.
Amatører bør foretrække at bruge andre remedier, som for
eksempel arnica. Plantepræparater: - i Gelsemimin 6.
Sennesblade - Cassia marilandica / acutifolia - Afføringsmiddel. Bør
ikke bruges af ammende mødre, da virkningen overføres til
barnet. Bruges også ved gulsot, fedme og mod indvoldsorm.
Strandløg - Urginea maritima / Scilla maritima - De knuste blade
som omslag virker mod hoved- og halssmerter, rheumatisme,
blodforgiftning, pusdannelse og insektstik samt splinter, der er
vanskelige at få ud. Benyttes også sammen med andre droger mod
hjerteastma og anden hjertesvækkelse.
Svaleurt - Chelidonium majus - En vild blomstrende urt beslægtet
med vild valmue, der når stænglen knækkes giver en karakteristisk ildelugtende gul mælk. Krampeløsende, vanddrivende,
afførende, leverstimulerende og galdedannende. Bruges mod
galdesten og andre galdesygdomme. Renser leveren. Dosering: 1
til 2 g tørret urt 3 x dgl. Da urten er i nogen grad giftig, bør den
ikke bruges af amatører. Den indgår i mange remedier, specielt
mod leverlidelser.
Sværtevæld - Lycopus europæus - Hjerteberoligende, astringerende.
Se også Vogel.
*T*
Tangmel - også kaldet kelp. Fremstilles af flere forskellige arter
tang, fortrinsvis af familien Laminaria, der alle har et meget højt
letomsætteligt indhold af samtlige livsvigtige mineraler med
specielt høje koncentrationer af sporstofferne plus vitaminer og
aminosyrer. Traditionelt har kelp længe være brugt mod skjoldbruskkirtelproblemer på grund af sit høje indhold af organisk jod.
Men forskningen har afdækket mange andre gode egenskaber ved
dette gamle kosttilskud. Det bruges nu i behandlingen af fedme,

galdesten, mavesår, astma, tarmbetændelse og mod lidelser i
urinveje og kønsdele hos både mænd og kvinder. Det fremmer
immunreaktionsevne, sænker blodcholesterol, sænker for højt
blodtryk. Det indeholder en bakteriedræbende substans og en forbindelse, fucoidan, der har vist sig at blokere for udviklingen af
visse former for cancer. Yderligere fjerner kelps høje indhold af
algin tungmetaller, som bly, kviksølv og kadmium, fra organismen
i form af alginater. Plantepræparater: - i Kelpasan.
Tempeltræ - Ginkgo biloba - (Ginkgoflavonglucosider) - Et enestående gennembrud indenfor forskningen har i løbet af den seneste
menneskealder bekræftet den ældgamle kinesiske opfattelse: at
meget livsvigtige biologiske kræfter ligger skjult i det legendariske
kinesiske Tempeltræ. Tempeltræet er verdens ældste levende træ.
Kun i Kina overlevede træet, og her blev det langt senere dyrket
som et helligt træ i de kinesiske tempelhaver - deraf navnet
Tempeltræ. Siden umindelige tider har kineserne brugt forskellige
dele af Tempeltræet i deres traditionelle urtemedicin.
En af grundene til, at kineserne i årtusinder betragtede træet som
helligt, er utvivlsomt, fordi det er så hårdført. Insekter, plantesygdomme og forurening bider næsten ikke på denne olding,
hvad der selvfølgelig igen er en væsentlig årsag til, at ginkgoen har
overlevet, mens talrige andre plantearter bukkede under.
Ingen anden traditionel lægeplante har gennem de seneste
menneskealdre under uantastelig videnskabelig analyse ydet
sådanne resultater, afsløret så mange forbløffende virkemåder og
givet så løfterige perspektiver.
Et udtræk af træets blade har så gode egenskaber og dets virkninger er så veldokumenterede, at det i Vesttyskland idag, blandt
alle lægemidler - herunder også syntetiske industrimediciner - er
det mest solgte.
De væsentligste af alle de virksomme stoffer i udtrækket af Ginkgo
biloba er de helt afgørende ginkgoflavonglukosider, men foruden

dem har forskerne isoleret talrige andre bestanddele, hvor igen de
såkaldte flavoner og bioflavonoider er rigt repræsenteret.
Der findes flere forskellige måder at lave ginkgoekstrakt på.
Mange planteforskere har imidlertid opponeret mod ekstraktionsmetoden med acetone og påpeget, at det efter deres mening
er umuligt igen at fjerne acetonen totalt fra det endelige produkt.
Amerikanske forskere går ind for en ekstraktionsmetode med
alkohol. Det har været påstået, at disse alkoholekstraherede
præparater ikke er så effektive som G.B.E.; men erfaringen viser
det modsatte. Et af de ældste og mest gennemprøvede præparater
fremstillet ved alkoholudtræk er Vogels GERIAFORCE. Patientundersøgelser med dette præparat har givet enestående resultater
ved lidelser i kredsløb og centralnervesystem, hvilke netop er de
organområder, hvor drogen er mest indiceret. Man kan deraf
opstille en lang liste over de tilstande, hvor det er anbefalelsesværdigt at behandle med Geriaforce. Det gælder:
Dårligt blodkredsløb i enhver form, alderslidelser af enhver art,
senilitet, hjertebesvær, kolde hænder og fødder, træthed, søvnløshed, synssvækkelse, asteni (kraftesløshed), angst og depression,
hovedpine og migræne, tunghørhed, svimmelhed, ligevægtsforstyrrelser, hukommelsessvigt, gangbesvær, angina, tinnitus
(ringen i ørene og øresusen), døvhed, arteriosklerose, hjerneskader, lammelser og blodpropper (også forebyggende), højt
blodcholesterol, muskelsmerter, muskelstivhed, muskelsvækkelse,
visse former for impotens, heling af sår og brud, eftervirkninger af
kirurgiske indgreb, følgesygdomme ved diabetes, Åreknuder,
hæmorroider, skinnebenssår, dårlig celleånding, Ménières
sygdom, Raynauds sygdom, Alzheimers sygdom, Peyronies
sygdom, Parkinsons sygdom, alkoholforgiftning, nikotinskader og
rygerproblemer, allergier, koldbrand (gangræn), vattersot (ødem),
sportsskader, fysisk og mental reaktionsevne.
The - Camilla sinensis - Oprindeligt en vild sydkinesisk junglebusk,
der efter sigende først blev benyttet af buddhistiske munke som
støtte til langvarige meditationsprogrammer. Forekommer stadig

vildt i junglerne i Syd-Kina, Assam og Nord-Burma. God
højtdyrket ("high grown") ufermenteret grøn the indeholder ofte
betydningsfulde mængder af mangan, lithium, molybdæn og
andre spor- og mikromineraler. Billig the, der som regel er kraftigt
fermenteret, indeholder ofte store mængder fluor og kobber; det
sidste tilført ved sprøjtning med kobbersulfat for at modvirke
svampedannelsen "rød rust". De lærde har altid stredes om
værdien af the. Den vestlige opfattelse har gennemgående været,
at the er helsebelastende og sygdomsfremkaldende helt på linie
med kaffe. Der er imidlertid store forskelle på kaffe og the. Først
og fremmest er der større ensartethed med hensyn til kaffe (s.d.),
der derfor kan betragtes som éen nogenlunde unuanceret
forekomst, fytoteraputisk set. The, derimod, findes i utallige
former og tilberedninger og har følgelig meget forskellige
virkninger fra type til type. I Østen har der siden de tidligste tider
været en betydelig overbevisning om, at the af god kvalitet,
traditionelt tilberedt, var en helsekilde. Denne opfattelse deles af
kinesere, japanere og - især - burmesere, der alle indtager
ufermenteret the dyrket i sit naturlige miljø. Senere års forskning
synes at bekræftige den asiatiske opfattelse. Polyfenoler i form af
garvesyrer, som man tidligere har advaret kraftigt imod, og som er
udpræget tilstede i the, viser sig at neutralisere ikke blot bakterier
og virus samt andre mikrober, men også dannelsen af cancerfremkaldende stoffer som for eksempel nitrosaminer. Et af disse
stoffer er catechin, som er udførligt omtalt under bioflavonoider.
Tormentil - Potentilla erecta - Roden af en lille krybende plante. Et
af de bedste astringerende midler, specielt mod tarminfektion og betændelser, der medfører diarrhé, mod tyktarmsbetændelse og
sår på tyktarmen samt mavesår. Kan også bruges til en mundvand
mod lidelser i svælget og sår i mundhulen; på tampon mod
hæmorrhoider og i udskylningsapparatet ved kvindelige lidelser i
underlivet. Udvortes til sårbehandling. Dosering: The af 1 til 4 g
tørret rod 3 x dgl. før maden. Plantepræparater: - i Myrtilliforce,
Tormentavena.
Troldhassel - Hamamelis virginiana - Et lille løvfældende træ fra

Nord-Amerika. Bark og løv bruge mod infektioner, betændelser og
blødninger i tarmene. Lokalt og udvortes bruges urten mod sår,
kvæstelser og hæmorrhoider. Forhindrer overdreven slimdannelse
i tarmen. Dosering: The af 1 til 4 g tørrede blade eller bark 3 x dgl.
Plantepræparater: - i Hamamelis friskplanteudtræk, Hamamelis
sæbe, Hyperimin 7, Symphosan.
Tranebær - se henvisninger i stikordsregisteret.
Tusindgylden - Centaureum erytraea - En toårig urt med buketter af
lyserøde blomster gror på jordveje og skrænter. Mod svækket fordøjelsessystem, især hos børn, samt feberstillende. Dosering: The
af 1 til 4 g tørret urt 3 x dgl.
*U*
Ulvefod - Lycopodium clavatum - En karsporeplante, findes
fortrinsvis på heder og i granskove. Sporerne bruges nyrersten og
andre nyrelidelser samt gigt og rheumatisme. Også som talkum
ved eksemer og hudafskrabninger.
*V*
Valnød - Juglans regia - Nødderne bruges mod stofskifteproblemer
og forstoppelse. Regelmæssig indtagelse styrker leveren og
hjernen. En the af fibervæggene, der deler nøddekernen, styrker
hjertet. En theskefuld koges i en kop vand i 2 minutter og trækker i
10 minutter. Théen drikkes på fastende hjerte og kan også bruges
ved akutte smertende symptomer. Bladene bruges også til the og
direkte udvortes ved eksemer, øjenlågsbetændelser (bygkorn) og
lymfekirtelproblemer. Plantepræparater: Bioforce creme.
Vejbred - Plantago major - "Kæmper" som ofte tidligere samledes til
burfugle. Finde på markveje og grøfter overalt. Slimløsnende og
vanddrivende. Bruges mod inficerede og irriterede urinveje, mod
tør hoste, maveinfektion og lokalt udvortes mod hæmorrhoider.
Dosering: The af 1 til 4 g tørrede blade 3 x dgl.
Vejpileurt - Polygonum aviculare - Stærkt forgrenet lille halvt

krybende urt med lyserøde blomster. Forekommer som ukrudt og
på gamle hulveje og byggepladser. Theen bruges mod diarré og
urinvejslidelser. Et stærkt afkog benyttes udvortes som sårrensende og blodstillende middel.
Vedbend - Hedera helix - Krampeløsnende, sekretionsfremmende
og beroligende. Benyttes derfor i kighoste og andre luftvejslidelser.
*Y*
Yucca - Yucca - Et saponinholdigt udtræk har ved dobbelt-blindforsøg vist sig at have uomtvistelig virkning mod ledegigt og højt
blodcholesterol.
*Ø*
Øjentrøst - Euphrasia officinalis - Snerpende og betændelseshæmmende, modvirker katardannelse. Théen bruges som øjenbadevand mod bindehindekatar og øjenbetændelser i almindelighed.
Også som gurgle- og skyllevand mod betændelser i mund og
svælg. Indtages også som the mod katartilstande i næse, bihuler,
mellemøre og øjne. Dosering: The af 1 til 4 g af den tørrede urt 3 x
dgl.
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* prostata 270
*
pseudo-senilitet
164
* pyknogenol 8, 99,
363
* Q-10 7, 139, 154,
210, 258, 352
* quercetin 7, 361,
362
* rakitis 50, 64, 267
* RDA 72, 73, 98,
127, 167, 195
* rheumatisme 13,

79, 85, 91, 139, 145,
164, 193, 213, 304,
305, 311, 325, 353,
360, 374, 376, 384,
386, 387, 389, 390,
394, 410, 417, 421
* rubidium 4, 111,
146
* rutin
136, 361,
377
* sårheling 130, 164,
171, 185, 186, 200,
201, 245, 269, 290,
291, 302, 323, 341,
395
* SAD 13
* sauerkraut 174
* Selén 4, 50, 78, 99,
107, 111, 113, 114,
136, 138-140, 150,
154, 156, 170, 171,
204, 210, 273, 282,
301, 320, 322, 334,
335, 353
* shock 195
* skizofreni 5, 74,
136-138, 164, 211,
227, 237, 238, 245,
284, 292, 324, 325,
328, 329, 334, 335,
346, 347, 350
* skørbug 49, 50, 64,
72, 104, 157, 158, 162,
164, 165, 167, 168,
182, 183, 184, 185,
186, 189, 193-195,
206, 338
* slangebid 164
* smerter 91, 127,
145, 149, 156, 162,

164, 206, 217, 226,
240, 242, 266, 267,
304, 306, 331, 373,
383, 393, 408, 410,
417
* solbær 175, 284,
365
* solstik 126, 164
* Spanske Syge 182,
193, 220
* spedalskhed 164,
396
* spinat 376
* sportsskader 164,
200, 323, 420
* stikkelsbær 175,
365
* stivkrampe 164
* stråleskader 164,
313, 324, 325, 334,
335, 351
* stranguri 416
* stress 73, 74, 79,
80, 124, 132, 161, 162,
164, 181, 185-188,
203, 217, 237, 242,
243, 262, 265, 276,
295, 296, 310, 312,
313, 324, 325, 326,
327, 329, 333, 338,
345, 347, 350, 389,
395, 396
* stresshormon 161,
181, 186
* stær, grøn 164
* subklinisk skørbug
183
* svangerskabsproblemer 164, 201, 256
* svovl 4, 111, 116,

126
* søfolk 173, 222
* tarmtolerance 188,
192-194, 199
* the 12, 76, 99, 163,
291, 356, 358, 363,
378, 383, 385-387,
389, 392, 394, 400-403, 406, 409, 411,
412, 413, 414, 420,
421, 422
* thymus
9, 289,
290, 330, 387
* thyroxin 171
* tic douloureux 331
* tobak 144
* tobaksforgiftning
164
* tofu 365
* tolvfingertarmen,
sår på - 164
* tomater 139, 162,
174, 364
* torskerogn 176
*
trigeminus
neuralgi 230, 330,
331
* Tryptofan 7, 158,
226, 243, 289, 302,
327, 328, 346, 347,
348, 349, 350
* træthed 33, 66,
104, 125, 145, 152,
162, 164, 221, 260,
267, 296, 333, 335,
393, 419
* tuberkulose 164,
414
* TwinLab 304
* tyfus 164

* tyktarmsbetændelse 85, 103, 149, 152,
164, 256, 362, 401,
421
* tyttebær 365, 377
* udmattelse 125,
126, 128, 134, 162,
164, 216, 233, 240,
266, 267, 268, 293,
298, 310, 335, 363,
386
* ufrugtbarhed 130,
139, 164, 291, 292,
297, 392
* urinvejsinfektioner
164, 197, 334, 370,
377, 386, 389, 390,
394, 416
* urticaria 164
* Vale of Leven 207,
208
* vandladningsbesvær 14, 360, 385,
413, 416
*
vægtproblemer
164
* zinkmangel 36, 79,
103, 110, 130-133,
136, 156, 291, 309,
328
* ødem 103, 145,
164, 194, 207, 217,
243, 244, 325, 329,
334, 335, 363, 366,
386, 387, 389, 401,
410, 420

