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Forord
- nyresten, zigeunere og stikkelsbær

Allerede i min barndom burde jeg være blevet eftertænksom og totalt alternativ. Alle de nBdvendige motiveringer var tilstede. Erfaringerne, indsigten, forståelsen var indgået og registreret. Alligevel kom den fulde indsigt f6rst mange, lange år senere. Det omklamrende autoritetscementerede
så ufejlbarlig som skoleinspektgren, præsten og politiet, blokerede længe barnets rationelle erkendelse.

miljø, hvor doktormanden per definition var lige

Jeg var 8 eller måske 9 år. Krigen var slut, og alt var tilsyneladende afslappende hyggeligt og herligt. Men - ved nærmere syn - måske ikke helt!

For hvor meget hyggede vi os egentligt med halvtredsernes medicinsk/
farmaceutiske godter? - Lad os pudse brillerne og kaste et blik på situationen.

Det drejede sig om min far. Han var syg. I barnets erkendelse stod det
ikke helt klart, hvad dette betød - hvor alvorligt det var, hvad det indebar.
Tavshedens slør formørkede alt.
Udadtil var min far et mandfolk med tydelig succes. Han var presentabel,
slank, beleven, altid velklædt, med Stetson-hatten let på sned, en cigaret
mellem fingrene og velbarberet som ,,rigtige mænd" var i trediverne og
fyrrene. Ingen kritik her!

Tilmed var han også noget af en sportshelt, som på gaden ofte blev mødt
af fodboldsentusiasteq der gerne ville trykke hans hånd og tilkendegive
deres beundring. Hans lille søn observerede alt dette, benovet.
Men helten, min far, havde et problem. Det var usynligt i dagligt samvær
og konversation; men det overskyggede hans familieliv, skønt han heltemodigt kæmpede for, at hans personlige lidelser, bekymringer og frygt ikke
skulle påvirke hans familie.

Faktisk var han en mand af ære, af den gamle skole, hvor ansvar var
ansvar og hvor man, hvis man var en mand, uden så meget som at vise en
rynke tog sig af sin familie, økonomisk, socialt og mentalt, og tog vare på
sit afkom, heldigt eller uheldigt, som skæbnen nu engang havde leveret
det.

Min far havde nyresten. To gange blev han opereret. Med held - som man
dengang sagde. Men dengang som nu havde lægerne ikke den allermindste forståelse for, at nyresten er en tilstand i kroppen, en systemisk biokemisk dysbalance, der, så længe den eksisterer vil producere flere nye sten.
Og langt mindre erkendte man, dengang som nu, at problemet oftest var et

livsstilssyndrom.
Denne sofirmer stod min far overfor en heroisk og næsten umenneskelig
beslutning. En tredie operation kunne måske redde ham - for en tid - eller

slåhamihjel.
Nuvel! Vi nærmer os midten af århundredet. Det er de første balsamiske
år efter krigen. Den kolde krig er knapt nok begyndt. Man slapper af.
Med mindre man er ved dø af nyresten. Vi opholder os i Rgrvig, fordi min
omsorgsfulde far under krigen, delvis af affaldsmateriale, byggede os et
sommerhus hdr, for at vi kunne have et tilflugsted under de uroligheder,
som han dengang forudså - ganske rigtigt - ville opstå i København.
Men nu, efter de krampagtige år, kan folk atter krydse landegrænseme.
Og zigeunerne kommer over fra Sverige og viser sig hist og her i Danmark. Det er folk af Taikonstammen, oprindeligt fra det nordvestlige Indien. Efter århundreders vandring over de store russiske stepper er de

til Skandinavien. En gr6n zigeunervogn med nogle af de vildeste
og mest eksotiske mennesker, barnet indtil da havde set, dukkede pludselig op ved R@rvig Havn. Den gamle kone med de store s@lv@renringe og
nået frem

brændende Øjne stank som en stald og lignede til forveksling heksen fra
Hans og Grete. Børnene var bange for hende, og det var mange af mødrene også; men min far var nysgenig. Hun fik lov at se hans hånd. En

tokrone, en stor gul mpnt på st@rrelse med nutidens 20-krone, skiftede
ejermand. Det fik hende til at udtale, at min far var meget, meget syg.

Men hvis han ville være rask, skulle han hver morgen på fastende hjerte
spise et pund sure stikkelsbær.

Nu var stikkelsbærsæsonen netop begyndt, og min far, der intet havde at
tabe, men alt at vinde, kastede sig ud i dette tilsyneladende så latterlige og
fandenivoldske projekt. Næppe inspireret af store forhåbninger tyggede
han stædigt de sure bær i en uge eller to. Ngjagtig hvor længe husker jeg
ikke helt. Jeg så, at han havde hængt en gammel kasseret kBkkensigte ud
på toilettet, og en dag opdagede jeg hvorfor. Det var da han med et smil,

til morgenbordet med sien og den lille
bløde runde sten, som den havde opfanget.
det første smil i lange tider, kom ind

Miraklet var sket! En brise af lyksalig lettelse og stor forundring smBg sig
om os. Og denne gigantiske undren - ja, gid den var blevet og blevet brugt

til noget!
For her havde den gamle zigeunerkælling, som alle jo kaldte hende, faktisk
stillet alle overlægerne og professorerne med deres betingede dødsdom
og arrogante inkompetence i skammekrogen - uden at dette enorme perspektiv egentlig helt gik op for hverken min famile eller vore mange venner og bekendte.

Men aldrig var en tokrone blevet givet bedre ud. Herom var alle enige. Og
barnet undrede sig. Men slet ikke nok. Den store aktive undren kom først
langt senere.

min far blev ved med at ryge sine to pakker cigaretter om dagen og
drikke sine utallige kopper kaffe med rigeligt sukker. For det havde jo intet
med sa_uen at gøre. Han blev med tiden en syg mand og døde alt for tidlig.
O-s

Dette forord er allerede blevet for langt. Men læseren må have tålmodighed med mi-e en tid og nogle linier endnu. For siden da er der gået et
halvt århundrede. Vi lærte alt for lidt af min fars helbredelse. At stille de
indil sende sporgsmål lærte vi ikke. Vi lærte ikke at tvivle på autoriteterne,
vi lærte iklie at blive vrede og kræve en forklaring, vi lærte ikke at s@ge
nye r-eje og på forhånd være forberedte, vi lærte ikke at gpre opr6r. Som
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resten af samfundet, pakket ind mellem kold krig og Morten Korch, eksisterede vi i en socialsminket medicinalfarmaceutisk drØmmeverden om
ufejlbarlig videnskab, der i realiteten skulle vise sig at være et mareridt af
lBgn, arrogance og afgrundsdyb inkompetence.

Situationen var dengang tætpilat knuse en lille familie og dens efterkrigslykke, sådan som den før og siden knuste mange andre. Men lykken for os
blev, at to kroner og cirka en snes pund stikkelsbær kom til at gøre hele
forskellen.
Senere vågnedejeg op og blev kvaksalver, som det dengang hed og stadig
hedder mange steder. Jeg fandt ud af, at stikkelsbær slet ikke var alene
om at kunne lave mirakler. Som omtalt i denne bog er der talrige andre af
naturens gaver, man kan lave mirakler med. Men det virker selvfglgelig
kun for dem, der kender til det og t@r bruge det.

Jeg går ofte forbi hospitalet nær mit hjem. Derinde ligger mange af de
stakler, der ikke ved og ikke tØr og som rutinemæssigt havner under kniven. Her har det sidste halve århundrede absolut ikke gjort nogen forskel.
Der er regelmæssige kaffepauser og rygepauser; men der er ikke nogen
stikkelsbær eller vitaminer.

Imens forskes der på højtryk

- siger de i medierne. - Og der

nogen gr@n zigeunervogn henne om hj6rnet.

Erik Kirchheiner

står ikke

Urinvejene - deres struktur og funktion
Vi tager for givet, at det fungerer. Og vi skænker det faktisk ikke en tanke,
så længe det makker ret. FØrst når det begynder at strejke og give problemer, som regel fordi vi har misbrugt det, bliver vi sure og irriterede, ja,
bliver måske syge, bange og derefter rigtig paniske og vil gøre praktisk talt
alt for at få det

i orden igen.

Jeg taler selvfglgelig om vort indre vandværk - urinvejssystemet og hele
vor krops væskehusholdning, som vandværket almindeligvis med forblgf-

fende virtuositet holder styr på. Dette vandværk er en af naturens genistreger; et fremragende stykke design, der kan overkomme og tåle det
utroligste. Alligevel svigter det undertiden - oftest på grund af misbrug.
Lad os kigge det lidt efter i s6mmene.
Urinvejene begynder i nyrerne, hvor urinen dannes som et filtrat afblodet,
og de strækker sig ned gennem underlivet, til de når ud på kroppens overflade og urinen derved fhr afløb. Nyrerne er parrede kirtler placeret bagtil
i bugen i de såkaldte nyreloger, hvor de ligger elastisk beskyttet affedt og
fibrøst bindevæv på højde med de nederste ribben og foran lændemuskulaturen, den hgjre nyre noget lavere end den venstre.

Hver nyre er godt 10 cm lang og vejer cirka 150 gram. På den side nyrerne vender mod kroppens midtakse - og dermed mod de store blodkar
og mod hinanden - ligger nyreporten med nyrens tilkobling til kredsløbet
og alle nervetilslutninger samt lymfekar. I nyreporten ligger også
nyrebækkenet, der er begyndelsen til og udgangen for urinlederen.
Afløb fra hver nyre sker gennem en urinleder. Hos voksne er urinlederne
cirka25 cm lange og udmunder i hvert sit hjørne af urinblæren, der er et
uparret organ beliggende i kroppens midtakse i det lille bækken lige bag
skambenet, også kaldet symfysen. Urinlederen løber skråt gennem den
elastiske blærevæg, og former på denne måde en ventil, idet trykket i den
fyldte blære lukker for urinlederen og derved hindrer tilbagelpb fra blæren,
der kan sprede infektion fra de nedre urinveje til nyren og dens omgivelser.
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Denne sikkerhedsventil kan være af stor værdi, fordi blærebetændelser
ofte er svære at standse, dels fordi blærevæggen på grund af elasticiteten
danner mange folder, hvor mikrober kan gemme sig, og dels fordi tilstrækkelig opfyldning af blæren med godt rent vand, der udspiler den og derved
renser dens folder og vedligeholder dens elasticitet, ikke praktiseres afret
mange i vor civilisation, hvor vand i mange miljøer bruges til alt andet end
at drikke.

I blæren, der er en elastisk opsamlingsballon, opbevares urinen til der er
behov og mulighed for at udtømme den gennem urinr@ret. Hos kvinden
udmunder urinrøret lige bag klitoris og foran skeden. Det er cirka 4 cm
langt og lige og er derfor mere sårbart overfor forurening og infektioner
end mandens urinrØr, der er en snes cm langt og har flere krumninger og
indsnævringer.

Som altid, når man studerer naturens funktioner i detailler, undres man
over dens geniale design og forbl6ffende probleml6sninger. Det er således umiddelbart svært at fatte, at vore to nyrer kan præstere et filtergennemlgb i nyrebarken på samlet 180 liter i d6gnet takket være 1 million
små kiftler, hvor mikroskopiske blodkar ligger som i garnnggler og udsiver
væsken. Det er også vanskeligt at forstå, at nyrerne sammen har et kanalsystem - nyregangene - på omkring 60 km lejret i nyremarven. Det er her
affaldsstoffer og salte opkoncentreres og stØrstedelen af vandet genindvindes og returneres ti1 blodet med det resultat, at den samlede urinproduktion på dggnbasis kun beløber sig til et par liter i gennemsnit.
Vor krop består mestendels af vand, og det er alt dette vand, som nyreme
i første række har til opgave at forvalte, rense, udskille eller genvinde.
Dermed skal nyrerne også regulere kropsvæskernes saltbalance, blodets
viskositet og dets syre/base-balance eller pH.

Nyrerne styres af hormoner, i første række fra hjernekirtlen hypofysen,
men producerer også selv hormoner, der har indflydelse på blodproduktionen, på blodtrykket og på styring af andre organer. Nyreme kan
også skelne ret præcist mellem skadelige og overflgdelige stoffer, der skal
udskilles, og livsvigtige substanser - som visse mineraler, vitaminer og an-

- der skal genvindes. Den stadige filtrering og opkoncentrering af store væskemængder fører under ugunstige forhold undertiden til udfældning af mineralkrystaller, der opbygger stendannelser. Nyresten kan vandre fra nyren ud i urinvejene og ende i blæren som blæresten.
dre vitalstoffer

Urinvejene er sårbare overfor betændelser, der kan skyldes direkte infektioner - som ofte ved blærebetændelse hos kvinder - eller infektioner tilført
nyrerne gennem blodbanerne. Slag, overbelastning, ulykker, medfødte
anatomiske abnormiteter og degenerationssygdomme - som for eksempel
diabetes - kan skade nyrerne og urinvejssystemet katastrofalt; men skaderne stammer oftest fra belastende livsstil og dens elementer af tobak,
sukker og tilsætningsstoffer, alkohol, kaffe og mediciner kombineret med
mangel på mineraler og vitaminer samt - først og sidst - manglen på
rigeligt godt rent drikkevand!
Som bekendt kan man leve sit liv med kun een nyre. Så gener@st har
naturen udstyret os, at vi kan magte selv en halvering af denne livsvigtige
kapacitet. Derfor findes der talrige eksempler på, at en barmhjertig person har doneret sin ene nyre til en patient, ofte en nær slægtning. Desværre findes der også stadig flere eksempler på, at fattigfolk i desperation

har solgt deres ene nyre eller at uforsigtige turister har fået stjålet deres.
Et liv på kunstig nyre, afhængig af dialyse er stadig et liv, men ikke et
misundelsesværdigt liv, selv om håbet om en transplantation kan give det
sigte og indhold.
Forebyggelse er bedre end helbredelse - selv den mest imponerende og
teknisk avancerede helbredelse. Og forebyggelse er mulig. Selv med små
midler. Det drejer sig nemlig også her i første række ikke om det man skal
gøre; men om det man skal lade være med.
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Urinvejsbetændelser og -infektioner
Infektioner i urinvejene og deraf fglgende betændelser ytrer sig oftest ved
sviende og hyppig vandladning, underlivssmerter, lændesmerter, eventuelt
feber samt mBrk, stinkende og uklar urin. Diagnosen foretages ved laboratorieundersggelse af urinen og mikroskopisk påvisning af de mængder
bakterier og hvide blodlegmer, der er karakteristiske for sygdommen, samt
eventuelt dyrkning af de bakteriestammer, der kan isoleres fra urinen. Ved
denne form for dyrkning vil man finde, at bakterien Escherichia coli oftest forkorteltll E. coli - efter alt at dømme er ansvarlig for over 907o af
disse sygdomstilfælde.

Skønt denne etablerede diagnostiske fremgangsmåde synes at angive en

klar sammenhæng mellem bakteriel infektion og sygdomsudbrud, er det
kliniske billede dog ikke helt så klart, som metoden kunne forventes at
afsløre" Således har kun 607a af alle kvinder med urinvejsbetændelse
væsentlige større mængder bakterier i urinen end normalt. Dette viser, at
andre forhold end den bakterielle belastning - som formentlig den generelle immunrespons, slimhindernes tilstand, pH-faktoren, kaffe, alkohol og
tobak, væskeregulering og andre faktorer - er medvirkende årsager.
Den lægekonventionelle behandling af urinvejsbetændelse består af antibiotika, der ofte i gentagne og kroniske forløb vil vise sig uvirksomme på
grund af gradvis opstået resistens. Yderligere har visse undersggelser påvist,
at behandling med antibiotika på længere sigt faktisk kan fremme sygdommen. Årsagen til denne forværring skyldes blandt andet, at slimhinderne i
urinvejene under naturlige sunde forhold beskyttes afgodarlede bakteriekulturer. Ved behandling med antibiotika dræbes også disse, hvilket yderligere svækker det naturlige organiske forsvar mod sygdommen.
Gentagne og langvarige urinvejsinfektioner er en alvorlig sag. De hyppige
betændelser forårsager arvæv, der gØr det lettere for mikroberne at skjule
sig både for antibiotika og for andre midler.

Kvinder angribes oftere af urinvejsbetændelse end mænd. Mellem 10 og
20 procent af alle kvinder oplever hvert år et angreb, og mange kvinder
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går rundt med subkliniske ikke-diagnosticerede infektioner, der kun ved
tilfældig laboratorieanalyse kommer for dagens lys.
Når kvinder oftere end mænd lider af disse problemeq skyldes det, at colibakterier fra endetarmen hos kvinden lettere har adgang til urinvejene end
de har hos mænd. Men mange andre faktorer spiller også ind. Dårlig personlig hygiejne, kulde, svækket immunforsvar og alkoholindtagelse gger
risikoen. Svangerskab og samleje er også risikofaktorer. Irriterende substanser i mad og drikke kan også påvirke slimhinderne negativt, og for
ringe væskeindtagelse, tilbageholdt nødtørft, tilbageløb af urin fra blæren
op i de 6vre urinveje og nyrerne, undertiden på grund af anatomiske afvigelser, kan i alvorlige tilfælde være svære medvirkende årsager. De mere
komplicerede kroniske forløb kan føre ikke blot til inkontinens, men også -
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op mod 55Vo af de kronisk gentagne tilfælde - til nyrekomplikationer.
Disse vil ofte udvikle sig til nyresvigt med deraf følgende behov for dialyse eller nyretransplantation.
Urinvejsbetændelse hos mænd forekommer langt sjældnere end hos kvinder og skyldes da ofte en anatomisk abnormitet i urinvejene, en infektion
af blærehalskirtlen eller f6lgerne af analt samleje.
Det gælder ved urinvejsbetændelser som ved alle andre sygdomme: Forebyggelse er bedre end helbredelse. Den væsentligste forebyggelse er her
som i så mange andre tilfælde opretholdelsen af et godt immunforsvar, god
hygiejne og undvigelse af stress.
Et bredspektret tilskud af alle essentielle nutrienter børher som i praktisk
talt alle andre forhold være grundlaget, indbefattende ikke blot samtlige
vitaminer og mineraler, men også de flerumættede fedtsyrer og andre kemefaktorer. Vitamin A i store doser beskytter slimhinderne i urinvejene. Eks-

tra zinktilskud læger de betændte områder. En daglig h6j indtagelse af
vitamin C yder et væsentligt forsvar, Forudseenhed og omhu i forebyggelse og eventuelt tidlige stadier af sygdommen gør det let at undgå de
sværere konsekvenser. I betragtning af hvor alvorlige disse i det senere
forløb ofte kan være er dette forhold værd at notere sig. For alle i risikogruppen er det derfor klogt at bruge alle midler til forebyggelse, herunder
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også - ikke mindst i belastende perioder som svangerskab - tranebærsaft
og Echinaforce kombineret med brede tilskud af vitaminer, mineraler, andre essentielle nutrienter og orthomolekylære midler. Husk også i denne

situation: Ingen effektiv pkologisk og orthomolekylær behandling uden
livsstilssanering! Se mere om dette senere i denne tekst!

C-vitamin og bioflavoner
C-vitamin i fordelte doser på 10 gram daglig eller mere dræber mikrober

i

urinvejene.

Det er baggrunden for den kendte og banebrydende amerikanske helseskribent Adelle Davis's opskrift på behandlingen af urinvej sinfektioner og
i den alternative litteratur noget af en klassiker.
Den høje askorbinsyrekoncentration i urinvejene neutraliserer de colibakterier, der er hovedansvarlige for disse lidelser. Metoden bruges stadig, er
effektiv og har rygstØd i en række kliniske unders@gelser. 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 i medierne været gentagne forskrækkel-

seskampagner, hvor det hævdedes, at indtagelse af C-vitamin i større doser kunne føretil 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 ggr sig gældende.

En væsentlig fejl - blandt mange - i de rapporter, der drejede sig om et
påstået årsagsforhold mellem høj C-vitaminindtagelse og nyresten va\ at
de omtalte patienters status med hensyn til magnesium og vitamin 8-6
ikke var blevet unders@gt. Disse to nutrienter viser sig ved stendannelser
regelmæssigt at være i underskud, og tilførsel af dem samt livsstilsregulering
og et generelt bredspektret kosttilskudsprogram - herunder også C-vitamin - kan som regel opl6se disse stendannelser smertefrit. - Se herom
senere!
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T[anebær, tyttebær og andre bær
I en tid, hvor faren ved antibiotika omsider erkendes af både patienter og
læger, er det en lettelse afopdage, at der ofle findes ufarlige og effektive
midler, der kan erstatte de farlige mediciner. Ofte drejer det sig om gamle
helseråd, der nu ikke blot kan tilbydes på baggrund af århundreders erfaring; men som også af den nyeste forskning godtages som videnskabeligt
efterprøvede lægemidler. Og ikke nok med det! Naturmedicinen er tilmed
ofte mere effektiv.

Vi lever i en tid, hvor gamle folkelige helsemidler og husråd efter at have
stået i skammekrogen i en generation eller to ikke blot atter kommer til
ære og værdighed, men ofte tilmed får videnskabens blå stempel.
Det gælder fgrst og fremmest mange urter, som lægen og apotekeren
tidligere rynkede på næsen af; men som idag faktisk faldbydes fra apotekets udstillingsvindue - baldrian mod s@vnproblemer, ingefær mod gigtsmerter, ginkgo mod kredsløbsproblemer og alderdomsbesvær, echinacea
til immunforsvaret og hyperikum mod depression.

vil blive endnu længere, fordi mange urter, der
allerede nu er videnskabeligt blåstemplede i udlandet, langsomt vil dukke
op på det danske marked.

Ja, listen er faktisk lang og

I USA

er tranebærsaft et gammelt folkemedicinsk naturmiddel, der gar

tilbage til nybyggertiden og det Vilde Vesten. Dengang var der også mange,
der led afurinvejsinfektioner, og også dengang som nu flest kvinder. De
havde ingen adgang til antibiotika, for det blev fgrst opfundet lang tid senere. Men de havde heller ikke brug for dem, for de lavede selv den
tranebærsaft, som kunne kurere ondet. Og nogle solgte tilmed deres overskudsproduktion gennem den stedlige præriekpbmand. Den tradition har
varet op til vor tid, så man endnu idag på afsides steder i USA kan købe
lokal hj emmelavet tranebærsaft.

Og dette er baggrundsceneriet for den moderne renæssance, globale udbredelse og videnskabelige godtagelse af dette middel.
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Det var for godt og vel 15 år siden at dr. Anthony Sobota, professor i
mikrobiologi ved Youngstown State Universitetet i staten Ohio, satte sig
for at finde et bedre, mindre skadeligt middel mod urinvej sinfektioner ( I X2).
Bedre end antibiotika, der - som mange har erfaret - ikke på længere sigt
virker særligt godt.

Man far en urinvejsinfektion, den bliver slået ned med antibiotika; men så
får man en til og senere endnu en, og efter nogen tid er der ikke noget der
rigtigt hjælper. I mellemtiden har urinvejene lidt skade og lidelsen er blevet
nærmest kronisk. Samtidig har medicinen som bekendt andre skadevirkninger på hele ens biokemi, og det forværrer situationen yderligere.

Men nogle forskere havde iagttaget, at infektioner af denne art slet ikke
fandt sted, med mindre den inficerende mikrobe, som regel en coli-bakterieform, var i stand til at hefte sig fast på urinvejenes indre slimhindevæg.
Kunne man hindre denne tilhæftning, behøvede man ikke at bruge kraftige
farmaceutiske mediciner til at dræbe bakterierne med. Døde eller levende

ville de simpelthen blive skyllet ud af kroppen med urinen, og dermed
skulle problemet være løst.

finde et sådant udskylningsmiddel og var
i færd med at gennemprøve en lang række substanser. Han behøvede
ikke nogen patienter til denne forskning. Nogle overfladeceller fra blæren
eller et andet afsnit af urinvejene er nØdvendige. De fordeles i små flade
skåle med en vævsnærende væske, der holder dem i live.
Så dr. Sobota havde sat sig

for

at

De levende inficerende bakterier farves for eksempel røde og tilsættes så
suppen i skålene, og den substans, der skal få dem til at miste grebet på
slimhinden, tilsættes selvfglgelig også. Efter et stykke tid kan man så i et
mikroskop iagttage, hvordan bakterier mister grebet - hvis de altså mister
det!

Men det er netop pointen. Det ggr de kun meget sjældent. Og derfor var
dr. Sobotas arbejde meget frustrerende. Han havde tidligere forsggt med
konventionelle antibiotika i lave doser - for eksempel ampicillin, en syntetisk slægtning til penicillin - men det svækkede ikke bakterierne tilstrækkeligt til at de slap taget.
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Han var nær ved at opgive, da en af hans studerende foreslog ham at
prøve at tilsætte tranebærsaft. Dr. Sobota var ikke uvillig. Han vidste at
tranebærsaft var blevet omtalt i den medicinske litteratur allerede omkring
1860 og at mange læger anbefalede saften til deres patienter, fordi den
efter deres opfattelse gjorde urinen så sur, at den gjorde kålpå mikroberne.
Og det er stadig den forklaring, man oftest kommer til at hgre, også her til
lands, når talen er om tranebærsaft mod urinvejsinfektioner: Den gør urinen sur - basta!

Det samme sagde man om C-vitaminet. Den engang så populære Adelle
Davis's kur mod urinvejsinfektioner består i med korte mellemrum at give
patienten et-grams doser C-vitamin til en samlet dagsdosering på op til 10
gram. Men C-vitamin dræber faktisk mikroberne i urinvejene, så her måtte
man revidere sin opfattelse af virkemåden. Alligevel er der stadig mange,
der påstår, at når C-vitaminet i store doser virker mod urinvejsinfektioner,
er det fordi urinen bliver sur.

Men ligesom dette ikke er den rigtige forklaring på C-vitaminets virkning,
er det heller ikke - som vi snart skal se - forklaringen på tranebærsaftens

effekt.
Dr. Sobota fulgte imidlertid den studerendes råd. Han købte saften i det
lokale supermarked og pressede også selv nogle indsamlede tranebær.
Begge dele gik ned i skålene med slimhindeceller og de røde bakterier.
Stor var hans forbløffelse, da han senere kunne iagttage resultatet af dette
eksperiment. I mikroskopet kunne man ganske tydeligt se, at alle bakterierne havde sluppet taget på cellerne og var gledet af dem.
Senere blev han spurgt: ,,Hvor meget bedre virkede saften

medicinerne?"
,,Drastisk

-

10 gange bedrel"

,,Saften var altså 10 gange så effektiv som medicinen?"

,,Ja!"
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i forhold til

Allerede da havde dr. Sobota en velbegrundet mistanke om, at det ,,nye"
gamle middels virkning hverken skyldtes, at det dræbte bakterierne eller
forkrøblede dem med syre.
Og da det var blevet uomtvisteligt stadfæstet, at tranebærsaften kurerede
urinvejsinfektioner på såvel mennesker som dyr, påviste han ved nye forsøg på en ret elegant måde, at den aktive faktor ikke gik til grunde i organismen, men overlevede.
Den aktive ,,tranebærfaktor" var nemlig tilstede i urinen fra både dyr og
mennesker, der var blevet behandlet med tranebær.
Når urinen blev tilsat cellekulturerne i laboratorieskålene, mistede bakterierne grebet om slimhindecellerne, nøjagtigt som om selve tranebærsaften
var blevet tilsat.
Her er det påtrængende at stille spØrgsmålet: Hvad er det så egentlig, der
får bakterierne til at hænge fast ved slimhinden?
Det er nemlig ikke nogen almindelig slags klister. Mikroskopisk kan man
afsløre, at det drejer sig om et organ - meget lille ganske vist, men stadig
et rigtigt organ: en receptor.

Denne receptor på bakterien kan tilkoble sig et tilsvarende organ på
slimhindecellen. Altså, hvis ikke - og dette er afggrende! - der kommer
noget i vejen imellem de to organerl

i

tranebærsaft er en faktor, der kommer i vejen,
noget, der snyder coli-bakteriens receptor, kobler sig til den, blokerer og
dermed sætter den ud af spillet. Denne faktor er efter alt at dømme et

Noget tyder på, at der

lektin.

t7

Og hvad er så et lektin?
Herom harjeg skrevet andetsteds:
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 førttil 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

st@rre perspektiver.

Avancerede forskere inden for dette emne er idag af den opfattelse, at
lektinerne udg6r 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 snaft den iagttagelse, at lektiner havde en specifik evne til at
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knytte sig til visse dyreceller. Men det enkelte individuelle lektin var meget
omhyggeligt 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 tilh6rer 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 rgde 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 hj ælp 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 altså helt og aldeles i, at vi
- takket være lektinerne - præcist kan identificere blodlegemer med forskellig overfl adestruktur.

Men sagen har langt videre perspektiver. I over en menneskealder har
visse behandlere fastholdt, at vi bgrleve, spise og drikke, arbejde, motionere og i det hele taget indrette hele vor tilværelse efter vor blodtype.
De forskellige blodtyper giver nemlig meget forskellige mgnstre 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" (3).
Når vi taler om blodtyper, drejer det sig altså ikke blot om en klassificering
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ved hjælp af lokaliserede tilkoblinger til forskellige typer r6de 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 stgrstedelen 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 egentlige lektiner
glukoproteiner med åbne sukkerenheder - ud affunktion.

i

form af

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 rgde
blodlegemer. Opdagelsen blev gjort allerede i 1941, og megen 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 (4).
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 forlgb.
For eksempel: Når vi bruger koncentreret tranebærsaftpulver mod urin-

20

vejsinfektioner, kan vi iagttage, at bakteriernes receptororganer, som de
normalt bruger til at hefte sig til urinvejenes slimhinder, pludselig ikke længere fungerer.

Bakterier af typen coli - som der her er tale om - såvel som iBvrigt typen
salmonella betjener sig af tilkoblingslektiner, der er udformede som
submikroskopiske hår kaldet

I

mb

riae eller p ili.

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 uringennemstrpmning bliver skyllet ud, hvorefter infektionsfaren er overstået."
,,Tranebærfaktoren" - undertiden spøgefuldt kaldt teflon-faktoren - har
forsggsvis været identificeret også med fruktose og har været kaldt AF -

lig med anti-adhesion factor.
Men hvorfor insistere på, at der er 6n og kun 6n faktor? Det er faktisk
sandsynligt, at der er flere. Tranebærsaft er så rig på forskellige substanser - lektiner, bioflavonoider, sukkerstoffer, nitrilosider og meget mere - at
vi kan forvente talrige virkningsmekanismer. Og det væsentlige for os er
selvfglgelig, at midlet virker.
Det gØr det, som sagt. Både fgr og efter dr. Sobotas unders@gelser viser
også andre data, al tranebærsaft er det mest virkningsfulde og skånsomme man har mod urinvejsinfektioner. Den store definitive undersggelse randomiseret, dobbelt-blindet og placebo - forelå i USA i 1994 (5) og blev
positivt omtalt i Ugeskrift for Læger året efter.
Randomiseret vil sige, at patienterne var valgt efter tilfældighedsprincippet,

og at undersggelsen var dobbelt-blindet betyder, at hverken behandlergruppen eller de forskere, der opgjorde resultaterne vidste hvilke patienter, der havde modtaget virksomme eller uvirksomme midler.
Placebogruppen - cirka halvdelen af de omkring 120 patienter, alle kvinder
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- modtog selvfglgelig det uvirksomme middel, og de heldige i verum-gruppen modtog rigtig tranebærsaft. Forskellen var tydelig! Tranebær-gruppens behov for antibiotika var kun halvdelen af placebogruppens. Tranebær-gruppen havde kun l57a bakterier og pus i urinen, mens placebogruppen havde 28Va - altså næsten det dobbelte.

UndersBgelsen, der forløb over 6 måneder, omfattede kroniske patienter,
og denne statistisk påviselige forskel mellem de to grupper blev fgrst tyde-

lig efter 2 måneders forløb. Denne forskel varede i resten af forsBgsperioden. Tranebær-gruppens risiko for bakterievækst og pusdannelse

var derefter kun 42Va af placebogruppens.
Der blev taget 818 urinprpver i løbet af unders@gelsen, og i 43Vo af de
dyrkede ptøver fandt man som ventet coli-bakterier. Interessant er det
også, at urin-pH var den samme for de to grupper. Forsuringsteorien, der
længe havde stået for fald, døde definitivt med denne erkendelse.

Andre rapporter foreligger, om cellekulturer, dyrefors@g og patientunderspgelser omfattende både mænd og kvinder og med tilsvarende gode
resultater, ja, undertiden sågar endnu bedre (6X7)(8X9X10X11) (12X13).
Tranebæreffekten kan igvrigt også konstateres ved anvendelsen af tytteog blåbær.
Det har altsånu i en årrække været videnskabeligt veletableret, at tranebærsaft virker mod urinvejsinfektioner. Man kan egentlig undre sig over, at de
gode resultater i den store placebo-unders6gelse ikke var endnu bedre,

både fordi dr. Sobota havde erkendt, at tranebær var,,10 gange bedre"
end noget andet kendt middel, og fordi talrige behandlere har oplevet, at
de kunne helbrede selv alvorlige tilfælde med tranebærsaft. Men patientmaterialet i den amerikanske undersøgelse var utvivlsomt alle svære kroniske tilfælde, og det er en kendt sag, at jo oftere og jo længere denne
lidelse får lov til at husere. des sværere bliver den at eliminere totalt.

Men hvilken tranebærsaft taler vi egentlig om? Og i hvilken form?
Sobota og andre fandt oprindelig, at al tranebærsaft havde en vis virkning
og at tilmed blåbærsaft også kunne have en effekt. Men selvfølgelig vari-
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erer effektiviteten med kvalitet og koncentration. Her er det vigtigt at
notere sig, at megen traditionel tranebærsaft er fortyndet og tilsat sukker.
Begge dele foninger virkningen. Sukker er altid en uheldig faktor ved
enhver infektion (45X46) (47)(48), og virkningen beror på koncentrationen.
Så saften skal altså helst være koncentreret, så koncentreret som muligt.
Denne, den mest koncentrerede form, er den nænsomt sprayt/rrede pulverform, som kan kommes på kapsler. Den indeholder den gnskede lektin-,
AF- eller teflon-faktor i sin tættest pakkede form. Dette garanterer, at
man med en rimelig stor dosering overalt undervejs gennem urinvejene

kan opretholde en effektiv koncentration, der påvirker det

st@rst

mulige

antal bakterier og derfor med held kan fjeme samtlige betændelsesdannende

coli-bakterier.

Derfor bør man foretrække de koncentrerede kapsler fremfor selve saften.

Men tranebærsaft indeholder talrige aktivstoffer udover anti-coli-faktoren
- eller faktorerne. Bioflavonoiderne - ansvarlig for blandt andet den smukke
r@de farve - styrker blodkar og fremmer sarheling. Nitrilosiderne - også
kaldet mandelbitterstofferne, beslægtede med cancermidlet Laetrile eller
vitamin B-17 - kommer fra frøkernerne ud i saften. Andre bitterstoffer er
blodrensende og leverstimulerende.

I

de år, der er gået, siden Bioforce Danmark NS først introducerede

tranebærkapsler på det danske marked, har mange behandlere og patienter kunnet gøre deres egne observationer og rapportere deres iagttagelser. På denne baggrund harjeg fundet, at det er anbefalelsesværdigt ved
praktisk talt alle lidelser i urinvejssystemet at give patienten et tilskud
tranebærsaft i kapselform. Det gælder ikke blot de gængse infektioner og
betændelser, men også svære lidelser som nyrebækkenbetændelse eller
blærebetændelse, der i visse tilfælde er blevet fuldstændig helbredt ved
intensiv tranebærterapi. Men alle, der har gener med urinvejene eller vandladningsproblemer-papilleriblæren, sviendeurin, stinkendeurin, ja, sågar
cancer - synes at finde en grad af lindring, ofte betydelig, ved at tage
tranebærsaft.
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Stendannelser - nyrer og blære
Stendannelser i hulorganer har været kendt, beskrevet og behandlet op
gennem hele menneskehedens historie og sandsynligvis endnu tidligere, i
forhistoriske perioder, hvor en medicinmand eller shaman havde til opgave
at tage vare på stammens helse og trivsel. Indisk, kinesisk og arabiskpersisk lægekunst beskæftiger sig indgående med kure og endog med kirurgiske indgreb, som efter alt at dømme ofte tilmed lykkedes. Gennem
åriusinders lange erfaringer opbyggede man i praktisk talt alle samfund et
arsenal af naturmediciner, for det meste baseret på planter, der ikke sjældent var forbløffende effektive. Som antydet i forordet til denne bog, kunne
det være billige simple midler, som desværre i det moderne samfunds såkaldte videnskabelige udvikling tit gik i glemmebogen til fordel for metoder, der ikke sjældent på længere sigt var ringere.

Nar ældre, mere langvarige behandlingsmetoder ofte gik i glemmebogen,
skyldtes det sikkert også disse lidelsers snigende natur. Nyre- og blæresten danner sig gerne ubemærket over længere perioder. Vi kan faktisk
have dem, uden nogensinde at erkende det, og de kan tilmed komme og
gå, uden at vi opdager det.

De første mærkbare tegn på lidelsen er derfor ofte akutte smerter, når
sten eller grus irriterer eller ligefrem blokerer urinvejene. Den slags symptomer fremskynder selvfplgelig ofte hurtige og drastiske indgreb i forventning om hurtig lindring. Anfaldene ledsages tit af ildebefindende, kvalme,
svimmelhed, opkastning, kuldegys, og feber kan også forekomme, især
når infektioner og betændelse sætter ind i det angrebne område. Ofte er
underlivet udspilet og vandladning hyppig.Den præcise diagnose og lokalisering af problemet foretages ved hjælp af ultralydsscanning'
FØr vor tid forekom blæresten oftere end nyresten. Begge forekomster
var imidlertid ret få. Siden er blæresten blevet de sjældne tilfælde, mens
antallet af nyresten ef øgel voldsomt. Derfor, selv om nyresten har været
kendt siden de ældste tider, må sygdommen idag i mange henseender betragtes som en livsstilssygdom. I lighed med andre lidelser af denne katehjertekarsygdomme, gigt og rheumatisme, allergier med flere
gori -

"*""r,
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- har den taget et voldsomt opsving i slutningen af 1900-ta1let. Hver tiende
mandlige amerikaner vil i vor tid komme til at lide af nyresten, blandt kvinder er tendensen noget svagere. Da grundvandets sammensætning imidlertid også er afvæsentlig betydning, vil hyppigheden afnyresten geografisk variere ganske betydeligt.

LærebBgerne beretter om en række faktorer, der kan forårsage nyresten.
En overaktiv biskjoldbruskkirtel, hyperyarathyroidisme, er heldigvis en
relativt sjælden tilstand. Cushing's syndrom, ,,måneansigt", så man tidligere kun som udslag af en defekt binyrebarkfunktion; men i vore dage

langt oftere som konsekvens, såkaldt bivirkning, af kortisonbehandling.
Knoglelidelser - som osteoporose - i sig selv en livsstilslidelse, der ofte går
hånd i hånd med stendannelser - er sarnmen med osteomalaci og knoglecancer andre årsagsfaktorer. Kroniske infektioner, ændret pH i urinvejene
og andre faktorer kan være udslagsgivende. H6jt urinindhold af aminosyren cystin skyldes som regel belastende kostvaner, og kan fgre til nyresten. Men det samme kan overbelastning med D-vitamin og en kost rig på
oxalsyreholdige substanser.
Selv om alle disse faktorer er væsentlige - hver for sig og i samspil - og
hver af dem i enkelte tilfælde kan være altafggrende; så ligger årsageme
til langt de fleste tilfælde af nyresten utvivlsomt andetsteds. Her taler vi
om kost- og andre -vaner og -uvaner: Sukker og simple kulhydrater, s6demidler, salt, alkohol, tobak, chokolade, kaffe og mørk the, overbelastning
med kødprotein, overforbrug af mælkeprodukter beriget med vitamin D,
margarine og dyrisk fedt samt talrige tilsætningsstoffer, smagsforstærkere
(specieltMSG), konserveringsmidler, farvestoffer, aluminiumskøkkenudstyr,
teflonkøkkenudstyr plus - endelig ikke at forglemme - mediciner, heraf
mange gængse og dagligt indtagne håndkøbsmediciner.
Samtidig med dette m@nster finder man miljøforureningen. Det er en kendt
sag, at tungmetalforgiftning medvirker til stendannelser. Ofte bærer vi kilden i os; amalgamfyldninger og andet giftigt tandmateriale, der hele tiden
1ækker kviksØlv og andre tungmetaller ud i resten af vor organisme. Kadmium er efterhånden overalt i miljøet og en kendt stendanner; det samme
gælder aluminium og bly.
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Misdren forvænes som regel af mangler: Mineral- og vitaminmangel - her
fprst og fremmest mangel på magnesium og vitamin B-6 (pyridoxin) desuden essentielle flerumættede fedtsyrer, kostfibermangel, mangel på
bioflavonoider fra frugt og råsalat, men - fØrst og fremmest - vandmangel!

I

store dele af dagens samfund er vand en ukendt og glemt, nærmest
forhistorisk drik. Det er imidlertid rent vand, og rigelige mængder af rent
vand, som har været hele vor afts basale drikkevare i årtusinder og den
substans, vore celler fungerer i. Celler trives faktisk ikke i cocacola!

Det kemiske kaos, der let bliver resultatet af disse næsten uoverskuelige
faktorer, svækker og degenererer os på talrige måder og forarsager selvfBlgelig mange andre sygdomme end nyresten. For ret beset er nyresten
jo ikke i sig selv en sygdom; men et symptom: Et udtryk for kroppens
tilkendegivelse af, at der er noget i vejen med vore cellers arbejdsvilkår og
-dtjø. Derfor er det også indlysende, at når stenen {ernes - kirurgisk eller
ved andet mekanisk indgreb som for eksempel lithotripsis - vil nye stendannelser hgjst sandsynligt finde sted, med mindre organismens indre økologi, cellernes vilkår, er blevet radikalt forbedret.
For nu helt konkret at gribe om ondets rod, så lad os stille spørgsmålet:
Hvad er det disse abnorme sten er dannet af? Hvad er deres sammensætning?

Dette spØrgsmål er meget væsentligt, fordi sten er produktet af en biokemisk proces, som vi gerne vil afsløre, selvfglgelig med henblik på at standse
stenproduktionen.
I hvert enkelt tilfælde ville det selvfBlgelig være bedst, om vi allerede inden

behandlingen havde stenen i hånden og kunne analysere den først. Men
stenen sidder jo derinde - endnu. Så vi må slutte os til det aktuelle tilfælde
ud fra de sten, som vi allerede har haft til rådighed.
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Her viser der sig et interessant mønster:
Langt de fleste nyresten består fortrinsvis af kalciumsalte
- nemlig op mod 80%
Langt de fleste af disse består fortrinsvis af kalciumoxalat
- nemlig opmod707o
Langt de færreste sten er salte af aminosyren cys/irz
- nemlig kun op mod3vo
En anden mindre gruppe er urinsure sten
- nemlig op mod 10%

Endnu en mindre gruppe er kalciumfosfatsten
- nemlig op mod l0%

En noget støffe gruppe er magnesiumammoniumfosfatsten
- nemlig

opmod\}Va

Laboratorieanalyser af urin- og serumkalcium, af kreatinin, urinsyre og
urin-pH samt andre stofskifteundersggelser, en dyrkning af urinens mikrober - bakterier, vira og eventuelt svampe - kombineret med en almindelig kost- og livsstilsanalyse vil almindeligvis give tilstrækkelige data til at
afsløre stenens kemiske sammensætning.

Men sådanne analyser kan ofte tage deres tid - fra lægen
og

til lægen igen, inden

til laboratoriet

de når patienten.
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Hvad vi i mellemtiden umiddelbart kan

se er, at

set højst sandsynligt lider af en kalciumsten og

vor stenpatient statistisk

formodentlig en oxalatsten.

Da jeg,

for snart halvanden menneskealder siden modtog mine første lektioner i biokemi, var mine læremestre dengang - og ofte også senere - ret
manisk fokuserede på indholdet af oxalsyre i føden. Flammende advarsler
fra dem og fra familiens egne læger fik os alle til at undgå indtagelse af
spinat, rabarber og persille. Autoriteterne havde talt! Min far gav herefter
afkald på sin rabarberkompot til stegt flæsk. Men ikke på de adskillige
kopper kaffe han skyllede i sig oven på flæsket. De var nemlig ikke nævnt
på listen.
Foruden den fortræffelige spinat, rig på folinsyre - det mest almindeligt
manglende vitamin i den vestlige kulturkreds - var oxalsyre desværre også
at finde - omend i ringere mængder - i gulerødder, grønkåI, agurker, selleri,
grapefrugt, jordn6dder, peber og - hovsa! - kaffe og chokoladel
Så her var der en hel del at fpje

til udelukkelseslisten.

Men jeg undrede mig allerede dengang og regelmæssigt sidenhen og fortsat stadigvæk den dag idag over: Hvor meget spinat, rabarber, persille,
agurker, gulerødder, grgnkåI, selleri og jordn@dder spiser egentlig disse
mennesker, der får nyresten?

Ud fra egen erfaring og ved gennemgang af den videnskabelige litteratur
må jeg konstatere, at det faktisk lige netop er de fødemidler, de sjældent
eller aldrig spiser. l|vigt glemte autoriteterne også at fortælle os, at vi i
vor egen biokemi særdeles ubesværet kan danne oxalsyre - igvrigt i lighed
med cholesterol - især hvis vi indtager mere end rigelige mængder af sukker samt margarine, dyrisk fedt og protein.
Så mangler jeg i6vrigt også at finde de rapporter, hvor lægen siger: ,,De
har nyresten hrlfru Hansen! - Sig mig, hvor meget rabarber, persille, selleri, gr@nkåI, spinat samt jordnødder indtager De egentlig daglig?"

Der er ikke noget, der tyder på at han spørger om det, så derfor finder vi
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ingen statistiske undersøgelser over dette emne
belige litteratur.

i den såkaldte videnska-

Spørger han om, hvor meget kaffe eller chokolade, hrlfru Hansen indtager?

Nej! - det gØrhan heller ikke.

OK! - Det jeg stadig mangler, er en statistisk signifikant dobbelt-blindet
randomiseret placebo-unders@gelse, der definitivt viser, at folk, der spiser
rabarbeq persille, spinat, agurk, selleri, grønkål med mere går hen og får
en rablende raslende masse nyresten. Den slags hedder nemlig videnskab, og den slags - har jeg fået at vide - kan man ikke afvise.
Imens spiser jeg med sindsro blandt andet min selleri og min persille.

I dette perspektiv er det også,

at mediehysteriet omkring oxalsyre og Cvitamin skal anskues. Fra tid til anden præsenteres vi i medierne for rabiate påstande om, at C-vitamin kan forårsage nyresten, ja, sågar cancer.
Om cancer og C-vitamin - se venligst senere i denne tekst. Om C-vitamin,

oxalsyre og nyresten - se fplgende:
Det kemisk korrekte navn for vitamin C er l-askorbinsyre. L-askorbinsyre
kan i et reagensglas omdannes til oxalsyre. ,,De fleste laboratoriemetoder
til at måle oxalat i urinpr6ver, involverer en udfældning fra dag til dag ved
en pH på7 . Da askorbat ved stuetemperatur og en pH på 7 eller derover
ikke er stabil, vil askorbatet eventuelt iløbet af natten blive omdannet til
tilsvarende mængder oxalat. Således vil personer, der indtager store mængder askorbat, fejlagtigt kunne blive bedømt til at udskille store mængder
oxalat." (14),

Andre unders@gelser har i praksis bekræftet denne iagttagelse (15).
,,Påstanden om dannelse af urinoxalatsten hos individer, der over længere
perioder havde indtaget store mængder, viste sig at være uden grund i
virkeligheden. - Man har ikke kunnet observere nogen relation mellem
indtagelsen af askorbinsyre og udskillelsen af oxalat" (16)
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Og så er der det statistiske grundlag: 45.25I mandlige ansatte indenfor
sundhedsvæsenet i USA blev fulgt i 6 år. I denne periode fik de 751 stendannelser. Efter statistisk justering med hensyn til alder etc., fandt man, at
deltagere, der havde indtaget mere end lVz gramC-vitamin daglig, havde
22Vo lavere tilfælde af stendannelser (17).
Flere andre undersggelser har bekræftet, at øget indtagelse af vitamin C
ikke fremmer risikoen for udfældelse af oxalatnyresten (18).

Magnesium og vitamin 8-6 mod kalciumsten
Abnotm kalciumadministration i organismen er som regel forårsaget af
fejlernæring og starnmer ofte i første række fra magnesiummangel og
mangel på vitamin 8-6 (pyridoxin).
Nogle af de mest udbredte mangler i den del af verden, der fqlger vestlig
livsstil, drejer sig om magnesium og vitamin 8-6. Det ytrer sig i en række
såkaldte civilisationssygdomme som osteoporose, nyresten, hjertelidelser,
migræne og epilepsi, PMS og mange andre lidelser (19).
Som ved behandlingen af stort set alle livsstils- og civilisationslidelser bør
man lægge et terapeutisk grundlag i form af et bredt massivt tilskud af
vitaminer og mineraler - for eksempel BiOrtomin. Udover dette basistilskud vil patienter med denne type stendannelse have behov for yderlige
magnesium - for eksempel i form af Magnesium kapsler. Da de også ofte
har vitamin B-6-mangel eller ekstra behov for dette vitamin til administration af magnesium og oplpsning af oxalatkrystaller, vil yderligere vitamin
8-6 (pyridoxin) tit være n@dvendig, for eksempel i doser på 100 mg til op
til 800 mg daglig alt efter behov og i perioder på flere uger, undertiden et
par måneder. Behandlerenbør nøie fBlge udviklingen.

K-vitaminet har vist sig at have en specifik betydning ved at det kraftigt
hæmmer oxalatstendannelse. Tilskud af naturligt K-vitamin på 2 mg daglig
kan derfor anbefales.
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Lave vævsværdier for aminosyren glutamin er karakteristisk for mange
nyrestenspatienter. Glutaminmanglen fremmer dannelsen af oxalatsten.
Måske skyldes glutaminmanglen i mange tilfælde underskud af vitamin B6 (pyridoxin). Uanset om årsagen er denne eller en anden, er det rationel
terapi at give glutamintilskud - y2 tll 1 gram daglig, dels for at fremme
oplpsningen af stendannelser og dels for at fremme regeneration af det
omgivende, ofte beskadigede væv.

Citronsyre og citronsyresalte - citrater - har vist sig effektive med hensyn
at forsinke og hindre gendannelsen af kalciumnyresten. Blandt andet
kaliumcitrat har været brugt i disse undersøgelser; men magnesiumcitrattilskud er af indlysende biokemiske grunde selvfplgelig at foretrække'
Magnesium kan gives i form af citrat op til 800 mg daglig, kaliumcitrat
tilsvarende 200 mg daglig eller mere. Direkte supplering med citronsyre
fortyndet i vand kan også bruges.

til

Selv om kalciumnyresten selvf@lgelig dannes af blandt andet kalcium er
det terapeutisk set ikke hensigtmæssigt at instruere nyrestenspatienter om
at reducere indtagelsen af kalcium i kosten. Nogle af disse patienter har
kalciumunderskud, andre har kalciumoverskud; men deres væsentlige problem er i første række, at deres kalcium er ude af balance med magnesium. Ud fra dette bør hver enkelt patients behov derfor vurderes individuelt.

31

Tranebær - endnu engang!
Koncentreret tranebærsaft på kapsler er en vare, der har vundet popularitet og udbredelse på sin evne til at lindre og helbrede urinvejsbetændelser.
Nu foreligger der imidlertid også en række veldokumenterede rapporter
om, at koncentratet har flere gunstige virkninger og kan bruges mod andre
lidelser i urinvejene - for eksempel nyresten.

Hvis sunde mennesker uden nyrestensdannelser indtager tranebærkoncentrat, vil de ikke udskille kalciumoxalat, som fortrinsvis er den organiske
forbindelse, de fleste nyresten er dannet af. Men hvis patienter, der lider
afnyresten, indtager tranebærkoncentrat, vil de allerfleste begynde at udskille kalciumoxalat, og stenene vil blive oplgst i takt hermed så meget
som\U%o ifglge de forelgbige unders@gelser (20). Med andre ord: Tranebærkoncentrat oplgser de fleste former for nyresten!

Den første unders6gelse, der afslgrede dette forhold, er faktisk af ældre
dato, idet den blev offentliggjort i det ansete tidsskrift Urology allerede i
1913 (20). Når den ikke fik lov at sove tornerosesøvn skyldes det blandt
andet, at den blev trukket frem i lyset af den alternativt orienterede amerikanske læge Melwyn R. Werbach i en af hans meget benyttede håndbøger om plantemidler (2I). Det har medførtbredere interesse og flere uafhængige rapporter.

Andre stentyper og deres behandling
Nyresten dannet af urinsyresalte kræver anden forebyggelse og behandling.
Kostindtagelsen af puriner, i første række i form af kød -især organkpd fisk som sild, makrel, sardiner og ansjoser samt gær, for eksempel619ær
samt også i nogen grad linser, bønner og ærter, spinat, asparges, fisk, fjerkræ og svampe. Som terapeutisk tilskud udover det basale bredspektrede
vitamir/mineralkosttilskud anbefales ekstrafolinsyre - 5 mg dgl - samtved
hjælp af citrat eller bikarbonat at gøre urinen basisk.
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Ved magnesiumammoniumfosfatsten er det væsentligt at kurere de stenprovokerende infektioner og at gøre urinen sur, eventuelt ved hjælp af
ammoniumklorid - 100 til 200 mg 3 gange dgl.
For at forebygge cystinsten bBr man undgå levnedmidler rige på aminosy-

ren methionin, der i organismen omdannes blandt andet til cystin.
Methioninrigføde er soya, hvede, de fleste mælkeprodukter, kød og fisk
samt lima bønner, kikærter (garbanzobgnner) og alle slags nØdder, bortset
fra kokosnØd. Urinen bør holdes basisk med en pH på omkring 7.5 til 8.

Andre terapeutiske substanser
Alo6 vera, gyldenris, brændenælde, hyben, lØvstikke, persille og senna er
alle urtemidler, der har en vanddrivende, stimulerende og ofte afslappende
effekt på urinvejene og derfor kan medvirke til at få nyresten eller -grus til
at passere. Det traditionelle spanske naturmiddel Resium er også meget
værdsat i denne sammenhæng og har gennem årtier vundet megen anerkendelse.

Livsstilssanering er, som tidligere nævnt, en integreret del af orthomolekylær sygdomsbehandling. Minuslisten ligner meget den, vi finder ved andre civilisationssygdomme. Men det bør vel ikke længere forundre os? De
sager, man ikke alene bgr holde fingrene fra, men også lade være med at
putte i munden er først og fremmest sukker og simple kulhydrater, dernæst salt og kaffe samt de fleste former for fedt. Syredannende f6de og
drikke b6r undgås til fordel for basedannende, og man bør øge sin indtagelse af fiber. Men fgrst og fremmest bør man drikke mere godt vand!
Det kan ikke siges ofte nok! Det kan heller ikke pointeres tilstrækkeligt, at
når der står ,,fgrst og fremmest sukker", så betyder det faktisk ,,fBrst og
fremmest sukker". Sukker har en kaotisk indflydelse på kalciumstofskiftet,
og sammenhængen mellem dette kaos og stendannelse er veldokumenteret.

Veldokumenteret er det også, at den meget heftige og omhyggeligt
iscenesatte mediepanik omkring påstanden om, at h6j indtagelse af vitamin C førtetil dannelsen af nyresten, er uden grund i virkeligheden. Ganske vist kunne man med hgj indtagelse af vitamin C drive oxalsyre-

-1 -1

koncentrationen - og dermed råmaterialet til dannelse af kalciumoxalatsten - kraftigt i vejret; men lige så hurtigt kunne man ved blot lave tilskud
af vitamin 8-6 (pyridoxin) reducere det igen. B-vitaminmangel var problemet, ikke C-vitaminmætning. Mindre kendt af den brede offentlighed er
det, at tusindevis af mennesker jorden over i årtier dagligt har indtaget
meget store doser C-vitamin - adskillige gram om dagen. De har ikke vist
sig at danne ekstra nyresten, tværtimod (17)(22) (23).

Blærehalskirtelforsnævring og vandladningsbesvær
Det er en kendt sag, at antallet af kvindelige lidelser langt overgår summen af mandlige sygdomme. Måske kan det da være en svag tr6st for den
halvdel af menneskeheden, der især tidligere så ofte blev betegnet det
svage k6n, at der er visse problemer de af fundamentale og indlysende
k6nsbetingede årsager er forskånet for.
Blærehalskifielforsnævring på grund af opsvulmet prostata - altså blærehalskirtel - er ikke et problem, der angriber dem uden prostata - cirka
halvdelen af befolkningen. Sammen med skægpest, forhudsforsnævring
og nogle få andre lidelser er besværet reserveret den del af menneskeheden, der forventes at have hår på brystet og rammer garanteret ikke engang dem, der har hår mellem brysterne. Så selv i det kønsrolleforvirrede
2000-tal findes der stadig enkelte faste holdepunkter og områder, der trods

politisk ihærdighed er og altid vil forblive hinsides total ligestilling, om man
så må sige.
Er man af hankøn og besværet med at skulle lade det vand, der skal lades,
men trods trang ofte ikke kan lades - i hvert fald ikke tilstrækkeligt og
tilfredsstillende - og hvis man yderligere er cirka et halvt århundrede gammel eller ældre, ja, så er man sandsynligvis på listen over patienter, der ved
nærmere unders@gelse vil blive diagnosticerede til at have prostataforsnævring. Hvis trangen til vandladning er hyppig, især om natten, og
ikke kan tilfredsstilles, og hvis effekten er forsinket, ringe, kraftl6s og med
pauser, så nærmer sandsynligheden sig til vished.
Forelægger man sin forurettede nødløfi for lægen,
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vil

han foretage en

rektal palpering - et fingerf6leri via endetarmen, ubehageligt. Måske vil
han således kunne konstatere, at kirtlen er opsvulmet. Rektoskopi er en
lidt mindre intim undersØgelse, men med samme sigte og resultat. En opsr,ulmet kirlel vil i alle tilfælde sandsynliggffe diagnosenpro statahyperylasi
eller -hy p e rt rofi, blærehalskirtelovervækst med forsnævring af urinvej ene
og deraf forårsaget vandladningsbesvær.
Dette er en lidelse, der efterhånden er temmelig præcist korllagt og blandt
andet derfor også kan behandles relativt effektivt.

For at forstå de dominerende mekanismer i problemet,bør man ganske
kort kaste et blik på årsagssammenhængen.
Blærehalskirtlen er på stprrelse med en valnød og findes kun hos mænd.
Placeret nedenfor blæren omklamrer den urinrØret. Derfor forsnævres
dette, når kirtlen bliver opsvulmet. Prostatas funktion er at udsondre et
tyndtflydende, basisk, mælkeagtigt sekret, der aktiverer sæden og modvirker infektioner i urinrøret. Dette sekret er af st@rste betydning for, at
sæden er

i stand til

at befrugte ægget.

Opsvulmen af prostata kan have flere årsager. Den godartede form - som
ikke er et tegn på cancer - angives i international litteratur med betegnelsen

BPH, der er en forkortelse for det engelske benign prostatic

hyperplasia - med andre ord: godartet prostata overvækst.
BPH påvirker halvdelen af alle mænd i løbet af deres tilværelse. Alder er
en væsentlig faktor. Ved 30-års alderen er 5

til

10 procent af den mandlige

befolkning berØft; men er man over 85 år tilhører man gruppen,hvor 907o
rammes. Allerede ved 50-års alderen lider en st@rre procentdel af denne
gene. Tit bliver patienterne ikke diagnosticeret og er ofte uvidende om
deres problems egentlige natur.

Derfor bør man tilråde alle mænd i 40-års alderen regelmæssigt at lade sig
underspge for dette problem. UndersBgelsen er ikke særlig bekostelig eller sofisticeret. Den består i at 1ægen med en gummibehandsket finger
oppe i den prospektive patients endetarm beføler - i lægesprog: palperer -
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blærehalskirtlen. Denne primitive fremgangsmåde er dog ikke nogen 1007o
sikker diagnosticeringsmetode.
Ved BPH er kirtlen ikke øm, og dette markerer forskellen mellem godartet prostataovervækst og blærehalskirtelbetændelse = prostatitis. Hvis kirtlen
imidlertid føles hård og ujævn, så er mistanken om prostatacancer berettiget, og andre diagnostiske metoder kommer da til anvendelse.

Den definitive diagnose af BPH kræver også yderligere underspgelse,
som blandt andet består af en sonarscanning, altså en ultralydsundersggelse, hvor organet kan iagttages på et skærmbillede. Selv denne undersøgelse er ikke definitiv, fordi BPH og cancer kan give temmelig identiske

testresultater.

En blodpr6ve kan også give et fingerpeg om, i hvilken retning man kan
sgge efter yderligere data. BlodprØven kan afsløre PSA-værdien. PSA er
en anden forkorlelse, der står for den engelske - og internationale - betegnelse prostata specific antigen. Det drejer sig om målingen af en proteinmarkør, et antigen, der ved sin koncentration sandsynliggBr tilstedeværelsen af prostatacancer.
Generelt betragtes PSA-testen som meget specifik og afgØrende i diagnosticeringen af denne form for cancer, men herom er der efterhånden
delte meninger. Mere om dette nedenfor i afsnittet om cancer i urinvejene.

For nær-værende er det væsentligt at konstatere, at såfremt vi ikke behøver at bekymre os om risikoen for cancer, kan vi nu koncentrere os om
helbredelsen af BPH. Og hertil er vi heldigvis temmeligt godt klædt pål Vi
kender årsagen til BPH! Derfor kan vi som oftest tilrettelægge et perfekt
og effektivt behandlingsprogram til helbredelse af BHP.
mandlige såvel
Med alder opstår der turbulens i hormonbalancen - den mandlige
som den kvindelige. Årsagen til BHP ligger i mandens aldersbetingede
gradvise hormondegeneration. Testosteron er det centrale hormon, det i
denne sammenhæng drejer sig om. Med alderen får et enzym ved navn 5alfa-reduktase en dominerende virkning og omdanner det forhånden-
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værende testosteron til den afvigende variant di-hydro-testosteron - på
engelsk og internationalt forkortetttl DHT. Øgede koncentrationer af 6strogen hos midaldrende og ældre mænd fremmer yderligere denne udvikling.

Enzymet S-alfa-reduktase er den umiddelbart mest potente årsag
delsen BHP og dens konsekvenser.

til li-

Nu, hvor vi er informeret om baggrunden og årsagsfaktorerne i denne
lidelse, er det på sin plads at spørge: Hvad er dagens standardtilbud i den
offentlige behandlingssektor for blærehalskirtelforsnævring?
Standard lægebehandling tager meget ringe eller slet ingen hensyn

til den

biokemiske og hormonale forskning, der har givet os de afslørende data,
der kan danne grundlag for en rationel og effektiv behandling. I de senere
år er man dog begyndt at anvende farmaceutisk syntetiserede hormonblokkere og enzymhænunere, mediciner med navne som Bromocriptin,
Hytrin og Proscar (Finasterid). De har svære bivirkninger, der ofte får
patienterne til at stå af denne form for behandling. Se mere om Proscar i
bogens sidste kapitel. Den klassiske lægefundamentalistiske behandlingsstrategi fokuserer derfor stadigvæk næsten enøjet på kirurgi.
SØger vi efter en bedre behandling af lidelsen og en egentlig lgsning på
problemet må vi gå alternative veje. For at begynde ved begyndelsen, så
står det jo allerede klart, at BHP er en hormonalt betinget sygdom. Den er
et udslag af de hormonale ændringer, manden normalt oplever i vort samfund. Hans produktion af det mandlige k@nshormon testosteron reduceres
med alderen, mens mængden af det kvindelige gstrogen derimod @ges
sammen med prolaktin. Konsekvensen heraf er, at testosteron ophobes i
selve blærehalskirtlen, hvor en omdannelse af dette hormon til en endnu
mere aktiv form, nemlig DH! finder sted. Ophobning skyldes dels at udskillelsen nedsættes med alderen, dels at enzymet 5-alfa-reduktase
omdanner testosteron til dihydrotestosteron = DHT. Øget |slysgenkoncentration antages at være den faktor, der ved BPH blokerer for fjernel-

sen af DHT fra kirtlen.

Men skal vi nu godtage denne degeneration som et uundgåeligt alders-
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tegn, eller skal vi stille spørgsmålstegn ved denne generelle accept. Tidligere, i anden sammenhæng, har jeg påpeget, at talrige symptomer og tilstande, der rutinemæssigt rubriceres som udslag af alder i realiteten egentlig
har andre årsager, som for eksempel ofte fejlernæring og livsstilsproblemer

(24).

BPH hører klart til i denne gruppe. Selv om det er en lidelse, der utvivlsomt har været kendt siden tidernes morgen og i forskellige kulturer op
gennem historien er blevet beskrevet, så er dens udbredelse også i den
såkaldte civiliserede verden @get betydeligt i vor tid, hvor den nu ofte også
kan registreres selv hos yngre mænd. lgvrigt viser en række undersggelser en klar sammenhæng mellem kost, livsstil og BPH. Disse data kan
bruges ikke alene i forebyggelse - som er langt at foretrække, men også i
behandling, forudsat at tilstanden ikke har fået lov til at udvikle sig i en så
ekstrem grad, at et akut kirurgisk indgreb er uundgåeligt.

En af de mest iøjnefaldende mangler hos BPH-patienter og iBvrigt en
mangel, der er vidt udbredt især i nutidens bybefolkninger, er underskuddet
af zink. Denne brist blev erkendt for flere årtier siden og zinktilskud mod
BPH - i forebyggelse og behandling - har været brugt intensivt i det alternative regi i over en menneskealder. Unders@gelser helt tilbage fra
1970'erne påviste, at tilskud af zinkkunne få en opsvulmet prostata til at
skrumpe; hvilket - en possant - i det officielle lægeregi stadig betragtes
som en umulighed. Når zinktilskud kan være så effektivt, skyldes det utvivlsomt, at dette grundstof spiller en enonn og meget kritisk rolle i talrige
aspekter af den menneskelige hormonstyring Q5)(26)(27). Her er det
væsentligt at bemærke, at optagelsen af zink fra tarmen fremmes af mandlige - også kaldet androgene - hormoner, mens den hæmmes af kvindelige
hormoner, som for eksempel østrogen. Eftersom østrogen ligget hgjt hos
mænd med BPH, kan dette være årsagen - eller 6n årsag - til at zinkoptagelsen er ringe. En anden, helt fundamental og indlysende årsag er,
selvfg,lgelig, at patientens kost er underl6dig med hensyn til zink. Og det er
den, forresten, i næsten alle tilfælde!

Det har vist sig at zink hæmmer aktiviteten af enzymet 5-alfa-reduktase,
der omdanner testosteron til dihydrotestosteron = DHT. Ligeledes hæm-
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mer zink udskillelsen af hypofysehormonet prolaktin, der har vist sig at
fremme optagelsen af testosteron og dermed også dihydrotestosteron =

DHT i prostata.
Zink er meget langtfra at være den eneste kostfaktor af betydning for
BPH. De i vore dage ofte meget omtalte livsvigtige flerumættede fedtsyrer - også kaldet EFA (essential fatty acids) eller PUFA (polyunsaturated
fatty acids) - spiller også en væsentlig rolle. Tilskud af disse viste sig i en
række unders6gelser meget bemærkelsesværdigt at forbedre BPH-tilstanden. Andre unders6gelser har påvist, at disse patienters EPA-koncentrationer i prostata og sæd ofte er langt under normalen.

Aminosyrerne er selve livets byggesten, og formodentlig af den grund i
det frie danske EU-dronningerige på recept. Aminosyrerne er byggestenene

i de funktionelle vævsproteiner, der udgør den stØrste del af vor organisme
næst efter vand. De styrer alle vore aktiviteter - inklusive de såkaldte
mentale (28). De spiller også en væsentlig rolle i BPH.
Især har aminosyrerne glycin, alanin og glutaminsyre i kombination - 200
mg af hver daglig - ved flere unders@gelser vist sig at yde betydelig lindring af symptomerne ved BPH. Forbedringen drejede sig om natlig vandladning, hyppighed og hæmning - altså de almindeligste, mest fremtrædende
gener ved prostatagener. Virkningsmekanismen er stadig ikke klarlagt, men

fungerer formodentlig via centralnervesystemet. Effekten må anses for at
væte rent symptomatisk; men er selvf6lgelig en uskadelig hjælp under-vejs
i en mere årsagsfokuseret terapi.

Cholesterol iltet af frie radikaler er en helsetrussel mod mange af kroppens funktioner og dermed i almindelighed mod hele organismen. Også
prostata udsættes for forgiftning og cancerfremmende angreb under denne
belastning. Beskadigede cholesterolmolekyler antages at spille en rolle i
stimuleringen af prostatacellemes formering. Dette bekræftes af den iagttagelse, at mediciner der sænker cholesterollejet, har en gunstig indflydelse på BPH. Indtil nu er der desværre ikke forsket tilstrækkeligt i dette
område, til at det er muligt at afgØre, om der i denne sammenhæng er
nogen divergerende effekt mellem de forskellige cholesteroltyper - for
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eksmpel HDL og LDL. I alle tilfælde ved vi, at en høj indtagelse af
antioxidanter - og her især vitamin E, C samt sel6n - meget væsentlig
ændrer og forbedrer cholesterolets biokemiske adfærd. Fremskridt indenfor forskningen vil i snarlig fremtid utvivlsomt kaste lys over disse forhold.

I forbindelse med cholesterol er det her også værd at nævne, at den seneste forskning i soyabgnner, inspireret af asiatiske kostmønstre og deres
relation til en lav hyppighed af de såkaldte civilisationssygdomme, har afsløret aktive substanser mod BPH. Phytosteroler - eller på dansk:
fytosteroler - er navnet på de plantesubtanser, der har hormonal virkning,
men - heldigvis - ikke nØdvendigvis derfor hormonale bivirkninger.
Beta-sitosterol har en tydelig molekylær lighed med cholesterol, men er
ikke biokemisk identisk og har derfor ikke samme effekt. Beta-sitosterol
kan derfor gå ind og blokere, hvor cholesterol ellers normalt er aktivt. Og
denne blokerende effekt har en lindrende virkning på BPH. Dette fremgår blandt andet af en dobbelrblindet placebo-unders@gelse omfattende
200 mænd. Soya-gruppens vandladningsbesvær var her markant reduceret.

Beta-sitosterol skal nu næppe have hele æren for denne lindring. I den
omtalte undersøgelse benyttede man det gængse traditionelle soya-produkt tofu. Dette produkt indeholder ikke alene beta-sitosterol, men også
genistein og daidzein, begge substanser kendt for deres generelle cancerhæmmende virkning. Derfor spiller de også en rolle i terapien mod prostatacancer. Men derudover har de vist sig at hæmme aktiviteten af enzymet
5-alfa-reduktase, selve kemefaktoren i provokationen til forstønet blærehalskirtel.

Soyaprodukter - eller deres mere forfinede og koncentrerede enkeltsubstanser - bør definitivt indføres i et generelt behandlingsprogram for

BPH.
Men dette er plus-listen - om man

så må sige.

minus-listen og livsstilssaneringen?
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Hvordan står det

så

til med

Ølsamttryptofan og stress fremmer alle udsondringen af prolaktin, og vil
derfor formodentlig forværre tilstanden. Selv om det er humlen i 6llet, der
i første række fremmer prolaktin, så vil enhver form for alkoholindtagelse
i mere end minimale mængder fremme BPH.

I en undersØgelse af over 6500

mænd i en periode på 11 Fr kunne man
konstatere, at en månedlig alkoholindtagelse på mere end cirka 67 5 t11700
ml viste en direkte sammenhæng med erkendte tilfælde af BPH. Denne
arsagsforbindelse var mest tydelig, hvor det drejede sig om 91, sake og bemærkelsesværdig nok! - vin, mens den var mindre ved egentlig - altså

distilleret - spiritus

!

Analysen er interessant, blandt andet fordi vin på det seneste er blevet
promoveret som en helsefaktor. Javist, i små mængder og undertiden, måske, men altså ikke altid!

Andre livsstilsfaktorerhører sikkert til blandt dem, der normalt opfattes hvis de overhovedet opfattes? - som snigende og fortrinsvis usynlige. Usynlige? - Vist så! - Men derfor ikke mindre farlige!

Kadmium er et svær1 forgiftende cancerfremmende tungmetalog i fgrste
række en blokade for zinkaktivitet. Vi finder kadmium i,cigaretter - og
dermed i aktiv såvel som passiv rygning - samt i talrige dndre situationer
fra batteriudslip og spredning af kunstg@dning til husstlv og meget andet.
Kadmium blokerer zink, som sagt, og denne blokade er desværre særdeles
effektiv. Men kadmium og de andre tungmetaller - i første række bly og
kviksølv - er ikke de eneste skyldige i det biokemiske kaos medvirkende til
dine prostataproblemer. Der er også andre godter i miljøet - inklusiv det
vejr du trækker! Det indeholder nemlig hvad der - på nudansk - hedder
pesticider og tilforn kaldtes spr6jtemidler.

Dioxin, polyhalogenerede bifenyler, hexaklorbenzen samt dibenzofuraner
er nogle af de slyngler, man skal holde et godt Øje med, hvis man ellers kan
se dem. De er nemlig allesammen med til at fremme virkningen af 5-alfa-

reduktase.
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Men hvordan får vi nogensinde en chance for at få kontrol med alt dette?
Mens vi allesammen overvejer den sag - men ikke for længe! - bør vi
under de presserende omstændigheder gå over til, hvad vi i den akutte
situation kan stille op.

Vi har allerede citeret den gamle sandhed, at forebyggelse er bedre end
helbredelse, og forebyggelse består selvfølgelig i daglige kosttilskud, en
fornuftig ernæring og almindelig livstilsanering. Her ved vi vel nu efterhånden allesammen, hvad det drejer sig om?

Herudover - hvad kan

vi

så gøre?

Op gennem århundrederne - nej, snarere årtusinderne! - har det vist sig, at
talrige planteremedier har en mere eller mindre udtalt lindrende virkning
på BPH. Disse urtemidler spiller stadig en stor rolle i den konventionelle
lægebehandling af BPH mange steder i verden, også i Europa, men absolut ikke i Danmark. Således er urter det første valg i behandlingen af BPH
i tysktalende lande, hvor de udg@r omkring 90Vo af de lægeordinerede
midler mod denne lidelse, mens de udgør omkring halvdelen i et land som
Italien, hvor farmaceutiske anti-hormonale og anti-enzymatiske mediciner
kun benyttes i mindre end I}Va af alle tilfælde (29). Disse er imidlertid de
eneste lægeordinerede mediciner mod BPH på det danske marked.

Der er i disse år omkring 30 anerkendte urtebaserede BPH-midler på det
europæiske marked. Ikke alle disse urter er lige interessante og effektive,
så listen over dem er indenfor de seneste årtier af nogle målrettede behandlere blevet kogt ned til nogle få, men dertil meget effektive substanser.
Toplisten koncentrerer sig derfor om vurderingen af fglgende fire:
Græskarkerner, traditionelt et udbredt middel mod indvoldsorm, har i generationer også været et yndet og ofte effektivt middel mod BPH. Kernernes
hgje indhold af zink, flerumættede fedtsyrer, vitamin E, beta-sitosterol og
andre, formodentlig delvis uindentificerede, substanser er ansvarlig for den
helsebringende effekt. På Balkan og i det syd6stlige Europa har græskarkerner altid været yndede, især blandt mænd, og især før i tiden indtaget

42

praktisk talt dagligt. Mange af disse områder er i den lægevidenskabelige
litteratur kendt for en megen ringe eller total manglende forekomst af

BPH.

Imidlertid har nyere forskning afsløret, at kun visse arter græskar, afttængig af visse dyrkningsmetoder og fra visse områder har de fornpdne egenskaber (30). Siden 1960-erne er entusiasmen for græskarkerner k6let en
kende, formodentlig fordi man nu ved, at man bgr sikre sig, at kemernes
indhold af zink ikke på grund af forureningen er blevet udskiftet med kadmium! Er det sket, gpr man bedst i at holde sig fra dem.
Brændenælde (Urtica dioica) har siden de ældste tider været betragtet

som en effektiv lægeurt og en betydelig forskning fokuserer på denne
plantes mange helsebringende egenskaber. Vi finder den omtalt i 1200tallet hos vor egen Henrik Harpestræng. Den kendes bedst som gigtmiddel,
men er også vanddrivende og fremmer stofskiftet. Den indgår ofte i kombinationspræparater mod BPH.
Pygeum africanum er det botaniske navn for et stort stedsegrgnt træ, der
vokser på hgjsletterne i den sydlige del af Afrika. På engelsk kaldes det
pygeum; på dansk har det ikke noget navn - endnu! Barken og afkog af
denne har traditionelt og lokalt været brugt mod BPH og andre prostatalidelser. I løbet af 1980-erne har en betydelig forskning dokumenteret den
kliniske effekt, der blandt andet skyldes indholdet afbeta-sitosterol. Imidlertid er pygeum en af klodens ekstremt udrydningstruede vækster, og
nogle producenter har derfor givet afkald på at benytte den, især da andre
mere effektive plantemidler står til rådighed.
Savpalmen med det engelsk/amerikanske navn Saw Palmetto har i tidens
løb båret vekslende botaniske betegnelser. Sabal serrulata er den ældre
nomenklatur, men Serenoa repens er den nye og nuværende. Planten, der
er 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 behandlings@jemed.
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Savpalmen har længe været kendt som et middel mod BPH og andre
prostatalidelser; men i de senere å:r er interessen blevet betydeligt øget
takket være et meget omfattende forskningsarbejde og indh6stning af imponerende behandlingsresultater. Således har en af de mest benyttede
internationalt anerkendte alternative behandlerhåndbøger foretaget en
gennemgang af 13 af de væsentligste offentliggjorle undersBgelser 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 dobbeltblindet, placebo eller på anden måde sammenlignende undersBgelse - for
eksempel savpalme versus pygeum. Desuden registreredes selvfglgelig
de kliniske forbedringer med hensyn til kirtelomfang, vandladningsbesvær
og -hyppighed, stranguri og strålestyrke, antallet afvandladninger dag og
nat og mængden af tilbagebleven urin i blæren.

Men - tøv en kende! - ikke alle savpalmeekstrakter er optimale - og dermed funktionelt nyttige! - Fedtstoffer - herunder savpalmepræparater optager meget gerne forurening, og derfor er @kologisk og beskyttet dyrkning et absolut krav og en forudsætning for det endelige produkts kvalitet
og virkning. Dr. Alfred Vogels forskningsenhed i Schweiz arbejdede i mange
Fr,før de - i Florida i USA - fandt et tilfredsstillende miljØ for produktionen
af Bkologisk savpalme.

Dette var blot begyndelsen. Det krævede yderligere års udvidelse af det
beskyttede territorium, f6r man kunne acceptere høsten fra savpalmerne
til at danne en naturbaseret produktion. Resultatet af dette tålmodige arbejde blev det produkt, der blot for nylig har kunnet præsenteres - nemlig
Prostasanl

Det er derfor berettiget at betegne Prostasan, i modsætning til talrige andre parallelle præparater, som absolut @kologisk og derfor ikke blot sikrere, men også organisk mere virksomt og effektivt.

Hallo! Hvem er det

så, forresten, der altid påstår, at der ikke findes nogen
dokumentation for naturmedicin?

På baggrund af dette materiale og tilsvarende data fra undersøgelser, der
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anvendte andre plantemidler - blandt andet pygeum og brændenælde kom forfatterne til den konklusion, at savpalme generelt må anses for det
mest effektive plantemiddel mod BPH.

Med den rette dyrkning, fremstilling og kontrol opnårr man dette resultat.
Som Dr. Vogel formulerede det: ,,Disse præparater, som anbefales i dette
hefte, er alle kendetegnede ved særlige kvaliteter omkring kvalitet og renhed. Disse egenskaber adskiller dem kvalitetsmæssigt fra hovedparten af
udbuddet på helsemarkedet, og de er netop valgt af samme årsag."

Hvordan og hvor godt virker så savpalme på BPH?
Der kendes 3 virkningsmekanismer: (1) Midlet hindrer DHT i at binde sig
til kirtlens cellereceptorer. (2) Det blokerer for enzymet 5-alfa-reduktase
og (3) forstyrrer kirtlens optagelse af gstrogen. Formodentlig findes der
også andre mekanismer.
Hvad er resultatet af denne biokemiske regulering? - Omkring 907o af alle
mænd med begyndende til middelsvær BPH oplevede en forbedringilgbet af de første 4 til 6 uger, bestående i lindring for alle de sværere symptomer på sygdommen, herunder også reduktion af natlig vandladning. Igvrigt
kunne man også klinisk påvise forbedringer i alle de ovenfor omtalte forhold - strålestyrke, kirtelomfang med videre.
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Inkontinens
Ukontrolleret og ufrivillig vandladning kan være et alvorligt problem for
begge kgn og i alle aldre. Det er en lidelse, der ofte viser sig med alderen
og tiltager med denne. Årsagerne kan være talrige. Hos kvinder drejer det
sig ofte om skader efter svangerskaber og urinvejsinfektioner, hos mænd

er prostataproblemer

tit en hovedårsag.

Sportsskader, skader på
centralnervesystemet, medfødte anatomiske afvigelser, kaffe, alkohol,
kulsyreholdig mineralvand, tomater, sukker og sØdemidler, blodsukkerproblemer, dårlig kondition og inaktiv livsførelse, seksuelt overførte infektioner, kuldepåvirkning og dårlige kostvaner kan også være medvirkende
til inkontinens.
Ved inkontinens er forebyggelse så afgjort den bedste investering, og selv
når generne er begyndt at melde sig, synes forebyggelse at have en væsentlig opsættende virkning på sygdomsudviklingen. Det er ikke særligt
krævende at ændre sine vesterlandske toiletvaner, hvilket for mænd betyder, at de, når de har mulighed for det, bør sidde ned og lade vandet og
derved tømme blæren effektivt, og af samme grund gælder det for begge
køn om ikke at sidde for h6jt, men helst nærmest på hug. Regelmæssige
muskelkontraktioner af underlivet - et halvt hundrede gange morgen og
aften - kan foretages i sengen inden man står op eller falder i sØvn. Det er

for samleje, men som forebyggelse af underlivslidelser
er det en fornuftig aktivitet, der meget væsentligt kan reducere eller helt
en dårlig erstatning

modvirke inkontinens.

Til genopbyggelse af slapt væv er visse kosttilskud egnede, og her især frie
aminosyrer som i det amerikanske produkt Fuld Protein fra Twinlab. Hom6opati, zoneterapi, akupunktur, akupressur, massage, tai chi, hatha yoga
og mange andre fysiske discipliner har vist sig nyttige ved denne lidelse;
men ikke altid, da de mange forskellige årsagsfaktorer giver meget varierede tilstande. Kiroprakti har ofte vist sig nyttig; det samme har sædebade, eventuelt med sammentrækkende ufier. Urter kan også bruges indvofies, især hammamelis, tormentil og den meget værdsatte kinesiske bz
zhong
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ji

qi wan.

Cancer
Ifglge konventionel opfattelse er langt den alvorligste sygdomsforekomst i
urinvejene, bortset måske fra akut nyresvigt, kræft. Prostatacancer vil, af
indlysende årsager kun have mulighed for at angribe den ene halvdel af
menneskeheden. Til gengæld regnes den for en at de heftigste dræbersygdomme, vi kender. I det officielle statistik er der få langtidsoverlevende
indenfor kategorien nyrecancer.
I det alternative regi spiller celletype og organplacering en relativt underordnet rolle i terapi og prognose, fordi alternativ terapi sigter mindre på
lokaliserede forhold i organismen og i h6jere grad på overordnede systemiske faktorer og generelle biokemiske forløb, der gælder for praktisk talt
alle cancerceller. Derfor kan cancerformer i urinvejene også i vid udstrækning betragtes terapeutisk og prognostisk under et, som simpelthen
cancer, og positivt behandles som en generel tilstand herskende i hele
kroppen.

Variationer fra dette generelle mønster kan undertiden iagtages, For eksempel er prostata cancer klart en hormoninduceret variant, og de afvigende træk omtales derfor nedenunder separat.
Den systemiske behandling af cancer i det alternative regi involverer substanser som vitamin C, co-enzym Q-10, vitamin E og en lang række andre
anti-oxidanter samt hajbrusk, modificeret citruspektin = MCP, beta-karoten,
inositolhexafosfat, arabinogalaktanholdige droger samt urea og lignende
midler, som man med rette kan betegne som orthomolekylære. En række
andre alternative substanser, der har vist sig effektive, men ikke i egentligste forstand orthomolekylære, b6r også nævnes her; dels fordi deres skadevirkninger har vist sig at være langt mindre svækkende end de mediciner
og metoder, der anvendes i det lægeortodokse regi, og dels også fordi de i
visse behandlingssituationer har vist sig langt mere effektive end lægekon-

ventionelle behandlingsformer. Det drejer sig om for eksempel om
thalidom id, hydrazinsulfat, tributyrat med fl ere.
Generelt kan man for de såkaldte civilisationssygdomme, som til eksempel
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cancer, opstille plus og minus faktorer, der bør indgå i et livsstilssaneringsprogram. Her er en plusliste over ting, man kan ogbgr lægge sig efter, og
en minusliste over, hvad man bpr undgå:

PLUSLISTEN
Lad hovedparten af din føde være nænsomt tilberedte måltider
bestående fortrinsvis af friske pkologiske grønsager, især kåI,
løg og rodfrugter.
2:

Udskift stØrstedelen af kødet med bønner, linser og ærter,

3:

Hent dyrisk protein fortrinsvis fra små fisk, æg fra fritgående
høns, økologisk opdrættet fjerkræ samt vildt og lam. Spis organkød hellere end muskelk@d. Undgå svine- og oksek6d.

4:.

Test for mælke- og hvedeintolerance.

5:

Spis hjemmelavede fuldkornsprodukter (hvis der ikke er intole-

rance).
6:

Spis syrnede mælkeprodukter (hvis der ikke er intolerance).

7:

Drik rå grønsagssafter, urtete, grfinthe og især GODT VAND!

8:

Fors@g at undgå stegte retter, men

9:

Brug mange forskellige krydderier og krydderurter i madlavnin-

hvis der skal steges, brug
traditionel wok-teknik og benyt ekstra virgin olivenolie, smør eller ghee.

gen.

10:
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Tag dagligt tilstrrekkeligt med mineraler, vitørniner, essentielle flerumættede fedtsyrer og andre livsvigtige nutrienter.

MINUSLISTEN

1:

Simple SUKKER-former - af enhver slags - SAMT ALLE
SLAGS KUNSTIGE SØDEMIDLER - også Aspartam = NutraSweet = Canderel = Sucrd naturel - og andre sødemidler!

Z

Margarine - af enhver slags!

3:

Fluor - Tand- samt anden pasta, spraydåser, teflon. Thndamalgam.

+

Tobak - især cigaretter! - og passiv rygning.

5:

Alkohol - især spiritus!

6

Kaffe - men ikke n@dvendigvis alle theer! (Ren ufermenteret
grøn the bruges nu til cancerforebyggelse)

7:

Smertestillere,sovemedicin,antibiotika,hormonpræparater,nervemedicin, hjertemedicin, hostesaft etc. - kort sagt: medicin!

8:

MSG - også kaldet ,,det tredie krydderi", sulfitter og alle andre
tilsætningsstoffer, konserveringsmidler, farvestoffer - og alt det
andet bras!

q

Vandværksvand - samt sodavand, coca-cola og anden cola samt
andet industrispr@jt på flasker!

10:
11:

Alle former for industrimad - især konserves og fryseretter, men
i det hele taget forarbejdede fabrikslevnedsmidler.
Stråling af enhver slags, herunder jordstråling og andre skade-

lige energifelter samt endvidere påvirkning fra dataskærme,
mikrobglgeovne og flyvninger. - Og selvfglgelig solbadl

12:

Svinekød og oksekg,d.

49

13:

Kogegrej af aluminium og andre billige metaller. Brug emaljeret
kogegrej, rustfrit stålog godt støbejern.

t4:

Kosmetik, hårfarvemidler, rensevæsker, billige smykker.

l4:.

Forspg så vidt muligt at leve og virke i uforurenede områder på
afstand af bilkørsel, rygning, industri, banelegemer, afbrændingsanstalter, flyvepladser, lossepladser og anden forurening af

luft,jord og vand.
Det er ikke muligt her i detailler at omtale de mange naturmidler og terapier, der i det alternative regi benyttes til behandling afcancer. Interesserede vil kunne finde yderligere oplysninger i den omfattende litteratur om
emnet (31)(32X33). Et basalforslag til et behandlingsprogram, der nu gennem mange år har været kendt og benyttet af mange behandlere og patienter, fglger her. En forudsætning for dets funktion er den daglige indtagelse af et solidt tilskud af samtlige vitaminer.

Hajbrusk - 22 kapsler i alt fordelt over dagen. Hvis patienten
tager hajbrusken som pulver, bør man beregne dosis på grundlagaf , at 1 kapsel svarer til knap 1 ml, som er det strBgne målaf
den mindste måleske i et sæt af standard måleskeer til køkkenbrug. Indtages uden for måltideme. - Supplerende kan hajbrusk
gives som tilbageholdt lavement (34).

z

MEKTAMIN -2t113 kapsler 3 gange daglig svarende til mellem
5.8 og 9.6 g.- Dosis kan Øges, hvis man finder det påkrævet, da
MCP er totalt uden bivirkninger. Indtages med rigelig vand eller

natursaft. MCP blokerer de vandrende cancerceller, så de
ikke kan danne metastaser. (35).
.J:

10 g daglig, helst mere - for eksempel 15
Al-C kapsler med rent C-vitaminpulver kan
man uden stØrre besvær nå op på en daglig indtagelse af denne

C-vitamin - Ikke under
g. Ved at kombinere

stØrrelse.
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C-vitamin er af den største betydning for afgiftning af organismen (mod medicinforgiftning og stråleskader, for at fremme sårheling og for at hindre metastaser. Cancerceller producerer enzymet hyaluronidase, der oplgser bindevævets cementeringssubstans, hyaluronsyren, så cancercellerne får mulighed for at sprede
sig i organismen.
Men C-vitamin i tilstrækkelig store mængder neutraliserer dette
enzym og blokerer derved spredningen. Dr. Robert Cathcart har
i mange år givet 150 gram C-vitamin daglig til visse af sine patienter og har derved blandt andet holdt AIDS patienter symptom-

frie.
Den meget omfattende litteratur om C-vitamins effektivitet overfor selv svære tilfælde af cancer er blevet ikke blot praktisk talt
aldeles ignoreret af lægeverdenen, men også i forblgffende grad

overset af alternative behandlere. Det tidlige afgørende arbejde
på dette område blev gjort af Pauling og Cameron (33).
4:

Mineraler - i form af Multi Minerul.2 kapsler 3 gange daglig ved
måltider. Mineralernes betydning i alternativ cancerbehandling
har længe været kendt, her i landet ikke mindst takket være civilingenigr Viggo Berthelsens indsats siden slutningen af 1960'erne.

5:

Co-enzym Q-10 300 til 600 mg daglig. Underspgelser organise-

ret af professor Karl Folkers, der klarlagde co-enzym Q-10's
struktur og betydning for hjertepatienter, har afsløret stoffets
virkning mod cancer. Overlæge Knud Lockwood har brugt det
med succes i sine behandlinger

.

i cancerbehandlingen i Danmark er, at en række
orthomolekylært orienterede læger i de senere år er begyndt at give Cvitamin i form af massive intravenøse infusioner til cancerpatienter.
Et stort fremskridt

Baggrunden er dels de resultater, man har opnået allerede i 70'erne med
at give normalt dødsmærkede kræftpatienter massive C-vitamintilskud
(33X36), dels også studier af cellekulturer, der indikerede, at tilstrækkeligt
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høje C-vitaminkoncentrationen i vævene var direkte selektivt giftigt for
cancercellerne, men gavnligt for alle andre celler.

Denne biokemiske iagttagelse muliggØr en enestående form for
orthomolekylær - og derfor bivirkningsfri - kemoterapi. Problemet ved
normal kemoterapi er, at den benyttede medicin faktisk er et giftstoi der
ofte er næsten ligeså giftigt for normale sunde celler som for cancercellerne. Den effektive dosis er derfor ofte meget tæt på at være en dødelig dosis, hvad den utvivlsomt undertiden også bliver. Ved brugen af Cvitamin står vi derimod i en ganske anden situation. Alle normale sunde
celler trives med C-vitamin; men cancerceller gør ahseikke. Årsagen er
følgende: C-vitamin fremmer - blandt mange andre ting - de sunde cellers
produktion af enzymet katalase. Dette enzym fungerer som specifik
antioxidant ved at neutralisere frie radikaler af gruppen peroxider - altså
overilter - der naturligt dannes af organismens egne stofskifteprocesser
eller tilføres udefra, for eksempel gennem føde og forurening. Nu dannes
der 10 til 100 gange mere katalase i sunde celler end i cancerceller. Dette
gØr selvfglgelig, at cancerceller bliver tilsvarende sårbare overfor peroxider.

C-vitamin fremmer imidlertid ikke alene katalaseproduktionen, men også
dannelsen af - peroxider! Disse har nemlig også en fornuftig og nØdvendig
funktion i organismen, specielt i dennes immunforsvar, hvor peroxider benyttes direkte til at ,,afsyre" for eksempel vira og svampe - og cancerceller!

Efter at have iagttaget C-vitaminets evne til selektivt at dræbe cancerceller i cellekulturer, begyndte forskerne at overveje muligheden af ved
hjælp af C-vitamin infusioner at etablere en så hgj kontinuerlig koncentration af C-vitamin i patientens væv, at denne ville dræbe samtlige cancerceller.

I

det fglgende lykkedes det faktisk at udvikle sådanne behandlingsprogrammer der, kombineret med andre orthomolekylære substanser som
liponsyre (lipoinsyre) og vitamin K-3, viste sig at have en dramatisk virkning, idet man med disse metoder var i stand til at redde en række tilsyneladende dødsmærkede patienter.
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Den i USA udviklede behandlingsprotokol tilbydes nu af en række klinikker i Danmark. Protokollen ligger også på internettet (37). Det er meget
væsentligt, at denne behandlingsprotokol fplges ganske n@jagtigt, og at
infusionen udføres og overvåges af en trænet behandler.

i nyrer
Cancerrisikoen hos cigaretrygere er fordoblet.

C-vitamininfusioner synes at være specielt effektive ved cancer i urinvejene. Skønt den alternative behandling i dette tilfælde f6rst startede efter at den cancerangrebne nyre var blevet fjernet, er tilfældet relevant.
Patienten i dette ofte omtalte tilfælde var en 7}-åtrigmand, der 3 måneder
efter operationen udviklede metastaser i lunger, lever og omkring aorta.
Han begyndte da et behandlingsforløb med 30 gram C-vitamin som intravengs infusion 2 gange ugentlig. Få uger senere kunne man iagttage en
dramatisk forbedring af hans tilstand. R6ntgen afslgrede, at svulsterne
omkring aorta var forsvundet og spredningen i lungeme væsentlig reduceret. Opf6lgende unders@gelser de næste 3Yz fu viste ingen tegn på cancer.
Den oprindelige behandling reduceredes efter 7 måneder til 6n infusion
per uge de fglgende 8 måneder, derefter 15 grams infusioner ugentligt de
næste 6 måneder.

Patienten var uden nogen symptomer på cancer da han af anden årsag 12
år efter diagnosen afgik ved døden i en alder af82 Frr.
Andre tilsvarende gunstige behandlingsforlØb er blevet dokumenteret (37).
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i

blære

Sødemidler og cigarettter er på anklagebænken, når det gælder blærecancer, og det samme er klorvand og kaffe.

Cigaretrygere - altså, ikke blot rygere, men cigaretrygere - har sammenlignet med ikke-rygende to til tre gange stØrre risiko for at få blærekræft.

Klorineret vand tegner sig for omkring en tiendedel af alle tilfælde af
blærecancer i USA, dette if@lge en undersggelse fra to amerikanske
topuniversiteter. Samme kilde hævder, at folk der regelmæssigt over lænperioder drikker klorineret vand, forøger deres blærecancerrisiko med
-eere
hele 2I7o.
Maskinarbejdere, lastbilchauffører og folk, der arbejder med kemikalier,
tilhører også risikogruppen.

Ikke alle alternative behandlingsmetoder er naturopatiske eller orlhomolekylære. Alligevel bør de undertiden omtales i en fremstilling som denne,
især selvfølgelig hvis de er patientvenlige og præsenterer et realistisk
behandlingstilbud med udsigt til stØrre positivt resultat, mindre @kologisk
belastning, ringere risiko og fæne bivirkninger end den lægekonventionelle
fiemgangsmåde. Der findes mange sådanne metoder, og når de kan kaldes alternative skyldes det selvf6lgelig, at de er ægte alternativer til de her
ti1 lands i det offentlige lægeregi accepterede behandlingsprogrammer.
Specielt når det drejer sig om blærecancer, findes der et sådant alternativ,
der bør komme under overvejelse. Det drejer sig om brugen af BCG vaccine. udviklet af mikroben Bacillus Calmette-Gue rin, en svækket stamme
af Mycobacterium bovis, der globalt benyttes til vaccination mod tuberkulose.

Immunstimulation i cancerbehandlingen ved hjælp af vacciner har en lang
forhistorie, der strækker sig over hundrede år tilbage til den amerikanske
læge Coleys såkaldte toxinbehandling og dens ofte forbløffende, men stærkt
forkætrede resultater, Coley og kollegaer blev - ganske uberettiget - stemplet
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som kvaksalvere; men i den senere halvdel af 1900-tallet gryede en vis
forståelse for immunsystemets funktion i cancerforsvaret og -behandlingen. Dette medførte blandt andet, at vaccinationsterapi mod cancer fik en
chance, og i 70-erne behandlede den halv-geniale, men også herhjemme
ofte kritiserede dr. Hans A. Nieper talrige patienter med vacciner og opnåede hermed ofte gunstige resultater.

BCG-behandling kom på fode

i

70'erne; men

fik ikke

megen gennem-

slagskraft, da resultaterne ofte var vanskelige at tolke. Direkte påvirkning
af cellerne - på hudflader og slimhinder - gav dog ofte forblgffende gode
resultater, og en strategi for blærecancer, hvor man badede overfladecellerne i blærens slimhinde med vaccinen, udvikledes efterhånden.

Metoden fremstod som en absolut forbedring af lægernes standardbehandling. Normal kemoterapi resulterede i en remission hos kun halvdelen
af patienterne, og i denne gruppe var 5 år senere mindre end en femtedel
symptomfri. BCG gav derimod en remission på 877a og efter 5 år var
80Va af patienterne uden tegn på cancer.
Den hpje remissionsscoring er bemærkelseværdig; men langtidseffekten
er måske endnu mere forblgffende indenfor en sygdomsgruppe, hvor 5
års overlevelse normalt i statistisk sammenhæng defineres som helbredelse !

BCG-behandling er ikke uden bivirkninger. Ofte forekommer feber og
influenzalignende symptomer, betændelsesreaktioner, undertiden blødninger og prostatagener. Det er imidlertid muligt at kombinere behandlingen
med orlhomolekylære midler, der væsentlig vil afbøde disse gener og sam-

tidig fremme og stabilisere resultaterne (31X38).
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i prostata
Kræft i blærehalskirtlen er blandt amerikanske mænd den næsthyppigste
årsag til cancerdØd. Den forbløffende stigning i antallet af disse patienter
- 2lvo fra1993 til 1994,fra 1990 til 1994 næsten en fordobling af tilfælde
- kan, så paradoksalt det kan lyde, skyldes de videnskabelige fremskridt
indenfor forskningen, specielt muligheden for at screene større grupper
ved hjælp af en simpel blodprgve, der kan afsløre det prostata specifikke
antigen - oftest forkortet til PSA.
Umiddelbarl burde et sådant fremskridt være meget velkomment, da et af
de væsentligste problemer ved prostata cancer altid har været, at sygdommen ofte erkendes meget sent i sit forløb og da i det lægekonventionelle
regi er umuligt at behandle med nogen grad af succes.
Indlysende er det selvfølgelig også, at ved at benytte en sådan ny teknik,
vil man - i hvert fald over en periode - erhverve over en bred kam et langt
større antal positive diagnoser, nemlig fgrst og fremmest alle dem, der ved
brug af tidligere metoder først ville være registreret senere. Alene dette
vil give en skævhed i det statistiske billede.

Yderligere viser det sig, at mange af de svulster, der bliver erkendt ved
denne metode, ofte er så små og så inaktive, især hos ældre individer, at
sygdommen næppe ville nå at komme til udbrud indenfor patientens forventelige levetid. Disse svulsttyper er langt de mest udbredte, og efter en
række ekspefters mening er det bedste man kan gøre at ignorere dem. Vi
står altså her overfor muligheden for en overdiagnostiseringseffekt, der
let kan blive en stØrre belastning for patienten end en egentlig hjælp.
Interessant er det, at der findes paralleller til denne situation indenfor andre grene af cancerforskning og behandling. For eksempel med hensyn til

brystcancer har man nu takket være mammografi sine steder en
overdiagnosticereingssituation, som både læger og patienter i stigende grad
har svært ved at tage stilling til.
Yderligere, når det drejer sig om PSA, er der det forhold, at man hen ad
vejen har måttet erkende, at en hgj PSA-værdi - hvilket vil sige over 4 56

kan skyldes andet end caneer, og at en lav PSA-værdi ikke udelukker
tilstedeværelsen af sygdommen.

Betragt disse data i lyset af andre rapporter, der beretter at udskiftningen
af intens behandling med kirurgi, hormoner, kemoterapi og stråling og indfgring af mindre drastiske afventende behandlingsformer har reduceret
d6deligheden hos denne gruppe patienter. I denne sammenhæng må det
også nævnes, at det af mange læger foretrukne middel - anti-testosteronbehandling - i selv en ret snæver tidsramme synes at forværre patientens
muligheder.

Disse perspektiver må selvf6lgelig ikke tilsløre, at prostatacancer i fuldt
udbrud er en meget alvorlig sag. Men set fra en altemativ synsvinkel er
det ikke nogen dødsdom.
Som forholdene er, vil der imidlertid være al mulig god grund

til

at gØre en

forebyggende indsats. Plus/minus-listen ovenfor kan her suppleres med
nogle punkter.
Overvægt synes af disponere for prostatacancer, så vægtjustering er væsentlig. Høj indtagelse af kød og mælkeprodukter er ligeledes en risikofaktor, og det samme er ringe fysisk aktivitet.
Tomater i store mængder har en gunstig indflydelse og det samme gælder
fiskeolie, E-vitamin og sel6n samt soyab6nner.
Tankevækkende er det, at svulstvæv fra patienter med prostatacancer
afslgrer h6je koncentrationer af det ekstremt giftige tungmetal kadmium.
Kadmium aflejrer sig med forkærlighed i de biokemiske lommer, der opstår, hvor zink mangler. Blærehalskirtlens store zinkbehov, som allerede

tidligere

i

denne tekst er omtalt, g@r den særlig sårbar overfor det

cancerprovokerende kadmium. Vævsprgverne bekræfter dette forhold.
Både zink og sel6n kan medvirke til at blokere effekten af kadmium.
Nyre- og urinvejscancer vil, såfremt den sygelige udvikling ikke i tide stoppes,
sprede sig til omkringliggende organområder og dermed også ofte til knog-
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leme i underliv og ekstremiteter. Den lægekonventionelle opfattelse er, at
når disse metastaser indtræder, er patienten på længere sigt tabt. Den
altemative erfaring er heldigvis meget anderledes. Knoglemetastaser indebærer at knoglemassen smuldrer med de indlysende konsekvenser dette
indebærer, i første række invaliditet og smerter. Denne tilstand kan modvirkes og blokeres; men @jensynlig fordi danske læger allerede i dette stadie betragter patienten som foftabt, foretager man sig sjældent noget konstruktivt for at give patienten st@tte og bevare fprligheden. Styrkelse af
knoglestrukturen og blokering af dens destruktion kan ellers i denne svære

situation bringe megen lindring og bevare håbet og muligheden for
genvindelse af normal sundhed og aktivitet.
Bortset fra generne, smerterne og manglen på fBrlighed hos den opgivne
patient - og hvem kan se bort fra alt dette? - så er der også dette forhold
at tage i betragtning: Såfremt nu patienten overlever - trods lægernes negative forventninger - skal vedkommende så være henvist til et liv i smerter og med nedsat førlighed, fordi de behandlende medikusser ikke ulejligede sig med at tage højde for overlevelsesmuligheden?
Når knogler smuldrer, skrider og frakturerer, som de så ofte gØr hos disse
patienter, så medf6rer de smerter - blandt andet på grund af klemte nerver - og invaliditet. Især fordi et stigende antal af disse patienter overlever
deres cancer, bør man selvf6lgelig tage h6jde for disse problemer, som
uden st@rre besvær kan undgås.

Didronate, for eksempel, er en farmaceutisk medicin af gruppen
bifosfonater. Der er ikke her tale om et orthomolekylært eller naturopatisk
middel eller en medicin uden bivirkninger. Men fordelene ved dens anvendelse indenfor en bestemt patientgruppe opvejer så definitivt ulemperne,
at det er groft uetisk ikke at anvende den. De styrker knoglevævet og
hindrer dets destruktion. Derfor bruges de rutinemæssigt i vore nabolande
ved egentlig knoglecancer såvel som knoglemetastaser.
Groteske er de tilfælde, hvor patienter har overlevet en svær cancer med
knoglekomplikationer for blot derefter at være henvist til en smerlefuld,
forkrøblet tilværelse, fordi man i det konventionelle behandlingsregi ikke
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ulejligede sig med at tage hgjde for den mulighed, at de faktisk kunne
overleve.

t

Som nævnt ovenfor under omtalen af tranebær opnår mange patienter
med cancer i urinvejene betydelig lindring ved at indtage tranebærkapsler
som del af deres tilskudsprogram.
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Økologisk og orthomolekylær sygdomsbehandling
Igennem den sidste menneskealder er gkologi som holdning og princip
slået igennem i vort samfund. Tidligere, til engang i 70'erne, var ordet og
begrebet ukendt udenfor nogle ganske få engagerede miljger. Idag forstår
alle informerede grupper, at vi ikke vil være i stand til at overleve på denne
planet, med mindre vi fungerer på naturens egne vilkår og respekterer
disse. Beskyttelsen af miljøet ud fra en gkologisk bevidst holdning og strategi er en sag med hgj prioritet på den politiske dagsorden, og selv om
resultaterne af disse bestæbelser stadig lader meget tilbage at @nske, er
der ingen tvivl om, at interessen og engagementet har bred opbakning i
befolkningen.

Det gælder den ydre pkologi - vand, luft, jord, dyreliv. Den har vor opmærksomhed. Hvordan med den indre økologi? Hvordan beskytter vi vor
egen organismes indre miljØ? I hvilken udstrækning respekterer vi vore
egne cellers behov for at leve og fungere på naturens vilkår?

Her ligger forholdene noget tungere. Godt nok har de senere tiår set en
betydeligt forbedring af mange fgdevarer, og @kologiske og biodynamiske
produkter er nu indenfor rækkevidde i dagligvaresektoren. Men de samme
år har også set en beklagelig forværring af forureningen og andre negative
faktorer, der har sat sine tydelige konsekvenser i folkesundheden - flere
allergiske sygdomme, flere mentale tilfælde, nedsat frugtbarhed, mere
cancer, fl ere senildemente.

I vor berettigede bekymring for det ydre mi1j6, har vi mestendels overset
vort eget indre mi1j6. Dette kombineret med en ærkereaktionær holdning
indenfor den offentlige sundhedssektor har skabt katastrofale forhold for
vor helseforvaltning og vor sygdomsbehandling. Først i de seneste år har
man i den offentlige sektor erkendt og indrBmmet, at sundhed og helse
ikke er områder, der betryggende kan forvaltes alene som et socialpolitisk
anliggende; men at folk, hver enkelt borger, faktisk har pligt til at tage
ansvar for egen og andres helse. Den pågående debat om rygning og
alkohol er eksempler på den nye holdning; men også om den seje modstand denne holdning møder. Situationen tegnes skarpt i skrivende stund,
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hvor en sundhedsminister netop er blevet gået, angiveligt blandt andet fordi

hans klare modstand mod rygning fornærmede en væsentlig gruppe af
hans partis kernevælgere.

Politisk lethargi og træden vande er kun en del af helseproblemet. Manglen på præcis forståelse af den indre gkologis vilkår er måske det st@rste
problem. I den ydre Økologi har industrisektoren et stort ansvar for
forureningssituationen; det har den også i den indre 6kologi, ikke blot gennem forureningen og den industrielle forvanskning af vore madvarer, vort
drikkevand og luften omkring os, men også gennem den massive medicinforgiftning, der ikke blot rammer enkeltindividet men - gennem udsivning
ad talrige kanaler - rammer hele miljget. Resistente mikrober, hormoner i
fgde og drikke, forskruede gener - et biokemisk mareridt er på trapperne!
Dette mareridt henter, paradoksalt nok, en meget stor del af sit materiale
fra lægemiddelproduktionen. Selve spgrgsmålet om nødvendigheden af
og berettigelsen af brugen af disse belastende stoffer må derfor bringes i
fokus. Opvejer de terapeutiske fordele virkeligt de ulempel som brugen
af dem medfører? Kravet må klart være, at der, så vidt det overhovedet er
muligt, indføres effektive alternativer til disse farmaceutiske forureninger.

Analyserer man denne situation, stykke for stykke, ved at gennemgå
sygdomsgrupper, mediciner, alternative midler og sammenligne data punkt
for punkt, fremstår et meget forbløffende perspektiv: De etablerede syntetiske og forurenende mediciner kan i vid udstrækning undværes. Ikke
blot er de i mange tilfælde unØdvendige, de er også i vid udstrækning uden
helbredende virkning, sundhedsnedbrydende og har så belastende bivirkninger, at mange patienter opgiver at bruge dem, enten fordi de direkte
gener er værre end sygdommens symptomer eller fordi angsten for langtidsvirkningerne får dem til at stoppe indtagelsen.

Samtidig kan de med fordel erstattes af Økologisk acceptable, ikke belastende, legemskompatible alternative midler, der er mere effektive og uden

bivirkninger. Disse midler er ikke forurenende og belaster ikke milj6et. De
er tilmed som regel betydeligt billigere end de farmaceutiske mediciner.
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Lad os tage et eksempel:
Den farmaceutiske standardmedicin Proscar er det foretrukne lægekonventionelle middel mod BPH. Proscar - der også bærer navnet finasterid er i en intens markedsføring blevet fremhævet som det eneste effektive
middel på markedet. Det var det fØrste BPH-middel, der blev anerkendt
af sundhedsmyndighederne i USA. Proscar blokerer omdannelsen af testosteron til DHT. Af BPH-patienter, der bruger Proscal vil377a eller
færre efter 1 års indtagelse kunne forvente en klinisk forbedring, og ingen
forbedring kan forventes indenfor de første 6 måneder. Vandladningsevnen
Øges over 12 måneder med 167o.I dette forløb vll5Va af patienterne lide
af f6lgende bivirkninger: nedsat kønsdrift, problemer med sædafgang og
impotens.

Savpalmeekstrakthæmmer ogsåDHT og blokerer samtidig dette hormons
adgang til cellernes receptorer. Midlet gavner 90Vo af patienterne almindeligvis indenfor 4 til 6 uger og har ingen bivirkninger. Vandladningsevnen
Øges over 3 måneder med387o. Prisen i forhold til Proscar er i gennemsnit mindre end en trediedel(49).
Tilsvarende sammenligninger kunne foretages mod en lang række andre
midler. Eksempelvis : Antibiotika sammenlignet med tranebærsaft. Antibiotika sammenlignet med C-vitamin. Konventionel nyrestensbehandling
sammenlignet med magnesium + vitamin 8-6. Mønstret er det sanune,
både med hensyn til effektivitet, ufarlighed og Økonomi scorer de alterna-

tivemidler.
Går vi til andre sygdomsgrupper - cancer, gigt og rheumatisme, hjerte/
karsygdomme - gentager dette mønster sig.
Væsentlige som disse dala er, udgØr de dog stadig kun en del af det overordnede billede. At de her nævnte naturrnidler er @kologisk acceptable og
legemskompatible er af central betydning. Betegnelsen orthomolekylær
for sådanne midler blev lanceret af nobelpristageren Linus Pauling allerede
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i

1968.

,,Orthomolekylært er et nyt ord og et svært ord, men det vil snart vise sig at
være nyttigt og praktisk at kende det, Det orthomolekylære er det, der
består af eller benytter de rette molekyler. Orthos på græsk betyder det
rigtige eller det korrekte. Vi genfinder ordet i ortodoksi, den rette lære,
ortografi, den rette skrift; og ortopædi, den rette træning og behandling,
nemlig af funktionsfejl.
Betegnelsen orthomolekylær blev introduceret i moderne videnskab af den
geniale biokemiker og dobbelte nobelpristager Linus Pauling. Ved brugen

af de rette molekyler

i de rette mængder i organismens cellemilj6

opnår

man den optimale indre @kologi, hvor organismens selvhelende kræfter får

de bedste muligheder for at udligne mangler og overvinde lidelser. De
rette molekyler er de, som legemet allerede kender og anvender, som er
legemskompatible og derfor naturligt indgår i kroppens funktioner. Sådanne
orthomolekylære substanser vil i første række være nutrienterne - altså
mineraler, vitaminer, aminosyrer, essentielle flerumættede fedtsyrer, enzymer af den type kroppen selv organiserer og andre ernæringsfaktorer,
som menneskeslægten gennem talrige årtusinder har lært at optage, afgifte og udnytte.

Orthomolekylær behandling virker altså helbredende ved at fremme den
naturlige indre økologi. Den står således i modsætning til vor tids lægebehandling, der fortrinsvis er xenomolekylær, altså fremmedmolekylær, med
foretrukken brug af legemsfremmede syntetiske farmaceutiske substanser, der ikke samarbejder med den indre økologi, men tværtimod forgifter
den, på sarnme måde som sprøjtemidler, kunstg6dning og industriforurening forgifter både det ydre og det indre miljg." (39)
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Ordforklaring
Hvor betydningen af et ord er forklaret

i selve

teksten, findes henvisnin-

gen gennem stikordsregisteret.

lithotripsis - græsk: stenknusning, specielt om destruktion af nyresten ved
hjælp af lydbBlger; findelingen af stenen muliggØr udskillelse gennem med
urinen.

prolokrin - et hormon fra hypofysens forlap, fremmer mælkesekretionen,
men har også andre funktioner; Øger optagelse af testosteron og DHT i
prostata og dermed BPH, som derfor ofte behandles med prolaktinhæmmende midler.
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Produktinformation
AI.C
Deklaration: To gelatinekapsler
indeholder:

C-vitamin fra sagopalme
Kalcium (som kalciumkarbonat)
Magnesium (som magnesiumkarbonat)

1.500 mg

100mg
50 mg

Er produceret uden allergener fra gær, mælk, hvede, citrus, soja og majs.

Uden tilsatte smagsstoffer.

Pakningsstørrelse: 100/200 kapsler.
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Echinaforce
dråber (tinktur) & tabletter
Naturlægemiddel
Lindrende naturlægemiddel mod lettere forkølelsessymptomer. - Mod
alle typer infektionssygdomme, mod
ondt i halsen, mod bihulebetændelse,
allergi, høfeber, sår og bylder, betændelse i venerne, et naturligt antibiotikum: stimulerer binyrerne.

Bestanddele:
urt Echinacea putpurea L. herba
rod Echinacea purpurea L. radix

Rød solhat,
Rød solhat.

95Vo
57a

- yderligere for tabletternes vedkommende:

Laktose
Magnesium
Solani

stearat

amylum

Alkoholprocent:

Hjælpestof
Hjælpestof
Hjælpestof
51.0

Dosering, voksne:
30 dråber i lidt vand 3 ti1 5 gange daglig.
I akutte tilfælde: 50 dråber i et glas vand, som drikkes i små slurke gennem hele dagen. EvL 20 dråber hver halve time, indtil bedring indtræffer.

- eller:

til 5 gange daglig. 1 tablet svarer til 10 til 15 dråber Echinaforce tinktur. (86r ikke anvendes til bøm under 12 år uden lægens anvisning.)
2 tabletter 3

Pakninger:
70

50 ml

/

100 ml I

200mIltabletter.

115 stk.

Gyldenristhe
Levnedsmiddel
Vanddrivende, nyrelidelser, blære- og
prostataforstyrelser, hudlidelser,
gigtproblemer, ildelugtende sved,
fremmer udskillelsen af affalds stof-

fer, udrensende.

Bestanddele:

Gyldenris
Birkeblade

Vejpileurl
Padderok
Stedmoderblomst

Dosering, voksne:

(Solidago virga aurea A.)
(Betula pendula R.)
(Polygonum aviculare L.)
(Equisetum arvense L.)

40 gram
30 gram
15 gram
10 gram
5 gram

(Viola tricolor L.)
2

til 3 kopper daglig eller efter behov.

1 spsk. overhældes med en halv

kogende vand. Trækker

Pakninger:

130 gram - nok

i

10

liter

til20 minutter.

til ca. 15 liter the.
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Hajbrusk - BiOrto
Kosttilskud

Deklaration: Hver gelatinekapsel
indeholder:

Hajbrusk (vakuum fryset@rret)

740m9
Ingen udtræksmidler eller andre kemi-

ske stoffer er benyttet ved mikrofineringsprocessen. Fremstillet af spe-

cifikke hajarter ved en temperatur-, pH- og fugtighedskontrolleret mekanisk proces, der maksimalt bevarer de aktive substanser.
Produktet indeholder ikke gær, hvede, majs, soja, mælk, salt, sukker, æg,
farvestoffer eller konserveringsmidler.

Doseringsforslag: 4 kapsler 3 gange daglig i 3 uger. Derefter 1 kapsel6
gange daglig. (NB! Denne dosering gnlder ikke sygdomsbehandling!)
Derefter fortsættes med halv dosering = 2

til3

kapsler 3 gange dagligt.

Opbevares tørt og køligt.

PakningsstØrrelse: Kapsler - 90 og 270 stk
Pulver
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- 225 g. og 1500 g.

Mektamin - BiOrto
Kosttilskud

MEKTAMIN er et naturligt citrusfiberprodukt, hvorfor variationer i
f'arve, struktur og smag kan

me'

forekom-

MSKTaMIN
90 Kapslcr

Txiffi

r-i,'

lngredienser: Citrusfiber, gelatine,
tablethiæl nestoffer ( m ikrokrvsta l insk
cellulose, magnesiumsalte af fedtsyrer)

Daglig

dosis:

2-3 kapsler, skylles ned med et glas vand.

Opbevares utilgængeligt for børn.
Opbevares tørl o g kgligt, tæt tillukket

Bør kun efter aftale med læge eller sundhedsplejerske anvendes af gravide eller børn under 1 år.

Hver kapsel indeholder:
Modificeret Citruspectin (MCP)

Pakninger:

800 mg

90 eller 180 kapsler
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Sel6n tabletter
Deklaration: Entabletindeholder:
Selen (i form af methionat)
125 mkg

Pakningsstørrelse: 60 tabletter

T[anebærsaft kapsler

#æ

Deklaration: - Naturren koldkoncentreret sprayt@rret amerikansk

saft af tranebær

(Vaccinium

makrocarpus) i 500 mg kapsler med
naturlige anti-oxidanter.

ib:.&94s3$Stt.j,',

'

*{mnÅuti{llt*l}u
r ,i,r., rliljltillnl -

i

Cr.rrtlrtrrt
fid rLldbrr({t,rd}l ..

Indikationer: - Infektioner i urinveje,
urinvej sbetændelse:

akut:

*w--\t:€*å,æbtl

ån"

re

Doseringsforslag:
'k

,t
'å

) 6 kapsler 3 gg. dagligt en time før måltiderne
)

x kronisk:

) 4 kapsler 3 gg. dagligt en time før måltiderne

Kombinationsforslag: - C vitamin:
+ Total-A + bioflavonoider.
Pakningsstørrelse: 100 kapsler.
14

10 gram dagligt i jævnt fordelte doser

ZinkKapsler
Stærkt vitamin/mineral

Deklaration:
Hver gelatinekapsel indeholder

Zink (keleret som zinkglukonat og
zinkpicolinat)
30 mg

,ilK{,,..

gær,

Er produceret uden allergener fra
mælk, hvede, citrus, soja og majs. Uden

tilsatte

roils

:å

smags stoffer.

OBS! Til konstatering øf zinkmangel benytter man BIOFORCE Danmark dingnosticerings-middel ZT = ZinkTest.

Doseringsforslag:
Dosis: I kapsel dagligt

*

akut:

*

kronisk:

Pakningsstørrelse:

)

) - maksimum

60 mg svarende

til2

kapsler.

)

-

100 kapsler
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Zink Sugetabletter
Kosttilskud

Deklaration:
Hver sugetablet indeholder 23 mg zink
bundet, aminokeleret og som glukonat.
samt 30 mg C vitamin.
',,,.,,..

Er produceret uden allergener fra gær,
mælk. hvede. citrus, soja og majs. Uden

:,:t;tt,,,,.,,,,,,,,,,

,

tilsatte smagsstoffer.

OBS! Til konstatering af zinkmangel benytter man BIOFORCE Danmark diagnosticerings-middel ZT = ZinkTest..
Doseringsforslag:

* som kosttilskud suttes et eller to bolcher dagligt.
* akut:
x

kronisk:

)
) - maksimalt 3 bolcher dagligt sv. t. 69 mg
)

Pakningsstørrelse: - 75 sugetabletter.
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Solidamin 10
Naturlægemiddel

Let vanddrivende naturlægemiddel,
specielt ved initationstilstande i urinvejene.

Stimulerer nyrefunktionen, urindrivende, modvirker Ødemer og hgjt
blodtryk, betændelser i urinvejene,

nyrebækkenkatahr. nyresten. gigt,
arthritis, rheumatisme, ledegigt, forstØr-

relse af prostatakirtlen, blærekatahr, eksem.

Bestanddele:

Krageklo

(Solidago virga aurea)
(Betula pendula)
(Ononis spinosa)

Padderokke

(Equisetum arvense)

Alkoholprocent:

47.0

Gyldenris
Birkeblade

69Va

lSVo
7Vo
6Vo

Dosering, voksne: 30 dråber i lidt vand 3 til 4 gange daglig.
(Bør ikke anvendes til børn under 2 år uden
lægens anvisning.)

Pakninger:

50

ml

/

100 ml
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Prostasan
Naturlægemiddel

Mod vandladningsbesvær betinget af
godartet lettere forst@rret prostata, når
læge har udelukket anden årsag til syg-

dommen. Reducerer hyppig vandladningstrang, forkorter vandladningstiden, reducerer,,efterdryp" og risikoen

for blærebetændelse, fremmer total
blæretgmning.
Bestanddele:
Savpalmefrugt

(Sabal Serrulata)

Gelatine
Glycerol
Jernoxid

Farvestof

Dosering:

1

Pakninger:

30 kapsler
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320mg

kapsel daglig

/

60 kapsler/ 90 kapsler

Stikordsregister
*

* influenza ..................... 2l * prostata.... 35-31 , 40- 4l
* intravenøs infusion .....54
45, 51 ,7;
..... 44,45 * kaffe........... 6, l0-l l,26, * randomiseret ......... 22, 30
* blpdninger ................... 57
...... 29, 30, 34, 47, 50, s5 * rektoskopi ................... 36
* bromocriptin ............... 38 * kalcium........ .......... 32,'70 * rheumatisme ...... -... 26, 7 5
allergier....... ................. 26
...... 41, 42,

* beta-sitosterol

*

cancer....... 20, 24, 26, 30,
....... 36-38, 48-49, 51 -58,
60-61, 63, 68-69
daidzein...... ................. 42
diabetes ................,...... 10
dobbelt-blindet........... 22,

* karsygdomme..............
* katalase .......................

63
53

* klitoris ........................... 9
*
* kopper' ................... 6, 29,
*
* kød.................. 33-34, 58
*
* ledegigt ........................ 75
.30,42,46 * mavesåLr ....................... 20
* E-vitamin ..............59, 68 * methionin .................... 34
* Escherichiacoli ..... 1 1, 66 * MSG........................... 50
* finasterid............... 38, 63 * nyresten
3-5, 10,
* fisk .............. .... 33-34, 49
. 13, 25-3t, 33-35, 65, 7 5
* genistein ...................... 42 * osteoporose .......... 26, 3 |
* glycin .......................... 4l * oxalatsten .............. 29, 32

*

gr@nkål .................. 29-30

*

persille

29-30,34

*
*
*
*
*
*
*
*

sarheling ...................... 52

smerter

25, 59,60
sportsskader ............... 47
stikkelsbær.. ....... 3-4, 6-7
stråleskader ................. 52
stranguri ...................... 46
stress ........... .......... 12, 42
the ............... ... 26, 49, 50,
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