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Ortomolekylær medisin

Naturlig vitamin E motvirker kreft – tabloidpressen feilinformerer
Tabloidpressen og ulike nettsteder1 rapporterer gjerne om negative virkninger av vitaminer og
mineraler, trolig fordi dårlige nyheter selger bedre enn gode. En årsak til at mange er negative
til vitaminer, er at farmasøytisk industri betaler for studier som bruker syntetiske i stedet for
naturlige vitaminer, bruker for små doser og ikke finner gunstige effekter. Forskere utfører
gjerne forsøk med mus og rotter, selv om resultatene av slike forsøk ofte ikke sier noe om
virkningene av naturlige vitaminer på mennesker. De får likevel mye oppmerksomhet som
bidrar til å forsterke inntrykket at store doser vitaminer kan være skadelige.
Tekst Andrew W. Saul
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Forutsigbart nok har enda en medieslakt av vitamin E fått masse oppmerksomhet i USA.
Dette spesielle angrepet er bare ett i en pinlig lang serie angrep på vitaminer. En fersk studie
skal ha vist at vitamin E til og med fremmer kreft.2
Med en så oppskrytt studie kunne forskerne i det minste ha brukt naturlig vitamin E, hvilket
de ikke gjorde. Jeg har finlest originalartikkelen. Der nevnes “vitamin E” om og om og om
igjen, men ordene “d-α-tokoferol” eller “blandede, naturlige tokoferoler” omtales ikke i det
hele tatt – bortsett fra i én referanse. Hvorfor? Fordi det er akkurat det naturlig vitamin E
kalles. Hvis forskerne hadde tatt seg bryet med å bruke naturlig vitamin E, ville det trolig ha
funnet at det hadde redusert kreftforekomsten. Her er ett eksempel:
– Hvis man tar cirka 200 mg naturlig vitamin E per dag, kan man forvente at risikoen for å få
lungekreft reduseres med 60 prosent.
Syntetisk Vitamin E er selvsagt mindre effektivt!
Hvis du pløyer deg grundig gjennom artikkelens fagsjargong, vil du oppdage at den negative
studien brukte DL- α-tokoferylacetat, et syntetisk ”pseudovitamin E”. Naturlig vitamin E
består av åtte ulike biokjemiske molekyler som kalles henholdsvis α-, β-, δ- og γ-tokoferol og
α-, β-, δ- og γ-tokotrienol. Den hyppig siterte ”Vitamin-E-forårsaker-lungekreft”-studien
overså dette. Jeg tror at forfatterne var flaue over at de valgte syntetisk vitamin E, for som
nesten alle vet, er syntetisk vitamin E det naturlige vitaminet underlegent. Derfor uttalte de
forsiktig bare én gang i artikkelen hvilken form for ”E” de brukte.
**********boks*********************
Helt gresk
Innen biokjemien er det vanlig å bruke greske bokstaver for å skille mellom ulike varianter
(isomerer) av samme molekyl. I tråd med dette skriver vi α, β, δ og γ istedenfor alfa, beta,
delta og gamma.
**************************************************

Dessuten overså forfatterne fullstendig tokotrienoler. Se etter det ordet i deres studie, som i
sterke ordelag fordømmer vitamin E. Les virkelig nøye gjennom artikkelen. Ordet finnes ikke
der, og heller ikke avisene skriver om tokotrienoler. Ikke én eneste gang.
Hvorfor? Kan det være fordi γ-tokotrienol er kjent for å ødelegge kreftstamceller?

• Forskning publisert i International Journal of Cancer viser at γ-tokotrienol, en kofaktor som
finnes i naturlig vitamin E, faktisk dreper prostatakreftstamceller. Det er fra disse cellene
prostatakreft utvikler seg. De enten er eller blir raskt motstandsdyktige mot cellegifter.
Likevel inneholder naturlig vitamin E-komplekset akkurat det som dreper kreften. Mus som
fikk γ-tokotreniol i fôret, viste en forbløffende 75 prosents reduksjon i dannelsen av
kreftsvulster.3
• γ-tokotrienol motvirker også effektivt eksisterende prostatakreft.4,5
Konstruert for å mislykkes?
Syntetisk vitamin E ble valgt. Det fungerte ikke. Naturlig vitamin E ble ikke brukt, ei heller
tokotrienoler. Jeg utfordrer enhver forsker eller journalist til å bortforklare disse utelatelsene.
Basert på data fra USAs landbruksdepartement6 (USDA) inntar så forbløffende mange som 90
prosent av alle nordamerikanere ikke en gang den lave, anbefalte dagsdosen av vitamin E.
Hvis man forteller folk at de ikke bør ta vitamin E, vil de dø som fluer. Medisinske media
burde skamme seg.
Hvis du vil vite mer om hvordan vitamin E og andre antioksidanter motvirker kreft, finnes det
nok av studier.7,8,9,10,11
********* boks*************************
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