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Ortomolekylær medisin

Ingen dødsfall fra kosttilskudd i USA
Tross påstander om at kosttilskudd i store doser kan være farlige, rapporterte USAs nasjonale
forgiftningssentre om at ingen døde av kosttilskudd heller ikke i 2013.1,2,3,4,5 Det betyr ingen
dødsfall etter inntak av mineraler, vitaminer, aminosyrer, urter eller homøopatiske midler.
Selv om norske tilsynsmyndigheter har anmeldt leger som bruker store doser vitaminer
terapeutisk, har de aldri dokumentert dødsfall etter inntak av kosttilskudd. Påstanden om at
næringskonsentrater inntatt i doser som ortomolekylære terapeuter anbefaler, kan være farlige
ved langvarige inntak, er aldri dokumentert. Andrew W. Saul har lest myndighetenes siste
rapport og oppfordrer kritikerne til å dokumentere sine påstander.6 Han venter nok forgjeves.
Tekst Andrew W. Saul

Oversatt/tilrettelagt av Dag Viljen Poleszynski

Ikke engang ett dødsfall ble forårsaket av alle kosttilskudd i 2013 ifølge de nyeste dataene
som er samlet inn av USAs nasjonale giftkontroll (National Poison Data System). Den nye,
årsrapporten på 251 sider fra kontrollsentralene American Association of Poison, publisert i
tidsskriftet Clinical Toxicology,7,8 viser ingen dødsfall overhodet fra noe kosttilskudd.
I tillegg var det null dødsfall fra en hvilken som helst aminosyre eller urteprodukt. Dette betyr
ingen dødsfall i det hele tatt fra blå cohosh [Caulophyllium thalictroides; berberfamilien, red.
anm.], solhatt, gingko biloba, ginseng, kava-kava, johannesurt, vendelrot, yohimbe, asiatiske
medisiner, ayurvedisk medisin eller noen annen plante. Det var ingen dødsfall fra kreatin,
blågrønne alger, glukosamin, kondroitin, melatonin eller noe homøopatisk middel.
Videre var det null dødsfall fra noe kosttilskudd med mineraler. Det betyr at det var ingen
dødsfall etter inntak av kalsium, magnesium, krom, sink, kolloidalt sølv, selen, jern eller
multimineraltilskudd. I kategorien ”elektrolytter og mineraler” står det rapportert om to
omkomne fra medisinsk bruk av ”natrium og natriumsalter”. Disse er ikke kosttilskudd.
USAs nasjonale giftdatasystem er ”den eneste omfattende, nær sann tid, forgiftnings- og
overvåkingsdatabase i USA. I 2013 forvaltet fagfolk på giftstoffer landets 55 giftsentre cirka
2,2 millioner mennesker som ble utsatt for giftstoffer, hvorav barn yngre enn 6 år sto for om
lag halvparten av alle tilfeller av gifteksponering”.
Ingen mann, kvinne eller barn døde av noe kosttilskudd. Punktum.
Hvis kosttilskudd angivelig er så ”farlige” som FDA, nyhetsmediene og selv noen leger
fortsatt hevder, hvor er likene?
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