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Ortomolekylær medisin

Fem nye studier advarer mot fluor
På 1970-tallet debatterte undertegnede bruken av fluor for å motvirke tannråte. Det var da
godt dokumentert at fluor, det mest elektronegative grunnstoffet i det periodiske system,
kunne gi helseskader.1,2 Flere godt dokumenterte bøker kom seinere.3,4 I mild form fører
fluorbruk til hvite flekker på tennene (flekkemalje), i verste fall kan det føre til kreft. Nye
studier5 støtter tidligere forskning som viser at fluor er helseskadelig også i små doser inntatt i
vann, tannkrem, tabletter og pensling. Årsaken til tannråte er ikke fluormangel, men sukker
og andre raffinerte karbohydrater, som også gir en rekke andre helseskader. Beeber med flere
gjennomgår fem nyere studier som bekrefter at fluor er uønsket i enhver dose.
Tekst Paul Beeber,6 New York State Coalition Opposed to Fluoridation, Inc.7
Oversatt/tilrettelagt Dag Viljen Poleszynski
Fem nye publiserte studier støtter tidligere forskning som kobler fluorider til sykdom i
skjoldkjertelen; AD/HD; overdosering av barn som får morsmelkerstatning og skjevheter i
offentlige rapporter. En studie avslører at gravide kanadiere har høyere fluoridnivåer i urinen i
områder med vannfluoridering enn i områder uten vannfluoridering, hvilket tidligere studier
har knyttet til lavere IQ hos barn.
o Fluoreksponering kombinert med jodmangel er knyttet til skjoldkjertelsykdom,
rapporterte forskere i desember 2018.8 Dette er den første epidemiologiske
undersøkelsen av lave doser med kronisk fluorideksponering på skjoldkjertelfunksjon
og som også tar i betraktning innbyggernes jodstatus.
– Jeg har store bekymringer for helseeffekter av fluoreksponering, uttalte hovedforfatter
Ashley Malin, – ikke bare basert på studien vår, men også på grunn av de de andre studiene
som er publisert de siste årene.9
o Høyere nivåer av fluorideksponering under graviditeten var forbundet med flere
kriterier for AD/HD [oppmerksomhetsforstyrrelse/hyperaktivitet] og flere symptomer
på manglende oppmerksomhet [hos avkom], rapporterer forskere i en annen ny
artikkel.10 – Funnene er i samsvar med et økende antall artikler som forbinder
giftvirkninger på hjernen med tidlig eksponering for fluor, uttalte de.
– Våre funn samsvarer med en økende mengde litteratur som tyder på at det voksende
nervesystemet i fostre kan bli negativt påvirket av fluoreksponering, sa Morteza Bashash,
studiens hovedforfatter og forsker ved Universitet i Torontos fakultet for folkehelse.11
o Signifikant flere spedbarn, spesielt de som er under seks måneder, vil overstige
fastsatt øvre grense for fluorinntak hvis de bruker morsmelkerstatning utblandet med
vann som inneholder 0,7 ppm [deler per million, milligram per liter, red. anm.] fluorid,
noe som øker risikoen for å utvikle dental fluorose12 [flekkemalje, red. anm.].
– De viktigste bivirkningene forbundet med kronisk, overflødig fluorinntak er emalje- og
skjelettfluorose.13

USAs sentre for sykdomskontroll (CDC) oppfordrer til å tilsette fluorider til offentlige
vannforsyninger for å nå 0,7 ppm uten å gi tilstrekkelig informasjon til foreldre om
konsekvensene av overeksponering for fluorider.
o Organisatoriske utvalgsskjevhet underminerte integriteten i fluoridforskningen fra
starten og fortsetter den dag i dag.14 Forskerne Spencer og Limeback fant ti store feil i
et nylig gjennomført fluorideksperiment i statlig regi, nok et eksempel på hvordan
institusjonell utvalgsskjevhet kan forvrenge vitenskap til egen fordel.
o Kanadiske gravide har dobbelt som mye fluor i urinen i områder der drikkevannet er
fluoridert i forhold til områder som ikke er det.15 Tidligere meksikansk forskning
forbinder nivået av fluorid i urinen under svangerskap med lavere IQ hos avkommet.
Kanadiske og meksikanske kvinners fluoridnivå er på samme nivå, noe som gir grunn
til bekymring.
– Vi fant at fluor i drikkevann var den viktigste kilden til eksponering for gravide kvinner
som bor i Canada, sa Christine Till, amanuensis i psykologi ved Yorks helsefakultet og
hovedforfatter av studien.16
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