
Sunnheten/helsen ligger i tarmen

Del II

I del I ble fordøyelsesorganenes oppgaver og næringsmidler beskrevet.  Dessuten handlet  
det om forstyrrelser i symbioselikevekten mellom tarmflora og vertsorganisme, dysbiosen 
og dens terapi.  Del II beskriver intoleranse og allergier som kan forstyrre tarmens og 
dermed hele menneskets helse.

Intoleranser
I tillegg til antibiotika kan også andre faktorer føre til tarmbelastning og til slutt til 
sykdom.  De fleste helseforstyrrelser som blir betegnet som allergier har sin opprinnelse i
mage/tarmkanal og er kun intoleranser.  
Den intoleransen, som pga. vår fysiologi, gjelder de fleste av oss, er laktoseintoleranse.

Laktoseintoleranse.  
Blant de forskjellige type sukker inntar laktose en særstilling, da den kun forekommer i 
melk fra pattedyr (med unntak av den kaliforniske sjøløven).  Den høyeste andel laktose i 
melken finnes hos bestemte apearter (10,2g/dl), etterfulgt av mennesket (7,0g/dl), 
hopper(6,2g/dl) og de små drøvtyggere og melkekyr (ca. 4,1-4,8g/dl).  Laktosen blir 
spaltet i fordøyelseskanalen av enzymet Laktase til Galaktose og Glukose.  Prinsipielt 
utvikler et normalt foster allerede i tredje svangerskapsmåned en Laktaseaktivitet som når 
sitt høydepunkt ved fødselen.  Ved amming forblir verdien høy og faller langsomt etter
avvenning.  Klinisk skiller man mellom – hypolaktasi: mangel av enzym (Laktase) til å 
spalte melkesukkeret = Laktoseintoleranse, og – Laktosemalabsorption (mangelfull 
opptak av føde i magetarmkanalen).

Symptomer på Laktoseintoleranse
Som ledesymptom står diaree i sentrum: vanndig, skummende og syrlig diaree (såkalt 
osmotisk gjæringsdiaree), en deigaktig avføring, oppblåsthet, stor gassdannelse  i tarmen 
og meteorismus (oppblåsthet i mageregionen).  Disse pasienter tror alltid at de er for 
tykke fordi de har en oppblåst mage: magelyder, luftoppstøt, kvalme etter måltid; 
brekninger etter store måltider med mye melkesukker, krampaktige smerter i 
mageregionen etter inntak av laktose, uspesifikke symptomer som kan vise til en 
forstyrret tarm.  Forstoppelser opptreffer ikke umiddelbart etter inntak av laktose, men 
kan stå i sammenheng med laktoseintoleranse.  
I tillegg klager pasientene over å være utslått. 
Kort fortalt: alltid kun magetrøbbel

Stille diagnose
Den enkleste og billigste måte er eliminasjonsdietten: man unngår i 1-2 uker alt som kan 
inneholde laktose.  Deretter kan man daglig innta opptil 1g laktose og senere ved en 
laktosefattig diett 8-10g daglig.  Bakgrunnen for dette er kjennsgjerningen at hvert enkelt 
menneske må finne ut hvor mye laktose vedkommende kan tolerere uten at det oppstår 
tarmplager.  Hydrogen-pustetest er en belastningstest med laktose, hvor man nyttegjør 
seg kjensgjerningen at ved en laktoseintoleranse spalter de opphopete bakterier i 
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tykktarmen ufordøyd laktose.  Den herved dannede hydrogengass blir resorbert via 
tarmveggen og pustet ut gjennom lungene.
Da laktoseintoleranse ikke er noen allergi fremkaller den heller ingen immunreaksjon.
Derfor kan man ikke registrere den ved hjelp av immunologiske parametre.  

Grunner til økt laktoseintoleranse
Cirka 12 millioner tyskere (ca.15% av totalbefolkningen) lider av laktoseintoleranse. 
Denne enzymmangel som sykdomsårsak er mindre kjent i Tyskland sammenlignet med 
USA.  Da kostholdet i Tyskland de siste årtier har endrert seg på samme måte som i 
Amerika, tiltar plagene også her.  For det første har inntaket av melkeprodukter økt 
betydelig i de senere år enn forbruket i 80-årene og for det andre blir det stadig 
konsumert mer industrielt fremstilte næringsmidler.  Ferdigmat, plantemargarin, 
pølsevarer, bakeblandinger, brød og rundstykker, frossenpizza samt fastfood, men også 
medikamenter inneholder tilsetninger av laktose.  På denne måten kan den typiske 
forbruker i moderne industristater ta til seg mellom 25-50g laktose daglig uten å merke 
det.  Men det fører til belastninger av enzymsystemene, som av enkelte personer ikke 
lenger kan bli tolerert.  Og dette fører til de nevnte symtomer.  Man kan stille seg 
spørsmål hvorfor laktosetilsetningen har fått et så stort omfang.  Det er 
næringsmiddeltekniske grunner!  Tilsetningen av laktose i næringsmidler har følgende 
konsekvenser:

- Maten får en høyere viskositet, som igjen medvirker til en behagelig tyggefølelse.
- Pga. den lave søthetsgrad som dette sammensatte sukker har, får man praktisk talt 

ingen påvirkning av sluttproduktets smak;
-  Laktose har en brunende effekt på bakevarer og produkter som blir stekt eller 

bakt i fett, f.eks pommes frites og kroketter;
- En ytterligere grunn for bruk av laktose i bakevarer, er at laktose ikke endres av 

bakegjær;
- I søtvarefremstillingen bruker man laktose fordi den påvirker 

sukkeroppløsningens krystalliseringsegenskaper;
- I medikamenter blir laktose brukt som bæremateriale; Det gjelder også for 

homøopatiske midler, som for eksempel blir fremstilt etter forskrift 6HAB;
- Laktose er bæremateriale for aromastoffer og søtstoffer og tjener som 

smaksforsterker.

I fremste rekke av symptomer står diaree, som oppstår pga.den hydroskopiske virkningen 
av den uspaltede laktosen i tynntarmen, og gass og syredannelse av bakterier og gjær i 
tykktarmen.  Disse former for diaree fører ikke nødvendigvis til vektreduksjon ved 
malabsorpsjon.  Det kan heller være at pasienten får stor appetitt rett etter å ha spist, da 
det pga. resorpsjonsforstyrrelser i tarmen blir et underskudd av bestemte stoffer.  De 
ekstra opptatte kaloriene blir lagret i form av fett.

Årsakene til mangel på laktase
Globalt er laktoseintoleransen det mest utbredte genetiske anlegg og samtidig den 
hyppigste årsak til besvær i sammenheng med fordøyelsen.
Sett i et utviklingshistorisk perspektiv kan en laktoseintoleranse være hensiktsmessig 
etter en ammetid på 10-12mndr., da det fremmer omstillingen til en annen næring.  Det er 
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på den ene siden et viktig skritt i den individuelle personlighetsutvikling og på den andre 
siden er videreføring av slekten sikret, da moren nå blir frigjort for en ny befruktning og 
graviditet.
Derfor mener noen forskere at for 10 000 år siden hadde hvert menneske etter ammetiden 
en primær laktoseintoleranse.  De genetiske anlegg for fortsatt å kunne bryte ned 
melkesukkeret er dermed en heller ”ny” egenskap som henger direkte sammen med 
domistiseringen av drøvtyggere og spesielt storfe.  De individer som i en ekstrem 
situasjon kunne overleve på melk og melkeprodukter hadde en seleksjonsfordel fremfor 
de som i hungersnød ikke kunne tåle slik høyverdig næring.  
Ifølge en annen hypotese forbedret toleransen for melkesukker seg ytterligere med 
tilpasningen av denne næringen, slik at meget store mengder melkesukker kunne bli 
spaltet enzymatisk.
Globalt kan man fastslå en reduksjon i toleransen fra nord mot syd og fra øst mot vest.  I 
nordøst er toleransen for melk størst.  I Skandinavia har kun ca. 5% av befolkningen 
laktoseintoleranse, i Tyskland ca. 15%, i Russland ca. 33% og i Hellas 75%. I store deler 
av Asia og Afrika er intoleransen opp imot 80-100%.  Med denne regionale fordeling av 
toleransen kan man også trekke slutninger om utviklingshistoriske sammenhenger blant 
forskjellige folkeslag.

Laktoseintoleranse hos spebarn
Det finnes også en laktoseintoleranse hos spebarn.  Dette kan føre til kritiske situasjoner 
når det gjelder næringstilførsel til den nyfødte, da laktoseinnholdet i morsmelken utgjør 
ca. halvparten av spebarnets energibehov i det første leveår.
Det finnes flere grunner for laktoseintoleranse hos spebarn:

- Laktaseaktiviteten i tarmen er ennå ikke tilstrekkelig utviklet.  Men som regel 
- øker denne aktiviteten og plagen avtar;
- Gastrointestinale infeksjoner kan føre til en temporær laktoseintoleranse
- Fra 6 mnd. øker ømfintligheten for virusinfeksjoner, som en følge herav har en 

laktoseintoleranse lettere for å utvikle seg.  Frem til da var barnet godt beskyttet 
mot slike infeksjoner via moren.

Laktoseintoleransen vises ved at barnet får hyppig vannholdig løs mage, og som følge 
herav utviklingsforstyrrelser.  I disse tilfeller må melken utelates; melkeerstatningen må 
heller ikke inneholde laktose.  

Næringsmidler som nesten alltid eller alltid inneholder laktose:
Melk og melkeprodukter, pølsevarer (til og med kokt skinke!) enhver form for 
ferdigvarer og fastfoodprodukter, såkalte sukkerstoff i ferdigmat, søtstofftabletter og 
mange slikkerier, sjokolade (med unntak av noen mørke sjokolader), kakaopulver, 
næringsmiddeltilskudd.

Laktosefrie næringsmidler, som er ufarlige ved laktoseintoleranse; 
Ubearbeidete næringsmidler av mineralsk- vegetabilsk og animalsk opprinnelse med 
unntak av melk (frukt, grønnsaker, poteter, korn, honning, olje, kjøtt, fisk osv.).  
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Fruktoseintoleranse
Fruktose (Lævulose) danner sammen med glukose disakkridet sakkarose, altså det 
vanlige husholningssukker.  Fruktose forekommer i de fleste frukt og grønnsaker.
Ved fruktoseintoleranse skiller man mellom –hereditær (arvelig) fruktoseintoleranse og –
fruktosemalabsorpsjon.  
Ved fruktosemalabsorpsjon er sannsynligvis transportsystemet for fruktose i tynntarmen 
defekt.  GLUT-5-transportøren som sørger for resorpsjon av den med næringen tilførte 
fruktosen kan være svekket allerede ved fødselen eller svekket etter hvert.  I likhet med 
laktoseintoleranse fører dette til betydelige tarmproblemer, på den ene side ved store 
osmotiske vannansamlinger med etterfølgende løs mage og på den andre siden til 
gassdannelse pga. gjæring og med oppsvulmet mage og flatulens.  Også i dette tilfellet 
kan hydrogenpustetesten og utelatelsesdietten gi rask oppklaring.  Pasientene må – som 
allerede utført ved laktoseintoleransen, finne sin personlige toleransegrense og kan i de 
fleste tilfeller leve med en fruktosefattig diett.
Spesielt rik på fruktose er: epler, pærer, aprikoser, plommer, mango,vannmelon, kiwi, 
druer og rosiner.  En fruktose-malabsorpsjon kan ved et ytterligere innhold av sorbit i 
maten bli potensert.  Da druesukker øker nytten av sukker, tåles frukt med høyt 
druesukker- og lavt fruktsukkerinnhold i de fleste tilfeller meget godt.  Limonade og 
fruktsafter må i de fleste tilfeller unngås.  Diabetikersyltetøy og –slikkerier inneholder 
mye fruktose og sorbit og er derfor fullstendig uegnet.  Også honning bør unngås.  Rent 
druesukker kan brukes som søtningsmiddel.  
Ved den medfødte fruktoseintoleranse er forholdet annerledes.  Pasienten reagerer 
allerede ved den første tilleggskost.  I de fleste tilfeller beskytter en aversjon mot søtt, 
frukt og grønnsaker de berørte mot hypoglykemi, samt lever- og nyreskader.  Disse 
pasienter må ernære seg absolutt fruktosefritt.  En fruktose-belastnings- (hydrogen-) 
pustetest må på ingen måte gjennomføres.  Den kan føre til en livstruende hypoglykemi 
og stor leverbelastning.  Diagnosen stilles gjennom en genundersøkelse.

Histaminintoleranse
Histaminintoleranse er en tilegnet intoleransereaksjon mot stoffet histamin, hvor 
ømfindtligheten øker etter hvert.  Iflg. offisielle prognoser lider 2-5% av den voksne 
befolkning av dette og tendensen er stigende.  ¾ av de berørte er kvinner.
  
Histamin (2-(4-Imidazolyl-)-Etylamin) er en naturlig substans, en biogen amin, som 
kjemisk dannes av aminosyren Histidin.  Histamin er lukt og smaksløs.  I den 
menneskelige og animalske organisme virker det som vevshormon og nevrotransmitter. 
Histamin blir tatt opp av nesten alle næringsmidler, da det i plante- og bakterieriket 
forekommer ubikvitært (finnes over alt).  I næringsmidler oppstår det innenfor 
gjæringsprosessen og er av den grunn blant annet en indiktor på dens friskhet.  Histamin 
lagres i kroppscellene (mastceller, basofilegranulozytter og nerveceller).  Spesielt ved 
allergiske reaksjoner og i forsvaret mot kroppsfremmede stoffer er histamin den viktigste 
”dommer.”  Derfor er histaminintoleranse ingen allergi, men en pseudoallergi, en 
intoleranse.
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DAO (Diaminoksydase)

DAO er det enzym som bryter ned biogene aminer.  Det dannes av celler i tarmens 
slimhinner da konsentrasjonen av DAO er størst i tynntarmen.  Hos friske mennesker blir 
derfor det meste av histaminen som blir tilført gjennom næring, eller dannes i tarmen, 
allerede nedbrutt i tarmlumen.  Resten blir spaltet i passeringen av tarmslimhinnen. 
Aminer som passerer tarmveggen eller blir frigjort i vevet kan bli avgiftet i leveren ved 
N-Methyltransferase som i små mengder også finnes i nyrene og i de hvite blodlegemer. 
Menn danner mer DAO enn kvinner og dette er grunnen til at kvinner er mer utsatt for 
histaminintoleranse.  
Den som har en histaminintoleranse reagerer på små til middels store doser histaminer 
ved symptomer i mage, tarm, luftveier og hud.  I gjennomsnitt inntar vi ca. 4 mg histamin 
pr. dag.  Ved en intoleranse er allerede 15-30mikrogram tilstrekkelig til å utløse 
helsemessige plager.  Hvorfor og hvordan bestemte personer reagerer på histaminer vet 
man fremdeles ikke i detalj.  Man antar at ca.15% av astmaanfallene er fremkalt av 
histaminintoleranse, likeledes ved lavt blodtrykk, Urticaria, hjerterytmeforstyrrelser og 
menstruasjonsforstyrrelser.  
Selv om histamin forekommer i både kroppens egne celler og også i nesten alle 
næringsmidler, kan det derfor også hos friske mennesker oppstå en livstruende 
forgiftning hvis opptaket av histaminen er altfor stort.  Man snakker da om 
matforgiftning, for eksempel fiskeforgiftning.  

Eksempler på plager
Særlig på grunn av irritasjon (hevelse) av slimhinner, karutvidelse og sammentrekning av 
den glatte muskulatur oppstår følgende symptomer:

- Mage og tarmforstyrrelser med løs mage, magesmerter og kramper, myk avføring, 
kvalme, halsbrann (sure oppstøt), brekninger og metthetsfølelse o.a.

- Lett til middels sterk hodepine eller migrene
- Nese som renner eller lett snue
- Hyppig hoste, kremting, astma
- Hudutslett, elveblest og ansiktsrødme
- Lavt blodtrykk med svimmelhet, orienteringsproblemer, brekninger, panikkangst, 

svetteutbrudd, kollaps, svakhetsfølelse og initiativløs
- Forstyrrelse av hjerterytmen, hjerteflimmer og ujevn hjerterytme
- Hos kvinner: smerter og kramper og plager på menstruasjonens første dag
- Uspesifikke plager som: hetetokter, tretthet etter måltidet, utmattelsestilstand, 

mangel på drivkraft, indre uro, leddsmerter, og subjektiv sykdomsfølelse, 
humørsvingninger, nervøsitet, søvnforstyrrelser, konsentrasjonsforstyrrelser og 
utslåtthet, depresjoner.

De hyppigste symptomer på en histeminbelastning berører fordøyelseskanalen.
I henhold til de nevnte symptomer utløser histamin hos de utsatte i hovedsak meget 
uspesifikke symtomer.  Da bare enkelte avsnitt i mage-tarmkanalen er berørt av 
virkningen av histaminintoleransen, blir det en tidsmessig forskyvning mellom 
opptaket av histamin sammen med maten eller frigjøringen i tarmen, og inntreden av 
symptomene.  Hos de som for eksempel rett etter de har spist får magesmerter med 
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tilsvarende andre plager, settes dette heller i forbindelse med opptaket av næring enn 
de hvor problemene oppstår først ved passering gjennom tykktarmen. For mange 
mennesker hører hodepine og migrene til hverdagen.  I 64% av tilfellene ville plagene 
kunne fjernes med histaminfattig kost.  I en studie av migrenepasienter kunne man 
hos 24 av 25 testpersoner fremprovosere et anfall ved injeksjon av histamin. 
Dessverre hemmer hodepinetabletter ofte diaminoksydase eller forsterker utskillingen 
av histamin fra kroppscellene.  

Ca. 5% av den voksne befolkning i industrialiserte verden er astmatikere.  Man 
tilegner kostholdet en stor betydning når det gjelder histaminintoleranse.  Astma blir 
blant annet testet ved inhalering av histamin.  Personer med histaminintoleranse har et 
permanent forhøyet histaminnivå, som naturligvis også har sin virkning i lungene – i 
likhet med provokasjonstesten for astma.  Kremting, hoste og rennende nese og 
permanent snue er derfor ofte tydelige tegn på histaminintoleranse.  

Menstruasjon og graviditet
Annenhver kvinne har i begynnelsen av menstruasjonen krampaktige smerter som 
vanskelig lar seg begrense med smertestillende midler.  Det kunne fastslås at i 
begynnelsen av menstruasjonsperioden er diaminoksydasen redusert.  I svangerskapet er 
forholdene derimot helt motsatt: fra den tredje svangerskapsmåned stiger innholdet av 
DAO i Placenta 300-500 ganger.  Da livmoren viser en spesiell følsomhet i forhold til 
histamin har naturen åpenbart bygget inn denne beskyttelsesmekanismen, slik at når det 
oppstår større histaminmengder ikke skal oppstå en uteruskontraksjon og en 
spontanabort.  I svangerskapet oppstår plager vedrørende histaminintoleranse praktisk talt 
ikke.  Derfor føler den vordende mor seg spesielt vel, men etter fødselen så oppstår de 
gamle intoleransene igjen.

P.g.a. denne uspesifikke symptomsituasjon er det diagnostisk vanskelig å 
registrere/fastslå denne histminintoleransen.  Det er bare en 4 ukers eliminasjonsdiett som 
kan gi sikre tegn.  

Organismens histamin-belastning
a. Inntak av histaminrik mat
b. Inntak av histaminliberatorer
c. Inntak av andre biogene aminer
d. Mangel på eller hemming av DAO
e. Mage- tarminfeksjon
f. Medfødte enzymdefekter fører til spesielt tungtveiende symptomer som må 

behandles raskt.

Tilstedeværesle av flere utløsende faktorer fører til en opphopning av en 
histaminintoleranse.  
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Kommentar til pkt. a. ”Histaminbomber”
De næringsmidler som har en rask bakteriell nedbrytning eller som oppstår gjennom   
disse:

- fisk, (spesielt hermetisk fisk som tunfisk) eller røkte produkter (fisk, pølsevarer, 
rå skinke) og lever.

- Alkoholholdige produkter, særlig rødvin og overgjæret øl fra hvete
- Sauerkraut, spinat, tomater, aubergine, avocado
- Spesielt gamle ostesorter og ost som modnes
- Gjærholdig mat og drikke, bakevarer (jo luftigere og lettere et bakeprodukt er 

dessto høyere er innholdet av gjær eller drivmiddler og derved histamin) samt 
ferdig mat

- Sjokolade
- Næringsmidler som er lagt ned i eddiklake inneholder histamin
- Medikamenter (acetylcystein, codein, MCP-dråper)

Kommentar til pkt. b.  histamin-liberatorer
Histamin trengs i kroppen til flere funksjoner og foreligger derfor inaktivert i blod- og 
vevsceller.  Ved en intoleranse kan disse lagrede histaminene ufrivillig frigjøres ved 
såkalte liberatorer.  
Typiske representanter blant næringsmidlene er:

- eggehvite
- fisk
- jordbær, sitrusfrukt, ananas, nøtter og kiwi
- alkohol! som har fire forstyrrende effekter relatert til histamin:

1. Hemming av DAO
2. Histaminutskiller (oppstått ved gjæring)
3. Histaminliberator
4. Forsterkning av alkoholvirkningen ved histamin (Cave: tarmgjæring!!)
Alle 4 faktorene gir en forsterkning av histaminens virkning og plager

Kommentar til pkt. c. biogene aminer
Det finnes flere andre til dels meget toksiske biogene aminer som tilføres gjennom 
næring eller oppstår i tarmen: tyramin, tyrosin, serotonin, putreszin, phenyletylamin, 
spermidin, spermin, cadaverin, phenylephrin, oktopamin.

Næringsmidler som ved siden av histamin inneholder andre biogene aminer: sauerkraut, 
avocado, poteter, tomater og tomatpuré, bananer, bringebær, appelsiner, hvalnøtter, 
ananas, plommer, pærer, papaya, grapefrukt, sjokolade!

Soyabønner og soyaprodukter inneholder riktignok ikke histaminer, men mange biogene 
aminer.  Derfor er de som erstaning for melkeprodukter ufordøyelige.

DAO nedbryter alltid de andre biogene aminene først og deretter histamin.  Ved DAO-
mangel kan derfor næringsmidler som inneholder biogene aminer også utløse sterke 
plager og må derfor strykes fra spisekartet.
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Kommentar til pkt. d.: Mangel eller hemming av DAO 
Manglende enzymaktivetet kan oppstå ved:

- biogene aminer
- diverse medikamenter (smertestillende og sovemidler, hostesaft, og 

antireumatika)
- Alkohol

Kommentar til pkt. e: mage-tarminfeksjon
Deler av slimhinnen blir for eksempel ved betennelse fjernet med diare og kan derfor 
ikke hindre biogene aminer å trenge inn i kroppen.  Dessuten er den skadete 
tarmslimhinnen ikke lenger istand til å danne DAO.

Diagnose
I utelatelsesprosessen er det under hensyntagen til de klassiske symptomer mulig å stille 
en diagnose, men medikament- og alkoholmisbruk må på forhånd utelukkes.  Det finnes 
kun få måleverdier som indikasjon om histaminintoleranse: 

- Histaminnivået kan, men må ikke, være forhøyet i blodet og må derfor heller ikke 
føre til symptomer

- DAO-aktivitet: måling og vurdering av denne er ikke standarisert
- Vit.-B6-mangel forekommer ofte ved histaminintoleranse.

Eliminasjonsdietten er den sikreste vei til diagnose, fordi ved å unngå histaminholdig mat 
vil lindring raskt inntreffe, likevel burde man holde dietten i minst 4 uker for også å 
fastslå plager som menstruasjonsforstyrrelser eller migrene, som viser seg ved lengre 
intervaller.  Eventuelt kan man etterpå teste ”harmløse” matvarer for å utelukke at de må 
unngås.  Ved eliminasjonen kan man hos ca. 50% av de berørte allerede oppnå et så godt 
resultat at man ikke trenger medikamenter.  Dessuten befrir denne metoden pasienten for 
en stor sjelelig belastning.

Som støttebehandling bør alkohol og medikamenter unngås, som på sin side har fremmet 
intoleransen.  

Terapi ved histaminintoleranse
Eliminasjonsdietten er både for diagnosen og for terapien det viktigste skritt!

Det er mulig å forbedre situasjonen ytterligere med medikamenter:
 
Vitamin B6: i begynnelsen 3-6 ggr ukentlig en injeksjon av 1 ampulle vit.B Komplex 
Sanum, eller inntak av 0,5-1mg B6 pr kilo kroppsvekt i 2-3 uker.  

Vitamin C: ved histaminintoleranse er ofte Vitamin C-nivået ekstemt lavt.  Iflg. en 
amerikansk studie kan man allerede med 1g pr. dag i 3 dager senke histaminnivået 
betraktelig.

I kritiske tilfeller må det gis høy dose kalsium og/eller antihistaminika.
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Ved bedømmelsen av histaminintoleranse bør man alltid ta hensyn til: 
- Den individuelle toleransegrensen
- Symptomutløsende mengder
- Det varierende innhold av histamin i næringsmidler
- Histaminens kjøkkenresistens (varmestabil!)

Årsaker til den voksende histaminintoleransen
Som ved laktoseintolerans er den tiltagende industrialisering av næringsmiddel-
fremstilling også hovedårsaken til den økte histaminintoleransen.  De moderne metoder 
fører med den lange lagringsevnen – betinget gjennom tilsvarende forpakning og 
bearbeiding – til en betydelig økning av histaminutviklingen i næringsmidler, spesielt for 
næringsmidler som av natur er beregnet til raskt konsum. I en studie ble det påvist at 
næringsmidler også industrielt kan bli fremstilt på en måte slik at det bare oppstår 
ekstremt lave histaminnivåer.  

Allergier
I motsetning til de hittil omtalte intoleranser dreier det seg ved allergiske reaksjoner om 
prosesser hvor immunsystemet er sterkt medvirkende.

I del I av denne artikkelen ble dette pkt. nevnt i forbindelse med otitis og Leaky-Gut-
syndrom. Ved immuninkompetanse, uutviklet tarmmucosa hos spebarn eller økt utetthet i 
tarmen pga. en konstant slimhinneirritasjon eller atrofi, kan det bli en gjennomtrengning 
av fremmede eggehvitepartikler i kroppens indre. Konsekvensen er immunologiske 
forsvarsreaksjoner som til slutt kan rette seg mot kroppens egne eggehvitestoffer og 
imponere (fremstå) som autoimmune reaksjoner.  En mangel på s-lgA, som beskytter alle 
slimhinner, er opprinnelig ansvarlig for den manglende barriere på tarmens slimhinne, 
men også på alle slimhinner som er dannet av Endoderm.  Slike forsvarsreaksjoner, 
allergier, retter seg for eksempel mot ”normale” bestanddeler av næringsmidler eller 
pollen.

Allergiske reaksjoner oppstår på eggehvitelegemene eller stoffer som er koblet til 
kroppens avgiftningssystem eller til oppløsning av menneskelig eggehvite.  Blandt 
næringsmiddelbestanddelene er det spesielt Kasein og Beta-Laktone i melk fra pattedyr, 
eggehvitene fra egg og bestemte kornsorter (gluten), som fremkaller intoleranse eller 
allergier.  Eggehvitefraksjonene fra korn, spesielt hvete, kan i og for seg virke som gift på 
slimhinnene.  Pga. intoleransen, for eksempel grunnet enzymmangel, blir 
eggehvitestoffene fra kumelk og spesielt korn og rug ikke tilstrekkelig spaltet hos mange 
mennesker.  

De gjenværende peptider av gluten og kasein er derfor så viktig for utviklingen av 
plagestifterne, da de reagerer med opiumreseptorer i hjernen og kan etterligne virkningen 
av heroin og morfin.  De tilhører derfor Exorphinene.  På grunn av disse virkningene 
kaller man peptidene for gliadino- henholdsvis kaseomorfin.  
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Disse opoide peptidene har dessuten nesten samme struktur.  De er en nøkkel til uroen 
hos oppmerksomhetskrevende barn, og i følge Dr. Shaw kan barnenes symptomer 
forbedres umiddelbart hvis man foreskriver en tilsvarende utelatelsesdiett.  At en slik 
diett kan føre til heftige abstinensreaksjoner er i denne sammenheng ikke til å undres 
over.  

For å komme frem til en diagnose i forbindelse med allergiske reaksjoner er 
immunologiske undersøkelser en mulighet; men en mistanke kan også her bli forsterket 
ved å eliminere allergiskaperne.  

Symptomene kan være mangesidig og livstruende og kan faktisk føre til sjokk da det i 
hvert tilfelle oppstår en histaminutskillelse gjennom degranulasjon av mastceller og 
granulozytter.  I akuttfasen er det alt etter problemets alvorlighetsgrad behov for 
skolemedisinske tiltak.  For å redusere og fjerne plagene er det absolutt nødvendig med 
helhetlige metoder.  

I første rekke gjelder det å unngå primærallergenene i kumelk, hønseegg og korn, samt de 
produkter som er fremstilt av disse.  Også svinekjøtt burde absolutt unngås, bl.a. på grunn 
av det høye histamininnholdet.  Pasienten må først ernæres med en lett dampet og derved 
lett fordøyelig plantekost. Dette for å mildne irritasjonen i hele endodermområdet. 
Umettede planteoljer, som lin- og rapsolje har en betennelseshemmende og 
smertelindrende effekt, samtidig fremmer de metthetsfølelsen.  Ved hjelp av potenserte 
organiske syrer (SANUVIS, CITROKEHL, FORMASAN) blir en avsyrning og rensing 
av bindevevet skånsomt igangsatt.  Med FORTAKEHL, som er hovedmiddelet til 
gjennopprettelse av floraen i slimhinnene, starter man en isopatisk terapi som videreføres 
med de basisregulerende midler SANCOMBI henholdsvis MUCOKEHL og 
NIGERSAN.  Som immunmodulatorer kommer spesielt UTILIN ”H” D5 og RECARCIN 
D6 kapsler i betraktning (1 kapsel av et middel den ene uken, neste uke det andre middel 
osv.).  Under hele terapiperioden må man passe på at pasienten drikker tilstrekkelig, og 
det er helt greit med godt vann fra kran.  Til understøttelse av leveren henholdsvis nyrene 
er SILVAYSAN, TARAXSAN og HEXACYL egnet, mens PINIKEHL brukes for å 
styrke Pancreas.

Dietten må avsluttes meget skånsomt, og ofte må man permanent avstå fra kumelk-, 
korn- og svinekjøttprodukter.

Terapi ved allergier
Under hele terapien skal det morgen og kveld før maten drikkes slurkvis en halv måleskje 
ALKALA N i meget varmt vann eller tas basiske bad med ALKALA N (1 sp.skje pr. 
badekar), i tillegg tas 1-2 teskjeer SANUVIS dråper hver morgen eller 2 tabletter og om 
kvelden 5-10 dråper (eller 1 tab.) CITROKEHL; samtidig begynner man med 
FORTAKEHL D5 dråper 2x daglig (2 – 10 dråper gnis inn) og /eller oralt inntak av 
tabletter (1 tab 2 x daglig) i minst 14 dager, deretter går man over til MUCOKEHL D5 
dråper om morgenen og NIGERSAN D5 dråper om kvelden som begge gnis inn; begynn 
med 3 – 4 dråper og øk til 2 x 10 dråper eller alternativt kombinasjonspreparatet 
SANCOMBI D5 dråper med 2 x 3-10 dråper.  Disse preparatene brukes i 5 dager, 

10



mandag til fredag, så skifter man over til NOTAKEHL D5 i 2 dager (lørdag-søndag). 
Slik fortsetter man i de kommende uker.

Fra og med andre terapiuke begynner man i tillegg vekselvis med SANUKEHL Prot D6 
og /eller Salm D6.  Disse gnis inn i albuegropen; start med 2 dråper og øk til 8 dråper. 
De kan også inntas oralt.  Etter 14 dager legger man inn en 2 ukers pause og gjentar 
deretter bruken av SANOKEHL i 14 dager til.  Begynn med lavere dosering.

Til immunmodulasjonen er det anbefalt å bruke 1 kapsel UTILIN D6 første uken, 
RECARCIN D6 andre uken og LATESIN D6 tredje uken.

På grunn av enzymhemning bør det til å begynne med gis 3 – 6 injeksjoner VITAMIN B 
Komplex SANUM ukentlig, i tillegg oralt 1g vitamin C daglig, (Acerolakirsche) 
ZINKOKEHL D3 dråper (10 dråper 2x daglig), LIPISCOR kaplser 2x 3 daglig samt 
BIOFRID Plus kapsler 2x 2 daglig.  1 – 2 sp.skj. linolje, rapsolje eller olivenolje helles 
over den tilberedte maten på tallerkenen.

Pasientens lever må understøttes med SILVAYSAN kapsler 2x 1 daglig og TARAXSAN 
D3 2x 1 ampulle ukentlig.  Til videre utrensning kan det være nyttig med HEXACYL 
dråper 1-2x daglig, 2 – 4 dråper i et glass varmt vann.
                                                                          
Ved utpreget immunsvikt anbefales daglig inntak av en kapsel REBAS D6 i fire uker.
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