
Addendum 2 til artikkelen Forskning på alternativ medisin

Om MMS – in vitro og in vivo

De som argumenterer for at MMS er gunstig, viser til at det brukes til å desinfisere vann, overflater 
på laboratorier o.l.  Og der fungerer det helt utmerket! Men det er ikke dermed sagt at det virker på 
samme måte i kroppen. 

For det første er ikke kroppen en svømmehall, eller en benk på et laboratorium. Kroppen er en 
organisme, og organismer har sine egne måter å håndtere stoffer som tas inn. 
Først skal det inn i munnen, gjennom spiserøret, magesekk, tiolvfingertarm, og så tynntarm. Og det 
er først i de to siste det skjer noe videre opptak av næringsstoffer. Før det kommer så langt er 
maten/drikken forbehandlet i magesekken, bl.a. ved en heftig surgjøring (magesaftene har pH ned 
mot 2). 

Videre er det ikke slik at alt vi spiser/drikker uten videre opp i tarmen. Slimhinna i tarmen er ganske 
selektiv, den siler vekk mye av det den ikke trenger. Bl.a. vil en del elektrolytter (salter) og 
mesteparten av vannet ikke tas opp.  
Uten at jeg har inngående kjennskap til hvordan slimhinnen behandler natriumkloritt og klordioksid 
– det er av naturlige grunner ikke testet på mennesker – er det slett ikke sikkert at så mye blir tatt 
opp. 

Men det som tas opp går ikke rett i kroppen. Dvs. – det tas opp i blodet, men skysses så til leveren, 
som omformer og siler en del av næringsstoffene. Og så går det ut i blodbanen, men kommer så 
raskt innom nyrene, som også siler. Hvis man f eks har fått for mye salter, syre eller base i seg, vil 
nyrene regulere denne, og skille ut en del i urinen. 
Det som evt. går videre i blodet går heller ikke ukritisk ut i alle vev, for veggene i blodårene er like 
kritiske som tarmslimhinnen på hva det slipper ut i vevet. Igjen har jeg ingen sikker informasjon om 
hva som skjer med natriumkloritt, siden det ikke er studert på mennesker, men det er stor 
sannsynlighet for at det ikke kommer ut i vevet, og i hvert fall ikke inn i cellene. Sistnevnte er 
nemlig også kritiske til hva de slipper inn. 

Ut fra det som er rapportert av bivirkninger på MMS, er det først og fremst tarmen og blodet som 
får gjennomgå: man kan som sagt få diaré og kvalme, men også lavt blodtrykk, skade på røde 
blodceller og nyreskade. Se rykende fersk advarsel fra Giftinformasjonssentralen. 

For å gjøre en lang historie kort: det er ikke nødvendigvis slik at MMS virker på samme måte i 
kroppen som utenfor. Det er tvert imot sannsynlig at det virker på andre systemer enn man hadde 
trodd, og at det gir utilsiktede bivirkninger. Det er svært usannsynlig at det klarer å vandre til 
akkurat de stedene det finnes skadelige mikroorganismer, uskadeliggjøre dem, vandre ut igjen og 
lukke døra etter seg uten å skade andre på sin vei. Det er faktisk umulig. Det er derimot svært 
sannsynlig at det irriterer og skader slimhinner i munnen, spiserøret og tarmen på sin vei. 
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