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Vanuit wetenschappelijk standpunt kan verhoogde toediening ( orale inname/injectie ) van Vit B12 ( hydroxycobalamine ) aan CFS/ME patiënten die overigens normale Vit B12 “bloed”waarden vertonen die
overeenstemmen met waarden die volstaan om pernicieuze anemie te voorkomen, geargumenteerd worden
op basis van het feit dat voor het optimaal “biochemisch” functioneren hogere doses Vit B12 nodig zijn om
specifiek bij deze groep patiënten:
-

1.

Een overmaat aan circulerende NO°/ONOO -radicalen te neutralizeren waardoor parasthesia, ataxia,
spierzwakte, hallucinaties, personaliteits-, gemoedsverandering en vermoeidheidheidsklachten aanzienlijk
blijken te verminderen.

2.

Een optimale methyleringscyclus en productie van glutathione te garanderen. Extra Vit B12 en bijgevolg
ook glutathione leiden tot:
-verhoogde synthese van creatine, choline, carnitine, coenzyme Q 10, melatonine en
myeline basisch proteine
-verbeterde afvoer van toxische stoffen
-een efficiënter metabolisme van catecholamines, dopamine, norepinephrine, epinephrine
-inactivatie van histamine
-een vebeterde methylering van fosfolipiden en signalisatie doorheen celmembranen

Rekening houdend met het feit overigens dat nergens in de literatuur aangetoond werd dat verhoogde inname
van Vit B12 leidt tot schadelijke overdosis.
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