
ASPARTAM, MSG, DAN EKSITOTOKSIN: EFEK YANG SEBENARNYA

Interview dengan Russell L. Blaylock, M.D.

oleh Mike Adams (NaturalNews)

Mike (M) :  Saya  bersama  Dr.  Russell  Blaylock,  dan  ingin  menggali  lebih 
dalam  tentang  aspek-aspek  dari  beberapa  hal  yang  beliau  berpengaruh  di 
dalamnya. Dr. Blaylock, saya kira para pembaca sudah mengetahui hal mendasar 
tentang MSG dan aspartam, tapi bisakah Anda meresensi tulisan Anda mengenai 
eksitotoksin?

Dr.  Russell  L.  Blaylock  (B) :  Saya  punya  tiga  buku.  Pertama,  buku  tentang 
eksitotoksin,  “Exitotoxins: The Taste That Kills,” dan buku yang terbaru berupa 
soft cover cetakan ulang yang diperbarui dari “Health and Nutrition Secrets That  
Can Save Your Life.” Buku yang ketiga berjudul  “Natural Strategies for Cancer  
Patients,” ditujukan  untuk  pengobatan  nutrisional  kanker.  Buku  ini  memuat 
beberapa materi tentang aspartam dan MSG.

Telah ditemukan bahwa eksitotoksin meningkatkan pertumbuhan dan metastasis 
kanker secara dramatis. Faktanya, seorang peneliti eksitotoksin mencatat bahwa 
ketika sel-sel kanker terpapar glutamat, sel-sel itu menjadi lebih lincah bergerak, 
dan  Anda  tahu  efek  yang  sama  terjadi  pada  MSG.  Paparan  tersebut  juga 
menyebabkan  sel  kanker  bergerak  lebih  lincah,  sehingga  meningkatkan 
metastasis,  atau  penyebarannya.  Sel-sel  kanker  yang  terpapar  MSG  ini 
menimbulkan  semua  pseudopodia  dan  mulai  bergerak  melalui  jaringan,  yang 
menjadi satu observasi awal terjadinya kanker.

Saat Anda menaikkan level glutamat, kanker benar-benar tumbuh dengan cepat 
sekali,  kemudian  ketika  Anda  memblokirnya,  tindakan  itu  secara  dramatis 
memperlambat pertumbuhan kanker.

Para  peneliti  telah  melakukan  beberapa  eksperimen  dengan  menggunakan 
pemblokir  glutamat  yang  dikombinasikan  dengan  obat-obatan  konvensional, 
seperti  kemoterapi,  dan  hasilnya  sangat  bagus.  Eksperimen itu  meningkatkan 
keefektifan obat-obat kanker ini secara signifikan.

M :  Tidak  adakah  penelitian  yang  dipublikasikan  baru-baru  ini  yang 
mendukung  semua  itu  dengan  memvalidasi  keterkaitan  antara  leukemia  dan 
aspartam?

B : Ya. Penelitian yang diadakan di Italia ini sangat memuaskan. Penelitian 
ini dilakukan seumur hidup hewan percobaan, sangat penting berkenaan dengan 
toksin-toksin ini. Para peneliti tadi memberi makan hewan-hewan percobaannya 
dengan aspartam seumur hidup dan membiarkannya mati secara alami. Mereka 



menemukan ada peningkatan yang dramatis dan secara statistik signifikan dari 
kanker yang terkait dengan limfoma dan leukemia, sejalan dengan beberapa tipe 
histologik dari limfoma, yang menjadi bahasan karena H.J. Roberts telah menulis 
satu  artikel  yang  menyatakan  bahwa  ada  peningkatan  yang  signifikan  pada 
limfoma primer otak.

Bila  Anda  mencarinya  dalam  literatur  bedah  saraf,  ada  kenaikan  yang  cukup 
signifikan  dalam  insiden  yang  biasanya  merupakan  tumor  yang  jarang.  Kita 
tengah menyaksikan lebih banyak lagi limfoma primer otak, yang agak berbeda 
dari  limfoma  yang  Anda  lihat  di  lain  tempat.  Bila  Anda  melihat  kembali 
penelitian-penelitian  orisinil  yang  dilakukan  perusahaan  G.D.  Searle,  limfoma 
juga tumor otak primer dan tumor dari berbagai organ juga ditemukan. Semua 
keterkaitan  ini  menunjukkan bahwa kita  telah mendapati  satu  zat  karsinogen 
yang amat kuat. Zat itu bertindak sebagai ko-karsinogen atau karsinogen primer. 
Sangat mungkin, zat itu adalah juga hasil penguraian dari formaldehid.

Yang ditemukan oleh penelitian Italia itu adalah, jika Anda menggunakan hewan-
hewan yang sama dan memaparkan mereka pada formaldehid dalam dosis yang 
sama, akan berkembang leukemia dan limfoma yang sama pada mereka. Apabila 
Anda menelaah kembali Penelitian Trocho yang dilakukan di Spanyol beberapa 
tahun  silam,  temuan  mereka  adalah,  ketika  meradiolabeli  aspartam,  mereka 
benar-benar  dapat  melihat  formaldehid  berikatan  dengan  DNA,  dan  hal  itu 
menyebabkan kerusakan pita tunggal dan ganda DNA.

Kita tahu bahwa ketika formaldehid berikatan dengan DNA, sangat sulit untuk 
memisahkannya.  Zat  itu  akan  tetap  di  sana  untuk  waktu yang lama.  Artinya, 
kalau hari ini Anda hanya minum sebotol kola diet, atau mempermanis sesuatu 
dengan  NutraSweet,  Anda  sedang  menumpuk  kerusakan  setiap  harinya. 
Akhirnya,  akan Anda peroleh pola penting kerusakan DNA yang menjadi  awal 
dari kanker, dan sekali kanker Anda berkembang, komponen asam aspartat dari 
aspartam akan membuat kanker itu tumbuh dengan sangat cepat. Anda sudah 
mendapat efek ganda; aspartam itu menyebabkan kanker, dan membuat kanker 
itu berlipat ganda dengan begitu pesatnya.

M :  Dengan  semua  bukti  ini,  bagaimana  industri  telah  mengatur  untuk 
menyembunyikan  informasi  ini  dan  membuat  zat  kimia  tersebut  tetap  legal 
dalam suplai makanan?

B : Donald Rumsfeld adalah salah seorang yang memaksakan zat itu untuk 
diterima, saat ia berada di lingkup kepemimpinan perusahaan G.D. Searle, divisi 
NutraSweet.  Gagasannya  disahkan  melalui  proses  perundang-undangan,  tapi 
sekali disahkan, pemerintah tidak ingin mengakui bahwa mereka telah berbuat 
kesalahan.  Mereka terus saja  menutup-nutupinya,  seperti  pada kasus fluorida 
dan industri susu.



Anda  tidak  akan  mengritisi  susu,  atau  masalah  tentang  makanan  lain  yang 
berbasis  susu di  media,  karena mereka cukup pintar  untuk beriklan di  koran, 
majalah,  majalah  kesehatan,  dan  jurnal.  Mereka  menguasai  seluruh  tempat 
penjualan  media.  Satu-satunya  tempat  yang  belum  mereka  kuasai  adalah 
perbincangan  di  radio  dan  internet.  Blog-blog  tentang  kesehatan  juga  dapat 
mengungkapkan kebenaran.

Betapa pun besar keinginan suatu koran  untuk menyuarakan kebenaran, koran 
itu  tidak  akan  melakukannya.  Inilah  tekanan yang  mereka alami.  Bahkan  bila 
Anda punya seorang penulis handal yang ingin menuliskan cerita ini, editornya 
akan  mengesampingkannya  dan  mencegah  atau  membuatnya  tidak  terlalu 
kontroversial. Anda melihat hal ini dalam jurnal-jurnal seperti Journal of Clinical  
Nutrition atau  Journal of the American College of Nutrition. Lihatlah siapa yang 
mendanai jurnal-jurnal itu: Perusahaan Monsanto, dan biasanya disponsori oleh 
G.D.  Searle.  Mereka  tidak  ingin  menaruh  artikel-artikel  yang  akan  membuat 
marah sumber utama pendapatan mereka. Bahkan jurnal-jurnal kedokteran dan 
nutrisi dikendalikan oleh orang-orang yang sama.

M : Ada kerjasama busuk antara komunitas ilmiah dan bisnis raksasa.

B : Benar. Satu skandal besar lainnya terkait penelitian itu adalah hal baru 
yang kami temukan. Kami menemukan bahwa di  luar otak, terdapat sejumlah 
besar  reseptor  glutamat  di  seluruh  organ  dan  jaringan.  Seluruh  saluran 
pencernaan, dari esofagus hingga usus besar, memiliki reseptor glutamat dalam 
jumlah yang besar. Seluruh sistem konduksi elektrik jantung dipenuhi beragam 
reseptor  glutamat.  Paru-paru,  ovarium,  seluruh  sistem  reproduksi  termasuk 
sperma, kelenjar adrenal, tulang, dan bahkan pankreas semuanya dikendalikan 
oleh  reseptor  glutamat.  Tindakan  dan  perilaku  mereka  persis  sama  dengan 
reseptor glutamat di otak.

Jadi, saat Anda mengonsumsi MSG, level glutamat dalam darah bisa naik sebesar 
20 kali  lipat.  Level  glutamat dalam darah Anda menjadi  sangat  tinggi  sesudah 
menyantap makanan yang mengandung MSG. Anda sedang menstimulasi semua 
reseptor glutamat. Itulah sebabnya beberapa orang mengalami diare mendadak 
dan  dispepsia,  karena  MSG  tadi  menstimulasi  reseptor  di  esofagus  dan  usus 
halus. Individu lain bisa mengalami iritasi usus, atau jika mereka menderita iritasi 
usus,  MSG  memperparah  keadaan.  Bila  mereka  menderita  refluks,  MSG 
membuatnya  jauh  lebih  buruk.  Kaitannya  dengan  reseptor  glutamat  sistem 
konduksi  jantung  adalah,  hal  ini  bisa  menjelaskan  meningkatnya  kematian 
jantung mendadak.

Yang Anda saksikan pada hampir semua kasus ini adalah rendahnya magnesium. 
Bila  level  magnesiumnya  rendah,  reseptor  glutamat  menjadi  hipersensitif, 
sehingga  orang  –khususnya  para  atlit,  sekiranya  mereka  tidak  disuplemen 
dengan kalsium-- cenderung mengalami kematian jantung mendadak. Kita tahu 



kematian jantung mendadak disebabkan oleh dua hal: yang paling umum adalah 
aritmia dan kejang arteri koroner. Keduanya dapat dipicu oleh glutamat.

M :  Pastinya,  surat  kematiannya  tidak  menyatakan  mereka  meninggal 
karena MSG.

B :  Tidak,  dan  tidak  akan,  karena  dokter  yang  menanganinya  tidak 
mengetahui sedikit pun dari penelitian ini. Mereka belum pernah mendengarnya. 
Faktanya, sebagian besar kardiolog yang pernah berbincang dengan saya tidak 
pernah mendengar tentang hal  ini.  Mereka tidak mengetahui  bahwa reseptor 
glutamat ada di sepanjang sistem elektrik dan di dalam otot jantung itu sendiri. 
Di  negara  ini  Anda  memiliki  jutaan  pasien  dengan  aritmia  yang  mengancam 
hidup  mereka,  tapi  tidak  seorang  pun  yang  memberitahu  mereka  untuk 
menghindari MSG dan aspartam, yang menjadi sumber utama iritabilitas jantung.

M : Sangat-sangat mengejutkan. Sekarang, bukankah pabrik makanan bayi 
menghilangkan zat ini dengan sukarela pada tahun 70-an?

B : Mereka berkata akan melakukannya, tapi ternyata tidak. Yang mereka 
lakukan  adalah  mengeluarkan  MSG  murni  dan  menggantinya  dengan  protein 
terhidrolisa dan kaseinat.  Kalau Anda mengamati  makanan (untuk)  anak  yang 
baru  bisa  berjalan,  banyak  yang  mengandung  protein  terhidrolisa,  ekstrak 
kedelai, kaldu, yang semuanya merupakan sumber glutamat yang signifikan.

M : Kita sedang menghancurkan sistem saraf anak-anak ini.

B : Tepat. Kini, salah satu hal yang kita dengar adalah obesitas pada anak. 
Sebuah  observasi  dini  tentang  eksitotoksisitas  menunjukkan  MSG  membuat 
binatang nyata-nyata kegemukan.

M :  Jika  mereka  melarang  MSG,  pabrik-pabrik  obat  akan  rugi  milyaran. 
Betapa besar uang yang mereka dapatkan dengan menangani semua gejala ini.

B : Di sini pemerintah mempunyai rencana besar untuk mengontrol asupan 
karbohidrat,  mengontrol  sereal,  gula  dan  semuanya.  Semua  makanan  ini 
menambah  masalah,  karena  yang  kami  temukan  pada  hewan-hewan  yang 
dipapar  MSG adalah  mereka lebih  menyukai  karbohidrat  dan  gula  ketimbang 
makanan yang kaya protein. Itulah salah satu karakteristik dari obesitas tipe ini. 
Sangat sulit untuk menghilangkan berat badan dan hampir tidak mungkin untuk 
menghentikan makanan itu. Selera makan dan metabolismenya berada di luar 
kendali. Hewan-hewan itu mengalami sindrom metabolik pada puncak obesitas, 
sehingga Anda mengalami insesitivitas  leptin sesudahnya.  Dalam hal  obesitas, 
hewan-hewan itu mengalami insesitivitas leptin. Telah diperlihatkan bahwa Anda 
dapat menghasilkan insensitivitas leptin dengan amat mudahnya dengan MSG.

M : Menurut Anda, adakah harapan bahwa dunia mungkin tersadar akan hal 



ini, dan suatu saat nanti bahan-bahan ini akan dilarang?

B :  Mungkin saja, tapi Anda tahu, hal itu hanya terungkap ke masyarakat 
lewat  blog  dan  situs-situs  seperti  punya  Anda.  Sekali  masyarakat  mendengar 
rumor  itu  dan  yakin  bahwa  itu  nyata,  selanjutnya  akan  ada  huru-hara 
tentangnya. Yang ada hanyalah penipuan. Konsumen awam menengok sebentar 
dan berlalu, “Well, tak ada tulisan MSG-nya, jadi tidak masalah.” 

M : Saya temukan banyak makanan vegetarian, atau yang disebut makanan 
kesehatan yang memakai ekstrak ragi.

B : Hal paling buruk yang sedang mereka lakukan adalah (dengan) ekstrak 
kedelai. Secara alami, kacang kedelai memiliki level glutamat yang tertinggi dari 
seluruh  produk  tanaman.  Ketika  Anda menghidrolisanya,  Anda  membebaskan 
glutamat,  seperti dengan isolat  protein kedelai.  Level glutamatnya lebih tinggi 
daripada  level  glutamat  yang  Anda  temukan  pada  produk-produk  lain  yang 
mengandung  glutamat,  tapi  para  vegetarian  memakannya  seolah  itu  adalah 
makanan paling sehat di dunia. Ada sebuah penelitian yang dilakukan selama 25 
tahun,  yang  mengamati  orang  yang  mengonsumsi  produk  kedelai  dalam 
sebagian  besar  makanannya,  dan  para  peneliti  mengikuti  mereka  selama  25 
tahun  itu  dan  melakukan  CT  scan secara  berkesinambungan  terhadap  otak 
mereka.  Peneliti  menemukan bahwa orang yang mengonsumsi produk kacang 
kedelai dalam sebagian besar makanannya, memiliki insiden paling besar untuk 
terkena dimensia dan atrofi otak.

Orang-orang  ini  sedang  menghancurkan  sistem  saraf  mereka,  lalu  saya 
berbincang dengan banyak dari mereka yang mengeluhkan sakit kepala migrain 
yang  parah.  Saya  bilang,  “Berhentilah  mengonsumsi  kedelai,”  dan  mereka 
melakukannya,  lalu  sakit  kepala  migrain  itu  lenyap.  Sebagai  tambahan,  Anda 
punya level mangan yang sangat tinggi, yang toksik terhadap bagian otak yang 
sama yang  menyebabkan  Parkinson.  Anda  mendapatkan  campuran  toksin  itu 
dengan produk kedelai, dan orang mengira mereka memakan produk yang sehat 
dan bergizi. Produk itu merusak sistem saraf mereka, juga organ-organ lainnya.

M :  Dalam  keseluruhan  debat  antara  kedelai  versus  susu  sapi,  kita 
menemukan informasi yang salah pada kedua pihak.

B :  Saya  tidak  akan  merekomendasikan  satu  pun.  Jika  Anda  terobsesi 
dengan susu, gunakanlah susu kambing. Lebih dekat dengan susu manusia, tapi 
saya  tidak  akan  merekomendasikan  susu  sapi  atau  kedelai.  Saya  kira  orang 
seharusnya menghindari produk kedelai seolah-olah itu racun.

M : Pernahkah Anda mendapat banyak tekanan hebat dari NutraSweet atau 
perusahaan yang lain? Maksud saya, pernahkah Anda diancam dengan tuntutan 
hukum atau apapun itu karena mempublikasikan informasi ini?



B : Belum, mereka membiarkannya saja. Saya tahu terlalu banyak. Mereka 
tidak pernah menggaggu saya. Sewaktu saya menulis buku tentang eksitotoksin, 
George Schwartz  memperingatkan,  “Apakah  engkau yakin  ingin  menulis  buku 
ini? Kalau kau benar-benar melakukannya, mereka sungguh akan memburumu 
sampai mati.” Saya bilang, “Ya, aku ingin menulis buku ini.” Jadi, saya menulis 
dengan satu hal tertanam dalam pikiran: mereka tidak akan bisa menolaknya.

Saya meneliti subyek itu semaksimal yang saya bisa dan membuktikan toksisitas 
glutamat. Mereka tahu saya mengetahuinya, karena saya telah berkoresponden 
dengan beberapa pembela mereka yang paling besar. Mereka semua menyadari 
bahwa  mereka  tidak  mampu  menjawab  argumen  saya.  Karena  itu  mereka 
membiarkan saya. Mereka takut kalau antara saya dan mereka saling terpojok, 
mereka akan kalah.

M : Mereka tidak ingin informasi ini berlanjut ke dokumen publik.

B :  Tidak,  mereka  tidak  menginginkannya.  Mereka  memakai  cara  lama 
dengan hanya mengabaikan dan berharap isu itu akan hilang. Yang pasti mereka 
menekan  majalah,  jurnal,  dan  koran  agar  tidak  mewawancarai  saya.  Mereka 
mencoba untuk terus menutupi saya dengan harapan agar sebagian besar  orang 
tidak mendengar apapun yang harus saya katakan. Hal itu berjalan sangat lama.

Sejak saya menulis  buku itu pertama kali  tahun 1995, bukti  yang mendukung 
pandangan saya telah bertambah sangat banyak. Materi baru mengenai reseptor 
glutamat perifer dengan telak menghabisi orang-orang tadi. Mereka tidak punya 
pembelaan untuk melawan. Yang mereka takuti adalah informasi baru mengenai 
peningkatan agresivitas kanker yang dramatis.

M : Kini Anda menemukan reseptor-reseptor ini di luar otak.

B : Benar. Sekarang, lihatlah, saya membuktikan glutamat dapat memasuki 
otak dan semua bualan tentang otak yang terlindung dari glutamat oleh sawar 
darah otak adalah kebohongan. Yang sudah ditunjukkan oleh para peneliti adalah 
bahwa terdapat reseptor glutamat pada kedua sisi sawar darah otak, sehingga 
jika Anda memaparkan reseptor glutamat ini pada glutamat, glutamat itu akan 
membukanya. Jadi, glutamat sendiri bisa membuka sawar, dan saya mendaftar 
semua kondisi  saat  sawar  itu  rusak.  Misalnya,  saat  Anda  semakin  tua,  sawar 
Anda menjadi kurang kompeten. Hampir semua pasien Alzheimer memiliki sawar 
yang  tidak  kompeten.  Stroke,  kejang  mendadak,  gangguan  autoimun,  dan 
sklerosis  ganda  semuanya  dikaitkan  dengan  sawar  darah  otak  yang  tidak 
kompeten.

Anda membicarakan puluhan juta orang yang terkena disrupsi  sawar;  mereka 
dengan lahapnya menyantap aspartam, MSG, juga eksitotoksin yang lain, dan tak 
ada  seorang  pun  yang  memberitahu  mereka  bahwa  mereka  itu  sedang 
memperburuk kondisi  neurologis dengan tanpa batas.  Saya tidak tahu berapa 



banyak  pasien  kejang  mendadak  yang  telah  saya  bebaskan  dari  obat-obatan 
hanya dengan melepaskan mereka dari MSG dan memberi mereka magnesium. 
Kekejangan mendadak mereka berhenti. Dulunya mereka mendapat pengobatan 
dengan dosis yang maksimum dan masih mengalami kejang mendadak. Sebagian 
besar neurolog dan neurosurgeon (ahli bedah saraf) yang menangani kekejangan 
mendadak tidak menyadari hal ini.

M :  Adalah  tidak  menguntungkan  mengajari  orang  untuk  menghindari 
bahan-bahan ini.

B : Bila Anda menelaah literatur neurosains, Anda tidak dapat menemukan 
satu artikel yang bukan tentang eksitotoksisitas. Topik paling panas dalam bidang 
neurosains adalah reseptor glutamat dan eksitotoksin.

M :  Apakah  para  ahli  saraf  itu  membicarakan  glutamat  dalam  kaitannya 
dengan makanan atau hanya sebagai zat kimia?

B : Mereka tidak akan menyebutkan makanan, tapi mereka bicara tentang 
reseptor glutamat dan apa yang terjadi saat Anda mengaktifkannya.

M :  Bagaimana  dengan  argumen dari  perusahaan  makanan?  Saya  benar-
benar  pernah terlibat  debat  dengan  suatu  pabrik  veggie  burger,  karena saya 
menulis  sebuah  artikel  yang  mengatakan  dalam  produk  mereka  ada  ekstrak 
raginya, dan bahkan label depannya tertulis, “100 persen semua bahan alami.” 
Mereka berkata, “Well, glutamat muncul secara alami dalam makanan yang lain, 
seperti tomat dan rumput laut.” Bagaimana jawaban Anda terhadap pembelaan 
seperti itu?

B : Tentu, tapi Anda lihat, semua jenis glutamat itu dalam bentuk terikat. 
Glutamat-glutamat dalam oligopeptida, polipeptida. Glutamat yang terikat dalam 
pengelompokan asam amino, bukan asam amino bebas. Jika Anda memilikinya 
sebagai  protein  kompleks,  Anda  menyerapnya  perlahan-lahan  dalam  saluran 
pencernaan Anda. Jika Anda memakan makanan seperti tomat, hampir tidak ada 
asam amino bebas dalam saluran pencernaan. Level asam amino bebasnya nol; 
asam  itu  hampir  seluruhnya  diserap  sebagai  asam  amino  terkombinasi,  dan 
kemudian  hanya  diurai  di  hati,  tempat  asam  amino  itu  dikeluarkan  dalam 
konsentrasi yang sangat rendah yang dapat ditoleransi oleh tubuh. Tubuh kita 
tidak pernah dimaksudkan untuk memiliki asam amino bebas dalam konsentrasi 
setinggi itu.

Nah,  saat  Anda menghidrolisa  protein-protein ini  –atau menggunakan ekstrak 
ragi  atau  enzim  untuk  memecah  berbagai  jenis  protein  menjadi  asam-asam 
amino bebasnya-- protein-protein itu tidak lagi alami. Yang Anda lakukan adalah 
membebaskan asam-asam amino secara buatan dengan cara yang tidak alami, 
dan  sewaktu  mereka  memasuki  saluran  pencernaan  Anda,  mereka  diserap 
sebagai  asam  amino  bebas.  Lalu  level  asam  glutamat  dalam  darah  Anda 



meningkat  secara  signifikan.  Seperti  yang  saya  katakan,  levelnya  bisa  naik 
sebesar 20 kali lipat, dalam beberapa kasus 40 kali lipat. Sawar darah otak Anda 
tidak dibangun untuk menangani level glutamat setinggi itu, karena tidak terjadi 
secara  alami.  Sawar  itu  dapat  menangani  level  yang  lebih  rendah,  tapi  tidak 
dapat  menangani  level  yang  amat  tinggi  ini.  Jadi  argumen,  “Oh,  itu  alami,” 
hanyalah omong kosong.

M :  Saya  benar-benar  mendapati  banyak  pabrik  yang  mengklaim sebagai 
perusahaan  kesehatan  alami,  atau  perusahaan  makanan  kesehatan,  sebagai 
kovernya.  Mereka  tidak  benar-benar  mengikuti  filosofi  itu,  karena  mereka 
menggunakan semua bahan ini.

B : Tentu, dan mereka menggunakan segala jenis standar ganda.

M :  Ini  pertanyaan praktis yang benar-benar telah berkobar dalam kepala 
saya selama sekitar delapan tahun. Adakah sesuatu yang dapat dikonsumsi orang 
untuk  menghambat  penyerapan  MSG  dan  glutamat  sebagai  suatu  suplemen 
pertahanan?

B : Well, tidak perlu menghambatnya. Anda memiliki asam amino lain yang 
dapat  bersaing  untuk  penyerapan  asam glutamat.  Sehingga  mungkin  menjadi 
cara untuk membantu menurunkan jumlah asam glutamat yang akan terserap.

M : Amino-amino yang manakah itu?

B :  Itu  termasuk  leusin,  isoleusin,  dan  lisin.  Asam-asam  amino  itu  akan 
bersaing  untuk  sistem  pembawa  yang  sama,  sehingga  akan  memperlambat 
penyerapan.  Ada  banyak  zat  yang  bertindak  sebagai  penghambat  reseptor 
glutamat.  Anda tahu,  seperti  silimarin,  kurkumin, dan ginko biloba.  Zat-zat  ini 
dikenal  menghambat  reseptor  glutamat  secara  langsung  dan  mengurangi 
eksitotoksisitas.  Kurkumin  sangat  ampuh.  Sebagian  besar  flavonoid  Anda 
mengurangi eksitotoksisitas.

Secara khusus, magnesium sangat penting, karena dapat menghambat reseptor 
glutamat tipe NMDA. Itu adalah fungsinya yang alami, sehingga secara signifikan 
mengurangi  eksitotoksisitas.  Vitamin  E  suksinat  sangat  kuat  menghambat 
eksitotoksisitas,  seperti  halnya  semua  antioksidan  Anda.  Ditemukan  bahwa 
kombinasi vitamin B juga menghambat eksitotoksisitas.

M : Mari kita bicara mengenai restoran. Bahkan saya sama sekali tidak bisa 
makan di restoran lagi, meski di restoran yang alami. Restoran-restoran itu tidak 
tahu kalau menggunakan MSG, karena zat  itu terdapat dalam salah satu saus 
atau sesuatu yang lain.

B :  Saya bicara dengan mereka, lalu mereka berkata,  “Kami memperoleh 
makanan dalam peti-peti besar ini, jadi tidak ada daftar bahan-bahannya.” Hal 



yang sama berlaku di rumah sakit. Saya bicara dengan seorang ahli diet rumah 
sakit dan katanya, “Kami tidak bisa bercerita karena makanan itu datang dalam 
peti, dan tidak akan ditaruh (daftar) bahan-bahan di atasnya. Hanya tertulis steak 
Salisbury atau yang lainnya.”

Mereka  tidak  tahu,  sehingga  sulit  bagi  mereka  untuk  menyatakan  dan 
memberitahu konsumen, “Makanan ini bebas MSG.” Yang mereka maksud ketika 
mengatakannya  adalah,  “Kami  tidak  memasukkan  sendiri  ke  dalamnya.” 
Terutama  sekali  saus  putih  mereka  mengandung  level  glutamat  yang  tinggi, 
seperti bumbu salad, khususnya yang krim, tetapi bukan yang minyak murni.

M : Campuran kuah daging hampir seluruhnya mengandung MSG, bukan?

B : Ya, mereka menambahkannya. Mereka itu menjual rasa. Maksud saya, 
itulah  sebabnya  seseorang  lebih  menyukai  satu  restoran  tertentu  daripada 
restoran lainnya. Makanannya terasa lebih enak. Sehabis itu mereka pulang lalu 
merasa sakit tapi tidak tahu kenapa.

Salah satu hal  yang telah saya perhatikan terkait kematian jantung mendadak 
adalah sebagian besar orang yang mengalaminya, kecuali para atlit, meninggal 
setelah makan di  restoran.  Saya menduga hal itu dikarenakan orang-orang ini 
memiliki  magnesium  yang  rendah.  Mereka  menyantap  makanan,  glutamat 
menstimulasi  reseptor  glutamat  dalam  sistem  jantung  sebagaimana  juga 
menstimulasi hipotalamus, lalu mereka mengalami kematian jantung mendadak.

Saat itu saya berada di sebuah toko buku di Oxford, Mississippi. Seorang lelaki 
muda ambruk begitu saja lalu meninggal. Kami membawanya ke rumah sakit dan 
berusaha menyadarkannya, tapi gagal. Usianya baru 26 tahun, dan ia baru saja 
menyantap semangkuk besar sup di salah satu restoran. Nah, saya bicara dengan 
orang yang ada di sana, dan katanya restoran itu menggunakan banyak protein 
terhidrolisa  dan  MSG.  Orang  akan  menyantap  makanan,  dengan  lebih  dulu 
menikmati sup, mendapat MSG dalam dosis yang sangat besar, kemudian mati 
karena aritmia.

M :  Menurut Anda, dapatkah hal ini juga menjelaskan beberapa kematian 
bayi mendadak?

B : Oh ya. Maksud saya, lihatlah pada kepopuleran formula kedelai untuk 
bayi.  Para  ibu  tergila-gila  untuk  memberi  anak-anak  mereka formula  kedelai. 
Banyak keprihatinan mengenai hal itu. Keprihatinan tentang level fluorida, level 
mangan, dan level glutamat dalam formula kedelai untuk bayi ini.

M : Di Wal-Mart, saya melihat air kemasan yang ditambah natrium fluorida. 
Air fluorida.

B : Oh ya, air itu untuk bayi. Mereka membubuhkan gambar bayi di situ.



M :  Jadi,  adakah  website  atau  newsletter  yang  bisa  orang  kunjungi  atau 
mendaftarkan diri?

B :  Website  saya  adalah  www.russellblaylockmd.com.  Saya  juga  punya 
sebuah  newsletter.  Alamatnya  di  www.Blaylockreport.com.  Mendapatkannya 
lewat pendaftaran, tapi Anda dapat juga membeli newsletter tunggal. Anda tidak 
harus memperolehnya sepanjang tahun. Newsletter itu dikeluarkan per bulan, 
harganya  $3.98  per  edisi.  Cakupannya  adalah  semua  yang  terkait  dengan 
kesehatan, bukan MSG saja.

Saya berusaha untuk mencakup banyak subyek umum dan membuat orang up to  
date dengan  pemikiran  dan  penelitian  yang  baru.  Saya  menelusuri  semua 
penelitian  medis.  Biasanya  saya  akan  telusuri  semua  yang  ditawarkan  oleh 
kedokteran konvensional. Demikian banyak waktu mereka mempunyai (materi) 
fisiologi yang baik, patofisiologi yang baik, tapi setelah itu, mereka beralih dan 
membicarakan obat. Saya menelusuri semua meteri patofisiologi yang baik yang 
mereka punya, saya lalu mencari penelitian nutrisional yang telah dilakukan yang 
dapat mengoreksi masalah-masalah itu.

M :  Saya  mengerti.  Ini  satu  pertanyaan  dadakan:  Bila  MSG  dan  semua 
versinya  yang  lain,  begitu  juga  aspartam,  besok  dinyatakan  tidak  sah  secara 
hukum, perubahan apa yang akan kita lihat dalam lima tahun mendatang dalam 
hal kesehatan masyarakat?

B :  Saya  kira  Anda  akan  melihat  ada  penurunan  obesitas  dan  sindrom 
metabolik yang signifikan. Akan Anda lihat penurunan hebat pada kanker jenis 
tertentu.  Anda tentu  akan  melihat  penurunan besar-besaran  dalam penyakit-
penyakit  neurodegeneratif,  dan  semua  penyakit  ini  yang  sedang  meningkat 
dengan cepatnya.

Penyakit neurodegeneratif baru saja merebak. Hal-hal yang biasanya jarang, kini 
kita  lihat  sepanjang  waktu.  Ini  menakutkan.  Dan  saat  Anda  melihat  literatur 
neurosains, tidak ada yang punya penjelasan. Tidak ada yang tahu mengapa hal 
itu  meningkat  dengan  sangat  cepatnya,  tapi  sebabnya  adalah  kita  memiliki 
sebegitu  besar  kombinasi  toksin.  Misalnya,  kita  tahu  bahwa  penyakit 
neurodegeneratif  berhubungan  dengan  merkuri,  alumunium,  pestisida,  dan 
herbisida,  dan  cara  mereka  menghasilkan  kerusakan  otak  adalah  melalui 
mekanisme eksitotoksin.

Jadi,  kita semua terpapar toksin tersebut, kemudian saat Anda menambahkan 
MSG  dan  eksitotoksin  pada  makanan,  Anda  sangat-sangat  mempercepat 
toksisitasnya.  Itulah  sebabnya  kita  melihat  ledakan  penyakit-penyakit 
neurodegeneratif;  Alzheimer  dan  autisme,  ADD  serta  Parkinson  –semua  ini 
meningkat  sangat  pesat  karena  kita  terpapar  produk-produk  yang  bersifat 
eksitotoksik.

http://www.russellblaylockmd.com/
http://www.Blaylockreport.com/


Inilah yang tidak seorang pun bisa menjelaskan. Anda memperhatikan penelitian 
milik seseorang yang menyatakan, “Alzheimer  terkait dengan paparan merkuri,” 
lalu yang lain berkata, “Bukan, itu terkait dengan pestisida,” dan bahkan yang 
lainnya lagi  mengatakan hal  yang lain pula,  tapi  semua itu beroperasi  melalui 
mekanisme  yang  sama.  Semuanya  beroperasi  dengan  meningkatkan  aktivitas 
imun otak, dan hal itu mengaktifkan eksitotoksisitas. Jadi itulah sebabnya semua 
itu  tampak  berhubungan,  karena semua toksin  itu  melakukan hal  yang  sama 
pada otak.

M : Bagaimana dengan American Diabetes Association? Setelah dinyatakan 
bahwa  aspartam  benar-benar  meningkatkan  obesitas,  berdasarkan  penelitian 
yang telah Anda ungkapkan, saya menjadi penasaran mengapa ADA dengan amat 
kukuhnya mendukung aspartam.

B :  Saya  tidak  penasaran,  mengingat  mereka  menerima  sejumlah  besar 
uang  dari  para  pembuat  aspartam.  Para  pembuat  aspartam  mendanai  event 
penggalangan  dana  dan  semacamnya,  sehingga  mereka mendapat  uang  yang 
luar biasa besar dari para pembuat aspartam itu, dan uanglah yang berkuasa.

Apakah  mereka  hanya  menipu  diri  sendiri  dan  memilih  untuk  tidak  percaya 
bahwa  aspartam  itu  toksik,  menolak  untuk  melihat  pada  bukti,  atau  mereka 
hanya perhatian pada uang dan tidak peduli,  saya  tidak  tahu,  tapi  saat  Anda 
menelaah patofisiologi diabetes dan efek aspartam, adalah benar-benar omong 
kosong  bagi  siapa  pun  yang  menderita  diabetes  untuk  mengonsumsinya. 
Khususnya dalam aspek neurologis, aspartam akan membuat diabetes semakin 
buruk.

M : Bagaimana dengan pemanis populer yang lain seperti sukralosa di dalam 
Splenda?

B : Sebenarnya belum banyak penelitian di bidang itu. Mereka melakukan 
beberapa  penelitian  dasar,  seperti  penelitian  dengan  Splenda,  yang 
memperlihatkan  supresi  thimus.  Bila  supresi  thimus  tersebut  terbukti  benar 
dalam penelitian yang lain,  maka hal  itu menjadi  perhatian utama.  Jika Anda 
menekan kelenjar thimus pada anak, penekanan itu akan berdampak pada masa 
depan fungsi  imun mereka.  Anda bisa menambah apa saja  dari  autoimunitas 
hingga menghasilkan penyakit yang berhubungan dengan imun, hingga infeksi 
dan kanker. Implikasi dari penekanan kelenjar thimus ini luar biasa.

Telah ada laporan-laporan tentang keguguran yang dihubungkan dengan Splenda 
pada hewan percobaan. Masalahnya, kita tidak memiliki banyak penelitian yang 
dilaksanakan  dengan  baik  terhadap  Splenda  guna  menemukan  buktinya,  dan 
mereka tidak akan melakukannya. Cara terbaik untuk melindungi produk Anda 
adalah  tidak  pernah  mengetesnya,  atau  hanya  melakukan  tes  bohongan  lalu 
melaporkannya dalam jurnal yang akrab dengan sudut pandang Anda.



Itulah yang mereka lakukan dengan vaksin-vaksin tertentu. Mereka melakukan 
ribuan penelitian bohongan dan menyebarkannya, mengklaim tidak menemukan 
apa-apa.  Anda dapat merancang sembarang penelitian untuk menemukan apa 
saja yang Anda inginkan. Khususnya, Anda dapat merancangnya untuk mendapat 
hasil yang negatif. Itu hal yang termudah untuk dilakukan.

M : Kita telah mendapati para pejabat kesehatan pemerintah memberitahu 
kita bahwa merkuri itu aman, begitu pula bisnis-bisnis raksasa memberitahukan 
bahwa  aspartam  dan  MSG  aman.  Sepertinya  racun  yang  terdapat  dalam 
persediaan  makanan  atau  (yang  direkomendasikan)  dalam perhimpunan  para 
dokter adalah mutlak aman.

B :  Kita  melakukan  hal  itu  pada  timbal.  Sewaktu  mereka  pertama  kali 
mempertanyakan keamanan dari  timbal,  level  yang mereka katakan aman itu 
luar  biasa  tinggi,  dan  hanya  dalam  10  tahun  sesudahnya,  tiba-tiba  kita 
menemukan  bahwa  timbal  itu  toksik  pada  level  10  mikogram/L.  Pada  tahun 
60an, mereka memerangi hal yang sama. Para pembela bensin yang ditambahi 
timah  berkata  bahwa  limbahnya  tidak  toksik,  kecuali  pada  dosis  yang  amat 
sangat  tinggi.  Kemudian literatur  neurosains membantahnya,  tapi  tak seorang 
pun  mau  mendengar.  Akhirnya,  bukti  yang  memberatkan  begitu  melimpah 
sehingga  mereka  menemukan  bahwa  konsentrasi  timbal  yang  amat  sangat 
rendah bersifat toksik dan menumpuk dalam otak.

Itu sama dengan merkuri. Merkuri bahkan lebih beracun daripada timbal. Bayi 
mendapat 150 kali dosis merkuri di atas batas keamanan EPA. Seratus kali lebih 
tinggi dari batas keamanan FDA. Dalam hal ini, bayi mendapat dosis 150 kali lebih 
tinggi dari satu dosis yang EPA sebutkan aman untuk dewasa.

M : Apa poin-poin penting yang bisa diambil oleh para pembaca? Menurut 
Anda apa yang perlu mereka ingat untuk melindungi diri sendiri?

B :  Anda perlu untuk berpantang dari  semua bahan-bahan ini.  Aspartam 
bukanlah gizi  yang diperlukan,  begitu  pula MSG.  Bukti  yang memberatkannya 
ada  berlimpah.  Kalau  Anda  ingin  menghindari  obesitas,  sindrom  metabolik, 
penyakit-penyakit  neurodegeneratif  dan  kanker,  dan  jika  Anda  tidak  ingin 
menjadikan kanker Anda lebih agresif, Anda perlu menjauhkan diri dari produk-
produk ini.

Kerusakan itu berdampak pada wanita hamil, bayi dalam kandungan, dan bayi 
yang baru lahir. Kerusakan itu dapat menyebabkan perubahan-perubahan di otak 
yang  tidak  dapat  dinormalkan  lagi.  Yang  kami  temukan  adalah  kerusakan  itu 
memrogram ulang ‘pengabelan’  otak, khususnya hipothalamus,  sehingga tidak 
berfungsi  dengan  normal.  Anak-anak  ini  menjadi  abnormal  sepanjang  hayat 
dalam hal fungsi fisiologis mereka.

M : Well, semoga bukti yang memberatkan ini suatu saat menjadi melimpah 



ruah, dan yang berwenang dalam pemerintahan akan mendengarkan Anda.

B :  Tekanan  terhadap  para  peneliti  itu  luar  biasa.  Dr.  Trocho 
mengungkapkan penelitiannya tentang kerusakan DNA oleh aspartam. Kemudian 
karirnya  diserang  oleh  para  pembuat  aspartam.  Ia  berkata  tidak  akan 
mengerjakan proyek penelitian lain tentang aspartam.  Well,  sejumlah peneliti 
telah mengatakan hal yang sama. Sekali mereka memublikasi temuan mereka, 
kekuasaan perusahaan-perusahaan ini akan menindih mereka. NutraSweet akan 
menyumbang  jutaan  pada  universitas  dan  mengancam  untuk  menarik  donasi 
mereka jika ada seseorang yang tidak tutup mulut.

M : Jadi ada penyensoran ilmiah terang-terangan yang berlaku disini.

B :  Ada  penyensoran  terang-terangan,  dan  bisa  dimengerti.  Anda 
mendapati  para  pembuat  Nutrasweet  mendonasikan  jutaan  dolar  untuk 
universitas  Anda.  Sang  direktur  laboratorium,  atau  presiden  universitas  tadi, 
hanya akan secara diam-diam memberitahu para peneliti  bahwa para donatur 
benar-benar berkeinginan penelitian yang negatif itu berhenti.

Editor  biokimia  dari  Chemical  Abstracts  Service,  Dr.  John  Yiamounuyiannis, 
berhasil membuat kesimpulan tentang fluorida. Mereka memecatnya karena dia 
menolak  untuk  bungkam  mengenai  toksisitas  fluorida,  dan  mereka  baru  saja 
menerima  dana  bantuan  dari  Colgate-Palmolive.  Pengawasnya  berkata,  “Kita 
akan kehilangan dana jika Anda tidak tutup mulut tentang fluorida.” Dia tidak 
mau, lalu mereka memecatnya. Para peneliti mengetahuinya.

M :  Saya  ingin  memuji  Anda  kerena  bersedia  melawan  dan  mengatakan 
kebenaran  mengenai  semua  ini.  Saya  rasa  Anda  melakukan  pelayanan  yang 
hebat dan positif demi kesehatan masyarakat.

B :  Andalah  yang  sedang  melakukan  pelayanan  itu,  karena  Anda  yang 
menyampaikannya  ke  luar  sana.  Tanpa  Anda,  saya  hanya  duduk  di  kamar 
mengomel pada tembok. Orang-orang seperti Andalah yang menyebarkan kabar 
ini dan membuat orang tahu yang terjadi di dunia.

M :  Saya tidak akan terkejut jika mereka berusaha meloloskan rancangan 
undang-undang  untuk  mencabut  perlindungan  hukum  atas  pembicaraan 
kesehatan di internet.

B : Mereka sedang mengupayakannya. Anda tahu, dulu mereka meloloskan 
sebuah undang-undang di  beberapa negara  bagian (yang menyatakan)  bahwa 
tidak seorang pun yang boleh bicara tentang subyek nutrisi kecuali para ahli diet. 
Beberapa  negara  bagian  telah  meloloskannya.  Ini  berarti  para  ahli  biokimia 
bergelar  Ph.D.  tidak  dapat  berbicara  tentang kesehatan.  Sangat  menggelikan. 
Saya  yakin  kalau suatu  saat  nanti  mereka akan  membuat  rancangan undang-
undang internet yang menyatakan bahwa ada terlalu banyak materi berbahaya 



yang datang lewat internet terkait masalah-masalah kesehatan, dan kita perlu 
mengaturnya.

M :  Wah,  saya  sangat  berterima  kasih  atas  seluruh  waktu  yang  Anda 
luangkan.

B :  Terima  kasih.  Saya  menghargai  Anda  yang  telah  memberi  saya 
kesempatan ini.

***
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