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Trong tuyển tập nghiên cứu về bệnh Ung Thư (Critical Reviews in Oncology
Hematology) được ấn hành bởi Elsevier, nhà xuất bản lớn nhất thế giới về khoa
học và y khoa, có một chương nói về cách điều trị và phòng ngừa ung thư của hai
Giáo Sư Y Khoa người Việt Nam: Bác Sĩ Lương Vinh Quốc Khanh và Bác Sĩ
Nguyễn Thị Hoàng Lan.
Bác sĩ Lương Vinh Quốc Khanh là Hội Viên (Fellow) của 6 trường Đại Học về
Chuyên Khoa Y Khoa và 1 trường Đại Học Y Khoa Anh Quốc. Ông là Giáo Sư
Thỉnh Giảng của Đại Học Y Khoa UCLA, Giáo Sư của trường USC, Keck School
of Medicine, Los Angeles.
Bác sĩ Nguyễn Thị Hoàng Lan là Hội Viên của 3 trường Đại Học Chuyên Khoa Y
Khoa và là Giáo Sư trường USC, Keck School of Medicine, Los Angeles.
Nhân một cơ hội được đọc chương về Cách Dùng Sinh Tố D để trị Bệnh Ung Thư
nói trên, người viết đã làm một cuộc phỏng vấn ngắn ngủi với Giáo Sư Bác Sĩ
Lương Vinh Quốc Khanh.
-H: Xin bác sĩ cho biết nguyên nhân nào dẫn tới việc nghiên cứu về Sinh Tố D để
trị và ngăn ngừa bệnh ung thư.
-Đ: Tôi đã nghiên cứu về sự liên hệ của sinh tố D và bệnh ung thư từ 20 năm nay.
Tôi đã từng hợp tác nghiên cứu với một giáo sư nổi tiếng về Sinh tố D của Mỹ.
Lý do dẫn tôi tới việc nghiên cứu này là một khám phá tình cờ. Trong lúc điều trị
cho những người Việt Nam bị bệnh ung thư, tôi nhận thấy những bệnh nhân này
có một đặc điểm chung là cùng thiếu Sinh tố D. Trước đó, tôi đã chia xẻ điều
khám phá này với các vị thầy cũng như đồng nghiệp của tôi nhưng rất ít người
đồng ý với ý kiến của tôi, có khi còn cho ý kiến ngược lại. Tôi nhớ khi tôi còn ở
Đại Học UCLA và bắt đầu nghiên cứu về sự liên hệ giữa sinh tố D và căn bệnh
quái ác này, ông thầy tôi gọi điện thoại cho tôi, chê trách là tôi không hiểu gì về
sinh tố D cả. Ông thầy cho rằng người dân ở California không bao giờ thiếu Sinh
tố D. Nhưng kêt quả thực tế do tôi khám phá là các người bệnh ung thư ở
California đều thiêu sinh tố D. Mãi sau này, ông thầy tôi mới xin lỗi vì không bao
giò ông nghĩ là các bệnh nhân ung thư đều thiếu sinh tố D.

-H: Điều đáng mừng là sinh tố D có thể mua tại bất cứ dược phòng nào, phải
không?
-Đ: Thật ra không phải cứ là sinh tố D thì có thể mua tự do tại các dược phòng.
Có nhiều loại sinh tố D. Loại sinh tố D dùng để chữa bệnh ung thư phải có toa
bác sĩ mới mua được. Loại cần toa bác sĩ này tốt gấp 10 lần các loại thông
thường. Mấy loại mua ngoài chợ không có giá trị. Bản thân tôi khi chữa trị cho
người mắc bệnh ung thư, đều dùng loại cần toa bác sĩ. Yếu tố này, thoạt đầu,
cũng không được các đồng nghiệp khác đồng ý. Ngay chính ông thầy tôi cũng
phản ứng khi được biết tôi chuyên dùng loại sinh tố D cần toa bác sĩ. Ông Thầy
tôi cũng thắc mắc hỏi tại sao tôi chỉ cho toa mua loại này, sao không cho họ xài
loại bán ngoài chợ. Các khảo cứu sau này cho thấy chỉ có loại sinh tố D cần toa
bác sĩ, vì chỉ có loại ấy mới bám vào tế bào và tác dụng trên tế bào ung thư.
-H: Khi tôi còn đi học, tôi được nghe nói là các yếu tố tiền sinh tố D nằm dưới da,
có đúng không?
-Đ: Đúng thế, các yếu tố tiền sinh tố D3 nằm dưới da. Nhờ tia ultra violet của
mặt trời, các yếu tố này biến thành 25-sinh tố D3. Các chất 25-sinh tố D3 này vào
tới thận biến thành 1,25-sinh tố D3. Chính 1,25-sinh tố D3 này mới có tác dụng
trên cơ thể. Chất tiền 24,25-sinh tố D3, nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời
thì không thể biến thành 1,25-sinh tố D3. Nhưng cũng có trường hợp luôn ở dưới
ánh nắng mặt trời nhưng vẫn thiếu sinh tố D3. khỏang 1/3 đến phân nửa dân số
sinh sống ở Sub-Sahara Phi Châu và Trung Đông được xem là thiếu sinh tố D.
Như những người da đen, họ thường thiếu sinh tố D vì da họ đen quá làm cản tác
dụng biến tiền sinh tố D thành sinh tố D3. Mũ che nắng, Sunblock cũng cản tia tử
ngoại (UV) nữa. Da của người lớn tuổi cũng cản tia tử ngoại. Tế bào da của
người lớn tuổi cũng không phát triển, thì người lớn tuổi cũng sẻ thiếu sinh tố D.
-H: Còn yếu tố nào làm thiếu sinh tố D không?
-Đ: Người Việt Nam thường bị viêm gan, các tế bài gan giảm đi, thi việc thay đổi
từ 25-sinh tố D sang 1,25-sinh tố D3 cũng giảm đi. Đau thận cũng làm giảm thiểu
sự biến hóa 1,25-sinh tố D3. Một điều cần lưu ý là có nhiều người phơi nắng rất
nhiều cũng thắc mắc tại sao tôi thiếu sinh tố D. Phơi nắng nhiều quá, thì lại làm
một lớp da ngoài bị cháy đi, biến thành lớp cản không tiếp nhận tia hồng ngọai
tuyến (UV) nữa. Do đó việc đem người bệnh ung thư đi phơi nắng cũng gặp môt
trở ngại là không biết độ nắng là bao nhiêu thì tốt.
-H: Bác sĩ có thể nói thêm về quan hệ giữa sinh tố D và bệnh ung thư như thế nào
được không?

-Đ: Sinh tố D liên quan đến ánh nắng mặt trời. Vùng nào nhiều ánh nắng mặt
trời thì ít ung thư. Vì thế những vùng càng xa xích đạo bao nhiêu thì càng thiếu
sinh tố D, như vùng cực bắc âu thì thiếu sinh tố D rất nhiều, Người ta thấy có
một liên hệ mật thiết giữa sinh tố D và bệnh ung thư, những người thiếu sinh tố
D thì có tỷ lệ bị ung thư cao hơn người có nhiều sinh tố D. Như ở Norway, có
nhiều county, những county ở cực Bắc thì tỷ lệ ung thư cao hơn vùng county phía
nam, nơi mà người ta giầu sinh tố D hơn người cực bắc. Ngoài ra, còn có ảnh
hưởng của thời tiết: Mùa đông ít ánh nắng mặt trời, nên số người bị ung thư
tăng lên rất nhiều, Mùa hè thì giảm đi. Điều quan trọng là nếu dùng sinh tố D
trong việc điều trị thì hy vọng khỏi bệnh càng cao.
-H: Cám ơn bác sĩ. Mong rằng đây là một khám phá mới đem lại nhiều hy vọng
cho những người mắc phải cơn bệnh của Thần Chết này.

