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VrEo loLtorOllc
OlleHaglunddr medicinedoktoroch svarar
pA lZisarnas
frAgorom htilsa,friskvArdoch
sjukdom.Handr ocksAen hiingiven"hammarbyare".
Hardu en frAga,skrivtill:
ScantypeF<irlag,Floragatan13, 2tr,
11475 Stockholmellerskickaett meiltill:
lena.elisabet@scantype.se

Hej,

Hej Jan,

Hdr kommer jag rneden friga till doktor
Olle Haglundl
som handJagfick ett mail h?iromdagen
lade om fosfor och fosfater,som jag bifogar
delarav Jagmiste medgear jag inre stiitt
pi frigestallningentidigare.fu fosforoch
fosfaterlmnen som vi tappacbon? Och flr
vi i osstillrickligt av demi
Med ui nliga hrik ni ngar.
Reumatiherfirbundet
Jan Bagge
Forskningsbandhgare

Tack fiir dim intressantamejl!
Jaghadeinte hellerhtirt talasom detta
tidigare,men har nu l:ist Ulla Aminoffs
intressanmbok, llritorien om P som
beskriverhennesfarskamp mot erablssemanget,frimst det medicinska,di det
giilldefosfornVfosfaternas
berydelse
ocksi
ftir mdnniskanshilsa. Pi de medicinska
siiksajternapi ndtetfinns q,vlrr inte si
myckermatny.ttigti den her frigan. Men
om man siikerpi Googlefir man fram
en hel del spdnnandeinformation,inte
minst piforfatse, dtu Harald Bergengrens
forskningfinns vil beskriven.

energiomsdttning
och fiir olika transportmekanismer.
De riida blodkropparnadr beroendeav
fosfarfor bildandeav ert ?imne(2,3-difos[arglycerar)som piverkar syresdrtningen
i
vivnaderna.Listaniiver den storaberydelsenav fosfor/fosfacer
kunde gcirasinnu
llngre. Brist pi dessalmnen eller rubbning
av derasfunktion skulleledatill en rad
srcirningaroch sjukdomari kroppen.Det
ar darfiir som kroppensregleringssystem
oftastsertill atr brist inte uppkommer
Vid brisr priorirerasf<irsiirjningenav vissa
organpi bekostnadav andra,nigor som
kan ftirklaraen del sjukdomar.

Fosfor i form av fosforsalter, fosfate.,
har en rad myckervikriga lirnkrioneri
kroppen.I liiroboken"Ndringsldrafiir
hiigskolan'finns bra informacionom
fosfor.Fosfor/fosfatdelrari en rad livsviktiga processer
i koppen och ir en viktig
bestindsdeli bland annatfosfolipider,
som bland annatdr viktiga byggsrenar
r
kroppensalla cellmembranoch som medverkari transportenav fea i blodet.Vid
fdrbrinningen av eggviteimnen,fertsyror
och sockerimnenlagrasenergini form
avATP och kreatinfosfat.Dessaimncn
utgdr brdnsletvid de flestaenergikrdvande
processer
i kroppen.
Enzymerstyr alla kemiskareaktioner
i kroppen.Genom pikoppling (for
forylering)eller borttagandeav fosfor
(defosforylering)
frin enzymen,aktiveras
ellerinaktiverasminga av dessaenzymer.
Fleravitaminerblir aktivai fosforylerad
form, exempelvistiamin (vitamin Bl)
som tiamindifosfatoch vitamin 86 som
pyridoxalfosfat.Fosforyleringav glukos
och proteinerdr niidv?indigrbide ftir

I minniskokroppen finns cirka 80O
gram fosforvarav80 procenttillsammans
med kalcium i skelecetoch tinderna,
Cirka 10 procentfinns imuskulaturen,
nerysysremet,
hudenoch andraorgan.
Mindre cn I procentfinns i vdtskanmellan
cellerna.En vissnivi av fosforoch kalcrum
i blodet ;ir livsviktigoch fitr le$ blodfosfar
kan innebirasriirningar
avenergibildningen. Kroppenflirlorar ungefarI gram fosfor
per dygn, mesrmed urinen. Rekommenderarinrag ftir vuxra min och kvinnor dr
600 milligram per dag.
Fosfatinaget
i en blandadsvenskkost
1r i genomsnitt1300-1600milligram per
dag.Fosfatbristpi grund av l?ir litet intag
via kosten,har inte pivisarshos friska
mdnniskori vdswirlden.Vid storaintag av
syrareglerande
medel (anracida)kan brist
pi fosfatuppkomma.Symtompi brist kan
varaaprirldsher.muskelsvagher.
engelska
sjukan(rakit) och rubbning i samord(ataxi).Etr tidigt
ningenav muskelrcirelser
teckenpi begynnandefosfatbristir iikad
ursiindringav kalcium med urinen. Man

Utdrag ur mejlet:
"Pl 30+alet b6rjademan, som en ftiljd av
forskning,ge husdjuren(kor, hestarmm)
foder med mineraltillskott,frimst fosfat.
En miingd sjukdomarhos djuren fiirsvann
och har aldrig mer visatsig. (Tidigareviixte
djuren diligt, fick artrit, ledinflammatroner, muskelfcirlamning
mm). Liknande
sjukdomar6nns forrfarandehos mlnnrskan och annu har vi inte hitmt nigon ftirklaring pi dessa.I en nyutkommenbok av
Ulla Aminoff "Historien om P" kan man
ldsaom att veteriniren Harald Bergengren
ansig att fosfatbristkan ha en koppling till
frdmsrskolios,MS, reumatismoch diabetes.Denna tankedr lika revolutionerande
i
dag som di Harald Bergengrenbiirjadesin
forskningfiir l?ingesedan.tnken ir nog
ocksi lika kontroversielli dag,eftersomdet
dt en aeterinArsom drar paralleller mellan
djur och mdnniskor.Lakarvetenskapen
anserinte att fosfarbristdr ert problemhos
mdnniskor.Hur kan dzt kommasigan minerabilbkon som bho sd brafir djuren inte
bar motsuarandebetydzbe
li)t mdnaithor?
Dennafdga iir iate besuand.
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har ocksi konsrareratmycketliga fosfatkoncentrationer
iblodet (mindreiin 0.3
mmol/l) hos bland anna!maralonldpare
ronr koll:prar.ungdomarmedanorexi.
alkoholmissbrukare,
i sambandmed avvdnjning, och hosdiaberiker
Harald Bergengrenmenararr fosforbris!
dr mer fijrekommandern si hos vanliga
rr.dnniskor,nigot som jag ocksi tror. I en
arrikeli Likartidningen 1963 refererasrill
en understikningutfdrd av Folkhelsan.
Dlr konstaterade
man a(t hos 20 procen!
av undersciktapersonersagman brisr pe
fosfor.Minga menaratt den fortldpande
utarmningenav jorden lett till minskat
fosfor/fosfatinnehilli kosten.Fosfor/fosfat
finns sdrskilti proteinrikafddodmnensom
:igg,kiirr, fisk, mjiilkprodukreroch brcid.
I brc;der fosfor bundenrill ryrinsyrasom
minskarde'srillgjngligher.
fuka kallorIr
ocksnsojabcinor,
stitmandel,och hirdosr.
NCr man pi fosfat.seoch i Ulla
Aminoffs bok gir igenomHarald Bergengrensforskningfinner jag minga inrressantaiakttagelser
som jag menarinre firr

den uppmirksamhetde fcirrjiinar.Miirkligr
dr ju att man pi 1930-40-talenkunde
elimineraen radsjukdomarhor hurdjur
genomatt berikafodret med mineraler
som till exempelfosfor Minga liknande
sjukdomarhosmdnniskan,som ledgingsreumatism,MS, ryggbesvdr,
lediiirslitnrngar allmrinvark och diabetessaknar:innu r
dagtillricklig forklaring.Bergengrenfann
ocksi att ju mindre fosfateri blodet desto
mer letma och ocksi hc;greblodtryck. Han
ordineradefosfatertill mer dn 900 patrenter, ofta med fcirblttring i vissaavseenden.
Fcirhillanderaa Bergengrenvar veterindr
och inte ldkare/medicinsk
Forskare
kan ha
bidragit till det medicinskaetablissemangetssvalainrressefcir hansidier Att genomfcjrasrudierkosrarocksi mycketpengar
och det 6nns rywdrrsdllanresurseratt
genomfcirastudierpi narurligasubstanser,
eftersomdet er svirr arr parenrerapreparacr
som byggerpi sldana.Lakemedelsindusrriner dir[dr oinlrerrerad
av au sars.:
forskningspengar
pi detta.Jagskullevilja
semer grundforskningoch kontrollerade
kliniskafcirsiikkring till exempelfosfater

och jag ir sdkerpi att man skullefi en hel
del positivaresultat.
Vid fosfatbrist prioriterar kroppen
vissaorgansom hjdrnaoch nervsystempi
bekostnadav skelettet.Detta kan sakerr
fdrklarade minga rubbningari skeletter,
exempelvisosteoporosoch osteomalacr,
som upprrddervid fosfatbrist.Intressant
iir ocki kopplingenmellan fosfor/fosfater
och viramin D. Upptagetav fosforsker
i dvre delenav runnrarmenunder invcrkan av vitamin D. Ligt inrag av derrahar
visatsvarakopplat till en rad sjukdomar
som MS, diabetestyp I och ryp 2 samt
benskdrhet.Vitarnin D ar i dagett av det
mestintressantaforskningsomridenasom
skaparnya artiklar snartsagtvarjeveckai
anseddamedicinskatidskrifter.Vtamin D
och fosfor/fosfaterhar minga korsningspunkcer.
Hdr tror jagpersonligen
atr man
bordekunna linna intressan!asakerarr
tirta n:irmarepa.
Viinligo hiiLninga,
Olh Hagland
Medicine doktor

