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VrEo loLtor Ollc
Olle Haglund dr medicine doktor och svarar
pA lZisarnas frAgor om htilsa, friskvArd och
sjukdom. Han dr ocksA en hiingiven "ham-
marbyare". Har du en frAga, skriv till:
Scantype F<irlag, Floragatan 13, 2tr,
114 75 Stockholm eller skicka ett meil till:
lena.elisabet@scantype.se

Hej,
Hdr kommer jag rned en friga till doktor
Olle Haglundl

Jag fick ett mail h?iromdagen som hand-
lade om fosfor och fosfater, som jag bifogar
delar av Jag miste medge ar jag inre stiitt
pi frigestallningen tidigare. fu fosfor och
fosfater lmnen som vi tappac bon? Och flr
vi i oss tillrickligt av demi

Med ui nl iga hri k n i nga r.
Reumatiherfirbundet

Jan Bagge
Forskningsbandhgare

Utdrag ur mejlet:
"Pl 30+alet b6rjade man, som en ftiljd av
forskning, ge husdjuren (kor, hestar mm)
foder med mineraltillskott, frimst fosfat.
En miingd sjukdomar hos djuren fiirsvann
och har aldrig mer visat sig. (Tidigare viixte
djuren diligt, fick artrit, ledinflammatro-
ner, muskelfcirlamning mm). Liknande
sjukdomar 6nns forrfarande hos mlnnrs-
kan och annu har vi inte hitmt nigon ftir-
klaring pi dessa. I en nyutkommen bok av
Ulla Aminoff "Historien om P" kan man
ldsa om att veteriniren Harald Bergengren
ansig att fosfatbrist kan ha en koppling till
frdmsr skolios, MS, reumatism och diabe-
tes. Denna tanke dr lika revolutionerande i
dag som di Harald Bergengren biirjade sin
forskning fiir l?inge sedan. tnken ir nog
ocksi lika kontroversiell i dag, eftersom det
dt en aeterinAr som drar paralleller mellan
djur och mdnniskor. Lakarvetenskapen
anser inte att fosfarbrist dr ert problem hos
mdnniskor. Hur kan dzt komma sig an mi-
nerabilbkon som bho sd brafir djuren inte
bar motsuarande betydzbe li)t mdnaithor?
Denna fdga iir iate besuand.

Hej Jan,
Tack fiir dim intressanta mejl!

Jag hade inte heller htirt talas om detta
tidigare, men har nu l:ist Ulla Aminoffs
intressanm bok, llritorien om P som
beskriver hennes fars kamp mot erabls-
semanget, frimst det medicinska, di det
giillde fosfornVfosfaternas berydelse ocksi
ftir mdnniskans hilsa. Pi de medicinska
siiksajterna pi ndtet finns q,vlrr inte si
mycker matny.ttigt i den her frigan. Men
om man siiker pi Google fir man fram
en hel del spdnnande information, inte
minst piforfatse, dtu Harald Bergengrens
forskning finns vil beskriven.

Fosfor i form av fosforsalter, fosfate.,
har en rad mycker vikriga lirnkrioner i
kroppen. I liiroboken "Ndringsldra fiir
hiigskolan' finns bra informacion om
fosfor. Fosfor/fosfat delrar i en rad livsvik-
tiga processer i koppen och ir en viktig
bestindsdel i bland annat fosfolipider,
som bland annat dr viktiga byggsrenar r
kroppens alla cellmembran och som med-
verkar i transporten av fea i blodet. Vid
fdrbrinningen av eggviteimnen, fertsyror
och sockerimnen lagras energin i form
av ATP och kreatinfosfat. Dessa imncn
utgdr brdnslet vid de flesta energikrdvande
processer i kroppen.

Enzymer styr alla kemiska reaktioner
i kroppen. Genom pikoppling (for
forylering) eller borttagande av fosfor
(defosforylering) frin enzymen, aktiveras
eller inaktiveras minga av dessa enzymer.
Flera vitaminer blir aktiva i fosforylerad
form, exempelvis tiamin (vitamin Bl)
som tiamindifosfat och vitamin 86 som
pyridoxalfosfat. Fosforylering av glukos
och proteiner dr niidv?indigr bide ftir

energiomsdttning och fiir olika transport-
mekanismer.

De riida blodkropparna dr beroende av
fosfar for bildande av ert ?imne (2,3-difos-
[arglycerar) som piverkar syresdrtningen i
vivnaderna. Listan iiver den stora bery-
delsen av fosfor/fosfacer kunde gciras innu
llngre. Brist pi dessa lmnen eller rubbning
av deras funktion skulle leda till en rad
srcirningar och sjukdomar i kroppen. Det
ar darfiir som kroppens regleringssystem
oftast ser till atr brist inte uppkommer
Vid brisr priorireras f<irsiirjningen av vissa
organ pi bekostnad av andra, nigor som
kan ftirklara en del sjukdomar.

I minniskokroppen finns cirka 80O
gram fosfor varav 80 procent tillsammans
med kalcium i skelecet och tinderna,
Cirka 10 procent finns imuskulaturen,
nerysysremet, huden och andra organ.
Mindre cn I procent finns i vdtskan mellan
cellerna. En viss nivi av fosfor och kalcrum
i blodet ;ir livsviktig och fitr le$ blodfosfar
kan innebira sri irningar av energibildning-
en. Kroppen flirlorar ungefar I gram fosfor
per dygn, mesr med urinen. Rekommen-
derar inrag ftir vuxra min och kvinnor dr
600 milligram per dag.

Fosfatinaget i en blandad svensk kost
1r i genomsnitt 1300-1600 milligram per
dag. Fosfatbrist pi grund av l?ir litet intag
via kosten, har inte pivisars hos friska
mdnniskor i vdswirlden. Vid stora intag av
syrareglerande medel (anracida) kan brist
pi fosfat uppkomma. Symtom pi brist kan
vara aprirldsher. muskelsvagher. engelska
sjukan (rakit) och rubbning i samord-
ningen av muskelrcirelser (ataxi). Etr tidigt
tecken pi begynnande fosfatbrist ir iikad
ursiindring av kalcium med urinen. Man
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har ocksi konsrarerat mycket liga fosfat-
koncentrationer iblodet (mindre i in 0.3
mmol/l) hos bland anna! maralonldpare
ronr koll:prar. ungdomar med anorexi.
alkoholmissbrukare, i samband med av-
vdnjning, och hos diaberiker

Harald Bergengren menar arr fosforbris!
dr mer fijrekommande rn si hos vanliga
rr.dnniskor, nigot som jag ocksi tror. I en
arrikel i Likartidningen 1963 refereras rill
en understikning utfdrd av Folkhelsan.
Dlr konstaterade man a(t hos 20 procen!
av underscikta personer sag man brisr pe
fosfor. Minga menar att den fortldpande
utarmningen av jorden lett till minskat
fosfor/fosfatinnehill i kosten. Fosfor/fosfat
finns sdrskilt i proteinrika fddodmnen som
:igg, kiirr, fisk, mjiilkprodukrer och brcid.
I brc;d er fosfor bunden rill ryrinsyra som
minskar de's ri l lgjngligher. fuka kallor Ir
ocksn sojabcinor, stitmandel, och hirdosr.

NCr man pi fosfat.se och i Ulla
Aminoffs bok gir igenom Harald Bergen-
grens forskning finner jag minga inrres-
santa iakttagelser som jag menar inre firr

den uppmirksamhet de fcirrjiinar. Miirkligr
dr ju att man pi 1930 -40-talen kunde
eliminera en rad sjukdomar hor hurdjur
genom att berika fodret med mineraler
som till exempel fosfor Minga liknande
sjukdomar hos mdnniskan, som ledgings-
reumatism, MS, ryggbesvdr, lediiirslitnrng-
ar allmrin vark och diabetes saknar :innu r
dag tillricklig forklaring. Bergengren fann
ocksi att ju mindre fosfater i blodet desto
mer letma och ocksi hc;gre blodtryck. Han
ordinerade fosfater till mer dn 900 patren-
ter, ofta med fcirblttring i vissa avseenden.
Fcirhillander aa Bergengren var veterindr
och inte ldkare/medicinsk Forskare kan ha
bidragit till det medicinska etablissemang-
ets svala inrresse fcir hans idier Att genom-
fcjra srudier kosrar ocksi mycket pengar
och det 6nns rywdrr sdllan resurser att
genomfcira studier pi narurliga substanser,
eftersom det er svirr arr parenrera preparacr
som bygger pi sldana. Lakemedelsindu-
srrin er dir[dr oinlrerrerad av au sars.:
forskningspengar pi detta. Jag skulle vilja
se mer grundforskning och kontrollerade
kliniska fcirsiik kring till exempel fosfater

och jag ir sdker pi att man skulle fi en hel
del positiva resultat.

Vid fosfatbrist prioriterar kroppen
vissa organ som hjdrna och nervsystem pi
bekostnad av skelettet. Detta kan sakerr
fdrklara de minga rubbningar i skeletter,
exempelvis osteoporos och osteomalacr,
som upprrdder vid fosfatbrist. Intressant
iir ocki kopplingen mellan fosfor/fosfater
och viramin D. Upptaget av fosfor sker
i dvre delen av runnrarmen under invcr-
kan av vitamin D. Ligt inrag av derra har
visats vara kopplat till en rad sjukdomar
som MS, diabetes typ I och ryp 2 samt
benskdrhet. Vitarnin D ar i dag ett av det
mest intressanta forskningsomridena som
skapar nya artiklar snart sagt varje vecka i
ansedda medicinska tidskrifter. Vtamin D
och fosfor/fosfater har minga korsnings-
punkcer. Hdr tror jag personligen atr man
borde kunna linna intressan!a saker arr
tirta n:irmare pa.

Viinligo hiiLninga,
Olh Hagland

Medicine doktor


