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OLAV  SPIGSET
Ingen av forfatterne har oppgitt noen interessekonflikter.

Vår gode kollega Guttorm Raknes går i språkspalten i Tidsskriftet nr. 6/2021 (1) i rette med
faglig bruk av upresise termer som steroider og kortikosteroider. Hans hovedanliggende er
betimelig, men tabell 1 inneholder informasjon som fortjener noen presiseringer. Vi
begrenser oss til tabellens første kolonne: Kortisol er det samme som hydrokortison. Vi har
en tradisjon for å benevne det endogene molekylet som kortisol og legemidlet som
hydrokortison, men dette er altså identiske molekyler. Og uansett hva det kalles, uttrykker
dette molekylet både gluko- og mineralokortikoide egenskaper. Sistnevnte innehas også –
om enn i mindre grad – av noen av de andre stoffene som listes opp i samme kolonne.

Det er også grunn til å dvele litt ved kortison, som av mange feilaktig brukes i betydningen
glukokortikoid, ikke minst i sammenhenger som kortisonsprøyte, kortisonspray og
kortisonkrem. Dette gjelder også Store norske leksikon, hvor vi finner den noe aparte
forklaringen «Kortisonkrem er en krem som inneholder kortison» (2). Kortison er en
prodrug (3) som metaboliseres til kortisol. Det var det første kortikosteroidet som kunne
fremstilles syntetisk i mengder som gjorde det tilgjengelig som legemiddel.
Karakteriseringen av kortison og oppdagelsen av den frapperende effekten som midlet
hadde ved alvorlige former for revmatoid artritt førte til tildelingen av Nobelprisen i 1950.
Det har imidlertid ikke lenger noen plass som legemiddel.

Ellers bør vi alle kanskje reflektere litt over Guttorms tekst til figur 1, hvor han gjør et poeng
av at kolesterol er utgangspunkt for syntese av steroidhormonene. Dette betyr at
stressmestring og mobiliseringsevne (i den vide betydning av ordene), elektrolyttbalanse,
seksualliv og mye annet som både er livsnødvendig og – i det minste vanligvis – kjekt og
berikende, har kolesterol som forutsetning. Kanskje noe å tenke på i en tid hvor
referanseområdet for dette i andre medisinske sammenhenger så forhatte molekylet stadig
kryper nedover, og farmakoterapeutiske tiltak for å modifisere kolesterolnivåer øker i
omfang?
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