BREV TIL REDAKTØREN

Anestesiologisk håndtering ved ren postkapillær pulmonal
hypertensjon (venstresidig hjertesykdom) er forskjellig fra prekapillær pulmonal hypertensjon (øvrige grupper). Vasodilatasjon
i systemisk sirkulasjon (milrinone, nitroprussid) er risikabelt ved
ren prekapillær pulmonal hypertensjon, men gunstig dersom korrekt dosert ved venstresidig hjertesykdom. Motsatt vil ren pulmonal
vasodilatasjon (inhalert NO med flere) være gunstig ved pulmonal
arteriell hypertensjon, men risikabelt ved ren postkapillær PH, da
blod lettere returnerer gjennom lungekretsløpet ved vasodilatert
pulmonalarterie. Man bør derfor være sikker på at pasienter ikke
har postkapillær pulmonal hypertensjon før man gir inhalert NO.
God effekt av inhalert NO kan indikere at pasienten har en dominerende prekapillær komponent som årsak til sin pulmonale hypertensjon. Inhalert NO anbefales brukt som ledd i utredning ved visse
typer pulmonal arteriell hypertensjon, men frarådes i nye retningslinjer (2) ved venstresidig hjertesykdom.
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Re: En tvillinggravid kvinne
med polyuri og polydipsi1922
Takk for en spennende diagnosejakt i denne interessante artikkelen
om akutt fettlever i svangerskapet (1). I artikkelen er det imidlertid
en misforståelse der forfatteren skriver: «Med tanke på pasientens
store vannlatingsvolum ble det foreslått redusert utskilling av antidiuretisk hormon (SIADH) og diabetes insipidus som årsak til polyuri. Med u-osmolalitet på 88 mosmol/kg (300 – 900) og med s-elektrolytter og osmolalitet i normalområdet var SIADH usannsynlig
diagnose.» Det er en misforståelse at SIADH skyldes redusert
ADH. «I»en i SIADH står for «inappropriate», og betyr for mye
ADH, og derfor vanligvis mindre vannlating (2).
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Re: Livsstilsmisjonæren1922
Berit Nordstrand er intervjuet i Tidsskriftet nr. 18/2015 (1). Hun gir
helhetlige, gode kostråd, og hun promoterer en kost med mye plantemat og fullkorn. Dette er bra. Men jeg er uenig i at man skal hente
mer pensum fra ernæringsterapeuter, som blant annet læren om at vi
ikke er evolusjonstilpasset moderne landbruksprodukter, inn i ernæringsfysiologens utdanning. Meg bekjent neglisjerer ernæringsterapeuter ofte fullkorn på bakgrunn av at vi ikke er tilpasset dette. At vi
er 99,995 % genetisk like våre forfedre behøver ikke å bety så mye,
det er genomet som er av betydning. Mutasjon i laktase er et eksempel. Hva som defineres som mat for mennesker, beror på den kjemiske sammensetning og matens mikrobielle trygghet, ikke hva vi
spiste før i tiden.
Hvor mye vet vi egentlig om kostholdet via evolusjonen? Evolusjon har foregått over utrolig lang tid i ulike befolkninger, som
igjen hadde forskjellige forutsetninger. Jeg mener det er en feilslutning å tro at vi mennesker har vært tilpasset et spesifikt miljø eller
en selektiv kost. Nordstrand har selv postulert og lagt fram påstander som går mot grunnleggende agronomi. Et eksempel er påstander om at kunstgjødsel er en årsak til å gi «forringet ernæringsmessig kvalitet» (2) og at urkorn er sunnere enn moderne sorter, noe
litteraturen ikke gir støtte til (3). Både natur- og kunstgjødsel trengs
for plantevekst. Økt vekst gir økt organisk materiale med høyere
mikrobiologisk aktivitet som resultat. Dette er ikke begrenset til
en selektiv driftsform. Det er typen frøsort som er mest potent til
å gi variasjoner, deretter andre miljøfaktorer som jordsmonn, eventuell bruk av plantevernmidler og type gjødsel (4). Samlet finner
man ikke signifikante forskjeller mellom driftsformer, som senest
oppsummert av Vitenskapskomitéen for Mattrygghet i fjor (5).
Det er snedig å snakke om korns ernæringskvalitet uten å nevne
HEALTHGRAIN-prosjektet, som kvantifiserte innholdet av flere
forskjellige frøsorter i den hensikt å forstå hvilke komponenter
i fullkorn som ser ut til å gi positive helseeffekter (6).
Berit Nordstrand kan ikke hevde å besitte en fasit for hva mennesker skal spise begrunnet ut fra evolusjon, og jeg synes hun
utviser dårlig forståelse når det gjelder pensum i ernæringsstudier.
Nordstrand har nylig blitt kritisert av ernæringsmiljøet for flere av
sine påstander (7).
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