
Addendum 1 til artikkelen Forskning på alternativ medisin 

Man kan ikke uten videre slutte fra symptom til behandling.

Anemi 
eller lav blodprosent. Det er en vanlig tilstand, spesielt blant kvinner, og skyldes vanligvis 
jernmangel, som igjen kan skyldes at man taper en del jern ved menstruasjonen.
Hvis det er jernmangel som ligger bak, er saken grei: tilfør mer jern, enten gjennom kosten og/eller 
med jerntilskudd (ifølge en herværende teoretiker kan man bruke klorofyll i stedet, hvilket 
selvfølgelig er vas. Det er utdypet her) . Men anemi kan komme av mange andre årsaker. Noen få 
eksempler: 

• Blødning fra tarmen (f eks pga. tarmsykdom eller svulst)
• Ulike gynekologiske sykdommer
• Cøliaki
• Infeksjon 
• B-vitaminmangel 
• Nedsatt produksjon av blodceller i beinmargen 
• Leukemi

Beinmargskreft
• Andre kreftsykdommer
• Inflammatorisk sykdom, f eks leddgikt
• Nyresvikt
• Hemolytiske sykdommer (genetiske tilstander som fører til at de røde blodcellene blir 

ødelagt) 
• Malaria
• Parasittsykdommer

Her er det altså en del fallgruber. 
Lav blodprosent er lett å påvise – enhver idiot kan kjøpe seg et måleapparat – men for å finne 
årsaken må man ha medisinsk kunnskap. Man må også  ha mulighet til å utrede nærmere, enten med 
flere blodprøver, klinisk undersøkelser eller røntgenundersøkelser. 

pH-forstyrrelser 
Forstyrrelser i pH er en fryktet tilstand, eller rettere sagt: flere fryktede tilstander. Det er en rekke 
sykdommer som kan gi endret pH i blodet (og i andre kroppsvæsker), og det er svært viktig å rette 
opp balansen. pH-forstyrrelser kan arte seg som acidose (for lav pH) og alkalose (for høy pH); disse 
kan igjen opptre kronisk og akutt, og kan skyldes forstyrrelser i metabolismen eller respirasjonen 
(gassutvekslingen i lungene) eller begge.   

Man har altså følgende underarter 
Acidose Metabolsk Respiratorisk 
Akutt Akutt metabolsk acidose Akutt respiratorisk acidose 
Kronisk Kronisk metabolsk acidose Kronisk respiratorisk acidose 
Alkalose
Akutt Akutt metabolsk alkalose Akutt respiratorisk alkalose
Kronisk Kronisk metabolsk alkalose Kronisk respiratorisk acidose 
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Som om ikke det var nok, henger disse vanligvis sammen – langvarig respiratorisk acidose vil gi 
metabolsk acidose; langvarig respiratorisk alkalose gir metabolsk alkalose; metabolsk acidose vil 
kompenseres via respirasjonen og omvendt; tilsvarende med metabolsk alkalose.     

Og som ikke det var nok, kan alle disse skyldes en rekke ulike årsaker, blant annet (i usystematisk 
rekkefølge): 

• Elektrolyttforstyrrelser  (som igjen kan skyldes en rekke andre årsaker) 
• Lungesykdom
• Infeksjoner
• Oksygenunderskudd
• CO2-opphopning
• Hyperventilasjon 
• Nyresykdom
• Ubehandlet diabetes 
• Forgiftninger
• Inntak av store mengder syre eller basiske stoffer eller medikamenter 
• Oppkast 
• Diaré
• Høyt proteininntak (f eks bodybuildere som tar proteintilskudd) 

Derimot er det sjelden, svært sjelden, man får pH-forstyrrelser av å spise vanlig mat! 

Ut fra alt dette burde det være rimelig klart at det ikke er tilstrekkelig å tilføre mer syre eller base. 
Man må finne årsaken, og gjøre noe med den!  

Hvis man ikke har kunnskap om dette, men kjøper seg et fancy apparat hvor man måler (eller tror 
man måler) lav eller høy pH, og så tror man kan behandle syre-baseforstyrrelser ved å manipulere 
med inntaket, er man mildt sagt på ville veier. Syre-baseforstyrrelser er alltid alvorlige, enten de er 
kroniske eller akutte, og må behandles etter årsaken. Og før man kan behandle årsaken må man 
finne den. Det gjør man ikke ved å kjøpe seg et mørkefeltmikroskop til 20,000 og kun se på 
blodceller. 
Heldigvis er sjelden disse mikroskopistenes påstander om at pasienten har for lav pH (alltid for lav, 
aldri for høy – er ikke det litt merkelig?) sjelden riktige, så de gjør antagelig ikke så mye direkte 
skade med rådene sine. 
Men kanskje indirekte: de kan overse alvorlige tilstander som de ikke har mulighet til å avdekke, 
både fordi de bare rår over ett verktøy og fordi de ikke har medisinsk kunnskap. 


