Vatten är ett farligt gift....
Det är faktiskt möjligt att dö av vattenförgiftning. Mer än en liter vatten per timma är potentiellt skadligt.

Utan vatten inget liv men vatten kan också ta liv. Dricker du för mycket så rubbas
kroppens livsavgörande saltbalans, skriver Ulf Ellervik och hänvisar till Paracelsus.
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hilippus Aureolus Theophrastus
Bombastus von Hohenheim var
sannolikt den förste personen
med en dubbelexamen i medicin och kemi. Han hade därmed en unik
förmåga att förstå hur sjukdomar uppkommer och hur de kan botas.
Han misstänkte att mycket av den tidens medicinska teorier var ganska långt
från sanningen och för att söka den riktiga kunskapen gav han sig ut på vandring
genom Europa för att prata med allt från
kloka gummor till fältskärer och skarprättare. Under sina vandringar besökte
han till och med Sverige. Hans enorma
självförtroende, som bland annat manifesterade sig i att han kallade han sig för
Paracelsus, gjorde att han ofta hamnade i
problem. Paracelsus ska uttydas som bättre än Celsus - författare av det högt aktade
medicinska verket De Medicina – något
som givetvis retade hans kollegor.
Trots att Paracelsus var synnerligen kontroversiell bidrog han till att ändra dogmatiska medicinska teorier och han kallas
ibland för toxikologins fader. Paracelsus
var den förste att konstatera att i princip
alla ämnen är farliga för oss men att farligheten beror på dosen.
Det är faktiskt så att till och med vat-

ten kan vara farligt. För att vår kropp ska
fungera måste det vara en balans mellan
hur mycket salter det finns inne i cellerna jämfört med utanför. För medicinska
ändamål används en fysiologisk koksaltlösning som innehåller 0,9 % salt vilket
stämmer rätt väl med salthalten i blodet.
Våra njurar kan maximalt producera 16
milliliter urin - en dryg matsked - varje
minut. Dricker vi mer vatten än så, och

se till att få i sig både vatten och salt.
Jennifer Strange var en helt vanlig trebarnsmor i en av Sacramentos förorter.
När radiostationen KDND 107.9 utlyste
tävlingen Hold Your Wee for a Wii i januari 2007 bestämde hon sig för att ställa upp för att få ett Nintendo Wii till sina
barn. Reglerna var enkla - deltagarna skulle
dricka vatten utan att kissa. Den som klarade sig längst vann TV-spelet.
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Vad finnes som icke är ett gift? Allting är gift. Dosen allena gör att något inte
är ett gift.
Paracelsus (1493-1541

inte förlorar vätska via svettning, kommer saltet i kroppsvätskorna att minska.
Cellerna kommer då att försöka utjämna
salthalten genom att ta upp vatten och då
sväller de och tar mer plats.
Detta märks först i hjärnan och eftersom
kraniet tar emot stiger trycket och blodflödet minskar. Symptomen är till en början
huvudvärk, illamående och yrsel men i allvarliga fall kan vattenförgiftning leda till
konvulsioner, koma och död. Allt över en
liter vatten per timma är potentiellt skadligt och storkonsumenter av vatten måste
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Till en början skulle varje deltagare
dricka en kvarts liter vatten varje kvart
vilket är precis på gränsen för vad som är
nyttigt. Timmarna gick och snart ökades
mängderna till det dubbla.
På grund av en mycket kraftig huvudvärk efter att ha druckit sex och en halv
liter gav Jennifer Strange upp – hon kom
tvåa. Både hon och vinnaren gick ut och
kräktes och sedan åkte Jennifer hem. Efter
någon timma kom hennes mor för att titta
till henne – då var hon död. Dosen allena
gör att något inte är ett gift. kb
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