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häneltä suoraan, onko nütä vielä
jäljellä. Osoite on 2017 21st Street,
Bakersfield CA 93301.
Tri Schwartz on toiminut plas-

Huertaksen ym. (3) tutkimus,

tulkittiin suu-

jossa karnitiinilisän

rentavan huomattavasti joidenkin
hengitysketjun entsy)¡mien pitoi-

tiikkakirurgina Kaliforniassa jo

suutta on ollut karnitiinitutkijoi-

pitkän aikaa ja on selvinnyt tähän

den innokkaan keskustelun aiheena heti julkaisuhetkestä lähtien. Itse en voi tulkita tutkimuksen tuloksia tutkimusryhmän tapaan. En
myöskään usko koejärjestelyjen olleen aivan optimaalisten tutkimusja
hypoteesin selvittämiseksi
luulen että samaa mieltä kanssani
on valtaosa karnitiinin aineenvaihduntaan perehtyneistä.

asti ilman yhtään oikeusjuttua.
"Kukaan ei kyllä usko minua."
Hän kertoo salaisuuden pülevän
siinä, että hän toimii yhteistyössä
erään psykiatrin kanssa. jos tämä

pitää potilaan leikkausmotivaatiota kysymyksenalaisena, potilas saa
hakea toisen lääkärin. Taitaa olla
hyvinkin järkevää yhteistyötä. Ainakin se on pitänyt kollegan oikeussalin ulkopuolella. Sitäpaitsi

Kamitünin vaikutuksista fyysi-

sen suorituskykyisyyden moniin

hän itsekin auttaa mieluummin
onnettomuuksien uhreja kuin ul-

eri mittareihin on runsaasti ja osittain ristiriitaistakin tietoa. Vüme

konäköönsä tyytymättömiä.

aikojen kriittisissä laajoissa re-

Palatakseni tämän kirjoituksen
alkuperäiseen aiheeseen en malta
olla lopuksi toteamatta, että filatelia ei ole yhtään hassumpi harras-

view-katsauksissa on kuitenkin
yhteneväisesti todettu, ettei suun
kautta otettavalla karnitiinilla ole
vai\utusta fyysiseen suoritusky-

te.

kyisyyteen (4,5).
Pienen karnitünilisän tai karni-

SøkariTurunen

tiinin veripitoisuuden muutoksen

C-vitamiini, karnitiini ja
fyysinen
suorituskykyisyys
Tohtorit Harri Hemilä ja Erkki Antila sekä Mikael Fogelholm käyvät
Lääkärilehdessä mielenkiintoista
keskustelua urheilijoiden lisävitamünien tarpeesta (1,2). Hemilä ja
Antila epäilevät suboptimaalisen
C-vitamiinin saannin heikentävän
suorituskykyä karnitiiniaineenvaihdunnan häiriön kautta. Karnitünfüan on rasvahappojen kantaja,

joka siirtää pitkäketjuisia rasvahappoja mitokondrioiden sisään

vaikutukset fyysiseen suorituskykyisyyteen asettaa varmaan oi-

keisiin mittasuhteisiin havainto
siitä, että kudoskamitiinipitoisuuden peräti 50 Vo:n lasku tai nousu
normaaliin verrattuna ei vaikuta

rasvahappojen (palmitiinihapon)
oksidaatioon tai fyysiseen suorituskykyisyyteen (6).
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energiantuottoa varten ja toisaalta

poistaa mitokondrioiden sisältä
sinne kertyviä haitallisia aineen-

vaihduntatuotteita (koentsyymi
A:n estereitä).

Kuten Hemilä

t
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teavat, C-vitamiinia tarvitaan karnitiinin bioslmteesissä, mutta nykyisin on kyllä osoitettu, ettei C-vi-

tamiinin puutteen aiheuttamat oi-

reet johdu karnitünin s¡mteesin
heikkenemisestä. C-vitamiinin

puutteen ilmenemismuoto on keripukki, ei karnitiininpuute. C-vitamiinin lisäannolla ei myöskään saa
lisättyä karnitiinin biosynteesiä.
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Olli J. Heinosen (edellä) ja Mikael
Fogelholmin (1) kommentit sivuuttavat varsinaisen kritükkimme (2). Heinonen tarkastelee pelkästään karnitiinimetaboliaa, mikä
ei ollut kovin keskeinen aihe kirjoituksessamme. |o kauan sitten on

osoitettu, että C-vitamiinin puutoksen aiheuttamat oireet johtuvat

paljolti kollageenin. valmistuksen
häiriöistä (31). Emme kuitenkaan
usko, että muutokset kollageenisynteesissä on uskottavin tapa selittää C-vitamiinipuutokseen liittyvä väsymys ja alentunut suoritus-

kyky. Ajatus, että C-vitamiinin
puutos heikentää suorituskykyä
juuri karnitiinisynteesin kautta, ei
silti ole meidäru ja viittasimmekin
asian yhteydessä Elwyn Hughesin
katsaus-artikkeliin (5). Kollageenisynteesin muutokset ja kamitiinisynteesin hidastuminen eivät ole
toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja.
Karnitiinilisä pidentää keripukkia
potevien marsujen elinikää, mikä
vüttaa siihen että kerþukin oireet
voivat osaksi johtua alentuneesta
kamitiinin tuotosta (6).
Heinosen väite, että C-vitamünin lisäannoksilla ei saa karnitiinin

synteesiä nopeutettua, pitänee
paikkansa vain, jos koehenkilöt tai
koe-eläimet saavat ravinnossaan
kohtuullisen määrän C-vitamiinia.

jos marsuille annetaan ravintoa,

josta C-vitamiini puuttuu, vähentyy karnitünin synteesi ja pitoisuus
useissa kudoksissa (7-11). Tällaisilla koe-eläimillä C-vitamiinin lisäannokset luonnollisesti lisäävät

karnitiinin synteesiä (8-10). Ihmisillä ei juurikaan ole tutkittu C-vitamünimäärien vaikutusta karnitiinin synteesinopeuteen. Monilla
ihmisillä on alhainen C-vitamiinin
saanti ja on mahdollista, että karni-

;32t11O-"127.

Heinonen OJ. Camitine in physical exercise.
Sports Medicine, painossa.

Ollil

Vitamiinit ia kriittinen

KS, keskuslaboratorio

tiinin slmteesi on heillä hidastunut.

Kommentoidessaan vastinettamme Fogelholm viittasi omaan
tutkimukseensa, jossa hän ei ha-

vainnut eroa urheilijoiden ja kontrollihenkilöiden plasman C-vitamiinipitoisuudessa (1). Tästä hän
päätteþ että C-vitamiinin lisâannoksista ei voi olla hyötyä urheilijoille; se ei voi parantaa heidän
ti...
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suorituskykyään. Fogelholmin ajatuskulku ei kuitenkaan ole sopusoinnussa biokemian tosiasioiden
kanssa. C-vitamüni toimii elimistössä katalysaattorina. Katalysaattorit ovat aineita, jotka nopeuttavat reaktioita mutta eivät itse kulu

reaktion aikana. Alhainen kataþaattorimäärä voi olla nopeutta
rajoittava tekijä, vaikka reaktiossa
sen määrä ei yhtään vähenisikään.

Se että C-vitamiinin pitoisuudet

Useiden tutkimusten perusteella vitamiinien puutos vähentää

fyysistä suorituskykyä (5,13,14,
15). Vitamiinimäärien ja suorituskyoy. annos-vastesuhde on kui-

9

Thoma WJ, Hendermn LM. Effect of viiamin C
deficiency on hydrcxylation of
trimethylaminobutyrate to camitine in the
guinea pig. Biæhim Biophys Acta
7984;797:136-"139.

mahdollista, että melko hyvässätamiinimääristä, vaikka tällaista ei
kokeellisesti pystyisikään osoittamaan.

Kirjoituksessamme emme väittäneet, että urheilijat varmuudella

menttiamme, joka koski tutkimusten kokoa (2). Ios pienessä tutkimuksessa saadaan negatüvinen tulos, siitä ei pidä päätellä että mitään pientäkään ilmiötä ei voi olla

hyötyvät lisävitamiineista (tai karnitiinista), kuten Heinonen ja Fogelholm tuntuvat tulkinneen. Itse
asiassa korostimme, että ravinnon
puutteet voivat rajoittaa suorituskykyä pikemminkin huonosti koulutetuilla miehillä, jotka usein syövät yksipuolista ruokaa (2), mutta

merkiksi Sven Hernberg suomenkielisessä epidemiologian oppikirjassaan (12). Urheilukilpailut ratkeavat sekunneilla tai sekunnin
osilla. )os Fogelholm ei mittausteknisten ongelmien johdosta ole künnostunut sekunneista tai sekunnin
osista, ovat hänen ja kilpaurheilijoiden künnostukset selvästi erilaiset.

Monesti on tilanteita, jolloin ihmisten käyttäytymistä ohjaavat uskomukset täytyy perustaa eläinkokeisün, tilastollisiin malleihin jne.

Oletamme esimerkiksi, että kukaan ei halua työssään altistaa itseänsä aineille, jotka on eläinkokeissa havaittu karsinogeenisiksi,
vaikka niiden karsinogeenisyyttä
ihmiselle ei olisikaan tutkittu. Tä-

camitine

on the body weight and supival time of
avitaminotic-C guinea pigs. Nutr Rep Int
1982;25:20L-204.

tämä kommentti jäi vaille huomio-

ta. Halusimme kirjoituksessanune
ensisijaisesti künnittää huomiota

siihen, että Fogelholmin jyrkkä
johtopäätös, lisävitamünit ovat ai-
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acid and muæle cmitine in guinea pigs. Br J

Nutr 1980;43:385-387.

tarkalla vitamiinimäärällä. Satu-

kom-

meidän omaa pohdiskeluamme,
vaan samaa asiaa käsittelee esi-
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Vastineessaan Fogelholm ei

olemassa. Tämä ei ole pelkästään

Jones E, Hughes RE. Influence of oral

8
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tunnu ottavan vakavasti
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vallista farmakologiassa, ei maksimaalista tasoa saavuteta millään

kin ravitsemustilassa oleva henkilö hivenen hyötyy suurernmista vi-

miinimäärien funktiona, eikä pelkkiä vitamiinipitoisuuksia.
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täytyy mitata suorituskykyä vita-
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pitoisuudet olisivat kyseisissä ryh-
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selvittää, onko vitamiineilla merki-
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van varmasti turhia urheilijoille
(16), perustuu nün pienün tutkimuksürç ettei nüstä voi tehdä kyseistä johtopäätöstä, sekä vitamünipitoisuuksien mittaamisiin mistä
ei edes periaatteessa voi päätellä
vaikuttavatko lisävitamiinit suorituskykyyn vai eivät. Mielestämme
kriittisen ajattelun ei pidä rajoittua
siiheru että heikoista todisteista ei
saa tehdä vahvoja positüvisia joh-

topäätöksiä, vaan nüstä

ei

saa

myöskään tehdä vahvoja negatiivisia johtopäätöksiä.

IiN,

knnsanterz¿ey stiet een lait os

Erkki Antilø

FT,LL
IIY, anøtomian løitos

Lääkärien
itseapuryhmä
Lääkärit ovat perustaneet AA:n

män ja muiden vastaavanlaisten

Kirjallisuutta

esimerkkien valossa Fogelholmin
ajatus "että nollahypoteesi (ei vaikutusta) jääköön aina voimaan jos
sitä ei tutkimusten perusteella pyst¡rtä kumoamaan (1)" tuntuu kovin
suppeakatseiselta. Luonnollisesti
johtopäätösten voimakkuuden
täytyy aina olla suhteessa todisteiden laatuun.
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periaatteita noudattavan itseapuryhmäo joka kokoontuu joka lauantai klo 16.00 osoitteessa Bulevardi 16 B, kellarikerros.
Ryhmän toiminta,perustuu nimettömyyteen, luottamuksellisuuteen ja kollegiaalisuuteen AA-filosofian mukaisesti. Myös hammaslääkärit ja eläinlääkârit ovat tervetulleita ryhmään.
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