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Mies istui tuolillaan hiljaa, kunnes totesi: ”En 
ikinä olisi uskonut millainen vaikutus pelkällä 
ruualla on tautiini.”

Muutama vuosi sitten havaitsimme, että  
vähähiilihydraattinen Atkinsin dieetti lisäsi hii-
ren lihaksessa merkittävästi hyvän kunnon ai-
neksia: mitokondriovoimalaitoksia, niiden 
energiantuottoa ja hapen käyttöä. Mikä parasta, 
Atkins paransi myös lihasta, joka kärsi mito-
kondriotaudista. Elektronimikroskoopin näy-
töllä loikoili terveen näköisiä mitokondrioita. 
Sokeriton Atkins pakotti mitokondriot poltta-
maan rasvaa ja ketoaineita, ja kun voimalaitok-
sia tarvittiin lisää, solu lisäsi mitokondriomas-
saa, lisäsi energiantuottokapasiteettia ja korjasi 
nilkuttavia organelleja sekä sairaassa että ter-
veessä lihaksessa.

Dieetti ei ollut terveille hiirille pelkästään hyö-
dyllinen, sillä se lisäsi maksan rasvamäärää hai-
talliselle tasolle. Mitokondriotautihiirillä rasvaa 
ei kertynyt. Ravinto vaikutti siis eri kudoksiin eri 
tavoin, ja tauti muokkasi kudosten ruokavalio-
vastetta. Siispä se, millainen ruoka oli terveellis-
tä, riippui siitä oliko syöjä sairas vai terve.  

Oli mukavaa parantaa hiiri, mutta vielä mu-
kavampaa olisi parantaa potilas. Otimme siis 
soveltavan askelen ja värväsimme Atkins-pilotti-
kokeeseen potilaita, joilla oli mitokondriaalinen 
lihastauti, ja terveitä kontrollihenkilöitä. Vapaa-
ehtoisia kontrolleja on harvoin ollut yhtä helppo 
saada. 

Viikko tutkimuksen alun jälkeen kokoustin 
Baltimoressa, kun pilotista vastaava 

lääkärimme soitti: potilaat valit-
telivat lihaskipuja ja veressä 

lihasentsyymit olivat nou-
sussa. Konsultoin kan-

sainvälisiä kollegoja 
yllättävästä tilantees-
ta, mitä hiiritutki-
musten perusteella 
emme olleet osan-
neet ennakoida. Eräs 
heistä oli aiemmin 

tutkinut lihasvaurion 
stimuloimaa korjaus-

reaktiota injisoimalla mi-
tokondriotautipotilaiden  

lihakseen toksiinia. Lihaksen 

uudistuminen lisääntyi vaurion jälkeen, mutta 
vain injektiokohdassa, joten hoidosta ei ollut 
käytännön hyötyä. Kollega innostui kuulles-
saan tuloksemme: ”Hienoa, vauriota kaikissa 
lihaksissa. Odotelkaa rauhassa – hoitohan vai-
kuttaa!” 

Lihasentsyymien jatkaessa nousuaan keskey-
timme kokeen. Koepala kertoi, että olimme  
aiheuttaneet ”valikoivan rabdomyolyysin” poti-
laan sairaimpiin lihassyihin, kun taas ympä-
röivät syyt voivat hyvin. Sairaat syyt eivät pärjän-
neet lainkaan ilman sokeria! Potilaat toipuivat 
nopeasti, ja kahden vuoden jälkeen heidän  
lihasvoimansa oli jopa hiukan lisääntynyt. 
Olimme siis keksineet tavan vähentää sairaiden 
syiden määrää koko kehossa, poimineet lihas-
syitä lihassyiden joukosta – viikon dieetillä. 
Ruoka toimi siellä, minne kirurgin veitsi ei yllä. 

Kasvava määrä tutkimuksia osoittaa räätälöi-
dyn ruuan hyötyjä hoidon komponenttina rap-
peumasairauksissa. Syöpäkasvaimia pidetään 
sokeririippuvaisina, ja vähähiilihydraattinen 
ruokavalio on tutkimuksissa hidastanut tuumo-
rien kasvua ja pidentänyt remissiota. Osa syö-
vistä ja niiden kantasoluista polttaa kuitenkin 
rasvaa, ja tällaisissa kasvaimissa Atkins voisi  
lisätä kasvua ja pahentaa tautia. Dieettihoidon-
kin on siis perustuttava tutkittuun tietoon.

Yleispätevää terveellisen ruokavalion suosi-
tusta ei siis voi antaa, sillä sairaan kudoksen 
vaste riippuu sen aineenvaihdunnallisesta  
tilasta. Nykymetodiikka kykenee määrittämään 
kudoksen tai kasvaimen metabolian tarkkaan, 
mikä mahdollistaisi yksilöllistetyn, hoitoa tuke-
van ruokavalion suunnittelun.  

Tiukat ruokavaliot ovat väestössä yleisiä ja 
myös sairauksien omahoidossa tavallisia. Hoi-
tovastetta haettaessa on siis hyvä kysyä mitä  
potilas syö. �O
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