GLYKOKALYKSIN SALAISET TEHTÄVÄT SOLUSUOJAHUNTUNA
- Soili Kasanen, nuorisolääkäri, Dip IBLM, tekstiä muokattu viimeksi 12.5.2022 SISÄLLYSLUETTELO SEURAAVALLA SIVULLA

1966 verisuonten sisäseinämistä ja sittemmin kaikista soluistamme löydetty hapsuke on
taitava multitaskaaja. Passiiviseksi suodattajaksi luultu suojarakenne on kuvantamisen
kehittymisen myötä paljastunut solubiologiamme päälliköksi. Suojaustehtäviensä lisäksi se
toimii immuuni- ja hyytymisjärjestelmämme tarkkanäköisenä portinvartijana. Hyväkuntoinen
glykokalyksi aktivoi hyökkäyksen vain aitoja vaaroja vastaan, eli puolustaa meitä tarmolla,
ylireagoimatta yhdentekeviin altisteisiin. Sisäsyntyiset tulehdukset se pitää kurissa.
Verisuonten sisäseinämien ja hermosolujen glykokalyksien säätelemän tasapainoisen
nitrotuotannon ansiosta pysymme hyvässä hapessa, joustavina ja lujahermoisina. Glykokalyksi
optimoi ravinteiden imeytymisen ja hyödyntämisen. Työnohjaajana se huolehtii, että insuliini
tulee kuulluksi, jolloin sokeri pääsee verestä solujen polttoaineeksi. Vaalimamme glykokalyksi
antaa vastalahjaksi nuorekkuutta. Sille maistuvat samat kuitupitoiset ruuat kuin hyvälaatuisille
suolistobakteereillekin. Erityisen mieltynyt se on lehteviin vihanneksiin ja ristikukkaisiin
kasveihin sekä kasviproteiinin lähteisiin, joista valtimoiden nitroentsyymi saa kaipaamaansa
arginiinia mutta välttyy liialta lysiiniltä, joka laittaa kapuloita eNOS -entsyymin rattaisiin.
Hyvät suolistobakteerit ovat jo lähes kaikkien huulilla, mutta glykokalyksi on valitettavasti
vielä useille lääkäreillekin tuntematon suuruus. Se ansaitsee julkisuutta! Lähde siis seikkailulle
sisäisen sankarimme kanssa. Outoja kirjainyhdistelmiä ei tarvitse kavahtaa, ne auttavat meitä
lääkäreitä ymmärtämään paremmin glykokalyksin sielunelämää.

Kuva: Terve glykokalyksi/ Microvascular Health Solutions -yrityksen 20.5.2019 tuottama havainnollinen video:
Glycocalyx Structure and Function Explained. Ks. erityisesti 0:58-1:22 min.
https://www.youtube.com/watch?v=NQAS-pTpAbg&list=PLvSUFWnqYbBN332ycNcx3I4QZQdDaBA6S

Erytrocyte = punasolu. Platelet = verihiutale. Monocyte = valkosolutyyppi, syöttösolu eli makrofagi.
EC-SOD = Solunulkoinen superoksididismutaasientsyymi: kaappaa happiradikaaleja, tuottaa vetyperoksidia.
NO-synthase = tulehdusta lievittävää ja verisuonten joustavuutta lisäävää typpioksidia tuottava entsyymi.
vWF= von Willebrandtin (hyytymis)tekijä. VCAM/ICAM = Solujenvälisiä kiinnitysmolekyylejä.
TFPI=Tissue Factor Pathway Inhibitor ja Anti-thrombin (AT-III) = antitrombiini ehkäisevät hyytymistä.
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Mikä ihmeen glykokalyksi?
Tämä sata kertaa hiusta ohuempi
geelimäinen suojarakenne koostuu
monimutkaisten sokeri- ja proteiini
molekyylien eli glykosaminoglykaanien
muodostamista hapsuista. Hyaluronaani
lienee sen ainesosista kuuluisin. Siaalihappoakin siinä on. Glykokalyksi verhoaa
kaikkia solujamme. Veri- ja imusuonten
sisäseinämissä, limakalvoilla ja rauhasissa
sitä on noin 1000-7000 m2.

Glykokalyksin rauhanajan tehtäviä:
I) Suojaus
Ehyt glykokalyksi pitää soluliitokset
tiiviinä ja kudokset koossa. Sen ansiosta
antioksidanttinen albumiiniproteiini pysyy
verenkierrossa, eikä ylimääräistä nestettä
tihku kudoksia turvottamaan. Glykokalyksi
suojaa verhoamiaan soluja mekaanisilta ja
kemiallisilta ärsykkeiltä. Se kykenee
estämään jopa (esimerkiksi mikromuovien
sisältämien) nanopartikkelien läpäisyn
suojelemansa solun seinämän läpi.

Silmien, nenänielun ja sukuelinten
limakalvot pysyvät kosteina, iho ehyenä ja
sen hiki- ja talirauhaset rauhallisina.
Välittömän immuunivasteen hallitsevan,
hyvävointisen glykokalyksin huomassa ei
korvia, poskionteloita, hengitysteitä tai
virtsarakkoakaan ärsytä.

Ylempi: Kuvakaappaus lääkäri M. Jacobin luennosta
17.8.2017. The endothelial glycocalyx and
perioperative fluid therapy. (artikkelista Chappel D. et.
al. Circ. Res. 2009. 83:388-96).
https://www.youtube.com/watch?v=5nBrvYuVCcY.
Valtimon ja laskimon poikkileikkauskuvat. Illustration
from Anatomy & Physiology, Connexions.
http://cnx.org/content/col11496/1.6/. Wikimedia
Commons CC unported 3.0 license.

Kuvat ylempi Pikist.com. Alempi ”Operation Rising
Star” /Wikimedia Commons CCBY2.0.
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Veri- ja imusuonten sisäseinämän epiteeliä
kutsutaan endoteeliksi. Vahva glykalyksi
suojaa endoteeliä niin, ettei sen alle pääse
kertymään kuonaa, kolesterolia ja
kalsiumia sisältäviä plakkeja. Tällöin
valtimoita ahtauttavaa ja jäykistävää
ateroskleroosiakaan (piirroskuva) ei kehity.
Glykokalyksi vastaa myös aivoveriesteen
pitävyydestä suojaten keskushermostoa
jähmettävältä β-amyloidiplakilta.

Kuvat: Poikkileikkauspiirros hiussuonitason
aivoveriesteestä Ueno 2009. Ritari: Snapgoat.com.
Oik. Piirros hormoneja erittävistä rauhasista
Illustration from Anatomy & Physiology, Connexions
Web site. http://cnx.org/content/col11496/1.6
Wikimedia Commons CC.BY.3.0.

Ehyt glykokalyksi on normaalin hormonitoiminnan edellytys. Aivolisäke, käpyrauhanen, haima, kilpirauhanen, lisäkilpirauhaset, lisämunuaiset, munasarjat ja
kivekset sisältävät hormoneja erittäviä
rauhasia. Niiden, endoteelin ja
kohdekudosten solujen glykokalyksit
varmistavat lähetettyjen hormonien
päätymisen oikeaan osoitteeseen.

Hormoniviestien oikeasta tulkinnasta
huolehtivat vastaanottajien glykokalyksit
reseptorikumppaneineen.
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Glykokalyksin rauhanajan tehtäviä:
II) Vartiointi , tunnistus ja työnjohto
Kun puolustushyökkäykseen ei ole
tarvetta, hyvinvoiva glykokalyksi ylläpitää
rauhaa torppaamalla tulehdussolujen
tunkeutumisen terveisiin kudoksiin, sekä
estämällä tulehduksenvälittäjäaineita ja
- väärin käytettynä jopa vaarallisia entsyymejä karkaamasta verenkiertoon.

III) Muonituksesta huolehtiminen
Hyväkuntoinen glykokalyksi pitää
keuhkorakkulat puhtaina ja joustavina.
Näin happi- ja hiilidioksidikaasujen sujuva
vaihtuminen on turvattu.

Piirros: Uchimido et. al. 2019. Siittiöt Pixabay.com.

Näin toimiva tunnistusmekanismi estää
itsetuhoiset autoimmuunireaktiot, eli
elimistön vasta-ainemuodostuksen omia
kudoksia vastaan. Tunnistusmekanismia
tarvitaan myös elämän alkuun
saattamisessa: Tätä ohutta hapsukkoa on
siittiönkin kiittäminen munasolun
löytämisestä.

Glykokalyksi ohjaa alkion kantasolut
oikeisiin paikkoihin erilaistumaan ja
kudoksia kasvattamaan. Kaiken ikäisten
ihmisten solujen rakennus- ja korjaustöissä
glykokalyksin organisomana sokeri-,
proteiini- ja rasvamolekyylien, hormonien,
kasvutekijöiden ja välittäjäaineiden
yhteistyö sujuu tarkoituksenmukaisesti.
Glykokalyksin rauhanajan tehtäviä:

Kuva: Pikist.com.

Suun kautta matkaan lähetetyistä
ravinteista on hyötyä vain, jos ne pääsevät
perille kudoksiin. Ohutsuolen limakalvon
mikrovillien kärkiä verhoava glykokalyksi
sisältää proteiinien ja sokereiden
hajottamiseen tarvittavia entsyymejä.
Se optimoi vitamiinien, hiven- ja
kivennäisaineiden, antioksidanttien ja
muiden ravinteiden imeytymisen.
Soluseinämien glykokalyksit huolehtivat
ravinteiden kuljettamisesta, ja
kierrättämisestä. Verensokeri pysyy
tasaisena endoteelin glykokalyksin
huolehtiessa, että insuliinilla on sen
reseptoreihin sopivat avaimet tallella.
Näin verensokerille avautuu ovi sitä
tarvitseviin soluihin. Glukoosi on aivojen ja
lihasten ensisijainen, ja punasoluille ainoa
mahdollinen energianlähde. Glykokalyksi
vastaa myös elektrolyyttitasapainosta, eli
kalium-, natrium- ja kalsiumionien
liikkeistä soluseinämissä ja niiden välillä.
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Glykokalyksin rauhanajan tehtäviä:
IV) Logistiikka ja väylien kunnossapito

Glykokalyksin rauhanajan tehtäviä:
V) Liikenteen valvonta ja ohjaus

Verisuonten glykokalyksikilpi sisältää
erinomaista entsyymiä nimeltä ecNOS
(endoteelisolun typpioksidisyntaasi).
Muun muassa sen avulla ehyt glykokalyksi
ehkäisee valtimoiden ahtautumisen.

Ponnistusten yhteydessä glykokalyksi
välittää endoteelille tiedon verenkierron
vauhtimuutoksesta (= shear stress).
Aivotyökin kiihdyttää veren virtausta.
Terveen endoteelisolun typpioksidisyntaasi
reagoi sekunneissa tuottamalla nitrona
tunnettua typpioksidia (NO). Se rentouttaa
sileälihasta. Peniksen paisuvaiskudokselle
typpioksidi on kuin Viagraa.

Äkillisiä verisuonitukoksia glykokalyksi
torjuu kahdella tavalla: Se on negatiivisesti
varautunut kuten punasolutkin, joten
pinnat hylkivät toisiaan. Lisäksi glykokalyksi
sisältää hyytymistä ehkäiseviä tekijöitä eli
antikoagulantteja, esimerkiksi hepariinia ja
antitrombiinia. Päinvastaisesti toimivia
hyytymistekijöitä glykokalyksi vapauttaa
vain vaurion havaitessaan.

Piirros: Dr. Michael Klaper "Highway to Health" luentoslide / Moving Medicine Forward Master Class n:o 2.
©2020 All rights reserved. (rajattu, nuolet lisätty)Julkaistaan
Kasasen kootuissa Dr.Klaperin henkilökohtaisella luvalla.

Kuva: Pxfuel.com.

Näin kaikkiaan 80 000 kilometrin pituisessa
verisuonipuustossa viilettävät punasolut
välttyvät törmäämästä endoteeliin, eivätkä
trombosyytit eli verihiutaleet takerru
tarpeettomasti verisuonten seinämiin.
Glykokalyksilla on keinonsa siihenkin,
kuinka happea kuljettavien punasolujen
matka turvataan tiukissa mutkissa ja
ohuimmissa suonissa silloinkin, kun
kudosten hapentarve on lisääntynyt.

Pascalin lain mukaan vähäinenkin säteen
kasvu moninkertaistaa virtauksen.
Suorituskyky kasvaa. Hapen ja ravinteiden
kulku on turvattu hennoimmissakin
hiussuonissa kaikkialle kudoksiin.
Mitä ohuempia suonia elimissä on, sitä
riippuvaisempia ne tästä mekanismista
ovat. Elinvoimainen glykokalyksi on
munuaiskerästen tehokkaan toiminnan
edellytys. Erittäin kapeita kapillaareja
kulkee myös silmien verkkokalvoilla.
Epiteeli-, hermo-, lihas- ja sidekudosten
uudistuminen vaatii vilkasta verenkiertoa.
Niinpä glykokalyksiterveys näkyy ja tuntuu
joka kolkassa.
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Piirrokset: Aivojumppa ja iho Pixabay.com. Kehon
verenkierto, sydän ja mahasuolikanava Needpix.com.
Silmä ja keuhkot Free.svg.org.
Wikimedia Commons CCBY4.0 -lisensoidut kuvat: Suu/
National Cancer Research, munuainen /Cancer
Research UK. Wikimedia Commons CCBY3.0 lisensoidut kuvat: selkänikama ja reisiluu (rajatut)
/OpenStax Anatomy and Physiology.
Penis /Atlas and Text-book of Human Anatomy Vol III
Vascular System, Lymphatic system, Nervous system
and Sense Organs /Dr. Sobotta. Naisen sukuelimet /
Blausen.com staff 2014 /Wikijournal of Medicine
CC3.0.

Verenkiertopuuskalla aikaan saatu
glykokalyksin aktivaatio ja endoteelin
nitrotuotanto ovat selittäviä tekijöitä mm.
HIIT -harjoitteilla, saunomisella, avantouinnilla ja orgasmeilla havaituille hyödyille.
Ei ole sattumaa sekään, että happihyppely
kirkastaa ajatukset: Glykokalyksin
hyvinvoinnista huolehtiminen hälventää
aivosumun! Siitä seuraavaksi.
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Glykokalyksin rauhanajan tehtäviä:
VI) Nitrotehtaiden valvonta
Typpioksidin (NO) valmistajalla on väliä!
Glykokalyksi valvoo verisuonten ecNOS
(endoteelisolun typpioksidisyntaasi) tehtaan tuotantoa sekuntikellon kanssa:
Nitroa valmistetaan arginiinista juuri sen
verran kuin kussakin hetkessä tarvitaan.
EcNOS -tehtaassa kestävästi tuotettu
typpioksidi (NO) on anti-inflammatorista
eli tulehdusta lievittävää. Se pitää
matalana erityisesti munuaisten ja
keuhkojen verisuonia voimakkaasti
supistavan endoteliini -1 -peptidin tason:
Virtsa ja henki kulkevat vaivatta.

Endoteeli-, epiteeli-, hermo- ja tulehdussoluissa toimivan glykokalyksin pitäessä
jöötä kehon ja mielen nitromarkkinoilla
säilyy rauhan tasapaino.
Hermokudoksen herkkäsieluisen nNOS entsyymin (neuraalinen typpioksidisyntaasi) valvonta on erityisen tarkkaa.
Liukoisena sen tasapainoinen nitrotuotto
ylläpitää hyvää mieltä, toimintakykyä ja
muistia. HermoNOS pelkää radikaaleja,
eikä juuri kestä stressiä. Hätääntyneen
nNOS:n nitrotuotantohihnan jarru ei toimi.
Seuraukset ovat masentavia, ahdistavia ja
erinäisille aivosairauksille altistavia. Vahva
glykokalyksi turvanaan liukoisen nNOS:n ei
tarvitse jähmettyä ja ylireagoida.

Hengitysteiden endoteeli-, epiteeli- ja
valkosolujen kunnossa oleva glykokalyksi
pitää kurissa nitron tehotuotantolaitoksen
nimeltään iNOS (indusoituva typpioksidisyntaasi). Sen toiminta syttyy, kun
tulehduksenvälittäjäaineet sekä
hajonneiden solujen endotoksiinimyrkyt ja
lipopolysakkaridit (LPS) muuntavat iNOS:n
toimintaan liittyvien geenien ilmenemistä.

Vauhtiin päästyään iNOS riistää surutta
raaka-aineresursseja. Vailla vastuuntuntoa
se saattaa syytää typpioksidia vereen ja
hengitysilmaan liian kanssa. Seuraukset
ovat kuten pakokaasuperäisiä typpioksidia
hengittäessä: ärsyttäviä, tulehduttavia,
jopa tukehduttavia.

Hyvän mielen ja turvallisen olon välittäjä
serotoniini-(5-HT) auttaa osaltaan nNOSentsyymiä pysymään rauhallisena.
Neuraalisen NOS:n tyyneys edistää
vastavuoroisesti serotoniinin, mutta myös
noradrenaliinin, dopamiinin ja monien
muiden hermovälittäjäaineiden normaalia
aineenvaihduntaa. Tällä on merkitystä
paitsi oppimiskyvyn ja mielialan, myös
muistisairauksien ja Parkinsonin taudin
eston sekä kivunsiedon kannalta.
Kuvat: Haamu ja ujo henkilö Pixabay.com.
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Glykokalyksin rauhanajan tehtäviä:
VII) Kauneus- ja hyvinvointipalvelut
Glykokalyksiterveys lisää viehättävyyttä;
hyvä vastustuskyky huokuu olemuksesta.

Paiseet eivät viihdy päänahassa, jota terve
glykokalyksi vahtii. Vilkkaan verenkierron
ravitsemat hiustupet jaksavat pitää tukasta
kiinni pidempään -geenien säätelemissä
rajoissa. Vaurioitumaton glykokalyksi
vahvistaa kynsiä ja pitää kynsivallit
siisteinä.

Naisilla estrogeenin ja serotoniinin
pitoisuudet vyyhteävät mielialan,
vastustuskyvyn, stressinsiedon ja
suorituskyvyn kanssa hedelmällisyyden
näkökulmasta järkevällä tavalla keskenään.
Kuukautiskierron puoliväli ja raskaus ovat
EcNOS- ja nNOS -entsyymien hehkeintä
aikaa, mikä näkyy myös ulospäin.

Glukoosi eli verensokeri on punasolujen
ainoa energian lähde, joten sitä on
kierrätettävä ympäriinsä. Ravinnon
flavonoideja hyödyntäen glykokalyksi
hillitsee kuitenkin kudosten proteiineja
sokeroitumasta. Vanhentavien,
pigmenttihäiriöille altistavien ja
sidekudosta kovettavien AGE-tuotteiden
(=Advanced Glycation End products)
määrä pysyy näin niukkana. Siksi
selluliittivoiteiden sijaan kannattaa
panostaa glykokalyksista huolehtimiseen.
Kun glykokalyksi säätää kasvutekijöiden
määrää, haavat paranevat nopeasti, mutta
ylimääräisiä ihoulokkeita kuten fibroomia
tai rasvaluomia (ns. vanhuuden syylät) ei
ilmaannu. Verisuonten joustavuus ja
verenkierron vilkkaus ehkäisevät
hämähäkkiluomien ja suonikohjujen
kehittymistä. Liikkuminen on vetreää
kudosten säilyessä kimmoisina luita,
niveliä ja ytimiä myöten. Ääni ei käheydy,
katse on kirkas eikä kaihia kehity. Iho on
heleä, tulehduksista vapaa.
Kuvat: Yläosaton Needpix.com. Kasvot Maxpixel.net.
Parturi Pikrepo.com.
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Glykokalyksin rauhanajan tehtäviä:
VIII) Rakennus- ja remontointityöt
Glykokalyksi nauttii sen hapsuja
hivelevästä, kirkkaan ja vapaasti virtaavan
plasman kosketuksesta. Liike välittyy alla
olevaan soluun, jonka aktiiniranka kiittää
ja vahvistuu. Plasmasta glykokalyksi poimii
tehtävissään kuluvat antioksidantit, ja
kaikki uudistumiseensa tarvitsemansa
molekyylit. Työkalunaan mm. hyaluronidaasientsyymiä käyttäen se naputtelee
kuluneet geelikarvat osiinsa rakennustyön
tieltä, ja päästää ne plasman matkaan.

Punajuuri ja lehtevät vihreät kasvikset
kuten parsakaali, rucola ja pinaatti tuovat
terveellistä kasvinitriittiä typpioksidin
lähtöaineeksi. EcNOS- ja nNOS -entsyymien
toimintaa voi tukea syömällä runsaasti
arginiinia ja glysiiniä sisältävää ravintoa.
Kyseisiä aminohappoja on eniten
palkokasveissa (eli herneissä pavuissa ja
linsseissä), täysjyväriisissä, pähkinöissä ja
siemenissä.

Erityisesti nNOS:lle tärkeästä serotoniinista
aivosolut tuottavat vain kymmenyksen.
Yli 90 % sen määrästä syntyy kuiturikkaalla
ja monivärisellä ravinnolla ruokittujen
hyvien suolistobakteerien ansiosta.

Hengästyttävät, verenkiertoa
ohimenevästi mutta voimallisesti lisäävät
teot innostavat glykokalyksia rakennustyössään: Sen paksuus voi parhaimmillaan
kymmenkertaistua yli viiteen mikrometriin.
Vahvistuneen glykokalyksin alla
endoteelisolujen nitrontuotto voimistuu;
siksi toistuva altistus lisää sietokykyä
esimerkiksi kylmälle. Sopivasti stimuloitu
glykokalyksi edesauttaa kehonrakennusta.
Treenien välillä levollinen mieli ja sopiva
määrä hyvälaatuista unta ovat hyväksi.
Mikään ei kuitenkaan vaikuta niin
myönteisesti glykokalyksin tilaan, kuin sille
tarjoamamme optimaalinen ravinto.

Mannoosisokeri on osa hyaluronaania. Sen
parhaat lähteet ovat inaktivoidut ravintohiivahiutaleet, persikat ja omenat.
Eläinperäisistä eväistä mannoosia on
munissa. Niiden mukana kulkeutuisi
glykokalyksille haitallisia kolesterolia ja
arakidonihappoa. Siksi mannoosi
kannattaa nauttia kuitupitoisista lähteistä.
Kuvat: Puro Pixnio.com. Herneet Pixabay.com. Hevi
Pxhere.com.
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Glykokalyksi valmiustilassa
Elimistössä sattuu ja tapahtuu. Perimän
osuus syöpien synnyssä jää alle viiden
prosentin. Se, syntyykö mutaatioita
solujemme jakautuessa enemmän vai
vähemmän, riippuu elintavoistamme,
niiden muokkaaman mikrobistomme
laadusta sekä ympäristöstämme.
Maankamaran ja auringon säteilylle
altistumme jossain määrin jatkuvasti.
DNA:nsa vaurioittaneet, epäkelvot solut on
saatava hengiltä ennen kuin ne ehtivät
lisääntyä syöväksi asti. Rauhallinen
glykokalyksi ohjaa potentiaalisesti
vaarallisten radikaalien raivon kylmänviileästi kohti muuntuneita soluja ja
vieraita vihollisia. Sytokiinituotannossa
valkosolut ovat mukana tiimissä. Niissä
varastoidaan tulenarkoja aseita kuten
tuumorinekroositekijä-alfaa (TNF-α) ,
interleukiineja (IL) ja interferoneja.

Omega-6 -ryhmän linolihappo (LA) on
toinen kahdesta ravinnon kautta
välttämättömästä rasvahaposta. Sen
syödystä määrästä vain noin 0.6%
käytetään tulehdusreaktioissa tarvittavan
arakidonihapon (AA) valmistukseen.
Taistelussa vihollista vastaan siitä saadaan
tarpeellisia prostaglandiineja,
leukotrieeneja ja haavoja tyrehdyttävää
tromboksaania. Terve glykokalyksi estää
ylireagoinnin.
Kuva: Asevarasto Pixabay.com. Radikaalit Pxhere.com.
Kissa Pikist.com.

Glykokalyksi pitää radikaalit kurissa

Ylimääräisiksi jääneet happiradikaalit (ROS
= reactive oxygen species) on sidottava
toimintakyvyttömiksi, koska vapaina
riehuessaan ne sekoittaisivat verisuonten
ja hermosolujen nitrotehtaiden toimintaa,
vaurioittaisivat DNA:a, tulehduttaisivat
elimistöä, provosoisivat syöpäsoluja ja
ikäännyttäisivät ennenaikaisesti.
Flavonoidi- ja antioksidanttirikkaalla
kasviravinnolla ruokittu glykokalyksi sitoo
vahingolliset happiradikaalit vähin äänin.
Silloin sen heparaanisulfaattiin piilottama
vara-antioksidantti, superase SODentsyymi (solunulkoinen superoksididismutaasi) voi uinua rauhassa.

Soluhengityksestä huolehtivien
mitokondrioiden kunto vaikuttaa
aineenvaihduntatuotteina syntyvien,
liiallisena haitallisten radikaalien määrään.
Jos glykokalyksilla ei ole käytössään
antioksidantteja niin paljon, kuin
hapetusstressipommitukselta
suojautuminen edellyttäisi, SOD -entsyymi
kaivautuu poterostaan ja tuottaa
happiradikaaleista hiuksetkin vaalentavaa
tuhtia hapetinta, vetyperoksidia (!)
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Tarmokas glykokalyksi kriisipesäkkeessä
Vaaran, esimerkiksi vierasta tai irtonaista
geenimateriaalia (DNA/RNA) havaittuaan
glykokalyksi erikoisjoukkoineen tekee
elimistön puolustusvoimille harkitun
hälytyksen vapauttamalla verenkiertoon
vasta-aineita, tulehduksenvälittäjäaineita
ja hyytymistekijöitä. Lektiinejäkin sillä on.

Suonia supistavilla l angiotensiini-2 (AT-2) entsyymillä ja leukotrieeneillä varaudutaan
verenvuodatukseen. Viestin integriinireseptoreihinsa saaneet valkosolut ja verihiuteleet kiirehtivät sinne, missä tulehdusreaktiota ja/tai haavojen tyrehdyttämistä
tarvitaan. Kemokiineilla kutsutaan lisää
joukkoja. Valkosolujen vapauttamat
interleukiinit (IL-1 ja IL-6) saavat maksan
erittämään C-reaktiivista proteiinia (CRP).

Vahingoittuessaan glykokalyksi paljastaa
TNF‐αR2 -reseptorinsa. Se on makrofagi soluille merkki laukaista tuhoisa - TNF-α ase. Tuumorinekroositekijä-alfa aktivoi
glykokalyksia riisuvan heparinaasin.
Kontakteja syntyy, eritettyjen molekyylien
määrä lisääntyy. Tulehdus voimistuu.

Huippukuntoisen joukkion yhteistyö on
nopeaa ja tarkkaa: Tarkka-ammunta ja
tulehdusliekinheittimen käyttö mitoitetaan
vihollisen eliminointiin riittäväksi. Omia
terveitä kudoksia ei vahingoiteta turhaan.

Kriisipesäkkeen sammuttua on jälleenrakentamisen aika. Virheettömästi toimiva
glykokalyksi hankkii, käyttää ja luovuttaa
kasvutekijöitä juuri sopivasti vihollisen
aiheuttamien vaurioiden korjaamiseen.
Esimerkiksi eksostoosi-1 -entsyymi kiirehtii
ennallistamaan heparaanisulfaattiketjua
kuullessaan fibroblastikasvutekijän (FGF)
kutsun. Solun aktiiniranka ja pintaproteiini
ottavat syleilyynsä synoviosyyttien
tuottamaa hyaluronaania. Yhdessä taas!

Kaavio: Yksinkertaistettu piirros tuumorinekroositekijäalfan (TNF-α) osuudesta tulehdusta
välittävänä aineena. CC.BY. Public Domain.
Muut kuvat: Sotilaat Pixabay.com. Liitutaulu Riisuja
Thenounproject.com.
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Glykokalyksi hetken heikossa hapessa
Matalat serotoniinitasot tuottavat sekä
EcNOS- että nNOS -entsyymeille ongelmia.
Nainen voi aistia glykokalyksin kamppailun
ennen kuukautisia ja vuodon alkaessa,
lapsen synnytyksestä toipumisen aikana ja
vaihdevuosissa. Jokainen ateria vaikuttaa
plasman ja myös suolistobakteeriston
koostumukseen hoitavasti tai
tulehduttavasti.
Glykokalyksille on todellakin väliä, mitä
suuhumme laitamme! ”Dagen efter” jamaan joutunut voi havainnoida, miten
monimuotoisesti epäterveellisten juomien,
suolaisten ja makeiden herkkujen ja/tai
myrkyllisten kaasujen aiheuttama akuutti
glykokalyksivaurio ilmenee. Alkoholi kuorii
solusuojaamme sekä sisäisesti että
ulkoisesti käytettynä.

Ehkä ajatus ei kulje, silmät ”kuivuvat
päähän”, nenä on tukkoinen ja/tai vuotaa,
kieli on karrella, köhityttää, ruoka tai
juoma ei imeydy, lihaksia ja/tai niveliä
särkee. Alapäätäkin voi kirveltää.
Kuvat: ”Hang over” /Ciell, Wikimedia Commons CC4.0.
Haavoittunut sotilas Pikist.com. Pikku sotilas
Depositphotos.com. Pohdiskelija Pixabay.com.

Epäterveellisten nautintojen ohella
glykokalyksiterveyttä rapauttavat myös
verenkiertoa hidastavat kuivuminen (liian
vähäinen veden juonti) ja paikoilleen
jämähtäminen. Ummetuksesta kärsivän
pinnistelijän wc-istunnoilla joutuvat
takapuolen verisuonet lujille, mutta
istumatyöstä kärsii koko kroppa.

Glykokalyksin rispaantuminen heikentää
sen nesteensitomiskykyä. Epiteelisolujen
liitokset rakoilevat. Limakalvot kuivuvat.
Verenkierrosta karkaa nestettä kudoksiin.
Tämän seurauksena ilmaantuva turvotus
voi olla silminnähtävää.

Perusterveet vekarat toipuvat naarmuista
ja kolhuista sukkelasti vilkkaan
verenkiertonsa ansiosta. Toistuvat
virusinfektiot voivat heikentävää heidänkin
glykokalyksiensa työkykyä. Esimerkiksi
enteroviruksilla on havaittu yhteys tyypin I
diabetekseen, ja Ebstain Barr -viruksella
imusolmukesyöpään. Onneksi vain harva
niillekään altistuneista sairastuu.
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Jos glykokalyksia vaurioitetaan väärillä
ravintovalinnoilla, kemikaaleilla tai
mekaanisesti tiuhempaan, kuin mitä
edellisistä vammoista toipuminen kestää,
seurauksena on sen, ja omistajansa
vääjäämätön ja kiihtyvä raihnaistuminen.

Monet keski-ikäiset muistelevat miten sitä
”nuorena jaksoi, enää ei.” Kuntoutuminen
riippuu vahingoittavien ja toisaalta
toipumista edistävien tekijöiden välisestä
tasapainosta. Mitä heikompaan kuntoon
glykokalyksi on päässyt, sitä enemmän
panostusta ja aikaa sen kuntoutus vaatii.

Glykokalyksi haavoittuu vakavasti:
Entä sitten?
Hyvällä hoidolla dynaaminen glykokalyksi
voi parantua jo viikossa vaikeastakin
vammasta. Oman onnensa nojaan hoidotta
jätetty haavoittunut glykokalyksi tinkii
kiireettömämpien tehtäviensä laadusta
(ks. kappaleet I-VIII). Ensin kudosten
uusiutuminen hidastuu. Iho ja limakalvot
rikkoutuvat helpommin. Sitten tulehdusherkkyys kasvaa. Sytokiinien määrän kasvu
kipeyttää. Nitrotuoton vähentyminen
heikentää ääreisverenkiertoa ja lisää
matala-asteista tulehdusta.
Piirros: Vaurioituneesta glykokalyksista on työntynyt
tarttumiseen tarvittavia adheesiomolekyylejä.
Tulehdussolu on siksi liimautunut verisuonen sisäseinään. Hyytymistä estävien tekijöiden irtoaminen
glykokalyksista tekee verihiutaleista (trombosyyteistä)
tarttuvaisempia. Endoteelisoluväliliitokset ovat vielä
ehyet. Microvascular Health Solutions -yrityksen video
20.5.2019: Glycocalyx Structure and Function
Explained. https://www.youtube.com/watch?v=NQASpTpAbg&list=PLvSUFWnqYbBN332ycNcx3I4QZQdDaBA6S
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Glykokalyksi haavoittuu vakavasti:
Värjäävät AGEt - ryppyjä ja selluliittia
Vanhentavien AGE (Advanced Glycolation
End Products) -tuotteiden kirjainlyhenne
on osuva. Näitä kudosten kimmoisuutta
vähentäviä ja happiradikaalien määrää
lisääviä molekyylejä syntyy eniten
eläinkudoksia kuumennettaessa, kun
RNA:n (ribonukleiinihapon) riboosisokeri
tarttuu pysyvällä liitoksella proteiiniin.

Tämä Maillard -reaktio antaa ruskean
värin, ripsakan pinnan ja herkulliseksi
mielletyn maun.

Uppopaistamalla reaktio tapahtuu myös
kuiduttomissa kasvikunnan tuotteissa
kuten ranskanperunoissa ja munkeissa.
Kuvat: Grilliliha Wallpaperflare.com. Kainalo (rajattu)
Mikroverenkierron häiriöön liittyvä, hyaluronaanin,
AGE-tuotteiden ja raudan kertymisen seurauksena
nähtävä ihon paksuuntuminen, pigmentoituminen ja
skin tagien muodostus. Acanthosis nigricans muutokseen liittyy usein myös insuliiniresistenssi.
Kuva (rajattu) Ng 2016, selitys Piérard 2013. Piirros
monirakkulaisista munasarjoista ”A medical illustration
depicting PCOS” Bruce Blaus, Wikimedia Commons
CC.BY.4.0.

Jos verensokeri on koholla, AGE-tuotteita
syntyy kehossa kiihtyvään tahtiin.
Hemoglobiinin sokeroitumisaste nousee.
Rystysten, niskan tai kainaloiden ihon
tummuminen herättää epäilyn diabetesta
enteilevästä insuliiniresistenssistä.

Nämä muutokset ovat yleisiä
munasarjojen monirakkulaoireyhtymästä
(PCOS) kärsivillä - senkin taustalla kun on
sama perussyy: glykokalyksivaurio.
Siksi PCO-syndroomaa potevien hormonitoiminta on sekaisin. Kasvu- ja hyytymistekijöiden epätasapainotilan takia vuodot
voivat olla hyvinkin runsaita -silloin jos/kun
tulevat.
Säteilyaltistus, tupakointi ja muut
karsinogeeniset tekijät kuten lihajalosteet
lisäävät radikaalien määrää. Niin tekevät
myös matala-asteinen tulehdus sekä
maksan P450-puhdistukoneiston
sytokromientsyymien kiihtynyt toiminta.
AGEt ovat radikaalien kanssa ikävä kombo.
Glykokalyksin kapasiteetin ylittyessä niiden
ennenaikaisesti ikäännyttävät vaikutukset
ulottuvat paljon pintaa syvemmälle:
Joustavuus katoaa aikaa myöten muistakin
kudoksista. AGE-tuotteiden kertyminen on
tyypillistä dementoiville sairauksille kuten
Alzheimerin taudille. Aivokuvissa voidaan
nähdä konkreettista kudoskatoa (atrofiaa).
Lihakset kuihtuvat (sarkopenia), luut
haurastuvat (osteopenia /osteoporoosi).
Kokonaisvaltaista raihnaisuussyndroomaa
kutsutaan gerasteniaksi.
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Selluliittia pidetään vain kosmeettisena
haittana. Se on kuitenkin yksi lukuisista
glykokalyksin ahdingon ilmentymistä:
Karkaavat kasvutekijät suurentavat
rasvasoluja. Kudos muuttuu muhkuraiseksi
sidekudoksen kuivettuessa. Tulehdusvälittäjäaineiden takia selluliitti on arkaa
kudosta. Sen - varsin tehottomina hoitoina käytetään kalliita verenkiertoa
kiihdyttäviä laitehoitoja, kemikaaleja ja
aggressiivista kudoshierontaa.

Fiksumpaa on poistaa selluliitin syy, ja
sammuttaa inflammaatio korjaamalla
endoteelin nitrotuotanto sisältä päin.
Geenit eivät määrää glykokalyksimme
kuntoa! Ruokakulttuuri periytyy.
Kaunista ihoa, virkeitä aivoja ja/tai pitkää
ja tervettä elinikää toivovan kannattaa
välttää runsaasti AGE-tuotteita sisältäviä
ruoka-aineita, ja rohmuta niiden sijaan
suuhunsa tasaista ja hyvää verensokeritasoa edistävää kuiturikasta ravintoa.
AGE-tuotteita vastaan glykokalyksinsa voi
varustaa roimalla määrällä kasviperäisiä
fytokemikaaleja. Vaikka Maillard -reaktio
sitookin sokeri- ja proteiinimolekyylejä
pysyvästi yhteen, glykokalyksin ansiosta
AGE-kuormituksestakin on kudosten
uusiutuessa mahdollisuus toipua.
Piirros ”Formation of cellulite” Keegan Hurd .
Valokuva ”Cellulite am Oberschenkel” (rajattu) Lanzi.
Molemmat Wikimedia Commons, Creative Commons
Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

17

Glykokalyksi haavoittuu vakavasti:
Vesivahinko turvottaa

Länsimaissa kärsitään markkinavetoisen
proteiinipropagandan seurauksena
liiallisesta, glykokalyksiterveydelle
haitallisista (eläin)proteiinin ja kovan
rasvan saanneista. Maksa- ja munuaissairaudet lisääntyvät. Loppuvaiheessa
kasvot ja vatsa ovat turvoksissa, kun
albumiini ei pysy verenkierrossa.
Verisuonikasvutekijöiden karkaaminen
glykokalyksin hallinnasta voi näkyä
hiussuonten liikakasvuna iholla ns.
hämähäkkiluomina.

Jos glykokalyksi käy niin ohueksi, ettei se
saa hillittyä vettä perässään vetävän
natriumin liikkeitä, nestettä kertyy
soluvälitiloihin. Silloin sukan resoreista jää
syvemmät rannut, ja sormukset voivat
käydä ahtaiksi. Jos solujen väliset raot
kasvavat niin suuriksi, että kookas
albumiiniproteiinimolekyylikin pääsee
verenkierrosta karkuun, turvotus on
huomattavaa. Krooninen glykokalyksivaurio kasvoilla saa aikaan pöhöttyneen
ilmeen.

Kuvat: Rämpivä sotilas Pxhere.com. ”Edema of the
skin caused by inflammation” / Klaus D. Peter.
Wikimedia Commons CC.BY.3.0. Kwashiorkor. Dr. Lyle
Conrad. This photograph is the work of a US
Government agency, and also explicitly releases it to
the public domain./ Wikimedia Commons.

Ellet ole nälkää näkevä kehitysmaan lapsi,
proteiinin puutteesta (alle 0.4 g/kg/pv)
johtuvaa kwashiorkor -tilaa ei tarvitse
pelätä. Näppärä nyrkkisääntö: normaalipainokiloa kohden 1 g proteiinia riittää
mainiosti. Laskepa, paljonko proteiinia on
2000 kalorissa vaikkapa parsan ituja,
herneitä, perunoita tai sieniä! Yllätyt.
Rasvassa ja sokerissa ei ole valkuaista; on
syytä syödä oikeaa ruokaa. Parhaan
hyödyn kehosi rakentamiseen saat kun
huolehdit glykokalyksin hyvinvoinnista.
Palkokasvien (herneet, pavut, linssit)
todennetut terveyshyödyt ovat
ylittämättömät.
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Glykokalyksi haavoittuu vakavasti:
Vitamiinivaje ja aneeminen olo
Kudosten hapensaanti alentuu sekä laajaalaisessa glykokalyksivauriossa että
anemiassa. Niiden oireistossa onkin
yhtäläisyyksiä: väsyttää, hengästyttää ja
hapottaa.

Vitamiinien, hiven- ja kivennäisaineiden
imeytyminen häiriintyy ohutsuolen
mikrovillien glykokalyksin voidessa
huonosti. Tulehdustila taas haittaa niiden
hyödyntämistä solutasolla.

Sääntöön on pari poikkeusta:
1) Viikottainen 1 mg B12-vitamiinipilleri on
tarpeen metformiinia, mahahapposalpaajia, tai eläkeläiskorttia käyttäville.
Välttämätön se on kaikille vegaaneille.
2) D-vitamiiniksi kutsuttua kolekalsiferolihormonia syntyy iholla auringon säteilyn
vaikutuksesta. Jos iho on auringolta
suojattu, vanhaan tai vaurioitunut D3 (tav.
25-50 ug/pv) kannattaa napsia purkista.

Raudan lähteen valinnalla on suuri
merkitys: Palkokasveissa (herneet, pavut,
linssit) on non-hemiraudan lisäksi
tukuittain tulehdusta lievittäviä hyödyllisiä
fytokemikaaleja, ja kaupan päälle niistä saa
hyviä suolistobakteereja ruokkivaa kuitua.

Siksi glykokalyksia hoitava ravinnerikas
ruoka on lisäravinteisiin nähden verraton
keino korjata vajaaravitsemusta.

Kuvat: Nuokkuva sotilas Pixabay.com. Vegeateria
Needpix.com. Valoa päähän Pickpik.com. Veriläiskä
Pixy.org.

Sen sijaan hapetusstressillä glykokalyksia
vahingoittava, ”hyvin imeytyvä” hemi- eli
verirauta ajaa ojasta allikkoon; kohti
tulehdusanemiaan johtavia sairauksia.
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Glykokalyksi haavoittuu vakavasti:
Matala-asteisen tulehduksen noidankehä
Glykokalyksivauriosta seuraa matalaasteista tulehdusta eli inflammaatiota.
Tulehduksen jyllätessä elimistö koittaa
vain jotenkin selviytyä. Silloin ei rakenneta
uutta: ollaan katabolisessa tilassa.
Monenlaisia ongelmia ilmaantuu, jos
glykokalyksin ohjaava ote soluseinämien
pyöröovissa ja välitiloissa kulkevien
elektrolyyttien liikkeistä herpaantuu.
Esimerkiksi kaliumin (K), natriumin (Na),
kalsiumin (Ca) ja magnesiumin (Mg)
liikehäiriöt haittaavat nestetasapainon
ylläpitoa, hermoimpulssien kulkua ja
pidemmän päälle luuterveyttäkin.
Hyytymistekijöiden karkaaminen hidastaa
hiussuonten verenkiertoa. Plasman
virtauksesta riippuvaisen glykokalyksin
kyky suojata meitä kehon ulkopuolisilta
ärsykkeiltä ja aineenvaihdunnassamme
syntyviltä radikaaleilta heikentyy.
Kompensoimaton happiradikaalien
tuottama stressi on yksi pahimmista
glykokalyksia vaurioittavista tekijöistä.
Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti,
autismin kirjon häiriöt ja krooninen
väsymysoireyhtymä ovat esimerkkejä
tiloista, joissa hapetusvaurioita todetaan.
Kuva: Sotilas Pixabay.com.

Kun endoteeli ei kykene tuottamaan
typpioksidia tarvetta vastaavasti, hapen
tarpeen lisääntyminen ei laukaisekaan
hiussuonten laajenemista riittävässä
määrin. Happivajeesta kärsivät solut
päästelevät tulehduttavia sytokiinihätähuutoja. Kuolleista soluista livahtaa
ulos toksisia lipopolysakkarideja (LPS).
Verensokeri nousee glykokalyksin
insuliinireseptorien toimintahäiriön takia.
Hyaluronaanin hajoamistuote mannoosin,
ja plasman sokeritason välillä onkin
havaittu yhteys. Kohonnut verensokeri
vahingoittaa glykokalyksia lisää.
Insuliinihoitoa vaativaa diabetesta
tarvitsevilla glykokalyksin on havaittu
olevan puolet ohuempi kuin terveillä
verrokeilla. Matala-asteinen tulehdus avaa
tien lisäsairauksien kertymiselle.
”Kaikki liittyy kaikkeen”.
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Glykokalyksin vakava haavoittuminen
saa munuaiset huutamaan Hoosiannaa
Ravinnon runsas happamuuskuorma
(PRAL, kuva oik.) kuormittaa munuaisia.
Vakavasti haavoittunut glykokalyksi on
entistä herkempi erilaisille stressitekijöille.
Eniten munuaisia happamuudellaan
kuormittavat syödyt juustot, munat ja
(nisäkkäiden, lintujen ja kalojen) lihakset.

Kuva: Israeli Choir Members Sing for Fallen Soldiers (käännetty,
piirros ja nuoli päälle lisätty) - Flickr - Israel Defense Forces.
Wikimedia Commons. CCBY2.0.

Miessukupuolta ja ikää lukuun ottamatta
diabeettisen munuaissairauden riskitekijät
ovat elintavoin hallittavissa.
Miehiäkään ei ole sairastumaan tuomittu!

*)

Kaaviot (rajattu, ylempi kehystetty): Ravinnosta tulevan
happamuuskuorman (PRAL) määrä ja merkitys. Scialla &
Anderson 2013. Copyright NKF Inc. All rights reserved.
Julkaisen Fair Use of Public Interest -lausekkeen nojalla.

Siniset laatikot (rajattu artikkelin KUVA 1:sta) ja munuaiskeräsen yksityiskohta (toisen kuvan päälle asetettu, rajattu,
nuoli lisätty): Lehtonen & Groop artikkelista ”Miten
diabeettinen munuaistauti syntyy” 2020 (ks. tarkemmin
lähdeluettelo)© Suomalainen Lääkäriseura Duodecim,
julkaisen sitaattilausekkeen perusteella.
*) Kuvakaappaus (korostus lisätty) artikkelista Ornish et. al.
Effect of comprehensive lifestyle changes on telomerase...
2013. (ks. tarkemmin lähdeluettelo) Copyright © 2013
Elsevier Ltd. All rights reserved. Julkaisen Fair Use of Public
Interest -lausekkeen nojalla.
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Glykykokalyksi Strömsössä
Ihmeellisen immuniteetin A ja B.

VÄLITTÖMÄN (A) JA VIIVEELLISEN (B)
VASTUSTUSKYVYN OMINAISPIIRTEITÄ
A) SYNNYNNÄINEN
Monia mekanismeja

B) HANKINNAINEN
Imukudoksen pyörösolut
aktivoituvat:
Ei edellytä geenien
T-lymfosyytit ->
uudelleen järjestämistä soluvälitteinen
B-lymfosyytit ->
vasta-ainevälitteinen
Periytyy
Ei periydy
Ei vaadi aiempaa
Immunologinen muisti
kontaktia
- voidaan rokottaa ja
siedättää
Muistia ei kehity
Laaja antigeenien (Ag)
tunnistuskyky
Nopea
Aluksi hidas
Ei voimistu
Vaste tehostuu
(siedättämällä
vaimentuu)

A) heti tai hetken päästä (< 96 h) toimeen
tarttuva välitön = synnynnäinen =
luontainen immuniteetti sisältää
glykokalyksin suojaustehtävät.
 iho, mahahapot, värekarvat
 refleksit: pöly aivastuttaa, ”väärässä
kurkussa” vesikin yskittää, kyynelet
virtaavat roskan osuessa silmään
 oikotie- ja lektiiniaktivaatioreittejä
käyttävä komplementtijärjestelmä
 Solusyöntiin kykenevät neutrofiilit,
T-auttajasoluilta ahmintaluvan
saatuaan myös makrofagit, ja ihon
ja limakalvojen dendriittisolut
 viruksen tartuttamille ja syöväksi
muuntuneille soluille armottomat
luonnolliset tappajasolut (NK-solut)
 tulehduksenvälittäjäaineet kuten
interferonit, sytokiinit,
prostaglandiinit ja leukotrieenit
 lukuisat peptidit kuten defensiinit
Kaavakuva bakteerin tuhoamisesta / biologi Pasi
Vilpas: Immuniteetti.
https://www.slideshare.net/attebattitude/immunologi
a-117789828. License: CC Attribution-NonCommercial
License. Taulukon lähteet: Rämet 2004, Vilpas 2018.

B) Glykokalyksin taitoja tarvitaan myös
neljässä vuorokaudessa tai myöhemmin
syttyvään viivästyneeseen, eli hankittuun
immuniteettiin. Valko- eli tulehdussoluista
T-lymfosyytit vastaavat soluvälitteisestä,
ja imukudoksissa (= imusolmukkeet,
imutiet, perna) viihtyvät B-solut vastaainevälitteisestä immuniteetista. Hankittu
immuniteetti opitaan altistuksista, kuten
infektiokokemuksista tai rokotuksista.
Kypsyvien T-solujen erikoisalan määräävät
esittelysolut eli makrofagit ja dendriittisolut MHC = HLA -proteiineillaan (Major
Histocompatibility Complex = kudosyhteensopivuustekijä = Human Leucocyte
Antigen). Ykköskäskystä tulee T- tappajia
(CD8) ja MHC2 -ohjeesta T-auttajia (CD4).
Auttajien kemokiinit ärsyttävät T-tappajia.
T-solut aktivoituvat Toll-reseptoriensa
kautta. Esimerkiksi kun TLR4 tunnistaa
bakteereiden lipopolysakkaridin (LPS), se
aktivoi kopiointityökalu NF-kB:n, jolloin
sytokiinit IL-1, IL6 ja TNF-alfa vapautetaan.
T-lymfosyytit voivat aktivoida basofiilisia
syöttösoluja, ja ne, eli MASTsolut
puolestaan makrofageja ja T-lymfosyyttejä.
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Glykokalyksi sekoaa:
Allergiaa ja autoimmuunisairauksia
Raihnainen glykokalyksi ei kykene
välittömän immuniteetin tarkkaan
toiminnanohjaukseen. Reagointi voi jäädä
välinpitämättömäksi taudinaiheuttajien tai
syöpäsolujen suhteen. Toisaalta
repeilevän glykokalyksin otteesta
karkaavat tulehdustekijät voivat tehdä
tuhoa myös turhan päiten.
Allergiat tai autoimmuunisairaudet(kaan)
eivät tupsahda ”tuntemattomasta syystä”.
Glykokalyksin kasvomuisti saattaa pettää,
jos elimistölle vieras solu tai molekyyli
muistuttaa erehdyttävästi omaamme.
Tästä käytetään termiä molekulaarinen
yhdennäköisyys (molecular mimicry).
Silloin viivästynyt immuniteetti toimii
virheellisesti, ja B-solujen tuottamat vastaaineet tarttuvat myös elimistön omiin
proteiineihin. Näin voi käydä vallankin, jos
rauhanturvaajamme ei ole parhaassa
terässään.

Kuvat: Tähtäilijät Defenceforum.India.com. Sotilas
kuopassa Snappygoat.com. Luettelo valkosolutyypeistä biologi Vilpas.

Tarkkanäköisyytensä menettänyt
glykokalyksi tuhlaa allergioissa IgEammuksia päin viattomia ohikulkijoita.
Autoimmuunireaktioissa väärinkäytetään
IgG -ryhmän aseita omia kudoksia vastaan.

Vasta-aineet vetävät puoleensa
solusyöntiin erikoistuneita T-tappajia,
makrofageja ja dendrosyyttejä. Tuloksena
on kudosvaurioita. T-lymfosyytit voivat
aktivoida basofiilisia syöttösoluja ja
syöttösolut puolestaan makrofageja ja Tlymfosyyttejä. Tällaiset aktivaationoidankehät voivat ylläpitää ja pahentaa
tulehdusreaktiota.
Glykokalyksin näkemä uhka vieraassa
proteiinissa voi tuottaa myös T-solujen
aktivaatioon perustuvan soluvälitteisen
autoimmuunireaktion. Silloin T-tappaja
saattaa eliminoida terveenkin solun.
Valkosolut alkavat siis tuhota omia
kudoksia. Autoimmuunisairauksien
esiintyvyys kasvaa jatkuvasti. Niitä ovat
mm. tyypin 1diabetes (DM1), nivelreuma,
kilpirauhastulehdus ja MS-tauti.
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Moving Medicine Forward -kurssin vetäjä,
kokenut erikoislääkäri Michael Klaper antoi
ajattelemisen aihetta: Lihaskudos sisältää
lihassäikeiden lisäksi verisuonia, verta sen
immunologisine tekijöineen ja hermoja
myeliinituppeineen. Lihaa, ja vaikkapa
kanan koivista ihoa, rustoja ja luukalvoja
nielevä altistaa immuunijärjestelmänsä
omia kudoksia muistuttaville proteiineille.
Toistuvasti syöty nisäkäskudosten
glykokalyksirakenteen siaalihappo (Nglykosyyli-neuramiinihappo, Neu5Gc)
tuottaa ihmisessä vasta-ainereaktion.
Kyseisiä vasta-aineita on havaittu
suurentuneita määriä mm. reumaa
sairastavilla ja useissa ihmisen syöpäkasvaimissa. MS-taudissa immuunijärjestelmä tuhoaa myeliiniä, vaskuliiteissa
verisuonia, reumassa rustokudosta ja
tyypin 1 diabeteksessa haimaa.
Lipopolysakkarideja (LPS) on gramnegatiivisten bakteerien soluseinässä.
Niiden tuhoaminen on järkevää. Mutta
glykokalyksi ei ymmärrä eroa
taudinaiheuttajabakteerin ja ateriana
syödyn LPS-endotoksiinin välillä:
Alla: Minä sekasyöjänä.

Utareperäiset ja teuraan bakteeristosta
karanneet LPS-endotoksiinit kestävät
kuumennuksen, eivätkä tuhoudu
ruuansulatuskanavassa. Laadukas
suolistobakteeristo takaa suolen
soluliitosten tiiviyden, ja satunnaisten
endotoksiinien pysymisen suolikanavassa.

Sekasyöjien suolen Bacteroides -suvun
pöpöt raottavat seinämäsoluja niin että
lipo-polysakkaridien on helpompi livahtaa
verenkiertoon. Sinne päästessään ne
tuottavat tulehdusta. Jo kerta-annos lisää
ahdistuneisuutta ja löysyttää suoliseinän
soluliitoksia. Glykokalyksi kärsii.
Endotoksiinien laukaisema tulehdusketju
voi vahingoittaa suoliston lisäksi mm.
hengitysteitä, verisuonia, ihoa,
virtsarakkoa ja/tai niveliä.
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Glykokalyksi sekoaa Maitomaassa
Suomi on maidon kulutuksen huippumaa.
Tyypin 1 diabetes on meillä yleisintä koko
maailmassa. Sitä diagnosoidaan kiihtyvään
tahtiin, joka päivä vähintään yhdellä
suomalaislapsella. Yleistymässä ovat myös
aikuisena puhkeavat insuliinipuutosdiabetestyypit, esimerkiksi LADA (late
onset autoimmune diabetes of adults).

Lehmän utare-eritteen insuliini on ihmisen
elimistölle vieras molekyyli. Jos se tulkitaan
vasta-aineita vaativaksi viholliseksi,
puolustusjärjestelmä voi hyökätä sitä
tuottavien omien haimasolujen kimppuun.

Kahta erilaista lehmäperäistä vastiketta
verranneessa TRIGR-tutkimuksessa vastaainemuodostukseen ei tullut eroa. FINDIA tutkimus antoi viitettä, että insuliinin
poistaminen lehmänmaidosta voisi auttaa.

Australialaiset tutkijat havaitsivat, että 9 v.
täyttäneiden lasten runsas maitoproteiinin
kulutus lähes kaksinkertaisti heidän
riskinsä sairastua tyypin 1 diabetekseen
seuraavan vuoden aikana. Maitotuotteet
ovat olennainen osa ruokakulttuuriamme.
Tutkimusnäyttöä ei katsota riittäväksi
syyksi informoida väestöä niiden riskeistä,
saati muokata ravitsemussuosituksia tai
lakkauttaa koulumaitotukea. Maksamme
maitokulttuuristamme kovan hinnan.
Tyypin 1 diabetesta sairastavilla esiintyy
keskivertoa useammin myös keliakiaa.
Maitoproteiinin kaseiini ja vehnän gluteeni
muistuttavat toisiaan. Niille yliherkät
voivat kokea hengitysvaikeuksia, ihon
lehahduksia ja turvotuksia suun
limakalvoilla. Maitoallerginen ei siedä
myöskään heraa, eikä keliakiaa sairastava
gluteiinia sen lähteestä riippumatta.

Lähes kymmenvuotisessa suomalaislasten
seurantatutkimuksessa havaittiin, että
päivittäin vähintään 3 lasillista maitoa tai
nestemäisiä hapanmaitotuotteita lisäsi
sairastavuutta tyypin 1 diabetekseen
”vain” 2.4 -kertaiseksi niillä, joilla ei ollut
altistavaa perimää. Herkistävän perimän
omaavien sairastumisriskin runsas
maidonkulutus kasvatti 6.3 -kertaiseksi.

Laktoosi-intoleranssi on aivan eri juttu.
Suurimmalla osalla maailman ihmisistä
muiden eläinten lailla maitosokeria
hajottava laktaasientsyymi lakkaa
toimimasta imetysajan päätyttyä.
Silloin maidon sokeri (lehmänmaidossa 4.9
g/dl) eli laktoosi alkaa kuplia mahassa.
Kuvat: Lapset lypsyllä, sotilas ja vasikka Pixabay.com.
Vastasyntyneen vasikan ”vieroitus” kesällä 2020
suomalaisella maitotilalla itse kuvaamani.
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Syöpä; glykokalyksin Oslo -syndrooma
Tyvisolukalvojen voimissaan oleva
glykokalyksi vahtii tarkoin solujen liikkeitä.
Radikalisoituneet, pahanlaatuista urapolkua kaavailevat solut eivät selviä
glykokalyksin masinoimasta käsittelystä.
Häijyläiset pyrkivätkin hyödyntämään
glykokalyksin hauraita kohtia tai heikkoja
hetkiä. Esimerkiksi jatkuva yökukunta
ja/tai aineenvaihdunnallinen stressitila
rapauttavat glykokalyksia. Heparaanisulfaattihapsua hajottavaa heparinaasia
käytetään laboratorioissa tuhoamaan koeeläinten glykokalyksia. Näin ne saadaan
sairastumaan mm. syöpään herkimmin.
Glykokalyksin vastarinta voi murtua myös
radikaalien määrän lisääntyessä. Monet
tekijät, mm. päihteet, liuottimet, PAHyhdisteet hengitettyinä tai syötyinä (lihajalosteet), ”hyvin imeytyvä” hemi- eli verirauta, kolesteroli, kova eli tyydyttynyt
rasva sekä AGE-tuotteet lisäävät hapetusstressiä. Aminohapoista haaraketjuiset
BCAA:t tuottavat sitä eniten. Niistä
varsinkin leusiini kiihdyttää solujen
jakautumista. Nisäkäsperäinen siaalihappo
(Neu5Gc) on sekin epäiltyjen listalla.

Pahanlaatuisiksi muuntuneet solut
aivopesevät glykokalyksin suojaamaan
itseään, joka vinksahtaneena tuottaa usein
limaa ilman rajoja. Syöpäsolut pääsevät
kasvamaan ja leviämään vesikkeleidensä
avulla hallitsemattomasti.

Sekaisin menneen glykokalyksin
tarttumisreseptoreiden muokkaus auttaa
syöpäsolua tunkeutumaan kudosesteiden
läpi. Lisäksi hypersialysoituminen antaa
syöpäsolukolle voimaa valloittaa uusia
alueita.

Glykosaminoglykaaniketjujen
tyrosiinikinaasiproteiinireseptoritkaan
eivät ole hallinnassa. Kasvutekijätunnistimien poikkeava sokeroituminen
glykosylaatio kiihdyttää syöpäsolujen
kasvua ja lisääntymistä.
Kuvat: T-paita (rajattu) ©2019 Michael Lamertz, CC
BY-NC-SA 4.0. Kuristusote Depositphotos.com.
Siaalihapon merkitys syövässä kaavio Zhou X et. al.
2020 (ks. lähdeluettelo).
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Huomaatko glykokalyksin hätäviestit?
Koska glykokalyksi on osa solujamme,
vaurio voi ilmetä lukuisin tavoin.
Epäterveellinen ruoka ja esimerkiksi
tupakointi tuottaa tulehdusta ja nostaa
verenpainetta. Molemmat heikentävät
glykokalyksia ja verenkiertoa. Tästä seuraa
hiljaisen tulehduksen pahenemista.
Keuhkoverisuonten supistuminen
huonontaa puhallusarvoja.
Kierre uuvuttaa ja voi tehdä olon
alakuloiseksi ja/tai ärtyneeksi. Samat
tekijät altistavat lihomiselle ja erityisesti
sisäelinrasvan kertymiselle. Vuosituhannen
vaihteessa osallistuin Diabeteksen
ehkäisyn koulutusohjelmaan (DEHKO).
Tuolloin opetettiin, että sopiva vyötärönympärys on alle puolet pituudesta.
Suomalaisten lihottua kyseinen muistisääntö on jäänyt unholaan. Mittaapa
omasi!
GLYKOKALYKSIVAURIOON LIITTYEN:
Vyötärönympärys (cm)
vy
Vyötärö-lantiosuhdeluku
Painoindeksi (karkea mittari)
BMI
Rasvaprosentti
F%
Luumassa vähenee tulehdustilaan
liittyvässä kataboliassa
Ulospuhalluksen huippunopeus PEF
Verenpaine
RR
Veriplasma muuttuu sitkaammaksi
hyytymistekijöitä vapauttavan
glykokalyksivaurion yhteydessä. Silloin
sydämen täytyy tuottaa suurempi paine,
että putkistossa veri kiertää -> verenpaine
nousee. Veritulppariski kasvaa.
Sydänfilmistä (elektrokardiogrammi, EKG)
voidaan arvioida sydämen sähköisen
kuormituksen tasoa. Siinä voi näkyä jälki
oireettomasti sairastetusta infarktista.

Kehittyneissä maissa tehdyissä
väestötutkimuksissa lepoverenpainetaso
RR 115/75 mmHg on yhdistynyt
parhaimpaan ennusteeseen. Terveen
henkilön ei tarvitse olla huolissaan tuota
matalammastakaan tasosta. Liikkuessa
verenpaine nousee. Glykokalyksi nauttii
ohimenevistä verenkiertopuuskista.
Jokaisen tulisi tietää lepoverenpainetasonsa! Kroonisesti kohonnut paine syö
verisuoniterveyttä - kuten moni muukin
pitkäkestoinen jatkuva stressitila. Jo
120/80 mmHg ylittävä taso nimetään
yhdysvalloissa prehypertensiiviseksi, eli
verenpainetautia enteileväksi. Sairausasteiseksi ja lääkitystä vaativaksi Suomessa
luokitellaan > 140/90 -verenpainetaso.

Kaavio: Yksinkertaistettu piirros verenpaineen
nousuun (HTN) vaikuttavista tekijöistä, Hoh et. al.
2019.

Pelkkä perimä ei aiheuta verenpainetautia.
Se kehittyy länsimaiseen tyyliin elettyjen,
endoteelin glykokalyksia vahingoittaneiden
vuosien myötä ja ruokakulttuurimme
seurauksena. Suolalla, rasvalla ja
eläinproteiinilla hankittu essentielliksi
kutsuttu verenpainetauti on yleisin
sydämen vajaatoimintaan johtavista syistä.
Venyttyneiden sydänlihassolujen erittämät
aineet kiihdyttävät glykokalyksivauriota ja
valtimoiden kaventumista. Lopulta
verenpaine laskee sydämen heikentyessä.
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Glykokalyksin hätäviestejä verenkuvassa
Laboratoriokokeet on hyvä suunnitella ja
turvallisinta tulkita tutkitun tilanteeseen
perehtyneen lääkärin kanssa, eikä
kontrolliluontoisissa verikokeissa kannata
käydä sairaana; tavallinen virusflunssakin
vaikuttaa glykokalyksiin ja sitä kautta mm.
hormonitoimintaan. Esimerkiksi aivolisäke
erittää infektoiden aikana tavallista
runsaammin kilpirauhasta stimuloivaa
hormonia (TSH).
Paikallinen, ohimenevä tai lievä
glykokalyksia vahingoittava tila voi tuntua
ja näkyä (ks. aiemmat kappaleet)
selvemmin, kuin näyttäytyä kokeissa.

Jos glykokalyksi ei saa pidettyä valkosoluja
kutsuvia kemokiineja, ja verihiutaleita
houkuttelevia hyytymistekijöitä kurissa,
tulehdussolujen eli leukosyyttien (P-Leuk)
ja verihiutaleiden eli trombosyyttien
(P-Tromb) tasot nousevat.
Kudosten kärsiessä hapen puutteesta
elimistö kiihdyttää punasolujen eli
erytrosyyttien tuotantoa. Silloin B-eryt, ja
usein myös hemoglobiini (Hb) nousevat.
Urheilijat hyödyntävät tätä mekanismia
korkean paikan leireillä. Tupakointi ja
endoteelivaurio tuottavat tulehduttavaa
happivajetta. Solujen runsastuessa ja
kuivumistilassa hematokriitti (Hkr) kasvaa.
”Paksua” verta on raskaampaa kierrättää.
Glykokalyksia vaurioittavissa tulehdustiloissa raudan hyödyntäminen heikkenee.
Silloin punasolujen koko (MCV = mean cell
volume) pienenee. Toisaalta se suurenee
luuytimen toimintahäiriön takia esim.
folaatti- ja B12-vitamiinivajeissa tai
alkoholin vaurioitettua luuydintä.

Rikkoutuneesta glykokalyksista siirtyy
verenkiertoon molekyylejä sen rakenteista,
ja sitä hajottavista entsyymeistä.
Esimerkiksi hyaluronaanin, mannoosin ja
hyaluronidaasientsyymin (HYAL-1)
plasmapitoisuudet nousevat
glykokalyksivauriossa. Nämä mittaukset
ovat toistaiseksi tutkimuskäytössä.
PVK (pieni verenkuva) on informatiivinen:
Kun glykokalyksiterveys on hyvä ja
elimistössä vallitsee rauha, terveen
henkilön tulehdussolujen määrä (P-Leuk)
veressä on lähempänä viitevälin alarajaa.
Kuvat: Kättely pxhere.com.

Mikroskooppikuvat: Benson et. al. 2018
suurennokset 400 x B-E, 1000 x F-G.

Jo yksittäinen rasvainen ateria vaikuttaa
haitallisesti tuntien ajan sekä valko- että
punasoluihin. Mikroskoopilla (B-diffi)
voidaan nähdä niiden muodonmuutoksia.
Normaaleja punasoluja (B) vähärasvaisen*
aterian jälkeen. Samojen henkilöiden
verisoluja tunti rasvaisen maitopirtelön**
nauttimisen jälkeen: Punasolujen
mikrosytoosia (C), akantosyyttisiä (D) ja
ekinosyyttisiä punasoluja (E), rasvaa
keränneitä makrofagi-valkosoluja, ja
rasvan tukkimia vaahtosoluja (G).
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Glykokalyksin hätä nostaa tulehdustasoa
Ks. PVK- eli verenkuvatutkimus edellä.

Slide valtimoahtauman kehittymisestä ja siihen
liittyvistä merkkiaineista: Dr. Klaperin verkkokurssilta
”Moving Medicine Forward.” Julkaistaan Kasasen
kootuissa Klaperin henkilökohtaisella luvalla.

Lasko mittaa punasolujen putoamisvauhtia
veriputkessa. Toisiinsa tarttuvat punasolut
laskeutuvat sukkelammin. Laskoarvoa
suurentavat vereen vapautuneet hyytymistekijät, tulehduksenvälittäjäaineet ja
immunoglobuliinit. Siksi sitä pidetään
pitkäkestoisen tulehduksen mittarina.
Lasko nousee tyypillisesti esimerkiksi
sidekudossairauksien ja kroonisten
tulehdusten sekä verisyöpien yhteydessä.
Koska glykokalyksit tuppaavat ohentumaan
iän myötä, viitearvon yläraja vaihtelee
nuorten miesten 10 mm/h vauhdista
vanhusten 45 millimetrin tuntinopeuteen.

Herkkää C-reaktiivista proteiinia (hs-CRP)
voidaan käyttää glykokalyksivauriota
aiheuttavan matala-asteisen tulehduksen
mittarina. HUS-Lab mukaan sen tavallinen
taso on terveillä naisilla 0.6 mg/l ja miehillä
0.45 mg/l. Sydämen ja aivojen valtimoita
ahtauttavan taudin suhteellinen riski on
suuri CRP-arvon ylittäessä 3.0 mg/l. Näin
korkea taso voidaan havaita jo tavallisella
laskimoverestä otetulla CRP-määrityksellä.
Tutkimustarkoituksiin on kalliita testejä:
Hapetusstressiä kuvaavia isoprostaani tulehdusvälittäjäaineita syntyy, kun vapaat
radikaalit tapaavat arakidonihapon.
Aiemmin 8-epi-PGF2α:ksi kutsuttu 15-F2tIsoprostaani on oksidatiivisen stressin
mittarina ”kultainen standardi”. Sen taso
heijastaa riskiä kehittää syöpä tai sairastua
mm. valtimotautiin tai nivelreumaan.
Prostaglandiinialfan aineenvaihduntatuote
koodinimeltään 15-Keto-13,14-DihydroPGF2α kertoo tulehduksen tason kehossa.
Sen lähtöainetta, arakidonirasvahappoa,
on vain eläinperäisessä ruuassa, eniten
munissa ja siivekkäiden lihaksissa, mutta
myös nisäkkäissä ja kalassa.

Kuva: Toisin kuin vähärasvainen ateria
(ICM), saman verran kaloreita sisältänyt
rasvainen maitopirtelö (HFM) nosti
terveiden koehenkilöiden laskoa
merkitsevästi Benson et. al. 2018.
Lasko tutkitaankin sairausdiagnostiikassa
paastoverinäytteestä, koska tavallinen
sekaruoka nostaa sen tasoa. Tulkinnassa
on huomioitava monia muitakin tekijöitä:
Hämäävän hyvä (”hidas”) arvo voi olla
punasolulinjan ylituotannon yhteydessä,
vaikka kehossa jylläisikin tulehdus.
Raskaana olevilla lasko on fysiologisesti
koholla. Raudanpuuteanemiassa pienet
punasolut leijailevat alas tavallista
nopeammin ilman tulehdustakin.
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Glykokalyksi ihmeissään
verensokerin vuoristoradassa
Ihminen on hiilihydraattia puhtaasti
kuluttava, ja keholämpötilaa rasvanpoltolla
ylläpitävä hybridimoottori. Hiilihydraattien
aineenvaihdunnasta syntyy energiaa, vettä
ja uloshengitettävää hiilidioksidia. Rasvaa
palaa lepotilassa 3-5 grammaa tunnissa.

INSULIINIRESISTENSSIN A JA B.
Insuliiniresistenssin homeostaattinen malli
(HOMA-IR) lasketaan kertomalla 10 tunnin
paaston jälkeiset plasman insuliinin (fS-Ins)
ja verensokerin (fP-gluk) arvot keskenään.
Julkisessa terveydenhuollossa
insuliiniresistenssiä ei yleensä kartoiteta
FS-Ins - tai HOMA-IR-mittauksin, vaan
2 tunnin sokerirasituskokeella (P-gluk-R).

A) Nälänhädässä insuliiniresistenssi
pitää punasolut hengissä

Jos hiilihydraatteja syödään kuitupitoisista
lähteistä yli tarpeen, tarkoituksenmukaisesti toimiva keho täyttää lihasten ja
maksan glykogeenivarastot pahan päivän
varalle. Senkin jälkeen ylijäävä, hyvistä
hiilihydraattien lähteistä hitaasti imeytyvä
sokeri kohottaa energiatasoa. Siitä saa
tarmoa vaikkapa kuntoiluun tai kotitöihin.

Jos hiilihydraatit ovat nopeasti imeytyvistä
kuituköyhistä ruuista (”puhdistetut viljat”)
ja sokeroiduista juomista peräisin,
aineenvaihdunta kiihtyy hetkellisesti.
Seurauksena vireystila ja ruumiinlämpö
nousevat ja jopa hikeä pukkaa, kunnes
haima verensokerinousun hoksattuaan
nykäisee sen tujakalla insuliiniannoksella
jopa alemmas kuin ennen ateriaa.
Sekä sokerin että insuliinin kohonneet
tasot veressä vahingoittavat glykokalyksia.

Veren rasvaisuus (= P-Tg nousu) viestii
glykokalyksille hiilihydraattipulasta,
huonoista ajoista. Se luulee, että savanniihmisen glykogeenivarastot ovat
tyhjentyneet. Glykokalyksin logiikalla
plasman kohonnut rasvahappopitoisuus on
merkki kehon turvautumisesta oman
rasvakudoksensa hajottamiseen energian
lähteenä. Punasolut eivät pysy hengissä
ilman glukoosia: Maksan tasaisena virtana
tuottama sokeri on siis säästettävä niille.

Insuliiniresistenssi rajoittaa glukoosin
tuhlaamista lihassolujen energiaksi, koska
ne selviytyvät myös rasvasta ja proteiinista
tuotetulla energialla. Niitä saadaan omia
kudoksia hajottamalla (katabolia), jolloin
plasmaan päätyy rasvahappoja ja kuonaa
munuaisten ja maksan käsiteltäväksi. ../..
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../.. Aidossa paastotilassa verensokeri ja
siksi myös insuliini- ja tulehdustasot
pysyvät matalina. Insuliiniresistenssin
järjestänyt glykokalyksi ei arvaa, että veren
kohonnut rasvapitoisuus voikin johtua
rasvaisista aterioista, eikä rasvan
hajoamisesta ravinnon puutteen takia.

Glykokalyksin hiilihydraattipulaksi
tulkitsemasta tilanteesta johtuva insuliiniresistenssi hälvenee, kun keho pääsee taas
käsiksi verensokerin tasaisena pitäviin
kuitupitoisiin hiilihydraattien lähteisiin.
Niitä saa syödä mahan täydeltä ilman
lihomisen pelkoa. Pellavan, hampun ja
chian siemenet sekä saksanpähkinät
tarjoavat välttämättömät omega 3- ja 6 rasvahapot ravinteiden ja kuidun kera.

Glykokalyksin ymmärryksen ylittävässä
yltäkylläisyydessä verensokeri nousee
insuliiniresistenssin takia. Haima yrittää
hoitaa tilanteen insuliinituotantoaan
kiihdyttämällä: aterianjälkeinen
haimaperäinen C-peptidi kohoaa.

Mahalaukun venytysreseptorit aktivoivat
ruuansulatusta tukevan ja rauhallisen
mielen antavan parasympaattisen
hermoston. Hyvät suolistobakteerit
kiittävät monipuolisista kuiduista
lisäämällä kylläisyyttä ja tyytyväisyyttä
tuottavien hormonien (GLP-1, amyliini ja
P-YY), serotoniinin ja dopamiinin tasoa.

Kun insuliiniresistenssin takia glukoosisokerin pääsy lihaksiin estyy, kuvitellussa
hiilihydraattipulassa insuliini auttaa
ruokkimaan ”nälkää näkeviä” lihaksia
rasvalla. Lihas- ja maksasolujen
rasvoittuminen haittaa niiden tumissa
olevien mitokondrioiden toimintaa:
Kun keho luulee näkevänsä nälkää, aineenvaihdunta hidastuu. Silloin ei myöskään ole
resursseja kasvattaa lisää lihasta.

Glykokalyksi huokaa helpotuksesta:
Nälänhätä on voitettu! Insuliinia ei tarvitse
enää vastustaa.
../..
Kuvat ed. sivulla: Armeijan auto Pixabaly.com. Vuoristorata
Pickpik.com. Kirjan kansi (rajattu) BookNAround, October
2016, Creative Commons Attribution-NonCommercialNoDerivs 3.0 Unported License. Kuvat tällä sivulla::
Rasvaista lihaa Pixnio.com. Kädet Needpix.com. Salaatti
Pxhere.com. Koira, sotilas ja lapset Pixabay.com.
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B) Seuraavaan nälänhätään varautuvaa
insuliiniresistenssi jarruttaa lihomista
Kyky kerätä vararavintoa rasvakudokseen
on pitänyt ihmiskuntaa hengissä yli pulaaikojen. Insuliinin vaikutus on välttämätön
lihasten ja maksan verensokerivarastojen
täyttämisessä, mutta se on myös tehokas
työkalu työntämään veriplasmasta rasvaa
lihaksiin, maksaan ja rasvakudokseen.

Voimakkaimmin aterianjälkeistä insuliinitasoa (P-Insu) kohottavat kuiduttomaksi
käsitelty, nopeita hiilihydraatteja (lisättyjä
sokereita) sisältävä mättöruoka, eläinproteiinit ja niissä erityisesti haaraketjuiset
aminohapot (BCAA).
Kaksi jälkimmäistä ovat suositustemme
kulmakiviä. Munateollisuuden (Egg
Nutrition Center) rahoittamassa v. 2018
julkaistussa satunnaistetussa vertailututkimuksessa muna päivässä nosti
insuliinitasoa + 8% kolmessa kuukaudessa.
Kalorimäärältään vastaava annos munavalkuaista pahensi insuliiniresistenssiä
(HOMA-IR) samassa ajassa peräti + 82%.

Kanadan Diabetesyhdistyksen sivustolla
tutkimus uutisoitiin aivan eri tavalla (kuva).

Reilusti yli tarpeen rohmuttu ravinto toi
turvaa savanni-ihmisen pahan päivän
varalle. Kohtuuton ylipaino olisi kuitenkin
ollut riesa luoliin ryömiessä ja puihin
paetessa.

Niinpä, kun glykogeenivarastot olivat
sokeria kukkuroillaan, ja pääosin tärkkelyspitoisista luonnon antimista vaivalla
kerätyt rasvavarastotkin sopivasti
pullollaan, glykokalyksi jarrutti
enemmistön lihomista kehittämällä heille
insuliiniresistenssin.
Insuliinin ignooraus vaikeuttaa sokerin
muuntamista rasvaksi, jolloin plasman
sokeritaso nousee hiilihydraattien liiallista
hotkimista jatkavilla. Kohonnut glukoosi
vahingoittaa glykokalyksia. Seurauksena on
matala-asteinen tulehdustila. Vetämätön
olo vähentää intoa nähdä vaivaa ruokansa
eteen. Pula-aika purki insuliiniresistenssin
pakosta tapahtuneen laihtumisen myötä.
Samalla inflammaatio korjaantui.
Yltäkylläisyydessä näin ei pääse käymään.
Eläinproteiinin runsaus pitää insuliinitason
yläkanttisena. Veren rasvaisuus ja
endoteelin vauriokohdista vapautuneet
hyytymistekijät sitkistävät plasmaa. Sydän
joutuu tekemään enemmän töitä sen
kierrättämiseksi. Verenpaine nousee.
On löydetty geneettinen poikkeus
sääntöön.
../..
Kuvat: Sotilas roskaruuan äärellä Depositphotos.com.
Sotilas puun takana Pickpik.com.
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../.. Lajinselviytymisen kannalta
moninaisuus on rikkaus. Luontaiset
viholliset eivät vaanineet kaikkialla, ja osa
luolista oli avarampia. Siksi pienellä osalla
ihmisistä on insuliiniresistenssin estävä
geenimutaatio. Savanniaikoina ei ollut
pelkoa liikuntakyvyttömäksi lihomisesta.

Syyllinen ylipainon yleistymiseen on
perimällemme ja biologiallemme vieraita
kuituköyhiä ja energiatiheitä eväitä
tarjoava eläinproteiinipainotteinen
ruokakulttuurimme.

Glykokalyksin hätä nostaa verensokeria
Tasainen alakanttinen insuliini- ja verensokeritaso ennustavat tervettä pitkää ikää.
Mitä sokeroituneempi hemoglobiini,
(HbA1C), sitä ohuempi glykokalyksi.
Tutkijat ovat arvioineet tämän olevan syy
diabetekseen liittyviin lisäsairauksiin.
Tyypin 1 diabetesta sairastavien
endoteelin glykokalyksin on havaittu
ohentuneen puoleen tavanomaisesta.

Ilman insuliiniresistenssiä sokeri siirtyy
kartuttamaan rasvakudosta rajattomasti,
jolloin verensokeri ei nouse, eikä
diabetesta kehity. Rasvasolujen kasvu ei
myöskään laukaise tulehdusta tällaisen
geenimutaation omaavilla. Siksi näille
henkilöille ei kehity sepelvaltimotautia.
Ellei pula-aika koita, rasvaa kertyy ja kertyy
insuliiniresistenssin estämättä. Lopulta
sydän väsyy ruokkimaan kasvanutta
kudosmäärää ja kuolee taakkansa alle.
Sumopainijoita lukuun ottamatta ihmiset
eivät liho tieten tahtoen.

Elintapamuutostoimiin on syytä tarttua
viimeistään, jos plasman paastosokeri
nousee esidiabeettiseksi (fP-gluk ≥ 5.6
mmol/l) tai pitkäsokeri HbA1C
yläkanttiseksi ( ≥ 5.6 % tai ≥ 39 mmol/mol).
Tyypin 2 diabeteksen rajaksi on asetettu
toistuva paastoarvoa 7.0, tai pitkäsokerin
kertamittaus ≥ 48 mmol/l.
Sokerinsieto katsotaan heikentyneeksi
glukoosirasituksen (Pt-Gluk-R ) 2 h arvolla
vähintään 7.8 mmol/l ja diabetesdiagnoosi
tulee 11.1 mmol/l -lukemasta.
Kuva: Puhuja Australian Human Rights Commission Sydney,
Wikimedia Commons,/ © Matthew Syres . CCBY2.0.
Kaavio ACLM Board Review Manual -kirjan sivulta 156.
Copyright American College of Lifestyle Medicine, All rights
reserved, published in terms of fair use for public interest.
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Glykokalyksin hätä uuvuttaa haiman

Glykokalyksin hätä nostaa maksa-arvoja

C-peptidi laskee alle viiterajojen, kun
haima kokee burn outin pitkässä
taistelussaan insuliiniresistenssiä vastaan.

Insuliiniresistenssi kehittyy plasman
kohonneiden insuliini- ja rasvapitoisuuksien seurauksena. Niinpä siihen
useimmiten (muttei aina) liittyy maksan
rasvoittumista. Rasvaan tukehtuvat,
tulehdustilasta ja/tai alkoholista kärsivät
maksasolut erittävät ALAT- ja GT entsyymejä.

Kun tyypin 2 diabetesta sairastaville
ominainen insuliinin ylituotanto vaihtuu
vuosien kuluessa ja haiman beetasolujen
väsyessä insuliinivajeeksi, tämän elintärkeä
hormoni on annosteltava pistoksin.

Samoin käy, jos insuliinia tuottavat haiman
Langerhans -solut tuhoutuvat runsaan
alkoholinkäytön tai autoimmuunireaktiossa syntyneiden vasta-aineiden
takia (GadAb, LangAb). HUSLab mukaan
noin 4% valikoimattomista suomalaislapsista on jälkimmäisiä kehittänyt. IA2vasta-aineet ovat merkki aktiivisesta
käynnissä olevasta haimasolutuhosta.
Ks. aiempi kappale ”Glykokalyksi sekoaa
Maitomaassa”.
.
Kuvat: CCBY2.0. Uupunut Pxhere.com. Sokerilusikka ja
ruisku Pixabay.com Liha-ateria Snappygoat.com.

Alkoholin jälkeen maksaa rasittavat eniten
maitotuotteiden ja lihaproteiinin runsaasti
sisältämät haaraketjuiset aminohapot
(Branch Chained Amino Acids, BCAA),
palmitiinirasvahappo (palmuöljyn,
maitorasvan ja lihan sisältämä kova rasva),
kolesteroli (eniten munissa, äyriäisissä ja myös vaaleassa - lihassa) sekä
kuiduttomien elintarvikkeiden fruktoosi
(sokeroidut virvoitusjuomat, karkit).
Juusto on maksalle masentava ruoka-aine.
Siinä yhdistyvät BCAA:t, palmitiinihappo ja
kolesteroli, maitoproteiinin kaseomorfiini,
utarebakteeriperäiset endotoksiinit (LPS)
ja kermajuustoissa vielä arakidonihappokin
kaupan päälle. Hampurilainen tai juustopizza virvokkeen kanssa on maksalle
melkein yhtä häijy kuin hieno
juustolautanen punaviinin kera.
Onneksi maksa on elintapamuutoksille
erittäin kiitollinen elin! Kuitua sisältävän
ravinnon suosiminen hoitaa maksaa
tehokkaammin kuin mikään lääke.
Tuloksia näkyy jo viikossa.
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Glykokalyksiterveys hukkuu rasvaan: Tg

Glykokalyksiterveys hukkuu rasvaan: LDL

Rasvan runsaus häiritsee glykokalyksin
toimintaa tuntikausia. Aterian jälkeinen
plasman rasvaisuus eli postbrandiaalinen
lipemia on terveysviranomaisten mukaan
”8-10 tunnissa ohimenevä, nautitun rasvan
määrästä riippuvainen normaali (!) ilmiö.
Kermaisimmillaan veri on 2-4 h ateriasta.

Kova eli tyydyttynyt rasva on
tulehduttavien keramidien lähtöaine.
Se myös nostattaa pahan maineensa ihan
aiheesta ansainnutta LDL (low density
lipoprotein) - kolesterolia.

Jos siis nielemme jotain rasvaista evästä
muutaman tunnin välein, endoteelimme
glykokalyksi ei saa hengähtää ollenkaan!
Eipä ihme, että verisuonen sileälihaksen
rentoutumis- ja laajentumishäiriötä
tavataan nykyään jo alakouluikäisillä
lapsilla. Mitä sairaampi suoni, sitä alttiimpi
se haitallisille tekijöille on.
Mitä matalampi triglyseriditaso, sitä
parempi. Vähärasvainen ateria ei arvoa
hetkauta. Rajun laihduttamisen ja paaston
aikana se saattaa nousta, kun rasvaa
kuljetetaan energiaksi. Alimmillaan
triglyseriditaso on 10 h ravinnottomuuden
jälkeen (fP-Tg), ja korkeimmillaan 2-4
tunnin kuluttua aterioinnista (P-Tg). ../..
Kuvat: Imgur.com / veripankin työntekijä 13.6.2013.
Hänen viittaustaan verenluovuttajan rasvaiseen
ruokavalioon kommentoitiin mm. näin: "This is
bullshit. I also work with human blood samples. All a
person has to do is eat lunch before the draw and
their plasma will be cloudy."
Sotilas mudassa ja koira käsivarressa Pixabay.com.

Alkoholiperäinen asetaldehydi aiheuttaa
pahoinvointia ja piiskaa sydänparkaa
korkeaan sykkeeseen. Aldehydit ja
oksidoitunut LDL (Ox-LDL) ovat
glykokalyksille myrkkyä. Niitä syntyy
radikaalien ja LDL-kolesterolin
operoimassa lipidiperoksidaatiossa.

OxLDL vokottelee viattomia monosyyttejä
muuttumaan makrofageiksi ja tartuttaa ne
sitten valtimoiden seinämiin. Silloin
immuunijärjestelmä aktivoituu tuhoa ja
tukoksia tuottavalla tavalla.
Mitä matalampi LDL-kolesteroli (P-LDL-Kol)
ja mitä vähemmän radikaaleja kuljeksii
vapaina niitä hapettamassa, sitä parempi.
OxLDL -mittaukset ovat Suomessa
käsittääkseni vain tutkimuskäytössä.
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Kananmunien antioksidantit eivät riitä
eliminoimaan radikaalien riehuntaa ja
keltuaisen korkeaa kolesterolipitoisuutta:
Munateollisuuden rahoittamassa ja
munamyönteisesti mainostetussa
tutkimuksessa yksi kananmuna päivässä
nosti häijyn Ox-LDL - kolesterolin tasoa
peräti + 40 % kolmessa kuukaudessa

Taulukko Pourafshar et. al. 2018, ks. lähdeluettelo.

Munatutkimuksissa saadaan myönteisiä
tuloksia esimerkiksi vakioimalla
kolesterolin haitallinen vaikutus
monimuuttuja-analyysissä. Vastaavasti
virvoitusjuomateollisuuden rahoittamissa
tutkimuksissa limut voidaan todeta
painoneutraaleiksi, kun niiden sisältämät
tyhjät kalorit hyvitetään vakioimalla
tutkittavien energiansaanti.

LDL heilahtelee hitaammin kuin plasman
triglyseridipitoisuus. Kolesteroli kuuluu
eläinsolujen seinämien rakenteeseen. Siksi
maksa valmistaa itse kaiken tarvittavan.
Vastasyntyneiden LDL on n. 0.5-1 mmol/l.
Sen yli menevä on ylimääräistä, elintavoin
hankittua. Myös familiaarisen rasvaaineenvaihduntahäiriön geeneissään
perineet hyötyvät kuitu- ja antioksidanttirikkaasta ravinnosta, tarvittavan
lääkehoidon ohella.

Muna myös piiskasi haimaa kiihdyttämään
insuliinituotantoaan. Kontrolliryhmän
nauttima munavalkuainen puolestaan
pahensi insuliiniresistenssiä, HOMA-IR
nousi huimat + 82%.

Liikunta ja välttämättömien rasvahappojen
(alfalinoleenihappo = ALA, linolihappo =LA)
riittävä saanti sekä tupakoimattomuus
auttavat maksaa valmistamaan hyvää HDLkolesterolia. Korkeakaan HDL ei kuitenkaan
eliminoi huonojen Tg - ja LDL-arvojen
haittoja.
Kuva: Munakuppi ja rämpivä sotilas Pickpik.com.
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Glykokalyksin iso hätä;
albumiinia karkaa virtsaan ja vereen
Happivajeessa munuaiset erittävät
erytropoietiinihormonia , mikä lisää
punasolujen tuotantoa ja nostaa
hemoglobiinia (ks. PVK -tutkimus edellä).
Munuaiskeräsvauriossa kreatiniini (P-Krea)
nousee, ja siitä iän ja sukupuolen mukaan
laskettu GFR (glomerular filtration rate)
laskee. Terveiden aikuisten glomerulusten
suodatusnopeus on ≥ 90 ml/min/1.73m2.
Eläinproteiinin runsaus piiskaa munuaisiin
vauhtia. Tällöin terveillä henkilöillä GFR
nousee. Varsinkin kohonneen paineen
alaisina ylitöitä vuosia - vuosikymmeniä
tauotta painaneet munuaiskeräset kokevat
burn outin ennen pitkää; silloin GFR laskee.
Munuaisten vajaatoiminta voi puhjeta jo
nuoressa aikuisuudessa. Vaurio voidaan
korjata, jos se huomataan ajoissa:
Jos munuaiskerästen endoteelisoluliitokset
pettävät, elektrolyyttien lisäksi kookkaita
albumiiniproteiinimolekyylejäkin pääsee
vuotamaan virtsaan; U-AlbKre, ja U-Alb
nousevat. Mikroalbuminuria -virtsatesti
mittaa munuaisten glykokalyksivauriota.

Jos verisuonten glykokalyksivaurio on
laaja, albumiinin pitoisuus (P-Alb) laskee.
Albumiinin mukana kudoksiin karkaa
nestettä. Turvotus voi näkyä ja tuntua.
Säästä munuaisiasi: Lue aiempi kappale
”Munuaiset huutaa Hoosiannaa”

Glykokalyksin hätä; sydän venyy
Pumpatakseen verta kapeimpiinkin suoniin
sydän joutuu rehkimään kovemmin TMAO
-tasoa nostavan liha-aterian jälkeen:
Trimetyyliamiinioksidi tahmoittaa verta.
Kroonisesti kuormittuneen sydämen
eteisten venyminen lisää eteispeptidin
(atrial natriuretic peptide = ANP) eritystä.
ANP hapristuttaa sepelvaltimoiden
glykokalyksia.
Ohimenevästi korkeita ANP-pitoisuuksia
on mitattu maratonjuoksun jälkeen.
Sydämen vajaatoiminnan diagnostiikassa
käytetään B-tyypin N-terminaalisen
propeptidin (P -proBNP) pitoisuutta.
Glykokalyksi hätäviestii autoimmuunisairauden uhasta
Reumafaktorit (RF) ovat autovasta-aineita
immunoglobuliini G:n Fc-osaa vastaan.
Kohonneita (vähintään 14 IU/ml) arvoja
tavataan sidekudossairauksissa. Näitä ovat
mm. Sjögrenin syndrooma, punahukka
(lupus erythematosus disseminans =LED),
maksakirroosi, ihonkovettumatauti
skleroderma ja iho-lihastulehdussairaus
dermatomyosiitti sekä nivelreuma.
Lievästi (alle 30 IU/ml) tai kohtalaisesti (30
- 60 IU/ml) kohonneita arvoja voi olla mm.
maksatulehdusten ja mononukleoosin
yhteydessä. Pitkäaikaisesti yli 60 IU/ml
kohonnut pitoisuus liittyy yleensä
nivelreumaan.
Vasta-aineiden muodostus ruston
sitrullinoituja syklisiä filaggriinipeptidejä
vastaan (CCPAb vähintään 7 U/ml)
ennustaa reumalle ominaista rustotuhoa.
Kuvat: Otteen kirpoaminen Pikrepo.com.
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Glykokalyksivauriossa imukyky heikentyy
Glykokalyksivaurioisen ihon kyky tuottaa
auringon säteilystä D-vitamiiniksi kutsuttua
kolekalsiferolihormonia on alentunut.
Ohutsuolen mikrovillien ja endoteelin
glykokalyksivauriot haittaavat D-vitamiinin
imeytymistä. Maksa- ja munuaissolujen
vammat heikentävät sen hyödyntämistä.
Ellei tavanomainen D-vitamiinilisäannos
(25-50 ug/pv) riitä pitämään 25-OH-Dtasoa optimaalisena (75-120 mmol/l), on
se merkki aineenvaihdunnan häiriötilasta.
Tällaisia voivat olla insuliiniresistenssi,
maksan rasvoittuminen ja keliakia.
Keliakiaa voidaan seuloa Keli-Ab -testillä.

Rautavajeessa metallin kuljettajien ja
vastaanottajien joukkoihin värvätään lisää
väkeä: Transferriinireseptorien (S-Tfr)
määrä nousee. Samalla ferroportiini
kiskoo rautaa sitä tarvitsevien solujen
käyttöön niiden solukalvon läpi minkä
kerkiää. Kun rautaa on varastoitu
riittävästi, S-Tfr laskee alle viiteylärajan.

Kaikki tarpeen ylittävä rautakuormitus
heikentäisi glykokalyksin terveyttä
aiheuttamalla sille hapetusstressiä.
Rautaylimäärä myös ruokkisi tauteja
aiheuttavia bakteereita ja syöpäsoluja. ../..

Toisin kuin ferritiiniä (S-ferrit) kohottavaan
raudan kertymiseen, raudanpuutteeseen
ei yleensä liity tulehdusta. Tulehdusanemian taustalla on glykokalyksivauriota,
ja sen oireisto on siksi monimuotoisempi.
PVK-, S-ferrit- ja S-Tfr -tutkimuksin yleensä
selviää, kummasta on kyse.
Kuvat: Maalaus Pixabay.com. Koneeseen nousevat sotilaat
Snappygoat.com. Sidottu kuorma Pixabay.com. Suu
Pxfuel.com.
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../.. Niinpä, kun glykokalyksi huomaa
raudankantajaproteiinien eli transferriinien reput täysiksi, se komentaa
maksaa erittämään hepsidiiniä.
Hepsidiini eliminoi ferroportiinin,
jolloin rauta jumiutuu solujen sisään.

Samoin käy, jos interleukiini-6 (IL-6) tason
nousu laukaisee hälytyksen taistelusta
potentiaalista, rautaa aseenaan käyttävää
vihollista vastaan. Vääriä hälytyksiä syntyy
matala-asteisen tulehduksen myötä ja
autoimmuunisairauksien kuten reuman
yhteydessä. Moniin kroonisiin sairauksiin
liittyy näin kehittyvä tulehdusanemia.

Ruoste on hapettunutta rautaa. Kukapa
haluaisi olla ruosteessa? Lihaperäisestä,
hanakasti imeytyvästä hemiraudasta
kertynyt ylimäärä lisää annosriippuvaisesti
mm. diabeteksen, verisuonisairauksien ja
Alzheimerin taudin riskiä.

Kuvat: Kaavio inflammaatio-anemiaan johtavasta
mekanismista (rajattu). Abbaspour et. al. 2014, Figure 2 (ks.
lähdeluettelo). Sotilaat ovella Pxfuel.com.
Steel Man Sculpture Windhoek Roentgen Schoenlein
/Pemba , mpimaji Wikimedia Commons, the Creative
Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.
Verinäyte Pixabay.com.
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ESIMERKKEJÄ glykokalyksivaurion
heijastumisesta testituloksiin:
Kokeita ei tule ottaa suuntaamattomasti.
Tulkinnassa täytyy aina huomioida
testattavan kokonaistilanne; jo verenkuvan
tulkinta vaatii taitoa ja esim. ”sappiarvo”
AFOS nousee D-vitamiinivajeessa.
GLYKOKALYKSIVAURIOSSA NOUSEE
VERENSOKERITASO & INSULIINIRESISTENSSI

Plasman paastosokeri
Plasman sokeri
Pitkäsokeri
2 tunnin sokerirasituskoe
Haiman insuliinituotanto
Insuliinitaso
Insuliiniresistenssin mittari

Sydänkammiohormoni

P -proBNP

AUTOIMMUUNITULEHDUSMITTAREITA
(lääkäri harkitsee tarpeen)

Haiman saarekesolu -vastaaineet
Sitrulliinipeptidivasta-aineet
Sidekudoksen vasta-aine,
reumafaktori
Keliakian tutkimuspaketti
Monet sytokiinit, yleensä
vain tutkimuskäytössä.

S-GadAb
S-CCPAb
S-RF
KeliAb
IL-n:o
TNF-α

fP-gluk
P-gluk
HbA1C
fS-Gluk- R
C-pept
S-Insu
HOMA -IR

(vain tutkimuskäytössä)
Kuva: (rajattu) Flickr.com, Public Domain.

RASVA-ARVOT

”Paha” LDL-kolesteroli eli
Low Density Lipoprotein
Triglyseridirasva, Tg

P-LDL

GLYKOKALYKSIVAURIOSSA LASKEE

P-Trigly

KEUHKOJEN TOIMINTA

P-Leuk
P-Tromb
B-Lasko
hs-CRP
CRP

MUNUAISTEN SUODATUSKYKY

TULEHDUSMITTAREITA

Veren valkosolupitoisuus
Verihiutaleiden määrä
Lasko eli ”senkka”
Herkkä CRP
C-reaktiivinen proteiini

B-eos
S-IgE

MAKSA-ARVOT

Glutamyylitransferaasi
Alaniiniaminotransferaasi

Pt-Spiro
PtGFReMD

ENDOTEELILIITOSTEN TIIVIYS

P-Alb

(riittävä proteiininsaanti
voidaan varmistaa plasman
prealbumiinimittauksella)
HAIMAN AUTOIMMUUNIREAKTIO

P-GT
P-ALAT

MAKSA-, SAPPI-, HAIMA- ja LUUSTOARVO

Alkalinen fosfataasi

Glomerulusten arvioitu
filtraatiovauhti aikuisella
(lasketaan P-Kreasta)
Plasman albumiinitaso

ALLERGIATULEHDUSMITTAREITA

Veren eosinofiilisolut
Immunoglobuliini E

Spirometriatulokset

P-AFOS

Haiman insuliinituotanto

C-pept

RAVINTEIDEN HYVÄKSIKÄYTÖN HÄIRIÖ
Kolekalsiferolivaje
25-OH-D
(auringonvalosta tai D-vitamiinilisän käytöstä huolimatta)

MUNUAISARVO

Kreatiniini

P-Krea

SYDÄNSOLUJEN LIIALLINEN VENYTTYMINEN

Korostetut yleensä helposti saatavilla.
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Glykokalyksi kavahtaa manipulaatiota
Hiusta sata kertaa ohuempi, 0.5-5 mikrometrin paksuinen glykokalyksi katoaa
paikallisesti alueilta, joihin kohdistuu kova
mekaaninen rasitus.

Iatrogeeninen (= lääkärin aiheuttama)
glykokalyksin karvanlähtö
Vierasesineet erinäisissä kehon onkaloissa
raapivat nekin glykokalyksia. Virtsakatetreista ja kuparikierukasta poiketen,
kohdun limakalvon kasvua hillitsevät
hormonikierukat eivät tutkimusten
perusteella altista tulehduksille.
Sepelvaltimoiden pallolaajennuksessa
käytettävät stentit vahingoittavat
glykokalyksia. Seurauksena on haitallisten
happiradikaalien myrsky. Ne vauhdittavat
uuden tukoksen syntyä. Siksi potilaiden
tulee käyttää hyytymistä estäviä
antikoagulantteja.

Karvatupet närkästyvät herkästi, kun
niiden kasvatteja höylätään tai kiskotaan
ihosta irti. Lävistävien korujen rikkomasta
glykokalyksista saattaa arpien liikakasvulle
perinnöllisesti alttiilla purkautua kudoskasvutekijöitä niin paljon, että syntyy
hankalahoitoinen keloidi.

Ihon kuorintojen välillä glykokalyksille tulisi
suoda toipumisaika. Nenän jatkuvasta
kaivelusta voi seurata huonosti parantuva
limakalvovaurio.
Kuvat: Figuurit Pixabay.com. Facial Keloid Tumor /Htirgan,
Wikimedia Commons CC BY 3.0.Kani Depositphotos.com.

Itä-Suomen yliopistossa iloittiin, kun koeeläinten ahtautettuihin valtimoihin
stenttiverkon kera ujutettu uusi lääkeaine
lisäsi radikaaleja kaappaavan SODentsyymin määrää endoteelissa. Eläinten
stentatut sepelvaltimot pysyivät näin auki
pidempään. Tosin kyseisen superoksididismutaasientsyymin aineenvaihduntatuote on vetyperoksidi...
../..
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../.. Kirurgiset toimenpiteet, joissa
verenkierto estetään leikkauksen ajaksi,
ovat endoteelin glykokalyksille erityisen
tuhoisia. Ohitusleikkauksissa erittyvä
eteispeptidi (atrial natriuretic peptide =
ANP) hajottaa sepelvaltimoiden
glykokalyksia. Elintapojen jatkuessa
ennallaan uusi sepelvaltimotukos kehittyisi
tuota pikaa; siksi sydänpotilas kotiutetaan
paksun lääkereseptipinkan kanssa.

Kutsukaa lääkintähenkilö paikalle!
Glykokalyksin rakenne on monimutkainen,
ja sen toiminta vielä kompleksisempaa.
Sen toipumisen mahdollistavat elintapamuutokset hoitavat kokonaisvaltaisesti
kehoa ja mieltä. Lääkemolekyylit
kohdistuvat yksittäisiin reaktioihin, jonka
muokkaaminen vaikuttaa ketjun muihin
osasiin usein ei-toivotuttuja
sivuvaikutuksia tuottavalla tavalla

Vuosikymmenien ajan lääkäreitä on
informoitu ohitusleikattujen potilaiden
taipumuksesta masentua operaation
jälkeen. Glykokalyksin toimintaan
perehtyneen on helppo ymmärtää, miksi
niin voi käydä.

Kaikkiin leikkauksiin liittyy tulehdusriski.
Kirurgisista toimenpiteistä päättävä lääkäri
muistaa Hippokrateen ohjeen: Tärkeintä
on olla vahingoittamatta. Odotetun
hyödyn tulee olla arvioitua haittaa
suurempi.
Kuva: Pilvi ja sotilaat sekä kirurgi Pixabay.com.

Koska glykokalyksivauriosta koituu
monenmoista ongelmaa, oirelähtöisessä ja
yksittäisiin riskitekijöihin puuttumalla
lääkelistat tuppaavat kasvamaan pituutta
ja niiden yhteisvaikutusten riski kasvaa.
Lääkärin arvioikin reseptiä kirjoittaessaan,
että potilaalle odotettu hyöty on
mahdollista haittaa suurempi.
Kaavio: Kuvakaappaus biokemisti, tohtori
Colin Campbellin 21.12.2018 julkaistusta luennosta:
"Nutrition: A Lost Medical
Specialty" https://www.youtube.com/watch?v=R0AQAhJdhQ&t=3979s. Suosittelen!

42

Lääkkeillä munuaistuhoa ei voi estää
- mutta hidastaen hyvä tulee?

Suurin osa DM1:sta ( <- ks. Kasasen kootut

Tyypin 1 diabetes on Suomessa yleisempi
kuin missään muussa maassa, sairastuneita
on nyt noin 50 000. 15 vuoden kuluttua
DM1 -diagnoosista 20–30 %:lla vuotaa
valkuaista virtsaan munuaisvaurion vuoksi.

DM2 kaikkinensa, ja molempien diabetestyyppien munuaisvauriot olisivat elintavoin
ehkäistävissä! Ks.Glykokalyksi haavoittuu

DM2 yleisin syy on ylipaino. Munuais- ja
Maksaliiton mukaan hoidossa olevista jopa
70 %:lla on munuaismuutoksia. Diabetes
on yleisin dialyysihoitoon joutumisen syy.
Sinisissä laatikoissa glykokalyksivauriota
aiheuttavia ja siitä johtuvia munuaisvaurion
syntyyn liittyviä - elintapariippuvaisia - tekijöitä.

etusivun kautta kirjoitukseni ”Mitä erikoista on
vegaaniruokavaliossa” sekä kaaviot sen perässä),

vakavasti -> ”Munuaiset huutavat Hoosiannaa”.
Alla: Diabeettisen munuaistaudin syntyyn liittyvät
mekanismit ja käytössä tai prekliinisissä kokeissa (eli
solututkimus- ja eläinkoevaiheessa) olevat lääkkeet.
AGE = liikaglykosyloituneet molekyylit (advanced
glycation endproducts)
ASK1 = apoptoosisignaalia säätelevä kinaasi 1
DPP4 = dipeptidyylipeptidaasi 4
ER =
endoplasmakalvosto
GLP-1 = glukagonin kaltainen peptidi 1
RAA-järjestelmä = reniini-angiotensiini-aldosteronijärjestelmä
SGLT2 = natriumin- ja glukoosinkuljettajaproteiini 2

Lehtonen & Groop artikkelista ”Miten diabeettinen
munuaistauti syntyy” 2020 (ks. tarkemmin lähdeluettelo)©
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, julkaisen
sitaattilausekkeen perusteella.
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Lääkintähenkilö laskee kolesterolia
Glykokalyksi kiittää LDL-kolesterolin
alentamisesta. Statiinit ovat sydänpotilaan
pelastus varsinkin stenttauksen jälkeen.
Korkea-annoksisella simvastatiinihoidolla
on saatu vähennettyä albumiinin vuotoa
hiussuonten endoteelisolujen välistä.
Statiineja, eli hydroksimetyyliglutaryylikoentsyymi A (HMG-CoA) reduktaasientsyymin estäjiä, ei kuitenkaan ole
suunniteltu glykokalyksin korjaamiseen pikemminkin päinvastoin: Alankomaiden
Sydänsäätiössä ahertavien tutkijoiden
mukaan kaikki statiinit lisäävät KLF2-geenin
ilmentymistä, mikä saa glykokalyksia
hajottavan hyaluronidaasi -entsyymin
(HYAL-1) kiihtymään. Tutkijoiden mukaan
HYAL-1 -entsyymin estäjälääkkeitä pitäisi
saada markkinoille. Niillä voitaisiin sitten
kompensoida statiinin vauhdittamaa
glykokalyksin ”karvanlähtöä”.
Kaavio: European Atherosclerosis Society Consensus Panel
2015, Figure 3. Reproduced with permission from Needham
and Mastaglia 2014. Ks. lähdeluettelo.
Sotilaat pöydän ääressä ”Talon Soldier garners counselor
awards”, USAG Humphrey / Flickr.com CCBY2.0.

Geneettisen rasva-aineenvaihduntahäiriön
diagnoosin (FH) saaneiden potilaiden
glykokalyksikerros oli 0.4 mikrometriä.
Kahden kuukauden hoito korkeaannoksisella rosuvastatiinilla normalisoi
hapettuneen LDL-kolesterolin (Ox-LDL)
pitoisuuden. Glykokalyksi jäi silti ohueksi,
vain 0.5 mikrometriin.
Vuosituhannen vaihteessa sydäninfarktin
sairastaneilla potilailla tehdyssä pravastatiinitutkimuksessa LDL-kolesterolin
lasku paransi verisuonten joustavuutta
(FMD), mutta luontaisen tukoksia
ehkäisevän antikoagulantin (TFPI) taso
kudoksissa laski.
.. /..
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../.. Glykokalyksivauriossa vapautuvien,
tukoksille altistavien hyytymistekijöiden,
sekä verenpainetta voimakkaasti nostavan
endoteliini-1:n määrät pysyivät ennallaan
kuuden hoitoviikon aikana. Jälkimmäinen
on sydän- ja keuhkopotilaiden huonon
ennusteen merkkiaine. Endoteliini-1 estäjien kehittämisessä lääketehtaat
kilpailivatkin kiivaasti jo 20 vuotta sitten.
Myös naissukupuoli, iäkkyys, ylipaino ja
monet krooniset sairaudet (kuten kilpirauhasen vajaatoiminta) sekä monilääkitys,
samoin kuin yläkanttinen lasko herkistävät
statiineista koetuille lihashaitoille.

V. 2015 Euroopan Valtimotautiyhdistys
arvioi, että 7-29% statiinien käyttäjistä
kokee lihassivuvaikutuksia. Ne johtuvat
monista mekanismeista (Ks. ed. sivun kaavio
ja piirros alla). Vaikka statiinit huonontavat
ubikinonin (Q10) pitoisuutta, kollegojen
konsensuslausumassa todetaan, ettei Q10
-lisä näytä auttavan lihasvaivoihin. Statiinit
vähentävät kolesterolin määrää eläinsolujen kalvostoissa, joissa sitä kuuluu olla.

Statiinien on myös havaittu lisäävän
lihassolujen rasvoittumista, ja lisäksi lääke
voi häiritä haiman betasolujen toimintaa.
Viiden RCT:n eli satunnaistetun seurantatutkimuksen yhteenvedossa v. 2011
todettiin, että 32 752 tutkitun joukossa
statiini nosti diabetekseen sairastumisen
riskiä annosriippuvaisesti, 4-22%.
13 tutkimuksen koosteanalyysin mukaan
absoluuttinen statiinin tuottama riskilisäys
on kuitenkin pieni: Neljän vuoden aikana
tilastollisesti vain yksi 225 henkilöstä
sairastuu tyypin 2 diabetekseen nimenomaan statiini -kolesterolilääkkeen takia.
Euroopan Ateroskleroosilääkäreiden
mukaan haittavaikutukset ovat sitä
vähäisemmät, mitä pienemmällä
lääkeannoksella pärjätään. He nostavat
esille Portfolio -ruokavalion kelpona
hoitona ainakin niille, jotka eivät statiinia
siedä. Tämä miltei, tai täysin vegaaninen
ruokavalio laskee LDL-kolesterolia 20-25%.

Kalvojen ionikanavien toimintahäiriöt
hidastavat lihassolujen palautumista ja
altistavat ne vaurioille ja kuolemalle.
Urheilijat sietävät statiineja muita
heikommin.

Piirros: Statiinien vaikutuksia mitokondriossa.
European Atherosclerosis Society Consensus Panel 2015,
Figure 4. tarkemmat tiedot lähdeluettelossa.
Kuvat: Leuannostaja Snappygoat.com. Lääkkeet kädessä
Pikrepo.com. Tutkimusartikkeli Król et. al. 2020 (ks.
lähdeluettelo)
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Glykokalyksille tarjotaan täsmälääkettä
Monoklonaalisilla vasta-aineilla (MAb)
voidaan tukkia vaurioituneen glykokalyksin
alta paljastuneita solureseptoreja eli
integriinejä. Näiden erittäin kalliiden
valmisteiden käyttöaiheet laajentuvat ja
käyttömäärät lisääntyvät jatkuvasti:
Ruokakulttuurimme tuottama matalaasteinen tulehdus ja glykokalyksivaurio
liittyvät kaikkiin kipua tuottaviin tiloihin,
migreeniinkin.
Endoteelin glykokalyksirikko monine
seurauksineen on sepelvaltimotaudin
perussyy. Glykokalyksin LDL-reseptori
siivoaa LDL -partikkeleita plasmasta
maksaan. Eräs tyyppi, proproteiinikonvertaasi-subtilisiini/keksiini tyyppi 9
(PCSK9), kuitenkin härkkii reseptoreita, jos
glykokalyksi on liian heikko pitämään
puoliaan. Biologisilla PCSK9 -estäjillä
voidaan laskea LDL-taso alle puoleen.

Interleukiini n:o 6 (IL-6) on keskeinen
sytokiini eli tulehdusta lietsova tekijä
isojen, päähän ja kaulaan verta
kuljettavien valtimoiden tulehdustaudin
(jättisoluarteriitin) syttymisessä.
Sen oireita voivat olla päänsärky, väsymys
ja leukakipu. Hoitamattoman tulehduksen
(=inflammaation) seurauksena voi
sokeutua tai saada aivohalvauksen.
Vaikka IL-6 -tason nousua aiheuttavat
ravintotekijät ovat selvillä, diagnosointiin
ja lääkehoitoon keskittyneet lääkärit
katsovat, että valtimotulehduksen syntysyy
on tuntematon. Heille riittää, että ”Mabi” suvun biologisiin lääkkeisiin lukeutuva
”Tosi Litsu” taistelee IL-6:n vastaanottajaa
vastaan. RoActemra -merkkisenä se
maksaa 999 e/kk (Yliopiston Apteekki 10/20).

FOURIER -tutkimuksessa evolokumabi laski
40-85 -vuotiaiden sydän- tai aivoinfarktin
kokeneiden, tai muuten selvästi
oireilevien, ja muitakin riskitekijöitä
omaavien valtimotauti-potilaiden LDLtasoa keskimäärin -0.78 mmol/l. Kahdessa
vuodessa yhden vältetyn sydän- tai aivoinfarktin hinnaksi kyseistä PCSK9-estäjää
käyttäen tuli lähes miljoona euroa.

Sittemmin kolesterolilääkemarkkinoille
ovat saapuneet ”Mabien” suvusta myös
”Ali Roku ”ja ”Boko Kisu”. Yhden vakavan
valtimotapahtuman uusiutumisen esto
maksaakin enää vain 250 000 € vuodessa!

Haittavaikutusluettelon lähde: Roche / Palvelun tuottaa
Lääketietokeskus. Kaikki oikeudet pidätetään. |
https://laakeinfo.fi/Medicine.aspx?sl=55675. Muokattu
julkaisu Fair Use for Public Interest -lausekkeen nojalla.

Listan lääkehaitoista nenän ja kurkun
tulehdus, päänsärky, pahoinvointi ja
vähentynyt valkosolumäärä vaivaavat
lapsia ja nuoria useammin kuin aikuisia.
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Vanha kunnon kortisoni

Ei tulehdusta - ei Montelukastin tarvetta

Glykokalyksivaurion liikekannalle
patistamien valkosolujen liikkeitä
jähmettävä ja niiden viestintäkykyä
vaimentava kortisoni on halpa lääke. Sen
haulikkotyyli käy glykokalyksin terveyden
päälle.

Terve glykokalyksi varastoi omega-6 ryhmän linolihaposta (LA) tuotettua
arakidonihappoa (AA) solukalvoille juuri
sopivassa määrin vastustuskyvyn,
kudosten uusiutumisen ja verisuonten
toiminnan tarpeisiin, sekä mahalaukun
limakalvon suojaamiseen.

Lääkeannos- ja kestoriippuvaisesti kortikosteroidit heikentävät vastustuskyvyn lisäksi
myös lihaksia, haurastuttavat ihoa ja luita,
kohottavat verenpainetta sekä aiheuttavat
insuliiniresistenssiä. Ne lisäävät myös
mahasuolikanavan verenvuotoriskiä.

1-2 rkl chian/pellavan/hampun siemeniä +
puoli kourallista saksanpähkinöitä päivässä
turvaa molempien välttämättömien
rasvahappojen (LA lisäksi omega-3 ryhmän alfalinoleenihappo ALA) saannin
turhaa tulehdusta tuottamatta.
Kasveissa ei ole arakidonihappoa lainkaan.
Ruuan arakidonihappo on ylimääräistä.
Arakidonihappoa on eniten kanassa,
munissa ja nisäkkäitten lihaksissa, kalassa
vähemmän. Myös kasvutekijät ja matalaasteinen tulehdus kohottavat AA määrää.
Mitä enemmän arakidonihappoa, sitä
enemmän erilaisia eikosanoideja syntyy.

Lääkehaittoja ilmenee sitä varmemmin,
mitä suurempi inflammaation eli matalaasteisen tulehduksen sammuttamiseen
tarvittava lääkeannos on. Elimistö pyrkii
tasapainottamaan kortisonipitoisuutta
vähentämällä sen tuotantoa.
Annostelureitistä riippumatta korkeaannoksinen ja pitkäkestoinen kortisonihoito voi lopulta johtaa lisämunuaiskuoren
lamaan. Lääkärit ovat havahtuneet tähän
riskiin ja pyrkivät säätämään lääkehoidon
mahdollisimman turvalliseksi, silti
riittäväksi. Biologisilla lääkkeillä voidaan
vähentää kortisonin tarvetta. Niitä on
tarjolla myös astmaan ja atooppiseen
ihottumaan.

Niiden liikamäärä lisää sairastuvuutta
astmaan, allergioihin, reumaan ja muihin
autoimmuunisairauksiin sekä syöpään.
Lääkkeillä hillitään seurauksia: Astman ja
allergisen nuhan hoitoon käytettävä
montelukasti salpaa AA:sta tuotetun
leukotrieenin tulehduttavaa vaikutusta.
Kuvat: Kättely edellisellä sivulla ja tukinkanto tällä sivulla
Pxhere.com. Taulukko 2.: Harizi et. al. 2008 /Elsevier.
Julkaisu Fair Use for Public Interest -lausekkeen nojalla. Ks.
lähdeluettelo.
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Ei tulehdusta - ei tarvetta Buranallekaan
Kaikille tuttujen, kortisonittomien
tulehduskipulääkkeiden lyhenne NSAID
tulee sanoista Non-Steroidal-Antiinflammatory Drugs. Toppuuttelemalla
arakidonihapon aikaansaamaa COXentsyymitoimintaa Burana & kumppanit
laskevat tulehduttavien prostaglandiinien
(PG) pitoisuutta.

Monet muutkin lääkkeet kuin HYAL-1 entsyymiä aktivoivat statiinit ovat
glykokalyksin kannalta ongelmallisia.
Turhista lääkkeistä on enemmän haittaa
kuin hyötyä. Tositarpeeseen niitä on silti
käytettävä. Ne voivat pelastaa hengen!
Antibiootit hävittävät aina myös hyödyllisiä
bakteereja. Kannan toipumista voi edistää
kuiturikkaalla ravinnolla (=prebiootit).
Vähemmän tunnettua on, että bakteerin
soluseinämää hajottavalla mekanismilla
toimivat bakterisidiset antibiootit särkevät
myös omien kudosten glykokalyksia.

NSAID -lääkkeet lisäävät vuotoriskiä
erityisesti, jos niiden käyttäjä syö myös
serotoniiniaineenvaihduntaan vaikuttavia
SSRI-mielialalääkkeitä. Ihmishenkiä
pelastuisi jos lääkärit tietäisivät suositella
eniten arakidonihappoa sisältävien ruokaaineiden (munat, linnut ja nisäkkäät)
vaihtamista kasviperäiseen,
arakidonihappovapaaseen ravintoon.
Taistelussa tauteja vastaan lääkkeitä ei
liene koskaan liikaa. Normalisoimalla
glykokalyksi ja sen toiminta lopettamalla
sen vahingoittaminen, ja aloittamalla sen
kuntouttaminen, voitaisiin edullisesti ja
ilman sivuvaikutusten pelkoa hoitaa
kaikkia niitäkin sairauksia, joiden oireita
superkalliilla ”mabeilla” nykyisin hillitään.

Limakalvojen hiivainfektio onkin yleinen
seuraus tällaisten antibioottien käytöstä.
Ohimenevästikin kohonnut sokeripitoisuus
hajottaa niin verisuonten sisäseinämän
kuin limakalvojenkin glykokalyksia. Siksi
diabetes altistaa virtsatieinfektioille ja
alapään hiivavaivoille.
Endoteelin glykokalyksi kiittää, mutta
alapään limakalvojen glykokalyksi kavahtaa
SGLT2- kuljettajaproteiinin estäjälääkettä
joka ohjaa sokeria verestä virtsaan.
Kuvat: Kuvakaappaus artikkelista Arachidonic-acid-derived
eicosanoids: roles in biology and immunopathology. Harizi
et. al. 2008 /Elsevier. Julkaisu Fair Use for Public Interest lausekkeen nojalla. Ks. lähdeluettelo. Wc Snappygoat.com.

Glykokalyksin karvanpoistoa reseptillä
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Stressi glykokalyksin karvanpoistajana
Stressi, kiihdyttävät päihteet, piristeet,
tietyt energisoivat mielialalääkkeet sekä
ADHD-lääkkeet nostavat noradrenaliinin
tasoa. Noradrenaliini heikentää annosriippuvaisesti glykokalyksin varjeleman
valtimon sisäseinämäsolukon=endoteelin
toimintaa. Yli 50 -tuntisten työviikkojen on
havaittu lisäävän valtimosairauksien riskiä.

Lääketehtaan kustantama luennoitsija
kertoi, että eurooppalaisista 17%
(126 038 000) kärsii yliaktiivisesta rakosta.
Vaivaa hävetään. Siksi lääkäreiden tulee
oireesta aktiivisesti kaikilta aikuisilta
potilailta tiedustella, ja motivoida oireiset
vähintään 3 kk lääkehoitoon. Rakon
sileälihasta rentouttavaa lääkitystä tulisi
jatkaa, jos apu olisi edes osittainen.
Suomen v. 2019 hintatasolla oireisten
eurooppalaisten 3 kk lääkekokeilu maksaisi
15 754 750 000 €. Halvempiakin lääkkeitä
on, mutta niiden haitta- ja
yhteisvaikutukset ovat hankalammat.
”Ei-elimellisen” virtsaamispakko-oireen
taustasyitä ei käsitelty. Autonomisen
hermoston vakaata toimintaa voi tukea
tiedostamalla kehon, mielen ja matalaasteisen tulehduksen yhteys. Saamme
glykokalyksin hätääntymään monin tavoin:

Stressihormoni- ja sytokiinimyrskyn
aikaansaama sympaattisen hermoston
aktivaatio eli taistele-pakene -moodi
”tyhmentää”. Kun glykokalyksi tulkitsee
olevansa vaarassa, ei silloin ole otollinen
aika oppia uutta tai rauhoittua.
Noradrenaliini supistaa sileälihaksia
muuallakin kuin valtimoiden seinämissä.
Siksi syystä tai toisesta - esimerkiksi
matala-asteisen tulehduksen takia stressaantuneen sormia voi palella, suoli
ja rakko supistella, ja erektiohäiriökin on
herkemmässä.

Ihmiselle luontaiset ryhti ja hengittäminen
ovat unohtuneet. Harva lääkäri on tullut
ajatelleeksi nisäkkäitä suoja-asentoon
kyyristävän ”pelkolihaksen” (m. iliopsoas)
merkitystä. Tulehdusta tuottavat suolistobakteerit kukoistavat kovan rasvan ja lihan
voimin. Tiedon ja taidon jakaminen olisi
kustannustehokas, syihin puuttuva hoito.
Ks. luentomateriaalini Uneton vesseli.

Kuvat: Stressikaavio Zhou et. al. 2018 (ks. lähdeluettelo).
Kuvakaappaus (korostus lisätty) artikkelista Ornish et. al.
Effect of comprehensive lifestyle changes on telomerase...
2013. (ks. tarkemmin lähdeluettelo) Copyright © 2013
Elsevier Ltd. All rights reserved. Julkaisen Fair Use of Public
Interest -lausekkeen nojalla. Koira ja sotilas Pixabay.com.
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Glykokalyksi kuoleman partaalla

Hauraiden vanhusten glykokalyksin
sietokyky on alhainen: voinnin voivat
vähäisetkin altisteet romahduttaa
akuutiksi sekavuussyndroomaksi eli
deliriumiksi asti. Se on henkeä uhkaava
tila, jota tavataan myös alkoholin
pitkäaikaisen käytön seurauksena.

Albumiinin karkaaminen verenkierron
ulkopuolelle deliriumin yhteydessä
yhdistyy huonoon ennusteeseen.
Jos glykokalyksi häviää, endoteelipintaa
suojaava negatiivinen varaus katoaa, ja
punasolut sinkoilevat verisuonten
seinämiin. Vereen karkaa sytokiineja,
hyytymistekijöitä ja erilaisia entsyymejä
hallitsemattomassa määrin. Laaja-alaisena
siitä seuraa tulehdusreaktiosyndrooma
SIRS (systemic inflammatory response
syndrome).
Ellei sitä saada kuriin, hiussuonten sisällä
veri alkaa hyytyä ja syntyy DICC, kaikkien
tehohoitolääkäreiden kauhu. Tämä
disseminoitunut intrakapillaarinen
koagulaatio pysäyttää elinten
hapensaannin. Syntyy kuolioita.
Tällaisen tilanteen voivat aiheuttaa
esimerkiksi suurta kudostuhoa aiheuttanut
trauma, tai verenmyrkytykseen johtanut
tulehdus.
Tyypillisemmin kuolioita eli infarkteja
kehittyy hitaamman glykokalyksivaurion
seurauksena. Joskus infarktimuutoksia
näkyy sattumalöydöksenä sydänfilmissä tai
aivokuvauksissa. Paljaalla silmällä voidaan
nähdä kuolioita pitkään huonossa
hoitotasapainossa olleiden diabeetikkojen
varpaissa. Vaikka kuollut kudos ei herää
henkiin, niin kauan on toivoa, kun
glykokalyksi ei tykkänään kaadu taistelussa
terveytemme puolesta.

Kuvat: Vanhuksen käsi (huomaa AGE kertyminen ja
ihon kimmoisuuden häviäminen) sekä Halloween -asu
Pikist.com. Kannustaja Pxfuel.com.
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Glykokalyksi herää henkiin!
Kun tulehdus on sammutettu verisuonten
sisäseinämäsolujen nitrotuotanto
palauttamalla, on korjaustoimien aika.
Kardiologit D. Ornish, C. Esselstyn ja B.
Montgomery ovat dokumentoineet
syömällä syntyneen sepelvaltimotaudin
olevan - erilaista ruokaa syömällä parannettavissa oleva sairaus ks.KUVAT.
Vaikka valtimoiden seinämiin kertynyt
kalkki ei häviä, optimaalisesti ravittu
glykokalyksi auttaa endoteeliä pääsemään
eroon kertyneestä pehmeämmästä
kuonasta, kolesterolista ja vaahtosoluista.
Glykokalyksi tekee taikojaan myös muissa
tulehduksellisissa sairauksissa (kuten SLE),
jos sille vain annetaan mahdollisuus.

Vas. ks. sydänlihaksen toipuminen!
Dean Ornish, M.D. at TEDxSF (7 Billion Well).
17.11.2012
https://www.youtube.com/watch?v=QYmInK5xo6g&list=PL
vSUFWnqYbBMXekKHuGbyQZybTX-fni5z&index=2&t=27s

Miten tämä on mahdollista? Ks. Kardiologi Kim
Williamsin 15.6.2019 luento: Nutrition and Heart
Disease: How to Prevent Against Heart Disease.
https://www.youtube.com/watch?v=44ZnRIJkC4c

Yllä: Caldwell Esselstyn The Nutritional Reversal
Of Cardiovascular Disease: Fact or Fiction.
8.7.2020.
https://www.youtube.com/watch?v=aqDhtO7lBoE&list=PLv
SUFWnqYbBMXekKHuGbyQZybTX-fni5z&index=6&t=112s

Vas. alh. Kardiologi Montgomeryn potilaan
”leskentekijä” -valtimotukoksen aukeaminen 5½
kk ruokavalio-hoidolla. Focus on Heart Failure: The
Food Prescription Approach to Treating Disease
with Food.
https://www.youtube.com/watch?v=hTUZK3bU8Dk&list=PL
vSUFWnqYbBMXekKHuGbyQZybTX-fni5z&index=9&t=1550s

Miksi glykokalyksi on tuntematon sotilas?
Urani ensimmäiset kaksi vuosikymmentä
tuskailin painiessani potilaiden ja itselläni
lisääntyvien oireiden, sairauksien ja
riskitekijöiden kanssa. Alakynnessä
voivottelin elämän epäreiluutta; mielestäni
sairaustaakan olisi pitänyt jakautua
tasaisemmin.
YLE uutisoi 16.9.2018, että jatkuvaa kipua
potee joka seitsemäs suomalainen.
Haastatellun lääketieteen tohtorin neuvot
olivat samoja, joita omassa elämässäni olin
noudattanut ja potilailleni antanut:
”Hyväksy, ettet voi tehdä kaikkea mitä
ennen teit.” ”Etsi vertaistukea.”
”Kun lakkaa tavoittelemasta parantumista,
kivun kanssa voi elää onnellisena.”
”Jos tunnet itsesi masentuneeksi ja
toivottomaksi, hakeudu psykologille”.

USKALLA KYSYÄ JA KYSEENALAISTAA!
Miksemme puuttuisi kivun syihin?
Eikö ihannetilanne olisi se, että
lapset eivät lihoisi ja sairastuisi?

Hyvää tarkoittaen kirjoitin lääkkeen - tai
muutaman - joka vaivaan, riskitekijöiden
hoitoon, ja tarvittaessa vielä valmisteiden
sivuvaikutusten varalle. Omakin lääkelista
oli pitkä; pyrin elämään kuten opetan
Nyt pitkäaikaissairaudet, ylipaino ja
aineenvaihduntahäiriöt vaivaavat jo
peruskoululaisia.
HS 41/2020 haastateltu, painonhallinnasta
väitellyt ravitsemusterapeutti piti
punnitsemista yhtenä ylipainoepidemian
syynä: Ikävä lukema voi laukaista
laihdutustarpeen. Ruokamäärän
rajoittaminen kerryttää nälkävelkaa, joka
altistaa ahmimiselle ja lihomiselle.
”Ihannetilanteessa lapset kasvavat
ajatukseen, että on olemassa erilaisia, eri
kokoisia ja erivärisiä kehoja. Joidenkin
keho toimii, ja joillakin on vaivoja.”

Lakataan satuttamasta glykokalyksia.
Lopetetaan tulehdusta tuottavien
bakteerien ruokkiminen.
Annetaan elimistöllemme mahdollisuus
säilyä terveenä ja parantua!
../..
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../..LÄÄKEtieteen opetuksessa glykokalyksi
mainitaan edelleen vain ohimennen.
Yliopistossa keskitytään sairauksien
syntysyiden sijaan niiden tutkimusmenetelmiin, diagnostiikkaan, lääkkeiden
vaikutusmekanismeihin sekä kajoaviin ja
muihin kaupallisiin hoitoihin.

FinDM-kustannuslaskelman mukaan
Suomessa diabeteksen komplikaatioiden
hoitokulut maksavat 1.1 mrd € vuosittain.
Molempien diabetestyyppien
komplikaatiot olisivat glykokalyksia
vaalivin elintavoin ehkäistävissä.
Ajattele: Jokaista suomalaista kohden
rahaa säästyisi 200 euroa joka vuosi!
Ks. kappale Lääkkeillä munuaistuhoa ei voi estää
- mutta hidastaen hyvä tulee?

Lääkäriseura Duodecimin Aikakauslehden
uunituoreen artikkelin (Lehtonen & Groop)
kaavioissa elintavat sysäävät ja ylläpitävät
sairautta tuottavaa ketjureaktiota.
Näin tutkijat lääkäreille kirjoittavat:
”Diabeettiselle munuaistaudille ei ole
kohdennettua (lääkkeellistä) hoitoa eikä
sen syntymistä voida (lääkkeillä) estää,
mutta useat jo käytössä olevat lääkkeet
hidastavat sen etenemistä. Monet
molekulaariset mekanismit ja signalointikaskadit liittyvät sairauden kulkuun.
Niiden tarkempi ymmärtäminen luo
mahdollisuuksia kehittää räätälöityjä,
munuaistautiin kohdennettuja (lääke-)
hoitoja. -- tulevaisuudessa kenties jopa
geeniteknologian avulla.”

S. Rautio (jonka opiskeluala ei ole
tiedossani) kolumnissaan: ” Lähes kaksi
kuukautta yliopistossa on opettanut
ainakin sen, että akateemisuus on hankala
laji.-- Yliopisto on eräänlainen oma pieni
sisäpiirinsä -- --tutkimukset ja muut tähän
elämään liittyvät asiat pysyvät aika
salaisina tai vaikeasti saavutettavina
muille -- -- Kursseilla opetetaan alusta
alkaen, miten tieteellistä tekstiä kannattaa
lähteä lukemaan. Kun ennen on pitänyt
tankata koko teksti, nyt tärkeintä on
pääasioiden löytäminen vaikka sitten vain
tiivistelmän ja väliotsikot lukemalla.
Kollega Dahlbacka pakinoi vastikään:
”Onneksi tieteilijät ovat tottuneet
popularisoimaan sanomansa siten, että se
on helppo potilaallekin palastella.
Jokaisen esiintymisammattilaisen kontolle
jää vain vuorosanojen lausunta.”

Kuvat: Kulho Steven Depolo/Consistensy Project CCBY3.0.
Mainosotsikko Mediuutiset -lehdessä 30.30.2020/ Talent.
Munuais- ja Maksaliiton strategiasta kuvakaappaukset
(rajattu, levennetty): https://www.muma.fi/liitto/munuais_ja_maksaliitto/strategia. /Poutapilvi web design.
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../.. Kuulin solusuojahunturakenteen eli
glykokalyksin olemassaolosta vasta kesällä
2020, kun yhdysvaltalainen sisätautilääkäri
Michael Klaper siitä Moving Medicine
Forward -verkkokurssillaan luennoi.
Fluoresenssimikroskopointitekniikan ja
lektiinileimauksen kehityttyä glykokalyksin
ainutlaatuisuus on selvinnyt samoin kuin
sen vaurioitumisen seuraukset.
Siitä onkin tullut lääkevalmistajille, ja
yritysyhteistyötä myös elintarviketeollisuuden kanssa tekeville yliopistoille
ehtymätön inspiraation lähde:
Yksittäisiä entsyymi- ja elintapojen
sairautta tuottavaksi muuntamia geenien
ilmentymisreaktiota riittää lääkittäväksi
valtavassa aineenvaihduntavyyhdissä.

Dr. Michael Klaper työskenteli aikanaan
ensihoidossa. Auttaakseen potilaitaan
säästymään turhalta kärsimykseltä, hän
suuntautui elämäntapalääketieteeseen. Se
on kokonaisvaltaisuudessaan tehokkain
keino kuntouttaa glykokalyksia.
Kaikille vaivoille on looginen selitys!

Endoteelin glykokalyksin todennetusti
tervehdyttävä ja tulehdustilan laannuttava
Whole Food Plant Based eli WFPBruokavalion voi edullisimmillaan toteuttaa
alle 3 eurolla päivässä. Se on tehokas,
sivuvaikutukseton ja halpa hoito.

Jos ihmiset saisivat tietää ja innostuisivat
WFPBD:sta, ylipainoepidemia hoituisi
ilman kalori- tai annoskokorajoituksia.
Glykokalyksiterveyden ylläpito vauvaikäisistä lähtien romahduttaisi kroonisten
sairauksien esiintyvyyden. Tutkimusten,
lääkkeiden, leikkausten ja ”järjestöjen
tuottaman hyvinvoinnin” tarve kuivuisi.

Työni muuttui innostavaksi opittuani, ettei
ihmiselimistö ei olekaan oireita tyhjästä
kehittelevä tai ”tuntemattomasta syystä”
sairauksia toisensa jälkeen suoltava
ilkimys. Vaivojen perussyiden paljastuessa
niihin voidaan puuttua pelkän oireiden tai
seurausten hallinnan lisänä - tai sijasta. ../..
Kuvat: Interleukiini 6:n käynnistämä JAK-tulehdusketjureaktio Chen et. al. 2017 (ks. lähdeluettelo). Kasvikset
Pxfuel.com.

54

../.. Huolenpito jokaisen solun toimintaan
vaikuttavasta glykokalyksista pyöräyttää
liikkeelle positiivisen noidankehän:
terveyttä edistävät valinnat hoitavat
monta vaivaa kerralla!

Ei ole sattumaa, että väestötutkimuksissa
kasvissyöjät liikkuvat kaikkiruokaisia
enemmän: Inflammaation ikeestä irti
päässeet löytävät liikkumisen ilon.

Paksusuolen limakalvo tarvitsee
suojakseen hyvälaatuisen bakteeriston.
Pahisbakteerit rakastavat kaikenlaista lihaa
ja kovaa (=tyydyttynyttä) rasvaa. Ne eivät
viihdy kuitupitoista ja vähärasvaista kasvisruokavaliota noudattavan suolistossa.
Se onkin sitten jo toinen tarina. Onneksi
suotuisan mikrobiston saa hankittua
suosimalla glykokalyksiakin vaalivia
WFPB -ruoka-aineryhmiä ja elämäntapoja.
Nähtäväksi jää, muuttuuko WFPB ruokavaliota noudattavien kakka kiivaan
kehitystyön alla olevien ulosteensiirtojen
yleistymisen myötä muuttua kullaksi.

A. Dahlbacka: ”Asiantuntijan

Lääkehoitojen lisäksi myös elintapahoidon
solutason mekanismit (esim. IL-1 nousu
nivelrikon takana) hallitseva lääkäri pystyy
perustelemaan suosituksensa.
Kukin apua hakenut saa sitten tehdä omat,
tietoon pohjautuvat ratkaisunsa mm.
ravitsemuksensa suhteen.

tehtävä on kaaoksen torjunta,
ei sen luominen. Mitä siitäkin
tulisi, jos maailma paljastuisi
absurdiksi?”

Kuvat: Toll -reseptorien, TNF:n ja Interleukiini 1 sytyttämät
tulehdusketjureaktiot Chen et. al. 2017 (ks. lähdeluettelo).
Rinki Pikrepo.com. Sotilaslääkäri (rajattu, teksti lisätty)
/Army Medicine. Wounded Warrior Becomes Military
Doctor. Flickr.com. CCBY2.0

Uskalla kyseenalaistaa. Ole utelias!
Suomenkielistä materiaalia glykokalyksista ja sen elämäntapahoidosta on vielä niukasti.
Teen parhaani, että tilanne korjaantuisi! Glykokalyksille ja suolistobakteeristolle (ja samalla
myös endokannabinoidijärjestelmälle) optimaaliseen ruokavalioon sisältyvät ruokaaineryhmät olen koonnut WFPBD - Kokokasvisruokavalio -tiedostoon. Se löytyy Kasasen
kootut etusivun kautta. Glykokalyksista kerron myös RUOKA OLKOON LÄÄKKEESI luentosarjani ensimmäisessä osassa, tallenne Kasasen kootut -Youtube -kanavalla.
Elämäntapalääketieteen pioneerilääkäri Michael Gregerin englanninkielinen luento on hauska!
Dr. Michael Greger | How Not To Die | Talks at Google https://www.youtube.com/watch?v=7rNY7xKyGCQ&t=18s
Hänen kirjansa on suomennettu: Kuinka elää kuolematta
Saatavilla esim. https://www.adlibris.com/fi/haku?q=kuinka+el%C3%A4%C3%A4+kuolematta+-+greger%2C+michael
Gastroenterologi, mikrobiomitutkija Bulsiewiczin englanninkielinen haastattelu suolistobakteerien
merkityksestä Optimize Your Microbiome: Dr. Will Bulsiewicz / Rich Roll Podcast
https://www.youtube.com/watch?v=EABZqi3HtRM&t=22s.

Hänen kirjansa on suomennettu: Kuiduilla kuntoon
Saatavilla esim. https://www.adlibris.com/fi/kirja/kuiduilla-kuntoon9789520422929?gclid=CjwKCAiAxJSPBhAoEiwAeO_fPyhdQ9KD9PcUbnxazyluC2LkBdTdWY0iRiF1sOIlDZzCkM3ZT0rdvxoC9UUQAvD_BwE

World's Top Nutrition Experts Explain Scientific Proven Benefits of a Whole Food Plant-Based Diet 23.7.2018.
https://www.youtube.com/watch?v=KeKelRpEgdI&t=6634s
Moving Medicine Forward -kurssin vetäjä Dr. Michael Klaperin YouTube -kanava:
https://www.youtube.com/channel/UCJRelOFC3i5aJBobazfaonA

Kokeile uusia makuja! Ruokaloissa ja ravintoloissa voit valita vähärasvaisena terveellisen
kasviperäisen (vegaanisen) vaihtoehdon, vaikka olisit sekaani.
Veikeä verso -blogista löytyy terveellisiä kasvisruokareseptejä.
Aamiainen: What I Eat For Breakfast: Dr. Esselstyn & Other Plant-Based Docs. 13.3.2019
https://www.youtube.com/watch?v=Hm87RL3p3PQ

Pitkin päivää: What I Eat In A Day, EASY WFPB. 9.2.2020 https://www.youtube.com/watch?v=T1l-tXBoCyo
Sarjakuvat: Mutts comics https://mutts.com/.
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