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Don Quijote taistelee
hiilihydraatteja
vastaan

Diabeteksen hoito ruokavaliolla. Antti He i k k i l ä .
Ra s a l a s- k u s tannus, Helsinki 2008. ISBN 978-
95 2-5 4 2 1-4 4-6. Sivuja 198. Hinta 35,90 e.

Antti Heikkilän kirjan lukeminen on
ravitsemustieteilijälle (ja todennäköi-
sesti lääkärillekin) samanlainen koke-
mus kuin miehelle Anja Snellmanin
romaanit: helppo lukea, mutta syyllis-
tävä ja siksi hieman ahdistava. Ja a n
Heikkilän huolen diabeteksen yleisty-
misestä, olen samaa mieltä ruokava-
lion tärkeydestä ja minustakin sakka-
roosiin, fruktoosiin ja puhdistetun vil-
jan hiilihydraatteihin pitää suhtautua
nykyistä kriittisemmin.

Kirjan luettuani ymmärsin, miksi
Heikkilä kieltää hedelmät (hänen mu-
kaansa niistä saatava fruktoosi riittää
lisäämään diabeteksen riskiä) ja suo-
sittelee tyydyttyneen rasvan käytön li-
säämistä (se estää insuliiniresistenssiä
ja normalisoi kolesteroliarvot, eikä ha-
petu). 

Antti Heikkilän kymmenien sivujen
perustelut näille radikaaleille teeseille
eivät kuitenkaan vakuuta. Tähän on

kolme syytä. Ensimmäinen on kirjoit-
tajan asettuminen kaiken yläpuolelle.
Hän on lähes yksin paljastanut salalii-
ton, jossa lääke- ja elintarviketeolli-
suus pyrkivät lisäämään voittoja ih-
misten terveyden kustannuksella.
Kaikki tapahtuu lääkärien ja ylimpien
terveysviranomaisten tietoisuudessa ja
suojaamana. Heikkilä on kuin Don
Quijote taistelussa tuulimyllyjä (lue:
hiilihydraatteja) vastaan. Hänen sano-
mansa nielemiseen kokonaisuudes-
saan minun uskoni ja ymmärrykseni
ei vain riitä.

Toinen pulma on Heikkilän tapa pe-
rustella tutkimuksilla ja potilastapauk-
silla. Tutkimuksiin hän viittaa valikoi-
den ja liioitellen. Hän väittää, että D-
vitamiinin merkitys ykköstyypin dia-
beteksen synnyssä on vakuuttavasti
osoitettu, vaikka asia on useimmille
diabetekseen erikoistuneelle tutkijoille
vielä ”vain” kiinnostava hypoteesi.
Heikkilä myös esittää, ettei ravitse-
mussuositusten mukaista ruokavaliota
ole menestyksekkäästi testattu kos-
kaan. Mitenhän hän tulkitsee vaikkapa
Jaakko Tuomilehdon kipparoiman
Diabetes Prevention Studyn tulokset? 

Vähähiilihydraattisella, paljon tyy-
dyttynyttä rasvaa sisältävällä ruokava-
liolla ihmeparannuksen kokeneet poti-
lastapaukset ovat populistisia. Pe r i n-
teisempiä dieettejä käyttävillä kaupalli-
silla laihdutusohjelmilla on ihan sa-
manlaisia mainostarinoita. Eikä juuri
111 vuotta täyttänyt järvenpääläinen
Arska tainnut syödä vähähiilihydraat-
tista ruokaa – ei tosin vähärasvaista-
kaan.

Kolmas häiritsevä asia liittyy epäloo-
gisuuksiin ja asiavirheisiin. Antti
Heikkilä kirjoittaa, että tilastot ovat
emävalheitakin pahempia – ja muuta-
man sivun kuluttua hän vetoaa tilas-
toihin. Kolesterolin merkityksen riski-
tekijänä hän kiistää kirjan alussa, mut-
ta myöhemmin hän perustelee koles-
terolipitoisuuksien muutoksilla tyydyt-

tyneen rasvan käytön lisäämistä.
Virheitä fysiologiassa ja elintarvik-

keiden koostumustiedoissa on run-
saasti. Tieto lihasten energia-aineen-
vaihdunnasta on huteralla pohjalla,
kun Antti Heikkilä väittää, ettei lihas
käytä energiakseen hiilihydraatteja ja
rasvoja samanaikaisesti. Tr a n s r a s v a-
happoja ei pitkään aikaan ole löytynyt
margariineista, eikä yhdessä kanan-
munassa todellakaan ole kaikkia ihmi-
sen tarvitsemia vitamiineja ja kiven-
näisaineita – toisin kuin Heikkilä esit-
tää. Kirjaa lukiessa tulee tunne, että
kirjoittaja on torkkunut fysiologian
tunneilla ja tutustunut elintarvikeke-
miaan varsin huolimattomasti.

Kaikesta huolimatta yleislääkärien,
sisätautilääkärien ja ravitsemustieteili-
jöiden kannattaa tutustua kirjaan, sillä
koskaan ei voi tietää, kuka potilaista
intoutuu kyselemään vähähiilihydraat-
tisesta dieetistä. Ikävä kyllä Antti
Heikkilän hieman aggressiivinen ja
lääkäreitä sättivä kirjoitustyyli saattaa
vieroittaa sellaiset lukijat, joita ei ole
pyydetty tekemään kirjasta arvostelua.

Mikael Fogelholm
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Aavikon vaeltaja ja
lääkäri

G. A. Wallin. Aav i kon va e l taja. Elämä ja päiväkir-
j at. Toim. Kaj Öhrnberg. Suom. Jaakko Anhava .
Helsinki: Otava 2007. ISBN 978-95 1-1-1 7 1 24-9.
Sivuja 591. Hinta 34,10 e.

Georg August Wallin syntyi 1811 Ah-
venanmaalla kirjurin poikana ja opis-
keli Helsingin yliopistossa arabiaa ja
uusia kieliä. Vuonna 1839 ilmesty-
neen klassisen ja nykyarabian eroja
käsittelevän väitöskirjansa jälkeen
Wallin opiskeli Pietarissa, jossa hänen
opettajanaan oli egyptiläissyntyinen
sheikki al-Tantawi, maineikkaassa al-
Azharin yliopistossa opiskellut profes-
sori.

Sheikki al-Tantawilla oli keskeinen
merkitys Wallinin haaveeseen tehdä
matka Arabiaan, mitä varten hänelle
myönnettiin Helsingin yliopiston sti-
pendi. Ennen matkaansa Wallin har-
joitti vuoden verran lääketieteellisiä
opintoja Helsingissä, koska oli ajatel-
lut, että lääkärinä hänen olisi helppo
tutustua tavallisiin ihmisiin. Wa l l i n i n
opettajina toimivat kirurgian professo-
ri Törnroth ja sisätautien professori Il-
moni. Ennen lähtöään Wallin sai mo-
nia toimeksiantoja yliopiston piiristä:

hänen tuli lähettää anatomisia prepa-
raatteja, pääkalloja, eläinten luuranko-
ja sekä kirjastolle kirjoja ja käsikirjoi-
tuksia. Kirjat tulivatkin perille, mutta
luonnontieteellinen aineisto tuhoutui
melkein kokonaan.

Wallin saapui Aleksandriaan joulu-
kuussa 1849, josta siirtyi sittemmin
Kairoon. Egyptissä Wallin otti arabian-
kieliseksi nimekseen ”Wa l i”, ja alkoi
arabiasuun pukeutuneena esiintyä
arabina. Kun sopiva asunto löytyi Kai-
rosta, Wallinin naimattomuus nousi
esiin, mihin ratkaisuna hänelle suosi-
teltiin vaimon tai ainakin orjattaren ot-
tamista. Edward Said on mielenkiin-
toisesti todennut, että kaikki vuoden
1800 jälkeen Lähi-idässä matkustelleet
eurooppalaiset hakivat idästä sellaisia
eroottisia kokemuksia, joita he eivät
Euroopasta löytäneet. Wallin ei ollut
etsinnässään yksin, sillä tuolloin mat-
kustelleiden joukossa olivat mm. Gu s-
tave Flaubert ja Gérard de Nerval. Ai-
kaisemmista suomennoksista poike-
ten nyt ilmestyneessä Kaj Öhrnbergin
toimittamassa ja Jaakko Anhavan suo-
mentamassa otoksessa Wallinin päivä-
kirjoista ja kirjeistä on myös maininto-
ja sleeping lexicon -”kisailuista”.

Huhtikuussa 1845 Wallin lähti Kai-
rosta ensimmäiselle aavikkomatkal-
leen, jolla matkallaan hän kävi sekä
Medinassa että Mekassa. Toinen mat-
ka suuntautui aluksi Siinain niemi-
maalle ja sieltä sitten mm. Je r u s a l e-
miin, ja kolmas matka, joka oli mat-
koista pisin, Persiaan, jossa Wallin kä-
vi Bagdadissa ja Basrassa.

Wallin kohtasi matkoillaan sairauk-
sia, kuten silmätulehduksia, maksa-
tauteja, kuppaa ja tuberkuloosia. Li-
säksi hän veti mädäntyneitä hampaita
ja hoiti henkien valtaan joutuneita.
Runsaasti kysyttiin hoitoa seksuaali-
seen kyvyttömyyteen ja lapsettomuu-
teen, sillä Wallinin mukaan ”lapsetto-
muutta suurempaa häpeää ei itämailla
o l e”. Aavikon ihmiset olivat myös in-

nokkaita rokotuttamaan itseään ja lap-
siaan. Wallin arvelee, että syynä tähän-
kin oli lapsettomuuden pelko. Mu k a-
naan Wallinilla oli lääkearkku. Lääk-
keinä hän käytti elohopeaa ja espan-
jankärpäsiä. Lisäksi hän kuppasi ja
kirjoitti talismaaneja, paperilappuja.

Wallinin strategia ”matkustaa lääkä-
rinä, rokottajana ja pyhiinvaeltajana”
osoittautui hyödylliseksi. Hän oppi
käyttämään arabiaa erittäin hyvin ja
tutustui sitä puhuviin kansoihin. Eri-
tyisesti hän arvosti beduiineja. Wa l l i n
antaa ymmärtää, että häntä pidettiin
hyvänä lääkärinä. Vaikka lääkärinä toi-
miminen oli ajoittain raskasta, niin
turhia jaarittelijoita pystyi hätistele-
mään pois erilaisilla fraaseilla kuten
”huomenna, jos Jumala tahtoo” tai vie-
lä tehokkaammin: vaatimalla neuvois-
ta maksua.

Wallin lähti Egyptistä 1849 ja palasi
Suomeen Lontoon kautta, jossa hän
piti esitelmän Royal Geographical So-
cietyn kokouksessa ja valmisteli pro-
fessorinväitöskirjaansa. Su o m e s s a
Wallin nimitettiin itämaiden kirjalli-
suuden professorinvirkaan 1851. Hä n
suunnitteli uutta aikaisempaa laajem-
paa Arabiaan suuntautuvaa matkaa,
mutta kuoli yllättäen sydänkohtauk-
seen kotonaan 41. syntymäpäivänsä
aattona lokakuussa 1852. Kaj Öhrn-
berg nimeää Wallinin niiden harvojen
tutkijoiden joukkoon, jotka ovat lisän-
neet tietoisuuttamme niemimaan
maantieteen, kieliolojen sekä sen no-
madisten asukkaiden elämästä ja
oloista.

Matka- ja päiväkirjojen ystäville kirja
on omiaan elävän kielensä ja eläytyvän
kerrontansa takia. Myös kulttuuri- ja
lääketieteen historian harrastajille se
on mitä suositeltavin. Medisiinari olisi
lukenut mielellään enemmänkin Wa l-
linin lääketieteen opintojen harjoitta-
misesta 1840-luvun Helsingissä.

Timo Hannu
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