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Mistä puhumme, kun puhumme 
metaboliasta 
”Minulla on nopea aineenvaihdunta” totesi 
hoikka ystäväni, kaivoi välipalapatukan taskus
taan ja kiersi villahuivia tiukemmin kaulansa 
ympärille. ”Sä olet suora putki”, huokaisi toi
nen ja kieltäytyi suklaapalasta. Kuuntelin runoi
lijan ja kehityspäällikön luontevaa keskustelua 
metaboliasta, intohimoni kohteesta. Totesin, 
 että olisipa kiinnostavaa tutkia heidän lihasten
sa aineenvaihdunnan eroja. Ystäväni hymyilivät 
minulle lempeästi. Runoilija tarjosi keksiä. 

Suhteeni metaboliaan ei ollut rakkautta ensi
silmäyksellä, mutta elämänkumppaneita meistä 
tuli. Aineenvaihdunta on kutittavan kompleksi, 
kattaen kaikki kemialliset reaktiot: ylläpidon, 
kasvun, korjauksen, säätelyn, ravinnon muo
donmuutokset reaktioiden polttoaineeksi. Val
tavassa aineenvaihduntateiden kartassa hah
mottuvat metaboliittisyklit, eri suuntiin viskou
tuvat nuolet, viivat, yhdisteiden pyörteet, reak
tiot. On loputtoman kiinnostavaa huomata, 
kuinka kaaos organisoituu säntilliseksi järjes
tykseksi, yhdisteet muuttuvat toisikseen, kudok
sen tarpeiden mukaan. Virta löytää oikeat 
 uomat ja sopivan nopeuden, ohjaajanaan kana
vien sulkuporttien säntilliset portinvartijamole
kyylit, jotka usein ovat Bvitamiinien johdan
naisia. 

Korrelaatiolaskelmien avulla voimme visua
lisoida terveen lihaksen aineenvaihduntatuottei
den keskinäisiä suhteita. Ne muodostavat toi

siansa seuraavia alaryhmiä, järjestäy
tyen herkän säännöllisiksi, frak

taal imaisiksi  kuvioiksi . 
 Fysiologisissa stressitilan

teissa metaboliafraktaa
lin osaset muuttuvat 
yksikköinä, ja tilan
teen tasaantuessa 
 tasapaino palautuu 
nopeasti .  Aineen
vaihduntasairaus voi 
kuitenkin iskeä tär

keään kontrollikoh
taan, sulkien padon tai 

avaten sen hallitsematto
masti. Silloin virta kuohuu 

yli äyräiden, kudoksen toiminta kärsii, ja frak
taali särkyy pirstaleiksi. 

Juuri fraktaalimaisuus tekee aineenvaihdun
nasta erinomaisen hoitokohteen. Voimme yhä 
useammin jäljittää padon säätelijän satojen tai 
tuhansien yhdisteiden joukosta. Puuttuvaa sää
telijäyhdistettä voi lisätä tai virralle voi avata 
kiertotien. Täsmämetaboliitti tönäisee fraktaa
lin palat ketjureaktiomaisesti kohdilleen ja vie 
kudoksen lähemmäksi tervettä tasapainoa. 

Tällainen on metabolinen ohitusleikkaus: 
viilto, tukoksen poisto, ja vapautuva virtaus.

Metaboliittibypasshoidot ovat jo osoittautu
neet tehokkaiksi tavoiksi estää, hidastaa ja pa
rantaa tiettyjä eteneviä rappeumatauteja, henki
lökohtaiseen molekyylitietoon perustuen: 
 nukleotidicocktail kääntää hämmästyttävän 
 tehokkaasti erään vaikean lasten lihastaudin 
 kulun, ja B3

vitamiini korjaa NAD+säätelijä
puutoksen ja lisää toimintakykyä tietyissä ai
kuisten lihastaudeissa. Tarvitaan kuitenkin 
 lisää järjestelmällistä tiedonkeruuta, terveiden 
ja sairaiden solujen ja kudosten metaboliafrak
taalien referenssidatapankkeja. 

Aineenvaihdunta on vastustamaton, se on 
 aikamuodoltaan preesens. Se kietoo minut 
 pikkurillinsä ympärille. Se on nopea, elää het
kessä, ja sillä on valtaa. Yritän nähdä sen kas
vot, mutta silmälasini ovat yhä huuruiset. Silti 
hymyilen. ● 
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