
Oto Heinrihs Vārburgs pirms 85 gadiem saprata, 
ka, ierobežojot uzturā ogļhidrātus un liekot lielāku 
uzsvaru uz taukiem, iespējams mainīt cilvēka 
organisma vielmaiņu uz ketonu izmantošanu 
(panākot ketozi) un vājināt vēža šūnas. Pirms nāves 
Vārburgs paredzēja, ja šīs zināšanas nesāks izman-
tot, no vēža mirs miljoniem cilvēku,.

Ketogēnā diēta, kas no ēdienkartes izslēdz 
ogļhidrātus, rada stresu audzēja šūnām un 
ļauj tās burtiski nomērdēt badā. Tāpat šāda 
uzturvielām ļoti bagātīga ēdienkarte piegādā visu 
vajadzīgo veselajām šūnām organismā, un tās spēj 
mobilizēties atveseļošanās procesam. Tas ir īpaši 
svarīgi pēc ķīmijterapijas, kā arī pēc operācijas 
vai radioterapijas, kad organisms ir novājināts un 
imūnsistēma ir gandrīz sagrauta. 

2007. gadā Dienvidfloridas universitātes profe-
sors Dominiks de Agostino (Dominic D’Agostino) 
sāka pētījumus par ketonvielu (ketonesteru) 
piedevu iespējām, lai samazinātu krampju lēkmes 
ASV flotes karavīriem, kas nirst dziļumā (šim 
pētījumam vairākus gadus bija ASV armijas 
finansējums). Drīz pētījuma rezultāti tika neplānoti 
paplašināti arī vēža jomā un uzrādīja daudzsološus 
rezultātus, pētnieki atklāja, ka ar ketogēno diētu var 
novājināt vēža šūnas.

De Agostino vēža šūnu atkarību no glikozes 
dēvē par audzēja Ahilleja papēdi jeb vājo vietu, 
kam diemžēl līdz šim nav pievērsta pietiekama 
uzmanība. Onkologi izmanto vēža šūnu spēju 
pastiprināti uzņemt glikozi audzēja diagnostikā 
(pozitronu emisijas tomogrāfijā jeb PET), šis 
izmeklējums ļauj vizualizēt audzēja vietu un 
apmērus, kas kontrastē ar apkārtējiem veselajiem 
audiem, un prognozēt arī raksturu, cik agresīvs 
tas ir. Taču šī pati vēža šūnu īpašība netiek 
izmantota cilvēku ārstēšanā. Pat pretēji, onkolo-
gi nereti apgalvo, ka uzturam nav nekādas 
nozīmes, un pat onkoloģijas nodaļu slimnieki 
tiek ēdināti ar ogļhidrātiem bagātīgu uzturu, kas 
turpina barot vēža šūnas. Integratīvās medicīnas 
ārsts, uztura zinātnieks Džozefs Merkola (Joseph 
Mercola) atzīst, ka šāda attieksme liek daudziem 
miljoniem cilvēku nevajadzīgi ciest, jo ir taču 
pieejama tik vienkārša uztura terapija.

Diēta plus skābekļa terapija
Profesors de Agostino pētījumos par vēzi un ketogēno 
uzturu ir gājis vēl soli tālāk. Zinot, ka audzējs vairojas 
vidē, kur nepietiek skābekļa, viņš piedāvā ketogēno 
diētu apvienot ar hiperbārā skābekļa terapiju. Šo pētījumu 
daudzsološie rezultāti ir publicēti brīvpiekļuves žurnālos. 1  
Abas pieejas darbojas sinerģiski un, iespējams, var 
pārsniegt efektivitātē tradicionālās vēža ārstēšanas 
metodes (operāciju, ķīmijterapiju, radioterapiju), jo 
nenovājina imūnsistēmu, kas ir tik ļoti nepieciešama, lai 
uzveiktu vēzi.

Pētījumi liecina, ka ketogēnā diēta var arī uzlabot 
klasisko vēža terapiju (ķīmijterapijas un radioterapi-
jas) efektivitāti. Tā pētījumā ar pelēm tika pierādīts, 
ka ketogēnā diēta kopā ar radioterapiju spēja pilnībā 
atbrīvot peles no agresīva smadzeņu audzēja. 2  

Kaloriju ierobežošana uzturā un ārstnieciskā 
badošanās (7–14 dienas) ir vēl viens veids, kā 
vairot organismā ketonus. Pat ja organisms 
nesaņem ogļhidrātus, tas spēj ražot glikozi arī no 
olbaltumvielām, un tas nozīmē, ka tad, ja uzturā lieto 
daudz olbaltumvielu, ketoze netiks sasniegta. 
Tieši tāpēc ketogēnā diēta paredz uzņemt 
tikai 15–23% olbaltumvielu.

De Agostino pēta arī ketonu 
iespējas uzlabot vielmaiņu, 
ja tos izmantotu kā 
pārtikas piedevu. Viņš, 
piemēram, iesaka 
papildus ketogēnajai 
diētai lietot kokos-
riekstu eļļu vai MCT 
eļļu (medium-chain 
triglycerides jeb 
vidēja garuma ķēžu 
taukskābes) kā našķi 
starp ēdienreizēm.

Klasiskā ketogēnā diēta 
iekļauj arī piena tauku un 
olbaltuma uzņemšanu, taču 
profesors de Agostino uzsver, ka 
piena olbaltumvielas var samazināt 
ketogēnās diētas efektu. Turklāt piens 
satur piena cukuru (laktozi), un tas nav 
vēlams. Tāpēc, ievērojot ketogēno diētu, 

Četrdesmitie 
gadi – epilepsi-
jas zāļu attīstība 
aizēno ketogēnās 
diētas panākumus. 
2. tipa diabēts 
tiek kontrolēts ar 
zālēm, lietojot 
insulīnu, netiek 
piedāvāta ogļhidrātu 
samazināšana 
uzturā.

1962 – amerikāņu molekulārbiologs 
Džeimss Votsons (James Watson) 
un britu molekulārbiologs Frānsiss 
Kriks (Francis Crick) saņem No-
bela prēmiju par DNS atklāšanu 
un tās dubultspirāles struktūras 
aprakstīšanu. Mostas azarts 
atkodēt cilvēka ģenētisko kodu, kas, 
iespējams, ļautu rast risinājumu 
slimībām. Jaunais pavērsiens zinātnē 
liek nogrimt aizmirstībā Vārburga 
metabolisma teorijai.

1972 – amerikāņu ārsts 
Roberts Atkins (Robert 
C. Atkins) izveido Atkinsa 
diētu, kurā ir samazināts 
ogļhidrātu saturus, daudz 
tauku un olbaltumvielu. Diēta 
izveidota, lai samazinātu 
svaru, palīdzētu sirds slimību 
un diabēta gadījumā. Tā kļūst 
par populārāko diētu ASV.

Septiņdesmitie gadi – 
rodas MCT diēta kā ketogēnās 
diētas paveids, kur MCT 
ir vidēja garuma ķēžu 
taukskābes (medium-chain 
triglycerides). MCT eļļa vēl 
efektīvāk palīdz sasniegt 
ketozi. Diēta paredz, ka 
60% kaloriju tiek uzņemtas 
ar MCT.

1971 – ASV prezidents 
Ričards Niksons 
(Richard Nixon) paziņo, 
ka sāk karu pret vēzi, 
nodibinot Nacionālo 
vēža institūtu un 
piešķirot tam 
100 miljonus dolāru. 
Daži pareģo, ka līdz 
1976. gadam tiks 
atrasta vēža ārstēšanas 
metode. 
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