Nytt
kosthold ble
redningen
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ENERGISK: Etter sju år med
betydelige helseproblemer
kan Maria igjen boltre seg
fritt ute i naturen.

HELSE

Maria slet med lekk tarm

– Det føltes som
å gå fra mareritt
til mirakel

I flere år føltes hverdagen som et mareritt for Maria. Først da hun fikk diagnosen lekk
tarm, skjedde det en endring. Og med en streng ketodiett fikk hun helsa tilbake.
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I døren til tomannsboligen
i Mjøndalen blir vi møtt av
en blid og høyreist Maria
Kristiansen (44). Hun har
nettopp avsluttet en hektisk
arbeidsuke som kontaktlærer
for en tredjeklasse på den lokale
barneskolen. Ivrig forteller hun
at hun fikk handlet inn matvarer
for helgen på hjemveien.
Det ville hun aldri ha maktet
for få måneder siden. Da var det
bare å legge seg rett ut på sofaen
etter jobb.
– Fordi jeg hele tiden var
avhengig av å ha en do
i nærheten, ble livet mitt svært
begrenset. Jeg våget ikke å bli
med familien på tur, og det var
mannen min som måtte følge
opp guttenes mange fritidsaktiviteter, sier hun.

REAGERTE PÅ GLUTEN
Da ungarskfødte Maria Kristiansen i 2005 flyttet til Norge
sammen med sin Kristian, var
de allerede en familie på fem.
Hun møtte ham som medisin-

SYK OG OVERVEKTIG:
Fra julen 2019 husker
Maria mest at hun
kjente seg syk og
elendig.

student i Pécs. Selv var Maria
ferdig utdannet allmennlærer
i 1998. Etter hvert som hun
lærte seg språket, som hun nå
snakker flytende og nesten uten
aksent, fikk hun godkjent sin
ungarske utdannelse og kunne
begynne som lærer i barneskolen.

«Etter hvert spilte det ingen rolle
hva jeg spiste, maten gikk rett
gjennom meg.»

NED I VEKT: Bare
etter noen uker på
ny kosthold kunne
Maria legge bort
de største klærne.

Helseplagene startet i 2013.
Med en far som hadde både
Bekhterevs og Parkinsons
sykdom, og en mor med leddgikt og diabetes 2, visste hun
at hun nok var disponert for
autoimmune sykdommer.
Derfor har hun helt siden
ungdommen vært opptatt av
et sunt kosthold. Det meste av
maten ble laget fra bunnen av
og hun brukte økologiske råvarer
i den grad det lot seg gjøre.
Hun røyker ikke og drikker
verken alkohol eller kaffe.

– Det begynte med at jeg
reagerte på gluten, forteller hun.
– På tur med barna hendte
det at vi unte oss hver vår bolle
på en bensinstasjon. Da måtte
jeg parkere bilen og duppe av en
halvtime. Jeg ble så søvnig at jeg
ikke var i stand til å kjøre bil.
Først tenkte jeg at det var gjærbakst jeg ikke tålte, så deretter
spiste jeg bare knekkebrød. Det
tok imidlertid ikke lang tid før
magen kom i ulage. I tillegg til
smertene rumlet den så høyt at
kollegene jeg delte kontor med
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GODE GRØNNSAKER: Maria har
alltid vært opptatt
av et sunt kosthold.
Nå er hun enda mer
bevisst på hva hun
spiser.

noe som er vanskelig når man er
alene med 22 barn i et klasserom.
Likevel la jeg på meg 20 kg
i løpet av fire måneder og jeg
var hele tiden frossen.
Ganske fortvilet opplevde
Maria å ende i den store sekken
av pasienter med plager som fastlegene ikke kan gi verken diagnose eller helbredende medisin.
Legebesøkene ble mer og mer
frustrerende. Etter at en blodprøve viste forhøyede verdier
av antistoffer mot stoffskiftehormon, ble hun henvist til
ultralydundersøkelse av skjoldbruskkjertelen. Konklusjonen
var Hashimotos sykdom, en
autoimmun lidelse som fører
til lavt stoffskifte.
Hun fikk stoffskiftemedisiner,
men bivirkningene bare
forsterket helseproblemene.
Et elendig immunforsvar førte
til gjentatte luftveisinfeksjoner.
Hun fikk resept på både astmaog allergimedisin.

STARTEN PÅ ENDRING

Slik spiser Maria
«Jeg spiser mellom kl. 7
om morgenen og 19 om
kvelden når jeg er sulten.
Resten av døgnet halvfaster
jeg, det vil si at jeg drikker
vann, men spiser ingenting.
Mitt første måltid er som
regel ved lunsjtid. Da spiser
jeg en omelett av to egg fylt
med baconterninger og
sopp som er stekt med løk
og hvitløk. Som tilbehør
spiser jeg rucola- eller
isbergsalat, litt tomater, en
avokado og litt majones.
Jeg bruker olivenolje eller
kokosolje til steking. Til
middag spiser jeg som
regel fisk eller kjøtt på en
seng av grønnsaker.
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Blir jeg sulten om ettermiddagen mellom lunsj og
middag, tar jeg noen skiver
kokt skinke eller spekeskinke med majones».
På spørsmål om Maria må
holde seg til ketodiett resten
av livet, svarer dr. Sofie
Hexeberg:
– Jeg vil anta at hun kan
øke på inntak av karbohydrater i form av rotgrønnsaker,
bær og eventuelt litt frukt.
Når hun har nådd ønsket
vekt og føler seg helt frisk,
kan hun prøve seg fram med
ulike matvarer, men jeg vil
anbefale at hun holder seg
borte fra korn- og melkeprodukter resten av livet.

begynte å kommentere det. De
trodde jeg var sulten. Jeg begynte
også å slite med søvnen.

LA PÅ SEG 20 KILO
Da fastlegen tok prøve for å sjekke
om Maria kunne ha cøliaki, var
svaret negativt. Han konstaterte
derfor at hun godt kunne spise
gluten, men kroppen nektet.
Etter hvert begynte hun også
å reagere på melkeprodukter.
Mageproblemene forverret seg
stadig. Oppgitt forteller hun:
– Etter hvert spilte det ingen
rolle hva jeg spiste, maten gikk
rett gjennom meg. Jeg kjente
meg utslitt og var søvnig hele
tiden. I møter på jobben kunne
jeg sovne i sittende stilling.
I løpet av arbeidsdagen torde jeg
nesten ikke spise noe i redsel for
å måtte løpe på do med en gang,

På vei til påskeferie i Ungarn
påsken 2019 var hun innom
bokhandelen på Gardermoen.
Der fikk hun øye på Sofie og Erik
Hexebergs bok «Nytt syn på autoimmune sykdommer». Hun
kjøpte boken, leste den i et jafs,
meldte seg på kurs hos forfatterne
og mente en stund at hun hadde
funnet løsningen på problemene
sine. Prøvene hos fastlegen viste
ingen tegn til matvareallergier,
og Maria forholdt seg til det. Hun
begynte å koke kraft, spise glutenfritt og melkefritt, men fjernet
ikke korn og sukker helt. Hun
spiste glutenfritt brød kjøpt
i butikk, drakk havremelk, spiste
nøtter, frøknekkebrød og frukt.
Heller ikke et slikt kosthold
dempet plagene. Vinteren 2020
følte hun seg mer sliten enn noen
gang. Hun var glemsk, hadde
poser under øynene, hovne bein
og måtte legge seg med det
samme hun kom hjem.
Det var den første konsultasjonen hos Sofie Hexeberg som
endelig ga henne en diagnose:
lekk tarm. Det var i slutten av mai
og Maria veide 104 kg. Selv med
182 cm på strømpelesten var det
snakk om kraftig overvekt. Svaret
på IgG-blodprøven som tester
matvarer som utløser antistoffer
i kroppen ga henne et lite sjokk.

HELSE
INTOLERANSE:
De røde feltene
på skjemaet fra
Marias IgG-prøve
viser at hun
danner antistoffer mot svært
mange matvarer.

− Vi er ikke
tilpasset
korn, frø
og melk
Vanlige årsaker til lekk tarm er, ifølge
lege Sofie Hexeberg, gluten i korn,
antibeitestoffer i nøtter og frø,
melkeprotein, egg, medikamenter,
alkohol og stress.

«I løpet av to
måneder gikk
jeg ned 15 kilo.»
– Jeg tålte nesten ingenting,
oppsummerer hun med et sukk.
– Kroppen min reagerte
ekstremt kraftig på gluten,
kumelk, havre, alle slags korn,
agurk, brokkoli, gulrøtter, selleri,
rødkål, linfrø, hasselnøtter,
pistasjnøtter, mandel, solsikkefrø,
ananas, kirsebær, vannmelon,
karripulver, pepperrot.
Jeg reagerte også litt på egg. De
eneste matvarene jeg tålte
å spise var alle slags fisk og kjøtt,
skalldyr, noen få grønnsaker og
bringebær.

BEDRE ETTER TO DAGER
Etter anbefaling fra dr. Hexeberg
startet Maria på diett samme
dag. Kosten skulle i hovedsak
bestå av kjøtt, fisk, fugl, skalldyr,
egg, naturlig fett og grønnsaker
som vokser over jorden.
Bare etter to dager sluttet hun
å løpe på do. Kroppen klarte
å beholde maten. Hun var ikke
sulten hele tiden heller, slik hun
fryktet. Hun kjente seg mett og
fornøyd. Etter kort tid kom
energien gradvis tilbake. Etter
flere år på sparebluss hadde hun
overskudd til å gå turer i stedet
for å gå rett til sengs etter jobb.

Dette er
keto-dietten

Dr. Sofie Hexeberg
forklarer skillet mellom
keto-diett og lavkarbo slik:
En ketogen kost består av
vanlig mengde protein,
svært lite karbohydrater
og mye fett. Karbohydratinntaket er ca. 20 gram
per dag, mens lavkarbo
kan ligge opptil 120 gram
per dag. Et vanlig norsk
kosthold bidrar med rundt
300 gram karbohydrater
per dag. Et ketogent
kosthold er betennelseshemmende på cellenivå.
I tillegg hadde sannsynligvis Maria god effekt av
å fjerne nøtter og frø fra
kosten.

Sist sommer kunne hun slutte
med alle medisiner. At det også
kunne føre til vektreduksjon
hadde hun ikke ofret en tanke:
– Kiloene nesten rant av meg,
Det var en bonus som jeg aldri
trodde var mulig. I løpet av to
måneder gikk jeg ned 15 kilo
og kunne hente fram plagg jeg
hadde vokst ut av. Ikke bare har
jeg fått helsen tilbake, jeg er også
på god vei mot trivselsvekten,
smiler Maria.

Da Maria Kristiansen sist
vår kom til Sofie Hexeberg
og fikk utslag på mange
matproteiner, fikk legen
ganske raskt konkludert
med diagnose lekk tarm.
Ofte er det en kombinasjon av flere faktorer.
Ved lekk tarm kan mange
ulike matproteiner forlate
tarmen før de er blitt
ferdig oppdelt til aminosyrer.
Utenfor tarmen er det
mange immunceller. Disse
skal reagere på proteiner
i farlige inntrengere som
bakterier og virus. Men
immunforsvaret klarer
ikke å skille mellom
proteiner fra bakterier
og matproteiner. Det
lages derfor antistoffer
mot disse i et forsøk på
å ødelegge dem.
En omfattende blodprøve vil vise hvilke
matvarer som kroppen
reagerer på og danner
IgG-antistoffer mot.
I Marias tilfelle var det
svært mange og det ga
betydelige helseproblemer.
Maria hadde et typisk
bilde med IgG antistoffer
mot veldig mange matproteiner, sier Sofie Hexeberg.

– Dette fører til mange
ulike betennelser
i kroppen. Da hun kom
til meg hadde hun et
kosthold som i hovedsak
var uten gluten og melkeprodukter, men hun spiste
en del nøtter og frø som
kan skade tarmen. Innimellom fikk hun i seg noe
gluten og melkeprotein.
Leser man på innpakket
mat finner man ofte gluten
og melkeprotein. Særlig
i sosiale sammenhenger
kan det være vanskelig
å unngå disse.
Hos noen må matvarer
som skader tarmen og
trigger immunsystemet,
fjernes 100 prosent for å få
en frisk tarmslimhinne og
få roet ned immunsystemet. Årsaken til at noen
får slike reaksjoner er at
vi er forskjellige og tåler
ulik mat. Noen er mer
disponert for fedme og
diabetes enn andre, og
noen er mer disponert
for matintoleranser.
Mennesker er ikke
tilpasset frø, kumelk eller
fabrikkmat. Mye av forklaringen til at mange har
problemer med moderne
mat ligger nok der.
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