Atkinsin dieetti
Atkinsin dieetti on tunnetuin pysyvään laihtumiseen tähtäävä
vähähiilihydraattinen ruokavalio.
Atkinsin mukaan insuliinilla on tärkeä rooli rasvan
varastoimisessa ja rasvakudoksen rakentamisessa. Atkinsin
dieetin tavoitteena on hiilihydraatteja rajoittamalla laskea
haiman erittämän insuliinin määrää verenkierrossa, mikä
Atkinsin
mukaan
vähentää
rasvan
varastoitumista
rasvakudokseen, tehostaa varastoidun rasvan ”polttamista”
energiaksi ja auttaa laihtumaan.
Amerikkalainen kardiologi Robert Atkins laati Atkinsin dieetin
1970-luvun alussa. Ruokavalio on kehittynyt vuosikymmenten
saatossa. Nykyisin Atkinsin dieetti kehottaa täydentämään
liha- ja rasva-painotteisen ruokavalion laihduttavia
vaikutuksia runsaskuituisilla, vähän tärkkelystä sisältävillä
kasviksilla ja liikunnalla.
Kahden
viikon
vähähiilihydraattisen
induktiovaiheen
tavoitteena on käynnistää ketoosi. Induktion jälkeen
hiilihydraattien määrää lisätään varovasti jatkuvan
laihtumisen, esiylläpidon- ja ylläpidon vaiheiden aikana,
kunnes ihannepaino saavutetaan.

Atkinsin dieetti ja aineenvaihdunta
Ketoosi on aineenvaihdunnan tila, joka käynnistyy, kun
ravinnosta saatavien hiilihydraattien määrä ei riitä
täyttämään elimistön energiantarvetta. Hiilihydraateista
saatava glukoosi on elimistön ensisijainen ”polttoaine”, mutta
aineenvaihdunta osaa tuottaa tarvitsemansa energian myös

rasvasta ja proteiineista. Kun glukoosi ei täytä
energiantarvetta, aineenvaihdunta aloittaa energiantuotannon
rasvoista.
Kun veren insuliinipitoisuus laskee, haiman erittämän
glukagonin määrä veressä lisääntyy. Glukagoni käynnistää
maksaan ja lihaksiin varastoitujen glykogeenien purkamisen
vereen glukoosi- eli sokerimolekyyleiksi. Glukagonin
vaikutuksesta maksassa ja munuaisisten kuoriosissa alkaa
glukoneogeneesi ja ketogeneesi sekä rasvahappojen hiiliä
asetyylikoentsyymi-A:ksi hapettavan β-oksidaatio.
Ketoosissa vapaista rasvahapoista muodostetaan ketoaineita,
joita solut voivat käyttää energiantuotantoon.
Ketoosin

aikana

rasvasoluista

vapautuu

rasvahappoja

verenkiertoon. jolloin aineenvaihdunta alkaa hyödyntää vapaita
rasvahappoja energianlähteenä.

Ketoosi ja varastorasvojen hyödyntäminen
Glukoneogeneesin käynnistyessä elimistö alkaa muodostaa
glukoosia vapaista aminohapoista, rasvojen glyseroliosista ja
maitohaposta.
Glukoneogeneesin
rinnalla
käynnistyy
ketogeneesi.
Ketogeneesi vähentää glukoosin tuottamisen tarvetta, mikä
säästää vapaita aminohappoja solujen uusiutumiseen.
Ketogeneesi muodostaa verenkierron vapaista rasvahapoista
ketoaineita (asetoasetaatti, beeta-hydroksibutyraatti), joita
useimmat solut pystyvät käyttämään energianlähteenä palauttaen
ketoaineet asetyylikoentsyymi-A:ksi, joka on suoraan
käytettävissä
oksidatiiviseen
energiantuotantoon
sitruunahappokierron kautta mitokondrioissa samaan tapaan kuin
glukoosi.

Insuliini
Insuliini, jolla on keskeinen merkitys Atkinsin ajattelussa,
on ihmiselle elintärkeä sokeriaineenvaihduntaa säätelevä
hormoni, jota erittyy haiman Langerhansin saarekkeiden βsoluista, kun hiilihydraateista ohutsuolesta verenkiertoon
imeytyvä sokeri (glukoosi) nostaa veren sokeripitoisuutta.
Vereen erittyneet insuliinimolekyylit kiinnittyvät solujen
insuliinireseptoreihin, mikä saa solussa olevat solukalvon
läpäisevät
glukoosinsiirtäjäproteiinit
siirtymään
solukalvolle. Näiden avulla glukoosimolekyylit pääsevät
verestä solun sisälle.
Solussa

glukoosimolekyylit

osallistuvat

energiantuotantoon

glykolyysissä ja sitruunahappokierrossa. Ylimääräinen glukoosi
varastoidaan lihasten ja maksan glykogeeneihin ja / tai
muutetaan rasvasynteesin avulla varastorasvaksi.
Veren sokeripitoisuuden kasvu lisää insuliinin eritystä.
Verensokerin lasku puolestaan aktivoi haimaa erittämään
glukagonia, jonka vaikutuksesta maksan ja lihassolujen
glykogeenejä
puretaan
glukoosimolekyyleiksi.
Kun
glykogeenivarastot tyhjentyvät, elimistö siirtyy ketoosiin ja
alkaa tuottaa energianlähteiksi kelpaavia ketoaineita mm.
rasvahapoista.
Insuliinireseptori
Insuliinireseptorin tehtävä on ohjata veren sokeria siirtävät
proteiinit kuten SLC2A4 solukalvolle, edelleen ohjata näiden
reseptoreiden suorittamaa glukoosin siirtoa soluihin ja
glykogeenin sekä rasvahappojen synteesiä.
Insuliinimolekyylin elinkaari kestää noin 71 minuuttia. Haiman
erittämästä insuliinista suuri osa on tavallisesti
kiinnittyneenä maksan insuliinireseptoreihin. Osa insuliinista
vapautuu
reseptoreista
takaisin
verenkiertoon.
Insuliinimolekyylit voivat hajota verenkierrossa monella

tavalla.
Endoteliinit
Verenkierrossa insuliini stimuloi myös endoteliinien, eli
verisuonten endoteelisolujen tuottamien peptidihormonien
tuotantoa. Endoteliinit säätelevät verisuonten sileiden
lihassyiden supistumista ja osallistuvat verenkierron
paikalliseen säätelyyn. Endoteliinit voivat myös paksuntaa ja
jäykentää verisuonia, mikä kohottaa verenpainetta ja altistaa
sydän- ja verisuonitaudeille.

Atkinsin dieetti käytännössä

Atkinsin

ruokavalioon

sopivat

vähähiilihydraattiset

vihannekset, proteiinit ja rasvat.
Atkinsin kehittämässä ruokavaliossa hiilihydraattien saantia
ravinnosta vähennetään rajusti, mutta rasvojen ja proteiinien
määrää ei tavallisesti rajoiteta lainkaan.
Atkinsin mukaan prosessoidut hiilihydraatit, sokerit,
maissisiirappi ja valkoiset jauhot ovat lihomisen tärkeimmät
aiheuttajat. Atkins ei usko perinteiseen kaloriteoriaan.
Atkinsin ruokavalion päämääränä
kuormaa ja tehostaa laihtumista.

on

vähentää

glykeemistä

Glykeeminen kuorma (GL) ja glykeeminen indeksi (GI) kertovat
ravinnon sisältämien hiilihydraattien laadusta, määrästä ja
imeytymisnopeudesta. Sitä voidaan hyödyntää
aterian
vaikutusta
veren
sokeriin

arvioitaessa
ja
veren

insuliinivasteeseen.
Nopeilla ja hitailla hiilihydraateilla viitataan korkean
glykeemisen indeksin hiilihydraatteihin ja matalan glykeemisen
indeksin hiilihydraatteihin. Yleensä nopean glykeemisen
indeksin
hiilihydraatteja
pidetään
terveyden
ja
painonhallinnan kannalta huonompina kuin hitaasti imeytyviä
hiilihydraatteja.
Glykeeminen kuorma
Glykeeminen kuorma voidaan laskea, ja siten selvittää syödyn
ravinnon
vaikutus
veren
sokeriin
ja
elimistön
insuliinivasteeseen.
Suuri
hiilihydraattimäärä
ja
hiilihydraattien korkea glykeeminen indeksi kasvattavat
ravinnon glykeemista kuormaa. Glykeemisen indeksin ja kuorman
ymmärtäminen on erityisen tärkeää diabeetikoille.
Glykeeminen kuorma lasketaan seuraavasti: aterian glykeeminen
indeksi x imeytyvän hiilihydraatin määrä / 100. Aterian
glykemiakuormaa määritettäessä lasketaan yhteen sen
sisältämien ruoka-aineiden GL-arvot.

Glykeeminen indeksi
Glykeeminen indeksi määrittelee ruoka-aineen imeytyvien
hiilihydraattien aiheuttaman vaikutuksen verensokeriin
verrattuna referenssiruoka-aineeseen kuten glukoosiliuokseen
tai valkoiseen leipään.
Hiilihydraatin korkea GI kertoo, että se kohottaa verensokeria
nopeasti ja vereen vapautuu paljon insuliinia. Matala GI
kertoo, että hiilihydraattien imeytyminen on hitaampaa ja
tasaisempaa.
Runsaasti prosessoidut hiilihydraatit, kuten leivokset,
karamellit ja valkoinen leipä sekä runsaasti tärkkelystä
sisältävät hiilihydraatit, kuten perunat ja riisi, ovat
korkean glykeemisen indeksin ruokia ja ne kohottavat
verensokeri- ja insuliinitasoja nopeasti aterian jälkeen.
Määrä on kuitenkin laatua keskeisemmässä asemassa, joten
glykeeminen kuorma on parempi indikaattori aterian
vaikutuksista verensokeri- ja insuliinitasoihin.
Jotkin hiilihydraatit, kuten kaura, kohottavat veren
glukoositasoja hitaasti ja tasaisesti. Niiden glykeeminen
indeksi on matala.
Nettohiilihydraatit
Nettohiilihydraattien määrä saadaan, kun hiilihydraattien
kokonaismäärästä vähennetään kuidut ja sokerialkoholit.
Sokerialkoholeilla
on
minimaalinen
vaikutus
veren
sokeripitoisuuteen. Atkinsin mukaan parhaita hiilihydraatteja
ovat ne, joiden glykeeminen kuorma on vähäisin.

Vitamiinit lisäravinteina
Atkinsin ruokavaliossa vältetään monia mineraali- ja
vitamiinirikkaita vihanneksia ja hedelmiä, joten vitamiini- ja
mineraalilisien ottaminen on suositeltavaa Atkinsin dieetin
aikana.

Kuinka Atkinsin ruokavalio toimii?
Atkinsin ruokavalion neljä perustavoitetta:
Laihtuminen
Painonhallinta
Hyvä terveys
Sairauksien ehkäisy
Atkinsin ruokavalion tavoitteena on muuttaa elimistön energiaaineenvaihdunta sokeripolttoisesta rasvapolttoiseksi. Se
muistuttaa monin tavoin muita vähähiilihydraattisia
ruokavalioita, kuten ketogeenistä ruokavaliota.
Hiilihydraattien korvaaminen rasvalla ja proteiineilla ohjaa
elimistön käyttämään energianlähteenä ravinnon sisältämien
rasvojen lisäksi kehoon varastoituneita rasvoja.
Aloittaminen
Atkinsin dieetti aloitetaan kahden viikon idnuktiovaiheella,
jossa hiilihydraattien saanti rajoitetaan alle 20 grammaan
vuorokaudessa. Tavoitteena on elimistön ketoositilan nopea
saavuttaminen.
Induktion jälkeen hiilihydraattien määrää nostetaan kuukausien
mittaan eri vaiheissa vähitellen, kunnes saavutetaan
ihannepaino ja sopiva ylläpitotaso.
Ruokavalion laihduttava vaikutus perustuu siihen, että
elimistö oppii käyttämään energianlähteenä rasvasoluihin
varastoimiaan rasvoja, kun energia-aineenvaihdunnan kannalta
nopeita ja helppoja hiilihydraatteja ei ole tarjolla ja veren
insuliinitaso pidetään hiilihydraatteja rajoittamalla
matalana.
Toisaalta Atkinsin ruokavalio hillitsee myös ruokahalua,
jolloin ravinnosta saatava energiamäärä laskee luonnostaan.
Huomioi ennen Atkinsin dieetin aloittamista!

Jos sairastat jotain kroonista sairautta ja syöt siihen
säännöllisesti lääkkeitä, sinun on syytä neuvotella lääkärin
tai ravitsemusasiantuntijan kanssa ennen Atkinsin ruokavalion
aloittamista.
Eräillä lääkkeillä, kuten insuliinilla, voi Atkinsin
ruokavaliota noudatettaessa olla odottamattomia ja
negatiivisia vaikutuksia.
Muista juoda riittävästi
Atkinsin dieetti on diureettinen, eli nesteitä poistava, joten
myös nesteitä poistavien lääkkeiden ja muiden diureettien,
kuten kahvin ja alkoholin välttäminen on suotavaa dieetin
aikana. Riittävän nesteensaannin turvaaminen ja kehon
nestetasapainon ylläpitäminen on Atkinsin ruokavaliossa
erittäin tärkeää. Nestehukka aiheuttaa yleensä päänsärkyä,
joten Atkinsin ruokavalioon liittyvä päänsärky viittaa usein
liian vähäiseen nesteytykseen.
Diabeetikoilla insuliinintarve muuttuu Atkinsin ruokavalion
seurauksena, joten on ehdottoman tärkeää, että diabetesta
sairastavat neuvottelevat Atkinsin ruokavalioon siirtymisestä
lääkärin kanssa ja noudattavat ruokavaliota asiantuntijan tai
lääkärin valvonnassa.

Induktio ja syöminen
Atkinsin ruokavaliossa ketoosi käynnistetään nopeasti
pudottamalla syötyjen hiilihydraattien määrä alle 20 grammaan
vuorokaudessa. Tämä induktiovaihe jatkuu kaksi viikkoa.
Proteiineja ja rasvaa voi induktiovaiheen aikana syödä
nälkäänsä rajoituksetta.
Ruokavalioon sopivat kaikki lihat, kalat, linnut, äyriäiset,
kananmunat ja juustot ja vihannekset, joissa on alle 10 %
hiilihydraatteja. Atkinsin ruokavaliossa ei syödä induktio-,
laihdutus- ja esiylläpitovaiheen aikana hedelmiä, viljoja,
margariinia, tärkkelystä (kuten perunat, riisi, maissi),
pastoja tai vähärasvaisia maitotuotteita.

Hiilihydraattien rajoittamisesta seuraava verensokerin lasku
aktivoi haiman erittämään insuliinin vastavaikuttajaa,
glukagonia, joka käynnistää ketogeneesin ja glukoneogeneesin.
Glukagoni myös aktivoi soluissa tapahtuvan β-oksidaation
käynnistymisen.
β-oksidaatio
β-oksidaatio
tapahtuu
solujen
mitokondrioissa
ja
peroksisomeissa. Oksidaatiossa ravinnon ja rasvasolujen
rasvahappojen β-hiiliä hapetetaan karbonyyleiksi. Reaktioketju
tapahtuu neljässä vaiheessa:
– Dehydraus
– Hydraatio
– Hapetus-pelkistysreaktio
– Tiolyysi
Reaktiosarja toistuu, kunnes rasvahappo on kulunut loppuun.
Joka
toistossa
rasvahapoista
asetyylikoentsyymi-A:na.
Tiolyysin

poistuu
2
hiiltä
asetyylikoentsyymi-A

siirtyy yleensä sitruunahappokiertoon mennen siten ATP:n
tuottoon. Muissa vaiheissa saadut NADH ja FADH2 päätyvät ATP:n
tuottoon menemällä
Lähde: Wikipedia

mitokondrion

elektroninsiirtoketjuun.

Kuvakaappauksen lähde. Wikipedia

Ketoosin käynnistyminen
Tavoitteena oleva ketoosi saavutetaan yleensä parissa
viikossa, kun maksan ja lihasten polysakkarideista muodostuvat
glykogeenivarastot tyhjenevät. Tämän vaiheen tavoitteena on
katkaista energia-aineenvaihdunnan hiilihydraattiriippuvuus ja
siirtää elimistön aineenvaihdunta käyttämään sokerin sijasta
rasvaa ja varastorasvoja energianlähteenä.
Atkinsin ruokavalion alkuvaiheessa elimistöstä poistuu paljon
nesteitä. Ensimmäisen puolentoista viikon aikana painonpudotus
johtuu pääasiassa elimistöstä poistuvista nesteistä.

Atkinsin
vaihetta

dieetti

sisältää

neljä

Vaihe 1: Induktio
Hiilihydraattien saanti lasketaan alle 20 grammaan päivässä.
Päivittäiset hiilihydraatit saadaan hyvin vähän tärkkelystä ja
hiilihydraatteja sisältävistä vihanneksista.
Ruokavaliossa syödään runsaasti rasvaa ja proteiineja sekä
salaatteja tms. vihreitä lehtivihanneksia.

Vaihe
2:
Jatkuva
tasapainottaminen

laihtuminen

/

Ravinnerikkaita ja runsaasti kuituja sisältäviä ruokia
lisätään päivittäiseen ruokavalioon. Hiilihydraattien

päivittäistä määrää nostetaan viidellä grammalla kerrallaan
niin kauan kuin laihtuminen jatkuu.
Sallittuihin ruokiin sisältyvät edellisten lisäksi mm.
pähkinät, vähähiilihydraattiset vihannekset ja vähäinen määrä
hedelmää.

Vaihe 3: Esiylläpitovaihe
Hiilihydraattien määrää nostetaan tasolle, jossa painonpudotus
hidastuu tai loppuu. (25-90 g /vuorokausi), kun dieetissä on
päästy noin viiden kilon päähän tavoitepainosta. Tämä
esiylläpitovaihe jatkuu vähintään 2 kuukautta siten, että
painoa putoaa alle puoli kiloa viikossa.

Vaihe 4: Ylläpitovaihe
Kun asetettu tavoitepaino on saavutettu, siirrytään Atkinsin
dieetissä ylläpitovaiheeseen. Laihduttaja lisää ruokavalioonsa
monipuolisesti erilaisia hiilihydraatteja, mutta tarkkailee
samalla, että paino pysyy vakiona, eikä lähde kasvuun.
Ylläpitovaiheessa ketoosi ei enää ole tarpeellinen.
Ylläpitovaiheen aikana voi jo syödä lihan ja rasvan lisäksi
monipuolisemmin useimpia vihanneksia, pähkinöitä, marjoja ja
kokojyväviljoja sekä joskus hiukan perunaa ja hedelmiä.
Lisättyä sokeria ei suositella. Alkoholia ja kahvia tulee
käyttää kohtuudella. Robert Atkinsin mukaan liikunta on tärkeä
osa Atkinsin laihdutusohjelmaa.
Atkins suositteli, että tyydyttyneen rasvan osuus
päivittäisestä energiansaannista pysyisi alle 20 prosentissa.

Atkins 40:
Atkinsin ruokavaliosta on olemassa erilaisia variaatioita.
Atkins 40 on hieman helpompi noudattaa, sillä alun
induktiovaiheessa saa syödä 40 grammaa hiilihydraatteja
vuorokaudessa.

Atkinsin ruokavaliota noudatettaessa omaan hyvinvointiin tulee
kiinnittää huomiota. Ruokavalio ei välttämättä sovi kaikille.
Jos paino alkaa nousta, päivittäisten hiilihydraattien määrää
tulee jälleen laskea laihduttavalle tasolle.

Atkins ja kasvisruokavalio
Atkinsin dieetin noudattaminen kasvisruokavaliona on
ongelmallista, koska kasviproteiinit esiintyvät yleensä
yhdessä hiilihydraattien kanssa. Dieetistä voi toisaalta
muokata
kasvisruokavalion,
kun
siihen
sisällyttää
maitotuotteita ja kananmunia. Lakto-ovovegetaristinen Atkinsin
dieetti suositellaan aloittamaan kakkosvaiheesta, eli jatkuvan
painonpudotuksen vaiheesta, jossa
pidetään 30 grammassa vuorokaudessa.

hiilihydraattien

määrä

Atkinsin kasvisversio sisältää runsaasti kasviöljyjä. Myös
vegaaninen
Atkinsin
dieetti
on
mahdollinen,
jos
hiilihydraattien määrä pidetään 50 grammassa päivässä, mutta
siinä proteiinien saannin kanssa on oltava erityisen tarkkana.
Proteiininlähteiksi soveltuvat esimerkiksi siemenet, pähkinät,
soijaruoat, kvinoa ja vegaanisessa Atkinsin dieetissä myös
palkokasvit.

Mitä Atkinsin dieetissä saa ja ei saa
syödä
Syötävät ruoat:
Laihduttajat saavat syödä avokadoja, sillä ne sisältävät
terveellisiä rasvoja.
kaikki lihat ovat
rasvaiset kalat ja äyriäiset
munat
avokadot
vähän hiilihydraatteja sisältävät vihannekset, kuten
valkokaali, parsakaali ja parsa

täysirasvaiset maitotuotteet, kuten juustot
pähkinät ja siemenet
terveelliset rasvat, kuten neitsytoliiviöljy, kookosöljy
ja avokadoöljy
Dieettiin sopivia juomia ovat vesi, kahvi ja vihreä tee
Päivän ruokavalio on esimerkiksi tällainen:
Aamiainen: Juustomunakas
sisältäviä vihanneksia

ja

vähän

hiilihydraatteja

Lounas: Kanasalaatti ja pähkinöitä
Päivällinen: Lihapullia ja vähähiilihydraattisia
vihanneksia
Välipaloiksi sopivat esimerkiksi pähkinät,
kananmunat ja kreikkalainen jogurtti

siemenet,

Vältettävät ruoat:
sokeri, virvoitusjuomat, leivokset ja makeiset
kaikki viljat, kuten vehnä, speltti ja riisi
vähärasvaiset laihdutusruoat, koska niissä rasva on
usein korvattu hiilihydraateilla
palkokasvit, kuten linssit, pavut, herneet
Induktiovaiheen aikana runsashiilihydraattisia hedelmiä, kuten
banaaneita, omenoita ja rypäleitä sekä runsashiilihydraattisia
vihanneksia, kuten porkkanoita, tulee välttää.

TL;DR
Atkinsin mukaan verensokeri ja pohjukaissuolen erittämä GIPhormoni stimuloivat insuliinin eritystä ja insuliinia
tarvitaan rasvan ja sokereiden varastoimiseen rasvasoluihin.
Rasvasoluissa myös sokerimolekyyleistä syntetisoidaan
rasvahappoja.
Insuliinin
erityksen
vähentäminen
hiilihydraattien
rajoittamisella
vähentää
rasvan
varastoitumista, tehostaa varastorasvojen käyttämistä
energiaksi ja auttaa laihduttamaan.

Kritiikki
”Insuliinilla on aineenvaihdunnassa muitakin tehtäviä.
Verensokerin ohella se säätelee myös rasvahappojen siirtymistä

verestä rasvasoluihin, jotka varastoivat ne rasvana.
Varastorasva on juuri sitä tuttua rasvaa, jota nimitämme
läskiksi. – – – Vaikka päättely insuliinista saattaa kuulostaa
loogiselta, se on täysin virheellinen yksinkertaistus. Sen
esittäjät ovat poimineet ihmisen aineenvaihdunnasta yhden
palan ymmärtämättä rasvan varastoitumisen kokonaisuutta.”
Sisätautien erikoislääkäri Pertti Mustajoki – Duodecim
Pertti Mustajoki korostaa, että Atkinsin dieetin laihduttavat
ominaisuudet perustuvat siihen, että Atkinsin ruokavaliota
noudattava saa ravinnostaan vähemmän kaloreita. Vastakkain
ovat klassinen kaloriteoria ja uudempi aineenvaihdunnan
erilaisia mekanismeja korostava näkemys. Tutkimuksissa on
osoitettu, että vähähiilihydraattinen ruokavalio laihduttaa
vähän kaloreita sisältävää ravintoa selvästi tehokkaammin
dieetin ensimmäiset kuukaudet, mutta erot ruokavalioiden
välillä tasoittuvat noin vuoden laihduttamisen jälkeen.
”Oikeastaan

ei

tarvita

edellä

kuvattujen

monimutkaisten

aineenvaihdunnan
tapahtumien
tuntemusta.
Energian
häviämättömyyden lain perusteella voidaan helposti ymmärtää,
että painonhallinnassa ruuan rasva ei suinkaan ole viaton. Jos
saamme ruuasta energiaa enemmän kuin ”poltamme” eli kulutamme,
ainoa mahdollisuus on varastoida se. Ylimääräinen energia ei
voi hävitä. Se jää meihin, oli se sitten peräisin
hiilihydraateista, proteiinista tai rasvoista.” Sisätautien
erikoislääkäri Pertti Mustajoki – Duodecim

Kuinka
rasvasolut
painonhallintaan?

vaikuttavat

Rasvasolut eli adiposyytit tai liposyytit ovat kantasoluista
kehittyneitä soluja, joiden tärkein tehtävä on varastoida
ylimääräistä energiaa. Ihmisillä on kahdenlaisia rasvasoluja:
valkoisia rasvasoluja (WAT) ja ruskeita rasvasoluja (BAT).
Ravinnon

sisältämä

ylimääräinen

energia

varastoidaan

rasvasoluihin. Kun rasvasolut täyttyvät ja kasvavat riittävän
suuriksi, ne jakautuvat ja tekevät näin varastoitavalle
energialle enemmän tilaa.
Kerran muodostuneet rasvasolut eivät katoa mihinkään, vaikka
paino putoaisi. Se on eräs laihduttamisen vaikeuteen
vaikuttava tekijä. Laihtumisen ja lihomisen seurauksena
rasvasoluihin varastoituneen rasvan määrä vaihtelee; solut
eivät katoa.

Valkoiset rasvasolut
Valkoiset rasvasolut ovat yhden nesterakkulan soluja, jotka
sisältävät ohuen sytoplasman ympäröimän ”rasvapisaran”.
Valkoiset
rasvasolut
triglyseridejä.

varastoivat

ensisijaisesti

Valkoiset rasvasolut muistuttavat toiminnaltaan elintä, sillä
ne erittävät aineenvaihduntaan vaikuttavia hormoneja,
adipokiinejä kuten resistiiniä, adiponektiinia, leptiiniä ja
apeliinia.
Näillä
hormoneilla
on
suuri
vaikutus
painonhallintaan. Esimerkiksi rasvasolujen erittämä leptiini
kertoo aivoille, kun kehon energiavarastot ovat täyttyneet.
Leptiini on siis kylläisyyshormoni.
Mitä enemmän ihmisellä on rasvasoluja, sitä hitaammin kehon
energiavarastot täyttyvät ja rasvasolujen kemiallinen viesti
energiavarastojen täyttymisestä hidastuu.
Suuri määrä energiatyydyttyneitä rasvasoluja voi aiheuttaa
leptiinisignaaleilla
eräänlaisen
oikosulun
aivojen
leptiinireseptoreissa.
Tällainen
aiheuttaa
leptiiniresistenssin, jossa aivot eivät enää reagoi
kylläisyyshormoniin normaalisti. Kun rasvasolujen määrä kasvaa
tai leptiinin toiminta heikkenee, ihminen syö enemmän kuin
tarvitsee.
Ihmisellä on keskimäärin 30 miljardia valkoista rasvasolua,
joihin on varastoitunut noin 13,5 kiloa rasvaa.

Ruskeat rasvasolut
Ruskeat rasvasolut sisältävät useita nesterakkuloita, joihin
on varastoitunut rasvapisaroita. Ruskeat rasvasolut poikkeavat
valkoisista rasvasoluista erityisesti koska ne sisältävät
runsaasti energiaa tuottavia mitokondrioita. Ruskeaa rasvaa
kutsutaan joskus vauvanrasvaksi ja se tuottaa elimistöön
lämpöä.
Atkinsin dieetti voi vaikuttaa suotuisasti tyypin 2 diabetesta
tai metabolista oireyhtymää sairastavien terveyteen ja
vähentää lääkkeiden tarvetta. Diabetekseen erikoistuneet
lääkärit varoittavat kuitenkin, että Atkinsin dieetti ei ole
yksinkertainen ratkaisu tyypin 2 diabeteksen hoitoon, vaikka
hiilihydraattien ja glukoosin saannin seuraaminen on tärkeä
osa diabeteksen hoitoa.

Entä
vaikutukset
Atkinsin dieetti?

–

toimiiko

Atkinsin ruokavalion tavoitteena on laihtua ja ehkäistä eräitä
sairauksia, kuten metabolista oireyhtymää, tyypin 2
diabetesta, korkeaa
verisuonitauteja.

verenpainetta

sekä

sydän-

ja

Tutkimuksen mukaan useimmat lopettavat Atkinsin ruokavalion
noudattamisen 2-3 vuodessa.
Stanfordin yliopiston tutkimuksessa Atkinsin dieettiä
noudattavien verenpaine ja kolesterolitasot kehittyivät
suotuisaan suuntaan, ja dieetti laihdutti tehokkaammin kuin
vertailtavat laihdutusruokavaliot.
Ruokavalion alkuvaiheessa joillain laihduttajilla ilmenee:
päänsärkyä
huimausta
heikotusta
väsymystä
ummetusta
Atkinsin dieetin puolestapuhujien mukaan ruokavalio sopii
painonpudotuksen ohella diabeteksen ja korkean verenpaineen
hoitoon. Muunneltua Atkinsin dieettiä käytetään myös lasten
vaikean epilepsian lääketieteelliseen hoitoon.

Hyödyt
Ruokavalion
kehittäjän
Robert
Atkinsin
vähähiilihydraattisen ruokavalion etuja ovat:

mukaan

Ruoan määrää tai kalorimäärää ei rajoiteta
Nälkää ei tarvitse tuntea
Ruokahalu vähenee
Ruoansulatus paranee
Paino laskee eikä tule takaisin, koska ruokavalio sopii
pysyvään painonhallintaan
Useimmat ylipainoisuuteen liittyvät terveysongelmat
helpottuvat
Atkinsin mukaan vähän hiilihydraatteja sisältävän ketogeenisen
ruokavalion myötä veren kolesteroliarvot paranevat ja
sydäntautien riski vähenee. Atkinsin mukaansa ruokavalioon
liitetyt terveysongelmat eivät johdu rasvasta, vaan 1800-luvun
jälkeen yleistyneiden
käytöstä.

prosessoitujen

hiilihydraattien

ketogeenisen ruokavalion hyötyjä:
1. Vähähiilihydraattinen
ruokahalua

ruokavalio

vähentää

Monissa laihdutusruokavalioissa jatkuva näläntunne tuottaa
ongelmia. Se johtaa helposti dieetin lopettamiseen.
Vähähiilihydraattinen ruokavalio ylläpitää kylläisyyden
tunnetta erinomaisesti, vaikka se samalla leikkaa
energiansaantia.
Tutkimusten mukaan hiilihydraatteja rasvalla ja proteiineilla
korvaavat saavat ravinnosta vähemmän kaloreita kuin
hiilihydraattipainotteista ruokavaliota noudattavat.

2.
Atkinsin
dieetti
on
tehokkain
laihdutusruokavalio ensimmäiset kuukaudet
Hiilihydraattien rajoittaminen on yksinkertaisin ja tehokkain
tapa laihtua. Tutkimusten mukaan vähän hiilihydraatteja
sisältävää ruokavaliota noudattavat laihtuvat nopeammin kuin
laihduttajat, jotka rajoittavat rasvaa ja laskevat kaloreita.

Tutkimuksissa, joissa on vertailtu vähähiilihydraattisen
ruokavalion
ja
vähärasvaisen
ruokavalion
tehoa
laihduttamisessa, on havaittu, että hiilihydraatteja
rajoittamalla laihtuu selvästi nopeammin ja enemmän tuntematta
nälkää.
Vähän hiilihydraatteja sisältävä dieetti on muita
laihdutusruokavalioita tehokkaampi ensimmäisen puolen vuoden
aikana, mutta sen jälkeen erot ruokavalioiden välillä
tasoittuvat.

3. Viskeraalinen vyötärölihavuus vähenee selvästi
Kaikki rasvat eivät ole samanarvoisia. Pahinta elimistöön
kertyvää rasvaa on vatsaonteloon elinten ympärille
varastoituva viskeraalinen rasva eli sisälmysrasva.
Sillä mihin kehon osaan rasva varastoituu, on merkitystä
terveyden ja sairastumisriskin kannalta. Viskeraalinen rasva
on yleisintä ylipainoisilla miehillä. Vyötärölihavuuteen
liittyy usein myös maksan rasvoittuminen.
Viskeraalinen rasva kerääntyy vatsaontelossa elinten ympärille
ja kasvattaa inflammaation sekä insuliiniresistenssin riskiä.
Vähän hiilihydraatteja sisältävät ruokavaliot, kuten Atkinsin
dieetti,
vähentävät
hyvin
tehokkaasti
erityisesti
vatsaonteloon kerääntyvää viskeraalista rasvaa.

4.
Triglyseridien
merkittävästi

määrä

veressä

laskee

Triglyseridit ovat verenkierrossa kiertäviä vapaita
rasvahappoja. Koholla olevat triglyseridit on tunnettu
sydäntautien riskitekijä. Runsaasti hiilihydraatteja sisältävä
ravinto
ja
etenkin
fruktoosi
kasvattavat
veren
triglyseridipitoisuutta.
Hiilihydraatteja rajoittavassa ruokavaliossa veren vapaat
rasvahapot – triglyseridit siirtyvät ketoaineiden ja

energiantuotantoon.

5. Atkinsin ruokavalio
kolesterolin määrää

lisää

hyvän

HDL-

HDL tunnetaan ns. ”hyvänä” kolesterolina: ts. mitä enemmän
HDL-kolesterolia veressä on suhteessa LDL-kolesteroliin, sitä
pienempi sydäntautiriski. Vastaavasti LDL-kolesterolin kasvu
kasvattaa sydäntautien riskiä.
Paras tapa lisätä hyvän HDL-kolesterolin määrää, on syödä
rasvaa. Atkinsin ruokavalio ja muut ketogeeniset ruokavaliot
ovat runsasrasvaisia dieettejä. Lähde1, Lähde2.

6. Veren sokeri- ja insuliinipitoisuus laskee
Vähähiilihydraattiset ja ketogeeniset ruokavaliot saattavat
vähentää lääkkeiden tarvetta metabolista oireyhtymää ja tyypin
2 diabetesta sairastavilla. Hiilihydraattien rajoittaminen
laskee verensokeria ja veren insuliinitasoja.
Joidenkin aikuistyypin diabetesta sairastavien insuliinintarve
laskee Atkinsin ruokavalion myötä jopa 50 %. Yhden tutkimuksen
mukaan tyypin 2 diabetesta sairastavista 95 prosenttia vähensi
lääkkeiden käyttöä 6 kuukauden sisällä Atkinsin dietiin
aloittamisesta. Lähde.
Jos sairastat diabetesta ja aloitat vähähiilihydraattisen ja
ketogeenisen ruokavalion, konsultoi asiasta lääkäriäs, sillä
riskinä on hypglykemia.

7. Atkinsin ruokavalio voi laskea verenpainetta
Kohonnut verenpaine lisää sydän- ja verisuonitautien riskiä.
Vähän hiilihydraatteja sisältävät ruokavaliot voivat joidenkin
tutkimusten mukaan laskea verenpainetta.
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