Ketogeeninen ruokavalio ja MS
Noudatin vähähiilihydraattista ruokavaliota vuosia sitten.
Kokeilu jäi vain vajaan vuoden mittaiseksi, mutta kokemukseni
olivat sekä painonhallinnan että yleisen hyvinvoinnin kannalta
rohkaisevia. Oloni oli erinomaisen hyvä ja painoni laski.
Ruokavalion noudattaminen kaatui jouluherkkuihin. Noiden
aikojen jälkeen olen lihonut 20 kiloa ja rasvaa on kerääntynyt
erityisesti keskivartalolle haitallisena
läskinä. On aika tehdä jotain.

viskeraalisena

Ketogeeninen ruokavalio ja MS selvittää vähän hiilihydraatteja
ja runsaasti rasvaa sisältävän ruokavalion vaikutuksia
etenevää MS-tautia sairastavan terveyteen.
Ketogeeninen ruokavalio herättää voimakkaita tunteita. Monien
on yhä vaikea hyväksyä sitä, että syöty rasva voi laihduttaa.
Ketogeeninen ruokavalio kuitenkin toimii mainiosti
laihdutusruokavaliona.
MS on siinä mielessä viheliäinen sairaus, että se vaikuttaa
vääjäämättä fyysiseen aktiivisuuteen. Painoa alkaa kertyä
huomaamatta. Minä olen nauttinut invaliditeetin tuomasta
joutenolosta syömällä epäterveellisesti ja juomalla pikkukylän
vuosittaista vedenkulutusta vastaavan määrän olutta. Siinäpä
tekosyyt.

Mitä ketogeenisella ruokavaliolla
tarkoitetaan?
Ketogeeninen dieetti on vähähiilihydraattinen ja runsaasti
rasvaa sisältävä ruokavalio. Proteiinien määrä pidetään
ruokavaliossa maltillisena.
Evidenssiä tämän ruokavalion hyödyistä laihdutusruokavaliona
on runsaasti. Sen sijaan näyttö siitä, että ketogeeninen

ruokavalio helpottaisi etenevän multippeliskleroosin oireita,
on vähäistä.
Laihtumisella ja elimistön hiljaisen tulehduksen –
inflammaation – hillitsemisellä on terveyttä edistäviä
vaikutuksia. En usko, että ruokavalio tekee ihmeitä
sairaudelleni, mutta toivon laihtuvani sen avulla.
Ruokavaliossa hiilihydraattien, kuten tärkkelyksen ja
sokereiden määrää rajoitetaan. Tämä tarkoittaa, että monet
yleiset ruoka-aineet, kuten perunat, pastat, riisi, leivät ja
hedelmät ovat rajoitettavien ravintoaineiden listalla.

Lihakasvis-vartaat
Ruokavalion puolestapuhujat korostavat, että ketogeeninen
ruokavalio voi auttaa laihtumaan ja hillitsemään
keskushermostoa degeneroivia tulehdusreaktioita.

Ketogeenisen aineenvaihdunnan perusteet
ja toivotut hyödyt
Ketogeeninen
ruokavalio
voi
mahdollisesti
hillitä
multippeliskleroosin oireita. Mihin ruokavalio ja tällaiset
väitteet perustuvat?
Ketogeenisen ruokavalion tarkoituksena on ohjata solujen
energia-aineenvaihdunta sokeripolttoisesta rasvapolttoiseksi.
Kehon energiantuotantoa säätelee monet hormonit ja entsyymit,
joista ketogeenisen ruokavalion kannalta mielenkiintoisimpia
ovat insuliini ja glukagoni.
Ketogeeninen ruokavalio perustuu pitkälti juuri insuliinin ja
glukagonin toiminnan ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen.
Solujen energiantuotanto
Solut rakastavat glukoosia, sillä se on helppo ja nopea
energianlähde. Ruoansulatuskanavassa hiilihydraatit, kuten
tärkkelystä sisältävät perunat ja riisi, pilkotaan sokereiksi
ja muiksi ravinteiksi. Glukoosi kulkee ohutsuolen endoteelin
läpi verenkiertoon eräiden glut-molekyylien kuljettamana ja
kohottaa verensokeria.
Haima reagoi sokeripitoisuuden lisääntymiseen erittämällä
vereen insuliinia. Insuliinimolekyylit kiinnittyvät solujen
insuliinireseptoreihin, jolloin solun sisältämät solukalvon
läpäisevät glukoosia kuljettavat kanavat tulevat solukalvolle.
Näiden avulla glukoosi pääsee soluun.
Solun
sytoplasmassa
käynnistyy
glykolyysi,
jossa
glukoosimolekyyli pilkotaan kahdeksi pyruvaatiksi. Reaktiossa
syntyy myös kaksi korkeaenergistä ATP-molekyyliä ja kuusi
vetyionia kumpaakin pyruvaattia kohden. Syntyneet 12 protonia
pelkistävät NAD + ja NADP + (dyhydronikotiiniamidi-adeniinidikuleotidi– -fosfatti) ionit.
NADH

ja
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siirtävät
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elektronisiirtoketjun käyttöön, jos happea on riittävästi
soluhengityksen käynnistämiseen. Anaerobinen (hapeton)
energiantuotanto loppuu siihen, että pyruvaatit pelkistyvät
laktaatiksi.

Sitruunahappokierto
Kuvan lähde: Wikipedia
Aerobinen
(hapellinen)
energiantuotanto
jatkuu
soluhengityksenä sitruunahappokierrossa sellaisissa soluissa,
joilla on käytettävänään happea ja mitokondrioita.
Sitruunahappokierto (Krebsin sykli, trikarboksyylihappokierto
(TCA-kierto))
käynnistyy
sitraattisyntaasientsyymin
katalysoidessa sitraatin muodostumista oksaaliasetaatista ja
asetyylikoentsyymi-A:sta.
Sitraatista kierto etenee isositraattiin, siitä alfaketoglutaraattiin, edelleen sukkinyyli-koentsyymi-A:han,
sitten sukkinaattiin, edelleen fumaraattiin, sitten
malaattiin, kunnes kierto palaa oksaaliasetaattiin. Tuloksena
asetyyliryhmä on hapetettu täydellisesti hiilidioksidiksi ja
kolme NADH:ta, yksi FADH2 ja yksi GTP on tuotettu.

Ketoilijoiden kannalta oleellista on, että rasva muutetaan
sitruunahappokierron väliaineeksi – asetyylikoentsyymi-A:ksi.
Ennen kuin hiilihydraatit ja rasvat voivat tulla mukaan
sitruunahappokiertoon, solussa tapahtuvien muiden prosessien
on muutettava ne sopivaan muotoon asetyyliryhmäksi, joka
sitoutuu koentsyymi-A:n kanssa aktiiviseksi etikkahapoksi eli
asetyylikoentsyymi-A:ksi.
Mitokondrioissa tapahtuvassa sitruunahappokierrossa syntyy
vielä parikymmentä korkeaenergistä ATP-molekyyliä ja protoneja
elektroninsiirtoketjuun. Soluhengityksen lopputuotteena on
vettä ja hiilidioksidia, jotka poistuvat ihon ja hengityksen
kautta. Sokerit ja rasvat siis palavat solujen mitokondrioissa
vedeksi ja hiilidioksidiksi. Glukoosi kelpaa sellaisenaan
solujen energiantuotantoon. Rasvat ja proteiinit on ensin
muokattava asetyylikoentsyymi-A:ksi ja sokerit glukoosiksi.
Kun elimistö pakotetaan hyödyntämään rasvasoluihin varastoitua
rasvaa energianlähteenä,
huomattavasti.

läskin

palaminen

tehostuu

Kaikki sokerit eivät kelpaa suoraan energiantuotantoon, vaan
ne pitää ensin muuttaa glukoosiksi ja glykogeeneiksi, jotka
muodostuvat jopa kymmenistä tuhansista yksittäisistä
glukoosimolekyyleistä. Ravinnosta saatavan fruktoosin
aineenvaihdunta eli fruktolyysi tapahtuu maksassa. Suurin osa
fruktoosista syntetisoidaan glykogeeneiksi maksan nopeisiin
sokerivarastoihin. Osa fruktoosista muutetaan maksassa
glukoosiksi, joka vapautuu verenkiertoon ja ravitsee solujen
energiantarvetta. Pari prosenttia fruktoosista muutetaan
maksassa suoraan triglyserideiksi eli varastorasvaksi.
Fruktoosin aineenvaihdunta rasittaa ja voi pahimmillaan
rasvoittaa maksaa. Ilmeisesti epidemiaksi äitynyt alkoholista
riippumaton rasvamaksa palautuu väestön ylettömään sokerin
kulutukseen.
Jos veressä on liikaa glukoosia solujen ravinteiksi sekä

lihasten ja maksan glykogeenivarastoihin, aineenvaihdunta
alkaa muuttaa sokereita triglyserideiksi eli varastorasvaksi
de novo lipogeneesissa. Insuliini osallistuu myös
rasvanhappojen varastoimiseen rasvasoluihin. Tähän perustuu
sokereiden lihottava vaikutus.
Kun veren sokeripitoisuus laskee, haima erittää vereen
glukagonia. Glukagoni on insuliinin vastavaikuttaja ja sillä
on monia tärkeitä tehtäviä aineenvaihdunnan säätelyssä.
1. Glukagoni purkaa maksan glykogeenivarastoja glukoosiksi
verenkiertoon solujen energiantuotannon turvaamiseksi ja
lihasten glykogeenivarastoja lihasten energiantuotantoon.
2. Glukagonin vaikutuksesta rasvasoluihin varastoituja
triglyseridejä vapautuu verenkiertoon. Maksassa ja munuaisissa
käynnistyvät ketogeneesi ja glukoneogeneesi. Ne valmistavat
verenkiertoon vapautuneista vapaista rasvahapoista yms.
aineista solujen energiantuotantoon kelpaavia ketoaineita ja
glukoosia. Glukoneogeneesi syntetisoi mm. vapaista
aminohapoista
glukoosia.
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Verensokerin kohotessa insuliini keskeyttää ketogeneesin ja
glukoneogeneesin.
3. Rasvahappojen beetaoksidaatio käynnistyy
Beetaoksidaatiossa rasvahappoketjusta muodostetaan ketohappoja
siten, että kolmanteen hiileen liittyy ketoryhmä. Sen edellä
oleva kahden hiilen mittainen ketju karboksyyliryhmineen
irrotetaan muodostamaan asetyylikoentsyymi-A-molekyyli ja
jäljellä oleva hiiliketju aloittaa ketohappojen muodostamisen
alusta, kunnes ketju on pilkottu loppuun. Rasvahapon kohta,
johon ketoryhmä muodostuu, joutuu ensin luovuttamaan 2
protonia,
jotka
NAD+
elektronisiirtoketjulle.
Ketogeenisessä
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muuttaa varastoimiaan rasvoja energiaksi kelpaavaan muotoon,
koska soluille ei tarjota helppoa ja nopeaa glukoosia
energianlähteeksi. Keho siis pakotetaan polttamaan rasvaa.
Tästä ketoosissa ja ketogeenisessä ruokavaliossa on kyse.
Aineenvaihduntaprosessi on täysin luonnollinen. Elimistö osaa
käyttää rasvaa polttoaineena, mutta koska solut on lapsuudesta
lähtien tehokkaasti opetettu käyttämään polttoaineena sokeria,
rasvavarastoja ei juurikaan pureta; lihominen jatkuu niin
kauan kuin tarjolla on helppoja hiilihydraatteja ja veren
insuliinipitoisuus säilyy korkeana. Elimistö alkaa purkaa
rasvavarastoja, kun sille ei tarjota helppoa energiaa.
Tavallaan kaloreita merkittävästi rajoittamalla päädytään
samaan tilanteeseen, jossa kehon on turvauduttava
varastoenergiaan.

Ketoosin hyödyt
Elimistö menee ketoosiin, kun veren sokeripitoisuus ja sen
seurauksena insuliinipitoisuus ovat matalat. Varsinainen

ketoaineita tuottava ketoosi käynnistyy muutamassa
vuorokaudessa, jos hiilihydraattien saantia rajoitetaan 20-50
grammaan vuorokaudessa. Kehon varastoimien rasvojen tehokas
käyttö energianlähteenä alkaa noin kolmessa viikossa
edellyttäen, että hiilihydraattien saanti pysyy hyvin
matalana. Ketoosissa:
paino laskee ja elimistö käyttää
varastorasvoja energianlähteenä
muuttunut aineenvaihdunta suojaa soluja
inflammaatio ja hapetus-pelkistysreaktion
seurauksena syntyneet happiradikaalit
antioksidatiiviset prosessit tehostuvat
stressihormonien määrä elimistössä ja
laskevat

tehokkaasti

epätasapainon
vähenevät ja
stressitasot

Ketogeeninen ruokavalio ja MS
Eräs ketogeeniseen ruokavalioon liitetty vaikutus on se, että
se
suojelee
elimistöä
solutasolla
vaikuttamalla
hapetusstressiin (oksidatiivinen stressi). Verensokerin nousu
assosioituu oksidatiiviseen stressiin ja se ylläpitää
inflammaatiota.
Lihavilla myös ylimääräinen rasvakudos ylläpitää elimistön
tulehdustilaa,
koska
rasvakudos
erittää
erilaisia
tulehdussytokiineja eli tulehdusta välittäviä aineita.
Laihduttaminen vähentää tällaista inflammaatiota ja tehokas
laihtuminen voi laskea tulehdusarvoja (CRP) merkittävästi ja
siten parantaa yleistä terveyttä.
Mitä tutkimukset sanovat?
Saksalaisen 2015 toteutetun seurantatutkimuksen perusteella
ketogeeninen ruokavalio parantaa multippeliskleroosia
sairastavien elämänlaatua. Tutkimuksen miinuksena on, että se
oli hyvin pienimuotoinen (60 osallistujaa) ja kesti vain puoli
vuotta.
Saman vuoden aikana ilmestynyt tutkimusraportti löysi
viitteitä siitä, että ketogeeninen ruokavalio suojaa etenevää
multippeliskleroosia sairastavien keskushermostoa etenevään
multippeliskleroosiin assosioituvilta neurodegeneratiivisilta
tuhoilta.
”Until recently, multiple sclerosis has been viewed as an
entirely inflammatory disease without acknowledgment of the
significant neurodegenerative component responsible for
disease progression and disability. This perspective is being
challenged by observations of a dissociation between
inflammation and neurodegeneration where the neurodegenerative
component may play a more significant role in disease
progression. In this review, we explore the relationship
between mitochondrial dysfunction and neurodegeneration in

multiple sclerosis. We review evidence that the ketogenic diet
can improve mitochondrial function and discuss the potential
of the ketogenic diet in treating progressive multiple
sclerosis for which no treatment currently exists.” Lue
tutkimus tästä.
Ketogeeninen
ruokavalio
näyttää
hyödyttävän
multippeliskleroosia sairastavia solutasolla. Se vähentää
oksidatiivista stressiä ja lisää veren antioksidanttitasoja.
Tämä suojaa hermo- ja aivosoluja neurodegeneraatiolta.
Vastaavia havaintoja on tehty dementian ja Alzheimerin taudin
kohdalla; ketogeeninen ruokavalio on tutkimuksissa liitetty
pienempään muistisairauksien riskiin.

Oksidatiivinen stressi ja antioksidantit
Oksidatiivinen stressi tarkoittaa solujen ja laajemmin koko
elimistön hapetus-pelkistystilan epätasapainoa. Käytännössä
hapettavien tekijöiden liiallinen määrä ja antioksidatiivisten
järjestelmien vajavainen toiminta välittyy reaktiivisten
happi- ja typpiradikaalien kautta, mikä ylläpitää elimistön
inflammaatiota.
Verensokeri vaikuttaa oksidatiiviseen stressiin ja
inflammaatioon sitä enemmän, mitä korkeammalle verensokeri
nousee ja mitä suuremmasta syödystä hiilihydraattimäärästä on
kyse. Suuren glykeemisen kuorman sisältävät ruoka-annokset
nostavat verensokeria rajusti. Oksidatiivisen stressin
aiheuttamia tulehdusta lisääviä vaikutuksia voi vähentää
tulehdusta jarruttavilla tekijöillä: polyfenoleilla, Cvitamiinilla, kanelilla ja etikalla, kuiduilla ja rasvalla.
Miten se toimii?
Reaktiivinen happiradikaali sisältää parittoman elektronin ja
on siksi hyvin reaktiivinen. Energiataloudellisesti parittomat
elektronit ovat epäedullisia ja siksi yhdiste pyrkii
parilliseen elektronimäärään reagoimalla läheisyydessä olevien

muiden yhdisteiden kanssa. Happiradikaali vaurioittaa
kohtaamiaan molekyylejä. Tämä voi ilmetä eri tavoin:
–
Lipidiperoksidaatiossa
rasvat
härskiintyvät.
Oksidatiivisessa stressissä rasvat hapettuvat happiradikaalien
liiallisen määrän vuoksi ja seurauksena voi olla esimerkiksi
rasvakalvojen virheellinen toiminta, joka vaikuttaa hormonien
ja
muiden
viestiaineiden
aikaansaamien
signaalien
välittymisessä solukalvon kautta soluun.
–
Proteiinien
vauriot.
Proteiinit
toimivat
entsyymikatalyytteina, jotka mahdollistavat elintoiminnoille
välttämättömät kemialliset reaktiot. Jotkin proteiinit
toimivat reseptoreina, jotka vastaanottavat soluun tulevia
kemiallisia
viestejä.
Happiradikaalien
vaikutukset
proteiineihin voivat aiheuttaa monenlaisia elintoimintojen
häiriöitä.
– Myös DNA voi vaurioitua hapettumisen seurauksena. Tämä
aiheuttaa geneettisiä vaurioita eli mutaatioita DNA:n
emäsjärjestyksissä. Tällaiset muutokset voivat muuttaa ko.
aluetta koodinaan käyttävän proteiinin rakennetta ja edelleen
pysyvästi solun toimintaa, minkä seurauksena solut saattavat
muuttua pahanlaatuisiksi. Se altistaa syövän kehittymiselle.
Happiradikaaleja syntyy elimistön normaalin toiminnan
seurauksena
esimerkiksi
ruokailun
jälkeen
ja
soluhengityksessä, kun mitokondrioiden elektroninsiirtoketju
käyttää
happea
energiantuotannossa.
Happiradikaalien
muodostuminen on osa perusaineenvaihduntaa, mutta niiden
määrää rajoittaa elimistön omat antioksidatiiviset
järjestelmät. Hapetus-pelkistystiloissa tapahtuvat muutokset
ovat osa solujen välistä viestintämekanismia (redox
signaling). Keho voi hyödyntää happiradikaaleja myös
immuunijärjestelmän osana. Luontainen immuniteetti ja siihen
liittyvät fagosytoivat solut tuhoavat elimistölle vieraita
mikrobeja tuottamalla happiradikaaleja.
Elimistöllä on omia mekanismeja reaktiivisten happiradikaalien
määrän rajoittamiseen. Näistä tärkeimpiä ovat happiradikaaleja

vaarattomiksi molekyyleiksi muuttavat entsyymit, kuten
superoksididismutaasi, katalaasi ja glutationiperoksidaasi.
Ravinnosta saatavat pienimolekyyliset antioksidantit pystyvät
myös inaktivoimaan happiradikaaleja. Antioksidantteihin kuuluu
eräitä vitamiineja ja flavonoideja. Tutuimpia ovat C- ja Evitamiinit.
Liiallinen oksidatiivinen stressi voi johtaa solukuolemaan ja
kudostuhoon. Inflammaatio on kaikkien kroonisten sairauksien
riskitekijä.
Tässä on syytä painottaa sitä, että kovin paljon
tutkimustietoa
ketogeenisen
ruokavalion
hyödyistä
multippeliskleroosia sairastavien oireiden helpottajana ei
ole. Havaitut hyödyt on todennettu lähinnä eläinkokeissa ja
pitkäaikaisvaikutuksista ei ole tietoa. Toisaalta tutkimusten
tulokset ovat hyvin rohkaisevia.

Huomioitavaa
Ketogeenisen ruokavalion noudattaminen voi aiheuttaa
multippeliskleroosia sairastavilla väsymystä (fatiikkia).
Omalla
kohdallani
en
sellaista
huomannut,
mutta
multippeliskleroosi vaikuttaa eri ihmisiin eri tavoin, joten
varoituksen sana on paikallaan.
Usein vähän hiilihydraatteja sisältävää ruokavaliota
noudattavia varoitetaan kuitujen ja välttämättömien
ravintoaineiden
mahdollisista
puutoksista
hiilihydraattirajoitteiden seurauksena. Se voi olla
yksipuolisella ketogeenisella dieetillä ongelma, mutta myös
vähän hiilihydraatteja sisältävällä ruokavaliolla saa kaikki
välttämättömät ravintoaineet ja riittävästi kuituja, jos
ruokavalio on riittävän monipuolinen.
Mitä pitäisi vältellä
Ketoosi edellyttää hiilihydraattien tuntuvaa rajoittamista
päivittäisessä ruokavaliossa ja hiilihydraattien korvaamista

rasvalla ja proteiineilla. Välteltäviä ravintoaineita ovat
erityisesti sokerit ja tärkkelys, jauhot ja niistä valmistetut
ruoat sekä riisi, peruna, maissi ja hedelmät.
Rasvat
Hyväksyttyihin ravintoaineisiin kuuluvat hyvät rasvat ja
proteiinit sekä vähän hiilihydraatteja sisältävät kasvikset ja
pähkinät. Voi kuuluu monissa virallisissa ravintosuosituksissa
vältettäviin epäterveellisiin rasvoihin, mutta minä suhtaudun
voihin äärimmäisen myönteisesti. Sen sijaan margariineja en
mielelläni syö. Voin terveysvaikutuksista vallitsee kaksi
koulukuntaa: klassinen rasvavastainen koulukunta ja uusimpiin
tutkimuksiin perustuva modernimpi lähestymistapa. Jokainen
tehköön
valintansa
itse.
Yhtä
totuutta
voin
terveysvaikutuksista ei ole olemassa.
oliiviöljy
voi (tai ei, jos syö
raffinoituja margariineja)

mieluummin

voimakkaasti

avokadot
pähkinät, mantelit, pistaasit
rasvaiset kalat, kuten lohi, sardiinit ja makrilli
Proteiinit
Ketogeeniseen ruokavalioon voi sisältyä sekä eläin- että
kasvisperäisiä proteiineja.
liha
meijerituotteet (juustot yms.)
munat
pähkinät, maapähkinät ja cashew-pähkinät
Hiilihydraatit
Ketogeenisella
ruokavaliolla
rajoitetaan
seuraavien hiilihydraattien saantia:
sokerit

erityisesti

hedelmämehut, virvoitusjuomat ja makeutetut teet
makeiset ja leivonnaiset
maitoa, sillä se sisältää maitosokeria eli laktoosia
pasta
leipä
pavut
hedelmät
murot, puurot yms.
tärkkelyspitoiset vihannekset, kuten perunat ja maissi
Esimerkki päivän ruoista ketogeenisella ruokavaliolla
Aamiainen
pari paistettua munaa
pekonia
kahvia
Välipala
puolikas avokado, kourallinen pähkinöitä
Lounas
viipaloitua kurpitsaa
lihapullia ja tomaattikastiketta
Välipala
manteleita
Päivällinen
paistettua lohta
kukkakaalia ja voita
pinaattia
Tuo on vain eräs esimerkki päivittäisen ruokavalion
sisällöstä. Tulen lisäämään tänne ketonurkkaukseen erilaisia
hyviksi koettuja reseptejä sekä muuta aihetta sivuavaa infoa.

Lopuksi
En voi sietää sanaa ”karppaaminen”. Siinä on jotenkin
negatiivinen sointi. Lisäksi se kuulostaa pikemminkin
hiilihydraattien syömiseltä kuin niiden rajoittamiselta.
Käytän itse ketoilu-sanaa vähän hiilihydraatteja ja runsaasti
rasvaa sisältävästä ruokavaliosta.
Aloitin ketoilun eilen 2.12.2019. Söin päivän aikana kaksi
ateriaa. Brunssi-lounaalla naudan jauhelihapihvin, runsaasti
paistettua valkosipulilla ja chilillä maustettua kaalipaprika-sekoitusta ja juustoraastetta. Päivällisellä 3
paistettua munaa, kaali-paprikasekoituksen jämät ja paistetun
naudan jauhelihapihvin. Pysyin kylläisenä, enkä kaivannut
välipaloja tai iltapalaa.
Aloitan tulevien viikkojen aikana kokoamaan Ruokasotaan
erityistä Ketonurkkausta, jossa kerron ketoiluun liittyvistä
tutkimuksista, omista havainnoistani ja hyvistä resepteistä.

