Esidiabetes,
ketoilu

diabetes

ja

Esidiabeteksessa verensokeri on selvästi koholla, mutta ei
vielä niin korkea kuin diabetekseen sairastuneilla.
Esidiabeteksen toteamisen jälkeen on tärkeää kiinnittää
ravintoon ja elintapoihin enemmän huomiota. Todetuista
esidiabetes-tapauksista jopa seitsemän kymmenestä johtaa
aikuistyypin diabetekseen. Lue tästä.
Ruokavalio- ja elämäntapamuutokset pienentävät esidiabetesdiagnoosin saaneiden riskiä sairastua aikuistyypin
diabetekseen jopa 40-75%.
Elämäntapamuutoksiin kuuluvat säännöllinen liikunta ja
terveellinen ruokavalio. Terveellisestä ruokavaliosta on
useita keskenään ristiriitaisia näkemyksiä. Eräiden
tutkimusten mukaan ketogeeninen ruokavalio voi pienentää
diabetekseen sairastumisen riskiä. Onko näin?

Uhkakuvia ja pelkokertoimia
Olen ketoillut alun kolmatta viikkoa. Sitä
laskuvarjohyppyyn ilman laskuvarjoa. Ketoilu
varmasti kuin ydinsota ja marraskuun märkä pimeys
En laske leikkiä. Kaikki vähähiilihydraattista
noudattavat kuolevat sataprosenttisen varmasti.

voi verrata
tappaa yhtä
Helsingissä.
ruokavaliota

Tämä on pelottavaa, sillä edes täyskäännös ruisleipään,
vähärasvaisiin ruokiin, pehmeisiin rasvoihin ja kasviksiin ei
pelasta kerran ketoillutta harhaoppista mitenkään. Vain Jumbo
voi pelastaa.

Maailman yli 400 miljoonasta diabeetikosta ja 2,8 miljoonaa
lihavuuteen vuosittain kuolevasta vain kourallinen sairastui
tai kuoli vähähiilihydraattisen ruokavalion vuoksi. He
sairastuivat ja kuolivat, koska se on Jumbon tahto. Tai ehkäpä
ei.
LCHF-ruokavaliot eivät uhkaa kansallista tai edes
monikansallista turvallisuutta. Joidenkin pohdintojen mukaan
ketogeeninen ruokavalio voi tosin olla uhka sokeri-, lääke- ja
elintarviketeollisuudelle. Se on kaiketi lööperiä.
Vähähiilihydraattista ruokavaliota demonisoidaan osin
aiheettomasti.
The
Lancet
julkaisi
hiljattain
tutkimuskatsauksen, jonka mukaan vähiten hiilihydraatteja
syövien kuolleisuus kaikkiin syihin kasvoi kohtuullisesti
hiilihydraatteja syöviä verrokkeja enemmän. Clickbait-uutisen
lopuksi mainittiin lyhyesti, että tosiasiassa U-käyrän
toisella puolella myös eniten hiilihydraatteja
kuolleisuus kaikkiin syihin kasvoi.

syövien

Miksi näin on? Mitä uutisella haluttiin kertoa?
Enkä

sillä

haluttiin

kertoa,

että

ketoilu

on

helvetin

vaarallista, moraalitonta ja halveksittavaa ja sitä vastaan on
taisteltava kaikin kuviteltavissa olevin keinoin.
Kaikista uusitupalaisimpien näkemysten mukaan karppaus
aiheuttaa, jos ei maailmanloppua, niin ainakin 10-15 miljoonaa
uutta sydäntautitapausta pelkästään Suomessa. Näistä arviolta
83 % kuolee seuraavien 3-5 kuukauden sisällä. Jotkut
onnettomuuksiin,
toiset
itsemurhiin
ja
useimmat
hiilihydraattien välttämisen aiheuttamiin komplikaatioihin ja
yleisvitutukseen. No niin. Siinäpä tuo saatanan sarkasmi taas
tuli. Anteeksi.
Ehkäpä tärkeää ei ole niinkään makroravinteiden osuudet, vaan
tasapuolinen ruokavalio ja mikroravinteiden riittävä saanti.
Sitä sietää harkita. Laihtumisen kannalta tällaiseen viittaa
Stanfordissa tehty tutkimus, jossa verrattiin LCHF-

ruokavaliota vähän kaloreita sisältävään ruokavalioon.
Osallistujat laihtuivat molemmilla dieeteillä, mutta
seuratuissa ryhmissä oli laihtumisen suhteen suuria sisäisiä
eroja.

Ei ole vain yhtä tapaa syödä oikein
tai väärin
Ihmiset syövät väärin ja sairastuvat. Se ei ole varsinaisesti
kenenkään syy. Se on ennemminkin seuraus siitä, että
ruokateollisuus tarjoaa yhä enemmän korkean glykeemisen
kuorman ruokia, jotka sisältävät hyvin vähän elimistön
tarvitsemia mikroravinteita.

Markkinointi ohjaa kuluttajat syömään halvemmalla, nopeammin,
mutta laadullisesti heikompitasoista ruokaa. Sellainen maistuu
lisättyjen sokereiden, transrasvojen ja viljojen ansiosta
helvetin paljon paremmalta kuin parsa tai porkkana. Tämä
johtaa lihomiseen ja kasvattaa sairastumisen riskiä.
Runsaasti energiaa sisältävä ruoka on helppoa, halpaa ja nopea
valmistaa. Välttämättömiä ravinteita sisältävä ruoka vaatii
enemmän työtä ja suunnittelua. Kaikilla ei yksinkertaisesti
ole aikaa ja energiaa valmistaa ruokaa itse, jolloin on
houkuttelevaa turvautua nopeisiin ja halpoihin vaihtoehtoihin.
Ketogeeninen LCHF-ruokavalio ei ole täydellinen tai ainoa
terveyttä ja painonhallintaa ylläpitävä ruokavalio, mutta jos
sen toteuttaa monipuolisesti, se on ihan pätevä ja
harkitsemisen arvoinen vaihtoehto.
Hiilihydraatit eivät pidä kylläisenä yhtä hyvin kuin rasvat.
Hiilihydraatteja ja runsaasti huonoja rasvoja sisältävät
herkut
hampurilaisista
donitseihin
ja
makeisista
virvoitusjuomiin vaikuttavat
samaan tapaan kuin päihteet.

aivojen

mielihyväkeskukseen

”On esitetty, että käytännöllisesti katsoen
riippuvuutta aiheuttavien aineiden addiktoiva

kaikkien
vaikutus

selittyy viime kädessä niiden kyvyllä vapauttaa dopamiinia
aivojen nk. mielihyväkeskuksessa nucleus accumbensissa.
(Duodecim)” Sokeri ja erityisesti fruktoosi vaikuttavat
aivojen mielihyväkeskukseen samaan tapaan kuin kokaiini tai
alkoholi. Sokeririippuvuus on kokonaan toinen juttu.
Lihominen on vain yksi oire aineenvaihdunnan särkymisestä.
Muita oireita ovat metabolinen oireyhtymä, aikuistyypin
diabetes, tulehdukselliset suolistosairaudet ja alkoholista
riippumaton
rasvamaksa.
Kaikki
ovat
lisääntyneet
räjähdysmäisesti 1970-luvun jälkeen.
Melkein kaikki lihavat sairastuvat metaboliseen oireyhtymään,
joka johtaa yleensä aikuistyypin diabetekseen. Useimmille

diabetesta sairastaville kehittyy rasvamaksa. Huonot
ravitsemustottumukset
edesauttavat
yleensä
jonkin
tulehduksellisen suolistosairauden kehittymistä. Näitä voi
käsitellä yksittäisinä ilmiöinä, mutta mielestäni ne ovat osa
laajempaa
ravitsemukseen
liittyvää
ongelmaa.
Kardiometabolisten
sairauksien
epidemia
uhkaa
jo
terveydenhoidon kantokykyä ja kansantaloutta.

Oikotietä terveyteen ei ole, mutta jotain
on syötävä
En laske hiilihydraatteja. Tiedän, että niiden määrä jää
kohdallani 20-50 grammaan päivässä. Rasvaa voisin syödä ehkä
hieman enemmän, mutta proteiinien saanti saattaa kohdallani
olla hieman tarvetta runsaampaa. Haluan välttää lihomisen ja
erityisesti vyötärölihavuuden aiheuttamat sairaudet. Yritän
siis
laihtua
paetakseni
aikuistyypin
diabetesta.

Multippeliskleroottisena
kannettavakseni.

en

haluaisi

uusia

taakkoja

Näin ketoilun kolmannella viikolla huomaan noudattavani
jonkinlaista 6:1-variaatiota. Syön siis kuutena päivänä
vähähiilihydraattisesti ja yhtenä päivänä melkein mitä vain
kohtuuden ja järjen sallimissa puitteissa. Tämä ei mene kirjan
mukaan, mutta katsellaan mihin tämä johtaa.
Ketopäivinä syön kahdesti päivässä ja oloni on koko ajan
kylläinen ja energinen. En kaipaa aamu- ja iltapalaa,
välipaloja tai herkkuja. Juon vettä, kahvia ja teetä
(tarvittaessa punaviiniä tai sokeritonta lonkeroa). Aiemmin
napostelin pitkin päivää jotakin ja energiatasot olivat koko
ajan aivan nollassa.
Ketogeenisen ruokavalion suuri hyöty laihtumisen kannalta
onkin juuri siinä, että rasva pitää kylläisenä pidempään ja
naposteluhalu vastaavasti vähenee. Näin päivittäinen
energiansaanti laskee ilman näläntunnetta ja suuria uhrauksia.
Varoitus: Ketogeeninen LCHF-ruokavalio ei välttämättä sovi
kaikille.
Pitkäaikaistutkimuksia
LCHF-ruokavalion
vaikutuksista terveydelle ei ole. En halua hehkuttaa
ketogeenistä ruokavaliota minään muuna kuin mitä se on.
Parantaako ketogeeninen ruokavalio kaikki vaivat? Ei
helvetissä paranna. Sellaista väittävät puhuvat paskaa ja
myyvät jotain. Aineenvaihdunnan tasolla ketogeenisen
ruokavalion toiminta tunnetaan ja se on hyvin tehokas
laihdutusruokavalio kahdesta syystä:
1) rasva pitää kylläisenä, jolloin kokonaisenergiansaanti
laskee, ja
2) ketogeeninen ruokavalio pakottaa elimistön turvautumaan
läskivarastoihin energian saamiseksi, jolloin rasvan ”poltto”
tehostuu.
Viralliset mallit, kuten ruokapyramidit eivät ole aivan

huonoja, mutta niissä hiilihydraattien eli sokereiden määrä
pidetään tarpeettoman korkeana ja rasvojen saantia kehotetaan
välttämään tai suosimaan rasvattomia tai vähärasvaisia
elintarvikkeita, vaikka rasvat ovat solujen uusiutumiselle
sekä aivojen ja hermoston toiminnalle välttämättömiä
ravintoaineita. Aivojen kuivapainosta 60 prosenttia on rasvaa.
Kolesterolista
–
jota
elimistö
tuottaa
itse
kolesterolisynteesissä, 25 prosenttia on aivoissa. Rasva ja
kolesteroli ovat mm. hermoratoja suojaavien myeliinieristeiden
rakennusaineita.
Vähän hiilihydraatteja sisältävään ravintoon liittyy
monenlaisia ennakkoluuloja, joiden mukaan LCHF-ruokavaliolla
syödään vain proteiinia ja rasvaa. Se ei ole aivan totta.
Ketogeenisellä
ruokavaliolla
on
mahdollista
syödä
terveellisesti ja monipuolisesti, jos vain jaksaa nähdä vaivaa
ja valmistaa terveellistä ja monipuolista ruokaa.
Usein ketoilija korvaa paljon tärkkelystä sisältävät korkean
glykeemisen kuorman hiilihydraatit, kuten perunat ruokavalion
sallimilla vihanneksilla. Terveellisten vihannesten ja
kasvisten päivittäinen saanti todennäköisesti kasvaa LCHFruokavaliolla aiempaan verrattuna.

Diabetes: 1 & 2
Hölöttäminen sikseen. Aiheena on diabetes ja erityisesti
ketogeenisen ruokavalion vaikutus diabetesta ehkäisevänä
ruokavaliona. Tyypin 1 ja typin 2 diabetes ovat hyvin
erilaisia sairauksia.
Tyypin 1 diabeetikon kohdalla hiilihydraattien välttämisen
tuottama ketoosi voi johtaa hengenvaaralliseen ketoasidoosiin.
Ketogeeninen ruokavalio ei siis sovi tyypin 1 diabetesta
sairastavalle, mutta voi vähentää lääkityksen tarvetta tyypin
2 diabetesta sairastavilla.
Diabetekseen

sairastuvan

sokeriaineenvaihdunta

on

häiriintynyt. Insuliinintuotanto on loppunut tai solujen
insuliinisensitiivisyys on heikentynyt. Haiman Langerhansin
saarekkeiden beetasolujen tuottama elintärkeä insuliini on
eräänlainen avain, jonka glukoosi tarvitsee päästäkseen solun
sisälle.

Insuliinin ja glukagonin vaikutus
Ruokailun jälkeen veren sokeripitoisuus kasvaa. Haima reagoi
tähän erittämällä vereen insuliinia. Solujen pinnalla on
insuliinireseptoreita, joihin kiinnittyvä insuliinimolekyyli
tuo solun läpäisevän kanavamolekyylin solukalvolle. Näin
glukoosimolekyyli pääsee soluun, jossa se muutetaan solun
tarvitsemaksi
energiaksi
solulimassa
tapahtuvassa
glykolyysissä
ja
mitokondrioissa
tapahtuvassa
sitruunahappokierrossa. Aerobisessa energiantuotannossa eli
soluhengityksessä sokerit (ja rasvat) poltetaan vedeksi ja
hiilidioksidiksi.
Kun veren glukoosipitoisuus laskee, haiman alfasolut erittävät
vereen glukagonia. Se on insuliinin vastavaikuttajana energiaaineenvaihdunnan kannalta elintärkeä hormoni. Glukagoni
aktivoi maksan ja lihasten sokerivarastojen eli glykogeenien
purkamisen. Näin veren sokeripitoisuus pysyy tasaisena myös
aterioiden välillä.
Mitä tapahtuu, jos ja kun elimistön sokerivarastot loppuvat?
Kuoleeko ihminen? Ei. Glukagoni purkaa rasvasoluista
rasvahappoja vereen. Se käynnistää maksan ja munuaisten
soluissa ketogeneesin ja glukoneogeneesin.
Ketogeneesi ja glukoneogeneesi
Ketogeneesi

tuottaa

vereen

vapautuneista

rasvahapoista

ketoaineita, joita solut voivat käyttää energianlähteenä.
Tähän täysin arkiseen aineenvaihduntaprosessiin ei liity
mitään mystiikkaa. Se on elimistön eräs luonnollinen
selviytymismekanismi.
Glukoneogeneesi tuottaa mm. sitruunahappokierron väliaineista
ja eräistä vapaista aminohapoista glukoosia.
Glukagoni käynnistää beetaoksidaation, glukoneogeneesin ja
ketogeneesin.
Insuliini
keskeyttää
nämä
aineenvaihduntaprosessit.
Glukagonin
vaikutuksesta
soluissa
käynnistyvässä
beetaoksidaatiossa rasvahapot pilkotaan asetyylikoentsyymiA:ksi eli aktiiviseksi etikkahapoksi. Se on kaikkien
energiaravinteiden yhteinen väliaine sitruunahappokierrossa.
Näin rasvasolujen sisältämä rasva muutetaan solujen energiaksi
kelpaavaan muotoon ja rasvaa aletaan polttaa solujen
energiaksi. Atkinsin hypoteesin mukaan jatkuvasti korkeat
insuliinitasot estävät elimistön rasvavarastojen tehokkaan
käyttämisen, koska beetaoksidaatio, ketogeneesi ja
glukoneogeneesi eivät ehdi kuluttamaan rasvoja, kun tarjolla
on jatkuvasti helppoja ja nopeita hiilihydraatteja.
Tyypin 1 diabetes on autoimmuunitauti, jossa kehon oma
immuunijärjestelmä tuhoaa insuliinia valmistavat Langerhansin
saarekkeiden beetasolut. Tämän seurauksena haima ei pysty
tuottamaan riittävästi elintärkeää insuliinia.
Ennen insuliinilääkityksen keksimistä tyypin 1 diabetes oli
käytännössä kuolemantuomio. Insuliinilääkityksen ansiosta
diabeetikot saavat elää melko normaalisti, mutta se edellyttää
jatkuvaa tasapainoilua veren glukoosipitoisuuden tasaisena
pitämiseksi. Liian korkea ja liian matala veren
glukoosipitoisuus
aiheuttavat
diabeetikoille
jopa
hengenvaarallisia komplikaatioita. Diabetesta kutsuttiin
aiemmin sokeritaudiksi, koska se vaikuttaa sokerin
aineenvaihduntaan.

Tyypin 2 diabeteksessa solujen insuliinireseptorien
”lukkomekanismi”
rikkoutuu
niin,
että
vaikka
insuliinimolekyylit
koettavat
kiinnittyä
insuliinireseptoreihin, ne eivät kiinnity siihen toivotulla
tavalla. Haima voi tuottaa yhä insuliinia, mutta solut eivät
reagoi insuliiniin niin kuin niiden pitäisi reagoida. Tätä
kutsutaan insuliiniresistenssiksi.
Tyypin 1 diabetes on erityisesti lasten ja nuorten sairaus,
vaikka siihen voi sairastua vanhempanakin. Se edellyttää
perinnöllisen alttiuden sekä yhden tai useamman sairastumisen
laukaisevan tekijän. Tyypin 1 diabetes on hoidettavissa
insuliinilääkityksellä, mutta ei parannettavissa. Se on
elinikäinen sairaus. Diabetesta sairastavista noin 5 %
sairastaa tyypin 1 diabetesta.
Tyypin 2 diabetes on elämäntapoihin liittyvä sairaus, johon
sairastutaan yleensä aikuisena. Tosin se yleistyy pelottavan
nopeasti myös ylipainoisten lasten parissa. Myös tyypin 2
diabetekseen liittyy perinnöllinen alttius, mutta siihen
sairastumista voidaan ehkäistä ja oireita helpottaa
elämäntapamuutoksilla.
Molemmissa

tapauksissa

diabetes

voi

johtaa

erilaisiin

komplikaatioihin, kuten sydän- ja verisuonitauteihin,
munuaisten sairauksiin, sokeuteen, erilaisiin neurologisiin
häiriöihin sekä verisuoni- ja elinvaurioihin.
Yhdysvalloissa jo lähes joka kymmenes ihminen (noin 30
miljoonaa) sairastaa diabetesta, mutta sairastuneista 25 % ei
tiedä sairastavansa.

Paistettua

chilillä

maustettua

kanaa

ja

kasviksia,

porkkanaraaste ja jogurttikastike
Raskausaikainen diabetes paranee usein synnytyksen jälkeen,
mutta joissain tapauksissa se voi johtaa aikuistyypin
diabetekseen myöhemmin elämässä.

Diabeteksen syyt
Tyypin 1 ja tyypin 2 diabetes johtuvat eri syistä, mutta
molempiin liittyy insuliini. Insuliini on haiman tuottama
sokeriaineenvaihdunnalle elintärkeä hormoni.

Tyypin 1 diabetes
Autoimmuunitautien tarkkaa syntytapaa ei tunneta. Niissä
immuunijärjestelmän
virheellinen
toiminta
kohdistaa
aktivaation kehon omia kudoksia vastaan. Diabeteksessa
immuunijärjestelmä tuhoaa haiman Langerhansin saarekkeiden

insuliinia
tuottavia
beetasoluja.
Autoimmuunitaudit
edellyttävät perinnöllisen sairastumisalttiuden sekä yhden tai
useamman sairastumisen laukaisevan ympäristötekijän. Tyypin 1
diabeteksen saattaa laukaista jokin lapsuudessa sairastettu
infektio. Tutkimus.
Sairastumisen riskiin vaikuttavat mahdollisesti:
perinnölliset tekijät; suvussa esiintyy diabetesta
eräät geenimuutokset
muut sairaudet, kuten kystinen fibroosi ja perinnöllinen
hemokromatoosi
altistuminen
infektioille,
kuten
sikotaudille,
vihurirokolle
ja
tavalliselle
herpesvirukselle
(cytomegalovirus)
matalat sikiöaikaiset D-vitamiinitasot

Tyypin 2 diabetes
Aikuistyypin diabeteksessa solut alkavat vieroksua insuliinia.
Hiljalleen tauti etenee pisteeseen, jossa insuliinin tuotanto
vähenee ja solut eivät pysty käyttämään glukoosia tehokkaasti.
Glukoosi ei pääse soluihin ja sitä alkaa kerääntyä
verenkiertoon. Insuliiniresistanssi ilmenee mittauksissa
selvästi kohonneena verensokerina.
Insuliiniresistenssi
on jatkuvasti korkea
ylikuormittuvat ja
reagoivat insuliinin

voi syntyä, jos veren glukoosipitoisuus
ja veressä on runsaasti insuliinia. Solut
”kyllästyvät” insuliiniin, jolloin ne
vaikutuksiin huonommin.

Tyypin 2 diabeteksen selkeiden oireiden ilmenemiseen voi mennä
vuosia. Taudin varhaisvaiheessa sairauden etenemistä voi vielä
hidastaa ja oireita hillitä lääkkeiden, ruokavalion ja
liikunnan avulla. Insuliinia ei sairauden alkuvaiheessa
tarvita, mutta taudin edetessä insuliinin tarve kasvaa veren
glukoosipitoisuuden tasaisena pitämiseksi.
Tyypin 2 diabeteksen riskitekijöihin kuuluvat:

perinnöllinen alttius; suvussa esiintyy aikuistyypin
diabetesta
ylipaino ja lihavuus
tupakointi
huonot ruokatottumukset
liikunnan puute
eräät lääkkeet

Riskitekijät
Geneettiset tekijät sekä eräät ympäristömuuttujat voivat
laukaista tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen, mutta aikuistyypin
diabeteksen
voi
välttää
laihduttamalla,
syömällä
terveellisesti ja liikkumalla riittävästi. JAMA Oncology julkaisu kertoo, että kuitujen ja maustamattoman jogurtin
saanti laskee keuhkosyövän riskiä merkittävästi. Aiemmissa
tutkimuksissa on havaittu jogurtin ja kuitujen vähentävän
aikuistyypin diabeteksen riskiä.

D-vitamiini
On jonkin verran tutkimusnäyttöä siitä, että riittävä Dvitamiinin saanti laskee diabetekseen sairastumisen riskiä.
Erityisesti odottavan äidin ja sikiön matalat D-vitamiinitasot
voivat altistaa sairastumiselle myöhemmin elämässä. 2017
julkaistun tutkielman mukaan D-vitamiinin vajaus heikentää mm.
immuunijärjestelmän säätelyä ja solujen insuliiniherkkyyttä;
tämä puolestaan lisää diabetekseen sairastumisen riskiä.

Rintaruokinta
Rintaruokinta voi laskea lapsen riskiä sairastua tyypin 1
diabetekseen. 2012 julkaistu tutkimus tulkitsi rintaruokinnan
suojaavan lasta tyypin 1 diabetekseen sairastumiselta, mutta
tieteellinen näyttö rintaruokinnan suojaavasta vaikutuksesta
jäi melko ohueksi.

Oireet
Diabeetikko voi kärsiä monenlaisista alhaisen verensokerin
aiheuttamia oireita ja komplikaatioita.
Aikuistyypin diabetekseen liittyy metaboliseen oireyhtymään
viittaavia piirteitä, kuten lihavuutta, korkeaa verenpainetta
sekä sydän- ja verisuonitauteja. Inflammaatio vaikuttaa
metaboliseen oireyhtymään ja aikuistyypin diabetekseen.

Ketoilijan jauhelihasalaattia

Ennen tautia

Tyypin 1 diabetes

Tyypin 2 diabetes

Painoindeksi on tasolla
(19–24.9)

Painoindeksi (25 tai
suurempi)

Useita viikkoja jatkuva
nälän- ja janontunne
sekä lisääntynyt
virtsaamisen tarve,
näön hämärtyminen.
Näön hämärtyminen,
Taudin aikana
väsymys, käsien ja
jalkojen puutuminen ja
kihelmöinti, hitaasti
paranevat haavat,
painon äkillinen
putoaminen.

Komplikaatiot

Lisääntynyt janon- ja
nälän tunne,
lisääntynyt
virtsaamisen tarve,
näön hämärtyminen
Väsymys, jalkojen ja
käsien puutuminen ja
kihelmöinti, hitaasti
paranevat haavat,
painon selittämätön
lasku.

Riskinä sydän- ja

Riskinä sydän- ja
verisuonitaudit,

verisuonitaudit,
sydänkohtaus, halvaus,

sydänkohtaus ja
halvaus, munuaistauti

munuaistauti ja
munuaisen

ja munuaisten
vajaatoiminta, näön

vajaatoiminta.
Silmävauriot ja sokeus,

heikkeneminen,
hermovauriot.

hermovauriot, hitaasti
paranevat haavat,

Hitaasti paranevat
haavat, kuoliot

ketoasidoosi

(amputaation riski),
ketoasidoosi.

Hyperglykemia
Jos diabeetikon veren sokeripitoisuus kasvaa liian korkeaksi,
seurauksena on hyperglykemia. Tämä voi johtaa pitkäkestoisiin
komplikaatioihin, sokeutumiseen, sydän- ja verisuonitauteihin
ja elinvaurioihin. Hyperglykemiaan liittyy usein lisääntynyt
virtsaamisen tarve ja kova jano.
Hyperglykemia
voi
johtaa
ketoasidoosiin,
eli
happomyrkytykseen, joka on diabeetikoilla hengenvaarallinen ja
lääkärin hoitoa vaativa tila.

Ketoasidoosin yleiset oireet:
hengitysvaikeudet
makealta ja hedelmäiseltä haiseva hengitys
pahoinvointi ja oksentelu
kuiva suu
kooma

Hypoglykemia
Diabetesta sairastavien pitää seurata veren sokeritasoja
säännöllisesti. Diabetesta sairastavan verensokerin lasku
liian alhaiselle tasolle viittaa hypoglykemiaan. Hypoglykemian
voi aiheuttaa liian suuri annostus insuliinia tai insuliinia
tuottavaa lääkettä.
Hypoglykemian oireita ovat:
hikoilu, vilunväreet, kalpeus
heikotus, vapina, hermostuneisuus, ahdistus
kiihtynyt pulssi
huimaus
pahoinvointi
väsymys
päänsärky
kihelmöinti
Hypoglykemian hoitamiseksi diabetesta sairastavan on saatava
jotakin nopeaa hiilihydraattia, sokerivettä, makeisia tai
glukagonitabletti. Hypoglykemia on hengenvaarallinen tila,
jossa potilas tarvitsee nopeasti lääkärin apua.
Ilman asianmukaista hoitoa hiilihydraateilla tai glukagonilla
hypoglykemia voi aiheuttaa:
kohtauksia
tajunnan menetyksen
kooman

Diagnoosi
Tyypin 1 diabetes alkaa usein nopeasti ja varoittamatta. Kun
oireita ilmenee, potilaan on syytä hakeutua lääkärin
vastaanotolle, jotta diagnoosi varmistuu ja asianmukainen
hoito voidaan aloittaa.
Esidiabetesta ja alkavaa tyypin 2 diabetesta sairastavalla ei
välttämättä ole minkäänlaisia sairauteen viittaavia oireita.
Aikuistyypin diabetes varmistuu verikokeilla mitattavalla
glukoosilla.
Lihavien sekä muiden aikuistyypin diabeteksen riskiryhmään
kuuluvien olisi hyvä tarkistuttaa veren glukoosipitoisuus
säännöllisesti. Kohonneisiin glukoositasoihin on tärkeää
reagoida nopeasti, koska näin taudin kehittymisen voi
parhaimmillaan estää ja usein ainakin hidastaa. Testejä:
AC1 eli glykatoitunut hemoglobiini
keskimääräisestä verensokerista)
Paastoverensokeri (fP-gluk)
Sokerirasituskoe (Pt-Gluk-R)

(arvio
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Verikokeiden tulosten perusteella tutkittavan verensokeritaso
selvittää mahdollisen esidiabeteksen tai aikuistyypin
diabeteksen.
Tyypin
1
diabeteksen
hoitomahdollisuuksia
immunosuppressiivisilla
lääkkeillä
tutkitaan,
mutta
vaikutukset ovat vielä epäselviä. Myöskään aikuistyypin
diabetekseen ei tunneta parantavaa hoitoa, mutta
elämäntapamuutokset ja suolen ohitusleikkaus voivat kääntää
taudin suunnan ja johtaa remissioon.

Silputtu paprika, sipuli, valkosipuli ja chili

Kannattaisiko ketoilu?

1.
Vähähiilihydraattinen
auttaa painonpudotuksessa

ruokavalio

Rasvan muuttaminen energiaksi edellyttää enemmän työtä kuin
hiilihydraattien käyttäminen energiaksi. Kun elimistölle ei
tarjota helppoa energiaa hiilihydraattien muodossa, elimistön
on turvauduttava rasvavarastoihin. Tämä nopeuttaa laihtumista.
Rasva myös pitää kylläisenä, mikä vähentää kokonaisenergian
saantia.
Brasilialaistutkimus
osoitti,
että
vähän
hiilihydraatteja sisältävä ruokavalio on
rajoittamista tehokkaampi laihduttamisessa:

kaloreita

”The role of very-low-carbohydrate ketogenic diets (VLCKD) in

the long-term management of obesity is not well established.
The present meta-analysis aimed to investigate whether
individuals assigned to a VLCKD (i.e. a diet with no more than
50 g carbohydrates/d) achieve better long-term body weight and
cardiovascular risk factor management when compared with
individuals assigned to a conventional low-fat diet (LFD; i.e.
a restricted-energy diet with less than 30% of energy from
fat).
Through
August
2012,
MEDLINE,
CENTRAL,
ScienceDirect,Scopus, LILACS, SciELO, ClinicalTrials.gov and
grey literature databases were searched, using no date or
language restrictions, for randomised controlled trials that
assigned adults to a VLCKD or a LFD, with 12 months or more of
follow-up. The primary outcome was bodyweight. The secondary
outcomes were TAG, HDL-cholesterol (HDL-C), LDL-cholesterol
(LDL-C), systolic and diastolic blood pressure,glucose,
insulin, HbA1c and C-reactive protein levels. A total of
thirteen studies met the inclusion/exclusion criteria. In the
overall analysis,five outcomes revealed significant results.
Individuals assigned to a VLCKD showed decreased body weight
(weighted mean difference -0·91 (95% CI -1·65, -0·17) kg, 1415
patients), TAG (weighted mean difference -0·18 (95% CI -0·27,
-0·08) mmol/l, 1258 patients) and diastolic blood pressure
(weighted mean difference -1·43 (95% CI -2·49, -0·37) mmHg,
1298 patients) while increased HDL-C(weighted mean difference
0·09 (95% CI 0·06, 0·12) mmol/l, 1257 patients) and LDL-C
(weighted mean difference 0·12 (95% CI 0·04,0·2) mmol/l, 1255
patients). Individuals assigned to a VLCKD achieve a greater
weight loss than those assigned to a LFD in the longterm;
hence, a VLCKD may be an alternative tool against obesity.”

2. LCHF voi suojata aivoja
Joidenkin tutkimusten mukaan ketoilu suojaa aivoja mm.
ikääntymiseen liittyviltä muistisairauksilta kuten dementialta
ja Alzheimerin taudilta sekä neurodegeneratiiviselta
Parkinsonin taudilta. Kirjoitin aiemmin tutkimuksesta, jonka
mukaan vähän hiilihydraatteja ja runsaasti rasvaa sisältävä

ruokavalio
voi
vaikuttaa
suotuisasti
etenevään
multippeliskleroosiin. Tutkimuksia tarvitaan enemmän. On
kuitenkin viitteitä siitä, että ketogeenisellä ruokavaliolla
on aivojen hyvinvointia suojaavia ominaisuuksia. Tutkimuksissa
on havaittu, että ketogeeninen ruokavalio parantaa unen laatua
ja lisää lasten tarkkaavaisuutta ja oppimiskykyä. Kyllä vain.
En keksinyt omasta päästäni. Lue tästä.

Entä se diabetes ja ketoilu?
Ketogeeninen LCHF-ruokavalio auttaa aikuistyypin diabetesta
sairastavaa ylläpitämään terveitä verensokeritasoja.
Hiilihydraatit kohottavat veren glukoosipitoisuutta enemmän
kuin muut ruoat ja sen vuoksi haiman on eritettävä vereen
enemmän insuliinia.
Hiilihydraattien vähentäminen auttaa tasapainottamaan veren
glukoositasot ja estämään verensokerin suuria heilahduksia.
LCHF ruokavalio laihduttaa ja vaikuttaa myös elimistön
hiljaista tulehdusta (inflammaatio) hillitsevästi.
Tästä huolimatta LCHF ei ole yksinkertaisesti helvetin hyvä
ruokavalio. Se voi helposti johtaa välttämättömien
vitamiinien, mineraalien, kuitujen ja antioksidanttien liian
vähäiseen saantiin, mikä voi aiheuttaa monia muita
terveysongelmia. Tähän jokaisen ketoilijan on syytä suhtautua
riittävällä hartaudella ja vakavuudella. Välttämättömät
ravintoaineet ovat välttämättömiä, koska elimistö ei toimi
oikein ilman niitä.
Yleisesti ottaen erittäin vähän hiilihydraatteja sisältävä
ruokavalio sisältää vain 10-50 grammaa hiilihydraatteja
vuorokaudessa, vähän hiilihydraatteja sisältävä ruokavalio on
sellainen, jossa hiilihydraattien saanti rajoitetaan 50-100
grammaan päivässä ja kohtuullisesti hiilihydraatteja sisältävä
ruokavalio sisältää 100-225 g hiilihydraatteja päivässä. Nämä
ovat lukuja ja luvut ovat abstrakteja. Ihmisten tarpeet

vaihtelevat ja omaa kehoa on syytä kuunnella tarkasti. Ilman
varavarjoa ei pidä hypätä tuntemattomaan. On ihan järkevää
ensin selvittää mistä on kyse ja millaisia mahdollisia riskejä
radikaaliin ruokavaliomuutokseen voi liittyä.
Eräs varteenotettava vaihtoehto on laskea päivittäistä
hiilihydraattien saantia tasaisesti ja seurata samalla
millaisia vaikutuksia hiilihydraattien vähentämisellä on veren
glukoositasoihin,
verenpaineeseen,
painoon,
yleiseen
jaksamiseen jne. Tällaiseen päästään pienillä muutoksilla.
Lisätyistä sokereista, valkoisista jauhoista, makeisista,
virvoitusjuomista, mehuista yms. on helppo luopua, eikä se
edellytä radikaalia elämäntapamuutosta. Leivän voi korvata
täysjyväleivällä, pastan ja riisin täysjyväversioilla ja
runsaasti tärkkelystä sisältäviä perunoita voi vähentää.

Mitä sitten saa syödä ja mitä ei?
Tästä vallitsee lukemattomia koulukuntia ja jokainen on aivan

ehdottomasti omasta mielestään täysin oikeassa. Viime aikoina
LCHF-skeneen on liittynyt virallisia ravitsemussuosituksia
painottavia virallis-vähähiilihydraattisia tendenssejä.
Eli
hiilihydraattien rajoittamisen ohella kehotetaan myös
välttämään rasvoja ja suosimaan rasvattomia lihoja. Ei kai
siitä haittaa ole, mutta LCHF-ruokavalio lähtee ajatuksesta,
että hiilihydraateista saatava energia korvataan rasvasta
saatavalla energialla. Siihen ei vähärasvaiset tuotteet sovi.
sallittuja vihanneksia (kaalit, parsa, vihreät
lehtivihannekset, kesäkurpitsa, tomaatit, paprika jne.)
esimerkiksi liha, kana, kala, pähkinät,
virallisesti suositellaan rasvoiksi margariinia,
oliiviöljyä, rypsiöljyä, mutta minä syön myös voita
chia-siemenet (kuituja, proteiinia ja hyviä rasvoja)
lanttu
Ruokavalion tavoitteista riippuen hedelmiä voi syödä niukasti.
Hedelmät sisältävät sokeria, mutta myös monia kehon
tarvitsemia ravintoaineita hyvässä muodossa. Hedelmä on
kuitenkin terveellisempi vaihtoehto kuin makeiset.
Ruokavaliossa tulisi välttää:
valmisruokia ja suolaisia snacksejä
runsaasti sokeria sisältäviä herkkuja: kakkuja,
makeisia, leivoksia, keksejä, virvoitusjuomia, mehuja
tärkkelystä sisältäviä vihanneksia: peruna, maissi,
riisi
olutta ja alkoholia, mutta erityisesti olutta ja sokeria
sisältäviä alkoholeja
valkoista pastaa
Täysjyväleivät, linssit ja pavut sisältävät runsaasti
hiilihydraatteja, mutta ruokavalion tavoitteista riippuen
niitä voi satunnaisesti syödä niiden sisältämien tärkeiden
ravintoaineiden vuoksi.

Kuinka
hiilihydraatit
diabetekseen?

vaikuttavat

Vähähiilihydraattinen ruokavalio on eräs tehokkaimmista
tavoista hallita verensokeria aikuistyypin diabeteksessa.
Insuliiniresistenteillä ihmisillä veren glukoositasot voivat
pysyä korkeina tunteja syömisen jälkeen. Runsaasti
hiilihydraatteja sisältävä ruoka ei pidä kylläisenä, vaan
ruokahalu palaa pian, vaikka elimistöllä ei olisi
energiantarvetta. Tämä johtaa helposti naposteluun ja
lihomiseen. Lue tästä.
LCHF
lisää energiaa, tarkkaivaisuutta ja parantaa unenlaatua
laskee veren keskimääräistä glukoositasoa ja HbA1ctasoja
vähentää napostelua ja makeanhimoa
pienentää hypoglykemian riskiä
auttaa pudottomaan painoa tehokkaasti ja ilman nälkää
laskee diabetekseen liittyvien komplikaatioiden riskiä
laskee kolesterolia
Ketoosi on normaali aineenvaihduntaprosessi. Kun elimistöllä
ei ole riittävästi glukoosia solujen energian tuotantoon,
aineenvaihdunta
turvautuu
varastorasvoihin,
joista
valmistetaan energiantuotantoon kelpaavia ketoaineita.
Ketogeenisellä ruokavaliolla (kuten Atkinsin ruokavalio)
tavoitellaan ketoosia, jossa keho pakotetaan käyttämään läskiä
polttoaineena. Hiilihydraatit ovat elimistön tärkein
polttoaine, koska olemme opettaneet kehon käyttämään
hiilihydraatteja energianlähteenä.

Elimistö osaa kuitenkin tuottaa energiaa varastoimastaan
rasvasta. Se on oikeastaan rasvan keräämisen eli lihomisen
tärkein pointti: rasva on varastoenergiaa.
Elimistö käyttää varastoenergiaa sitten, kun helppoja
hiilihydraatteja ei ole saatavilla. Niin pitkään, kun
elimistöä hemmotellaan herkullisilla sokereilla, rasvasolujen
purkaminen energiaksi ei pääse alkamaan. Oleellista on veren
insuliinipitoisuus. Kun veressä on insuliinia, glukagonia ei
vapaudu. Glukagoni kuitenkin on välttämätön hormoni sokeri- ja
rasvavarastojen purkamisessa. Vasta kun glukoosi loppuu ja
insuliinin määrä laskee, glukagoni aloittaa rasvan muuttamisen
energianlähteeksi kelpaavaan muotoon.
Käytännössä myös kaloreita rajoittamalla (vähärasvaisella)
ruokavaliolla päästään samaan, mutta siinä hiilihydraateilla
”tekohengitetään” sokeripolttoista konetta, joten laihtuminen
on ensimmäisten kuukausien aikana hitaampaa, ja nälkä sekä
ruokaan liittyvät mielihalut suurempia. Myös vähärasvainen
ruokavalio pakottaa elimistön turvautumaan varastorasvoihin,
mutta hitaammin, koska helppoa glukoosia tarjotaan kokoa ajan.
Totesin aiemmin, että ketogeeninen ruokavalio ei ole
suositeltava tyypin 1 diabetesta sairastaville. Ketoasidoosin
riski siinä on suurempi kuin terveillä ja tyypin 2 diabetesta
sairastavilla.
Tyypin 1 diabetesta sairastavat voivat hieman vähentää
hiilihydraattien saantia välttääkseen verensokerin piikkejä,
mutta vähähiilihydraattisella ruokavaliolla ei kannata
leikkiä. Diabetes on hyvin vakava sairaus ja hiilihydraatit
tyypin 1 diabeteksessa voivat olla elämän ja kuoleman asia.
Ketoosi
Ketoosi käynnistyy, kun elimistöllä ei ole riittävästi
glukoosia solujen energiantuotantoon
Ketoosissa
varastorasvoja
muutetaan
solujen
energianlähteeksi kelpaaviksi ketoaineiksi

Ketoaineet ovat happoja ja niiden lisääntyminen lisää
veren happamuutta
Hallitsematon ketoosi tyypin 1 diabetesta sairastavilla
voi johtaa ketoasidoosiin eli happomyrkytykseen, joka on
diabetesta sairastavalle hengenvaarallinen tila.

Onko LCHF sitten terveellistä?
On ja ei ole. Jos ketogeeniseen ruokavalioon saa lisättyä
välttämättömät ravintoaineet, kuituja ja antioksidantteja,
ketogeeninen ruokavalio voi olla hyvin terveellinen. Jos
ruokavaliosta karsii kaikki kasvikset ja syö vain rasvaa ja
proteiineja, se ei ole pidemmän päälle hyväksi. LCHF saattaa
vaikuttaa suotuisasti esimerkiksi:
sydän- ja verisuonitauteihin
diabetekseen
metaboliseen oireyhtymään
aivojen terveyteen
kolesteroliarvoihin
verensokeriarvoihin
verenpaineeseen
Terveyshyödyt ovat seurausta terveellisempien ruokavalintojen,
laihtumisen ja elimistön hiljaisen tulehduksen helpottamisen
yhteisvaikutuksesta. Kuitujen ja hyvien rasvojen lähteeksi
suosittelen esimerkiksi chia-siemeniä.
Ketogeenistä ruokavaliota hyödynnetään lääkärin valvonnassa
epilepsiaa sairastavien lasten hoidossa, sillä se vähentää
sellaisten lasten epileptisiä kohtauksia, joilla muista
hoidoista ja lääkkeistä ei ole apua. On jonkin verran
tutkimusnäyttöä myös siitä, että aikuiset epileptikot hyötyvät
ketogeenisen ruokavalion noudattamisesta, mutta tämä
edellyttää laajempia ja kattavampia tutkimuksia.

Ketoosi ja diabetes
Diabeetikoilla ketoosi kertoo siitä, että veressä ei ole
riittävästi
insuliinia
glukoosin
prosessoimiseen.
Virtsanäytteen ketoaineet kertovat, että potilaan diabeteshoidot eivät pure toivotulla tavalla.
Tyypin 2 diabetesta (non-insulin dependent diabetes eli NIDDM)
sairastaville voidaan suositella ketogeenistä ruokavaliota.
Heillä haima tuottaa yhä jonkin verran insuliinia, mutta solut
eivät
pysty
hyödyntämään
insuliinia
tehokkaasti
sokeriaineenvaihdunnassa.
Ketogeenisessä
ruokavaliossa
ravinnon
sisältämien
hiilihydraattien määrää vähennetään. Hiilihydraattien
vähentämisen tarkoitus on laskea veren glukoositasoja. Kaikki
hiilihydraatit muutetaan glukoosiksi tai tuhansista
glukoosimolekyyleistä
muodostuviksi
glykogeeneiksi.
Hiilihydraatit siis kohottavat veren sokeripitoisuutta.
Ketogeenistä ruokavaliota noudattavien diabeetikkojen on
seurattava tunnollisesti veren ketoaineiden tasoja. Jos
ketoaineiden määrä nousee liian korkeaksi, seurauksena voi
olla ketoasidoosi.
Ketoosissa ketoaineiden määrä on noin kymmenesosa
ketoasidoosiin verrattuna. Tyypin 1 diabetesta sairastavien
riski saada ketoasidoosi on merkittävästi suurempi kuin tyypin
2 diabetesta sairastavilla.

Ketoasidoosi
Ketoasidoosissa veren ketoaineiden määrät nousevat
poikkeuksellisen korkeiksi ja myrkyttävät elimistöä. Tämä on
äärimmäisen vakava tila, joka diabeetikoilla edellyttää
lääkärin hoitoa.
Ketoasidoosin voi laukaista useampikin tekijä. Usein siihen
vaikuttaa jokin sairaus ja sen seurauksena häiriintynyt

hormonien tuotanto, jolloin insuliinin vastavaikuttajia voi
muodostua normaalia enemmän.
Ketoasidoosi
voi
myös
aiheutua
insuliinilääkityksestä tai

liian

vähäisestä

huumeiden käytön
stressin
fyysisen vamman
leikkauksen
seurauksena. Ketoasidoosi on selvästi yleisempi tyypin 1
diabetesta sairastavilla, koska näillä haima ei tuota
insuliinia.
Ketoasidoosin varhaisia oireita ovat:
vatsakipu
sekavuus ja keskittymisvaikeudet
kuiva ja punoittava iho
kova jano ja kuiva suu
makeahkolta tai hedelmäiseltä haiseva hengitys
lisääntynyt virtsaamistarve
pahoinvointi ja oksentelu
hengen ahdistus, nopea hengitys
Esidiabetes: Mitä syödä ja mitä vältellä?
Diabeteksen ehkäisyyn tähtäävä ohjelma (Diabetes Prevention
Program) on osoittanut, että laihtuminen laskee diabeteksen
riskiä 16 % jokaista vuodessa laihdutettua painokiloa kohden.
Perinteisesti esidiabetekseen sairastuneita kehotetaan syömään
vähärasvaisia, vähäkalorisia ja runsaasti kuituja sisältäviä
ruokia. Onko sellainen hyvä ruokavalio? Ravinnosta saadun
kokonaisenergian vähentäminen laihduttaa ja ylläpitää kyllä
terveyttä.
Jo muutaman
huomattavasti

kilon karistaminen elopainosta laskee
diabeteksen riskiä. Vuonna 2001 julkaistu

suomalainen diabeteksen ehkäisytutkimus osoitti, miten
esidiabetes-vaiheessa diabeteksen syntyä voidaan ehkäistä.
Tutkimuksessa seurattiin 500 esidiabetes-diagnosoitua lihavaa
henkilöä. Puolet heistä sai ohjausta- ravinto ja
liikuntatottumuksiin ja puolet toimi vertailuryhmänä.
Koeryhmän tavoitteina oli: 5 prosentin painonpudotus, ruoan
rasvan vähentäminen (alle 30 prosenttiin päivittäisestä
energiasta), kovien rasvojen välttäminen ja vähärasvaisten
tuotteiden suosiminen, ravinnon kuitujen lisääminen
(täysjyväviljat) ja kohtuullinen liikkuminen (esim. puolen
tunnin kävelylenkki päivittäin). Vuoden seurannan jälkeen
koeryhmä oli laihtunut 4 kiloa enemmän kuin vertailuryhmä.
Neljän vuoden seurannan jälkeen diabetes todettiin koeryhmässä
11:lla ja vertailuryhmässä 23:lla.
Esidiabetes ja diabetes
Terveillä paaston verensokeri on aamulla vähintään 8 tunnin
syömättömyyden jälkeen alle 6 mmol/l tasolla, eikä verensokeri
nouse laboratoriossa tehtävässä sokerirasitustestissä yli 7,7
mmol/l.
Esidiabeteksessa aamun paastoverensokeri on välillä 6,1-6,9
mmol/l tai kun verensokeri nousee sokerirasitustestissä
välille 7,8-11,0 mmol/l.
Diabeteksessa paaston verensokeri (IP-gluc) on aamulla 7
mmol/l tai korkeampi kahtena eri päivänä tai verensokeri
sokerirasitustestissä ylittää arvon 11,0 mmol.
Niin
kutsuttu
”pitkäaikaissokeri”
voidaan
mitata
verinäytteestä määrittämällä veren punasolujen hemoglobiinin
sokeroituminen sokerihemoglobiini- eli HBA1c-kokeessa. Tämä
kuvaa noin parin kuukauden verensokeritasoa. Jos HBA-1c on yli
48 mmol/mol, todetaan diabetes.
Glykeeminen indeksi ja glykeeminen kuorma
Glykeeminen

indeksi

(GI)

kuvaa

ruoka-aineen

imeytyvien

hiilihydraattien
aiheuttamaa
muutosta
verensokerissa
verrattuna
referenssiruoka-aineeseen.
Tällä
pyritään
seuraamaan hiilihydraattien imeytymisnopeutta. Suuri GGI
tarkoittaa sitä, että verensokeri nousee nopeasti ja vereen
vapautuu paljon insuliinia. Pieni GI kertoo hiilihydraatin
tasaisemmasta imeytymisestä ja vähäisemmästä vaikutuksesta
verensokeriin. Korkean glykeemisen indeksin elintarvikkeita
ovat mm. perunat, valkoinen riisi, leipä, keksit, makeiset,
sokeri jne.
Verensokeria säätelee monet tekijät. Elimistö pyrkii
ylläpitämään tasaista verensokeria sillä, että maksan
glykogeeneista vapautuu glukagonin vaikutuksesta glukoosia
verenkiertoon aterioiden välillä. Syöminen kohottaa
verensokeria,
verenkiertoon.

jolloin haimasta vapautuu insuliinia
Insuliini pysäyttää maksan glykogeenien

purkamisen ja käynnistää sokerivarastojen täydentämisen.
GI-taulukko (100 kuvaa suurinta vaikutusta verensokeriin. GI 0
ei vaikuta verensokeriin)

Ruoka-aineen
Hiilihydraattien
määrä, joka
määrä
GK/ 100 g
sisältää 50 g 100 g:ssa ruoka- ruoka-ainetta
hiilihydraattia
ainetta

Ruoka-aine

GI

Ananas

81

462

11

9

Appelsiini

58

545

9

5

Appelsiinimehu

63

481

10

6

A

B

Banaani

72

250

20

14

Bataatti

77

268

19

15

Cashewpähkinät

30

192

26

8

Cornflakes

112

58

87

97

Croissant (voisarvi)

92

110

46

43

146

55

91

133

Greippi

35

545

9

3

Greippimehu

66

625

8

5

C

D

Dextrosol-rypälesokeri

G

H

Hapanleipä, ruis-

83

100

50

42

Hedelmäsokeri
(fruktoosi)

26

50

100

26

Herneet, tuoreet

66

571

9

6

Hunaja

76

69

72

55

46

323

16

7

Kaali

99

750

7

7

Kauralese

76

100

12

9

Kauraryynipuuro

80

568

9

7

Kiivi

73

500

10

7

Kikherneet

39

250

20

8

Kirsikka

30

500

10

3

J

Jogurtti, kevyt,
hedelmiä ja sokeria

K

Ksylitoli

11

50

100

11

Kurpitsa keitetty

104

1000

5

5

Kuskus

90

431

12

11

Laktoosi

63

50

100

63

Lanttu

99

750

7

7

Leipä, hampurilais-

84

100

50

42

Leipä, täysjyväruis-

80

107

47

38

Linssit, punaiset

36

417

12

4

Linssit, vihreät

41

441

11

5

Luumu

54

500

10

5

19

417

12

2

L

M

Maapähkinät

Maissi, pakaste

67

270

18

67

Maissi, tuore

73

234

21

15

Maito, 0,5 %

44

962

5

2

Maito, 0,1 %

44

962

5

2

Makaronit

65

188

27

18

Mango

70

353

14

10

Mansikat

55

2000

3

2

Nektari

94

500

10

9

Nuudelit, mungopapu-

46

200

25

11

Nuudelit, pika-

65

225

22

14

Nuudelit, riisi-

84

231

22

19

Näkkileipä

95

63

79

75

N

O

Ohraleipä, täysjyvä-

39-66

100

50

20-33

Omena

52

400

13

7

Omenamehu

55

431

12

7

Pannukakut

92

69

73

67

Papaija

81

353

14

11

Patonki

131

100

50

66

Pavut, kidney-

39

300

17

7

Pavut, säilykekidney-

72

441

11

8

Pavut, mung-

43

441

11

5

Pavut, idätetyt mung-

35

441

11

4

Pavut, musta-

28

300

17

5

P

Pavut, mustasilmä-

58

250

20

12

Pavut, pinto-

54

288

17

9

Pavut, ruskeat

33

100

50

17

Pavut, soija-

25

1250

4

1

Pavut, säilykesoija-

19

1250

4

1

Pavut, valkoiset,
tomaattikastikkeessa

66

500

10

7

Pavut, vihreät

52

242

21

11

Persikka

58

545

9

5

Persikka, säilyke
sokeriliemessä

79

353

14

11

Peruna, keitetty,
jauhoinen

90

300

17

15

Peruna, keitetty,
kiinteä

80

300

17

14

Peruna, raaka

79

357

14

11

Perunamuusi

102

375

13

13

Porkkana, keitetty

80

667

8

6

Porkkana, raaka

22

500

10

2

Porkkanamehu

59

543

9

5

Popcorn

99

91

55

55

Punajuuri

88

571

9

8

Päärynä

52

545

9

5

Ranskalaiset perunat

104

259

19

20

Riisi, basmati-

80

197

25

20

Riisi, esikeitetty

65

208

24

16

Riisi, jasmin-

150

179

28

42

Riisikakut

126

60

83

104

R

Ruisleipä, kokojyvä-

69

125

40

28

Ruisleipä,
pellavansiemenillä

57

78

100

50

Ruisleipä, täysjyvä-

89

100

50

45

Rusinat

88

68

73

64

Rypäleet

63

333

15

10

Rypälesokeri
(glukoosi)

138

50

100

138

Soijamaito, kevyt-

61

735

7

4

Soijamaito, täys-

55

694

7

4

Sokeri

94

50

100

94

Spagetti, keitetty 10
– 15 min.

59

188

27

16

Spagetti, täysjyvä-

51

214

23

12

Sushi

72

135

37

27

S

T

Taatelit, kuivatut

142

75

67

95

Tattari

75

205

20

15

Tomaattimehu

52

1389

4

2

117

250

20

23

Vesimeloni

99

1000

5

5

Viikunat, kuivatut

84

15

43

36

Viili

15

136

4

1

Viinimarjat

30

500

10

3

Vohvelit

105

135

37

39

U

Uuniperuna

V

Taulukon lähde: Keittotaito

Glykeeminen indeksi on hyödyllinen työkalu hiilihydraattien ja
niiden vaikutusten arviointiin. Esidiabetesta ja diabetesta
sairastavien on tärkeää seurata hiilihydraattien määrää ja
laatua. Mitä korkeampi GI, sitä nopeammin hiilihydraatit
nostavat verensokeria.
Glykeeminen kuorma (glycemic load /GL)
Glykeeminen kuorma määrittelee ravinnon sisältämien
hiilihydraattien laatua ja määrää. Sitä voidaan hyödyntää, kun
lasketaan aterian vaikutusta veren sokeriin ja veren
insuliinivasteeseen. Pelkkä GI ei kerro koko totuutta.
Vähäisellä määrällä korkean GI-arvon ruokia ei ole suurta
vaikutusta verensokeriin, ja siksi on tärkeämpää arvioida koko
aterian vaikutusta verensokeriin ja insuliinivasteeseen eli
glykeemista kuormaa. GL lasketaan seuraavasti:
GI x imeytyvän hiilihydraatin määrä / 100. Aterian
glykemiakuormaa arvioitaessa lasketaan yhteen sen sisältämien
ruoka-aineiden GL-arvot.

Mitä tämä tarkoittaa?
Täysjyväviljat ja runsaasti kuitua sisältävät ravintoaineet
imeytyvät ruoansulatuskanavasta verenkiertoon hitaammin kuin
”nopeat hiilihydraatit”. Elimistö prosessoi sokerit ja
raffinoidut hiilihydraatit nopeasti. Se kohottaa verensokerin
nopeasti.
Korkea verensokeri ja happomyrkytys
Korkea verensokeri eli hyperglykemia aiheuttaa yleensä
väsymystä, janon tunnetta, lisääntynyttä virtsaamistarvetta,
pahoinvointia ja kuivumista. Pitkään jatkuessaan korkea
verensokeri
lisää
riskiä
sairastua
diabeteksen
lisäsairauksiin. Korkea verensokeri on 10-13,9 mmol/l ja hyvin
korkea verensokeri yli 13,9 mmol/l.
Rasvahappojen aineenvaihdunta tuottaa ketoaineita, eli
beetahydroksivoihappoa, asetetikkahappoa ja asetonia. Näiden
määrä kasvaa elimistössä paastotilassa ja insuliininpuutoksen
seurauksena. Ketoaineiden tuotanto on elimistön luontainen
prosessi, mutta diabeetikoilla insuliinin puute voi johtaa
elimistön happamoitumiseen ja happomyrkytykseen eli
ketoasidoosiin, joka diabeetikoilla voi olla hengenvaarallinen
tila. Ketoosi ja ketoasidoosi ovat kaksi eri asiaa.
Esidiabetesta sairastavien on tärkeää välttää sokeripiikkejä.
ruoat, joiden GI on 55 tai vähemmän, nostavat
verensokeria hitaasti
ruoat, joiden GI on 56-69, kohottavat verensokeri
keskinopeasti
ruoat, joiden GI on 70 tai suurempi, nostavat
verensokeria nopeasti
Puhtaiden (raffinoitujen) sokereiden GI on yleensä
korkeampi kuin luonnollisia sokereita sisältävien
elintarvikkeiden, kuten hedelmien GI.
Täysjyväviljojen
GI
on
matalampi
kuin

raffinoitujenviljojen GI.
Bataattien, useimpien vihannesten ja palkokasvien GI on
pienempi kuin tärkkelystä sisältävien perunoiden ja
maissin GI.
Hedelmien kypsyminen lisää hedelmän sokeripitoisuutta ja
GI-arvoa.
Pastojen tärkkelyssidokset voivat olla sellaisia, että
niillä on matalahko GI.
Esikiehautetun (parboiled) riisin, basmati-riisin ja
täysjyväriisin GI on pienempi kuin lyhytjyväisten
puuroriisien ja jasmiiniriisin GI.
Hiilihydraattien laskeminen
Hiilihydraattimäärien laskeminen voi helpottaa ruokavalion
seuraamista. Hiilihydraattien täydellinen poistaminen
ruokavaliosta
ei
ole
suositeltavaa,
sillä
monet
hiilihydraatteja sisältävät vihannekset sisältävät tärkeitä
terveyttä ylläpitäviä ravintoaineita.
Toisaalta
monet
vähän
hiilihydraatteja
sisältävät
ravintoaineet voivat korvata runsaasti hiilihydraatteja
sisältävät ravintoaineet.
Esimerkiksi:
Seuraavat ruoat sisältävät
hiilihydraatteja:

runsaasti

tärkkelystä

eli

perunat
pavut ja linssit
riisi
viljat
maissi
Paljon hiilihydraatteja sisältävät kasvikset voi korvata mm.
seuraavilla ravinne- ja kuitupitoisilla vähän hiilihydraatteja
sisältävillä kasviksilla:

parsa
parsakaali
porkkanat (vähän)
selleri
vihreät pavut
salaatit ja tummanvihreät lehtivihannekset
paprika
pinaatti
tomaatti
kesäkurpitsa
Syö tasaisin väliajoin
Esidiabetesta

sairastavan

tulee

pitää

verensokeri

mahdollisimman tasaisena.
Paastoaminen voi vaikuttaa merkittävästi verensokeritasoihin,
joten pienet matalan- tai keskitason GI-arvon omaavat ruoat
tasaisesti pitkin päivää pitävät verensokerin tasaisena ilman
suuria piikkejä.
Asiantuntijat suosittelevat:
syömään kolmesti päivässä. Aterioiden välillä ei tulisi
olla yli 6 tunnin jaksoa.
syömään tasapainoisesti ravinteiltaan rikasta, sopivassa
suhteessa hiilihydraatteja, rasvoja ja proteiineja
sisältävää ruokaa
Lautasmalli
Yksi tapa syödä terveellisesti ja tasapainoisesti on ns.
lautasmalli, jota Yhdysvalloissa suosittelee paikallinen
Diabetesliitto.
Siinä
puolet
lautasesta
täytetään
vihanneksilla, neljännes proteiinia sisältävillä ruokaaineilla ja neljännes hiilihydraateilla, kuten ruskealla
riisillä tai kvinoalla.
Lautasmallissa

jokaisen

aterian

tulee

sisältää

kolmea

seuraavista neljästä ruoka-aineryhmästä.
hedelmä tai vihannekset
täysjyväviljat
maito- ja meijerituotteet
liha, kala, palkokasvit, linssit tms.
Laihtumisessa auttaa terveellisen ruokavalion lisäksi pienempi
lautanen ja se, että välttää santsaamista ja ähkyksi syömistä.
DASH-dieetti
DASH on laajalti suositeltu ja terveelliseksi todettu
ruokavalio. Sen tiedetään laskevan verenpainetta, mutta se voi
myös ehkäistä diabetesta seuraamalla yhtäältä hiilihydraattien
saantia ja toisaalta ravintoaineiden glykeemistä indeksiä.
DASH ei perustu kaloreiden vähentämiseen, vaan terveellisiin
valintoihin.
DASH suosittelee syömään:
vihanneksia
hedelmiä
täysjyväviljoja
rasvattomia tai vähärasvaisia meijerituotteita
kalaa
siipikarjaa
papuja
pähkinöitä
kasvisöljyjä
Vältettäviä ruokia DASH-ruokavaliossa ovat esimerkiksi:
rasvaiset lihat
täysirasvaiset meijerituotteet
trooppiset öljyt, kuten kookosöljy ja palmuöljy
makeiset
vaaleat leivät
leivonnaiset, snacksit, keksit

makeat juomat
Pahoittelut, jos tekstiin jäi ylettömästi toistoa, asiaja/tai kirjoitusvirheitä. Siinä oli tiistain ja keskiviikon
välisen yön anti Ruokasodalle. Ehkä tuosta jotain oppi.
Jokseenkin noin homma toimii ketogeenisen ruokavalion ja
diabeteksen kanssa, mutta toki asioita voi käsitellä toisesta
näkövinkkelistä ja laajemminkin.
Ravitsemuksen osalta konsensuksen löytäminen on mahdotonta.
Todetaan siis sama, mitä totesin aiemmin: On monta tapaa syödä
oikein ja monta tapaa syödä väärin.
Kuvat: Pixabay tai ja huonommat kuvat ovat omia

