Ravinto ja evoluutio: Lucy &
fat of the land
Ravinto ja evoluutio: Miten meistä tuli ihmisiä ja mikä
erottaa ihmiset muista eläimistä? Mitä ensimmäiset esi-ihmiset
ja ihmiset söivät?

Aineenvaihdunnan,
inflammaation, kognition ja
yleisen terveyden modulointi
ketogeenisellä ruokavaliolla
Vähähiilihydraattinen
ruokavalio (LCHF), on

ja runsasrasvainen ketogeeninen
menneiden vuosikymmenten saatossa

nostettu tuon tuosta esiin terapeuttisena vaihtoehtona
metabolisen oireyhtymän, ylipainon ja lihavuuden sekä eräiden
lääkeresistenttien sairauksien, kuten epilepsian, syövän,
dementian ja masennuksen hoitona.

Mikä **tun kolesteroli?
Elimistö saa kolesterolia ravinnosta ja syntetisoi sitä itse
soluissa
tapahtuvasssa
kolesterolisynteesissä.
Kolesterolisynteesin
lopputuotteita
ovat
mm.
ruoansulatusneste, steroidihormonit, kuten testosteroni ja

estrogeeni sekä kalsiumin homeostaasia ja immuunijärjestelmää
säätelevä D-vitamiini.

Ketogeeninen
ruokavalio:
neuromuskulaarisiset
ja
neurodegeneratiiviset taudit
Uudet

tutkimukset

viittaavat

siihen,

että

ketogeeninen

ruokavalio
voi
olla
hyödyllinen
amyotrofisen
lateraaliskleroosin (ALS), Alzheimerin- ja Parkinsonin taudin
sekä eräiden mitokondriopatioiden terapiana.

Solujen puhdistusjärjestelmä
– autofagosytoosi
Toimiva autofagosytoosi on avainasemassa hyvän terveyden ja
pitkäikäisyyden kannalta. Kun solut vaurioituvat pysyvästi
esimerkiksi tulehduksissa ja ikääntyessään, elimistöön kertyy
nopeasti toimimattomia ja haitallisia solunosia, jotka pitää
siivota elimistöstä tai korjata.

Insuliini ja terveys: Neljäs
luku
Avaan tässä tutkimuskatsausta, jonka ovat koonneet Valeska
Ormazabal, Soumyalekshmi Nair, Omar Elfeky, Claudio Aguayo,
Carlos Salomon & Felipe A. Zuñiga. Association between insulin
resistance and the development of cardiovascular disease on
julkaistu Cardiovascular Diabetology -lehdessä.
Lopuksi tutustun vielä James J. DiNicolantonion ja James H.
O’keefen BMJ-lehdessä julkaistuun artikkeliiin: Added sugars
drive coronary heart disease via insulin resistance and
hyperinsulinaemia: a new paradigm.

Insuliini
Johdanto

ja

terveys:

Insuliini
on
keskeinen
vaikuttaja
useissa
aineenvaihduntareaktioissa. Insuliini ohjaa energiaravinteiden
oksidaatiota
ja
varastoimista.
Se
säätelee
sekä
hiilihydraattien että rasvojen energia-aineenvaihduntaa ja
sillä on keskeinen rooli proteiinien ja mineraalien
aineenvaihdunnassa.

Ruokasotaa ja anarkiaa osa 3
Diet Heart-hypoteesin jälkeinen ravitsemuspolitiikka hukutti
kuluttajat kelvottomaan teolliseen mönjään ja väitti mönjää
sydänterveyttä edistäväksi rasvaksi. Ruokasotaa ja anarkiaa
osa 3 jatkaa ravinnosta räksytyttämistä, annettujen
tosiasioiden kyseenalaistamista ja ravitsemussuositusten
solvaamista. Suhtaudun ravintoon aiheellisen asenteellisesti.

Ruokasotaa ja anarkiaa osa 2
Jatkan tutustumista hämmentäviin ruokajuttuihin referoimalla
LessLikely-sivustolla julkaistun kriittisen analyysin paljon
siteeratusta Mozaffarianin meta-analyysistä.

Ruokasotaa ja anarkiaa osa 1
Ravintoon liittyy aina väärinkäsityksiä, valheita ja myyttejä.
Joidenkin vahvoina pidettyjen oppien tieteellinen perusta on
vuosikymmenten saatossa vähintäänkin haperoitunut.

Likaista biologiaa & muutama
vesiperä
Lihomiseen vaikuttaa ravinnon sisältämän energian lisäksi mm.
ympäristö, geenit, hormonit, sukupuoli,ikä, suolistoflooran
koostumus, stressi, unen määrä ja laatu, sekä ruumiinrakenne,
eli kehon rasva- ja lihaskudoksen suhde.

Ketogeeninen
terveys

ruokavalio

ja

Korkea verenpaine on huonojen ravitsemustottumusten jälkeen
toiseksi yleisin sairastumisen riskiä lisäävä tekijä, kertoo
David J. Unwin. Unwin on vuoden 2012 jälkeen hoitanut lihavia,
korkeaa verenpainetta ja aikuistyypin diabetesta sairastavia
potilaita ketogeenisellä ruokavaliolla. Tulokset ovat olleet
hyviä. Voisiko ketogeeninen ruokavalio auttaa verenpaineen,
painon ja huonojen lipidiprofiilien kanssa kamppailevia myös
Suomessa?

Salaperäiset sirtuiinit
Salaperäiset sirtuiinit tehostavat solujen aineenvaihduntaa,
hidastavat ikääntymistä, säätelevät geenien aktiivisuutta,
hidastavat ikääntymistä ja suojaavat aivoja. Mutta mitä
sirtuiinit ovat ja miten ne vaikuttavat aineenvaihduntaan?

Mitä, miten ja miksi LCHFruokavalio?
Vähän hiilihydraatteja ja runsaasti rasvoja sisältävässä
ruokavaliossa (LCHF) hiilihydraattien saantia korvataan
hyvillä rasvoilla. LCHF-ruokavaliot (ketogeeninen ruokavalio
ja Atkinsin dieetti) ovat suosittuja etenkin laihduttajien
keskuudessa, sillä ne laihduttavat nopeasti ja tehokkaasti.

Ketogeeninen ruokavalio ja MS
Ketogeenisessä ruokavaliossa elimistö alkaa aktiivisesti
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.

