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Her şey insanoğlunun doğadan uzaklaşması ile başladı!!
Sanayi Devrimi, insan oğlunun aç gözlülüğü ile birleşti
Sonuç: Bazıları için doğada olduğundan daha fazla yiyecek, daha
fazla glukoz ve fruktoz ortaya çıktı
Epigenetik olarak glukokinaz, heksokinaz, aldolaz sentezi ve
aktivitesi arttı!! Vücutlarımız uyum sağladı !!
Obezite
Diyabet (II)
Metabolik Sendrom
Kronik enflamatuvar hastalıklar
Hızlı Yaşlanma
Alzheimer=DM III???
Kanser??

Bu durumu fark ettik!! Artık Can boğazdan gelmiyor
gidiyor!!!
Geri dönmeye çalışıyoruz.
Şimdi hangisi sağlıklı?
Kısa aralıklarla sık sık beslenme mi?
Kalori kısıtlaması yapılmış az beslenme mi?
Uzun aralıklarla beslenme mi?
Ketojenik diyet mi? (Metabolism Based Therapy)
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Uzun süreli açlık ve ketojenik diyetin en önemli etkisi vücutta keton cisimlerini arttırmaları

Muscle

Nedir bu ketonlara olan ilgi?

•Kan‐beyin bariyerini
rahatlıkla geçiyorlar, (küçük
moleküller)
•GABA sentezini arttırıyorlar‐
(inhibitör nöropeptid)
•Membran
hiperpolarizasyonu yapıyorlar
•Glutamat (Eksitatör
nöropeptid) veziküllerinin
aktive olmasını engelliyorlar
•Adenozin artışı (ATP artışı‐
A1R –potasyum Kanallarının
aktivasyonu)
•ROS azalması‐
nöroproteksiyon
•Mitokondri fonksiyonlarının
korunması

Refrakter epilepsi
tedavisinde keton terapisi
1920 den beri kullanılıyor.
Ancak Mekanizmaları
henüz anlaşılıyor!!
Gecikmenin en büyük
nedeni ilaç endüstrisi

Tamam ketonların kanımızda bulunması iyi bir şey!!!
Fizyolojik olarak ya da farmakolojik olarak nasıl
yükseltelim?
Keton ne zaman açığa açıkıyor?

Keton cisimlerinin varlığında pH azalması iyon
kanallarının/nörotransmitter reseptörlerinin
davranışını değiştiriyor
Kas/motor fonksiyonu da düzeltiyor
Glikojen depo hastalıklarında kullanılmaya başlandı

Keton kullanımı genel olarak laktat üretimini düşürüyor olabilir

•12 saatten fazla açlıkta (Glikojen depoları azaldığında)
•Egzersiz de (Uzun süreli efor harcandığında)
•Diyette Yağ: CH+Protein oranı en az 2:1 olduğunda!! (3:1 ve ya
4:1 olarak epilepsi tedavisine başlanıyor‐Ketojenik diyet‐
Metbolism based therapy)
•Farmakolojik olarak YD metabolizma bozukluklarında
kullanılıyor (NaBeta‐OH Butirat‐NßOHB) (Çok yeni!!)

Ketojenik diyet nedir? Tarihi? Yeni bir keşif mi?
Yüksek oranda yağ, düşük karbonhidrat ve yeterli protein içeren
ve organizmamızı enerji için karbonhidratlar yerine yağları
kullanmaya yönelten bir diyettir. (Bolluk öncesine dönüş!!)
1920 lerde fark ediliyor, başarılı uygulamaları var.
1940 larda yeni epilepsi ilaçları ile gündemden düşüyor(
1990 larda yeniden önem kazanıyor. Nasıl mı?

Ketojenik diyet ve farmakolojik keton tedavisi ile hipogliseminin düzeltilmesinin yanısıra
Motor fonksiyonda belirgin düzelme!!!

Epilepside kullanılan Ketojenik diyet çeşitleri:
•Hollywood film yapımcısı Jim Abrahams’ın
Oğlu Charlie, ilaçlara dirençli epilepsi hastası
•Son çare olarak, John Hopkins hastanesinde
ketojenik diyete başlıyor, nöbetler tamamen
kesiliyor!!
•Baba, 1994 yılında “Charlie Foundation”
derneğini kuruyor, doktorlar ve aileler için kitap
basılıyor
•Bir de film yapılıyor!!
•Bunun üzerine 94‐96 yılları arasında John
Hopkins hastanesine refrakter epilepsili 150
çocuk başvuyor ve çok merkezli bir çalışma
başlatılıyor.
•Ketojenik diyet tekrar gündeme geliyor!!

Klasik %80 LCFA (C12‐22), %10CH, %10 protein, sıvı kısıtlaması!!
MCT: %70 MCT (yağ C6‐10), %10‐15 CH, % 15‐20 protein daha az sıvı
kısıtlaması
Modifiye Atkins: Sıvı kısıtlaması yok, Yağ: yağ olmayan 2:1 daha çok yaşam
kalitesi

Normal obezite tedavisinde ve “Wellness” için kullanılan
ketojenik diyetler:
Atkins diyeti:
%60 Yağ, %10‐20 CH, %20 Protein, kalori kısıtlaması + su kısıtlaması yok
Düşük glisemik indeksli gıda tüketimi (en hafifi ve düşük keton düzeyine sahip)
1:1 oranı var, amaç gün içi glukoz dalgalanmalarını önlemek

Uzun zincirli yağ asitlerinin (LCFA) oksidasyonu
zaman alıyor‐karnitin bağımlı oldukları için‐ancak
orta zincirli yağ asitleri (MCFA‐MCT) hem hızlı
emiliyorlar hem de karnitinden bağımsız, hızlı
okside oluyorlar, daha hızlı keton kaynakları olarak
düşünülüyor

•Ağız kokusu,
•Letarji,
•Kabızlık ve gastrointestinal
şikayetler
•Mutlaka vitamin ve mineral
takviyesi yapılmalı

Ketojenik gıdalar:
Balık‐tavuk‐kırmızı et
Balık yağları
Tereyağı
Avakodo
Zeytinyağı
Yumurta
Mayonez
Omega3/6 yağ asitleri/DHA
Alfa lipoik asit
Hindistan cevizi yağı (orta zincirli yağ asitleri‐
sature/MUFA )
CH lar yeşil sebze ve meyve ayrıca kuru
yemişten‐Ceviz vb elde edilmeli

Dislipidemi????

Uygulaması çok
kolay bir diyet
değildir. Disiplin
ve kararlılık
gerektirir

Ketojenik diyet yapmasak da fizyolojik olarak ketonlarımızı
yükseltsek?
Uzun süreli açlık (>12 saat) modeli fizyolojik olarak keton cisimlerini
arttırır.
Açlık Otofaji mekanizmalarını tetikler
Yine uzun süreli açlıkla birlikte glukagon ve büyüme hormonu artışı
biliniyor
Uzun süreli açlık modelinin sanayi öncesi beslenme dönemine (bolluk
öncesi dönem) dönüş olduğu düşünülüyor!!
Bilimsel olarak anti‐aging formülü olarak değerlendiriyor
GH/IGF‐I aksının uzun yaşam süresi ile ilgisi olduğu biliniyor

Uzun süreli açlık modelleri‐Intermittent Fasting
Healthy aging/Anti‐aging
formulas :
“ Undernutrition
without Malnutrition“
Malnutrisyona neden
olmayan az beslenme!!!

Bir çok açlık modeli var: Hepsinin ortak noktası keton yapımın tetiklenmesi
ve metabolik olarak pozitif etkilerin ortaya konması

1.Genetik İnstabilite
2. Telomer Kayıpları
3.Epigenetik Değişiklikler
4. Protein Dengesi Kaybı
5. Besin Algısının
Bozulması
6. Mitokondriyal
Disfonksiyon
7. Hücresel Duraklama
8. Kök Hücre
Azalması/Bitmesi
9. Hücreler Arası İletişimin
Azalması

Barsak
Mikrobiyotası
Ketonlar
Epigenetik
etkiler

Nörodejeneratif hastalıkların tedavisi??

Besin Algısının Bozulması
Beslenme/Açlık sırasında üç protein
yolağı vardır:
mTOR (IGF‐I/İnsülin etkisi altında‐
tokluk)
AMPK (Artmış AMP miktarlarına
hassas bir kinaz‐açlık)
Sirtuin (Artmış NAD+ miktarına hassas,
protein
deasetilasyonu yapan enzim‐açlık)!!!!
Beslenmeyle birlikte IGF‐I/insülin
sinyalizasyonu (IIS) olur
Bu yol, özellikle mTOR protein yolağını
aktive eder:
Enflamasyon ve hücre hasarının
artmasına neden
olduğu gösterilmiş

Besin kısıtlaması

Yaşlanma
Yaşlanma

Mitokondriyal
Disfonksiyon

Nöron Hücrelerinde, Uzun Süreli Açlık
Modelinin, Enerji Metabolizması ve
Mitokondrial Fonksiyonlar Üzerine Etkileri
2005
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Özet
Anlatılanların hiçbiri Ajda Pekkan için
geçerli değil)

•Fizyolojik dozlarda keton cisimlerinin vücudumuzda artışının özellikle nöron
ve kas fonksiyonu için faydası kanıtlanmış durumda

1975

•Günümüzdeki yüksek karbonhidratlı beslenme alışkanlıkları neredeyse hiçbir
zaman keton yükselişine izin vermiyor!!!
•Sanayi öncesi zamanlarda uzun süreli açlık, kısıtlı CH kaynağı ve ketojen
gıdalar sayesinde insanoğlu kanında belirli bir keton seviyesi ile yaşıyordu
•O zamanları taklit ederek sağlıklı yaşam süresinin arttırılması, kanser, diyabet
ve metabolik sendrom sıklığının azaltılması ayrıca Alzheimer gibi
nörodejeneratif hastalıklarla savaşılabileceği düşünülüyor
•Ancak İşin teoriğini iyi bilmek gerekiyor, suistimal edilmemeli, hastayı ve
metabolizmayı iyi tanımak gerekli

“Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey, sağlıklı
kalabilmek ve işine odaklanabilmek için sabahları
çok erken saatte buz banyosu yaptığını, günde
sadece bir kez yemek yediğini ve bir saat
meditasyon yaptığını, hafta sonu ise hiç yemek
yemediğini söyledi”

11.04.2019

Teşekkürler!!

Kan Keton seviyeleri (Beta OH Butirat)
<0.6 mmol/L (<0,3)
0.6‐1,5 mmol/L Hafif yükseklik
1,5‐5,0 mmol/L Yükseklik
>6,0 mmol/L Tedavi sınırı/Asidoz sınırı

2018

2017

mg/day

23 kadın hasta (BMI>30), günlük kalori alımı yaklaşık % 40
azaltıldı (CR) (Özellikle CH alımı kontrol altına alındı):
•Ayrıca aynı hastalar 1 ay süresince oruç tuttular
•Denekler 16 saate yakın aç kaldılar, kalori kısıtlaması yapılmadı
•Günlük 15.000‐20.000 adım atmaları sağlandı
•Her hafta kilo, yağ ve kas ölçümleri yapıldı
•3 ayda bir kan ve idrar tahlilleri, BMI ölçümleri yapıldı
•Metabolik parametreler (Glu, insülin, HOMA‐IR, TSH,
kolesteroller, İdrar keton düzeyleri

•GH/IGF1 düzeyleri ölçüldü

