Протеините и контролът на теглото
Глобалният проблем с наднорменото тегло и затлъстяването обхваща и деца, и младежи, и възрастни. За
всеки отделен индивид телесното тегло се определя от
комбинация от генетични, метаболитни, поведенчески,
екологични, културни и социално-икономически фактори.
Нарастващата епидемия от затлъстяване е свързана с няколко тежки последици за здравето. Неотдавна направена оценка на причините за предотвратими
смъртни случаи в САЩ стигна до заключението, че наднорменото тегло и затлъстяването е третата водеща причина за смъртността. Водещи преди нея са само
тютюнопушенето и високото кръвно налягане.1, 2 В сравнение с индивиди с нормално тегло, преобладаването на
редица здравословни условия е значително по-голямо от
тези с индекс на телесна маса (ИТМ) >40. Например, установено е, че разпространението на хипертония при
хората с наднормено тегло е над 52% в сравнение с малко
над 18% при здрави индивиди с нормално тегло. И други
условия отразяват подобно несъответствие: диабет
(14.2% спрямо 2.4%), дислипидемия (19.0% спрямо 8.9%) и
метаболитен синдром (39.2% спрямо 13.6%).3

Ролята на протеините
за регулиране на теглото
За повечето хора наднорменото тегло и затлъстяването са резултат от излишък на калории или недостатъчна физическа активност.4 Очевидно намаляването на
общия калориен прием е необходимо условие за загубата
на тегло. Но напоследък учените насочват вниманието си
към уникалната роля, която консумацията на протеини
може да играе в усилията за регулиране на теглото. Авторите на няколко наскоро издадени публикации достигат
до заключението, че при загуба на тегло увеличаването
на процента на калориите, получени от протеин, може
да бъде изключително полезно, освен обикновеното ограничение на калориите. По-конкретно, учените са установили, че нискокалоричните диети, които осигуряват протеини в диапазона от 25–35% от общата енергия, могат
да бъдат ефективни по най-различни начини в сравнение с
диети с по-ниско съдържание на протеини.5–12 Учените са
стигнали до заключението, че замяната на въглехидрати –
особено рафинирани – с протеинови източници с ниско
съдържание на наситени мазнини води до по-голяма загуба
на тегло. Протеините увеличават усещането за ситост,
ускоряват загубата на телесни мазнини, като същевременно намаляват загубата на мускулната тъкан и по този
начин се постига по-добро общо физическо състояние.13

Протеини и ситост
Редица предклинични и клинични изследвания подкрепят идеята, че протеините въздействат върху усещането за ситост. В научната литература е постигнат
консенсус, че протеините създават по-добро чувство на
ситост от въглехидратите или мазнините.5, 11, 14 В този
смисъл, на протеините все повече се гледа като на ключов
фактор в стратегията за поддържане на нормално телесно тегло.15 Има клинични данни, според които увеличеният прием на протеини увеличава усещането за ситост
в сравнение с диети с по-нисък протеинов прием и води
до намаляване на последващия калориен прием.11 Няколко
клинични проучвания предоставят и доказателства, че
диетите с високо съдържание на протеини и ниско такова на въглехидрати имат също толкова добър ефект,

и дори по-силен, отколкото традиционните нискокалорични, високовъглехидратни диети за период до две години.16–18 Освен това резултатите показват, че загубата на
телесни мазнини също е по-голяма при хранителен режим
с по-високо съдържание на протеини.19–21 Две проучвания
върху връзката между приема на протеини и загубата на
тегло сред децата сочат, че е възможно протеините да
се окажат най-добре засищащият макронутриент,22, 23 а
според друго проучване силната протеинова закуска може
да ограничи апетита сред подрастващите.24

Соев протеин, ситост
и регулиране на теглото
За соевия протеин е установено, че има сходен, а в някои
случаи и по-голям ефект за достигане на усещане за ситост,
в сравнение с други, често консумирани висококачествени
протеини.25, 26 Предварително клинично проучване показва,
че соевият протеин потиска апетита, отчасти като стимулира освобождаването на холецистокинин (CCK), който
регулира усещането за ситост и празнота на стомаха.27, 28
Приносът на соевия протеин за загубата на тегло при възрастни е предмет на три наскоро проведени комплексни
научни проучвания.9–31 В тях като цяло се стига до заключението, че нискокалоричните диети, предимно базирани
на соевия протеин, са еквивалентни на диетите, основани
на други източници на висококачествени протеини за намаляване на теглото и телесните мазнини. Тези ползи вероятно се дължат отчасти на метаболитните ефекти по
отношение на глюкозния и липидния метаболизъм.32
Има ясни доказателства, че диети с по-високо съдържание на протеини, особено с висококачествени протеини,
спомагат да се запазят тъкани без мазнини (FFM) и мускулната тъкан при загуба на тегло.7–9, 12 Това, от своя страна,
подобрява метаболитния профил на спазващите съответния хранителен режим, включително намалява нивата на
триглицеридите и инсулина и увеличава размера на LDL-частиците.9 Няколко проучвания показват, че соевият протеин е толкова ефективен, колкото и протеинът от млечни
продукти и смесени източници, за запазване на тъкан и без
мазнини (FFM) при загуба на тегло при възрастните.33–36 Въпреки че механизмите за постигане на този ефект все още
не са напълно разкрити, възможно е това да е резултат от
хормонална реакция, спрямо увеличения прием на протеини
или намаления прием на въглехидрати.9, 37
Соевият протеинов изолат (20 g дневно), предписван на жени след менопауза, показва по-голямо намаление
(в сравнение с казеина) на мастната тъкан в коремната
област по време на 3-месечна програма за корекция на теглото.38 Второ проучване, което прилага подобен подход,
показва същите резултати с намалена мастна тъкан при
жените, които са приемали допълнително 20 g соев протеинов изолат.39 Соевият протеин е напълно равностоен
с други висококачествени протеини за достигане на усещане за ситост и насърчаване на загубата на тегло. Неговото уникално предимство е намаляването на риска от
коронарна болест на сърцето, като част от диетата с
ниско съдържание на наситени мазнини и холестерол. От
2005 г. насам са публикувани няколко мета-анализа, обобщаващи десетки проучвания за употребата на соев протеин от населението, които потвърждават свойствата
му за намаляване на холестерола.40–44
Установено е, че соевият протеин е също толкова
ефективен, колкото и други висококачествени протеини
за увеличаване на усещането за ситост и насърчаване на
загубата на тегло, като в същото време предлага допъл-

37
Наука Диететика 3

12
2012

нително предимство, поради намаляване на рисковите
фактори за сърдечно-съдови заболявания. Jenkins et al. са
направили оценка на ефектите от хранителен режим с
висок прием на растителни протеини (включително соев
протеин) в сравнение с високовъглехидратни, лакто-ововегетариански диети при хиперлипидемични мъже и жени
с наднормено тегло. По време на изследването е установено, че тези, които спазват диета с висок прием на
растителни протеини, показват значително по-големи
намаления в концентрациите на LDL-холестерола, в съотношение с общия холестерол на HDL-холестерола и съотношението аполипопротеин-B на аполипопротеин А-1.45
Друго проучване сред мъже и жени с диабет тип 2 прави
сравнение между ефектите на млечния протеин изолат
и соевия протеин изолат. При него се установява, че серумният LDL-холестерол, отношението LDL-холестерол/
HDL-холестерол и отношението аполипопротеин-B/аполипопротеин А-1 са значително намалели сред лицата с
прием на соев протеин.46
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Нови научни изследвания за соев
протеин и регулирането на теглото
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Консумацията на соеви протеини (25 g дневно) по
време на 16-седмична програма с активни упражнения
помага на жените след менопауза да увеличат разхода на
енергия в състояние на покой (50 kcal за ден).47 Тези нови
изследвания показват, че добавянето на соев протеин
към хранителния им режим може да помогне за регулиране на теглото, чрез намаляване на енергийния прием и
подпомагане на по-високия разход на енергия.
В обобщение, проведените до момента предклинични и клинични проучвания (епидемиологични и клинични)
предоставят неоспорими доказателства, че диетите
с високо протеиново съдържание увеличават чувството за ситост повече, отколкото това се постига чрез
високовъглехидратните диети, като по този начин се
ограничава приемът на храна и се регулира теглото. Фактите сочат, че при високо протеиновите диети има
по-ясно изразена тенденция за запазване на чиста (без
мазнини) телесната маса при загуба на тегло в сравнение
с високовъглехидратни диети. Доказано е, че соевият
протеин е също толкова ефективен, колкото и други висококачествени протеини за увеличаване на усещането
за ситост и насърчаване на загубата на тегло, като в
същото време предлага допълнително предимство поради намаляване на рисковите фактори за сърдечно-съдови
заболявания.
Ползи от соевия протеин по време на регулиране на
теглото:
Може да спомогне за по-добро регулиране на теглото.
Може да допринесе за увеличаване на усещането
за ситост.
Може да спомогне за запазване на чиста (без мазнини) телесна маса.
Може да спомогне за загубата на мазнини при
ограничаване на калориите.
Помага за по-доброто здраве на сърцето.
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