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MÅ®Å½EME ZA TO, Å½E SE PÅ˜ECPÃ•VÃ•ME?
PondÄ›lÃ-, 02 Å™Ã-jen 2017

VÄ›t&scaron;ina z nás si Å™ekne, co to je za otázku? Ale Ä•tÄ›te, co tomu Å™íkají odborníci. V&scaron;eobecnÄ› se pí&scaron
Å™íká, Å¾e obezita (tj. nenormální tlou&scaron;tka) je nemoc z pÅ™ecpávání jídlem a nedostatkem pohybu. Tedy vlastnÄ›
zneuÅ¾íváním &bdquo;dobrého bydla&ldquo;. Jak ale jistÄ› tu&scaron;íte, je to kapánek sloÅ¾itÄ›j&scaron;í. JasnÄ›,
Å™e&scaron;íme problémy s hormóny, takÅ¾e víme, Å¾e i obezitu mají na svÄ›domí do znaÄ•né míry právÄ› ony. Nemusíte há
který z nich to je &ndash; tento se jmenuje liptin.

Vzniká v tukových buÅˆkách a pÅ™ená&scaron;í informace do mozku, jak jsme na tom se svými tukovými pol&scaron;táÅ™i,
tedy, jaké máme tukové zásoby. Pokud buÅˆky jsou naplnÄ›né tukem, vyrábí liptinu více a na&scaron;e chuÅ¥ k
ládování se, je jimi tlumena. PodaÅ™í-li se nám zhubnout, klesne hladina tuku v buÅˆkách - a hle, zase máme chuÅ¥ se
poÅ™ádnÄ› naba&scaron;tit. Nedostatek tohoto hormónu pÅ¯sobí jako signalizace k doplnÄ›ní energetických rezerv do
organismu. Výsledkem je pak zvý&scaron;ený pÅ™íjem potravy a nastává onen nechutný jojo efekt, a redukÄ•ní diety selhávají
Bylo zji&scaron;tÄ›no, Å¾e vpravení hormónu do krve (pomocí injekce) by mohlo být povaÅ¾ováno za lék, ov&scaron;em
ukázalo se, Å¾e by to bylo vhodné jen u jedincÅ¯, kteÅ™í mají nízký obsah liptinu vrozený. A to je pomÄ›rnÄ› vzácný jev.

Ov&scaron;em pozor! Do hry vstupuje dal&scaron;í hormón, tentokráte ghrelin, jinak hormón &bdquo;hladu&ldquo;. Je-li
na&scaron;e zaÅ¾ívací soustava bez práce se zpracováním poÅ¾ité potravy, zaÄ•ne ná&scaron; Å¾aludek produkovat ghrelin,
ten se dostane do krve a tím pádem i do mozku, kde prostÅ™ednictvím nervových center vyvolává nesmírný pocit
hladu&hellip; A zaÄ•íná se zase znova - pokud se opÄ›t dobÅ™e naládujeme, dá nám ná&scaron; trávící systém echo,
Å¾e má dostatek jídla a dostaví se koneÄ•nÄ› pÅ™íjemný pocit sytosti. Stává se u nÄ›kterých lidí, Å¾e ghrelin dává fale&scaro
signály a nabádá ná&scaron; organismus: jen papej dál, i kdyÅ¾ uÅ¾ je &bdquo;plno&ldquo;. Proto nerovnováha
hormónÅ¯, regulujících chuÅ¥ k jídlu, mÅ¯Å¾e zpÅ¯sobovat poruchu v pÅ™íjmu potravy. NapÅ™íklad chorobným pÅ™ejídáním
nechutenstvím. ProstÄ› - hormóny jsou pÄ›kné potvory. Proto asi nejspolehlivÄ›j&scaron;í je rÄ•ení: Jez do polosyta, pij do
polopita &ndash; a bude&scaron; dlouho Å¾iv. TakÅ¾e &bdquo;v&scaron;e jen s mírou", pÅ™átelé!
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