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5 dni wystarczy żeby zmienić sposób
przetwarzania glukozy

Jedyne 5 dni wysokotłuszczowej diety może
odmieniać sposób przetwarzania glukozy przez mięśnie. Prof. M. Hulver z Virginia Tech
College of Agriculture and Life Sciences powiedział, że większość ludzi myśli, że można
bezkarnie objadać się przez parę dni wysokotłuszczowymi produktami. Wystarczy jednak 5
dni, aby mięśnie się zbuntowały.
To ukazuje, że nasze ciała mogą reagować na drastyczne zmiany w diecie w krótszym czasie niż
dotąd uważano.Istnieje wiele okazji, kiedy przez kilka dni wszyscy zajadamy się tłustymi potrawami.
Wystarczy przywołać święta czy wakacje.
Po posiłku rośnie poziom glukozy we krwi. Głównym wychwytywaczem są mięśnie, które mogą ją
zastosować jako źródło energii albo odłożyć na później. Ponieważ mięśnie stanowią do ok. 30% masy
ciała i są tak istotne dla przemian glukozy, zmiana zwyczajnego metabolizmu może mieć spore
konsekwencje dla reszty organizmu i skutkować problemami zdrowotnymi.
Twórcy publikacji z pisma Obesity spostrzegli, że po 5 dniach wysokotłuszczowej diety zmniejsza się
zdolność mięśni do utleniania glukozy, co może prowadzić do insulinooporności.
W ramach studium zdrowych studentów college'u żywiono kanapkami z kiełbasą, makaronem
i serem, a także potrawami z dużymi ilościami masła. O ile zwyczajna dieta zawiera ok. 30% tłuszczu,
w tej doświadczalnej tłuszcz stanowił aż ok. 55%. Całościowe spożycie kalorii było takie samo jak
przed wprowadzeniem wysokotłuszczowej diety.
Choć po pobraniu próbek mięśni okazało się, że metabolizm glukozy zmienił się, studenci nie utyli
ani nie okazywali symptomów insulinooporności.
W kolejnych badaniach Hulver chce ocenić długoterminowe skutki zaobserwowanych zmian. Planuje
też ustalić, jak szybko ustąpią one po wprowadzeniu niskotłuszczowej diety.

Źródło: Virginia Tech College of Agriculture and Life Sciences
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Skóra z butelki leczy rany oparzeniowe
Hodowlą skóry zajmują się pracownicy Banku Tkanek CLO.
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Wele osób po przejściu COVID nadal wymaga
pomocy
Powiedział PAP krajowy konsultant w dziedzinie fizjoterapii.
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Działanie innowacyjnej metody
terapeutycznej pracy z koniem
Bada je psycholożka z UŁ.
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Szkodliwy wpływ alkoholu na ryzyko
nowotworów
Nasilają je nadwaga lub otyłość.
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Dieta śródziemnomorska może łagodzić
depresj u mężczyzn
Informuje „The American Journal of Clinical Nutrition”.
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Co czwarty Brytyjczyk cierpi z powodu
chronicznego bólu
Wykazały badania Ipsos dla BBC News.
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Delta może powrócić
Omikron nie wyeliminował tego wariantu SARS-CoV-2.
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Świńskie serce przeszczepione umierającemu
było zakażone wirusem
Iinformuje „MIT Technology Review”.
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