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Kapitola 2

OBEZITA

Epidemie obezity
Není to žádné přehánění, když řeknu, že boj proti obezitě zuří všude –
lidé jsou jím doslova posedlí. Zhruba 67 procent dospělých a 32 procent dětí trpí dnes buď nadváhou, nebo jsou obézní. Snažíme se tlačit
svoji váhu dolů a zamezit přibírání. Neděláme to proto, že nám naše
kultura jako estetický ideál předhazuje štíhlost, ale proto, že obezita
přispívá k výskytu nemocí, které nás nejvíc znepokojují: rakoviny, srdečních chorob, cukrovky a předčasného stárnutí.
Samotná „obezita“ není ani tak nemoc jako spíše nahromadění
vlivů, sklonů a patologicky nekonkrétních procesů – soubor účinků,
které všechny dohromady vyvolávají hromadění tuku, inzulínovou
rezistenci, metabolickou dysfunkci a konkrétní vzorce hormonální
nerovnováhy.
Na nejzákladnější úrovni je obezita prostě stav, kdy má člověk příliš
mnoho tělesného tuku. O označení „příliš mnoho“ zpravidla rozhoduje míra, kterou nazýváme index tělesné hmotnosti (anglicky „body
mass index“, odtud zkratka BMI), který dává do vzájemného vztahu
výšku a váhu podle norem, jež byly odvozeny z výzkumu rozsáhlých
populačních vzorků, přičemž na této stupnici je vymezen rozsah BMI
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hodnot spojovaných s dobrým zdravím. Existuje však ještě jednodušší,
ale o nic méně platná definice: příliš mnoho tuku máte, když se to začne různě projevovat na vašem zdraví.
Opět zde rozlišujeme mezi „váhou“ a tělesným tukem, protože jinak bychom mohli i o namakaném kulturistovi říct, že má „nadváhu“,
ačkoli dobře formované svalstvo nebylo nikdy spojováno se zdravotním rizikem. Tuk ovšem jednoznačně zdravotním rizikem je, a to
nejen kvůli tomu, že táhne tělo k zemi.
Vzhledem k populárním představám „pneumatiky“ nebo „sedlové
brašny“ je jednoduché smýšlet o tuku jako o něčem, co je od nás oddělené, co leží „vně“ našeho „skutečného“ těla, co nám bylo pouze přidáno. Jenže tuková tkáň není jen nedílná součást vaší bytosti, ona navíc
funguje, jako by byla samostatný orgán, neboť uvolňuje hormony, které
se podílejí na celkové tělesné regulaci. Jinými slovy, tuk není jen taková
netečná hmota, jak se možná jeví, ale něco, co je příčinou systematického poškozování souvisejícího s nemocí. Tím se trochu komplikuje
otázka, kolik tuku znamená příliš mnoho, protože tyto hormonální vlivy začínají působit na fungování těla od samého začátku – tedy vlastně
už dlouho předtím, než by někoho napadlo použít termín „obezita“.
Právě proto je tak důležitý náš komplexní a celistvý přístup – jde o to
proniknout do systému a nastolit správnou rovnováhu mnohem dřív,
než se začnou projevovat jako patologické příznaky.

Příběh s dobrým koncem
Seznamte se s Allanem. Je mu padesát tři let. Je to společenský, ambiciózní a úspěšný muž. Také má za sebou dvacet čtyři let trvající boj
s nadváhou a nyní ho pomalu prohrává. Prohrává i navzdory tomu,
že věnuje pečlivou pozornost svému zdraví a snaží se řídit radami,
které pochytil z různých populárních zdrojů. Dodržuje docela přísný
cvičební režim a čtyřikrát týdně se 45 minut lopotí na eliptickém trenažéru. Allan taky pozorně sleduje, co jí – dělá to ve skutečnosti na
několikrát, různě pokřivenými způsoby, které jsou pozůstatky četných
dietních plánů, jimiž se už řídil. Ale všechno zbytečně.
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Když za mnou přišel pro radu, viděl jsem, jak je frustrovaný,
a dobře jsem mu rozuměl. „Doktore,“ řekl mi, „obávám se, že po
zbytek života mi bude souzeno nosit tu zatracenou pneumatiku. Ať
dělám, co dělám, pořád vážím 86.“
Ve své praxi to vídám neustále – pacienty, kteří se snaží, seč
mohou, ale klasické diety a cvičební režimy jim uberou vždycky
pouhých pár kilo, jen aby je po skončení zase nabrali. Odpověděl
jsem mu: „Na obnovení rovnováhy nikdy není pozdě.“ Ostatně motivace ani inteligence mu nechyběly. Prostě jen postrádal tu správnou
směs živin, které potřeboval pro zdravou genovou expresi.
A tak jsem s Allanem provedl obvyklou sérii testů, abychom mu
mimo jiné zjistili hladinu krevní glukózy a cholesterolu. Výsledky
ukázaly, že Allan je náchylný vůči třem docela vážným chronickým
nemocem. Endokrinní analýza zjistila, že není diabetik, ale přesto
se u něj může cukrovka rozvinout, protože hodnota hemoglobinu
A1c (HbA1c) ve výši 6,1 procenta (průměrná hodnota glykemie za
období 6 až 12 týdnů) se nacházela přímo v „prediabetickém“ pásmu, tedy mezi 5,7 až 6,4 procenta. Také riziko mozkové mrtvice
a kardiovaskulární choroby bylo u Allana mírně zvýšené. Zjistili jsme
to testem jeho C-reaktivního proteinu (CRP), což je ukazatel zánětu dávaný do silné spojitosti s těmito nemocemi jako i s cukrovkou.
Zatímco hodnota CRP menší než 1,0 miligramu na litr představuje
nízké riziko, ta Allanova byla vysoká – 3,2 miligramů na litr.
Vzhledem k těmto náchylnostem a k tendenci přibírat na váze
Allan nutně potřeboval, aby v jeho životě nastal dramatický obrat.
Naštěstí jsme ho mohli nasměrovat na správnou cestu pomocí několika jednoduchých změn. A hádejte co? Po třech měsících pilného
úsilí byl Allan opět na své ideální váze 75 kilogramů a riziko cukrovky, mrtvice a kardiovaskulární nemoci výrazně pokleslo.
Hodně rad z těch, které jsem mu dal, by prospělo většině pacientů – řiďte se Pravidlem dělení na třetiny, jezte každý den hodně
ovoce a zeleniny, zajistěte si adekvátní množství spánku a fyzické
aktivity. Avšak doplňky, které jsem mu doporučil, byly „ušité na
míru“ pouze jemu.
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Dovolte mi opět zdůraznit, že než začnete brát jakékoli doplňky,
provádět změny jídelníčku nebo sestavovat cvičební režim, měli byste se o těchto věcech poradit se svým lékařem. Mějte tuto radu na
paměti, až budete číst, co jsem Allanovi doporučil jako individuální
zdravotní plán pro boj s obezitou:
Přestaňte jíst nevyváženou stravu. Allan vyzkoušel snad

všechno – v době, kdy přišel za mnou, držel zrovna veganskou dietu –, a pořád to nepomáhalo. Naopak, omezení masa
a mléčných výrobků přivodilo několik nutričních deﬁcitů, včetně nedostatku bílkovin, železa a omega-3 mastných kyselin.
Proto jsem mu poradil, aby zvolil umírněnější cestu a aby do
svého života začlenil Pravidlo dělení na třetiny, tedy aby vyvážil svůj příjem bílkovin, uhlohydrátů a tuků. Tento vyvážený
přístup obchází nebezpečenství stravovacích plánů posedlých
makroživinami, které mají nezamýšlené následky. Dieta s vysokým podílem uhlohydrátů může vést k rezistenci na inzulín,
vysokotučná postrádá zase důležité živiny a vlákninu, zatímco
strava s přemírou bílkovin vede ke konzumaci příliš velkého
množství nasycených tuků. Dal jsem Allanovi stejné doporučení, které vám předkládám v Základním plánu: nejrozumnější je
vyhnout se speciﬁckým režimům nebo módním dietám a prostě
se zaměřit na konzumaci výživných potravin z udržitelně širokého pásma možností.
Zůstaňte pohybově aktivní, ale zároveň tyto aktivity kombinujte. Fyzická aktivita je pro dobré zdraví nezbytná, ovšem
její největší přínos pro udržení správné váhy spočívá v tom, jak
urychluje váš metabolismus. Všechen ten čas, který Allan strávil
na eliptickém trenažéru, byl sice obdivuhodný, ale já jsem mu
přesto navrhl, aby přešel k aktivitám, jež mají blíž ke kruhovému
tréninku: osm minut na eliptickém trenažéru nebo na veslovacím stroji, potom tři desetiminutové cykly toningu (protahování
a posilování), práce s činkami a cvičení na posilovacích strojích.
Když bude cvičit v kratších intervalech s postupným zvyšováním
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intenzity, spálí víc kalorií a vybuduje si výdrž, navíc obměna rutiny přispěje k tomu, že pro něj trénink bude zábavnější.
Zařaďte do stravy syrové potraviny. Allanovi jsem poradil,
aby ke každému jídlu jedl čerstvou syrovou zeleninu a aby svou
stravu každý den obohatil ovocem. Tyto potraviny jsou plné
nejrůznějších živin a fytochemikálií, které vám pomohou udržet
si zdravou váhu nebo se k ní dopracovat. Řekl jsem Allanovi, aby
učinil zvyk z toho, že si dá po každém jídle plátky mrkve, červené řepy nebo celeru. Poskytují totiž enzymy a vlákninu, které po
natrávení bakteriemi ve střevě aktivují nervové buňky v mozku,
aby vydaly signál, že jste nasycení. Také jsem mu doporučil,
aby před každým jídlem snědl tři plátky jablka, pomeranče nebo
grepu – jednak je to chutný způsob, jak do jídelníčku začlenit
důležité živiny, a jednak kontrolují výkyvy inzulínu a cukru, díky
čemuž se dřív cítíte sytější.
Podpořte svůj životní styl výživovými doplňky. V Allanově
plánu jsem samozřejmě zdůraznil, jak je důležité získávat živiny
především z pestré škály správných druhů potravin (ořechy, ovoce, drůbež, ryby, fazole atd.). Navíc jsem mu poradil, ať svou
stravu obohatí o doplňky, které nejen oživují organismus, ale
také pomáhají kontrolovat, kolik kalorií tělo doopravdy vstřebá.
Zde jsou konkrétní doplňky, které jsem mu doporučil:
Glukomanan – 665 miligramů, jednu dávku před každým jíd-

lem. Glukomanan zpomaluje vyprazdňování žaludku a zamezuje rychlému vstřebávání uhlohydrátů; účinně tak pomáhá
omezit kolísání hladiny krevního cukru související s cukrovkou.
Garcinie – 1,33 gramu, dvakrát denně. Garcinie kambodžská,
běžně rostoucí v Asii, podporuje působení hormonu leptinu,
který se významně podílí na kontrole chuti k jídlu.
Berberin – 200 miligramů, dvakrát denně. Bylina berberin,
používaná v tradiční čínské medicíně, působí proti tuku, neboť snižuje tělesnou hladinu triglyceridů a LDL (špatný cho-

Obezita

|

57

lesterol) a reguluje uvolňování mastných kyselin, čímž brání
ukládání tuku v těle.
CLA – 750 miligramů, dvakrát denně. Podobně je i u CLA
prokázáno, že redukuje tělesný tuk a stabilizuje hladiny LDL
a triglyceridů.
Phaseolus vulgaris, výtažek – 445 miligramů, jedna dávka
před každým jídlem. Tento výtažek z obyčejné fazole zabraňuje enzymatickému štěpení uhlohydrátů, díky čemuž se
nevstřebávají do krevního řečiště jako glukóza.
Zelený čaj – 2 až 3 šálky denně. Zelený čaj obsahuje epigalokatechin galát (EGCG), u nějž je vědecky prokázáno,
že napomáhá hubnutí a zabraňuje přibírání na váze, neboť
urychluje bazální metabolismus, tím pádem je zárukou spalování většího množství kalorií. Zároveň blokuje enzymatické
štěpení tučných jídel.
Opět musím zdůraznit, že to nejsou všeobecná doporučení. Doplňky je třeba vybírat za spolupráce s lékařem.
Allan, který můj plán věrně dodržoval, se dokázal nejen dostat
zpátky na svou optimální váhu, ale současně se těšil nejlepšímu
zdraví v životě. A tohle je nejdůležitější kritérium ze všech. Těšit se
dobrému zdraví není totéž jako být v kondici; znamená to osvobodit se od veškerého stresu, úzkosti, nutkání, módních diet a pocitu
selhání, které tak často provázejí boj lidí s obezitou.

Co způsobuje obezitu?
Nejlepší způsob, jak v boji s obezitou zvítězit, je především nikdy nedopustit, aby se zásoby tuku uložily. Jakmile se totiž uloží, dají vzniknout začarovanému, sebe sama udržujícímu kruhu.
Děje se to převážně kvůli tomu, že ukládání tuku je otázka energetické rovnováhy. Tuk, který je uložen v těle – tedy onen druh, který
vede k obezitě –, se nazývá adipozní tkáň. Liší se od tuků, které jíte,
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protože ty se štěpí trávením a mohou se v těle nebo taky nemusí uložit
jako tuk.
Zároveň bude dobré si připomenout, že adipozní tkáň má svůj daný
účel, a sice sloužit jako velmi účinný prostředek zhutňování a ukládání
energie. Přezimující medvědi, migrující velryby, tučňáci sedící na vejcích – v každém z těchto případů zvíře díky tukovým zásobám přežívá
delší časová období nuceného půstu. A během dlouhé historie našeho
druhu tahle schopnost ukládat tuk jako energetickou zásobu pomáhala
našim dávným předkům přežít těžké časy, kdy měli nouzi o jídlo.
V dnešním rozvinutém světě, kde nad hlavami lidí naštěstí už nevisí
neustálá hrozba strádání, snadno dochází k tomu, že se tento systém
přirozeného ukládání energie vychýlí z rovnováhy. Přijímáme-li víc
jídla, než potřebujeme pro bezprostřední fungování těla, je tato přebytečná energie z potravy uložena stranou pro budoucí využití, zejména
jako tuková či adipozní tkáň. Pokud se to ovšem děje příliš často, výsledkem je obezita.
Po tomto jednoduchém vysvětlení by i řešení problému obezity
mělo být prosté: udržujte rovnováhu mezi příjmem jídla a energetickými požadavky těla, nebo raději nastavte svůj systém do mírně vychýlené polohy, aby docházelo k jejímu okamžitému využití namísto
ukládání. Jak ale všichni víme z každodenní praxe, udržet obezitu na
uzdě není ani zdaleka tak jednoduché.
Problém je v tom, že naše konzumace jídla – včetně přejídání –
neprobíhá ve vakuu. Odehrává se v dost složitém psychologickém
a sociálním kontextu, ale také v rámci série zpětných biochemických
vazeb. Určité druhy potravin a určité stravovací vzorce nás ve skutečnosti podněcují k tomu, že se sami chceme přejídat. A jakmile přejídání
způsobí, že se začne tuková tkáň ukládat, změní se tělesný systém pro
regulaci ukládání tuku – nyní ho začne ukládat dopředu.
Na druhé straně této energetické rovnice vyvstává problém se signály, které regulují, kolik kalorií chceme na základě svého pocitového
rozpoložení přijmout. Navíc mají vliv na způsob, jakým tuková tkáň
ovlivňuje rychlost, s níž můžeme spalovat další tukové zásoby, které
už máme.
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Pro nalezení řešení, které bude skutečně efektivní, se musíme blíž
podívat na to, jak tuková tkáň funguje, na její cyklus zrození a smrti,
na to, co potřebuje k přežití a jak můžeme tyto procesy ovlivnit nebo
změnit. Jinými slovy, jaké jsou nejlepší způsoby spalování tukové energie? Jak máme tukové buňky usmrtit?
Představte si, že od posledního většího jídla uplynula pouhá hodina
a vy už zase máte hlad jako vlk. Víte, že byste neměli nic jíst – možná
jste posnídali velkou misku cereálií nebo jste k obědu měli hamburger se
smaženými hranolky –, jenomže žaludek na vás pořád naléhá: „Nakrm
mě!“ A vy přesně víte, po jakém jídle toužíte: po pytlíku chipsů, energetické tyčince, po vysokém kelímku moka latté, kterou prodávají v bistru.
Nic z toho nedává smysl – není to vůbec rozumné, zvlášť když se
snažíte zhubnout. Přece máte dost uložené energie na to, abyste mohli
normálně fungovat a nemuseli přijímat další. Potíž je v tom, že když
tělo řekne mysli, že potřebuje jídlo, může ta mysl vědět svoje a tělo
stejně vždycky vyhraje. Co se to tady děje?
Děje se to, že máte hlad. Chci tím říct, že váš mozek přijímá signály,
které vás motivují k doplnění tělesných zásob energie. Proč ale vaše
tělo volá po dalším jídle, když jste před chvílí dojedli? Nebo jinak, proč
se váš apetýt snaží vyvést z konceptu stávající energetickou rovnováhu
vašeho těla?
Apetýt je neutuchající přetahovaná mezi hladem a sytostí. Je-li signál hladu v našem mozku silnější, vnímáme to jako potřebu
jíst. Pokud je silnější signál sytosti, cítíme se plní. Jenže tohle střídání signálů není automatická ani bezprostřední reakce na skutečný stav „hladu“ nebo „sytosti“. Hlad a sytost jsou samy o sobě signály, které spouštějí pocit, že potřebujeme jíst nebo nejíst, bez
ohledu na aktuální množství jídla v zažívacím traktu. Hlad vlastně znamená, že mozek přijímá tzv. hladové signály. Sytost je přijetí signálů sytosti. Kdyby byl signál hladu úplně odpojen, strádali byste. A kdyby byl zrušen signál sytosti, ujedli byste se k smrti.
Tyto signály nejsou jen symboly, jako bliknutí světla na semaforu,
které vám říká, že máte zastavit. Ve skutečnosti jsou to chemické látky – hormony hladu –, které putují krevním řečištěm od buňky k buňce.
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Strukturálně se podobají všem jiným hormonům – například inzulínu,
řídícímu hladinu krevního cukru, nebo serotoninu, který ovlivňuje náladu
a spánek (a chuť k jídlu také). Jejich stoupání a klesání představuje jeden
proud v mohutném oceánu hormonů, který průběžně cirkuluje četnými
systémy těla a tím umožňuje, že různé jeho části mezi sebou komunikují.

Iluze hladu
Je tedy důležité pochopit, že tyto hormonální signály jsou silně spřízněné, ne však identické s momentálními energetickými potřebami těla.
Neboli že signalizace může být v nesouladu se stávající energetickou
rovnováhou těla. Tělo potřebuje čerpat energii ze svých zásob, nebo jíst,
když tyto zásoby poklesnou, ale má pouze signály v podobě svých hormonů, aby mu řekly, který zdroj je vhodný. Nesoulad mezi aktuálními
energetickými potřebami a hormonálními signály, které tyto potřeby
ztělesňují, je důvodem, proč bývá hlad nesmírně proměnlivý a proč
mohou chuť k jídlu tak mocně ovlivňovat třeba léky nebo nálada. Na
hormony hladu působí například deprese, a tak může způsobit, že jíte
více nebo méně, než byste normálně jedli.
A to nás přivádí ke klíčovému bodu v našem zamyšlení nad obezitou. Jeden ze závěrů novodobého vědeckého výzkumu říká, že obezitu
jako takovou můžeme pokládat za projev špatně sladěné hormonální
signalizace. Obézní člověk má ve své tukové tkáni uloženo větší množství energie, než je postačující. Jenže signály, které sdělují energetický
stav mozku, mohou přesto hlásit: „Hlad!“
Naštěstí se zde otevírá cesta pro ekogenetický zásah. Můžeme-li se
signály manipulovat směrem, který si my sami zvolíme, tedy pro změnu
tak, aby vnímání naší potřeby mozkem bylo více v souladu se stávajícími potřebami, co takhle usměrnit tendenci těla ke hromadění nadměrného množství tuku a vést ho zpátky ke zdravější rovnováze?
Grelin a leptin
Dva primární hormony, které se podílejí na tomto reji chutí, jsou grelin
a leptin: první signalizuje pocity hladu a druhý pocity sytosti. Žádný
z těchto signálů však nemůžeme vychýlit z rovnováhy. Grelin vylučují
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buňky v žaludku a slinivce. Putuje krví až do mozku k hypotalamu, kde
spouští pocit, že naše zásoby energie jsou nízké a potřebujeme se najíst.
Hladina grelinu se zvyšuje v periodách mezi jídly, zejména pak během
nočního spánku, a hned po najedení klesá. Grelin současně zvyšuje
hladiny růstového hormonu a kortizolu, dalších hormonů souvisejících se zvýšeným příjmem potravy. Jedna studie zkoumala, jak může
načasování konzumace jídla ovlivňovat hladinu grelinu.1 Vědci použili
myši, které jsou v noci aktivní, a rozdělili tyto „noční“ tvory na dvě skupiny. První skupinu krmili vysoce tučnou dietou, ale potravu jim dávali
pouze v noci, kdy myši obvykle žraly. Druhá skupina dostávala stejně
tučnou stravu, ale byla jim k dispozici ve dne i v noci. Takže měly stejný
kalorický příjem, ovšem skupina, která mohla žrát i přes den – tedy
mimo svůj obvyklý stravovací rámec –, víc přibírala na váze.
Přesný mechanismus neznáme, nicméně fakt, že stejný kalorický
příjem u myší vedl k většímu váhovému přírůstku jen proto, že se krmily v nesprávnou dobu, poukazuje na jednoho možného viníka, který
může mít na svědomí i přibírání u lidí. My lidé jíme často v nesprávnou dobu – když jsme stresovaní, sklíčení nebo se cítíme osamělí – a je
možné, že toto neregulované stravování narušuje také schopnost grelinu účinkovat jako barometr energetických zásob a vyslat ve správný čas
signál k dalšímu příjmu potravy – známý jako chuť k jídlu.
A co narušuje primární funkci leptinu, jenž má signalizovat plnost
nebo nasycení? Hlavním viníkem je zřejmě přebytek tohoto hormonu,
který vede k necitlivosti. Leptin vzniká v našich tukových tkáních, kde
ho tukové buňky uvolňují poměrně stabilním tempem. To znamená,
že čím víc tuku člověk nosí, tím víc bude vytvářet leptinu. U lidí s normální hladinou tělesného tuku to funguje jako samoopravný systém:
jestliže počet tukových buněk stoupne, zvýší se i produkce leptinu, který tlumí chuť k jídlu, a tím udržuje tukové zásoby na konstantní úrovni.
Avšak u lidí s vysokou hladinou tělesného tuku, a tedy i vysokým
stavem tukových buněk chrlících leptin, dochází k chronickému přebytku tohoto hormonu, který zahlcuje receptory v mozku, takže klesá
jejich citlivost a už nereagují na normální intenzitu signalizace. To bohužel vede k negativní zpětné vazbě, kdy vzrůstající tolerance na leptin
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způsobuje větší apetýt, který zase spouští další krmení, další ukládání
tuku a další tvorbu leptinu, a člověk se tak ocitá v sebezničujícím začarovaném kruhu.

Fakta genové terapie: Zelená káva
Zelená káva, jak možná víte, je nepražená káva, která podle vědců napravuje narušenou regulaci glukózy v těle. Možná také víte,
že nevyvážená hladina krevního cukru vede k nemocem, jako jsou
cukrovka druhého typu, obezita a metabolický syndrom, pro nějž
je charakteristický vysoký krevní tlak, otylost, zvýšený krevní cukr
a abnormální cholesterol. Výtažek ze zelených kávových zrn obsahuje fenolové látky, jako kyselina chlorogenová a kyselina ferulová,
které podporují hubnutí. Tyto antioxidační sloučeniny posilují aktivitu dvou genů (AMPK a PPAR), které řídí hladiny glukózy a lipidů
částečně skrze regulaci leptinu.
Vědci prováděli dvaadvacet týdnů trvající studii, během níž
hodnotili účinky výtažků ze zelených kávových zrn na šestnáct
dospělých s nadváhou. Všichni účastníci studie dostávali po dobu
šesti týdnů vysoké dávky výtažku ze zelených kávových zrn, šest
týdnů nízké dávky téhož výtažku a šest týdnů užívali placebo.
Mezi každou fází prodělávali účastníci dvoutýdenní „vyplavovací“
periodu na minimalizaci účinků předchozí léčby. Během fází, kdy
brali vysoké a nízké dávky kyseliny chlorogenové, vykazovali účastníci významně vyšší redukci tělesné váhy a tuku jako i BMI.2 Co je
nejdůležitější, všichni pravidelně pracovali a jedli zdravou stravu,
což jen dokládá význam vyváženého přístupu k udržení správné
váhy.
Federální obchodní komise (FTC) podala následně stížnost na
prodejce GCATM, což je produkt s výtažkem ze zelených kávových
zrn ﬁgurujícím v této dvaadvacetitýdenní studii. FTC si stěžovala
na koncepční nedostatky studie, jako byla malá velikost populační-
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ho vzorku, ale to nemění nic na věci, že studie prokázala slibnou
hodnotu výtažku ze zelených kávových zrn. Také další studie demonstrují potenciální účinnost tohoto potravinového doplňku při
regulaci tělesné váhy.
1. Jedna studie hodnotila účinky výtažku ze zelených kávových
zrn na myších; výzkum ukázal, že geny podílející se na syntéze tuků a prozánětlivé aktivitě byly výtažkem potlačeny.3
2. V další studii vědci zjistili, že myši krmené výtažkem ze zelených kávových zrn vykazovaly pokles útrobního tuku a tělesné váhy.4
3. Metanalýza konstatovala, že příjem výtažku ze zelených kávových zrn, na základě odborných studií, podporuje hubnutí, ale
současně zdůraznila nutnost dalších důkladných testů.5
Ačkoli studie zkoumající účinky výtažku ze zelených kávových
zrn mají zajisté svá omezení, poznatky o využití extraktu jako klíčové alternativy při regulaci tělesné váhy zůstávají slibné.
Existují různé způsoby, jak můžete mít prospěch z účinků zelených kávových zrn. Jedním je nechat si kávu lehce opražit; získáte
tak asi 92 miligramů kyseliny chlorogenové na každý šálek kávy.
Můžete však toto množství téměř zdvojnásobit (na 172 miligramů) pouze s jedním šálkem polyfenol neztrativší kávy, který si připravíte přidáním kyseliny chlorogenové zpět do kávy po jejím opražení. Pokud nejste právě ranní ptáče, zvolte si raději výtažky ze
zelených kávových zrn, které jsou dnes snadno k sehnání. Většina
lidí si dokáže udržet adekvátní kontrolu nad glukózou (a hubnutím), když berou před většinou jídel 200 miligramů tohoto výtažku. Ovšem ti, kteří mají problém udržet si normální hladinu krevní
glukózy, by měli před jídlem užívat 400 miligramů. (Je možné, že
jedinci s glykemickými problémy budou muset výtažek konzumovat před všemi svými jídly.)
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