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Čo sa deje vo vašom tele, keď nasilu zadržiavate plyny
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Boli ste niekedy v situácii, kedy by vás uniknuté vetry vystavili nesmiernej hanbe a museli
ste unikajúci plyn zadržiavať? Priznajme si to – boli sme v nej všetci.

Snaha zadržať ho vedie k narastajúcemu tlaku a veľkému nepohodliu. Hromadenie
črevného plynu môže vyvolať roztiahnutie brucha, kedy sa časť plynu absorbuje späť do
krvného obehu a vyjde von vo vašom dychu.

Pridlhé zadržiavanie znamená, že nahromadený plyn nakoniec unikne neovládateľným
prdnutím.

Výskum si nie je istý tým, či nárast tlaku vo vašom konečníku zvyšuje vašu šancu na vznik
stavu zvaného divertikulitída, kedy na výstelke čreva vzniknú malé výčnelky a zapália sa –
alebo či s tým vôbec nesúvisí.

Čo je flatus?
Flatusom, prdmi a unikajúcimi vetrami máme na mysli črevné plyny, ktoré vstupujú do
konečníka v dôsledku zvyčajných gastrointestinálnych procesov trávenia a metabolizmu,
a potom vychádzajú cez análny otvor.

Keď vaše telo trávi potravu v tenkom čreve, posúvajú sa zložky, ktoré sa nedajú rozložiť,
gastrointestinálnym traktom ďalej a nakoniec prídu do hrubého čreva.
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Časť obsahu rozkladajú črevné baktérie prostredníctvom kvasenia. Pri tomto procese sa
vytvárajú plyny a vedľajšie produkty zvané mastné kyseliny, ktoré sa znovu absorbujú
a využívajú v metabolických cestách súvisiacich s imunitou a prevenciou vzniku ochorení.

Plyny sa môžu opätovne absorbovať cez črevnú stenu do krvného obehu a nakoniec
vydýchnuť cez pľúca, alebo uniknúť cez konečník ako prd.

Aké množstvo flatusu je normálne?
Zohnať ľudí na experimenty merajúce prdy, môže byť pre výskumníkov náročné.
Našťastie sa však našlo desať zdravých dospelých, ktorí sa podujali dať si spočítať
množstvo vypusteného plynu za deň.

Náš tip: Máte problémy s vysokým krvným tlakom alebo vysokou hladinou cholesterolu?
Začnite užívať tento špeciálny preparát odporúčaný slovenskými kardiológmi. Viac
informácií tu

Všetok flatus, ktorý vypustili za obdobie 24 hodín, sa zbieral prostredníctvom rektálneho
katétra (au!). Stravovali sa normálne, no na zvýšenie tvorby plynu museli zjesť aj 200
gramov (polovicu veľkej plechovky) fazule v paradajkovej omáčke.

Za 24 hodín vyprodukovali priemerne plyn v celkovom objeme 705 ml, pohyboval sa však
v rozmedzí od 476 do 1 490 ml na osobu.

V najväčšom objeme sa vytváral vodíkový plyn (361 ml za 24 hodín), po ňom oxid uhličitý
(68 ml/24 hod). Metán, ktorého množstvo sa pohybovalo od 3 ml/24 hod. do 120 ml/24
hod., produkovali len traja dospelí. Zostávajúce plyny, zväčša zrejme dusík, tvorili asi 213
ml/24 hod.

Muži aj ženy vytvárali približne rovnaké množstvo plynu a v priemere mali za 24 hodín
osem flatusových epizód (jednotlivých prdov či sérií). Objem sa pohyboval medzi 33 až
125 ml na prd, pri väčších množstvách črevného plynu uvoľneného do hodiny po jedle.

Plyn sa vytváral aj počas ich spánku, no v porovnaní s dňom len v polovičnom množstve
(priemerne 16 ml/hod. oproti 34 ml/hod.).

Vláknina a flatus
V istej štúdii o potravinovej vláknine a flatuse výskumníci skúmali, čo sa deje s tvorbou
črevného plynu, keď ľuďom podávate stravu s vysokým obsahom vlákniny.

Výskumníci nechali desať dospelých zdravých dobrovoľníkov jesť sedem dní ich obvyklú
stravu, pričom ako zdroj rozpustnej vlákniny konzumovali 30 gramov psyllia, respektíve
ho nekonzumovali.
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Počas psylliového týždňa im kázali pridať si do každého jedla 10 gramov – asi jednu
vrchovatú polievkovú lyžicu.

Na konci každého týždňa prišli účastníci do laboratória, kde im v starostlivo
kontrolovanom experimente na niekoľko hodín zaviedli intrarektálny katéter na meranie
pohybu plynu v čreve (z hľadiska objemu plynu, tlaku a počtu).

Zistili, že strava bohatá na vlákninu psyllia viedla k dlhšiemu počiatočného zadržiavaniu
plynu, no objem zostal rovnaký, čo znamená, že prdy boli menej časté, no väčšie.

Z čoho sa plyny vytvárajú?
Plyn v črevách pochádza z rôznych zdrojov. Môže pochádzať z prehltávania vzduchu
alebo oxidu uhličitého, ktorý sa vytvára pri miešaní žalúdočnej kyseliny s uhličitanom
v tenkom čreve. Prípadne môžu plyny vytvárať baktérie nachádzajúce sa v hrubom čreve.

Hoci vraj tieto plyny plnia konkrétne úlohy, ktoré majú vplyv na zdravie, nadmerná tvorba
črevného plynu môže spôsobovať nadúvanie, bolesť, borborygmus (hlasné škvŕkanie
v bruchu), grganie a veľa prdov.

Najsmradľavejšie prdy sú spôsobené plynmi obsahujúcimi síru. Potvrdilo sa to v štúdii na
16 zdravých dospelých, ktorých kŕmili strakatou fazuľou a laktulózou, nevstrebateľným
sacharidom, ktoré v čreve kvasia.

Pachovú intenzitu vzoriek flatusu posudzovali dvaja rozhodcovia (chudáci).

Dobrou správou bolo, že v následnom experimente výskumníci stanovili, že pach
sírových plynov dokázal pomôcť odstrániť vankúš s vrstvou aktívneho uhlia.

Odporúčame: Prírodná liečba štítnej žľazy

Na záver zlá správa pre tých, ktorí často lietajú: tlakové kabíny v lietadlách znamenajú, že
kvôli expandujúcemu objemu plynu pri nižšom tlaku v kabíne budete plyny vypúšťať
s väčšou pravdepodobnosťou, než na zemi.

Pri súčasných prvkoch znižovania hluku existuje väčšia pravdepodobnosť než kedysi, že
vaše prdnutie začujú vaši spolucestujúci.

Čo by ste mali robiť?
Keď najbližšie pocítite, že sa veľký objem črevného plynu chystá spraviť to, čo zvyčajne
robí, pokúste sa presunúť do vhodnejšej lokality.

Či už to stihnete alebo nie, to najlepšie, čo môžete urobiť pre svoje trávenie i telo ako
celok, je ponechať tomu voľný priebeh.

Zdroj: iflscience.com, Spracoval: Badatel.net
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Podobné články
Ak chcete omladiť svoju pečeň o 20 rokov, jedzte toto ovocie
Budete šokovaní, ako sa vaše telo prečistí, keď 3 dni budete jesť toto
Ako baktérie v našom čreve vplývajú na náš mozog a myslenie
Čo sa stane s vaším telom, keď začnete týždeň jesť 3 datle denne
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