Serotonina kluczem do dobrego nastroju
DajÄ…ca w koÅ›Ä‡ zima, dla wielu moÅ¼e byÄ‡ przyczynÄ… do spadku nastroju, a nawet poczÄ…tkiem depresji. ZÅ‚e samopoczucie mozna
jednak pokonaÄ‡ znajÄ…c mechanizmy, jakimi rzÄ…dzi siÄ™ organizm czÅ‚owieka. Serotonina a dobry nastr&oacute;j Serotonina zwana jest
takÅ¼e hormonem szczÄ™Å›cia. Jej niedob&oacute;r moÅ¼e prowadziÄ‡ wiÄ™c do spadku kondycji psycho-fizycznej. Serotonina jest
neuroprzekaÅºnikiem, kt&oacute;ry odpowiada przede wszystkim za pozytywne samopoczucie, ale takÅ¼e na spokojny sen i apetyt, czyli budowanie
energii. Zaburzenia w jej produkcji niosÄ… konsekwencje w postaci rozregulowania pracy organizmu, kt&oacute;re moÅ¼e siÄ™gnÄ…Ä‡ nawet
gÅ‚Ä™bokiej depresji. Objawy niedoboru serotoniny Spadek samopoczucia, draÅ¼liwoÅ›Ä‡, wahania nastroju, kÅ‚opoty ze snem, smutek, nagÅ‚a
agresja mogÄ… mieÄ‡ charakter przejÅ›ciowy. MogÄ… teÅ¼ jednak wystÄ…piÄ‡ w formie chronicznej i prowadziÄ‡ do coraz wiÄ™kszej depresji.
JeÅ›li objawy sÄ… dÅ‚ugotrwaÅ‚e i nasilajÄ… siÄ™ naleÅ¼y, prawdopodobnie ich przyczynÄ… mogÄ… byÄ‡ zaburzenia w wtytwarzaniu serotoniny.
Wtedy naleÅ¼y podjÄ…Ä‡ dziaÅ‚ania, kt&oacute;re wznowiÄ… caÅ‚y mechanizm i przywr&oacute;cÄ… zdolnoÅ›Ä‡ odczuwania przyjemnoÅ›ci.
Produkcja serotoniny Serotonina jest hormonem tkankowym, kt&oacute;ry w organizmie nie wytwarza siÄ™ samoistnie. Za jej produkcjÄ™ odpowiada
tryptofan. To aminokwas, kt&oacute;rego Åºr&oacute;dÅ‚em jest jedzenie. PrawidÅ‚owe przyswojenie tryptofanu zapewniajÄ… wÄ™glowodany.
Zatem dieta, kt&oacute;ra jest bogata w wÄ™glowodany sprzyja wytwarzaniu serotoniny. DziaÅ‚anie utrudniajÄ…ce lub teÅ¼ caÅ‚kowicie
uniemoÅ¼liwiajÄ…ce przyswajeanie tryptofanu ma z kolei biaÅ‚ko. Koncentrowanie siÄ™ w menu gÅ‚&oacute;wnie na biaÅ‚ku sprawia, Å¼e
wytwarzanie serotoniny siÄ™ obniÅ¼a, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Najbogatszym Åºr&oacute;dÅ‚em tryptofanu sÄ… jednak produkty takie
jak: miÄ™so, nabiaÅ‚ i zboÅ¼a, a wiÄ™c wysokobiaÅ‚kowe. Nie naleÅ¼y z nich rezygnowaÄ‡, a do jadÅ‚ospisu doÅ‚Ä…czyÄ‡ teÅ¼ produkty
zawierajÄ…ce cukry zÅ‚oÅ¼one. Tryptofan na straÅ¼y dobrego samopoczucia Jesli dieta, wedÅ‚ug kt&oacute;rej przyrzÄ…dzasz swoje posiÅ‚ki nie
dostarcza Ci odpowiedniej dawki tryptofanu, moÅ¼esz wspom&oacute;c siÄ™, po konsultacji lekarskiej, Å›rodkami farmakologicznymi. Na rynku
obecnie istnieje szereg suplement&oacute;w diety, kt&oacute;re korzystnie dziaÅ‚ajÄ… na ukÅ‚ad nerwowy, w tym na wytwarzanie serotoniny,
poprzez dostarczanie naturalnego antydepresantu, jakim jest wÅ‚asnie l-tryptofan.
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