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Skutki żucia gumy

Żucie gumy poprawia koncentracje

Takie wnioski płyną z eksperymentów
przeprowadzonych na uniwersytecie w

Sydney. Naukowcy poprosili studentów, by
zapoznali się z materiałami z fizjologii, a
następnie z matematyki. Jedna z grup w
trakcie nauki miała żuć gumę. Następnie

ochotnicy rozwiązywali testy sprawdzające, w
jakim stopniu opanowali materiał. Okazało
się, że grupa, która żuła gumę, wypadała za

każdym razem lepiej. Nie wiadomo dokładnie,
dlaczego guma wpływa na polepszenie
przyswajania wiedzy. Być może ma to

związek ze zwiększoną czujnością, którą
odnotowano u żujących uczestników jednego

z eksperymentów.

1. Żucie gumy powoduje zaburzenia stawu
skroniowo-żuchwowego

   2. Żucie gumy zwiększa apetyt na
śmieciowe jedzenie

   3. Guma do żucia powoduje problemy
żołądkowe

   4. Żucie gumy powoduje uszkodzenie
szkliwa

   5. Produkty uboczne pochodzące od owiec
   6. Uwalnianie rtęci z plomb

   7. Żucie gumy powoduje bóle głowy

. .
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Co to jest guma do żucia

Według Wikipedii guma do żucia to rodzaj słodyczy przeznaczony
do żucia, a nie łykania. Wykonywana jest z masy gumowej, cukru pudru
i syropu skrobiowego, substancji aromatycznych, smakowych i
barwiących. W zależności od użytej gumy, dzieli się na zwykłą i
balonową. Lekarze na temat gumy do żucia wypowiadają się
niejednoznacznie. Według ortodontów żucie gumy prowadzi do
przerostu mięśnia żwacza, odpowiadającego za poruszanie żuchwą.
Ponadto długotrwałe i częste żucie gumy powoduje zwiększone
wydzielanie soków żołądkowych, co z kolei może prowadzić do
podrażnienia jelit. Z drugiej zaś strony żucie pomaga w lekkim stopniu
chronić zęby przed próchnicą i neutralizuje nieprzyjemny zapach z ust.
Poza tym pomaga usuwać resztki jedzenia z jamy ustnej.
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Guma pobudza produkcje śliny

Z czego jest zrobiona guma?

Żując bezcukrową gumę pobudzamy wydzielanie śliny – to
fakt, z którego zdaje sobie sprawę aż 70% badanych. Ale

dlaczego to ważne? Po jedzeniu i piciu kwasy
produkowane przez bakterie w osadzie nazębnym atakują
powierzchnię zębów i mogą powodować demineralizację
szkliwa, co zwiększa ryzyko ubytków oraz przyczynia się

do powstawania próchnicy. Ślina odgrywa ważną rolę
w ograniczaniu szkodliwego wpływu tych czynników i
stanowi najważniejszą, naturalną ochronę jamy ustnej
przed próchnicą. 65% badanych zadeklarowało, że ma
świadomość, że dzięki większej produkcji śliny zostaje

przywrócone prawidłowe pH w jamie ustnej. Z kolei 57%
ankietowanych wie, że większa ilość śliny pomaga

wypłukiwać resztki pokarmu z przestrzeni
międzyzębowych. Wszystko to pozytywnie wpływa na

zdrowie jamy ustnej.

gumę – nietrawioną substancję bazową, która nadaje
właściwości niezbędne do żucia;
żywicę – dodawaną, aby guma była twardsza i bardziej
zwarta;
wypełniacze, np. talk i węglan wapnia – nadają gumie
teksturę;
konserwanty – zapewniające długą datę przydatności
do spożycia;
środki zmiękczające, np. woski, oleje roślinne,
parafina – utrzymują wilgoć i zapobiegają
nadmiernemu twardnieniu gum;
substancje słodzące – cukry lub bez cukrowe słodziki,
np. ksylitol, aspartam;
aromaty (naturalne lub syntetyczne) – nadają
pożądany smak.
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