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Szlachetne Zdrowie

Czy podczas diety warzywno-owocowej wskazana
jest aktywność fizyczna?
Trzeba ćwiczyć, czy raczej
skupić się na poście?
Post dla wielu osób może kojarzyć
się z osłabieniem, brakiem energii i zanikiem mięśni, co zniechęca
do jego przeprowadzenia, tymczasem jest dokładnie odwrotnie: post
zwiększa energię, daje przypływ sił
i wzmacnia siłę mięśni. Chciałam
tu podkreślić, że praktyka wykazała, że post nie niszczy mięśni, lecz je

regeneruje i wzmacnia, ale uwaga:
chcąc uzyskać regenerację mięśni na
poście trzeba ćwiczyć.

Czy są badania
potwierdzające, że post
w połączeniu z ruchem
pozytywnie wpływa
na nasze zdrowie?
U niektórych naszych pacjentów,
zwłaszcza otyłych, którzy byli na
sześciotygodniowym poście, badaliśmy metodą bioimpedancji stopień
redukcji tłuszczu i masy beztłuszczowej (mięśni i kości) przed postem i po nim. Wyniki zawsze były
podobne: pacjenci tracili głównie
tłuszcz, a masa beztłuszczowa nieco
się zmniejszała, a mimo to zawsze
przybywało im energii, której tyle
nie mieli przed dietą. Straty masy
mięśniowej w czasie postu wiążą się
z tym, że niektóre aminokwasy budujące mięśnie, zwane glukoplastycznymi, mogą w okresie ketozy zamienić
się na glukozę. Ale nawet w czasie
długich postów ilość włókien mięśniowych pozostaje taka sama, choć
może być zmniejszona pod względem
wielkości, a w okresie odbudowy zostanie przywrócona do pierwotnej
postaci.
Post powoduje gwałtowne podwyższenie hormonu wzrostu, który
stymuluje wzrost mięśni, poprawia
jakość kości i spalanie tłuszczu, zatem mięśnie nie mogą zanikać w czasie postu. W przypadku uszkodzenia
mięśni następuje aktywacja komórek macierzystych mięśni (komórki
satelitarne), znajdujących się w sąsiedztwie włókien mięśniowych, które wywołują regenerację uszkodzonej
tkanki. Badania wykazały, że również
posty, nawet krótkotrwałe, wywierają korzystny wpływ na te komórki
macierzyste mięśni, zwiększając ich
liczbę i aktywność, co sprzyja nasilonej regeneracji mięśni1.

Czy post może doprowadzić
do zaniku mięśni?
To nie post, lecz bezruch prowadzi do
zaników mięśni, nawet w przypadku
normalnego żywienia, o czym mogą
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świadczyć zaniki mięśni unieruchomionych po złamaniu kończyny.

W jaki sposób ruch
podczas kuracji może
wpłynąć na kondycję?
Mamy przykłady sportowców, którzy
byli u nas na dwutygodniowej diecie i mogli osiągnąć pierwsze miejsce w zawodach półmaratonu (na
20 km). Również historia sportu zna
szereg przypadków, gdy zawodnicy
po poście osiągali najlepsze wyniki.
Bernarr Macfadden (1868-1955),
amerykański zwolennik kultury fizycznej połączonej z żywieniem,
który spopularyzował praktykę postu, nadzorował 7-dniową głodówkę

Nawet pod
wpływem
kilkuminutowych
ćwiczeń następuje
aktywacja genów,
które uruchamiają
syntezę białka
mięśni, i w ten
sposób zaczyna
rozwijać się masa
mięśniowa
atletów w 1913 roku, którzy uzyskali
świetne wyniki w podnoszeniu ciężarów. Jeden z nich – Mr. Low – ustanowił po takiej głodówce 9 rekordów
świata na siłę i wytrzymałość.
Trzeba wiedzieć, że nawet pod
wpływem kilkuminutowych ćwiczeń
następuje aktywacja genów, które
uruchamiają syntezę białka mięśni,
i w ten sposób zaczyna rozwijać się
masa mięśniowa.
U pewnej starszej pani, która
była na diecie, ale mało się ruszała,
zauważyliśmy, że po jednym tygodniu kuracji jej mięśnie ramion stały się obwisłe. Poleciliśmy jej, żeby

codziennie ćwiczyła mięśnie ramion
przez 5 minut i po następnym tygodniu mięśnie zostały przywrócone.
Aby mięśnie były silne, trzeba mieć nie tylko masę mięśni, ale
także sprawne mitochondria w tych
mięśniach, bo właśnie w mitochondriach powstaje energia, a ruch i post
powodują przyrost masy mitochondriów i zwiększenie ich liczby.

Na czym polega fenomen
postu warzywno-owocowego?
Uzdrawiający mechanizm
postu
wiąże się z tzw. autofagią, zwaną potocznie odżywianiem wewnętrznym.
Wiemy, że post aktywuje autofagię,
czyli ten wewnątrzkomórkowy mechanizm „samozjadania” wadliwych
i uszkodzonych białek, dzięki czemu
komórka oczyszcza się z wszelkich balastów. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że w czasie postu organizm
obraca swoimi białkami (ang. protein
turnover) i część zdegradowanych do
aminokwasów białek wypłukuje do
nerek jako produkty odpadowe, ale
część zatrzymuje celem budowy nowych i lepszej jakości białek, również
mięśni. To odzyskiwanie nosi nazwę
wewnątrzkomórkowego recyklingu.
Za odkrycie recyklingu podczas postu
została przydzielona nagroda Nobla
w 2016 roku japońskiemu naukowcowi Yoshinori Ohsumi.

Przypomnijmy, co można
jeść na poście warzywno-owocowym i jakimi
zasadami się kierować.
Podczas postu jemy głównie warzywa
niskoskrobiowe oraz owoce niskocukrowe, takie jak: jabłka, grejpfruty,
cytryny, owoce jagodowe. Wszystkie pokarmy spożywamy głównie na
surowo, w postaci surówek, soków,
ale również z dodatkiem warzyw gotowanych czy duszonych (zupy warzywne, leczo, kalafior gotowany).
Co ciekawe, w czasie postu znika
uczucie głodu, gdyż automatycznie
wyłącza się ośrodek głodu znajdujący
się w mózgu. W przypadku przerwania postu przez dowóz kalorycznych pokarmów pojawia się głód.
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ŻYWIENIE JEST WAŻNE WYWIAD EKSTRA
Zatem post, któremu towarzyszy
głód, jest źle prowadzony.
Więcej informacji o poście warzywno-owocowym znajduje się na
stronie www.ewadabrowska.pl
Trzeba wiedzieć, że destrukcja
mięśni i ciała może nastąpić jedynie w przypadku zagłodzenia. W takich sytuacjach pojawia się uczucie
silnego głodu. Ale w czasie postu,
gdy organizm wyłączył ośrodek głodu, wtedy organizm sam się leczy,
i nie należy się martwić, gdyż każda komórka ma zaprogramowaną
w genach zdolność do samoleczenia,
a nie do samodestrukcji.
Faktem jest, że gdy organizm ma
więcej odłożonych balastów w postaci złogów białka, to z pewnością
nadmiar aminokwasów będzie mógł
wydalić albo przekształcić w energię, ale nigdy nie unicestwi własnych
mięśni.
Tu nasuwa się analogia do ludzi
pierwotnych, naszych praojców, którzy nie mieli przecież sklepów z żywnością. Musieli oni nie raz cierpieć
długie okresy głodu, ale dzięki temu
nastąpił adaptacyjny przyrost mitochondriów w ich mięśniach, a więc

mieli już wystarczająco dużo energii
i siły, żeby szukać jedzenia. Jeszcze
raz jednak powtórzę, że niezbędna
jest tutaj aktywność fizyczna.

Jaką aktywność fizyczną
poleca Pani Doktor
podczas postu?
W codziennym życiu warto praktykować wszelkiego rodzaju aktywność
ruchową. Szczególnie godna polecenia jest praca na własnej działce,
która wymaga wiele aktywności. Jak
sięgnę pamięcią, zawsze mieliśmy
działkę, która choć była niewielka,
ale zawsze przynosiła naszej rodzinie
wiele radości, i to nie tylko z powodu
zdrowych plonów, ale także z możliwości pracy fizycznej, jak również
rekreacji.
Jeśli nie mamy działki, to zawsze
możemy prowadzić aktywne pod
względem fizycznym życie. Przede
wszystkim starajmy się więcej chodzić i rzadziej korzystać z windy.
Na początku mogą to być krótsze
spacery, później dłuższe, zwłaszcza
nordic walking. Mamy też ścieżki zdrowia, a na wielu osiedlach
są urządzenia do ćwiczeń, można

Odżywczy

ćwiczyć także w domu na rowerze
stacjonarnym lub jeździć rowerem,
można też odwiedzać różne kluby
fitness, siłownie, baseny, pływać kajakiem, tańczyć itd. Zawsze warto
z tego korzystać.
Ćwiczenia fizyczne zapobiegają wielu chorobom przewlekłym,
zmniejszają ryzyko śmierci i wydłużają życie. Ruch wywołuje modyfikacje
epigenetyczne, a zwłaszcza metylację
DNA naszych genów. Z aktywnością
ruchową i następową metylacją związane jest niższe ryzyko powstawania
nowotworów.
Ponieważ ruch wpływa na organizm tak jak post, więc promuje zdrowie i długowieczność.
Kiedy po latach byłam na spotkaniu absolwentów naszego rocznika, to
większość naszych profesorów już nie
żyła – tylko profesor wychowania fizycznego była wciąż młoda i piękna.
Ruch to naprawdę gwarancja zdrowia.
Dziękuję za rozmowę.

koktajl
pomarańcza
daktyle
pyłek
pszczeli
imbir

Przypisy

banan

1
M. Cerletti i in., Short-Term Calorie Restriction
Enhances Skeletal Muscle Stem Cell Function, „Cell
stem cell" 2012, May 4, No. 10(5), s. 515-519.

POLECAMY

Smoothie z pyłkiem
s. 192 | 26,00 zł

Książkę Ewy Dąbrowskiej
„Ciało i ducha ratować
żywieniem” można nabyć
w księgarniach „Naszego
Dziennika”.

• pomarańcza • banan • plasterek imbiru
• 3 daktyle • łyżeczka pyłku pszczelego
• 1/2 szklanka mleka kokosowego

Pomarańcze i banana obieramy. Miksujemy
wraz z mlekiem kokosowym oraz imbirem,
daktylami i pyłkiem. Smacznego!

Pyłek pszczeli

W ziarnach pyłku stwierdzono
obecność ponad 250
substancji o właściwościach
m.in. przeciwbakteryjnych,
przeciwgrzybicznych i
przeciwzapalnych

zamowienia@naszdziennik.pl
22 850 60 20, 22 850 60 00
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