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Jedz mniej, 
żyj dłużej 
Terapeutyczne korzyści głodówki
W przeszłości często męczył mnie „głód”, a to uczucie razem 
z poirytowaniem pojawiało się już kilka godzin po ostatnim 
posiłku. Dzisiaj moje ciało przystosowało się już do głodówki 
i wciąż wydłużam okresy postu czując się przy tym coraz lepiej.

Dr Talia Marcheggiani 

Jedz małe porcje co 2-3 godziny, aby 
utrzymać stały poziom cukru we krwi, 
a wtedy schudniesz – radzą często die-
tetycy. Jednak jeżeli trochę pokopiemy 

w literaturze o zapobieganiu chorób, o działa-
niu przeciwstarzeniowym i o utrzymaniu zdro-
wej masy ciała, dowiemy się, że prawdziwe 
korzyści osiągniemy okresowo poszcząc.
My, ludzie, większość naszej ewolucyjnej 

historii spędziliśmy polując i zbierając, a więc 
borykaliśmy się z okresowymi niedostatka-
mi pożywienia. Nasze ciała dostosowały się 
do przetrwania tych okresów, a nawet praw-
dopodobnie rozkwitały, w zależności od dłu-
gości postu. Dzisiaj żyjemy w społeczeństwie, 
które cieszy się dostatkiem pożywienia: sklepy 
czynne 24 h, restauracje typu fast food do na-
szej dyspozycji… Rzadko chodzimy głodni. Taki 
model stylu życia przyczynia się do wzrostu 
zachorowań z wszelakiego nadmiaru, który 
dopadł dzisiejsze ludzkie ciała.
Starożytne systemy medycyny, jak Ayur-

weda i Tradycyjna Medycyna Chińska, mają 
bogate doświadczenie w korzyściach pły-
nących z głodówek, które oczyszczają i le-
czą ciało. Obecnie przybywa badań, które 

dowodzą, że głodówka może pomóc leczyć 
choroby, takie jak stwardnienie rozsiane i no-
wotwory, może zapobiegać rozwojowi chorób 
metabolicznych, jak cukrzyca, walczyć z cho-
robami sercowo-naczyniowymi i demencją, 
odwracać procesy starzenia i pomagać żyć 
dłużej.

Co się dzieje w czasie głodówki?
Ludzka fizjologia oscyluje pomiędzy dwoma 
modelami: głodu i trawienia. Po spożyciu po-
siłku, hormon nazywany insuliną rośnie pro-
porcjonalnie do spożycia węglowodanów 
i w dużo mniejszym zakresie białek. Insulina 
pozwala przeniknąć glukozie do komórek, 
gdzie może być użyta do produkcji energii. 
Insulina bierze udział w gromadzeniu tłuszczu 
i glikogenu – cząsteczce magazynowanej 
w mięśniach i wątrobie, skąd szybko może 
być pobrana do produkcji energii. Insulina 
jest hormonem anabolicznym, który inicjuje 
budowanie tkanek i wzrost.
Nasze  ciała  są w stanie  trawienia,  lub 

po posiłku, przez 4 godziny od spożycia po-
siłku, kiedy poziom glukozy i insuliny we krwi 
rośnie i nasz organizm zaczyna gromadzić 

energię z pożywienia. 4-6 godzin po posiłku 
nasz organizm przechodzi w stan po wchła-
nianiu. Poziomy insuliny i cukru we krwi spa-
dają, w związku z tym aby utrzymać gluko-
zę na odpowiednim poziomie zostaje ona 
uwolniona z wątroby i mięśni przez rozkład 
glikogenu. Po 10-12 godzinach od posiłku 
ciało wchodzi w stan głodówki. W tym stanie 
zapasy glikogenu się kończą i aby utrzymać 
odpowiedni poziom glukozy we krwi rozpo-
czyna się proces glukoneogenezy, czyli pro-
dukcji glukozy z tłuszczu, mleczanów i białka. 
W fazie głodu ciało sięga do zgromadzonego 
tłuszczu aby wytworzyć ciała ketonowe, które 
są używane jako paliwo.
Około 24-48 godzin po posiłku, ciało wcho-

dzi w fazę nazywana autofagią. Organizm 
rozbija uszkodzone, stare komórki i ponownie 
używając ich białek tworzy nowe komórki lub 
zużywa je jako paliwo w procesie glukoneo-
genezy. Autofagia przykuła uwagę badaczy 
ze względu na korzyści jakie daje: spowolnie-
nie efektów starzenia, „zarządzanie” procesa-
mi zapalnymi, leczenie wielu różnych chorób 
chronicznych, takich jak choroby autoimmu-
nologiczne i nowotwory.

Głodówka lecząca nowotwory
Dr Valter Longo, szef Instytutu Długowieczno-
ści na Uniwersytecie Południowej Kalifornii, 
zbadał efekt 2-4 dniowej głodówki u ludzi 
z nowotworem w czasie trwania chemiote-
rapii. Badanie dowodzi, że kilka dni głodówki 
wzmacnia efektywność chemioterapii, pod-
czas  gdy  skutki  uboczne  są redukowane, 
a zdrowe komórki są chronione. Zdrowe komór-
ki reagują na okresowe restrykcje żywieniowe 
wyłączając się, tym samym chroniąc się przed 
chemioterapią. Komórki nowotworowe nie 
reagują w ten sposób, pozostając wrażliwymi 
na chemioterapię. „Komórki nowotworowe 
są durne” – powiedział dr Longo.
Okresowa głodówka nie tylko poprawia 

efekt terapii raka, ale stymuluje regenerację 

Dr Talia 
Marcheggianii  
–  lekarz medycyny 
naturopatycznej, 

absolwentka Canadian 
College of Naturopathic 
Medicine, specjalizuje 

się w leczeniu 
długotrwałych schorzeń 

i zaburzeń równowagi 
organizmu.

Dzisiaj rzadko chodzimy głodni. 
Taki model stylu życia przyczynia 
się do wzrostu zachorowań 
z wszelakiego nadmiaru...
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cjalnie mogą powodować wzrost komórek 
nowotworowych i zapobiegać autofagii. My-
szy, u których usunięto geny kodujące czynniki 
wzrostu lub je wyłączono, żyły o 40-50% dłużej 
i cierpiały zdecydowanie rzadziej na choroby 
związane z wiekiem. IGF-1 jest stymulowany 
przez przyjmowanie białka i węglowodanów 
i podnosi się w fazie trawienia, natomiast spa-
da w trakcie głodówki.
Zdrowi ludzie, którzy przechodzą przez cykle 

FMD obniżają czynniki ryzyka związane z wy-
stępowaniem chorób sercowo-naczyniowych 
i cukrzycy, tj. ciśnienie krwi, poziom glukozy 
we krwi na czczo, CRP (marker stanu zapal-
nego). Te czynniki ryzyka, utrzymują się u tych 
ludzi na prawidłowym poziomie nawet w okre-
sie powrotu do normalnej diety, co przyczynia 
się do redukcji ryzyka wystąpienia chorób 
chronicznych, takich jak cukrzyca czy choroby 
serca, promując zdrową długowieczność.

Głodówka dla wzrostu poziomu 
energii i odporności na stres
Hormeza to proces, w którym organizm reaguje 
na zewnętrzne czynniki stresu, takie jak np. nie-
wielkie ilości toksycznych flawonoidów w rośli-
nach, intensywne ćwiczenia, ekstremalne tem-
peratury, dając tym samym korzyści dla całego 
organizmu. Hormeza jest powodem dla którego 
ćwiczenia, czy zielone liściaste warzywa, są ta-
kie dobre dla naszego zdrowia. Wprowadzając 
minimalny stres, wzmacniają swoje właściwości 
prozdrowotne i poprawiają odporność.

Głodówka, jako czynnik wywołujący pozy-
tywny stres, dodatkowo reguluje gen streso-
-zależny FOX03, nazywany genem długo-
wieczności. Kiedy FOX03 jest aktywowany, 
produkuje proteiny redukujące stan zapalny, 
wzmaga produkcję antyoksydantów, reperuje 
DNA, podnosi poziom produkcji energii komór-
kowej poprzez budowę nowych mitochondrii. 
Ludzie, którzy mają bardziej aktywny gen 
FOX03 maja prawie 30% szans, że przeżyją 
ponad 100 lat.
Głodówka  także wzmacnia proces  na-

zywany mitofagią. Podobna do autofagii, 
mitofagia usuwa i odbudowuje zniszczone 
mitochondria, takie, które już nieefektywnie 
produkują energię. Poprzez aktywację FOX03 
wytwarzanych jest więcej mitochondrii za-
stępujących stare i produkowane jest więcej 
energii. Mitofagia pojawia się w odpowiedzi 
na głodówkę, ćwiczenia i narażenie na eks-
tremalne temperatury.

Głodówka dla zrzucenia 
kilogramów
Kiedy nie jesz, tracisz wagę. To oczywiste 
dla większości z nas. Dr Janson Fung, ne-

układu immunologicznego poprzez 
wytwarzanie prekursorowych komó-
rek macierzystych. Głodówka oczysz-
cza z uszkodzonych komórek układu 
immunologicznego i komórek nowo-
tworowych przez autofagię. Nowe 

komórki powstają po zakończeniu po-
stu. Dr Longo, wraz ze swoim zespo-
łem badawczym, odkryli, że u myszy 
ok. 40% układu immunologicznego 
jest odbudowywane po okreso-
wym poście.

Fasting Mimicking 
Diet (FMD)
Rozumiejąc trudności 
jakie niesie ze sobą po-
szczenie przez okres 3 dni, 

dr Longo odkrył pięciodniowy 
program „Fasting Mimicking Diet”, 

który dopuszcza spożycie 700-1000 
kcal dziennie w formie małych prze-
kąsek i zup. Fasting Mimicking Diet 
jest niskokaloryczna, niskobiałkowa 
i nisko-węglowodanowa, tak aby imi-
tować stan fizjologiczny i czerpać 
korzyści z głodówki jak autofagia 
i produkcja ciał ketonowych, od-
porność na stres oraz wycieńczenie 
komórek rakowych.
Myszy poddane FMD straciły 30% 

masy ciała poprzez rozkład tłuszczu 
i oczyszczenie ze starych, zniszczonych 
komórek. Kiedy myszy znowu zaczęły 
pobierać pokarm ich mózgi, kości, krew 
zostały odbudowane. Myszy poddane 
FMD miały odmłodzony system immuno-
logiczny, spadek występowania nowo-
tworów, zredukowany tłuszcz, zreduko-
wane procesy zapalne, poprawę wyników 
testów poznawczych, wydłużenie życia.

Głodówka w leczeniu chorób 
autoimmunologicznych
Badania na myszach poddanych FMD, poka-
zują obiecujące rezultaty w leczeniu stward-
nienia rozsianego, chronicznej choroby auto-
immunologicznej atakującej system nerwowy. 
W trakcie diety, komórki układu immunologicz-
nego, które atakują mózg i rdzeń kręgowy, 

były niszczone. Po powrocie do normalnego 
żywienia, nowe progenitorowe komórki macie-
rzyste włączały się do systemu immunologicz-
nego dotkniętych chorobą myszy i pomagały 
reperować uszkodzony system nerwowy. FMD 
spowodowało redukcję autoimmunoagresji 
u myszy ze stwardnieniem rozsianym o 20%.
Aktualnie trwa badanie FMD u ludzi z choro-

bą Crohna – choroby autoimmunologicznej, 
która atakuje układ pokarmowy.

Głodówka w odmładzaniu
Autofagia, proces, w którym stare, uszkodzone 
komórki są niszczone, a w ich miejsce powstają 
nowe, daje duże pole do badań odwraca-
nia procesów starzenia. Autofagia łagodzi 
obciążenie organizmu poprzez usuwanie ko-
mórek, które przestały się dzielić a okradają 
organizm z energii i składników odżywczych. 
Kiedy komórki wchodzą w stan senescencji 
(starzenia się), uwalniają mediatory zapalenia, 
które mogą zniszczyć sąsiednie komórki i być 
przyczyną chorób. Uważa się, że senescencja 
komórkowa jest początkowym mechanizmem 
starzenia. W trakcie procesu starzenia więcej 
naszych komórek przechodzi w stan sene-
scencji, powodując stany zapalne związane 
ze starzeniem. Badania dowodzą, że zapale-
nie jest pierwszym czynnikiem prowadzącym 
do starzenia, niszcząc DNA i przyczyniając 
się do różnych chorób, takich jak choroby 
sercowo-naczyniowe, cukrzyca, zapalenie 
stawów, rak i autoimmunoargesja.
Po FMD dochodzi do stymulacji produkcji 

nowych, zdrowych progenitorowych komórek 
macierzystych w systemie immunologicznym. 
Zarówno u myszy jak i u ludzi, którzy przeszli cykl 
FMD obserwuje się spadek ilości prozapalnych 
komórek szpiku, których ilość wzrasta z wie-
kiem, a wzrost ilości limfocytów T, które chronią 
organizm przed wirusami i nowotworami.
Głodówka poprawia długowieczność po-

przez swój hamujący wpływ na insulino-zależny 
czynnik wzrostu 1 (IGF-1), który przyczynia się 
do wzrostu komórek i chroni żywotność ko-
mórek w stanie senescencji. Czynniki wzrostu 
są ważne w okresie wzrostu i rozwoju nowego 
organizmu od okresu płodowego. Jednak 
czynniki wzrostu jak np. IGF-1 mają negatywny 
wpływ na długowieczność, ponieważ poten-

Ludzka fizjologia oscyluje 
pomiędzy dwoma modelami:  
głodu i trawienia
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frolog z Toronto, przepisywał głodówkę 
cierpiącym na cukrzycę i otyłym pacjen-
tom. W swojej książce „The Obesity Code” 
dr Fung wskazuje, jak stare paradygmaty 
o restrykcjach kalorycznych dla zrzucenia 
wagi, np.: spożywanie 1500 kcal dziennie 
podczas gdy spala się 2000, są przesta-
rzałe  i nieefektywne w utrzymaniu wagi 
przez dłuższy czas. Dr Fung argumentuje, 
że uwalnianie zgromadzonego tłuszczu 
to nie tylko wynik podaży kaloryczności 
niższej niż zapotrzebowanie, ale całe przed-
stawienie hormonalnej orkiestry pod dy-
rekcją  insuliny.  Insulina gromadzi  tłuszcz 
i glikogen, hamując jednocześnie lipolizę. 
Organizm zaczyna dobrze wykorzystywać 
zgromadzony tłuszcz  i glikogen dopiero 
podczas postabsorbcyjnej i głodowej fazy 
po posiłku. Gdy zapasy glikogenu zostanę 
wyczerpane, organizm zaczyna spalać 
tłuszcz. Pozostaje on głównym paliwem 
organizmu tak długo,  jak długo poziom 
insuliny jest niski.

Zgodnie z tym co opisał dr Fung, głodówka 
jest ponadprzeciętną dietą o ograniczonej 
kaloryczności, ponieważ utrzymuje insulinę 
na niskim poziomie wystarczająco długo 
aby pozwolić organizmowi wykorzystać za-
pasy glikogenu i sięgnąć po tłuszcz. Gło-
dówka także uwalnia hormon wzrostu, który 
zapobiega utracie masy mięśniowej oraz 
epinefrynę, która z kolei wzmaga przypływ 
energii i poprawia samopoczucie. Badania 
pokazują, że (w odróżnieniu od innych diet 
redukujących kalorie) metabolizm poprawia 
się podczas i po głodówce, chroniąc przed 
powrotnym tyciem.
Dr Fung argumentuje, że głodówka oszczę-

dzając mięśnie, poprawiając metabolizm, 
podnosząc poziom energii, poprawiając sa-
mopoczucie, staje się efektywnym narzędziem 
dla trwałej utraty wagi.

Głodówka – ale jak?
W czasie gdy można wyliczać wiele korzyści 
jakie płyną z głodówki, sam proces nie jest 
łatwy. Pierwszy raz, kiedy próbowałam wy-
dłużyć głodówkę, wszystko o czym mogłam 
myśleć to jedzenie. Jedzenie było wszędzie, 
a ludzie dookoła cały czas jedzą. Moje ciało 
przyzwyczajone do bezustannego karmie-
nia, nie było zbyt szczęśliwe z powodu nagłe-
go przestawienia metabolizmu. to wymagało 
mojego wysiłku. Jednakże, jest wiele dróg 
ułatwiających praktykę głodówki. Jedną 
z nich jest program żywieniowy Prolon® opar-
ty na Fasting Mimicking Diet (diecie imitują-
cej głodówkę) opracowanej przez dr Valtera 
Longo.                                                                       n

Każda z tych diet koncentruje się wokół postu, 
który jest ograniczeniem jedzenia, picia lub obu 
tych czynności. Ludzie nie mogą tego robić 
przez długi czas, dlatego diety „głodówkowe” 
są kreowane za pomocą postu przerywane-
go lub metod, które pozwalają na pozostanie 
w stanie postu bez narażania zdrowia.

Są jednak zasadnicze różnice pomiędzy 
Intermittent Fasting (poszczenie przerywa-
ne) i Fasting Mimicking Diet (dietą imitującą 
głodówkę).

Poszczenie przerywane
Poszczenie przerywane wykorzystuje modele 
okresowego poszczenia i jedzenia. Przeważ-
nie odbywa się to w modelu tygodniowym, 
gdzie z siedmiu dni dwa są postem, a w pięć 
kolejnych spożywa się normalne posiłki, lub 
w ciągu doby spożywa się przez 8 godzin, 
a 16 się pości.
Osoby stosujące dietę 5:2 ograniczają spo-

życie kalorii do 600 kcal dla mężczyzn i 500 
kcal dla kobiet, przez 2 dni w tygodniu, przy 
czym nie ma znaczenia jakie to będą dni. Przez 
resztę tygodnia spożywa się normalne posiłki. 
Dieta nie określa co ma stanowić te 500-600 
kcal, liczy się tylko ograniczenie ich podaży.
Natomiast dieta o dobowym ograniczeniu 

8 godzin jedzenia/16 godzin postu sprowadza 
się do ograniczenia tylko czasu w którym 
spożywa się posiłki. W ciągu 16 godzin postu 
można pić kawę, herbatę, wodę i napoje bez 
kalorii. Z tych 16 godzin część to sen. Przez 8 
godzin kiedy można jeść, dieta nie ma żad-
nych ograniczeń ilościowo-jakościowych.
W obu powyższych rodzajach głodówki 

chodzi głównie o zrzucenie i utrzymanie wagi.

Dieta imitująca głodówkę
Ten rodzaj głodówki jest oparty na okresowym 
poście, który jest kontynuowany przez minimum 
3 kolejne dni.
W odróżnieniu od postu przerywanego, który 

koncentruje się głównie na utracie wagi, okresowe 
poszczenie wprowadza organizm w pewien rodzaj 
stresu, który stymuluje ciało i wprowadza w model 
przetrwania, a nawet rozkwitu.
Rezultaty okresowej głodówki są skoncentrowane 

na szerszym spektrum korzyści zdrowotnych, takich 
jak utrata tłuszczu trzewnego, zoptymalizowanie 
poziomu glukozy, cholesterolu, CRP i ciśnienia krwi.

ProLon® Fasting Mimicking Diet jest jedyną 
opatentowaną, opracowaną przez naukow-
ców  i potwierdzoną badaniami klinicznymi, 
dietą z efektem anty-aging, osiąganym dzięki 
aktywacji komórek macierzystych i procesów 
regeneracji. Wykazuje zoptymalizowanie proce-
sów metabolicznych i spadek czynników ryzyka 
związanych z wiekiem. Potwierdzonym efektem 
jest szybka utratę tłuszczowej masy ciała, popra-
wa markerów krwi, przy jednoczesnym wzroście 
poziomu energii, obniżenie ilości tłuszczu trzew-
nego i poprawą wyglądu skóry.
Imitacja diety polega na tym, że w czasie progra-

mu żywieniowego ProLon organizm „myśli, że gło-
duje”, tak naprawdę otrzymując przez 5 kolejnych 
dni w miesiącu specjalnie przygotowane posiłki, 
pozwalające wprowadzić ciało w stan głodu. 
Posiłki te są niskowęglowodanowe, niskobiałkowe 
i niskokaloryczne oraz przygotowane tak, że orga-
nizm nie „czyta” ich jako pożywienia. Nie trzeba 
też całkowicie rezygnować z jedzenia podczas 
głodówki, co znaczy, że można czerpać korzyści 
wynikające z głodówki trwającej 5 dni bez uczucia 
głodu, spożywając prawdziwe jedzenie.                   n

Różnica między poszczeniem, a dietą imitującą głodówkę

Głodówka oszczędzając mięśnie, 
poprawiając metabolizm, 
podnosząc poziom energii, 
poprawiając samopoczucie, staje 
się efektywnym narzędziem dla 
trwałej utraty wagi.


