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UWAGA!!!  
 

Zawartość tego pliku jest tylko uzupełnieniem notatek 
prowadzących przez Państwa podczas  

VII KONFERENCJI METODYCZNO-SZKOLENIOWEJ  
DLA TRENERÓW I INSTRUKTORÓW SPORTU  

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO,  
która odbyła się 28. listopada 2019 roku w Poznaniu. 

 

Przekazane materiały są przeznaczone wyłącznie dla 
uczestników wyżej wymienionego kursu.  



Tematyka wykładu 
1. planowanie suplementacyjno-żywieniowego wspomagania potencjału 

energetycznego oraz adaptacji i zdolności wysiłkowych w sporcie 

2. projektowanie możliwości zastosowania wspomagania witaminowo-mineralnego i 
równowagi kwasowo-zasadowej organizmu sportowca i osób aktywnych fizycznie w 
zależności od wieku 

3. planowanie suplementacji i diety w regeneracji, prewencji urazów i kontuzji oraz 
wspomaganiu pracy układu nerwowego u młodych sportowców 

4. możliwości wykorzystania dodatkowej podaży białek, aminokwasów i ich pochodnych 
w sporcie 

5. suplementacja i strategie wspomagające termogenezę, regulację masy ciała i 
zmniejszanie tkanki tłuszczowej 

6. zasady prawidłowego nawodnienia organizmu osoby aktywnej fizycznie z 
uwzględnieniem wieku, płci, stanu zdrowia i zewnętrznych warunków 
atmosferycznych 

7. biochemiczne podstawy dopingu w sporcie 

8. diagnostyka laboratoryjna w trakcie suplementacji 

9. weryfikacja suplementów dostępnych na rynku pod kątem ich rejestracji, legislacji i 
metod zakupu 
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Biopierwiastki 

Węglowodany 

(cukry) 

C6H12O6 

Lipidy 

(tłuszcze) 

C17H35COOH 

Proteiny 

(białka) 

CH3–CH–COOH 

  

          NH2 
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Makroelementy 

dzienne zapotrzebowanie człowieka > 100 mg na dobę 
 

• Sód    Na 

• Potas   K 

• Wapń   Ca 

• Magnez   Mg 

• Fosfor   P 

• Chlor   Cl 

• Siarka   S 

• Wodorowęglany  HCO3
– 



Makroelementy 

• Sód (Na) 
 

główny elektrolit zewnątrzkomórkowy, bierze udział w przewodnictwie 
nerwowym i mięśniowym wraz jonami potasowymi (pompa sodowo-
potasowa), reguluje gospodarkę kwasowo-zasadową (rkz – równowaga 
kwasowo-zasadowa), i wodno elektrolitową.  

 

Głównym źródłem sodu w diecie jest sól kuchenna,  

w szczególności dodawana do żywności.  

 

Dzienne zapotrzebowanie - minimum 1500 mg dziennie (<1g/doba) 

 
Prawidłowe stężenie sodu w osoczu krwi  135 – 145 mmol/L 

 



Makroelementy 

• Potas (K) 
 

główny elektrolit wewnątrzkomórkowy, bierze udział w przewodnictwie 
nerwowym i mięśniowym (głównie mięśnia sercowego) wraz jonami 
sodowymi (pompa sodowo-potasowa), reguluje gospodarkę kwasowo-
zasadową, i wodno elektrolitową.  

 

Głównym źródłem potasu są warzywa, owoce i orzechy. 

 

Dzienne zapotrzebowanie - 3500 mg dziennie 

 
Prawidłowe stężenie potasu w osoczu krwi  3,5 – 5,0 mmol/L 

 



Źródło potasu dla sportowca 

BANANY 



Rodzaje węglowodanów w bananach 

Zielony z 
odrobiną 
żółtego 

Żółty  z 
odrobiną 
zielonego 

Żółty 

Żółty z 
kilkoma 
czarnymi 
kropkami 

Żółty z 
wieloma 
czarnymi 
kropkami 

Węglowodany 
(g/100g) 

28 29 28 27 26 

Skrobia (%) 82 41 26 9 3 

Cukry (%) 7 48 63 81 88 

Strawność zła umiarkowana dobra dobra bardzo dobra 

Wykorzystanie 
w treningu 

dni bez treningu 
czas około-
treningowy 

trening poranny 



Makroelementy 

• Wapń (Ca) 
 

 99% wapnia ustrojowego znajduje się w kościach i zębach. Metaboliczną 
aktywność wykazuje tzw. wapń zjonizowany, czyli rozpuszczony. Reguluje 
czynność nerwów i mięśni (kurczliwość), reguluje aktywację enzymów, bierze 
udział w krzepnięciu krwi (IV czynnik krzepnięcia krwi). 

 

Głównym źródłem wapnia są produkty mleczne,  

warzywa strączkowe, jarzyny liściaste.  

 

Dzienne zapotrzebowanie - 800 – 1 200 mg dziennie 
 

Prawidłowe stężenie wapnia zjonizowanego w osoczu krwi  0,98 – 1,13 mmol/L 

Prawidłowe stężenie wapnia całkowitego w osoczu krwi  2,12 – 2,62 mmol/L 

 



Makroelementy 

• Magnez (Mg) 
 

 składnik kości, tkanki nerwowej (przewodnictwo nerwowe), mięśni 
(kurczliwość). Aktywuje enzymy biorące udział w metabolizmie białek, 
węglowodanów i lipidów. 

 

Głównym źródłem magnezu są produkty zbożowe,  

jarzyny liściaste, owoce, orzechy. 

 

Dzienne zapotrzebowanie - 320 – 420 mg dziennie 
 

 

Prawidłowe stężenie magnezu w osoczu krwi  0,8 – 1,0 mmol/L 



Antagonizmy w układzie okresowym 



Patologiczny skurcz mięśni 

Mg 

Ca 

K 

Na 

mimiczne 

zmęczeniowe 

izometryczne 

drgawkowe 



WODOROWĘGLANY 



Makroelementy 

• Wodorowęglany (HCO3
-) 

 

 składnik buforu wodorowęglanowego organizmu, soku trzustkowego i 
jelitowego. W postaci tego jonu transportowany jest dwutlenek węgla w 
krwince czerwonej. 

 

Głównym źródłem wodorowęglanów są spożywcze produkty alkalizujące  

np. wody wysokozmineralizowane. 

 

 

Dzienne zapotrzebowanie – nieokreślone 
 

Prawidłowe stężenie wodorowęglanów w osoczu krwi  21 – 27 mmol/L 



Ładowanie wodorowęglanami 

1 dzień 0,025  g/ kg/m.c. 
2 dzień 0,025  g/ kg/m.c. 
3 dzień 0,025  g/ kg/m.c. 
4 dzień 0,050  g/ kg/m.c. 
5 dzień 0,050  g/ kg/m.c. 
6 dzień 0,075  g/ kg/m.c. 
7 dzień 0,075  g/ kg/m.c 

8 dzień 0,100 g/ kg/m.c 

9 dzień 0,100 g/ kg/m.c 

10 dzień 0,100 g/ kg/m.c 

Przyjmowanie: 

 

po posiłkach 

 

przed jednostką treningową 

 

po jednostce treningowej 

Metoda opracowana przez Krzysztofa Durkalca-Michalskiego i Patrycję Michałowską,przedstawiona w pracy magisterskiej pt. 

„Ocena wpływu suplementacyjnego zmniejszenia zakwaszenia mięśniowego w wybranej grupie zawodników 

uprawiających sporty walki” 2016. 



Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach 

A   retinol, akseroftol 

D   ergokalcyferol, cholekalcyferol 

E   tokoferol 

K  filochinon 

F  NNKT 



Witamina A 

Retinol 

pochodna karotenów, przede wszystkim b-karotenu 

 

 

      Niedobór – kurza ślepota 

      Nadmiar – nawet śmierć 



Witamina E 

Tokoferol 

wyróżnia się 4 formy: α, β, γ i δ – każda pełni inną funkcję 

 

     Niedobór – obecnie praktycznie nie występuje 

     Nadmiar – może powodować śmierć 



Witamina D 

Witamina D2 (ergokalcyferol), witamina D3 (cholekalcyferol) 

 

     Niedobór – krzywica, osteoporoza, osteomalacja 

     Nadmiar – złogi wapniowe w tkankach 



Zalecane spożycie witaminy D 

Jaorsz M. Normy żywieniowe dla populacji polskiej. Instytut Żywności i Żywienia, 2017. 

1 mg – 40U (15 mg – 600U) 



Witaminy  
rozpuszczalne 

w wodzie 

Witamina 

C (kwas L-askorbinowy) 

B1 (tiamina) 

B2 (ryboflawina) 

B3/PP (niacyna) 

B5 (kwas pantotenowy) 

B6 (pirydoksyna) 

B7/H (biotyna) 

B9/B11/M (kwas foliowy) 

B12 (cyjanokobalamina) 

Witamina 

B4 (adenina) 

B8/B16 (inozytol) 

B10/Bx (kwas p-aminobenzoesowy) 

B13 (kwas orotowy) 

B14 (witamina hipotetyczna) 

B15 (kwas pangamowy) 

B16 (dimetyloglicyna, DMG) 

B17 (amigdalina) 

B20/BT/Bf/O (karnityna) 

G (ryboflawina) 

J (pirydoksyna) 

L1 (kwas antranilowy) 

L2 (adenyltiometylopentoza) 

P (flawonoidy) 

S (kwas salicylowy) 

U (S-metylometionina) 



Kwas askorbinowy 

pochodna glukozy o wzorze sumarycznym C6H8O6 

Inaktywując wolne rodniki zamienia się w kwas dehydroaskorbinowy 

 

      Niedobór – szkorbut 

      Nadmiar – kamica nerkowa 

Witamina C 



Zalecane spożycie witaminy C 

Jaorsz M. Normy żywieniowe dla populacji polskiej. Instytut Żywności i Żywienia, 2017. 



Witaminy a stan zdrowia 

Suplementacja witaminami antyoksydacyjnymi 
zamiast poprawiać stan zdrowia powodują 

zwiększenie ryzyka śmierci aż o 16%* 

witamina A – 16%, b-karoten – 7%, witamina E – 4% 
 

Witaminy te w wysokich dawkach powodują 
zaburzenia układu odpornościowego 

* Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Kopenhaskim w 2012 roku. 



Odżywki mineralno-witaminowe 

• najróżniejsze kombinacje minerałów i witamin  

• wybór i stężenie witamin i minerałów zależy od 

producenta 



Tematyka wykładu 
1. planowanie suplementacyjno-żywieniowego wspomagania potencjału 

energetycznego oraz adaptacji i zdolności wysiłkowych w sporcie 

2. projektowanie możliwości zastosowania wspomagania witaminowo-mineralnego i 
równowagi kwasowo-zasadowej organizmu sportowca i osób aktywnych fizycznie w 
zależności od wieku 

3. planowanie suplementacji i diety w regeneracji, prewencji urazów i kontuzji oraz 
wspomaganiu pracy układu nerwowego u młodych sportowców 

4. możliwości wykorzystania dodatkowej podaży białek, aminokwasów i ich pochodnych 
w sporcie 

5. suplementacja i strategie wspomagające termogenezę, regulację masy ciała i 
zmniejszanie tkanki tłuszczowej 

6. zasady prawidłowego nawodnienia organizmu osoby aktywnej fizycznie z 
uwzględnieniem wieku, płci, stanu zdrowia i zewnętrznych warunków 
atmosferycznych 

7. biochemiczne podstawy dopingu w sporcie 

8. diagnostyka laboratoryjna w trakcie suplementacji 

9. weryfikacja suplementów dostępnych na rynku pod kątem ich rejestracji, legislacji i 
metod zakupu 



Trening poranny a tkanka tłuszczowa 

Co więc robić? 

Łatwo przyswajalne 

węglowodany  



Kolagen (typy) 

KOLAGEN WIEPRZOWY: kolagen typu I i III, wpływający na strukturę skóry  

 

KOLAGEN WOŁOWY: kolagenu typu I, aczkolwiek spotykany również typ II i III (skóra) 

 

KOLAGEN DROBIOWY: szczególnie bogaty w kolagen typu II,  
oddziałujący na regenerację stawów 

 

KOLAGEN RYBNY: kolagenu typu I, wpływający na strukturę skóry i kości  



Glukozamina – badania* 

Glukozamina nie ratuje stawów!  

Nie daj się zwieść reklamom. 

*Wandel S, Jüni P, Tendal B, Nüesch E, Villiger PM, Welton NJ, Reichenbach S, Trelle S. Effects of glucosamine, chondroitin, or 

placebo in patients with osteoarthritis of hip or knee: network meta-analysis. BMJ. 2010; 341: c4675. 



SUPLEMENTY  

A  

MÓZG 



Suplementy z praca mózgu 

Meeusen R, Decroix L. Nutritional supplements and the brain. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2018; 28(2): 

200-211. 



Co usprawni myślenie? 

• Tyrozyna 

• Kofeina 

• Kofeina + tauryna + glukoza 

• Polifenole 

• Sok z buraków 

• L-teanina 

• Guarana 

• Szałwia lekarska 



A co nie usprawni? 

• Kwasy omega-3 

• MCT 

 

• Kreatyna (+/-) 

• Flawonowidy z kakao (+/-) 

• Żen-szeń (+/-) 

• Ginkgo biloba (+/-) 

• Różeniec górski (+/-) 

 



REGENERACJA  

POWYSIŁKOWA 



Stężenie mleczanu we krwi 
• Spoczynek   1 mmol/L 

• Próg tlenowy   2 mmol/L 

• PPA    4 mmol/L 

• Wysiłek maksymalny 20 (30) mmol/L 

 

• Powrót do normy   1 godzina 

• Pomiar mleczanu  3-5 minut po wysiłku 

 

ZAKWASY 



DOMS 

• Delayed onset muscle soreness 

• Zespół opóźnionego bólu mięśniowego 



DOMS 

Obecnie postuluje się zapalny mechanizm tego 

zespołu, polegający na uwrażliwieniu 

receptorów, czyli obniżeniu progu pobudliwości 

zakończeń nerwowych o typie receptorów 

bólowych, czyli nocyceptorów przez mediatory 

stanu zapalnego 



Cykl Corich 
 

Sposoby przyspieszenia usuwania mleczanu z mięśnia: 

 

1. Masaż 

2. Sauna/prysznic lub sauna/basen 

3. Naprzemiennie zimna i ciepła woda 

4. Rozbieganie (stretching) 

5. Woda bogata w wodorowęglany (HCO3
-) 

6. Piwo - jedno piwo jasne (0,5 litra) o średniej zawartości alkoholu 

7. Lampy Solux 

8. Krioterapia 

9. Dieta wysoko-węglowodanowa 

10. Soki owocowe (aronia, wiśnia) 



Tematyka wykładu 
1. planowanie suplementacyjno-żywieniowego wspomagania potencjału 

energetycznego oraz adaptacji i zdolności wysiłkowych w sporcie 

2. projektowanie możliwości zastosowania wspomagania witaminowo-mineralnego i 
równowagi kwasowo-zasadowej organizmu sportowca i osób aktywnych fizycznie w 
zależności od wieku 

3. planowanie suplementacji i diety w regeneracji, prewencji urazów i kontuzji oraz 
wspomaganiu pracy układu nerwowego u młodych sportowców 

4. możliwości wykorzystania dodatkowej podaży białek, aminokwasów i ich 
pochodnych w sporcie 

5. suplementacja i strategie wspomagające termogenezę, regulację masy ciała i 
zmniejszanie tkanki tłuszczowej 

6. zasady prawidłowego nawodnienia organizmu osoby aktywnej fizycznie z 
uwzględnieniem wieku, płci, stanu zdrowia i zewnętrznych warunków 
atmosferycznych 

7. biochemiczne podstawy dopingu w sporcie 

8. diagnostyka laboratoryjna w trakcie suplementacji 

9. weryfikacja suplementów dostępnych na rynku pod kątem ich rejestracji, legislacji i 
metod zakupu 



BIAŁKA 



Ile białka w diecie sportowca? 

W zależności od rodzaju dyscypliny sportu 
rekomenduje się: 
 

• wytrzymałościowe 20% 

• szybkościowe  25% 

• siłowe   30% 



Makroskładniki w diecie sportowca 

• Węglowodany   65% 

• Białka    15-20% 

• Tłuszcze    15-20% 



Zalecane spożycie białka 

Jaorsz M. Normy żywieniowe dla populacji polskiej. Instytut Żywności i Żywienia, 2017. 



Odżywki białkowe 

Hydrolizaty białka 

 
• otrzymuje się poprzez częściowe rozłożenie białek roślinnych 

lub zwierzęcych na drodze hydrolizy (uwodnienia) 

 

• Dzielimy na: 
  pochodzenia zwierzęcego 

  pochodzenia roślinnego 

  pochodzenie mieszane 

  specjalistyczne (np. kolagen) 



Odżywki białkowe 

Białka serwatkowe (Whey) 

 
• Otrzymywane z mleka krowiego 

 

• Cechy: 
  20% zawartości białek mleka 

  koncentraty, izolaty, hydrolizaty 

↑ cysteina, BCAA (25%) 

↓ glutamina, arginina 



Odżywki białkowe 

Białka kazeinowe 

 
• Otrzymywane z mleka krowiego 

 

• Cechy: 
  80% zawartości białek mleka 

  kazeinian sodu, hydrolizaty 

  pochodzenie mieszane 

↑ kwas glutaminowy, tyrozyna 

 

UWAGA NA TŁUSZCZ !!! 



Odżywki białkowe 

Białka jajeczne 

 
• Otrzymywane z jaj kurzych 

 

• Cechy: 
  białko wzorcowe 

  droga odżywka 

  ↑ cysteina, metionina, fenyloalanina 



Odżywki białkowe 

Postać białka jajecznego?  

 

AWIDYNA (0,05 %) 

 
Inhibitor witaminy H (biotyny) 



Odżywki białkowe 

Białka mięsne 

 
• Otrzymywane z mięsa wieprzowego lub wołowego 

 

• Cechy: 
  możliwość zanieczyszczenia hormonami sterydowymi 



COLOSTRUM 

• Siara mleka 

• Zawiera IgG 

• Witamina D 

• Stymuluje IGF-1 

• B-complex 



Odżywki białkowe 



Ile węglowodanów w diecie sportowca? 

Dla sportowców wykonujących wysiłek tlenowy 
od 1 do 3 godzin: 

 

• o umiarkowanej intensywności 5-7 g/kgmc 

• o wysokiej intensywności 7-12 g/kgmc 

 

•  80% węglowodany złożone 

•  20% cukry proste 



Dlaczego białka zakwaszają? 

AMINOKWASY 

CH3–CH–COOH 

  

          NH2 

MOCZNIK 

     O=C–(NH2)2 

KWASY 

CH3–COH–COOH 

MOCZ  
(usunięty z organizmu) 



KREATYNA 



Odżywki białkowe 

Kreatyna 

 
• związek zbudowany z trzech aminokwasów: glicyna, arginina, 

metionina 

• syntetyzowany w organizmie (około 1g/doba) 

• w biosyntezie fosfokreatyny w organizmie biorą: nerki, 
wątroba, mięśnie 

• charakterystyczne dawkowanie (faza wysycenia, faza dawkowania) 

• Znacznie lepsze wchłanianie w obecności węglowodanów 
(głównie glukozy, dekstrozy lub rybozy) 



Kreatyna – synteza chemiczna 

SAKROZYNA   +     CYJANAMID 

Faza reakcji 

Faza oczyszczania 

Faza osuszania 

Faza frezowania 

KREATYNA 



Odżywki białkowe 

Kreatyna 
 

• Na rynku można spotkać różne postacie kreatyny, m.in. : 
– monohydrat 

– jabłczan 

– cytrynian 

– fosforan 

– estry 

– orotan 

– pirogronian 

– dekanian 

– glukonian 

– Kre-alkalyn 

 



Typy  kreatyny 



KREATYNA – czy warto? 

Monohydrat kreatyny jest najlepiej przebadany, natomiast inne jej formy 
tj. estry kreatyny nie wykazują dodatkowych pozytywnych efektów. 



KREATYNA – źródło w pożywieniu! 

Czerwone mięso Twaróg + dżem lub miód 



b-ALANINA 





Źródła b-alaniny 

W treningu zaleca się przyjmowanie  
od 4 do 6 gramów b-alaniny na dobę 



Odżywki aminokwasowe 
b-alanina 
• najczęściej zaleca się przyjmowanie od 4 do 6 gramów  

suplementu na dobę 

 

 

 

 

 

 

Źródła w diecie - drób, ryby, chuda wołowina oraz soja i jej produkty 

 

Skutki uboczne - parestezje 
 

 
Hill C.A., Harris R.C., Kim H.J. i wsp. Influence of beta-alanine supplementation on skeletal muscle carnosine concentrations and high 

intensity cycling capacity. Amino Acids. 2007; 32(2): 225-233. 



Odżywki aminokwasowe  
Dobowe zapotrzebowanie na aminokwasy egzogenne 

Lp. Aminokwas Minimum (g) Ilość rekomendowana (g) 

1 Tryptofan 0,25 0,5 

2 Fenyloalanina 1,1 2,2 

3 Leucyna 1,1 2,2 

4 Izoleucyna 0,7 1,4 

5 Walina 0,8 1,6 

6 Metionina 1,1 2,2 

7 Lizyna 0,8 1,5 

8 Treonina 0,5 1,0 

BCAA 2,6 5,2 



Odżywki aminokwasowe 

BCAA 
• Tzw. aminokwasy rozgałęzione (branched-chain amino acids) 

• trzy aminokwasy egzogenne: leucyna, izoleucyna, walina 

• muszą koniecznie być dostarczane z pożywieniem 

• stanowią 20-25% suchej, białkowej masy mięśni 

 

Funkcje 

• odbudowują masę mięśniową  

 po intensywnym wysiłku 

• zapobiegają zmęczeniu ośrodkowemu 

• potęgują działanie insuliny 

 

 



Odżywki aminokwasowe 

Zmęczenie ośrodkowe, a BCAA 
 

 



ZMĘCZENIE OBWODOWE 

Wskaźniki biochemiczne: 

 

– ↑ mocznik 

– ↑ kinaza kreatynowa (CK) 

– ↑ mleczan 

– ↑ amoniak 

– ↓ glutamina 

 

 



ZMĘCZENIE OŚRODKOWE 

Wskaźniki biochemiczne: 

 

– wskaźnik anaboliczno-kataboliczny 

– stosunek testosteronu do kortyzolu (T/C) 

– testosteron wolny do kortyzolu (FT/C) 

– testosteron całkowity do kortyzolu (TT/C) 

 



Tematyka wykładu 
1. planowanie suplementacyjno-żywieniowego wspomagania potencjału 

energetycznego oraz adaptacji i zdolności wysiłkowych w sporcie 

2. projektowanie możliwości zastosowania wspomagania witaminowo-mineralnego i 
równowagi kwasowo-zasadowej organizmu sportowca i osób aktywnych fizycznie w 
zależności od wieku 

3. planowanie suplementacji i diety w regeneracji, prewencji urazów i kontuzji oraz 
wspomaganiu pracy układu nerwowego u młodych sportowców 

4. możliwości wykorzystania dodatkowej podaży białek, aminokwasów i ich pochodnych 
w sporcie 

5. suplementacja i strategie wspomagające termogenezę, regulację masy ciała i 
zmniejszanie tkanki tłuszczowej 

6. zasady prawidłowego nawodnienia organizmu osoby aktywnej fizycznie z 
uwzględnieniem wieku, płci, stanu zdrowia i zewnętrznych warunków 
atmosferycznych 

7. biochemiczne podstawy dopingu w sporcie 

8. diagnostyka laboratoryjna w trakcie suplementacji 

9. weryfikacja suplementów dostępnych na rynku pod kątem ich rejestracji, legislacji i 
metod zakupu 



TŁUSZCZE - LIPIDY 



Funkcje poszczególnych grup związków chemicznych 

Węglowodany (cukry) 

• budulcowa 

• odżywcza 

• energetyczna 

• zapasowa 

Proteiny (białka) 

• budulcowa 

• odżywcza 

• energetyczna ? 

• zapasowa ? 

• katalityczna (enzymatyczna) 

• regulatorowa (hormonalna) 

• ochronna (przeciwciała) 

• transportowa 

 

Lipidy (tłuszcze) 

• budulcowa 

• odżywcza 

• energetyczna 

• zapasowa 

• regulatorowa (hormonalna) 

• transportowa 

• ochronna (termoregulatorowa) 

 ochronna (amortyzacyjna) 

 ochronna (łój) 

• rozpuszczalnika 

• wypornościowa 

• estetyczna 

 



SMAKI 

Słodki 

• 2001 

• receptor TAS1R3 

• PW 4 g/dm³ 

• sacharoza 

Słony 

• 2010 

• kanał sodowy 

• PW 0,5 g/dm³ 

• chlorek sodu 

 

Kwaśny 

• 2006 

• receptor PKD2L1 

• PW 0,02 g/dm³ 

• kwas solny 

 

Gorzki 

• budulcowa 

• receptory TAS2Rs 

• 0,0003 g/dm³ 

• chinina 

Umami 

• 2000 

• receptory GPCRs 

• energetyczna 

• kwas glutaminowy 

Oleogustus 

• 2015 

• receptor CD36 

• energetyczna 

• zapasowa 

Bachmanov AA, Beauchamp GK. Taste receptor genes. Annu Rev Nutr. 2007; 27: 389-414. 

Running CA, Craig BA, Mattes RD. Oleogustus: the unique taste of fat. Chem Senses. 2015; 40(7): 507-516. 



Metabolizm tłuszczów 

tylko przemiany tlenowe 
 
węglowodany 
białka 
lipidy 
 
utlenianie po 40. minutach 
od rozpoczęcia wysiłku 
tlenowego 



Energia mechaniczna 

Metabolizm tłuszczów a suplementy 

Energia termiczna Liposukcja 



Gdzie działać? 

Uczucie sytości 
 
Wypełnienie żołądka 
 
Utrudnienie wchłaniania 
 
Ułatwiony transport tłuszczów 
 
Przyspieszony metabolizm 



Peptyd YY (PYY) 
• Neuropeptyd 

• Pobudza neurony w mózgu 

• Pobudza układ CART 

• Syntetyzowany w jelitach 

• Wywołuje uczucie sytości 

• Dieta wysokobiałkowa 

Batterham RL, ffytche DH, Rosenthal JM, Zelaya FO, Barker GJ, Withers DJ, Williams SC. PYY modulation of cortical and hypothalamic brain 

areas predicts feeding behaviour in humans. Nature. 2007; 450(7166): 106-109. 

Stensel D. Exercise, appetite and appetite-regulating hormones: implications for food intake and weight control. Ann Nutr Metab. 2010; 57 

Suppl 2: 36-42. 



Układ CART 

• Cocaine and amphetamine regulated transcript 

• Nazywany peptydem anorektycznym 

 

• Pobudzany przez amfetaminę 

• Pobudzany przez kokainę 

 

• Kojarzony z alkoholizmem 

Austin J, Marks D. Hormonal regulators of appetite. Int J Pediatr Endocrinol. 2009; 2009: 141753. 



Gdzie działać? 

Uczucie sytości 
 
Wypełnienie żołądka 
 
Utrudnienie wchłaniania 
 
Ułatwiony transport tłuszczów 
 
Przyspieszony metabolizm 



Osmolarność żywności 

Czy popijać posiłki stałe wodą? 
 

Czy jeść kremy, zupy? 
 

Wypełnienie żołądka a stężenie glukozy? 
 

Kong F, Singh RP. Disintegration of solid foods in human stomach. J Food Sci. 2008; 73(5): R67-80. 



Wypełniacze żołądka 

Celuloza (jabłka, ananasy) 

 

Chityna (krewetki) 

 

Nasiona Chia 

 

Kofeina??? 

 

 



Celuloza czyli błonnik 

Błonnik błonnikowi nierówny 

Dhingra D, Michael M, Rajput H, Patil RT. Dietary fibre in foods: a review. J Food Sci Technol. 2012; 49(3): 255-266. 



Zalecane spożycie błonnika 

Jaorsz M. Normy żywieniowe dla populacji polskiej. Instytut Żywności i Żywienia, 2017. 



Chitosan 

Chityna skorupiaków poddana obróbce chemicznej, najczęściej reakcji z NaOH 

Chitosan z wodą tworzy substancję o właściwościach żelowych 

Badania nad długoterminowym spożywaniem chitosanu nie wykazały skutecznego efektu. 

 

Gades MD, Stern JS. Chitosan supplementation and fat absorption in men and women. J Am Diet Assoc. 2005; 105(1): 72-77. 



NNKT 
Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe 

(Essential Fatty Acids) 

• kwas linolowy   (omega-6) 

• kwas α-linolenowy  (omega-3) 
 

Źródło: 
• ryby, krewetki, małże 

• olej lniany, konopny, sojowy, rzepakowy, z pestek dyni, słonecznikowy 
 

Funkcje: 
• wykazują działanie immunostymulujące  

• łagodzą uczucie łaknienia  

• przyspieszają rekonwalescencję po urazach, kontuzjach 

• podnoszą skuteczność innych suplementów sportowych 
Simopoulos AP. An Increase in the omega-6/omega-3 fatty acid ratio increases the risk for obesity. Nutrients. 2016; 8(3): 128. 

Buckley JD, Howe PR. Anti-obesity effects of long-chain omega-3 polyunsaturated fatty acids. Obes Rev. 2009; 10(6): 648-659. 



omega 6/omega 3 

W 2001 roku naukowcy z konferencji sponsorowanej 

przez National Institutes of Health stwierdzili, że 

stosunek omega-6 do omega-3 powinny być 

spożywany w 1:1.  

 

W 2007roku , rząd japoński zalecił stosunek 4:1, 

podczas gdy rząd szwedzki zaleca stosunek 5:1. 

 

Instytut Medycyny Narodowej Akademii Nauk w 

Stanach Zjednoczonych zaleca stosunek 10: 1. 

OLEJ Omega 6:omega 3  
RATIO 

olej lniany 1: 4 

olej rzepakowy 2:1 

olej z orzechów 
włoskich 5:1 

olej sojowy 
(nieuwodorniony) 7: 1 

oliwa z oliwek 13: 1 

olej z awokado 13:1 

olej sojowy 
(uwodorniony) 16:1 

olej palmowy 45:1 

olej kukurydziany 46:1 

olej z pestek winogron 696:1 



Gdzie działać? 

Uczucie sytości 
 
Wypełnienie żołądka 
 
Utrudnienie wchłaniania 
 
Ułatwiony transport tłuszczów 
 
Przyspieszony metabolizm 



Wapń w układzie okresowym 



Makroelementy 

• Wapń (Ca) 
 

 99% wapnia ustrojowego znajduje się w kościach i zębach. Metaboliczną 
aktywność wykazuje tzw. wapń zjonizowany, czyli rozpuszczony. Reguluje 
czynność nerwów i mięśni (kurczliwość), reguluje aktywację enzymów, bierze 
udział w krzepnięciu krwi (IV czynnik krzepnięcia krwi). 

 

Głównym źródłem wapnia są produkty mleczne,  

warzywa strączkowe, jarzyny liściaste.  

 

Dzienne zapotrzebowanie - 800 – 1 200 mg dziennie 
 

Prawidłowe stężenie wapnia zjonizowanego w osoczu krwi  0,98 – 1,13 mmol/L 

Prawidłowe stężenie wapnia całkowitego w osoczu krwi  2,12 – 2,62 mmol/L 

 



Co ma mydło do tłuszczów? 

Jak uzyskać różne mydła? 
 
sole wyższych kwasów tłuszczowych i soli sodu  - MYDŁA TWARDE 
sole wyższych kwasów tłuszczowych i soli potasu   - MYDŁA MIĘKKIE 
sole wyższych kwasów tłuszczowych i soli wapnia    - MYDŁA NIEROZPUSZCZALNE 
sole wyższych kwasów tłuszczowych i soli magnezu   - MYDŁA PŁYNNE 
 

Dieta bogata w nabiał zwiększa wydalanie tłuszczów z kałem o 100% 

Bendsen NT, Hother AL, Jensen SK, Lorenzen JK, Astrup A. Effect of dairy calcium on fecal fat excretion: a randomized crossover trial. Int J 

Obes (Lond). 2008; 32(12): 1816-1824. 



NOPAL 

Ekstrakt z opuncji figowej 
 
Spowalnia trawienie węglowodanów 
 
Stabilizuje stężenie glukozy we krwi 
 
Wpływ na odchudzanie ??? 
 
WĄTPLIWE 
 
 

El-Mostafa K, El Kharrassi Y, Badreddine A, Andreoletti P, Vamecq J, El Kebbaj 

MS, Latruffe N, Lizard G, Nasser B, Cherkaoui-Malki M. Nopal cactus (Opuntia 

ficus-indica) as a source of bioactive compounds for nutrition, health and 

disease. Molecules. 2014; 19(9): 14879-14901. 



Pasożyty 

Kontrowersyjna metoda 

Niebezpieczeństwo wystąpienia awitaminozy 

Ryzyko wystąpienia anemii 

Pozbycie się intruza z organizmu może być problematyczne 

Wątpliwe pochodzenie preparatów 

Istnieje ryzyko utraty zdrowia lub nawet śmierci 



Gdzie działać? 

Uczucie sytości 
 
Wypełnienie żołądka 
 
Utrudnienie wchłaniania 
 
Ułatwiony transport tłuszczów 
 
Przyspieszony metabolizm 



Odżywki białkowe 

HMB (1) 
 

• pełna nazwa b-hydroksy b-metylo maślan (β-hydroxy β-methylbutyrate) 

• związek odkryty dopiero w 1992 roku 

• Jest metabolitem leucyny 

• HMB w organizmie wynosi od 200 do 400 mg na dobę 

• HMB można znaleźć w grejpfrutach, lucernie oraz rybach 

sumowatych 

Panton LB, Rathmacher JA, Baier S, Nissen S. Nutritional supplementation of the leucine metabolite beta-hydroxy-beta-methylbutyrate 

(HMB) during resistance training. Nutrition. 2000; 16(9): 734-739. 



Odżywki białkowe 

HMB (2) 
 

• wykazano wpływ HMB na odbudowę tkanki mięśniowej, aczkolwiek 

mechanizm ten nie został jednoznacznie wyjaśniony 

• wpływ zwiększenie odporności mięśni na zmęczenie oraz przyspieszenie 

wzrostu masy mięśniowej 

• Przyśpieszenie spalania tkanki tłuszczowej 

• późniejsze badania nie potwierdziły tych wszystkich tez 

• na rynku występuje w postaci płynnej i tabletek 



Odżywki białkowe 

L-Karnityna 
• naturalnie występujący peptyd w organizmie człowiek 

• składa się z dwóch aminokwasów: lizyna, metionina 

• syntetyzowany w wątrobie, nerkach i mózgu  

• nazwa karnityny pochodzi stąd, że po raz pierwszy wyizolowano ją z mięśni 

• początkowo nazywano ją witaminą BT  

• przypisywana jest jej zdolność do przyspieszonego spalania tłuszczów 

 

Funkcje 

• przenosi wolne kwasy tłuszczowe z cytoplazmy do mitochondrium 

• umożliwia to zużytkowanie WKT jako źródło energii 

Bremer J. Carnitine-metabolism and functions. Physiol Rev. 1983; 63(4): 1420-1480. 

Villani RG, Gannon J, Self M, Rich PA. L-Carnitine supplementation combined with aerobic training does not promote weight loss in 

moderately obese women. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2000; 10(2): 199-207. 



Gdzie działać? 

Uczucie sytości 
 
Wypełnienie żołądka 
 
Utrudnienie wchłaniania 
 
Ułatwiony transport tłuszczów 
 
Przyspieszony metabolizm 



Jod w układzie okresowym 



Mikroelementy 

• Jod (J) – bierze udział syntezie hormonów tarczycy, wpływające na szybkość metabolizmu 
organizmu człowieka wartości referencyjne: 315-630 nmol/L. 

 Zapotrzebowanie dobowe – 200 mg 

 

 

Verheesen RH, Schweitzer CM. Iodine deficiency, more than cretinism and goiter. Med Hypotheses. 2008; 71(5): 645-648. 



GUGGULSTERON (I-III) 

Wpływa na metabolizm tarczycy 

Otrzymuje się z drzewa guggul 
Dawkowanie 1-2 gramy na dobę 

Zmniejsza stężenie cholesterolu (↑LDL ↓HDL) 
 

Uwaga na zmęczenie !!! 

Szapary PO, Wolfe ML, Bloedon LT, Cucchiara AJ, DerMarderosian AH, Cirigliano MD, Rader DJ. Guggulipid for the treatment of 

hypercholesterolemia: a randomized controlled trial. JAMA. 2003; 290(6): 765-772. 



Naringina 

Naturalny flawonoid 
 
Występuje w grejpfrutach 
 
Obniża poziom cholesterolu 
 
Przyśpiesza lipolizę 
 
UWAGA NA LEKI !!! 
 

Dallas C, Gerbi A, Tenca G, Juchaux F, Bernard FX. Lipolytic effect of a polyphenolic citrus dry extract of 

red orange, grapefruit, orange (SINETROL) in human body fat adipocytes. Mechanism of action by 

inhibition of cAMP-phosphodiesterase (PDE). Phytomedicine. 2008; 15(10): 783-792. 



Garcinia cambogia 

MANGOSTAN WŁAŚCIWY (Garcinia mangostana) 
 
Jest źródłem kwasu hydroksycytrynowego (HCA) 
Przyspiesza uczucie sytości 
 
Może mieć właściwości hepatotoksyczne 
Mogą występować epizody żołądkowo-jelitowe 
 
UWAGA, MOŻE BYĆ NIEBEZPCZNY!!! 
 

Heymsfield SB, Allison DB, Vasselli JR, Pietrobelli A, Greenfield D, Nunez C. Garcinia cambogia 

(hydroxycitric acid) as a potential antiobesity agent: a randomized controlled trial. JAMA. 1998; 

280(18): 1596-1600. 

Onakpoya I, Hung SK, Perry R, Wider B, Ernst E. The use of garcinia extract (hydroxycitric acid) as a 

weight loss supplement: a systematic review and meta-analysis of randomised clinical trials. J Obes. 

2011; 2011: 509038. 



DNP 

• 2,4-Dinitrofenol 

• Fitotoksyczny środek bojowy  

• Umożliwia przenoszenie protonów przez błonę 
mitochondrium 

• Powoduje wzrost temperatury ciała do 44°C 

• Prowadzi do śmierci 

• Całkowicie nielegalny 

Grundlingh J, Dargan PI, El-Zanfaly M, Wood DM. 2,4-dinitrophenol (DNP): a weight loss agent with significant acute toxicity and risk 

of death. J Med Toxicol. 2011; 7(3): 205-212. 



Dantrolen 

• Hamuje wydostawanie się zmagazynowanych jonów 
wapnia w siateczce śródplazmatycznej co zapobiega 
skurczom mięśni 

• ANTIDOTUM NA DNP ???? 

Kopec KT, Kim T, Mowry J, Aks S, Kao L. Role of dantrolene in dinitrophenol (DNP) overdose: A continuing question? Am J Emerg 

Med. 2019 



Rexadustat (FG-4592) 

• HIF prolyl-hydroxylase inhibitor 

• Czynnik bierze udział w szlaku czynnika indukowanego 
hipoksją 1 (HIF 1) 

• zwiększona erytropoeza, zwiększenie częstości oddechów, 
wydolności pracy serca 

• stymulacja glikolizy, promowanie przeżycia komórki w 
warunkach stresu 

Rahtu-Korpela L, Karsikas S, Hörkkö S, Blanco Sequeiros R, Lammentausta E, Mäkelä KA, Herzig KH, Walkinshaw G, Kivirikko KI, 

Myllyharju J, Serpi R, Koivunen P. HIF prolyl 4-hydroxylase-2 inhibition improves glucose and lipid metabolism and protects against 

obesity and metabolic dysfunction. Diabetes. 2014; 63(10): 3324-3333. 

Saito H, Tanaka T, Sugahara M, Tanaka S, Fukui K, Wakashima T, Nangaku M. Inhibition of prolyl hydroxylase domain (PHD) by JTZ-

951 reduces obesity-related diseases in the liver, white adipose tissue, and kidney in mice with a high-fat diet. Lab Invest. 2019. 



Tematyka wykładu 
1. planowanie suplementacyjno-żywieniowego wspomagania potencjału 

energetycznego oraz adaptacji i zdolności wysiłkowych w sporcie 

2. projektowanie możliwości zastosowania wspomagania witaminowo-mineralnego i 
równowagi kwasowo-zasadowej organizmu sportowca i osób aktywnych fizycznie w 
zależności od wieku 

3. planowanie suplementacji i diety w regeneracji, prewencji urazów i kontuzji oraz 
wspomaganiu pracy układu nerwowego u młodych sportowców 

4. możliwości wykorzystania dodatkowej podaży białek, aminokwasów i ich pochodnych 
w sporcie 

5. suplementacja i strategie wspomagające termogenezę, regulację masy ciała i 
zmniejszanie tkanki tłuszczowej 

6. zasady prawidłowego nawodnienia organizmu osoby aktywnej fizycznie z 
uwzględnieniem wieku, płci, stanu zdrowia i zewnętrznych warunków 
atmosferycznych 

7. biochemiczne podstawy dopingu w sporcie 

8. diagnostyka laboratoryjna w trakcie suplementacji 

9. weryfikacja suplementów dostępnych na rynku pod kątem ich rejestracji, legislacji i 
metod zakupu 



Odpowiednie nawodnienie organizmu 
sportowca 

Zależy od: 

• intensywności wysiłku 

• temperatury otoczenia 

• wilgotności względnej 

• gospodarki hormonalnej 

• ilości spożytych płynów 

• ilości, jakości i momentu spożycia pokarmu 



Biochemiczne i fizjologiczne wykładniki 
odwodnienia organizmu 

• uczucie pragnienia 

• utrata masy ciała 

• ból głowy 

• bóle mięśniowe 

• osłabienie organizmu 

• zagęszczanie moczu 

• zaburzenia gospodarki elektrolitowej (Na+, K+) 

• zwiększona wartość hematokrytu 



Rodzaj płynów po wysiłku fizycznym 

• Spożywanie napojów typu cola oraz woda nisko-
mineralizowana powoduje straty jonów Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Cl- 
z moczem dwie godziny po wysiłku fizycznym. 

• Napoje weglowodano-elektrolitowe nie wywołują większych 
strat jonów Na+, Mg2+, Ca2+ z moczem, natomiast utrata K+ i Cl- 
jest porównywalna z osobami spożywającymi wodę i napoje 
typu cola.  



Woda w sporcie 

Powinno się stosować zarówno: 

• przed rozpoczęciem wysiłku, w celu wzbogacenia komponenty 
zasadowej buforu wodorowęglanowego 

• po wysiłku, żeby zneutralizować nadmiar jonów wodorowych 
powstających podczas dysocjacji kwasu mlekowego 

• wodorowęglany zawarte w wodach mineralnych zneutralizują 
nadmierne zakwaszenie organizmu 

 

UWAGA!!!   W czasie treningów unikać wody gazowanej 



Procentowa zawartość wody, a wiek 

Procentowa zawartość wody (%) 

okres embrionalny 95 

noworodki 80-85 

młodzież 70 

wiek średni 65 

wiek podeszły 50-60 

Dzienna podaż wody z pokarmami i płynami u dorosłego człowieka wynosi około 2-3 litry 

Całkowita woda organizmu kobiet 10% mniejsza niż u mężczyzn  



WODA STOŁOWA 

Produkt spożywczy w postaci czystej wody pitnej, 

która może być naturalnie lub sztucznie 

mineralizowana.  



WODA ŹRÓDLANA 

Wody źródlane to wody o śladowej ilości składników 

mineralnych, a im mniej w wodzie minerałów, tym 

wartość zdrowotna mniejsza. Woda o bardzo niskiej 

zawartości mineralnej może być szkodliwa dla 

zdrowia. 

Spożycie 5 litrów  

wody destylowanej  

może doprowadzić do śmierci 



WODA MINERALNA 

Naturalna woda wzbogacona w wysokiej ilości solami 

mineralnymi w postaci jonów. Ponadto może zawierać gazy 

naturalnego pochodzenia  

(najczęściej dwutlenek węgla lub siarkowodór) 

 

Podział wód mineralnych: 

 niskomineralizowane < 500 mg/L 

 średniomineralizowane 500 – 1500 mg/L 

 wysokomineralizowane > 1500 mg/L 



WODA LECZNICZA 

Woda o wykazanych lub domniemanych właściwościach 

leczniczych.  



Osmolalność płynów [mOsm/kg] * 
• Coca Cola light   27 

• Woda    27-39 

• Woda kokosowa   288 

• Krew     290-300 

• Izotoniki komercyjne   260-320 

• Mleko     277-303** 

• Sok jabłkowy klarowny   343 

• Coca Cola    493 

• Red Bull    601 

• Sok grejpfrutowy   610 

• Sok pomarańczowy   614 

• Sok jabłkowy mętny   736 

• Piwo jasne (4,8%)   1047 

• Sok winogronowy   1193 

• Wino czerwone   2573 
*Mettler S, Rusch C, Colombani PC. Osmolality and pH of sport and other drinks available in Switzerland. Sportmedizin und Sporttraumatologie. 2006;  54(3): 92–95. 
**Pearson F, Johnson MJ, Leaf AA. Milk osmolality: does it matter? Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2013; 98(2): F166-169. 



Rodzaje płynów 

• Hipotoniczne 

• Izotoniczne 

• Hipertoniczne 



Płyny izotoniczne 

• Stężenie chlorku sodu (NaCl – sól kuchenna)  

 w płynie jest równe stężeniu „soli” we krwi 
zdrowego człowieka 

 

Sól fizjologiczna  

• 0,9% roztwór NaCl 

• 9 g NaCl na 1L wody 



Płyny izotoniczne (=0,9% NaCl) 

Kiedy stosować? 

• warunki zewnętrzne w wartościach normy, tzn. 
temperatura 12-28˚C, wilgotność powietrza średnia 
60%, 

• umiarkowana utrata płynów z potem 

 

ponadto: 

• utrata płynów w czasie wymiotów 

• utrata płynów w czasie krwotoków 

  



Płyny hipotoniczne (<0,9% NaCl) 

Kiedy stosować? 

• warunki zewnętrzne niekorzystne 

  tzn. temperatura powietrza powyżej 28˚C, wysoka 
wilgotność powietrza > 60%, 

• nadmierna utrata płynów z potem i wydychanym 
powietrzem 

 

cel: 

• szybkie nawodnienie organizmu 

  



Płyny hipertoniczne (>0,9% NaCl) 

Kiedy stosować? 

• warunki zewnętrzne niekorzystne 

  tzn. temperatura powietrza poniżej 12˚C, wysoka 
wilgotność powietrza < 60%, 

• umiarkowana lub niska utrata płynów z potem 

 

cel: 

• dostawa energii, nawodnienie mniej ważne 

  



Skład potu w zależności od aktywności fizycznej* 

* Buono MJ, Sjoholm NT. Effect of physical training on peripheral sweat production. J Appl Physiol (1985). 1988; 

65(2): 811-814. 

 

Pot osób wytrenowanych jest bardziej hipotoniczny!!! 



Skład potu w zależności od wieku* 

* Bar Or O. Invited review climate and the exercising child. Int. J. Sports Med. 1980; 1: 53-65. 

 

Pot dzieci jest bardziej hipotoniczny!!! 



Płyny izotoniczne (przepisy) 
SPORTY WYTRZYMAŁOŚCIOWE  (kolarstwo, maratony) 

 
 
 

 

4 łyżki stołowe   cukru  (glukozy) 

¼ łyżki    soli kuchennej 

¼ szklanki   gorącej wody  

¼ szklanki   soku z pomarańczy (prawdziwego 100%)  

lub 2 łyżki stołowe  soku z cytryny. 

3½ szklanki   zimnej wody  

 

200 ml świeżo wyciśniętego soku (pomarańcze, jabłka, grejpfruty) 

800 ml wody nisko- lub średniozmineralizowanej 

szczypta soli, wymieszać i schłodzić w lodówce 

 

500 ml niesłodzonego soku (pomarańcze, jabłka, ananas) 

500 ml wody nisko- lub średniozmineralizowanej 

wymieszać i schłodzić w lodówce 

 



Płyny izotoniczne (przepisy) 
SPORTY RÓŻNE (6-7% węglowodanów) 

 
 
 

 

200 ml świeżo wyciśniętego soku (słodkie pomarańcza, grejpfruty, jabłka) 

800 ml wody mineralnej 

¼ płaskiej łyżeczki soli kuchennej 

 

100 ml naturalnego syropu owocowego 

900 ml wody mineralnej 

¼ płaskiej łyżeczki soli kuchennej 

 

 1 litr wody mineralnej 

sok z jednej pomarańczy lub limonki (dla smaku) 

pół płaskiej łyżeczki soli 

30g (glukozy) – wysoka temperatura otoczenia 

70g (glukozy) – niska temperatura otoczenia 

glukozę można zastąpić miodem 

2 godziny przed planowanym treningiem (wysiłkiem) można dodać 40g 

maltodektrozy lub płyn z ugotowanego ryżu lub makaronu 

 



Rodzaj płynu a dyscyplina sportu 

hipotoniczny  izotoniczny  hipertoniczny 
0,1L zagęszczonego soku  0,2L zagęszczonego soku  0,4L zagęszczonego soku 

1L wody   0,8L wody   1L wody 

szczypta soli  szczypta soli  szczypta soli 

wymieszać, schłodzić  wymieszać, schłodzić  wymieszać, schłodzić 

 

    0,5L niesłodzonego soku 

    (jabłka, ananas, pomarańcza) 

    0,5L wody 

    wymieszać, schłodzić 

 

    50-70g glukozy 

    1L ciepłej wody 

     szczypta soli 

     0,2L niesłodzonego soku 

     wymieszać, schłodzić 

 

Jazda konna, gimnastyka Biegi , wysiłki powyżej 40 min., Sporty zimowe, trening 
    gry zespołowe, żeglarstwo  plenerowy  zimą 

 



Barwa moczu a rodzaj napoju* 

STOSUJEMY 

NAPOJE 

HIPOTONICZNE 

STOSUJEMY 

NAPOJE 

IZOTONICZNE 

OPCJONALNIE 

HIPERTONICZNE 

* Prepared by the Nutrition Working Group of the International Olympic Committee. Nutrition for Athletes. 2012. 



Rodzaj płynów w trakcie wysiłku 

• Tylko małe porcje tj. 120 – 180 ml płynów 

• Regularne nawadnianie co 15 – 20 minut 

• Wysiłki krótkotrwałe – woda lub hipotoniki 

• Wysiłki długotrwałe – izotoniki  

• Temperatura napoju od 15 do 20°C 

• Unikać napojów gazowanych 

 



Tematyka wykładu 
1. planowanie suplementacyjno-żywieniowego wspomagania potencjału 

energetycznego oraz adaptacji i zdolności wysiłkowych w sporcie 

2. projektowanie możliwości zastosowania wspomagania witaminowo-mineralnego i 
równowagi kwasowo-zasadowej organizmu sportowca i osób aktywnych fizycznie w 
zależności od wieku 

3. planowanie suplementacji i diety w regeneracji, prewencji urazów i kontuzji oraz 
wspomaganiu pracy układu nerwowego u młodych sportowców 

4. możliwości wykorzystania dodatkowej podaży białek, aminokwasów i ich pochodnych 
w sporcie 

5. suplementacja i strategie wspomagające termogenezę, regulację masy ciała i 
zmniejszanie tkanki tłuszczowej 

6. zasady prawidłowego nawodnienia organizmu osoby aktywnej fizycznie z 
uwzględnieniem wieku, płci, stanu zdrowia i zewnętrznych warunków 
atmosferycznych 

7. biochemiczne podstawy dopingu w sporcie 

8. diagnostyka laboratoryjna w trakcie suplementacji 

9. weryfikacja suplementów dostępnych na rynku pod kątem ich rejestracji, legislacji i 
metod zakupu 



Hormony sterydowe 

Wyróżnia się 5 klas: 
 

 Progestageny 

 Estrogeny 

 Androgeny 

 Kortykosteroidy 

 Mineralokortykoidy 

 



Stężenie testosteronu całkowitego 

y = 0,903x + 0,1351 
R² = 0,9847 
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Stężenie testosteronu wolnego 

y = 0,8734x + 1,8749 
R² = 0,9863 
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… jaki tego efekt ? 



… efekt  po miesiącu? 



Tematyka wykładu 
1. planowanie suplementacyjno-żywieniowego wspomagania potencjału 

energetycznego oraz adaptacji i zdolności wysiłkowych w sporcie 

2. projektowanie możliwości zastosowania wspomagania witaminowo-mineralnego i 
równowagi kwasowo-zasadowej organizmu sportowca i osób aktywnych fizycznie w 
zależności od wieku 

3. planowanie suplementacji i diety w regeneracji, prewencji urazów i kontuzji oraz 
wspomaganiu pracy układu nerwowego u młodych sportowców 

4. możliwości wykorzystania dodatkowej podaży białek, aminokwasów i ich pochodnych 
w sporcie 

5. suplementacja i strategie wspomagające termogenezę, regulację masy ciała i 
zmniejszanie tkanki tłuszczowej 

6. zasady prawidłowego nawodnienia organizmu osoby aktywnej fizycznie z 
uwzględnieniem wieku, płci, stanu zdrowia i zewnętrznych warunków 
atmosferycznych 

7. biochemiczne podstawy dopingu w sporcie 

8. diagnostyka laboratoryjna w trakcie suplementacji 

9. weryfikacja suplementów dostępnych na rynku pod kątem ich rejestracji, legislacji i 
metod zakupu 



Okres przygotowawczy 

MAKROCYKL 

TRENINGOWY 

Minimum 3 pomiary 

spoczynkowe o tej samej 

porze dnia w odstępach 

jednego tygodnia 

Pomiar przed i po wysiłku  

(meczu, starcie) 



Metabolizm żelaza 
 
 
 

ANALIZA WYNIKÓW  



Mikroelementy 

• Żelazo (Fe) 
 

składnik hemoglobiny (transport tlenu) i mioglobiny (magazynowanie tlenu w 
mięśniach), składnik enzymów (ochrona przed działaniem wolnych rodników) 

 

Głównym źródłem żelaza jest mięso (cielęcina, wątroba), ryby,  

orzechy, pszenica, kukurydza. 

 

Dzienne zapotrzebowanie   10 mg dziennie (mężczyźni) 

     20 mg dziennie (kobiety) 

     40 mg dziennie (sportowcy) 
 

 

Prawidłowe stężenie żelaza w osoczu krwi  50 – 175 mg/dL 



Źródło żelaza dla sportowca 

SUSZONE OWOCE 

 

RODZYNKI 

MORELE 

FIGI 



MARKER BIOCHEMICZNY 

CECHY? 
Specyficzny 

Minimalna inwazyjność poboru materiału 

biologicznego 

Wysoka specyficzność tkankowa 

Adekwatność w odniesieniu do intensywności 

wysiłku fizycznego 

Krótki okres wykonania oznaczenia 

Niskie koszty oznaczanego wskaźnika 
 



STAN 

ODŻYWIENIA 
 

Makroskładniki 

• glukoza 

• wolne kwasy 

tłuszczowe 

• triglicerydy 

• cholesterol całkowity 

• HDL, LDL 

• białko całkowite 

• albuminy 

• mocznik 

• potas  

• magnez  

• wapń 

• chlorki 

 

Mikroskładniki 

• witamina D 

• witamina E 

• żelazo 

• cynk 

• chrom 

ANEMIA SPORTOWA 
 

Wskaźniki biochemiczne 

• żelazo 

• ferrytyna 

• transferyna 

• TIBC, UIBC 

• rozpuszczalne receptory 

transferyny 

• hepsydyna 

 

Wskaźniki hematologiczne 

• hemoglobina 

• hematokryt 

• liczba erytrocytów 

• MCV, MCHC, MCH 

STAN 

NAWODNIENIA 
 

• masa ciała 

• uczucie pragnienia 

• osmolalność osocza 

• stężenie sodu 

• AVP 

• kreatynina 

• ciężar właściwy moczu 

• barwa moczu 

•  osmolalność moczu 

• osmolalność śliny 

WSKAŹNIKI 

POWYSIŁKOWE 
 

• mleczan 

• kinaza kreatynowa 

• pH kwi 

• BE 

• wodorowęglany 

• mocznik 

• amoniak 

BIOCHEMIA  

DLA  

TRENERA 



STAN MIĘŚNI 
 

Odpowiedź hormonalna 

• testosteron całkowity 

• testosteron wolny 

• DHEA 

• kortyzol 

 

Aminokwasy 

• glutamina 

• tryptofan 

 

Uszkodzenie mięśni 

• kinaza kreatynowa 

• dehydrogenaza mleczanowa 

• mioglobina 

RYZYKO KONTUZJI 

 

• CRP 

• liczba leukocytów 

• subpopulacje leukocytów 

• cytokiny 

• IGF-1 

Stan zapalny 

 

• IL-1b 

• IL-6 

• IL-8 

• IL-10 

Alergie 

 

• monocyty 

• bazofile 

• eozynofile 

• IgE 

Wskaźniki przeciwzapalne 

 

• IL-4 

• IL-10 

STAN KOŚCI 
 

• wapń całkowity 

• wapń zjonizowany 

• witamina D 

• 1,25(OH)2D 

• fosforany 

• fosfataza alkaiczna 

• osteokacyna 

• Ctx, Ntx 

 

STAN CHRZĄSTKI 
 

• wapń całkowity 

• wapń zjonizowany 

• witamina D 

BIOCHEMIA STANÓW ZAPALNYCH 



PRZETRENOWANIE 



CK, AspAT, AlAT - markery 

• Kinaza kreatynowa (mięśnie poprzecznie prążkowane) 

• Aminotransferaza asparaginowa (serce, mięśnie p/p) 

• Aminotransferaza alaninowa (wątroba, mięśnie p/p) 

 



Testosteron całkowity (TT) 

Testosteron wolny (FT) 

Kortyzol  (C) 

 

Wskaźnik anaboliczno-kataboliczny T/C 

 

Mocznik 

Amoniak 

 

 

Białko 

Albuminy 

Wskaźniki biochemiczne oznaczane 

w diagnostyce przetrenowania 



RAPORTOWANIE 
 
 
 

ANALIZA WYNIKÓW  



RAPORT – termin 2 

↑ zwiększyć spożycie;  ↗ tendencja do występowania;  ? należy obserwować  
  poprawa od poprzedniego badania    pogorszenie od poprzedniego badania 

Lp. Nazwisko i imię Anemia La RBC HGB CK Zmęczenie WBC Potas Wapń Zakwaszenie Odwodnienie 

1 A 0,8 5,03 9,75 90 lekkie 7,8 

2 B 1,1 5,25 9,81 165 lekkie 4,2 

3 C 1,4 5,51 10,68 113 lekkie 6,6 

4 D 1,1 5,45 10,00 343 lekkie 4,2 

5 E 2,3 5,38 9,94 192 lekkie 6,8 ↗ 

6 F 1,4 5,81 10,31 112 lekkie 9,5 ↗↗ 

7 G 2,2 5,94 10,99 119 znaczne 7,8 ↗ ↗↗ 

8 H ?  1,9 5,75 9,87 151 lekkie 5,6 ↗ 

9 I ?  1,5 5,48 9,44 103 7,3 ↗ 

10 J 1,4 5,25 10,06 161 lekkie 6,3 ↗↗ 

11 K 1,7 5,88 10,93 116 lekkie 10,3 

12 L ?  1,9 5,63 9,75 1331 lekkie 5,3 ↗ ↗ 



RAPORT – termin 2 
Lp. Nazwisko i imię Anemia La RBC HGB CK Zmęczenie WBC Potas Wapń Zakwaszenie Odwodnienie 

13 M 0,6 5,54 10,25 141 lekkie 4,2 ↗ 

14 N 

15 O 1,0 5,61 10,43 223 lekkie 3,7 ↗ 

16 P 1,2 5,55 10,18 358 znaczne 4,8 ↑ 

17 R 0,8 5,32 9,94 200 6,9 

18 S 1,2 5,48 9,94 144 lekkie 7,4 

19 T 

20 U 1,0 5,52 9,81 134 lekkie 5,9 

21 W 1,1 5,39 10,00 186 lekkie 5,5 ↑ ↗ 

22 X 0,9 5,61 10,49 145 lekkie 5,2 ↑ ↗ 

23 Y 1,7 5,86 10,93 174 7,6 

24 Z ?  1,0 5,66 9,63 417 6,9 ↑ ↗ 

↑ zwiększyć spożycie;  ↗ tendencja do występowania;  ? należy obserwować  
  poprawa od poprzedniego badania    pogorszenie od poprzedniego badania 



Szkolenie 
sportowców 



Tematyka wykładu 
1. planowanie suplementacyjno-żywieniowego wspomagania potencjału 

energetycznego oraz adaptacji i zdolności wysiłkowych w sporcie 

2. projektowanie możliwości zastosowania wspomagania witaminowo-mineralnego i 
równowagi kwasowo-zasadowej organizmu sportowca i osób aktywnych fizycznie w 
zależności od wieku 

3. planowanie suplementacji i diety w regeneracji, prewencji urazów i kontuzji oraz 
wspomaganiu pracy układu nerwowego u młodych sportowców 

4. możliwości wykorzystania dodatkowej podaży białek, aminokwasów i ich pochodnych 
w sporcie 

5. suplementacja i strategie wspomagające termogenezę, regulację masy ciała i 
zmniejszanie tkanki tłuszczowej 

6. zasady prawidłowego nawodnienia organizmu osoby aktywnej fizycznie z 
uwzględnieniem wieku, płci, stanu zdrowia i zewnętrznych warunków 
atmosferycznych 

7. biochemiczne podstawy dopingu w sporcie 

8. diagnostyka laboratoryjna w trakcie suplementacji 

9. weryfikacja suplementów dostępnych na rynku pod kątem ich rejestracji, legislacji i 
metod zakupu 



Co to jest suplement? 

Artykuł 3 punkt 3  

„Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia” 
suplementy diety zdefiniowane zostały jako  

środki spożywcze, mające na celu 
uzupełnienie diety.  

 

Mogą być one źródłem witamin, składników 
mineralnych lub innych substancji dających 

efekt odżywczy lub inny fizjologiczny. 



PODZIAŁ ODŻYWEK 

Biochemiczne aspekty suplementacji sportowców. 

• odżywki cukrowe 

• odżywki białkowe i aminokwasowe 

• odżywki tłuszczowe 

• odżywki mineralno-witaminowe 

• woda 



Znaczenie odżywiania sportowców 
Australijski Instytut Sportu – korzyści stosowania odżywek 

 

OPTYMALNA NATURALNA DIATA 

 największe korzyści (około 90%) 

Żywność dla sportowców nawadniająca  

oraz podtrzymująca rezerwy energetyczne  

i odnawiająca organizm sportowca  

korzyści większe (5-10%)  

 

Środki ergogeniczne 

korzyści małe (1-3%) 

 



Czy odżywki 
działają? 

 
Badania naukowe 



AIS 2018 vs. 2019 (podział suplementów) 

2018 2019 



Badania z 2018 roku 



Badania z 2018 roku 

 

Kerksick CM, Wilborn CD, Roberts MD, Smith-Ryan A, Kleiner SM, Jäger R, Collins R, Cooke M, Davis JN, Galvan E, Greenwood M, 

Lowery LM, Wildman R, Antonio J, Kreider RB. ISSN exercise & sports nutrition review update: research & recommendations. 

J Int Soc Sports Nutr. 2018;15(1): 38. doi: 10.1186/s12970-018-0242-y. 



ISSN 2018 (podział suplementów) 



Klasyfikacja według ISSN 
(Brak dowodów wspierających skuteczność) 

Rozbudowa masy mięśniowej 
- Siarczan agmatyny 

- Alfaketoglutaran 

- Arginina 

- Bor 

- Chrom 

- CLA 

- Kwas D-asparaginowy 

- Glutamina 

- Izoflawony 

- Kwas ferulowy 

- Asparaginian Zn-Mg 

- Siarczan wanadu 

Poprawa wydolności 
- Arginina 

- Karnityna 

- Glutamina 

- Inozyna 

- MCT 

- Ryboza 



Klasyfikacja według ISSN 
(ograniczone lub mieszane dowody potwierdzające skuteczność) 

Rozbudowa masy mięśniowej 
- Adenozyno trifosforan (ATP) 

- Aminokwasy rozgałęzione (BCAA) 

- Kwas fosfatydowy 

Poprawa wydolności 
- Alaninoglutamina 

- Kwas arachidonowy 

- Aminokwasy rozgałęzione (BCAA) 

- Cytrulina 

- Aminokwasy egzogenne (EAA) 

- Glicerol 

- HMB 

- Azotany 

- Kwercytyna 

- Tauryna 

- Węglowodany i białka po wysiłku 



Klasyfikacja według ISSN 
(silne podstawy naukowe) 

Rozbudowa masy mięśniowej 
- HMB 

- Monohydrat kreatyny 

- Aminokwasy egzogenne (EAA) 

- Białka 

Poprawa wydolności 
- β-alanina 

- Kofeina 

- Węglowodany 

- Monohydrat kreatyny 

- Wodorowęglan sodu 

- Fosforan sodu 

- Woda i napoje sportowe 

Kerksick CM et al. ISSN exercise & sports nutrition review update: research & recommendations.  
J Int Soc Sports Nutr. 2018; 15(1): 38.  



KOFEINA 



Odżywki aminokwasowe 

Tauryna 
• w organizmie ludzkim wytwarzana w niewielkich ilościach 

• Syntetyzowana w wątrobie, mózgu, jelitach i mięśniach szkieletowych 

• naturalnym źródłem jest mięso, szczególnie podroby (np. wątroba), ryby, 
małże 

 

Funkcje 

• poprzez wiązanie żółci wspomaga działanie wątroby 

• pomaga transportować kreatynę do mięśni 

• przyśpiesza regenerację mięśni po wysiłku 

• działanie podobne do kofeiny (poza wzrostem ciśnienia) 

• jest częstym składnikiem napojów typu Red Bull, Tiger 

 



Skuteczna dawka kofeiny w sporcie 

 5 mg/kgmc 



Kofeina a magnez 

Kofeina zwiększa 

diurezę 

 

Nie zwiększa się 

stężenie magnezu 

w moczu 

 

Kofeina zmniejsza 

łaknienie 

 

Mniejsza podaż 

magnezu z diety 

Wniosek: Kawa (kofeina) nie powoduje znacznych zmian stężenia magnezu 



Kofeina 

Rola w organizmie 
• przekracza barierę krew-mózg 

• działa na OUN, zmniejszając zmęczenie 

• jest antagonistą receptorów adeninowych 

• w mózgu znosi działanie adeniny, czyli uczucie zmęczenia i stresu 

• modyfikuje objaw „sen-czuwanie” 

• zmienia cAMP do niecyklicznego AMP 

• zwiększa działanie adrenaliny 

• zwiększa działanie pompy H+/K+, co powoduje wydzielanie soku żołądkowego 

• metabolit – paraksantyna odpowiada za przyspieszenie lipolizy 

• metabolit – teobromina zwiększa dostępność O2 dla mózgu i mięśni 

• metabolit – teofilina działa rozkurczowo na mięśnie gładkie, głównie oskrzela 

• metabolit – teofilina zwiększa szybkość i efektywność skurczów serca 

 

 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Caffeine.svg


SOK Z BURAKÓW 



Sok z buraków 
Zawartość związków odżywczych w 100 gramach 
 

Wartość energetyczna 180 kJ (43 kcal) 

 Węglowodany  9,56 g 

 Tłuszcze  0,17 g 

 Białka   1,61 g 

 Woda   87,58 g 

  

Minerały 

Wapń  16 mg 2%  

Żelazo  0,8 mg 6% 

Magnez  23 mg 6%  

Mangan  0,33 mg 16% 

Fosfor  40 mg 6% 

Potas  325 mg 7%  

Sód   78 mg 5%  

Cynk  0,35 mg 4% 



Sok z buraków 
Litr świeżo wyciśniętego soku zawiera wysokie stężenie azotanów wynoszące 

nawet od 1,3 do 2,5 gramów  

 

Azotany w kontakcie z bakteriami jelitowymi  

przekształcane są do tlenku azotu (NO) 

 

powszechnie stosowany wśród osób z chorobami układu krążenia i po 

przeprowadzonych operacjach kardiologicznych 

 

       BETANINA i BETAINA 



SUPLEMENTY  

A  

ODCHUDZANIE 



Suplementy – fat burners 

Jeukendrup AE, Randell R. Fat burners: nutrition supplements that increase fat metabolism. Obes Rev. 2011; 12(10): 841-851. 



Suplementy – fat burners 



Mikroelementy 
• Chrom (Cr) – zwiększa wrażliwość na insulinę, nasila transport aminokwasów do mięśni, 

zmniejsza katabolizm białek 

 wartości referencyjne: 18-38 mg/L. 

 

 



Przyswajalność chromu 

Lamson DW, Plaza SM. The safety and efficacy of high-dose chromium. Altern Med Rev. 2002; 7(3): 218-235. 

Król E, Krejpcio Z. Poglądy na temat roli chromu (III) w zapobieganiu i leczeniu cukrzycy. Diabetologia Praktyczna. 2008; 9(3-4): 168-175. 



Popularne suplementy diety nie pomagają 
w odchudzaniu 

1Badanie 1 

• L-karnityna 

• poliglukozamina  

• proszek z kapusty 

• proszek z nasion guarany  

• wyciąg z dziwidła  

• alginian sodu  

• tabletki z błonnikiem 

• 2 wybrane ekstrakty roślinne 

• + placebo 

 

Efekt:  spadek masy ciała 1-2 kg 

  placebo 1,2 kg 

1Dr. Thomas Ellrott (T3:OS2.5); 2Dr. Igho Onakpoya (T3:PO.47). International Association for the Study of Obesity. Stockholm, 

Sweden.12 July 2010. 

2Badanie 2 

• pikolinian chromu 

• susz Ephedra 

• wyciąg z pomarańczy gorzkiej 

• CLA 

• wapń 

• guma guar 

• glukomannan 

• chitozan 

• wyciąg z zielonej herbaty 

 
Efekt:  brak wyraźnych zmian 
 zgłaszano niepożądane 
 działanie 

 



ZADBAJ O SIEBIE! 
Profilaktyka (regularnie, min. raz w roku) 

Badania laboratoryjne krwi i moczu  
 

- Morfologia krwi 

- Stężenie glukozy 

- Stężenie żelaza (szczególnie kobiety) 

- Stężenie elektrolitów (Na, K) 

- Badanie moczu 



ZADBAJ O SIEBIE! 
Profilaktyka (podczas suplementacji) 

Badania laboratoryjne krwi i moczu  
 

- OB (ocena stanu zapalnego) 

- Stężenie białka (stan odżywienia) 

- Stężenie bilirubiny, AlAT (funkcja wątroby) 

- Stężenie mocznika, kreatyniny (funkcja nerek) 

- Stężenie pozostałych elektrolitów (Ca, Mg) 



Podsumowanie 

1. Zbilansuj swoją dietę 

2. Zastanów się czy potrzebujesz danego preparatu 

3. Zapoznaj się z mechanizmem działania odżywki 

4. Nie ufaj bezgranicznie spisowi składników na 
opakowaniu 

5. Nie ulegaj chwilowej modzie na nowe preparaty 

6. Kupuj odżywki ze sprawdzonego źródła 

7. Zwróć szczególną uwagę na odpowiednie nawodnienie 

8. W miarę możliwości skonsultuj stosowanie suplementu 
z dietetykiem sportowym 

9. Regularnie wykonuj badania laboratoryjne krwi i moczu 

10. Nie jesteś wyczynowcem, więc nie sięgaj po odżywki! 

 



dr Tomasz Podgórski 

Zakład Fizjologii i Biochemii AWF Poznań 

UWAGA!!!  
 

Zawartość tego pliku jest tylko uzupełnieniem notatek 
prowadzących przez Państwa podczas  

VII KONFERENCJI METODYCZNO-SZKOLENIOWEJ  
DLA TRENERÓW I INSTRUKTORÓW SPORTU  

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO,  
która odbyła się 28. listopada 2019 roku w Poznaniu. 

 

Przekazane materiały są przeznaczone wyłącznie dla 
uczestników wyżej wymienionego kursu.  



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
KONTAKT 
 

Tomasz Podgórski 

Zakład Fizjologii i Biochemii AWF Poznań 

tel. (61) 835-51-81, fax: (61) 835-51-88 

e-mail podgorski@awf.poznan.pl 

www.biochemia.awf.poznan.pl 

mailto:podgorski@awf.poznan.pl

