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Wstęp 
 

Od przeszło 20 lat prowadzone są badania nad wspomaganiem zawodników 

węglowodanami (CHO). Ogólnie przyjmuje się, że konsumowanie CHO podczas wysiłku 

fizycznego może obniżyć proces zmęczenia obwodowego i centralnego i w pewnym stopniu 

zwiększyć zdolność do wysiłku. Problemem pozostaje pytanie, w jakim czasie przed startem i w 

jakiej dawce podawać CHO? Obserwowana w niektórych przypadkach poprawa zdolności 

wysiłkowych u zawodników suplementowanych węglowodanami, wiąże się z podtrzymaniem 

dostępności glukozy dla pracujących mięśni i wysokim tempem jej utleniania. Dotyczy to 

szczególnie końcowej fazy wysiłku wytrzymałościowego (finisz), w której zasoby glikogenu są 

na wyczerpaniu (Coggan i wsp. 1991; 1997; Hargreaves i wsp. 1994a; 1994b; Hawley i wsp. 

1994b). Wykazano także, że podawanie glukozy przed i w czasie wysiłku wytrzymałościowego 

zmniejsza tempo rozkładu glikogenu. Wielkość tych zmian zależy jednak od rodzaju wysiłku 

fizycznego np. biegi , kolarstwo (Tsintzas i wsp. 1993; 1995a; 1996a; 1996b; 1998). Ten sam 

zespół autorów ustalił, że pomimo wspomagania diety CHO, zawartość glikogenu we włóknach 

mięśniowych typ I podczas wysiłku o intensywności 70% VO2max wyraźnie się obniżyła. 

Natomiast (Coyle i wsp. 1986), wykazali, że przy tej samej intensywności wysiłku u 

suplementowanych CHO kolarzy, hamowany był rozkład glikogenu. 

 Sugeruje się, że podczas wysiłku fizycznego pobrana przez mięśnie glukoza w większym 

stopniu wykorzystywana jest do odbudowy zasobów glikogenu, niż jako bezpośredni substrat dla 

glikolizy. Podobne zjawisko obserwowano w hepatocytach. Ponadto przedwysiłkowa 

suplementacja CHO zwiększa pobór glukozy przez mięśnie i jednocześnie zmniejsza jej 

uwalnianie z wątroby do krwioobiegu (Marmy-Conus i wsp. 1996; McConell  i wsp. 1994).  

 Dodatkowe uzupełnianie diety CHO jest sygnałem dla uruchomienia produkcji hormonu 

insuliny, która obniża stężenie glukozy we krwi oraz hamuje proces lipolizy i aktywuje glikolizę 

w komórce mięśniowej. Obniżeniu poziomu glukozy we krwi zapobiega kontynuacja podawania 

glukozy w czasie wysiłku oraz zmniejszenie stężenia insuliny i adrenaliny. Bosch i wsp. (1994) 

wykazali, że przy intensywności wysiłku 70 - 75% VO2max po suplementacji glukozą nie 

stwierdzono oszczędzania glikogenu przez komórkę. Prawdopodobnie wysoka intensywność 

wysiłku znosi w pewnym zakresie wpływ insuliny na uruchamianie transporterów glukozy 

GLUT-4 w komórce mięśniowej (Furtado i wsp. 2003; Norton i wsp. 2007; Ploug i wsp. 2002; 

Zorzano i wsp. 2005). Natomiast przy niskiej intensywności pracy gospodarka glikogenem jest 

oszczędna. Zapotrzebowanie miocytu na glukozę i tempo jej utleniania wiąże się także z 

intensywnością wysiłku fizycznego (Lavole  i wsp. 1997). Przykładowo podczas intensywności 



pracy 70% VO2max ok. 93% glukozy było utleniane, natomiast przy intensywności 50% glukoza 

utleniana była w około 33-50% (Coggan  i wsp. 1997; Hawley  i wsp. 1992).  

 Wykazano także, że wysokie dawki glukozy np. 360 g/d nie zawsze podnoszą jej poziom 

we krwi. Wskazane jest spożywanie CHO w roztworach o stężeniu nie przekraczającym 10% 

(McConell i wsp. 1994; 2000). Sugeruje się, że tempo utleniania egzogennej glukozy w mięśniach 

jest limitowane wielkością dawki, biodostępnością oraz tempem poboru glukozy przez wątrobę. 

Autorzy (Hawley i wsp. 1992) wykazali, że utlenianie glukozy jest limitowane do 1 g/min i 

wspomaganie glukozą nie zawsze zwiększa tempo jej metabolizmu (Febbraio i wsp. 2000a; 

2000b; Hargreaves i wsp. 1994b). Prawdopodobnie wiąże się to z aktywnością transporterów 

glukozy GLUT-4 (Etgen i wsp. 1993), enzymów fosfofruktokinazy (PFK) i dehydrogenazy 

pirogronianowej (PDH). Tempo utleniania glukozy limitowane jest także aktywnością fizyczną 

badanych. Coggan i wsp. (1995), wykazali, że podczas intensywnego wysiłku fizycznego ilość 

utlenianej glukozy jest mniejsza u osobników trenujących w porównaniu z nietrenującymi. 

Prawdopodobnie jest to następstwem potreningowej adaptacji do wysiłku fizycznego. Febbraio i 

wsp. (2000a) oraz Coyle i wsp. (1997), zwrócili uwagę na jakość suplementowanych 

węglowodanów, czyli ich indeks glikemiczny (IG). Autorzy ci wykazali, że podawanie CHO o 

wysokim IG zwiększa utylizację glukozy podczas wysiłku fizycznego, jednakże nie wpływa to na 

zdolności do wysiłku. 

 Ilość zużywanej energii podczas wysiłku nie zależy tylko od intensywności wysiłku lecz 

również od stopnia wykorzystania wewnętrznych zasobów energetycznych, jak i od 

biodostępności pokarmu. Czynniki te wpływają na zmianę autonomicznej i endokrynnej kontroli 

spalania energii podczas wysiłku. Suplementacja węglowodanami zwiększa ich wchłanianie i 

utlenianie oraz hamuje spalanie FFT w mięśniach (Kelley i wsp. 1990). Jeśli na początku lub w 

trakcie mało lub średnio intensywnego wysiłku podana zostanie dawka glukozy wielkości od 0,75 

g/kg do 3.0g/kg masy ciała, poziom stężenia glukozy i insuliny wzrasta dwukrotnie, podobnie, jak 

spalanie (utylizacja) glukozy w mięśniach (Ahlborg & Felig 1976,1977; Horowitz i wsp. 1997). 

Wynikiem hiperinsulinemi i hiperglikemi jest ograniczenie bądź całkowite zablokowanie 

wydzielania glukagonu i katecholamin oraz opóźnienie spalania lipidów (Coyle i wsp. 1997; De 

Glisezinski i wsp. 1998; Horowitz i wsp. 1997; Kreckhoffs i wsp. 1998). Mięśnie wykorzystują 

spożytą glukozę w 85% do 90% w trakcie od 30 do 120 minutowego mało lub średnio 

intensywnego wysiłku, dlatego suplementacja węglowodanowa nie wpływa na wykorzystanie 

glikogenu mięśniowego (Koivisto i wsp. 1985; Neufer i wsp. 1987; Pallikarakis i wsp. 1986; 

Wouassi i wsp. 1997). Podanie dawki 1g glukozy/kg masy ciała na 15 do 45 minut przed 

rozpoczęciem wysiłku o średniej lub wysokiej intensywności, inicjuje wzrost stężenie glukozy i 

insuliny we krwi. Hiperinsulinemia blokuje wydzielanie glukagonu, który zwiększa wydzielanie 



glukozy wątrobowej podczas intensywnego wysiłku fizycznego. Obserwuje się wówczas 

hipoglikemiczne działanie insuliny polegające na zwiększeniu transportu glukozy do komórek 

mięśniowych oraz zmniejszony udział FFA w reakcji dostarczającej energii do pracujących 

mięśni (Decombaz i wsp. 1985; Koivisto i wsp. 1981). Poziom glukozy we krwi spada w ciągu 

pierwszych 20 minut wysiłku i jest jedynie częściowo uzupełniany w ciągu kolejnych 40 minut 

(Foster i wsp. 1979; Horowitz i Coyle 1993; Koivisto i wsp. 1981; Levine i wsp. 1983). Glikogen 

mięśniowy pokrywa od 60% do 75% energii zużytej podczas średnio i bardzo intensywnego 

wysiłku (Romijn i wsp. 1993), a suplementacja glukozą nie ma wpływu na jego zużycie (Coyle i 

wsp. 1986). Gdy w pokarmie podamy fruktozę na początku krótkiego wysiłku o umiarkowanej 

lub dłuższego o mniejszej intensywności, działanie insuliny zostaje zredukowane o 75% i nie 

występuje wówczas ryzyko hipoglikemii (Hasson i Barnes 1987; Jandrain i wsp. 1993; Koivisto i 

wsp. 1981; Massicotte i wsp. 1990). Fruktoza jest cukrem prostym, ale jej absorpcja oraz 

utylizacja przez mięśnie jest zasadniczo ograniczona, gdyż musi być przekształcona w glukozę, 

która jako jedyny cukier prosty ulega spalaniu. Z powodu mniejszej zdolności metabolicznej 

fruktozy, podczas pierwszej godziny wysiłku o umiarkowanej intensywności energia czerpana jest 

z rozkładu tłuszczów, dzięki czemu węglowodany są zaoszczędzone (Massicotte i wsp. 1986). 

Podczas drugiej i trzeciej godziny trwania wysiłku utlenianie węglowodanów jest racjonowane 

kosztem spalania FFA (Massicotte i wsp. 1990).  

Na sprawność fizjologiczną i metaboliczną organizmu przed zawodami lub treningiem 

wpływa także rozgrzewka. Ma ona na celu adaptację organizmu do wysiłku fizycznego. Jej efekt 

przejawia się między innymi w przestrajaniu fizjologicznych i biochemicznych reakcji z poziomu 

spoczynkowego na wysiłkowy, i to tak, w zakresie zmiany funkcji mechanizmów zaopatrzenia 

tlenowego tkanek, termoregulacji, gospodarki wodnej, elektrolitowej, energetycznej i 

hormonalnej, jak i w adaptacji „aparatu ruchu” do efektywnego i bez urazowego wykonywania 

ćwiczeń fizycznych. Rozgrzewka ma na celu także torowanie szlaków nerwowych związanych z 

przebiegiem odruchów warunkowych limitujących technikę danego ćwiczenia oraz w 

modyfikowaniu psychicznych stanów przedstartowych. Ponadto przedstartowy rozruch ma także 

na celu zwiększenie mobilizacji zasobów cukrów wątrobowych. Problematyka badawcza 

dotycząca rozgrzewki do dnia dzisiejszego nie straciła na aktualności, choć stanowi ona temat 

licznych doniesień już od prawie 100 lat (Tyka 1995). Ogólnie poszukuje się optymalnego 

modelu rozgrzewki uwzględniającego specyfikę danej konkurencji sportowej. Wiele uwagi 

poświęcono także zagadnieniom dotyczącym wpływu stretchingu w zestawie ćwiczeń 

rozgrzewających, na zmiany ruchomości w stawach oraz zmniejszenie ryzyka występowania 

urazów mięśniowych (Behm i wsp. 2003, 2004;  De Weijer i wsp. 2003; Zakas i wsp. 2003; 2006; 

Alpkaya i wsp. 2007). Praktyka wskazuje, że mimo dużej liczby opublikowanych prac z tego 



zakresu w dalszym ciągu nie udało się teoretykom opracować uniwersalnych zasad stosowania 

rozgrzewki w sporcie, a w szczególności dla potrzeb konkurencji szybkościowych. Nadal wiele 

kontrowersji wzbudza problem doboru odpowiedniej intensywności ćwiczeń fizycznych i czasu 

ich trwania oraz wielkości przerwy pomiędzy zakończeniem rozgrzewki a startem (Tyka 1995). 

Jest znanym, że zwiększenie temperatury ciała modyfikuje wydolność organizmu, zwiększa 

metabolizm cukrów, zwiększa stężenie jonów wodorowych w komórce. Zjawiska te oraz 

metabolizm tlenowy np. podczas rozgrzewki o niskiej intensywności hamują tempo glikolizy, 

upośledzając w ten sposób beztlenowe mechanizmy resyntezy ATP (Efekt Pasteura), co może 

mieć wpływ na wynik w konkurencjach sprinterskich. W sprincie rezultat sportowy jest głównie 

determinowany czasem osiągnięcia maksymalnego poziomu generowanej mocy (przyspieszenie) 

oraz zdolnością, jak najdłuższego jej utrzymania na odpowiednio wysokim poziomie. Takie 

właściwości ustroju są zależne od pojemności i stopnia wykorzystania beztlenowego 

cytoplazmatycznego źródła fosfagenowego i glikolitycznego, mobilizacji dużej grupy włókien 

mięśniowych (FT), zdolności organizmu do przeciwstawiania się narastającemu zmęczeniu oraz 

od poziomu koordynacji nerwowo-mięśniowej decydującej o technice danego ćwiczenia 

fizycznego (Tyka 1995). Stosowanie rozgrzewki opiera się na spostrzeżeniu, że skurcz mięśni w 

dużym stopniu zależy od temperatury. U ludzi znajdujących się w otoczeniu o niskiej 

temperaturze, obniża się pobudliwość mięśni i ich wydolność. Tego rodzaju zależność zdolności 

do pracy od temperatury otoczenia występuje bardziej wyraźnie u zwierząt zmiennocieplnych, 

których ciepłota ciała zależy od otoczenia. Żaba np. w niskich temperaturach zdolna jest do 

wykonania tylko kilku skoków. Jednakże u człowieka wpływ rozgrzewki na wydolność 

organizmu nie ogranicza się tylko do podwyższenia ciepłoty organizmu i jest o wiele bardziej 

złożony. Należy tu uwzględniać przede wszystkim lokalne zmiany w tkance mięśniowej i w 

układzie więzadłowo - stawowym oraz wpływy bardziej uogólnione, dotyczące pozostałych 

narządów i całego organizmu. Zwiększenie po rozgrzewce elastyczności tkanki mięśniowej i 

więzadeł bardzo skutecznie zapobiega urazom mechanicznym kończyn, wykonujących 

intensywną pracę (Fradkin i wsp. 2006). Wprowadzenie do rozgrzewki odpowiednich ćwiczeń 

technicznych ma na celu torowanie dróg nerwowych, przewodzących impulsy do odpowiednich 

mięśni podczas wykonywania określonych ćwiczeń. Rozgrzewka może więc usprawnić funkcje 

nerwowe mechanizmów, które kierują wykonywaniem wyuczonych ćwiczeń technicznych (Skof i 

wsp. 2007) .  

Podział rozgrzewki - istnieje całkowita zgodność, co do ogólnego toku rozgrzewki, która 

powinna składać się z dwóch części: - ogólnej i specjalistycznej. Zadaniem części ogólnej jest 

globalne przygotowanie organizmu do pracy tzn: - podniesienie temperatury ciała, - pobudzenie 

ruchomości stawów i mięśni, - podrażnienie układu nerwowego i narządów wewnętrznych itd. 



Celem tego etapu jest przygotowanie stawów i mięśni do zwiększonych obciążeń wysiłkowych. 

Część specjalistycznej rozgrzewki ma na celu wywołanie zmian najbardziej przygotowujących 

organizm do wykonania właściwej pracy (Woolstenhulme i wsp. 2006). Znane są spostrzeżenia, 

że rozgrzewka w większym stopniu wpływa na osobników mniej wytrenowanych, niż na wysoko 

wytrenowanych. Wynika stąd, że trening sportowy w tak poważnym stopniu zwiększa wydolność 

organizmu, że rozgrzewka jedynie nieznacznie może wpłynąć na jej powiększenie. 

Prawdopodobnie tym można tłumaczyć fakt, że niektórzy autorzy nie stwierdzili polepszenia 

wyników sportowych po rozgrzewce. Intensywność, czas trwania i zasób ćwiczeń podczas 

rozgrzewki, powinny być dostosowane do płci, typu budowy, wieku, rodzaju oczekującego nas 

wysiłku, stanu pogody oraz indywidualnych możliwosci. Biorąc pod uwagę powyższe 

uwarunkowania trudno jest zaproponować uniwersalny model rozgrzewki. W literaturze 

światowej bardzo wiele prac poświęcono zagadnieniu związanym ze znalezieniem jednej reguły 

bądź schematu rozgrzewki, którego wykonanie mogłoby spowodować poprawę wyników 

uzyskanych przez zawodników, szczególnie na bardzo wysokim poziomie sportowym, kiedy liczą 

się centymetry bądź setne części sekundy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Cel pracy 

 
Celem pracy było zbadanie wpływu suplementacji glukozą oraz intensywności rozgrzewki 

na potencjał anaerobowy oraz dynamikę powysiłkowych zmian stężenia wybranych hormonów, 

parametrów hematologicznych, glukozy i mleczanu we krwi przed i po wysiłku sprinterskim na 

dystansie 200 i 400 m. 

 

 

Pytania badawcze:  
 

1. Jak wpłynie suplementacja glukozą na czas biegu na dystansie 200 m i 400 m po 

rozgrzewce o różnej intensywności? 

2. Jaki będzie efekt suplementacji glukozą na dynamikę przed i powysiłkowych zmian 

stężenia hormonów - insuliny i adrenaliny oraz glukozy i parametrów hematologicznych 

we krwi po biegu na dystansie 200 m i 400 m w warunkach rozgrzewki o różnej 

intensywności? 

3. Jaki będzie wpływ suplementacji glukozą na dynamikę zmian wrażliwości insulinowej 

przed i po biegu na dystansie 200m i 400m w warunkach rozgrzewki o różnej 

intensywności? 

4. Jaki będzie wpływ suplementacji na sprawność glikolizy beztlenowej mierzonej stężeniem 

mleczanu po biegu na dystansie 200m i 400m w warunkach rozgrzewki o różnej 

intensywności? 

5. Który z badanych parametrów wpływa istotnie na wynik w biegu na dystansie 200m i 

400m ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Materiał i metody 
 

3.1 Badani 
 

W badaniach zastosowano metodę eksperymentu, brało w nim udział 15 aktywnych 

fizycznie nietrenujących i nie palących tytoniu mężczyzn, studentów wychowania fizycznego. Ich 

charakterystykę morfo-fizjologiczą zamieszczono w tabeli 1.  

 
Tabela 1. Charakterystyka morfo-fizjologiczna badanych mężczyzn 

  

Wiek Wysokość Masa  BMI 

BMR 
(podstawowa 

przemiana 
materii) 

Tk. tłuszczowa 
FFM     

(masa bez 
tłuszczowa) 

TBW 

  (lata) (cm) (kg)  (kg/m
2
) (kJ) (kcal) (%) (kg) (kg) (kg) 

wartość max 22,00 186,0 92,3 27,3 8835,0 2112,0 17,0 15,7 76,6 56,1 

wartość min 19,00 170,0 55,2 18,1 6915,0 1653,0 5,4 3,0 52,1 38,1 

X 20,27 177,7 69,3 21,9 7508,7 1794,8 11,0 7,9 61,4 45,0 

SD 1,03 4,76 9,40 2,41 545,36 130,42 3,59 3,45 6,35 4,65 

Legenda: BMI- wskaźnik masy ciała, TBW- zawartość wody 

 

W trakcie doświadczenia badane osoby nie przyjmowały żadnych leków ani nie 

uzupełniali diety preparatami wspomagającymi. Wszyscy studenci dobrowolnie przystąpili do 

eksperymentu znali jego cel i poinformowani zostali o ewentualnych następstwach 

zdrowotnych suplementacji i biegu sprinterskiego. Projekt badawczy zyskał akceptację 

Senackiej Komisji Bioetycznej ds Badań Naukowych Akademii Wychowania Fizycznego w 

Katowicach.  

Wszystkim uczestnikom doświadczenia wykonano pomiary antropometryczne i składu 

ciała, na które składały się masa ciała z dokładnością 0,01 kg, wysokość ciała z dokładnością 

0,5 cm, skład ciała mierzono metodą impedancji elektrycznej za pomocą wagi Tanita model 

TBF 300. Do analizy brano wartość BMI (Body Mass Index), masę ciała szczupłego (FFM), 

masę tłuszczową. Dla określenia składu diety uczestników eksperymentu wykorzystano 

program komputerowy Dietus (PL). Skład diety określono na podstawie wywiadu 

żywieniowego z trzech dni, to jest dwóch dni roboczych i jednego świątecznego, wyniki 

zebrano w tabeli 2. Do określenia maksymalnej częstości skurczów serca (HRmax) użyto 

sport testera podczas testu biegowego na dystansie 200m i 400m z maksymalną 

intensywnością. Badania odbywały się cyklicznie przez 8 tygodni. 

 



Tabela 2. Skład diety i jej wartość energetyczna u badanych osób 

 białko (g) Tłuszcze (g) Węglowodany (g) Suma (g) Kalorie 
(kcal) 

średnia 110,06 194,16 468,30 772,52 4060,88 

średnia (%) 14,25 % 25,13 % 60,62 % 100% 100% 

 

3.2 Przebieg badań 
 

Eksperyment przeprowadzono w dwóch etapach doświadczalnych tj bez (etap I) i z 

suplementacją glukozą (etap II). Każdy etap badań posiadał 4 różne scenariusze zadań 

wysiłkowych przedstawionych poniżej.  

Suplementacja. W drugim etapie zastosowano suplementację uczestników eksperymentu 

glukozą w ilości 1g na kg/mc w roztworze 10% na 5 minut przed przystąpieniem do rozgrzewki, 

to jest na 35 minut przed wysiłkiem sprinterskim na dystansie 200 lub 400 m (ryc 1, 2). Odstęp 

pomiędzy etapami badań wynosił 7 dni. 

 

Dla lepszej wizualizacji serii doświadczalnych wprowadzono następujące symbole:  

  - oznacza suplementację roztworem glukozy 1g /kg mc 

 

 - informuje o pobraniu krwi dla zbadania: morfologii, stężenia adrenaliny, insuliny, 

glukozy i mleczanu. 

 
 

Ryc. 1. Projekt doświadczenia bez suplementacji glukozą 
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Ryc. 2. Badania z uwzględnieniem suplementacji glukozą 

 

Wszyscy badani wykonywali ten sam program wysiłkowy, na który składała się: 

rozgrzewka z intensywnością 55% lub 75% maksymalnej częstości skurczów serca (HRmax) 

(bieg ciągły) ponadto ćwiczenia stretchingowe o niskiej intensywności oraz po 15 min przerwie 

bieg na dystansie 200 lub 400 metrów z intensywnością maksymalną.  

Przerwa pomiędzy zadaniami wysiłkowymi trwała 7 dni. Częstość skurczów serca 

podczas rozgrzewki rejestrowano za pomocą sport testera firmy Polar (model 810i, Finlandia). 

3.3. Oznaczenia biochemiczne 
 

Krew do badań biochemicznych pobierano 7 razy z żyły odłokciowej z użyciem wenflonu. 

To jest na czczo przed suplementacją (A), następnie po rozgrzewce (B), przez wysiłkiem 

sprinterskim (C), bezpośrednio po wysiłku sprinterskim (D), oraz w okresie restytucji po 15 (E), 

45 (F) i 75 minutach (G). (ryc.1. i ryc. 2.) Każdorazowo badanemu pobierano 5ml krwi, które 

umieszczano w trzech probówkach z przeznaczeniem na badania hematologiczne i biochemiczne. 

Dwie probówki zawierały antykoagulant EDTA z przeznaczeniem, jedna na morfologię krwi a 

druga po odwirowaniu krwinek, na osocze. Trzecia probówka nie zawierała antykoagulanta i po 

wykrzepieniu oddzielano surowicę. 

-Stężenie glukozy (GLU) (mg/dl, lub mmol/l) oznaczano we krwi włośniczkowej pobranej z 

bocznej części opuszka palca za pomocą aparatu firmy Roche ACCU-CHEK Active.  

-Stężenie adrenaliny (ADR) (pg/ml) oznaczano w osoczu metodą radioimmunologiczną (IRMA, 

Diagnostic System Laboratories Webster, Texas).  

-Stężenie insuliny (INS) (µlU/ml) oznaczano w surowicy metodą radioimmunologiczną (IRMA, 

Diagnostic System Laboratories Webster, Texas).  

-Stężenie mleczanu (LA) (mmol/l) określano w surowicy bez śladu hemolizy metodą 

enzymatyczną przy pomocy spektrofotometru UV-1202 Shimadzu, z użyciem zestawu 

diagnostycznego Randox (W Brytania). 



-Wrażliwość insulinową określano za pomocą wskaźnika IGR (Insulin Glucose Ratio, 

Insulina/Glukoza) [(In/Glu, (µlU/ml)/(mmol/L)] 

-Wartości parametrów hematologicznych: hematokryt (Ht,%), hemoglobina (Hb, g/dl) oznaczano 

w automatycznym analizatorze hematologicznym Hitachi (Jap). 

3.4. Statystyka 
 

Do analizy statystycznej wykorzystano program komputerowy Statistica v. 8. Obliczono 

średnie arytmetyczne (X), odchylenia standardowe (SD), mediany, kwartale, wartość max, min, 

skośność i kurtozę. Dane poszczególnych parametrów uzyskane po wysiłku fizycznym i w okresie 

restytucji korygowane zostały o wysiłkową zmianę objętości osocza według wzoru . ∆PV= [(100- 

Ht po wysiłku) /(100-Ht przed wysiłkiem)] x stężenie metabolitu.  

Do oceny wpływu suplementacji glukozą oraz rozgrzewki na wynik eksperymentu 

zastosowano analizę wariancji z klasyfikacją podwójną dla zmiennej zależnej CZAS w biegu na 

dystansie 200m i 400m i zmiennych niezależnych: GRUPA (kontrolna i suplementowana) oraz 

ROZGRZEWKA (ROZG 55%HRmax, ROZG 75% HRmax). W zależności od istotności efektów 

głównych i interakcji przeprowadzona została analiza post hoc.  

Do oceny wpływu suplementacji oraz rozgrzewki o różnej intensywności na dynamikę 

zmian stężenia hormonów, glukozy, parametrów hematologicznych, mleczanu i wrażliwości 

insulinowej zastosowano analizę wariancji z klasyfikacją potrójną dla powtarzanych pomiarów 

dla zmiennych zależnych INS, ADR, GLU, HCT, LA, IN/GLU, przed i po biegu na dystansie 

200m lub 400m i zmienne niezależne: GRUPA, ROZG, oraz BADANIE (A,B,C,D,E,F,G – 

czynnik powtarzania). W zależności od istotności efektów głównych i interakcji przeprowadzona 

została analiza post hoc (Test Bonferoniego dla grup powiązanych).  

Kolejno przeprowadzono wielowymiarową analizę zależności wyniku (CZAS) w biegu na 

200m lub 400m od suplementacji (GRUPA), rodzaju rozgrzewki (ROZG), wartości wszystkich 

metabolitów, hormonów i parametrów morfologicznych w badaniu A,B,C oraz dynamiki tych 

zmian na skutek rozgrzewki (B-A), jak i przerwy (C-B). Odrębnie dla biegu na 200m i 400m 

została przeprowadzona analiza regresji wielokrotnej krokowej wstecznej dla zmiennej zależnej 

CZAS oraz zmiennych niezależnych: GRUPA, ROZG, A-GLU, BA-GLU, CB-GLU, A-LA, BA-

LA, CB-LA, A-INS, BA-INS, CB-INS, A-ADR, BA-ADR, CB-ADR, A-HCT, BA-HCT, CB-

HCT, A-HB, BA-HB, CB-HB. Za istotną różnicę uznano próg istotności p≤ 0,05.  



IV. Wyniki badań  

4.1. Wpływ suplementacji glukozą na uzyskiwane czasy w biegu płaskim na 

dystansie 200m po rozgrzewce o różnej intensywności 
 
 Średni czas biegu na dystansie 200 m po rozgrzewce 55% HRmax i 75% HRmax w grupie 

suplementowanej i kontrolnej przedstawiono na rycinie 3. Analiza wariancji nie wykazała 

istotnego wpływu suplementacji glukozą (p=0,454) oraz intensywności rozgrzewki (p=0,950) na 

uzyskany czas biegu na dystansie 200 m. Jednak w grupie kontrolnej, po rozgrzewce z wyższą 

intensywnością (75%HRmax) uzyskano nieistotny statystycznie lepszy rezultat na dystansie 200m 

(różnica wynosi 0,108 s, co w przeliczeniu na metry równe jest 0,76 m.) w porównaniu z 

rozgrzewką o niższej intensywności. Natomiast w grupie suplemenotwanej zarejestrowano 

rezultat odwrotny (ryc. 3), to jest przy rozgrzewce wykonywanej z wyższą intensywnością 

uzyskano czas gorszy o 0,167 s, co w przeliczeniu na metry wynosi 1,17 m.  

 
Ryc.3. Czas biegu na dystansie 200 m (s) w grupie suplementowanej (S) i kontrolnej (K) po 
rozgrzewce o różnej intensywnośc -55% HRmax i 75% HRmax  

 

 

W tabeli 3 przedstawiono różnice czasowe biegu na dystansie 200m w 

poszczególnych scenariuszach wysiłkowych przeliczone na metry z uwzględnieniem średniej 

prędkości biegu wynoszącej (7.02) m/s w porównaniu do najlepszego czasu uzyskanego po 

rozgrzewce 75% w grupie kontrolnej.  

 

 

 

 



Tabela 3. Różnice czasowe poszczególnych średnich wyników biegu uzyskanych na dystansie 200m przeliczone 

na metry przy założeniu sredniej prędkości biegu wynoszącej 7,02 m/s w porównaniu do najlepszego wyniku 

uzyskanego po rozgrzewce 75% (28,390s). 

 

Scenariusz testu przed wysiłkiem 

max na dystansie 200 m 

Różnica czasowa w 

porównaniu do najlepszego 

wyniku (sekundy, s) 

Wynik przeliczony na metry(m) 

przy założeniu średniej 

prędkości biegu 7,02m/s 

Rozgrzewka 55% + 0,11  0,77 m 

Suplementacja +55% rozgrzewka +0,32  2,24 m 

Suplementacja +75% rozgrzewka +0,49  3,42 m 

 

4.2. Wpływ suplementacji glukozą na uzyskiwane czasy w biegu płaskim na 

dystansie 400 m po rozgrzewce o różnej intensywności 
 

 Średnie czasy uzyskane przez badanych podczas biegu na dystansie 400 m po rozgrzewce 

55% HRmax i 75% HRmax w grupie suplementowanej i kontrolnej przedstawiono na rycinie 4. 

Analiza wariancji nie wykazała istotnego statystycznie wpływu głównych czynników, 

suplementacji (p=0,757) i rozgrzewki (p=0,668) o różnej intensywności na czas biegu na 

dystansie 400 m. W obydwu badanych grupach zarejestrowano lepsze wyniki biegu na dystansie 

400 m wykonane po rozgrzewce przeprowadzonej z wyższą intensywnością (ryc. 4). Jednakże w 

grupie suplementowanej (różnica=0,952s) obniżenie czasu biegu na tym dystansie było wieksze w 

porównaniu z grupą kontrolną.(0,052s) o 0,9 s, co w przeliczeniu na metry wynosi 5,526 m 

(ryc.4). 

 
Ryc.4. Czas biegu na dystansie 400 m (s) w grupie suplementowanej (S) i kontrolnej (K) po rozgrzewce o różnej 

intensywnośc - 55% HRmax i 75% HRmax  

 



W tabeli 4 przedstawiono różnice czasowe w poszczególnych scenariuszach wysiłkowych 

przeliczone na metry ze średnią prędkością biegu wynoszącą 6,14 m/s, w porównaniu do 

najlepszego czasu uzyskanego po rozgrzewce 75% HRmax w grupie suplementowanej. 

 

Tabela 4. Różnice czasowe poszczególnych średnich wyników uzyskanych na dystansie biegowym 400 m 

przeliczone na metry przy założeniu średniej prędkości biegu wynoszącej 6,14 m/s. w porównaniu do najlepszego 

wyniku uzyskanego po rozgrzewce 75% w grupie suplementowanej (64,411s). 

 

Scenariusz wysiłkowy przed 

wysiłkiem max na dystansie 400m 

Różnica czasowa w 

porównaniu do najlepszego 

wyniku (sekundy) 

Wynik przeliczony na metry 

przy założeniu średniej 

prędkości biegu 6,14 m/s 

55% rozgrzewka +1,12 s. 6,87 m 

75% rozgrzewka +0,77 s. 4,72 m 

Suplementacja + 55% rozgrzewka +0,95 s. 5,83 m 

 

4.3. Wyniki analizy wielowymiarowej w biegu na dystansie 200m i 400m 
 

Analiza regresji wielowymiarowej wykazała, że dobremu wynikowi w biegu na dystansie 

200 m (krótki CZAS) sprzyja: wysoki poziom glukozy w badaniu początkowym (A_GLU) na 

poziomie istotności p<0,05 oraz wzrost poziomu adrenaliny po rozgrzewce (BA_ADR) p<0,05 

świadczą o tym ujemne wyniki współczynnika regresji, natomiast nie sprzyjają, wzrost poziomu 

insuliny podczas przerwy (CB_INS).p<0,05 (ryc.5).  

 

 
 

Ryc.5. Wynik analizy regresji zmiennej zależnej (CZAS) w biegu na dystansie 200m. przedstawia paramerty: 

A_GLU (poziom glukozy w badaniu początkowym), CB_IAS (zmiana stężenia insuliny podczas przerwy od 

rozgrzewki do testu wysiłkowego), BA_ADR (zmiana poziomu adrenaliny pod wpływem rozgrzewki), które w 

istoty sposób wpływają na wynik. Przy R= 0.45216975 (współczynnik korelacji wielorakiej), R
2
= 0.20445748 

(współczynnik deterninacji, p<0.00481 (poziom istotności) 

 

Ponadto analiza regresji wykazała, że dobremu wynikowi w biegu na dystansie 400 m 

(krótki CZAS) sprzyjał: (BA_HB) wzrost stężenia hemoglobiny (wynik nie istotny statystycznie), 



natomiast nie sprzyjały: wysoki poziom mleczanu w badaniu początkowym (A_ML) p<0,05, oraz 

wzrost stężenia insuliny po rozgrzewce (BA_INS) p<0,05 (dodatnie wartości współczynnika) 

(ryc.6).  

 
 
Ryc.6. Wyniki analizy regresji zmiennej zależnej (CZAS) w biegu na dystansie 400m. przedstawia paramerty: 

A_ML (poziom mleczanu w badaniu początkowym), BA_IAS (zmiana stężenia insuliny pod wpływem 

rozgrzewki), BA_HB (zmiana poziomu hemoglobiny pod wpływem rozgrzewki), które w istoty sposób wpływają 

na wynik. Przy R= 0.40456849 (współczynnik korelacji wielorakiej), R2= 0.16367566 (współczynnik 

determinacji), p<0.01776 (poziom istotności). 

4.4. Wpływ suplementacji glukozą na dynamikę przed i powysiłkowych zmian 

stężenia insuliny we krwi, po biegu na dystansie 200m i 400m w warunkach 

rozgrzewki o różnej intensywności 
 
 Dynamikę zmian średnich stężeń insuliny w surowicy krwi w grupie suplementowanej i 

kontrolnej przed i po biegu na dystansie 200 m w warunkach rozgrzewki o różnej intensywności 

przedstawiono na rycinie 7. 
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Ryc. 7. Dynamika przed i powysiłkowych zmian stężenia insuliny (INS, µIU/ml) we krwi przed i po 
biegu na dystansie 200 m, w warunkach rozgrzewki - ROZG 55% lub 75% HRmax, w grupie 
suplementowanej (S) i kontrolnej (K). A - przed przystąpieniem do badań, B - po rozgrzewce, C - 
przed wysiłkiem, D –po wysiłku, E – 15 minut po wysiłku , F – 45 minut po wysiłku, G – 75 minut po 
wysiłku. *różnice istotne statystycznie względem wartości spoczynkowej przy p<0,05 i **p<0,01. 



 Analiza wariancji wykazała istotny statystycznie wpływ głównych trzech czynników na 

stężenie insuliny we krwi przed i po biegu na dystansie 200 m: badanej grupy (S i K) (F=33.3, 

p<0.0001), rodzaju rozgrzewki (F=14.6, p<0.005) oraz kolejności badania próbek (badanie)- na 

poziomie istotności p<0,01 i F=45.3. Odnotowano także istotną interakcję – Badanie-Grupa na 

poziomie p<0,001). Najwyższe średnie wartości stężenia insuliny odnotowano w grupie 

suplementowanej po 15 minutach restytucji (E) = 18,45±5,54 µIU/ml oraz 18,77±2.89 µIU/ml 

odpowiednio w rozgrzewce 55% HRmax i 75% HRmax. Dane te (D, E, F, G) istotnie 

statystycznie różniły się od wartości uzyskanych w spoczynku (A) w badaniu po rozgrzewce 

wykonywanej z intensywnością 55% HRmax i 75 %HRmax (p<0,05 i p<0,01). Podobne 

tendencje odnotowano w grupie kontrolnej (ryc. 7), w której uczestnicy w badaniu „E” uzyskali 

średnie stężenie insuliny na poziomie 9,95±2,61 µIU/ml oraz 13,50±5,30 µIU/ml odpowiednio w 

programie badań z rozgrzewką 55% HRmax i 75% HRmax. W tym przypadku nie odnotowano 

istotnych statystycznie różnic względem wartości spoczynkowej. Podobnie nie odnotowano 

istotnych statystycznie różnic w stężeniu insuliny pomiędzy grupą suplementowaną i kontrolną w 

poszczególnych badaniach przed i po biegu na dystansie 200 m. (ryc. 7). W trakcie rozgrzewki o 

intensywności submaksymalnej odnotowano nieistotne statystycznie obniżanie się poziomu 

insuliny w surowicy, natomiast wysiłek sprinterski wykonywany z maksymalną intensywnością 

spowodował znaczący jej wzrost w grupie S i K w obu rodzajach rozgrzewki (ryc. 7). Najniższe 

średnie wartości stężenia insuliny w surowicy odnotowano w grupie kontrolnej w badaniu po 

zakończeniu rozgrzewki i przed testem wysiłkowym (C)- 4,55±2,92 µIU/ml oraz 7,71±2,95 

µIU/ml odpowiednio w programie badań z rozgrzewką o intensywności 55% HRmax i 75% 

HRmax (ryc.7). W grupie suplementowanej glukozą nie stwierdzono takich tendencji (ryc 7). 

 Na rycinie 8 przedstawiono różnice w stężeniu insuliny w poszczególnych badaniach w 

grupie kontrolnej oraz suplementowanej przy uwzględnieniu rozgrzewki o niskiej i wysokiej 

intensywności w scenariuszu badań z biegiem na dystansie 200m.  

Dynamikę zmian stężenia insuliny w surowicy w grupie kontrolnej i suplementowanej 

przed i po biegu na dystansie 400 m po rozgrzewce z intensywnością 55 i 75% HRmax 

przedstawiono na rycinie 8. 

 



ROZG: 55%HRmax

BADANIE:

A

B

C

D

E

F

G

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

IN
S

 (
µ

IU
/m

l)

ROZG: 75%HRmax

BADANIE:

A

B

C

D

E

F

G

 Grupa  K

 Grupa  S

* *

**

**

**

**
** **

**

#

 
Ryc.8. Dynamika przed i powysiłkowych zmian stężenia insuliny (IAS, µIU/ml) w surowicy krwi przed i po 
biegu na dystansie 400m, w warunkach rozgrzewki ROZG 55% lub 75% HRmax, w grupie 
suplementowanej (S) i kontrolnej (K). A - przed przystąpieniem do badań, B - po rozgrzewce, C - przed 

wysiłkiem, D –po wysiłku, E – 15 minut po wysiłku , F – 45 minut po wysiłku, G – 75 minut po wysiłku. *różnice 

istotne statystycznie względem wartości spoczynkowej (A) p<0,05 i **p<0,01 , # różnice istotne statystycznie 

względem tego samego badania pomiędzy grupą kontrolną a suplementowaną p<0,05. 

 

Analiza wariancji wykazała istotny statystycznie efekt trzech głównych czynników tj 

grupy (F=42.7, p<0.0001), rodzaju rozgrzewki (F=8.3, p<0.05) oraz kolejności badania 

próbek (badanie) na stężenie insuliny we krwi (F=61.4, p<0,0001). Wykazano także istotną 

statystycznie interakcję; badanie vs grupa (F= 9.13, p<0,001). Najwyższe średnie wartości 

insuliny w surowicy grupy suplementowanej odnotowano w badaniu „E” tj po 15 minutach 

odpoczynku = 17,17±4,02 µIU/ml oraz 20,44±4,04 µIU/ml kolejno w programie badań z 

rozgrzewką wykonywaną z intensywnością 55% i 75% HRmax, wartości te istotnie 

statystycznie różniły się od danych spoczynkowych (A) (p<0,0001). W grupie kontrolnej 

obserwowano podobne tendencje, lecz dane uzyskane bezpośrednio po wysiłku (D) i po 15 

min restytucji (E) nie różniły się istotnie statystycznie od wartości spoczynkowej 

(A)(odpowiednio 11,78±5,09 µIU/ml i 12,75±4,36 µIU/ml ) (ryc.8). W badaniu „F” 

odnotowano istotną różnicę w stężeniu insuliny pomiędzy grupą suplementowaną, a kontrolną 

w próbie z rozgrzewką 75% HRmax. Submaksymalny wysiłek fizyczny w czasie rozgrzewki 

spowodował nieistotne statystycznie obniżenie poziomu insuliny w surowicy w grupie 

kontrolnej, natomiast w grupie suplementowanej glukozą nie odnotowano takiej tendencji 

(ryc.8). Bieg sprinterski na dystansie 400 m wykonywany z intensywnością maksymalną w 

obydwu grupach spowodował wzrost poziomu insuliny w surowicy (C-D), który jedynie w 

grupie suplementowanej był istotny statystycznie, p<0.001, natomiast w grupie kontrolnej 

różnice były na granicy istotności statystycznej p<0.058 (ryc.8). 



4.5. Wpływ suplementacji glukozą na dynamikę powysiłkowych zmian stężenia 

adrenaliny we krwi, przed i po biegu na dystansie 200 m i 400 m w warunkach 

rozgrzewki o różnej intensywności. 
 

 Dynamikę zmian stężenia adrenaliny w osoczu krwi w grupie suplementowanej i 

kontrolnej w warunkach rozgrzewki z intensywnością 55 % i 75% HRmax, przed i po biegu na 

dystansie 200m przedstawiono na rycinie 9. 
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Ryc. 9. Dynamika przed i powysiłkowych zmian stężenia adrenaliny (ADR, pg/ml) w osoczu krwi przed i po 

biegu na dystansie 200m w warunkach rozgrzewki -ROZG 55% lub ROZG 75% HRmax, w grupie 

suplementowanej (S) i kontrolnej (K). A - przed badaniami, B - po rozgrzewce, C - przed wysiłkiem, D –po 

wysiłku (bieg na 200 m), E – 15 minut po wysiłku , F – 45 minut po wysiłku, G – 75 minut po wysiłku. *różnice 

istotne statystycznie względem wartości spoczynkowej (A) przy p<0,05 i **p<0,01. 

 
Analiza wariancji wykazała istotny statystycznie efekt dwóch głównych czynników tj 

„grupy” (suplementacji) (F=9.76, p<0.01) oraz „badania” na poziomie istotności p<0,0001 i 

F=57.5. Natomiast nie odnotowano istotnego wpływu programu „rozgrzewki” (p<0.23). 

Interakcja między zmiennymi niezależnymi nie była istotna statystycznie. Najwyższe średnie 

wartości stężenia adrenaliny odnotowano w grupie kontrolnej po zakończoniu testu 

biegowego (D) 72,24±14,41 pg/ml oraz 73,88±18,82 pg/ml odpowiednio w programie badań 

z rozgrzewką 55% HRmax i 75% HRmax. Wartości te różniły się istotnie statystycznie 

względem wartości spoczynkowej (A) p<0,01. Podobne tendencje odnotowano w grupie 

suplementowanej, której wyniki były na nieco niższymi poziomie w porównaniu z grupą 

kontrolną. (ryc.9). Z ryciny 9 wynika także, że intensywność rozgrzewki nie wpływała 

istotnie na stężenie adrenaliny w osoczu (badanie A-C), natomiast bieg sprinterski na 

dystansie 200 m istotnie statystycznie (p<0,01) zwiększał poziom tego hormonu w obu 

grupach badawczych, w zaprojektowanych scenariuszach rozgrzewki (ryc.9). 
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Ryc.10. Dynamika przed i powysiłkowych zmian stężenia adrenaliny (ADR, pg/ml) w osoczu krwi przed i po 

biegu na dystansie 200m w grupie suplementowanej (S) i kontrolnej (K). A - przed przystąpieniem do badań, B - 

po rozgrzewce, C - przed wysiłkiem, D –po wysiłku, E – 15 minut po wysiłku, F – 45 minut po wysiłku, G – 75 

minut po wysiłku. *różnice istotne statystycznie względem wartości spoczynkowej (A) przy p<0,05 i **p<0,01. 

 
 

Bieg na dystansie 200 m w obydwu grupach (S i K) spowodował istotny statystycznie wzrost 

stężenia adrenaliny w osoczu względem wartości początkowej (A) (p<0.001), natomiast po 

wysiłku poziom adrenaliny we krwi sukcesywnie się obniżał (ryc. 10). 

  

Na rycinie 11 przedstawiono dynamikę zmian stężenia adrenaliny w osoczu krwi w grupie 

suplementowanej i kontrolnej podczas programu badań z różną intensywnością rozgrzewki przed 

i po teście biegowym na dystansie 400 m.. 
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Ryc.11. Dynamika przed i powysiłkowych zmian stężenia adrenaliny (ADR, pg/ml) w osoczu krwi przed i po 

biegu na dystansie 400m w warunkach rozgrzewki -ROZG 55% lub ROZG 75% HRmax, w grupie 

suplementowanej (S) i kontrolnej (K). A - przed badaniami, B - po rozgrzewce, C - przed wysiłkiem, D –po 

wysiłku, E – 15 minut po wysiłku , F – 45 minut po wysiłku, G – 75 minut po wysiłku. *różnice istotne 

statystycznie względem wartości spoczynkowej (A) przy p<0,05 i **p<0,01. 

 



 

W tym przypadku analiza wariancji wykazała istotny efekt główny tylko jednego 

czynnika, a mianowicie „badania” na poziomie istotności p<0,0001 i F= 71.4. W obu 

badanych grupach najwyższe stężenie adrenaliny odnotowano po ukończeniu biegu na 

dystansie 400 m (D) (ryc.11). W grupie suplementowanej stężenie wynosiło 67,95±7,97 

pg/ml oraz 72,52±8,87 pg/ml, kolejno w rozgrzewce 55% i 75% HRmax. Natomiast w grupie 

kontrolnej 82,79±12,22 pg/ml oraz 74,81±12,97 pg/ml odpowiednio w rozgrzewce 55% i 

75% HRmax Wartość tego stężenia była istotnie statystycznie wyższa od danych 

wyjściowych (A) (p<0,001) (ryc.11). 

4.6 Wpływ suplementacji glukozą na dynamikę zmian stężenia glukozy we krwi 

przed i po biegu na dystansie 200 m i 400 m w warunkach rozgrzewki o różnej 

intensywności 
 

 Dynamikę średnich stężeń glukozy we krwi w grupie suplementowanej i kontrolnej ze 

scenariuszem rozgrzewki 55 i 75% HRmax przed i po biegu na dystansie 200 m przedstawiono na 

rycinie 12. 
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Ryc.12. Dynamika przed i powysiłkowych zmian stężenia glukozy (GLU, mg/dl) w osoczu krwi przed i po biegu 

na dystansie 200m w warunkach rozgrzewki ROZG 55% lub 75% HRmax, w grupie suplementowanej (S) i 

kontrolnej (K). A - przed badaniami, B - po rozgrzewce, C - przed wysiłkiem, D –po wysiłku, E – 15 minut po 

wysiłku, F – 45 minut po wysiłku, G – 75 minut po wysiłku.  

 

Z trzech badanych czynników niezależnych istotny statystycznie wpływ na dynamikę 

przed i powysiłkowego stężenia glukozy we krwi wykazała grupa (suplementacja) (F=64.7, 

p<0.0001) i badanie (kolejność pobierania prób) (F=52.3, p<0.0001). Rodzaj rozgrzewki nie miał 

istotnego wpływu na poziom cukru we krwi przed i po wysiłku sprinterskim (200m). Najwyższe 

stężenie glukozy we krwi odnotowano w grupie suplementowanej bezpośrednio po teście 

wysiłkowym (D). W grupie suplementowanej i kontrolnej wynosiło odpowiednio 129.1±21.2 



mg/dl i 103.1±9.5 mg/dl w próbie z rozgrzewką 55%HRmax oraz 135.9±17.7 mg/dl i 99.7±14.2 

mg/dl w próbie z rozgrzewką 75HRmax. Wartości te istotnie statystycznie różniły się od danych 

przed badaniami (A) (p<0.001) (ryc. 12). Podczas restytucji obserwowano sukcesywne obniżanie 

się poziomu cukru we krwi zarówno w grupie suplementowanej, jak i kontrolnej, nie mniej w 15 i 

45 min istotnie statystycznie (p<0.001) różniły się od wartości przed badaniami (A). Po 75 

minutach odpoczynku poziom cukru we krwi był podobny, jak przed badaniem wyjściowym(A) 

(ryc.12). 

 Na rycinie 13 przedstawiono dynamikę zmian stężenia glukozy przed i po biegu na 

dystansie 200 m w grupie suplementowanej i kontrolnej z pominięciem podziału na rodzaj 

rozgrzewki.  
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Ryc. 13. Dynamika przed i powysiłkowych zmian stężenia glukozy (GLU, mg/dl) w osoczu krwi przed i po biegu 

na dystansie 200m w grupie suplementowanej (S) i kontrolnej (K). A - przed badaniami, B - po rozgrzewce, C - 

przed wysiłkiem, D –po wysiłku, E – 15 minut po wysiłku, F – 45 minut po wysiłku, G – 75 minut po wysiłku. 

*różnice istotne statystycznie względem wartości spoczynkowej (A) przy * p<0,05 i **p<0,01, # różnice istotne 

statystycznie względem tego samego badania pomiędzy grupą kontrolną a suplementowaną # p<0,05 i ## 

p<0,01. 

 
 Analiza wariancji ANOVA przeprowadzona dla dwóch zmiennych grupujących tj 

„badanie” i „grupa” wykazała istony statystycznie wpływ tych czynników na dynamikę przed i 

powysiłkowych stężeń glukozy we krwi („grupa”, F=63.3, p<0.0001 i „badanie”, F=52.3, 

p<0.0001). Suplementacja spowodowała istotny statystycznie wzrost stężenia glukozy we krwi, 

różnice pomiędzy wartościami stężen glukozy we w punkatch B, C, D, i F w obu badanych 

grupach były istotne statystycznie na poziomie odpowiednio, p<0.05, p<0.0001, p<0.001, p<0.05 

(ryc. 13). 

 Dynamikę średnich stężeń glukozy we krwi w grupie suplementowanej i kontrolnej ze 

scenariuszem rozgrzewki 55% lub 75% HRmax przed i po biegu na dystansie 400 m 

przedstawiono na rycinie 14. 
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Ryc.14. Dynamika przed i powysiłkowych zmian stężenia glukozy (GLU, mg/dl) w osoczu krwi przed i po biegu 

na dystansie 400m w warunkach rozgrzewki -ROZG 55 lub ROZG 75% HRmax, w grupie suplementowanej (S) i 

kontrolnej (K). A - przed badaniami, B - po rozgrzewce, C - przed wysiłkiem, D –po wysiłku, E – 15 minut po 

wysiłku, F – 45 minut po wysiłku, G – 75 minut po wysiłku. 

 
 
 
 Analiza wariancji wykazała istotny statystycznie wpływ suplementacji („grupa”) glukozą 

na jej stężenie we krwi (F=40.0, p<0.0001) oraz „badania” (F=55.1, p<0.0001). Natomiast 

intensywność rozgrzewki nie różnicowała istotnie wyników badań (F=0.91, p=0.34). Najwyższe 

stężenie glukozy odnotowano w grupie suplementowanej zaraz po wysiłku (D). Odpowiednio dla 

grupy suplementowanej i kontrolnej w warunkach rozgrzewki 55% HRmax wynosiło 130.3±19.1 

mg/dl i 111.5±8.9 mg/dl, natomiast w warunkach rozgrzewki 75% HRmax adekwatnie 

130.9±26.6 mg/dl i 105.3 mg/dl, stężenie to istotnie statystycznie różniło się od wartości 

wyjściowej (A) (p<0.0001) (ryc.14).  

 Na rycinie 15 przedstawiono stężenie glukozy we krwi z pominięciem podziału grup 

względem zmiennej „rozgrzewka”. Przeprowadzona analiza wariancji z powtarzanymi pomiarami 

dla dwóch zmiennych tj „grupa” i „badanie” wykazała w obydwu przypadkach istotny 

statystycznie wpływ tych czynników odpowiednio, F=39.6, p<0.0001 i F=55.3, p<0.0001)) na 

dynamikę przed i powysiłkowych zmian dynamiki stężenia glukozy we krwi.  
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Ryc.15. Dynamika przed i powysiłkowych zmian stężenia glukozy (GLU, mg/dl) w osoczu krwi przed i po biegu 

na dystansie 400m w grupie suplementowanej (S) i kontrolnej (K). A - przed badaniami, B - po rozgrzewce, C - 

przed wysiłkiem, D –po wysiłku, E – 15 minut po wysiłku, F – 45 minut po wysiłku, G – 75 minut po wysiłku. 

*różnice istotne statystycznie względem wartości spoczynkowej (A) przy *p<0,05 i **p<0,001. # różnice istotne 

statystycznie względem tego samego badania pomiędzy grupą kontrolną a suplementowaną # p<0,05 i ## 

p<0,01. 

 

 Najwyższe stężenie glukozy we krwi odnotowano bezpośrednio po wysiłku fizycznym 

(D) w grupie suplementowanej 130.6 mg/dl, a w grupie kontrolnej po 15 min odpoczynku 115.4 

mg/dl. Dane te istotnie statystycznie różniły się od wartości przed badaniami (p<0.001). Po 15 i 

45 minutach odpoczynku stężenie glukozy we krwi w grupie S istotnie statystycznie różniło się od 

wartości początkowej (A), a w grupie K jedynie po 15 min utrzymana była istotna statystycznie 

różnica (p<0.001) (ryc.15). 

 

4.7. Wpływ suplementacji glukozą na dynamikę zmian średnich stężeń mleczanu 

we krwi po biegu na dystansie 200m i 400m w warunkach rozgrzewki o różnej 

intensywności. 
 
 
 Analiza wariancji wykazała istotny statystycznie efekt jedynie dwóch z trzech poddanych 

analizie czynników niezależnych na stężenie mleczanu (LA) we krwi, a mianowicie „grupa” 

(F=8,3, p<0.05) oraz „badanie” (F=723.36, p<0.0001). Podczas rozgrzewki przed biegiem na 

dystansie 200m zaobserwowano nieistotny statystycznie wzrost stężenia LA we krwi, natomiast 

wykonany bieg sprinterski na dystansie 200m spowodował istotny statystycznie wzrost poziomu 

mleczanu we krwi (p<0.001), który utrzymywał się jeszcze po 15 minutach odpoczynku, po czym 

sukcesywnie obniżał się, aż do wartości uzyskanej przed badaniami (A) (ryc. 16). 
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Ryc. 16. Dynamika powysiłkowych zmian stężenia mleczanu (LA) we krwi przed i po biegu na dystansie 200m, w 

grupie suplementowanej (S) i kontrolnej (K). Kolejne badania oznaczono: A – przed badaniami, B - po 

rozgrzewce, C - przed wysiłkiem, D –po wysiłku, E –15 minut po wysiłku, F –45 minut po wysiłku, G – wynik 75 

minut po wysiłku. *różnice istotne statystycznie względem wartości spoczynkowej (A) p<0,05; **p<0,01. 

 

. Na rycinie 17 przedstawiono dynamikę przed i powysiłkowych zmian stężenia LA we 

krwi podczas badań z zastosowanie testu biegowego na 400m 
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Ryc. 17. Dynamika powysiłkowych zmian stężenia mleczanu (LA) we krwi po biegu na dystansie 400m. w grupie 

suplementowanej (S) i kontrolnej (K). Kolejne badania oznaczono: A - przed badaniami, B – po rozgrzewce, C – 

przed wysiłkiem, D –po wysiłku, E –15 min po wysiłku, F –45 min po wysiłku max, G –75 min po 

wysiłku.*różnice istotne statystycznie względem wartości spoczynkowej (A), p<0,05; **p<0,01. 

 

 Analiza wariancji wykazała istotny statystycznie wpływ na różnicowanie wyników 

stężenia LA we krwi w badaniach ze scenariuszem testu biegowego na 400m, rodzaju rozgrzewki 

(F=8.31, p<0.05) oraz „badanie” (F=1272.02, p<0.001). Zarejestrowano także istotną 

statystycznie interakcję „badanie*rozgrzewka” (F=2.85, p<0.05). Suplementacja nie miała 

istotnego wpływu na poziom mleczanu we krwi w tym scenariuszu badań. Test wysiłkowy 

spowodował istotny statystycznie wzrost stężenia LA we krwi, który utrzymywał się jeszcze po 

zakończeniu testu wysiłkowego (ryc. 17).  



4.8. Wpływ suplementacji glukozą na wrażliwość insulinową, po biegu na 

dystansie 200m i 400m w warunkach rozgrzewki o różnej intensywności. 

 
Analiza wariancji wykazała istotny statystycznie wpływ trzech głównych czynników 

na wartość wskaźnika INs/Glu, a mianowicie grupa (suplementacja) (F=8.80, p<0.05), rodzaj 

rozgrzewki (F=11.71, p<0.05) oraz badanie (kolejność pobierania próbek do badań) (F=14.19, 

p<0.001). Odnotowano także istotny efekt interakcji „grupa*rozgrzewka” (F=6.05, p<0.05) 

oraz „badanie *grupa” (F=6.09, p<0.001). Najwyższe wartości współczynnika INs/GLu 

odnotowano po 15 minutach odpoczynku (E) w obu zastosowanych próbach wysiłkowych. W 

warunkach rozgrzewki o niższej intensywności różnica pomiędzy wartościami A i E była 

istotna statystycznie (p<0.001), natomiast w próbie z rozgrzewką o wyższej intensywności 

rozbieżność ta była na granicy istotności statystycznej (p<0.074) (ryc. 18). 
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Ryc. 18. Dynamika powysiłkowych zmian wrażliwości insulinowej (IA_GL) po biegu na dystansie 200 m w 

warunkach rozgrzewki o różnej intensywności (ROZG 55% HRmax, ROZG 75% HRmax. w grupie 

suplementowanej (S) i kontrolnej (K). Kolejne badania oznaczono: A - przed badaniami, B - po rozgrzewce, C - 

przed wysiłkiem max, D –po wysiłku, E –15 minut po wysiłku max, F –45 minut po wysiłku max, G –75 minut po 

wysiłku max. *różnice istotne statystycznie względem wartości spoczynkowej (A): p<0,05; **p<0,01. 

 

 

Podobnie jak w poprzedniej próbie, tak i w obecnej, wykazano, że trzy główne 

czynniki różnicowały istotnie statystycznie wartość wskaźnika INs/GLu, a mianowicie – 

„grupa” (F=17.50, p<0.01), „rozgrzewka” (F=10.27, p<0.05) oraz „badanie” (F=32.91, 

p<0.001). Stwierdzono także istotną statystycznie interakcję „badanie*grupa” (F=8.22, 

p<0.001). Najwyższe wartości wskaźnika INs/GLu zaobserwowano w grupie S -15 min po 

zakończeniu testu wysiłkowego, a w scenariuszu badań z rozgrzewką 75%HRmax, także po 



45 min odpoczynku. Dane te istotnie statystycznie różniły się od wartości spoczynkowej (A) 

(p<0.001). Natomiast w grupie K nie stwierdzono podobnych tendencji (ryc 19). 
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Ryc. 19. Kinetyka powysiłkowych zmian wrażliwości insulinowej (IAs/GLu) po biegu na dystansie 400 m w 

warunkach rozgrzewki ROZG 55% lub ROZG 75% HRmax. S- grupa suplementowana. K- grupa kontrolna. 

Kolejne badania oznaczono: A - przed badaniami, B - po rozgrzewce, C - przed wysiłkiem, D – po wysiłku, E – 

15 minut po wysiłku, F – 45 minut po wysiłku, G – wynik 75 minut po wysiłku. *różnice istotne statystycznie 

względem wartości spoczynkowej (A) p<0,05; **p<0,01. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. Podsumowanie i wnioski  

1. Czas biegu na dystansach sprinterskich tj 200 i 400m nie zależał istotnie statystycznie od 

suplementacji glukozą na 35 min przed wysiłkiem, ani od intensywności rozgrzewki tj 55 

i 75% HRmax.  

2. Dobremu wynikowi na dystansie 200m sprzyjał wysoki poziom glukozy w badaniu 

początkowym oraz wzrost poziomu adrenaliny po rozgrzewce, natomiast nie miał wpływu 

poziom insuliny. 

3. Dobremu wynikowi biegu na dystansie 400m sprzyjał wysoki poziom hemoglobiny w 

badaniu początkowym, natomiast nie sprzyjał, wysoki poziom mleczanu i insuliny w 

badaniu początkowym. 

4. Na poziom insuliny we krwi istotnie statystycznie wpływała suplementacja glukozą, 

intensywność rozgrzewki oraz wysiłek. 

5. Poziom adrenaliny we krwi był istotnie statystycznie różnicowany w scenariuszu badań z 

biegiem sprinterskim na dystansie 200m przez uzupełnianie diety glukozą na 35 min 

przed biegiem sprinterskim oraz wysiłkiem sprinterskim, natomiast podczas badań z 

zastosowaniem biegu na 400m, stężenie adrenaliny we krwi istotnie statystycznie 

różnicował jedynie wysiłek fizyczny. 

6. Suplementacja glukozą oraz wysiłek fizyczny istotnie statystycznie wpływały na poziom 

glukozy we krwi. 

7. Suplementacja glukozą na 35 min przed wysiłkiem oraz sam wysiłek sprinterski istotnie 

statystycznie różnicowały stężenie hemoglobiny w scenariuszu z biegiem na dystansie 

200m, natomiast w badaniu z biegiem na 400 m istotnie statystycznie różnicował poziom 

hemoglobiny jedynie wysiłek fizyczny. 

8. Oporność insulinowa mierzona stosunkiem insulina/glukoza istotnie statystycznie 

różnicowana była przez suplementację glukozą, intensywność rozgrzewki oraz wysiłek 

fizyczny. 

9. Poziom mleczanu we krwi był istotnie różnicowany przez suplementację glukozą oraz 

wysiłek fizyczny na dystansie 200m i intensywność rozgrzewki oraz wysiłek fizyczny na 

dystansie 400m. 

 

 

 

 

 



5.1. Aspekty praktyczne pracy 
 

1. Nie jest konieczna suplementacja zawodników glukozą w ilości 1g glu/kg m.c. na 35 min 

przed wysiłkiem sprinterskim ze względu na duży udział PCr oraz glikogenu w 

odtwarzaniu ATP. 

2. Zaleca się trenerom, aby zwracali uwagę na intensywność rozgrzewki przed wysiłkiem 

sprinterskim (200 i 400 m) i aby czas rozgrzewki wynosił około 15 min, a intensywność 

ok. 75% HRmax. Przerwa od zakończenia rozgrzewki do startu winna wynosić ok. 15 

min. 

3.  Proponuje się, aby przed wysiłkiem sprinterskim poziom glukozy we krwi mieścił się w 

górnych granicach wartości referencyjnych, a poziom adrenaliny i hemoglobiny był 

odpowiednio wysoki.  

4. Zachęca się do biochemicznego oraz fizjologicznego monitorowania treningu fizycznego 

ze względu na indywidualne reakcje zawodników na bodziec wysiłkowy. 
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