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Wykres orientacyjnych wartości tętna i stref pracy w zależności od wieku. 

 

 W oparciu o ten wykres możemy dobierać obciążenia treningowe dla zawodników. 

Do wyznaczenia zakresu pracy treningowej dla zawodnika możemy posłużyć się wzorem 

Vitazki.   

tmax. –  tspocz. =  rezerwa tętna 

70%  rezerwy tętna + tspocz. 



Obliczymy w ten sposób ( z dużą korelacją z badaniami wydolnościowymi ) próg przemian 

tlenowych. 

Próg przemian beztlenowych ( również z dużą korelacją z badaniami wydolnościowymi ) 

obliczymy dodając do obliczonej wartości 20.  

Natomiast aby najpewniej spalać tkankę tłuszczową od obliczonego tętna należy odjąć  

10-15 uderzeń serca i w tym tempie pracować.  

 

Wykres wykorzystywania substratów energetycznych w zależności od 

osiągniętego tętna i czasu trwania wysiłku.  

 

 



Fizjologiczne objawy zmęczenia. 

•  Zwiększenie tętna spoczynkowego 

•  Bóle mięśniowe 

•  Zmniejszenie tętna maksymalnego 

•  Zmniejszenie zdolności wysiłkowej 

•  Zmniejszenie wytrzymałości 

•  Zwiększona podatność na choroby i kontuzje 

•  Nieregularne miesiączki 

•  Pogorszenie koordynacji 

 

W celu monitorowania tętna spoczynkowego wykonujemy jego codzienne pomiary ( rano 

zaraz po obudzeniu się i bez wstawania z łóżka ). 

Jeżeli tętno podniesie się o 10 uderzeń na minutę może to być pierwszy objaw 

przetrenowania.  

Należy uważać na sytuacje, które wpłyną na podniesienie tętna np. impreza, alkohol itp. 

Organizm zazwyczaj regeneruje się po treningu o dużym obciążeniu po jednym - dwóch 

dniach. Tętno spoczynkowe „wraca do normy”.  

W stanie zmęczenia tętno spoczynkowe po jednym - dwóch dniach odpoczynku zaczyna 

wzrastać ( zamiast maleć ) a zawodnik nie czuje się wypoczęty. 

Regeneracja po ciężkim zmęczeniu trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy ! ! !  

 

 

 



Pomiary tętna i krótkoczasowej zmienności tętna ( badanej na podstawie pomiarów 

interwału R-R ) są najlepszym sposobem zauważenia wczesnego stadium zmęczenia. 

Spoczynkowa częstość skurczów serca zależy od aktywności współczulnej i przywspółczulnej 

części autonomicznego układu nerwowego. 

Jeśli podnosi się aktywność części współczulnej       

 - HR wzrasta a krótkoczasowa zmienność maleje. 

Jeśli podnosi się aktywność części przywspółczulnej      

 - HR maleje a krótkoczasowa zmienność rośnie. 

Krótkoczasowa zmienność HR jest odzwierciedleniem aktywności współczulnej i 

przywspółczulnej części autonomicznego układu nerwowego oraz odzwierciedla stan 

równowagi pomiędzy nimi. 

Ze względu na to, że równowaga ta zmienia się przy przechodzeniu z fazy prawidłowego 

treningu do fazy zmęczenia to krótkoczasowa zmienność HR może być wykorzystywana do 

monitorowania efektów treningu. 

Pozytywne efekty treningowe powodują zmniejszenie wartości HR i wzrost krótkoczasowej 

zmienności HR.  

Podczas krótkotrwałego zmęczenia i w stanie współczulnego zmęczenia HR wzrasta a 

wariancja HR maleje. 

Podczas zmęczenia przywspółczulnego i w stanie wyczerpania HR i wariancja HR maleje. 

 

 

 

 

 

 

 



TEST ZMĘCZENIA 

Jest przewidziany do analizy efektów treningowych w standardowych warunkach. Bazuje na 

pomiarach HR i wariancji HR w pozycji leżącej na plecach i podczas aktywnego testu 

ortostatycznego w warunkach standardowych. 

Wykonanie testu zmęczenia : 

- leżenie na plecach 5 – 15 minut 

- prowadzimy zapis pracy serca z ustawieniem interwałów R-R 

- pomiar trwa minimum 3 minuty 

- zmieniamy pozycję na stojącą na minimum 3 minuty 

- kończymy pomiar 

TEST ZMĘCZENIA ( przykład krzywej zapisu ). 

 

 

 

 

 

 

 



Bóle mięśniowe. 

Czynnikami predysponującymi do rabdomiolizy (uszkodzenia mięśni szkieletowych) są min.: 

→  nadmierny wysiłek fizyczny 

→  niedokrwienie mięśni 

→  zakażenie (np. wirus grypy) 

→  alkoholizm 

→  narkomania (kokaina, heroina, amfetamina) 

 

Poziom enzymów mięśni szkieletowych ( CK i LDH ) w surowicy krwi jest markerem stanu 

funkcjonalnego mięśni. 

Wzrost poziomu tych enzymów może być związany z martwicą komórek i uszkodzeniem 

tkanek,  związanych zarówno  z przewlekłymi,  jak i ostrymi uszkodzeniami.  

Do wzrostu poziomu tych enzymów dochodzi również po  znacznym wysiłku fizycznym i nie 

musi być związane z  patologią. 

Ocena poziomu tych enzymów pozwala nie tylko na diagnostykę pewnych określonych 

jednostek chorobowych, ale również na obiektywizację wytrenowania czy przetrenowania 

zawodników. 

CK – kinaza keratynowa.  

W zdrowej populacji podwyższone poziomy CK  obserwowane są u :  

 →  przedstawicieli rasy czarnej 

 →  mężczyzn  

 →  osób z dużą masą mięśniową  

Czynniki dodatkowo podwyższające CK  : 

→  trening w niskiej temperaturze      

 →  trening w środowisku o wysokiej wilgotności    

 →  odwodnienie w trakcie wysiłku 



U zdrowych zawodników podwyższony poziom CK pochodzi z rabdomiolizy               

( uszkodzenie tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej ) po wysiłku fizycznym, 

zwłaszcza wysiłku z ćwiczeniami ekscentrycznymi. Bezpośrednią przyczyną podwyższonego 

poziomu CK jest nieodwracalne uszkodzenie sarkolemmy.     

 Uszkodzenie to zależy od przede wszystkim od długości i  intensywności wysiłku 

fizycznego i jest tym większe im większe jest uszkodzenie mięśni. Im bardziej wytrenowany 

zawodnik tym wyższy będzie spoczynkowy poziom CK. Ale jednocześnie, tym mniejszy jest 

wzrost CK po wysiłku i tym szybciej te podwyższone poziomy ulegają normalizacji.   

  

 Trening siłowy Długi wysiłek Przewaga ćwiczeń 

ekscentrycznych 

Max. wartość CK  8 godz.  24 godz.  96 godz.  

Czas normalizacji  2-7 dni  2 dni  7 dni  

Tabela zależności rodzaju treningu i wartości kinazy kreatynowej. 

Jeżeli poprowadzimy trening z kontrolą CK wg poniższego schematu : 

   →  2 x dziennie trening  

  →  max. wzrost CK – 4 dnia  

  → normalizacja do ok. 10 dnia  

nie powinniśmy uzyskać w przypadku powtórzenia max. wysiłku pomiędzy 4-10 

dniem,  powtórnego wzrostu CK – jest ADAPTACJA do wysiłku. 

Czynniki obniżające CK  

→  odpoczynek 

→  masaż limfatyczny 

→  suplementacja – aminokwasy o rozgałęzionych łańcuchach ( BCAA )  



LDH – dehydrogenaza mleczanowa. 

Katalizuje ostatni etap szlaku glikolitycznego : przejście pirogronianu w mleczan. 

 Jest markerem uszkodzenia komórek.  

Szczegółowa analiza LDH pozwala ocenić przede wszystkim metaboliczną adaptację 

zawodnika do wysiłku. 

Ocena wartości enzymów „mięśniowych” pozwala na obiektywizację i bardziej indywidualną 

ocenę obciążeń treningowych zawodnika, a w razie potrzeby może być wykorzystana do 

diagnostyki chorób mięśni. 

Trening stymuluje mięśnie do rozwoju lecz w trakcie treningu dochodzi do 

   uszkadzania włókien mięśniowych  ! ! ! 

Mięsień musi mieć czas na odbudowę  ! ! ! 

Przez pierwsze 24 - 48 godz. po treningu obciążony mięsień usuwa zniszczoną tkankę

   mięśniową. 

Przez następne 48 – 72 godz. komórki mięśniowe odbudowują się. 

Maksymalną siłę uzyskuje się po 5 – 6 dniach. 

Każda forma treningu powoduje zesztywnienie mięśni. Najbardziej widoczne to jest w 

odniesieniu do intensywnego treningu wytrzymałościowego.  

Natomiast wykonanie  TYLKO  pojedynczego ćwiczenia siłowego ogranicza zakres 

ruchu w stawie o 15 – 30% na okres co najmniej 48 godzin ! ! !   

Stąd konieczność prawidłowej pracy z mięśniami przed i zwłaszcza po treningu. 

Mięśni nie powinniśmy rozciągać bo wywołując w nich odruch na rozciąganie 

doprowadzamy do ich skrócenia ! ! !  

Mięśnie powinny być rozluźniane bo to doprowadzi do ich rzeczywistego wydłużenia czyli 

poprawi jakość ich pracy. 

  

  


