
MODUŁ7 zmniejsz ból i popraw regeneracje 

Znaczenie diety w XXI wieku 
Urazy pojawiają się w momencie nadmiernego stresu działającego na organizm. U zawodowych sportowców będzie to 
nadmierne zmęczenie tkanek, jednak u osób uprawiających sport rekreacyjnie źródłem stresu może być nieprawidłowa 
higiena snu, brak nawodnienia czy nieprawidłowa dieta. Modyfikacja tych kilku czynników jest dużym krokiem do 
zwiększenia zdolności regeneracyjnych organizmu. 
Jedzenie stanowi formę wsparcia dla organizmu, to co mu dostarczamy może pomóc i przyspieszyć proces leczenia 
bądź całkowicie mu w tym przeszkodzić. Możemy więc stwierdzić, że żywienie ma kluczowe znaczenie w kontekście 
regeneracji i gojenia się tkanek. 

Co się dzieje, gdy dojdzie do urazu?
W momencie pojawienia się urazu, zarówno w stanie ostrym jak i przewlekłym, powstaje stan zapalny. Stanowi on źródło, 
które wysyła do organizmu różne mediatory. Są nimi interleukiny wysyłane przez układ immunologiczny do pozostałych 
układów ciała. Rodzaj stanu zapalnego warunkuje, czy żywienie będzie w stanie pomóc w procesie regeneracji. 
Kiedy pojawia się stan zapalny i związane z nim unieruchomienie ważne jest aby zapobiegać atrofii mięśniowej. Może 
wtedy dojść do utraty nawet 1 kg masy mięśniowej na tydzień. Jednym z celów żywienia podczas kontuzji jest również 
zapobieganie niedoborom mikroskładników i witamin.

Interleukina 6 (IL - 6) jest kluczowa, jeśli chodzi o powstawanie stanu zapalnego, działanie NLPZ - tów i wyjaśnia 
dlaczego nie powinniśmy spożywać dużej ilości węglowodanów prostych podczas pierwszych dni stanu zapalnego. 

Wydatki energetyczne podczas kontuzji/stanu ostrego 
W momencie wystąpienia urazu spada spontaniczna aktywność pacjenta, ale w ciele zachodzi intensywny proces 
walki ze stanem zapalnym i produkcji przeciwciał. Warto zwrócić więc uwagę na to, że zapotrzebowanie na kalorie 
wzrasta o około 15 - 50%. Jeśli chory porusza się o kulach, czy wspomaga się ortezami wydatki energetyczne mogą 
wzrastać 2 - 3 krotnie. 
Podwyższona temperatura ciała jest również istotnym argumentem, aby zwiększyć podaż energii w diecie pacjenta.
To ile kalorii dostarczamy do naszego organizmu warunkuje procesy regeneracji czy procesy atrofii (jak intensywnie 
zachodzą one w naszym ciele). Jeśli podaż kalorii jest zbyt niska - dochodzi do zwolnienia procesu regeneracji, jednak 
jeśli podaż energii będzie nadmierna dochodzi do odkładania się tkanki tłuszczowej. 



Zwróć uwagę na makro - białko
Białko pełni w organizmie funkcję budulcową, dostarczając go wraz z dietą w odpowiedniej ilości mamy na celu poprawić jego funkcję 
strukturalną. Aby zapobiec atrofii mięśniowej podczas unieruchomienia należy zwiększyć ilość białka w diecie. Mięśnie gwarantują stabilną 
gospodarkę cukrową oraz umożliwiają wytwarzanie dużej ilości neuroprzekaźników.
Odpowiednia ilość białka to 2 - 2,5 g/kg masy ciała. Najlepszym jego źródłem są produkty pochodzenia zwierzęcego - jaja, twaróg, 
dodatkowo rośliny strączkowe czy odżywki białkowe. 
Wysoka podaż białka jest przeciwwskazania u osób, u których występują problemy z nerkami.  

Zwróć uwagę na makro - tłuszcze
Suplementacja kwasów tłuszczowych dodatkowo o około 4 - 5 g oleju dostarcza około 3G EPA i 2 g DHA, co może znacznie spowolnić 
stan zapalny, wyciszyć go oraz znacznie zahamować zanik mięśni. 

Nasz organizm jest bardzo wrażliwy na niedobór kwasów tłuszczowych (zwłaszcza Omega 3), ponieważ tłuszcze stanowią około 60 % 
masy komórek układu nerwowego i komórek mózgowych. 

Omega 3 znajdziemy w tłustych rybach morskich (łosoś, śledź, dorsz), oleju lnianym, oleju z wiesiołka, oliwie z oliwek, siemieniu lnianym, 
orzechach włoskich. 

Omega 6 (kwas arachidonowy) pełni bardzo ważną rolę w organizmie, przy użyciu takich enzymów jak cyklooksygenazy z kwasu 
arachidonowego powstają prostaglandyny, które są zaangażowane w rozwój stanu zapalnego, bólu i gorączki. 

Zwróć uwagę na makro - węglowodany 
Węglowodany są bardzo dobrym źródłem energii dla pracy 
naszego organizmu, jednak podczas kontuzji czy stanu 
ostrego, węglowodany proste dostarczone w diecie mają 
charakter prozapalny. Dochodzi do pobudzenia insuliny 
(której zadaniem jest dystrybucja tego makroelementu) 
i jednocześnie pobudzony jest szlak IL - 1 
(insulinopodobny czynnik wzrostu), który powinien 
wspomagać organizm do syntezy np.: nowych mięśni, 
jednak w przypadku kontuzji może rozniecić stan zapalny. 
Poprzez spożywanie węglowodanów prostych wydzielana 
jest także interleukina 6, która pobudza cyklooksygenazy 
do produkcji mediatorów bólu. 

Nagromadzenie tkanki tłuszczowej w naszym ciele ma 
ogromne znaczenie prozapalne. Tkanka tłuszczowa jest 
aktywnym metabolicznie tworem w organizmie i wydziela 
wiele substancji (np.: białko CRP - białko reakcji zapalnej, 
cytokiny, leptyne - hormon sytości).  



Nawodnienie 
Ilość płynów dostarczanych do organizmu gwarantuje prawidłowe środowisko i homeostazę w naszym ciele. Woda jako środowisko 
przemian chemicznych w naszym organizmie jest niezbędna do każdego procesu.
Utrata 1% masy ciała (500-800 ml płynu) obniża sprawność układu krążenia i wydolność fizyczną o nawet 10%.
Należy zwracać szczególną uwagę na nawodnienie w przebiegu kontuzji, ponieważ wszystkie procesy metaboliczne zachodzące 
w naszym ciele (mające na celu zatrzymanie stanu zapalnego) nie będą sprawnie zachodzić w momencie odwodnienia. 

Suplementy 
Witamina D - suplementacja witaminy D jest konieczna, ponieważ większość układów w naszym ciele ma receptory dla tej właśnie 
witaminy, nawet układ nerwowy i całe mózgowie. Aby dobrać odpowiednie stężenie witaminy D do suplementacji powinniśmy 
zbadać poziom substratu tej witaminy w naszej krwi. Jest to witamina rozpuszczalna w tłuszczach, dlatego warto ją suplementować 
razem z kwasami Omega 3.
W pożywieniu znajdziemy ją w zimno morskich, tłustych rybach (np.: łosoś, śledź) czy w serze.

Witamina C - jest dobrym kofaktorem (elementem, który usprawnia procesy metaboliczne) i dobrym przeciwutleniaczem. 
Jeśli chodzi o urazy, to witamina C przyspiesza procesy regeneracji, zmniejsza stany zapalne i przyspiesza przyswajanie kolagenu 
(regeneracja tkanki łacznej). 
W pożywieniu znajdziemy ją w papryce, zielonej natce pietruszki. 

Wapń - uczestniczy (poprzez kanały wapniowe) w regeneracji mięśniowej i odpowiada za ich kurczliwość. Bierze udział w sekrecji 
hormonów i neurohormonów oraz odpowiada za krzepliwość krwi, przepuszczalność błon lipidowych, transport w naszym 
organizmie. Jeśli transport jest zakłócony uniemożliwia to prawidłową regenerację, dochodzi do zaburzonego przekaźnictwa w 
naszym ciele. 
W pożywieniu znajdziemy go w nabiale, orzechach, pestkach, serach. 

Kolagen - w skład więzadeł i ścięgien wchodzi kolagen typu I. Składają się na niego 4 aminokwasy (prolina, hydroksyproliny, glicyna, 
hydroksylizyna), które łączą się w kolagen gdy zachodzi taka potrzeba w ciele. Suplementacja kolagenu nie jest równoznaczna z tym, 
że organizm wykorzysta go do naszych potrzeb. 

NLPZ-ty, a stan zapalny
Podczas stanu zapalnego w naszym organizmie dochodzi do wydzielenia cytokin (mediator wysyłany z miejsca bólowego/dysfunkcji 
do pozostałych układów naszego ciała). W stanie zapalnym najważniejszym typem cytokin są interleukiny typu IL - 1, IL - 2, IL - 6, 
IL - 8, IL - 12, INF - g. 
Interleukina IL - 6 jest wydzielana podczas dostarczania do organizmu węglowodanów, powoduje to włączenie się cyklooksygenaz, 
które z kolei są enzymem w produkcji prostaglandyn. 

Cytokiny uczestniczą w stanie zapalnym ostrym (miejscowym), ale również roznoszone są po całym naszym organizmie. Wpływają na 
funkcjonowanie osi podwzgórze - przysadka - nadnercza (oś HPA), dlatego bardzo często są wydzielane podczas reakcji stresowej. 
Długotrwały stres jest równoznaczny z ciągłym wydzielanie cytokin, a co za tym idzie przewlekłym stanem zapalny, prowadzi to do 
obwodowej hiperkortzolemii (stale podwyższony poziom hormonu stresu). Nadmiar kortyzolu może prowadzić do insulinooporności. 
Działanie cytokin wpływa również na wychwyt takich neurotransmiterów jak serotonina czy noradrenalina - odpowiedzialne za 
samopoczucie czy chęć do działania. 

Wytworzenie cytokin lub endotoksyn wpływa miedzy innymi na cyklooksygenazy - są one enzymem które działają na kwas 
arachidonowy (omega 6). Po przetworzeniu omega 6 przez cyklooksygenze powstają prostaglandyny - stanowią one lipidowy twór, 
który informuje o stanie zapalnym w naszym organizmie. Prostaglandyny mogę indykować stan zapalny (ocieplenie, obrzęk, gorączka) 
oraz podrażniać nocyceptory. 

Farmakologia (niesteroidowe leki przeciwzapalne) blokują enzym (cyklooksygenazy) i nie pozwalają na wytworzenie się prostaglandyny. 
Zbyt częste korzystanie z takich leków prowadzi do wielu powikłań (podrażnienia błony śluzowej układu pokarmowego, wrzody, SIBO, 
problemy z wątrobą). 



Nie zaszkodź sobie jedzeniem 
Stosunek między oksydantami a antyoksydantami jest niezmiernie ważny, aby procesy utleniania i redukcji równoważyły się 
w naszym ciele (a niektóre z tych procesów w kontrolowany sposób przeważały). Antyoksydanty możemy dostarczać wraz 
z dietą na przykład za pomocą witamin, a oksydanty tworzą się podczas procesów redukcji i oksydacji. 
Ważne jest, aby nasza dieta była doborowa, dobrze zbilansowana i przede wszystkim przeciwzapalna. 

Co warto wdrożyć w dietę?
    witamina A - jaja, słodkie ziemniaki, jarmuż.
    witamina C - papryka, pietruszka, cytryna.
    witamina E - migdały, kiełki, oleje.
    likopen - pomidory, arbuzy, grejpfrut. 

Podsumujmy - stan ostry
warto zwiększyć spożycie białka (2 - 3 g/kg masy ciała), 
wyeliminować węglowodany proste (charakter prozapalny), 
zadbać o podaż zdrowych tłuszczów (pochodzenia 
roślinnego, zimnotłoczonych olejów),
zwrócić uwagę na nawodnienie. 

Stres 
Jednym z najważniejszych czynników wpływających na stan zapalny i procesy regeneracyjne jest stres. Najczęściej 
odczuwanym rodzajem stresu jest ten emocjonalny. 
Sytuacja stresowa może spowodować odpowiedź obronną organizmu w postaci reakcji ucieczki. Dochodzi do 
przetransportowania krwi z narządów do kończyn, tkanka limfatyczna staje się odwodniona. Chroniczny stres prowadzi do 
trwałego odwodnienia tej tkanki, przez co dochodzi do obniżenia poziomu IgA. Te czynniki predysponują do uszkodzenia 
tkanki limfatycznej, a to z kolei powoduje większą podatność komórek jelita na patogeny. 
Stres może również wpływać na proporcję oraz liczebność szczepów bakterii w jelicie cienkim, modulując mikrobiotę. 

GALT - całość tkanki limfatycznej występującej w obrębie przewodu pokarmowego. Tkanka limfatyczna (odpowiedzialna 
za przepływ płynów oraz za odporność) jest niezmiernie ważna, zwłaszcza w obrębie układu pokarmowego, do którego 
dostarczamy substancje z zewnątrz. 

Makroskładniki
Białko 
     15 - 18% w diecie,
      pełni funkcję strukturalną.

Tłuszcze 
      materiał zapasowy,
      narząd wydzielający hormony,
      narząd izolujący termicznie.

Węglowodany 
      dostarczają energię.

Dieta śródziemnomorska 
Zawiera wszelkie wskazania przeciwzapalne, jest bogata 
w warzywa liściaste, rośliny strączkowe, owoce oraz bardzo 
dużo zdrowych tłuszczów (omega 3) i dużo ryb. 
Posiłki powinny być spożywane w spokoju, razem z bliskimi. 

Suple i podsumowanie 
Suplementy, które wspierają nas w chronicznym stanie zapalnym, ale mogą też poprawić nasze procesy regeneracyjne to:

kreatyna - przydatna podczas rekompozycji sylwetki i powrotu do zdrowia, zapewnia odpowiednią 
podaż energii. Kreatyna działa nie tylko na rozwój mięśni, ale wpływa również na rozwój i neurogenezę 
tkanki nerwowej. 
antyoksydanty - substancje pomagające w walce z wolnymi rodnikami. Bardzo silny charakter 
przeciwzapalny wykazuje kurkumina czy sok z cierpkiej wiśni.
włączając aktywność fizyczną warto zwiększyć dzienną dawkę węglowodanów do około 3 - 5 g/kg 
masy ciała. 

Zdobądź wyższy poziom regeneracji 
Rytm dobowy - organizm i narządy funkcjonują względem pewnego 
rytmu. Poziomy hormonów zmieniają się w zależności od pory dnia.

Kortyzol (hormon stresu) odpowiada za wybudzenie (jest 
stymulowany od godziny 5-6), za podaż węglowodanów i gotowość 
do działania. W przeciągu dnia jego poziom maleje i jest najniższy 
wieczorem (kiedy odczuwamy zmęczenie i ciało się regeneruje). 

Melatonina (hormon snu), jest bardzo silnym antyoksydantem w 
naszym ciele. Jej poziom wzrasta wieczorem, gdy nadchodzi czas na 
sen i regeneracje. 

Rytm dobowy funkcjonuje w schemacie odbierania światła przez 
wzrok (światło niebieskie/światło żółte).


