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Wród m³odzie¿y o ró¿nej aktywnoci fizycznej wykonano badania oceny stanu od¿ywienia bia³kiem na podstawie iloci wydalanego azotu. Wykazano niezgodnoci wielkoci spo¿ycia bia³ka z zaleceniami ¿ywieniowymi zarówno wród
sportowców jak i osób o przeciêtnej aktywnoci fizycznej.

WSTÊP
Bia³ko jest o tyle istotnym sk³adnikiem diety m³odzie¿y uprawiaj¹cej sport, ¿e decyduje
nie tylko o przebiegu adaptacji organizmu do wysi³ku fizycznego czy szybkoci regeneracji
po pracy, ale równie¿ odpowiada za w³aciwe tempo rozwoju m³odego organizmu [10].
Dlatego wielkoæ spo¿ycia bia³ka wród m³odzie¿y o bardzo du¿ej aktywnoci fizycznej
wydaje siê byæ niezmiernie wa¿ne.
Zalecenia dla sportowców odnosz¹ce siê do spo¿ycia bia³ka s¹ niejednorodne i wzbudzaj¹ kontrowersje. Autorzy zaleceñ dla sportowców kieruj¹ siê ró¿nymi przes³ankami
i ró¿ne metody badañ wykorzystuje siê do oceny zapotrzebowania na bia³ko [17].
W zdecydowanej wiêkszoci prac iloci bia³a proponowane dla sportowców znacznie
przekraczaj¹ zalecenia dla przeciêtnych osób [3, 8, 9]. W pimiennictwie niezwykle rzadko
dyskutuje siê nad zaleceniami dla sportowców w okresie dojrzewania. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e wiêkszoæ sportowców to ludzie bardzo m³odzi, u których proces dojrzewania nie
zosta³ zakoñczony. Dlatego badania w tym zakresie s¹ niezwykle wa¿ne i potrzebne.
W wiêkszoci norm nie przewiduje siê sytuacji, w której m³odzie¿ potrzebowa³aby znacznych iloci bia³ka w diecie. Przeciwnie, w zaleceniach wydanych przez WHO podkrela
siê, ¿e nie ma koniecznoci zwiêkszania spo¿ycia bia³ka wród osób o zwiêkszonej aktywnoci fizycznej [4]. Skoro zalecenia dla m³odzie¿y o przeciêtnej aktywnoci fizycznej przekraczaj¹ zalecenia dla doros³ych, to nale¿a³oby oczekiwaæ, ¿e zalecenia dla m³odych spor-
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towców bêd¹ równie¿ przekracza³y wartoci proponowane dla doros³ych sportowców. Czynnikiem, który determinuje wielkoæ zapotrzebowanie jest intensywnoæ oraz czas trwania
wysi³ku [8, 15].
Celem pracy by³a ocena wielkoci spo¿ycia bia³ka w grupach m³odzie¿y o ró¿nej aktywnoci fizycznej w okresie wzmo¿onego treningu.
MATERIA£ I METODY
W badaniu wziê³o udzia³ 119 dziewcz¹t i ch³opców w wieku od 15 do 18 roku ¿ycia o ró¿nej
aktywnoci fizycznej. Wyró¿niono dwie grupy: nietrenuj¹cy  osoby o przeciêtnej aktywnoci fizycznej i trenuj¹cy  w tym sportowcy (karate, karate pocz¹tkuj¹cy, biegi d³ugodystansowe) i tancerze baletowi. Badania przeprowadzono w II seriach: pierwsze badanie  przed i drugie badanie  po
okresie wzmo¿onej aktywnoci fizycznej (obóz sportowy, okres przygotowañ do wystêpów). W podgrupie o najni¿szej aktywnoci (nietrenuj¹cy) wykonano jedn¹ seriê badañ.
Na podstawie iloci wydalanego mocznika w ca³odobowej zbiórce moczu obliczono spo¿ycie
bia³ka w diecie. Oznaczenia mocznika dokonano przeprowadzaj¹c reakcjê z ureaz¹, w wyniku której
powstaje amoniak i CO2, oraz z dehydrogenaz¹ glutaminow¹ poprzez pomiar poziomu amoniaku
uwolnionego z mocznika w reakcji redukcyjnej aminacji [17].
Wykonano równie¿ pomiary antropometryczne. Wyniki poddano analizie statystycznej przy pomocy programu Statistica 6.0. Wykonano testy ró¿nic dla grup o ma³ej liczebnoci.

WYNIKI
W Tabeli I przedstawiono rednie spo¿ycie bia³ka w pierwszej oraz drugiej serii badania
oszacowane na podstawie wydalanego azotu.
W wyniku podjêtych badañ nie zaobserwowano wiêkszych ró¿nic miêdzy pierwszym
a drugim badaniem. Ze wzglêdu na du¿e odchylenia standardowe wyniki przedstawiono
równie¿ przyporz¹dkowuj¹c poszczególne wartoci do przedzia³ów (Tabela II).
Ta b e l a I . Iloci spo¿ywanego bia³ka w badanych grupach
Protein intake in the investigated groups
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Ta b e l a I I . Struktura spo¿ycia bia³ka w poszczególnych grupach
Structure of protein intake in the investigated groups
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W grupie nietrenuj¹cych obserwowano wiêksz¹ liczbê osób, u których spo¿ycie bia³ka
przekracza³o 0,8 g/kg. W wielu przypadkach by³y to wartoci przekraczaj¹ce polskie normy ¿ywieniowe. W grupie trenuj¹cych ch³opców u wiêkszoci wykazano spo¿ycie przekraczaj¹ce wartoci 1,4 g/kg, a 10 osób mieci³o siê w przedziale 0,8-1,4 g/kg. Trenuj¹ce
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Ryc. 1. Zale¿noæ iloci wydalanego moczu od spo¿ycia bia³ka
Influence of protein intake on urine excretion
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dziewczêta w wiêkszoci przypadków spo¿ywa³y bia³ko w ilociach mniejszych ni¿ 1,4 g/kg.
Zarówno w grupie trenuj¹cych dziewcz¹t jak i ch³opców zdarza³y siê przypadki spo¿ycia
bia³ka poni¿ej 0,8 g/kg.
Testy ró¿nic nie wykaza³y istotnych statystycznie ró¿nic w spo¿yciu bia³ka przed i po
okresie wzmo¿onej aktywnoci fizycznej.
Wykazano zale¿noæ istotn¹ statystycznie pomiêdzy iloci¹ spo¿ytego bia³ka a iloci¹
wydalanego moczu, co zilustrowano na rycinie 1.
DYSKUSJA
Karate jest dyscyplin¹ sportu z przewag¹ elementów szybkociowych, dlatego spo¿ycie
bia³ka powinno oscylowaæ wokó³ wartoci 1,7 g/ kg m.c. [3]. W badaniach prowadzonych
na grupie zawansowanych zawodników karate w Japonii uzyskano nieco ni¿sze wartoci
(1,38 g/kg) [16]. Nale¿yta poda¿ bia³ka w tej grupie jest wa¿na równie¿ ze wzglêdu na
liczne elementy treningu si³owego stosowanego w karate. Aby efekt anaboliczny tego treningu nie zosta³ zniweczony, potrzebny jest pe³en zestaw aminokwasów egzogennych
w diecie [2].
Zawodnicy biegów d³ugodystansowych obci¹¿ani s¹ wysi³kiem o charakterze tlenowym,
w zwi¹zku, z czym iloæ bia³ka w diecie powinna wynosiæ, co najmniej 1,4 g/kg m.c. [3,
15]. Bia³ko w tej iloæ spo¿ywali ch³opcy, natomiast u dziewcz¹t poda¿ wynosi³a jedynie
1,18 g/kg m.c. w pierwszym badaniu i 1,17 g/kg m.c. w drugim. Iloci te tylko w niewielkim
stopniu przekracza³y zalecenia dla dziewcz¹t w wieku 16-18 lat o przeciêtnej aktywnoci
fizycznej, wynosz¹ce 0,83 g/kg m.c [19]. Jak wiadomo, w sportach, w których jednorazowy
wysi³ek przed³u¿a siê w czasie, bardzo istotn¹ rolê w energetyce pracy miêniowej odgrywaj¹ aminokwasy rozga³êzione [3].
Tancerze baletowi spo¿ywali 1,56 g bia³ka/kg m.c. przed pierwszym badaniem oraz 1,63 g
bia³ka/kg m.c. przed drugim badaniem. Wydaj¹ siê byæ to iloci bia³ka wystarczaj¹ce dla
osób obci¹¿onych wysi³kiem, opartym na przemianach zarówno tlenowych jak i beztlenowych. Natomiast dziewczêta przyjmowa³y w diecie iloci bia³ka przekraczaj¹ce w niewielkim stopniu zapotrzebowanie dla m³odzie¿y sedentarnej, co jest sytuacj¹ niepokoj¹c¹ i zapewne ograniczaj¹c¹ mo¿liwoci wysi³kowe badanych osób.
Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na wartoci odchyleñ standardowych we wszystkich grupach, wiadcz¹cych o du¿ym zró¿nicowaniu iloci spo¿ywanego bia³ka w diecie. W wielu
przypadkach mo¿e oznaczaæ to znacz¹ce przekroczenie lub niezrealizowanie zaleceñ spo¿ycia bia³ka.
W Tabeli II przedstawiono liczbê osób w poszczególnych grupach, w których spo¿ycie
bia³ka kszta³towa³o siê na ró¿nych poziomach. Wynika z niej, ¿e osoby trenuj¹ce w wiêkszej czêci spo¿ywa³y bia³ko w ilociach przekraczaj¹cych 0,8 g/kg masy cia³a. Nale¿y
równie¿ zwróciæ uwagê na wysokie spo¿ycie bia³ka wród wielu osób w grupach nietrenuj¹cych. Na ogó³ wysokie spo¿ycie bia³ka poci¹ga za sob¹ poda¿ znacznej iloci t³uszczu,
czego mo¿na spodziewaæ siê w tym przypadku w grupie osób sedentarnych.
Znacz¹co niski udzia³ bia³ka w diecie osób obci¹¿onych wysi³kiem fizycznym, oprócz
braku po¿¹danych i oczekiwanych zmian wywo³anych treningiem sportowym, mo¿e wywo³ywaæ wiele negatywnych konsekwencji zdrowotnych. Badane osoby by³y w wieku intensywnego rozwoju fizycznego, dlatego te¿ brak zapewnienia im odpowiedniego sposobu
¿ywienia mo¿e powodowaæ spowolnienie rozwoju oraz wywo³aæ okrelone skutki zdrowot-
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ne w póniejszym doros³ym ¿yciu. Osoby podejmuj¹ce trening sportowy oczekuj¹ pozytywnych zmian zdrowotnych w swoim organizmie. Jeli dieta nie dostarcza niezbêdnych
sk³adników od¿ywczych, trening mo¿e staæ siê elementem wyniszczaj¹cym organizm. Aby
do tego nie dopuciæ, nale¿y miêdzy innymi zwróciæ uwagê na wielkoæ spo¿ycia bia³ka,
tak istotnego w rozwoju organizmu [6, 14]. Dostosowanie spo¿ycia bia³ka do potrzeb jest
równie¿ istotne z punktu widzenia obrony organizmu przed reaktywnymi formami tlenu.
Uszkodzone aminokwasy trac¹ swoj¹ aktywnoæ biologiczn¹ i staj¹ siê bezu¿yteczne dla
organizmu [5, 11]. Zbilansowana dieta w tym zakresie, daje mo¿liwoæ podnoszenia potencja³u antyoksydacyjnego i w przypadku osocza, przenoszenia ciê¿aru obrony na bia³ka.
Nastêpstwem intensywnego wysi³ku fizycznego jest równie¿ zjawisko proteinurii i na tej
drodze dochodzi równie¿ do utraty pewnych iloci bia³ka [13].
Zwiêkszaj¹c spo¿ycie bia³ka nale¿y pamiêtaæ o dostarczeniu odpowiedniej iloci wapnia. Spo¿ycie du¿ych iloci bia³ek mo¿e zwiêkszyæ wydalanie wapnia z moczem, dlatego
Heaney proponuje, aby spo¿ycie wapnia i bia³ka by³o zgodne z proporcj¹ 20 mg : 1 g w celu
nale¿ytej ochrony uk³adu kostnego [7]. Metabolizm aminokwasów egzogennych w trakcie
wysi³ku mo¿e powodowaæ ich zu¿ywanie, które nie wyra¿a siê przez wzrost poziomu azotu
wydalanego z organizmu. Azot ten mo¿e byæ oszczêdzany i przenoszony w reakcji transaminacji z aminokwasów egzogennych na ketokwasy. Powstaj¹cy w ten sposób niedobór
aminokwasów egzogennych mo¿e niekorzystnie oddzia³ywaæ na reakcje anaboliczne zachodz¹ce w organizmie [1, 3]. Aminokwasy egzogenne odgrywaj¹ równie¿ kluczow¹ rolê
w przemianach glukoneogenezy. Dlatego w okresie zwiêkszenia obci¹¿eñ treningowych
nale¿y kontrolowaæ poda¿ bia³ka. Wskazana jest suplementacja zarówno bia³kiem jak
i pojedynczymi aminokwasami [12].
W trakcie wysi³ku fizycznego mo¿e dochodziæ do utraty znacz¹cych iloci wody z organizmu. Spo¿ycie du¿ych iloci bia³ka mo¿e dodatkowo spotêgowaæ ten efekt. Utrata wody
z organizmu powinna byæ uzupe³niana w trakcie trwania pracy i po jej zakoñczeniu.
W pracy tej wykazano istotn¹ statystycznie zale¿noæ objêtoci wydalanego moczu od poziomu spo¿ycia bia³ka (p<0,05). Przy du¿ej poda¿y bia³ka objêtoæ wydalonego moczu
przekracza³a nawet 2200 ml (Ryc. 1).
WNIOSKI
1. W grupach osób o przeciêtnej aktywnoci fizycznej obserwowano przypadki spo¿ycia
bia³ka nie zgodnego z normami ¿ywienia.
2. Wród trenuj¹cych ch³opców zanotowano przypadki zbyt niskiego spo¿ycia bia³ka,
wród trenuj¹cych dziewcz¹t spo¿ycie bia³ka dalekie by³o od zaleceñ dla sportowców.
3. Okres zwiêkszonych obci¹¿eñ wysi³kiem (obóz sportowy, okres przygotowañ do wystêpów) nie wp³ywa³ na wielkoæ spo¿ycia bia³ka w badanej grupie osób trenuj¹cych.
4. Wraz ze wzrostem spo¿ycia bia³ka wzrasta³o wydalanie wody z organizmu.
5. Konieczne jest opracowanie norm ¿ywienia dla m³odzie¿y uprawiaj¹cej sport wyczynowy.
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PROTEIN INTAKE IN SELECTED YOUTH GROUPS OF DIFFERENT PHYSICAL ACTIVITY
AND REQUIREMENTS FOR ATHLETES
Summary
The aim of the study was to investigate protein intake in groups of different physical activity. The
research was undertaken over a group of young people of different physical activity (age group
15-18 years) including ballet dancers, karate fighters, cross runners as well as adolescents of average
physical activity (female and male). The investigation was performed in two series. The first  before
intense exercise training and the second  after intense exercise training. In control group there was
only one series. Urea was estimated by using urease which converts urea into ammonia, CO2 and
glutamic dehydrogenase reaction via measurements of ammonia derived from urea. The amounts of
urea were applied for counting quantity of consumed proteins. In the physically active groups the
protein intake was too low in comparison to required.
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