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Przeprowadzono badania i oceniono spo¿ycie witamin C i E, stan wysycenia
organizmu tymi witaminami oraz ich wp³yw na wydolnoæ fizyczn¹ m³odzie¿y
uprawiaj¹cej sporty o charakterze wytrzyma³ociowo-szybkociowym, takie jak
p³ywanie, kajakarstwo i wiolarstwo. Wykazano, ¿e m³odzi zawodnicy od¿ywiali
siê prawid³owo, tak¿e w zakresie zaopatrzenia w witaminy C i E, stan wysycenia
organizmu tymi witaminami by³ optymalny, a wydolnoæ fizyczna statystycznie
istotnie wzrasta³a pod wp³ywem od¿ywiania wzbogaconego w dodatkowe iloci
witaminy C w postaci owoców kiwi i witaminy E w kapsu³kach.

WSTÊP
Jednym z warunków dobrej wydolnoci fizycznej m³odzie¿y uprawiaj¹cej sport jest racjonalne od¿ywianie, w którym nale¿y miêdzy innymi zwróciæ uwagê na odpowiedni¹ poda¿
witamin antyoksydacyjnych.
Jest to szczególnie wa¿ne, poniewa¿ wysi³ek fizyczny jest jednym z czynników zak³ócaj¹cych równowagê oksydacyjno-antyoksydacyjn¹ organizmu, czego wyrazem jest wzrost
iloci reaktywnych form tlenu (RFT). Zmiany te wystêpuj¹ szczególnie podczas intensywnego wysi³ku fizycznego i mog¹ prowadziæ do powstania stresu oksydacyjnego, zw³aszcza
przy niewydolnej obronie antyoksydacyjnej. A to, jak wynika z wielu badañ [6, 11, 16, 21,
29, 34], mo¿e byæ jedn¹ z przyczyn prowadz¹cych do spadku wydolnoci fizycznej.
Dlatego te¿ celowym by³oby dodatkowe wzbogacenie ¿ywnoci w witaminy antyoksy-
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dacyjne, co nie tylko wzmacnia³oby, ale tak¿e wp³ywa³oby hamuj¹co na procesy oksydacyjne, zmniejszaj¹c skutki dzia³ania wolnych rodników.
Dlatego te¿ w prezentowanej pracy dokonano oceny dziennego spo¿ycia witamin antyoksydacyjnych C i E oraz wysycenia tymi witaminami organizmów m³odych sportowców,
otrzymuj¹cych dodatkowe iloci w postaci owoców (wit. C) i preparatu farmaceutycznego
(wit. E). Podjêto tak¿e próbê okrelenia wspó³zale¿noci pomiêdzy tym sposobem ¿ywienia a ogóln¹ wydolnoci¹ fizyczn¹ organizmu.
MATERIA£ I METODY
Badania przeprowadzono na 60 m³odych sportowcach, uczniów Szkó³ Mistrzostwa Sportowego
w Poznaniu, uprawiaj¹cych dyscypliny o charakterze wytrzyma³ociowo-szybkociowym (p³ywanie, kajakarstwo i wiolarstwo), z których grupa I (30 osób) od¿ywia³a siê zgodnie z zalecanymi
normami wy¿ywienia, a grupa II licz¹ca równie¿ 30 osób przez okres 21 dni otrzymywa³a ³¹cznie
z po¿ywieniem dodatkowo 200mg witaminy C zawartej w owocach kiwi oraz 300mg witaminy E
w postaci preparatu farmaceutycznego.
Grupê sportowców stanowili ch³opcy w wieku od 15 do 17 lat, których wzrost i masa cia³a kszta³towa³y siê odpowiednio w granicach od 171 cm do 185 cm i od 66 kg do 80 kg, a stan ich zdrowia,
wed³ug opinii lekarza sportowego, kwalifikowa³ badan¹ grupê do uprawiania tych dyscyplin sportowych. Zarówno zawodnicy, jak i ich opiekunowie, wyrazili zgodê na uczestniczenie w eksperymencie. Uzyska³ on tak¿e aprobatê Komisji Etyki Badañ Naukowych przy AM w Poznaniu.
Przed rozpoczêciem badañ przez okres 10 dni, jak równie¿ podczas ich trwania, przeprowadzono
ocenê ca³odziennego jad³ospisu na podstawie danych z wywiadu o spo¿yciu z ostatnich 24 godzin
[9]. Pozwoli³o to w przybli¿eniu okreliæ iloæ witamin C i E, które m³odzi zawodnicy przyjmowali
z po¿ywieniem. Ponadto w ka¿dej z grup m³odych sportowców na pocz¹tku i pod koniec cyklu
badawczego oceniano wydolnoæ fizyczn¹ na podstawie próby stopnia (tzw. step-testu) wed³ug
Mazura i wsp. [17]. Próbê tê wykonywano w dobrze przewietrzonej sali gimnastycznej, w godzinach przedpo³udniowych, co najmniej w 1,5-2 godzin po posi³ku. Poprzedza³ j¹ 30. minutowy odpoczynek, po którym m³odzi zawodnicy w stroju gimnastycznym byli instruowani o celu i przebiegu
badania. Mia³o to na celu prawid³owe wykonanie testu.
Do przeprowadzenia badania wykorzystywano standaryzowan¹ ³awkê szwedzk¹ o wysokoci
30 cm i d³ugoci 4m, taktomierz oraz stoper. Wchodzenie na ³awkê i schodzenie odbywa³o siê
z czêstotliwoci¹ 30 razy na minutê w ci¹gu 5 minut. W czasie 4 taktów badany na pierwszy takt
stawia³ jedn¹ stopê na ³awce, na drugi  drug¹ stopê, na trzeci  stopê pierwsz¹ na pod³odze, a na
czwarty dostawia³ drug¹. Na ³awkê badany wchodzi³ w pozycji pionowej, bez wykonywania wspó³ruchów ramion.
Po wykonaniu æwiczenia badany siada³ na ³awce i po up³ywie pierwszej minuty dokonywano
pomiaru têtna. Wskanik wydolnoci obliczano wed³ug wzoru:
u

:: 

przy czym:

W 

uS

Ww  wskanik wydolnoci
t  czas trwania æwiczenia [s]
p  czêstoæ têtna na minutê mierzona w 1-szej minucie po zakoñczonym wysi³ku
5,5  sta³y wspó³czynnik
Tak¿e w ka¿dej z tych grup na pocz¹tku i pod koniec dowiadczenia, oznaczano zawartoæ witaminy C i E w surowicy krwi metod¹ wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) [7, 12]
przyjmuj¹c, ¿e dla zagwarantowania optymalnej wartoci nasycenia tkanek ustrojowych, stê¿enie
witaminy C w surowicy powinno wynosiæ od 0,6 do 2,0 mg/dl, a witaminy E od 0,4 do 1,04 mg/dl [5].
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Uzyskane wyniki poddano analizie wariancji, uprzednio sprawdzaj¹c za³o¿enia normalnoci
i jednorodnoci wariancji testami Hartleya, Cochrana i Barletta, w której zweryfikowano hipotezê
o równoci rednich zmian zawartoci witamin C i E w surowicy krwi oraz dla wskanika wydolnoci fizycznej w grupach sportowców, otrzymuj¹cych normalne po¿ywienie oraz wzbogacone w dodatkowe iloci analizowanych witamin [20].

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Analiza sposobu ¿ywienia
Oceniaj¹c sposób ¿ywienia badanych sportowców, przede wszystkim okrelano przeciêtne spo¿ycie witamin C i E z pokarmem na podstawie wywiadu z ostatnich 24 godzin
i wynika z niego, ¿e rednie dzienne spo¿ycie witaminy C (100mg) i E (15-20mg) zbli¿one
by³o do zalecanych norm dla tej grupy zawodników [6, 11].
Jest to korzystna cecha ocenianego wy¿ywienia, która pozwala przypuszczaæ, ¿e w badanej populacji znaczny odsetek posi³ków zawiera³ prawid³owo skomponowane jad³ospisy,
uzupe³nione produktami spo¿ywczymi bêd¹cymi dobrymi ród³ami witamin C i E.
A taka struktura posi³ków zapewnia m³odym sportowcom prawid³owy model ¿ywieniowy, co przy dobrej wydolnoci fizycznej pozwala osi¹gn¹æ sukcesy w uprawianych przez
nich dyscyplinach sportowych [6, 11, 15].
Ocena stanu wysycenia
Ocenê stanu wysycenia organizmu badanych sportowców witaminami C i E przeprowadzono oznaczaj¹c ich zawartoci w surowicy krwi [7, 12], a rednie wyniki zawodników
od¿ywiaj¹cych siê normalnie (grupa I) oraz otrzymuj¹cych po¿ywienie wzbogacone w dodatkowe iloci tych witamin (grupa II) przedstawiono w tabeli I.
Z danych w niej zawartych wynika, ¿e rednie stê¿enie witaminy C na pocz¹tku i pod
koniec dowiadczenia wynosi³o odpowiednio: 0,92 mg/dl i 0,78 mg/dl oraz 0,92 mg/dl
i 1,94 mg/dl a dla witaminy E 0,91 mg/dl i 0,69 mg/dl oraz 0,91mg/dl i 1,32 mg/dl, przy
czym istotne jest to, ¿e nie odbiega³y one od przyjêtych norm. Takie wartoci wskazuj¹ na
dobre wysycenie tkanek i p³ynów ustrojowych, zapewniaj¹c prawid³owe funkcjonowanie
komórek i tkanek, co warunkowaæ mo¿e dobr¹ wydolnoæ fizyczn¹ organizmu badanych
zawodników [10, 13, 19, 24, 32]. Z uzyskanych danych obliczono rednie przyrosty ocenianych witamin dla badanej populacji sportowców, a nastêpnie poddano analizie statystycznej.
Przeprowadzona analiza dowiod³a, ¿e rednie zawartoci witaminy C (1,01 mg/dl) i E
(0,40 mg/dl) w grupie II zawodników otrzymuj¹cych po¿ywienie wzbogacane w dodatkowe iloci witamin, s¹ znacz¹co wy¿sze (p<0,01) od rednich zmian zawartoci witaminy C
(-0,14 mg/dl) i E (-0,22 mg/dl) dla grupy I nie otrzymuj¹cej dodatkowo z po¿ywieniem
tych witamin (ryc.1). Zaobserwowany zatem spadek zawartoci witamin C i E w surowicy
krwi w pierwszej grupie badanych zawodników mo¿e byæ zwi¹zany z uaktywnieniem siê
endogennych antyoksydantów niezbêdnych do ³agodzenia skutków dzia³ania reaktywnych
form tlenu, powsta³ych w trakcie stresu oksydacyjnego wywo³anego wysi³kiem fizycznym.
Istnieje wiêc wyrana potrzeba wzbogacania od¿ywiania sportowców w witaminy antyoksydacyjne, co przyczynia siê nie tylko do wzmocnienia antyoksydantów endogennych,
ale równie¿ do zahamowania procesów oksydacyjnych [1, 3, 22, 26, 31].
Szczególne znaczenie w ¿ywieniu sportowców ma równoczesna poda¿ witamin C i E.
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rednie zawartoci witamin C I E w surowicy krwi w badanych grupach zawodników
(w mg/dl)
Mean vitamin C and E concentrations in the blood serum of the examined groups of
sportsmen (in mg/dl)





UHGQLD]DZDUWR üZL WDPL Q\&

UHGQL D]DZDUWR üZLWDPLQ\(




*UXS\]DZRGQLNyZ












QDSRF] WNX

SRGNRQLHF

QDSRF] WNX

SRGNRQL HF

GR ZLDGF]HQL D

GR ZL DGF]HQL D

GR ZLDGF]HQL D

GR ZL DGF]HQLD


*UXSD,]DZRGQLNyZ
RWU]\PXM FD \ZQR ü
QL HZ]ERJDFRQ 









6'

6'

6' 

6' 

ZZLWDPLQ\&L (


*UXSD, ,]DZRGQL NyZ
RWU]\PXM FD \ZQR ü
Z]ERJDFRQ 
ZZLWDPLQ\&L (



6'







6'

6' 

6' 



Jak wiadomo, witamina C dzia³a ochronnie w stosunku do witaminy E poprzez regeneracjê
rodnika tokoferolowego, w zwi¹zku z tym nastêpuje zmniejszenie liczby nadtlenków lipidowych we krwi i spowolnienie procesów oksydacyjnych w organizmie [8, 14, 23, 25, 28].
Konsekwencj¹ tych zmian jest miêdzy innymi zmniejszenie zad³u¿enia tlenowego i mo¿liwoæ oddzia³ywania na wydolnoæ fizyczn¹ organizmu ocenianych sportowców.
Ocena wydolnoci fizycznej
Przeprowadzone badania w³asne, jak równie¿ innych autorów [2, 4, 6, 11, 18, 22, 24, 27,
30, 31, 32, 33, 34] wskazuj¹, ¿e dodatkowe podawanie witamin mo¿e byæ pomocne
w podnoszeniu ogólnej wydolnoci organizmu, zapobiega bowiem obni¿eniu siê obrony
antyoksydacyjnej (TAS), ograniczaj¹c aktywnoæ RFT. Uzyskane podczas testu wyniki
przedstawione w tabeli II, zarówno na pocz¹tku i pod koniec dowiadczenia pozwoli³y
wed³ug kryteriów Gruszczyñskiego i Mazura [17] zakwalifikowaæ badan¹ populacjê sportowców do zawodników o wydolnoci fizycznej wysokiej. I tak dla grupy I zawodników
od¿ywiaj¹cych siê normalnie rednia wartoæ ocenianego wskanika wynosi³a odpowiednio: 54,5 (±8,0) i 53,3 (±7,7), a dla grupy II otrzymuj¹cej ³¹cznie z po¿ywieniem dodatkowe iloci witamin C i E odpowiednio: 55,1 (±7,9) i 58,2 (±6,8). Uzyskane wartoci poddano analizie statystycznej obliczaj¹c rednie przyrosty wskanika wydolnoci fizycznej
i wynika z niej, ¿e rednie przyrosty (3,1) wskanika wydolnoci fizycznej dla zawodników
otrzymuj¹cych dodatkowe iloci witamin C i E z po¿ywieniem (grupa II) ró¿ni¹ siê istotnie
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Ryc. 1. rednie przyrosty zawartoci witaminy C i E w surowicy krwi u badanej populacji zawodników.
Fig. 1. Mean increments of vitamins C and E in the blood serum of the examined population of
sportsmen.

(p<0,01) od rednich przyrostów (-1,2) wskanika wydolnoci fizycznej grupy I od¿ywiaj¹cej siê normalnie, bez dodatkowego wzbogacania w witaminy (Ryc. 2).
Reasumuj¹c, mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e dla osi¹gniêcia dobrych wyników sportowych,
oprócz d³ugiego racjonalnego treningu, konieczne jest tak¿e odpowiednie od¿ywianie. Ca³odzienna racja pokarmowa powinna dostarczaæ organizmowi, wraz ze wszystkimi niezbêdnymi sk³adnikami pokarmowymi, równie¿ witaminy. Ich niedobór lub brak wp³ywaæ mo¿e
na stan zdrowotny organizmu i uniemo¿liwiaæ uzyskanie oczekiwanych wyników i sukcesów w uprawianej przez zawodnika dyscyplinie sportowej.
Jednoczenie dla zobiektywizowania powy¿szych badañ, celowe by³oby przeprowadzenie ich na wiêkszej populacji, z zastosowaniem testów wysi³kowych, w których pomiar
wskaników fizjologicznych dokonywany by³by podczas wysi³ku z odpowiednim obci¹¿eniem.
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rednie wartoci wskanika wydolnoci fizycznej w badanych grupach zawodników
Average values of physical factor among examined groups of sportsman
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Ryc. 2. rednie przyrosty wskanika wydolnoci fizycznej badanej populacji zawodników.
Fig. 2. Mean increments of the physical efficiency index in the examined population of sportsmen.
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WNIOSKI
1. Uzupe³nienie od¿ywiania sportowców witaminami C i E sprzyja³o lepszemu wysyceniu organizmu tymi witaminami
2. Suplementacja witaminami C i E znacz¹co wp³ywa³a na wydolnoæ fizyczn¹ badanych zawodników.
A. K. Hy¿yk, J. Romankow
THE EVALUATION OF THE STATE OF SATURATION OF THE ORGANISM
WITH ANTIOXIDANT VITAMINS C AND E AND THEIR INFLUENCE
ON THE PHYSICAL EFFICIENCY OF YOUNG SPORTSMEN
Summary
The presented research project involved investigations aiming at assessing, on the basis of the
consumption anamnesis from the last 24 hours, the method of nutrition concerning the supply with
vitamin C and E, the state of saturation of the organisms with these vitamins by determining their
concentrations in the blood serum employing the high performance liquid chromatography (HPLC)
method and, on the basis of the step test (according to Mazur and co-workers), the physical efficiency of young persons practicing various sports of the endurance  high-speed nature such as swimming, canoeing and rowing.
Investigations were carried out in two 30-person groups of which one ate food supplemented with
C and E vitamins, whereas the other one obtained plain, unsupplemented food.
In the course of the performed experiments, it was found that young sportsmen were nourished
properly and adequately to the sports disciplines they practiced. It also referred to the supply in
vitamins C and E. The state of the saturation of their organisms with these vitamins was optimal as
evidenced by their concentrations in the blood serum and their physical efficiency was quite satisfactory.
The performed statistical analysis showed a significant correlation between the nutrition of sportsmen supplemented with vitamin C in the form of kiwi fruits and vitamin E in capsules and their
physical efficiency.
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