
8. STRESZCZENIE 

Biegi długodystansowe zaliczane są do grupy sportów wytrzymałościowych. 

Zawodnicy uprawiający dyscypliny sportowe opierające się na wysiłkach 

wytrzymałościowych, często dążą do znacznego obniżenia masy ciała, zwłaszcza zawartości 

tkanki tłuszczowej, w celu zwiększenia możliwości wysiłkowych, poprawy szybkości, 

zdolności motorycznej oraz całkowitej wydolności organizmu. Na wydolność fizyczną wpływ 

ma prawidłowo zaplanowany trening, czynniki genetyczne, psychika (motywacja) oraz 

środowisko zewnętrzne. Niezwykle istotną funkcję spełnia również zbilansowany plan 

żywieniowy i odpowiednia suplementacja. Aktywność fizyczna, mimo wielu korzyści 

zdrowotnych wywieranych na organizm człowieka, może powodować również niekorzystne 

skutki. Zwiększać się może ryzyko nudności, wymiotów, bólów brzucha czy biegunek.                  

W sportach wytrzymałościowych problemy te dotyczyć mogą nawet 70% zawodników.  

Celem pracy była ocena sposobu żywienia oraz wpływu zastosowanej 

probiotykoterapii na zmniejszenie występowania zaburzeń żołądkowo-jelitowych oraz 

wybrane parametry określające stan zapalny ustroju, skład ciała, wydolność krążeniowo-

oddechową oraz wybrane parametry biochemiczne w surowicy biegaczy długodystansowych. 

Badaniem interwencyjno-obserwacyjnym zostało objętych 70 osób spełniających 

kryteria włączenia. Badania realizowane były w Zakładzie Dietetyki i Żywienia Klinicznego 

na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB, Klubie Fitness Maniac Gym w Białymstoku oraz                       

w Zakładzie Diagnostyki Hematologicznej i Zakładzie Diagnostyki Biochemicznej 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Badanie było randomizowane                        

z zastosowaniem próby podwójnie zaślepionej. Do podziału zawodników na grupę G1 oraz 

G2 użyto losowania prostego bez zwracania. Co druga osoba z operatu losowania stanowiła 

grupę G1 (n=35) a pozostałe grupę G2 (n=35). Czynnikiem interwencyjnym był probiotyk 

wieloszczepowy SANPROBI BARIERR firmy Sanprobi Sp. z o.o., lub placebo. Zawodnicy 

stosowali probiotyk/placebo przez trzy miesiące w dawce 2x2 kapsułki dziennie (2,5 x 10
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CFU/g (1 kapsułka)). Grupie G1 podano preparat oznaczony literą A, natomiast grupie G2 

preparat oznaczony literą B. Zarówno zawodnicy jak i badacze nie byli poinformowani                         

o rodzaju przyjmowanej kapsułki (probiotyk lub placebo). Do przeprowadzenia badań 

uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego, nr RI-002/81/2017. 

Badanie składało się z dwóch etapów, a każdy etap wiązał się z odbyciem przez 

badanych zawodników trzech wizyt. Pierwsza z nich obejmowała kwalifikację do badania, 

wydanie do uzupełnienia autorskiej ankiety oraz 3-dniowych dzienniczków żywieniowych. 

Na drugiej wizycie wykonano analizę składu ciała i test określający wydolność krążeniowo-



oddechową na bieżni medycznej. Co drugiej osobie wydano preparat A, pozostałym preparat 

B. W trakcie trzeciej wizyty, każdemu zawodnikowi została pobrana krew z żyły łokciowej                          

w ilości 10 ml do badań morfologicznych (morfologia krwi z rozmazem, profil lipidowy, 

stężenie glukozy na czczo, stężenie białka C-reaktywnego oraz jonogram). Etap końcowy 

(W2) obejmował podobne trzy wizyty, gdzie wizyta pierwsza została wykonana po 3 

miesiącach przyjmowania przez zawodników preparatu A lub B i wzięło w niej udział 66 

zawodników. 

W badanych grupach kobiet i mężczyzn poddano analizie rodzaj oraz częstość 

występowania zaburzeń żołądkowo-jelitowych (uczucia zgagi, występowania zaparć oraz 

biegunek). Uniemożliwienie startu w zawodach przez występowanie zaburzeń ze strony 

przewodu pokarmowego zadeklarowało 50% kobiet grupy G1, 67% kobiet grupy G2, 55% 

mężczyzn grupy G1 jak również 85% mężczyzn grupy G2. Po trzech miesiącach badań 

możliwość udziału w zawodach bez występowania zaburzeń żołądkowo-jelitowych zgłosiło 

100% kobiet grupy G1, 83% kobiet grupy G2, 95% mężczyzn grupy G1 oraz 96% mężczyzn 

grupy G2. Różnice w grupach nie były istotne statystycznie. Uczucie zgagi występujące 

głównie w czasie treningów i zawodów deklarowało 43% kobiet grupy G1, 50% kobiet grupy 

G2, 45% mężczyzn grupy G1 oraz 31% mężczyzn grupy G2. Po trzech miesiącach badań 

uczucie zgagi zmniejszyło się u większości badanych tj. 57% kobiet grupy G1, 50% kobiet 

grupy G2, 45% procent mężczyzn grupy G1 oraz 46% mężczyzn grupy G2 i żaden                           

z zawodników nie zaobserwował zwiększenia się częstości występowania tego typu objawów 

(różnice w grupach nieistotne statystycznie). Zdecydowana większość osób (79% kobiet 

grupy G1, 67% kobiet grupy G2 oraz 60% mężczyzn grupy G1 i 81% mężczyzn grupy G2) 

zgłaszała występowanie biegunek, najczęściej w czasie trwania treningów, rzadziej 

występowały one w czasie trwania zawodów. Po 3 miesiącach badań wykazano zmniejszenie 

się tych objawów u większości osób badanych tj. 57% kobiet grupy G1, 67% kobiet grupy 

G2, 40% mężczyzn grupy G1 oraz 65% mężczyzn grupy G2 (różnice w grupach nieistotne 

statystycznie). Występowanie zaparć deklarowało 64% kobiet grupy G1 oraz 67% kobiet 

grupy G2. Po trzech miesiącach stosowania probiotyku/placebo stwierdzono zmniejszenie 

występowania zaparć u 57% kobiet grupy G1 jak i 33% kobiet grupy G2 (nie wykazano 

różnic istotnnych statystycznie). Natomiast zaparcia na zmianę z biegunkami obserwowano 

wśród kobiet zarówno grupy G1 (43%) jak i grupy G2 (50%), najrzadziej wśród mężczyzn 

grupy G1 (25%) oraz grupy G2 (8%). Stwierdzono, że trzymiesięczna interwencja 

probiotykiem/placebo zmniejszyła te objawy u 93% kobiet grupy G1, 100% kobiet G2, 90% 

mężczyzn grupy G1 oraz 88% mężczyzn grupy G2 (różnice nieistotne statystycznie).  



Po trzech miesiącach badań w obu badanych grupach (G1 i G2) obserwowano 

obniżenie stężenia białka C-reaktywnego. Różnice nie były istotne statystycznie. Stężenie                

w surowicy TNF-alfa po trzech miesiącach badań obniżyło się zarówno wśród kobiet jak                   

i mężczyzn, obu badanych grup i różnice te wykazywały wysoką istotność statystyczną (w 

grupie kobiet G1 p=0,003, mężczyzn z grupy G1 p=0,001, oraz mężczyzn z grupy G2 gdzie 

p=0,016). Natomiast obniżenie stężenia TNF-alfa w grupie kobiet G2 były bliskie istotności 

statystycznej (p=0,074). Po trzech miesiącach badań, stwierdzono także obniżenie stężenia 

IL-6 u 14% kobiet grupy G1, 17% kobiet grupy G2 oraz 20% mężczyzn grupy G1 i 23% 

mężczyzn grupy G2. Wzrost stężenia IL-6 w stosunku do badania wstępnego stwierdzono                 

u 10% mężczyzn grupy G1 oraz 12% mężczyzn z grupy G2. Różnice w grupach nie były 

istotne statystycznie. 

Analizie poddano wybrane parametry oceniające wydolność krążeniowo-oddechową 

badanych mężczyzn oraz kobiet. Po trzech miesiącach badań w grupie kobiet G1 wykazano 

wzrost wszystkich parametrów oceniających wydolność krążeniowo-oddechową z wyjątkiem 

rezerwy oddechowej oraz progu beztlenowego (AT). W grupie kobiet G2 wykazano 

natomiast niekorzystne obniżenie stężenia maksymalnego poboru tlenu, wentylacji 

minutowej, zdolności wysiłkowej, rezerwy oddechowej oraz progu beztlenowego. Po 3 

miesiącach badań w grupie mężczyzn G1, zaobserwowano istotny statystycznie wzrost 

maksymalnego poboru tlenu (p=0,017), objętości oddechowej (p=0,013), wydolności ogólnej 

organizmu (p=0,036), rezerwy oddechowej (p=0,020) oraz zdolności wysiłkowej (p=0,036). 

Nie obserwowano takich korzystnych zmian w grupie kontrolnej.  

Analizie poddano parametry antropometryczne. W grupie kobiet stosujących 

probiotyk G1 zaobserwowano obniżenie BFM (kg), PBF (%) oraz VAT (cm
2
). W grupie 

kobiet stosujących placebo G2 zaobserwowano nieznaczny wzrost całkowitej zawartości 

tkanki tłuszczowej w organizmie, oraz spadek zawartości tkanki tłuszczowej trzewnej. Po 

trzymiesięcznej obserwacji (z interwencją probiotykiem) stwierdzono w grupie mężczyzn G1 

istotne statystycznie obniżenie: TBW (kg) (p=0,019), FFM (kg) (p=0,019) oraz SMM (kg) 

(p=0,022). W grupie mężczyzn G2 po trzech miesiącach nie odnotowano żadnych zmian 

istotnych statystycznie pod względem parametrów składu ciała. 

Po 3 miesiącach badań w grupie kobiet stosujących probiotyki (G1) wykazano 

tendencję wzrostową stężenia sodu, potasu oraz żelaza (nieistotną statystycznie). W grupie 

kobiet przyjmującej placebo nieistotnie obniżyło się stężenie żelaza. W obu badanych 

grupach mężczyzn wykazano obniżenie stężenia wapnia w surowicy ale wynik istotny 

statystycznie zaobserwowano jedynie w grupie G1 (p=0,011). Stężenie magnezu po 3 



miesiącach badań obniżyło się nieistotnie w grupie mężczyzn G1 oraz istotnie wzrosło                   

w grupie G2 (p=0,034).  

Po trzech miesiącach obserwacji w grupie kobiet G1 wykazano istotny, korzystny 

wzrost stężenia cholesterolu frakcji HDL (p=0,035), nie wykazano tego w grupie G2, gdzie 

stężenie cholesterolu frakcji HDL niekorzystnie obniżyło się. Wykazano również w grupie 

kobiet G1 poprawę profilu lipidowego pod względem stężenia cholesterolu frakcji LDL oraz 

triglicerydów (nieistotne statystycznie). W grupie mężczyzn G1 odnotowano nieistotny 

wzrost stężeń cholesterolu całkowitego i triglicerydów, oraz istotny statystycznie frakcji LDL 

(p=0,038). W grupie G2 natomiast odnotowano nieistotny wzrost stężenia cholesterolu frakcji 

LDL, oraz obniżenie stężenia cholesterolu całkowitego i trójglicerydów. 

Na wizycie końcowej zawodnicy subiektywnie ocenili zmianę ich ogólnego stanu 

zdrowia po 3-miesięcznej interwencji probiotykiem/placebo. Stan zdrowia poprawił się               

u 71% kobiet grupy G1, 50% kobiet grupy G2, 60% mężczyzn z grupy G1 i 50% mężczyzn                  

z grupy G2. Jedynie 5% mężczyzn z grupy G1 określiło, że ich stan zdrowia pogorszył się. 

Obserwowane różnice w grupach nie były istotne statystycznie. 

Podsumowując, u biegaczy długodystansowych po trzymiesięcznej obserwacji 

wykazano tendencję do redukcji występowania uczucia zgagi i biegunek w obu badanych 

grupach, a zaparć szczególnie w grupie przyjmującej probiotyk Sanprobi Barierr. 

Probiotykoterapia wykazała dodatkowo poprawę stanu zdrowia w subiektywnej ocenie 

zawodników. Obniżenie stężenia w surowicy TNF-alfa stwierdzono u kobiet i mężczyzn 

przyjmujących probiotyk jak również u mężczyzn z grupy G2, zaś obniżenie stężenia IL-6                

i białka CRP było podobne w obu badanych grupach i nie różniło się istotnie statystycznie. 

Probiotykoterapia korzystnie wpływała na poprawę parametrów oceniających skład ciała 

zawodników (istotny statystycznie wzrost beztłuszczowej masy ciała oraz masy mięśni 

szkieletowych u mężczyzn oraz nieistotne statystycznie obniżenie zawartości całkowitej oraz 

trzewnej tkanki tłuszczowej u kobiet). Obserwowano również korzystny wpływ 

probiotykoterapii na poprawę parametrów oceniających wydolność krążeniowo-oddechową                  

u zawodników sportów wytrzymałościowych. W grupie kobiet stosujących probiotykoterapię 

stwierdzono istotne statystycznie zwiększenie stężenia cholesterolu frakcji HDL w surowicy, 

jak również korzystny trend wzrostu stężenia żelaza i obniżenie stężenia cholesterolu frakcji 

LDL oraz triglicerydów. Nie zaobserwowano tego w grupie mężczyzn stosujących probiotyki. 

Wydaje się, że obserwowane nieistotne różnice w sposobie żywienia zawodników nie 

wpływały w sposób istotny na badane parametry składu ciała, wydolności krążeniowo-

oddechowej oraz wybrane parametry biochemiczne w surowicy.  



Większa ilość podobnych badań randomizowanych, na dużych grupach sportowców 

być może pozwoliłaby na poznanie mechanizmów korzystnego wpływu szczepów 

probiotycznych na organizm zawodników sportów wytrzymałościowych.  

 

 

 


