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Sen jako kluczowy element regeneracji sportowca 
 – przegląd badań 

 

„Never stand when you can sit; never sit when you can lie 
down; never stay awake when you can sleep.” 

 
Ryc. 1. „Nie stój, kiedy możesz usiąść; nie siedź, kiedy możesz się położyć; nie pozostawaj 

obudzony, kiedy możesz spać.”  
Źródło: http://www.clker.com/cliparts/5/c/d/8/12065724211639728010johnny_automatic 

_NPS_map_pictographs_part_45.svg.med.png 

Doktor Jonathan Leeder (2012), pracownik Angielskiego Instytutu Sportu (EIS), 
główny fizjolog brytyjskich kolarzy podczas przygotowań do Igrzysk Olimpijskich 
w Londynie, gdzie zdominowali rywali, zdobywając 12 medali (w tym 8 złotych na 12 
rozgrywanych konkurencji) uważa, że sen jest najskuteczniejszą formą regeneracji. 
Według Leedera przesypianie w pełni i bez zakłóceń nocy jest warunkiem niezbędnym, 
aby czerpać pełne korzyści z treningu. Podczas głębokiej fazy snu zwiększa się, między 
innymi, wydzielanie hormonu wzrostu (somatotropiny), co wspomaga proces wzrostu 
i naprawy komórek. Wysypianie się usprawnia też funkcjonowanie układu 
immunologicznego. Leeder zaleca osiem godzin snu dziennie w celu poprawy zdrowia. 
Najlepszą oznaką wyspania jest budzenie się w sposób naturalny, a nie z powodu 
odgłosów budzika. Jeżeli to się nie udaje, a po przebudzeniu nadal odczuwane jest 
zmęczenie, warto kłaść się spać o wcześniejszej porze. Badania Leedera wskazują tu 
dodatkową korzyść: każda godzina przespana przed północą zwiększa efekt regeneracji 
niemal dwukrotnie. 

Cheri D. Mah, specjalistka w dziedzinie snu, współpracująca z zawodowymi 
drużynami futbolu (NFL), koszykówki (NBA), hokeja (NHL) i baseballu (MLB) dowodzi, że 
szczyt formy sportowej (peak performance) jest uwarunkowany zachowaniem 
optymalnych nawyków związanych ze snem. W eksperymencie (Mah, 2011) wydłużono 
czas snu koszykarzy do dziesięciu godzin na dobę przez okres 5-7 tygodni. W efekcie 
zaobserwowano u graczy zmniejszenie zmęczenia, poprawę wydolności i wigoru, 
polepszenie czasów reakcji oraz nastroju, a także zwiększenie celności. 

Doktor Guy Meadows, który ma na swoim koncie pokonanie wpław Kanału La 
Manche, jest psychologiem zajmującym się między innymi zagadnieniami związanymi ze 
sportem i współzałożycielem londyńskiej Szkoły Snu (theSleepSchool.org). Meadows 



38 Hubert Trzebiński 

 

Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe), zeszyt nr 14, Wrocław, 2017 

(2014) podkreśla, że regularny, dobrej jakości sen jest niezbędny nie tylko do regeneracji 
ciała, lecz również dla zdrowia psychicznego i sprawności umysłowej. 

Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Trent w Ontario, w Kanadzie (Fogel, 
2007) wykazały, że podczas fazy REM (rapid eye movement) mają miejsce nie tylko sny, 
ale dochodzi także do utrwalania wspomnień i informacji, usprawniania funkcji 
kognitywnych, a także umiejętności oraz technik przyswojonych przez sportowca 
podczas treningu. Tak więc nauka złożonych czynności jest łatwiejsza dzięki dobrej 
jakości snu. 

O dobowym zapotrzebowaniu na sen decyduje wiek, a także czynniki genetyczne 
oraz środowiskowe. Amerykańska Narodowa Fundacja Snu (NSF) (Hirshkowitz, 2015) 
rekomenduje nastolatkom do siedemnastego roku życia (młodzicy i juniorzy młodsi 
w strzelectwie) zalecaną dobową ilość snu w przedziale 8-10 godzin (dopuszczalne 
granice, to 7-11 godzin). Osobom dorosłym (juniorzy, młodzieżowcy, seniorzy) zaleca się 
7-9 godzin snu, a dopuszcza zapotrzebowanie na poziomie 6-11 (po 25. roku życia do 
10) godzin na dobę. Dodatkowo profesor Peter Walters z Wheaton College w Stanach 
Zjednoczonych zauważył, że sportowcy mają zwiększone zapotrzebowanie na sen. 
Z kolei badacze z Uniwesytetu Illinois (Hillman, 2008) stwierdzili, że poprawa wydolności 
krążeniowo-oddechowej podczas wysiłku tlenowego tylko o 5 procent, daje aż 15-to 
procentową poprawę w testach oceniających funkcjonowanie psychiczne i zdolność 
radzenia sobie ze stresem. Zatem, parafrazując powiedzenie: „w o 5 procent zdrowszym 
ciele, o 15 procent zdrowszy duch”. W tym kontekście tym bardziej niepokoi odkrycie 
zespołu Waltersa (2002), że deprywacja snu na poziomie 30 - 36 godzin może 
zredukować wydolność krążeniową nawet o 11 procent. Dług senny przekraczający 30 
godzin może się wydawać odległą perspektywą, jednak jeżeli zamiast ośmiu godzin 
każdej nocy przesypianych jest sześć, do takiej kumulacji dojdzie już po dwóch 
tygodniach. W konsekwencji prowadzi to do upośledzenia funkcjonowania systemu 
immunologicznego i zwiększenia podatności na choroby. Zmniejsza się naturalny 
poziom hormonów anabolicznych, co prowadzi do osłabienia mięśni i uczucia 
ociężałości. Zaburzeniu ulega zdolność do koncentracji uwagi, a natłok myśli utrudnia 
zasypianie. Występują wahania nastroju oraz uczucie niepokoju, mogące z czasem 
przerodzić się w depresję. W trakcie dnia doskwiera zwiększone zapotrzebowanie na 
kofeinę oraz cukier. 

 
Ryc. 2. Otępienie z niewyspania.  

Źródło: http://1.bp.blogspot.com/-_3ULJcS-
ZWc/TlTYay7tWPI/AAAAAAAAAFE/WsMnXRgOJq0/s1600/tired-donkey-clipart1.jpg 

Odpowiednia ilość snu jest ważnym czynnikiem, ułatwiającym kontrolę wagi ciała. 
Badania przeprowadzone w Portland w Stanach Zjednoczonych, dzięki grantowi 
Narodowego Instytuty Zdrowia (NIH) przez naukowców z Centrum Badań nad Zdrowiem 
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Kaiser Permanente (Elder, 2011) wykazały, że osobom poświęcającym na sen od 
sześciu do ośmiu godzin każdej nocy, znacznie łatwiej jest zredukować masę ciała.  
Niewystarczająca ilość snu zaburza gospodarkę hormonalną organizmu i zmniejsza 
efektywność metabolizmu glukozy, co może wywoływać zwiększone uczucie głodu 
i zmniejszać uczucie sytości po posiłku, a w konsekwencji doprowadzić do nadwagi. 
Badania przeprowadzone w Centrum Medycznym Uniwersytetu Leiden w Holandii 
(Donga, 2010) wykazały, że już jednorazowe zredukowanie czasu nocnego snu do 
czterech godzin może wywołać u zdrowych osób insulinooporność (jedną z przyczyn 
cukrzycy), zaburzając homeostazę glukozy i obniżając poziom energii.  

Profesor Jim Horne (2014) z Centrum Badań nad Snem na Uniwersytecie 
Loughborough w Wielkiej Brytanii stwierdził, że regularne skracanie snu tylko o jedną 
godzinę każdej nocy może prowadzić do wzrostu stężenia kortyzolu, hormonu stresu, 
który utrudnia zasypianie i może uniemożliwić wejście w najbardziej regenerującą, 
głęboką fazę snu.  Stres powoduje, że ciężko jest „zwolnić obroty” i przejść w stan 
relaksu, a bez wystarczającej ilości snu jest to wręcz nieosiągalne. Aby przerwać to 
błędne koło, Horne poleca ćwiczenia fizyczne jako jeden z czynników przywracających 
harmonię funkcjonowania. Jednak trening przed udaniem się na nocny spoczynek może 
opóźnić proces zasypiania, ponieważ prowadzi do pobudzenia mózgu, który trudno jest 
ponownie wyciszyć. Scott Murray (trener wytrzymałości specjalizujący się w triatlonie) 
uważa, że większy wysiłek na mniej, niż trzy godziny przed położeniem się do łóżka może 
zakłócić sen. Trening przeprowadzony o wcześniejszej porze zapewni organizmowi czas 
niezbędny na powrót do równowagi psychofizycznej, co ułatwi zasypianie. 

Murray przekonuje, że niedobór snu u sportowców po kilku tygodniach prowadzi do 
trwałego przemęczenia, a ostatecznie do syndromu przetrenowania. W takiej sytuacji 
zaleca się zmianę planów, wcześniejsze kładzenie się spać, a w trakcie dnia dłuższy 
odpoczynek w pozycji leżącej lub drzemkę, a nawet opuszczenie treningu w celu 
nabrania świeżości. Zamiast pielęgnować w sobie poczucie winy, należy słuchać 
sygnałów docierających z organizmu, wypocząć i postawić na trening wysokiej jakości 
następnego dnia. 

Czynnikiem umożliwiającym sportowcom start na zadowalającym poziomie po źle 
przespanej nocy jest pobudzający wpływ adrenaliny. Efekt ten jest odczuwalny 
zwłaszcza w sportach opartych na dużej motoryce. Niestety, wystarczy jedna źle 
przespana noc, aby wywołać upośledzenie koncentracji uwagi, kluczowego parametru 
w strzelectwie sportowym. Meadows uważa, że istotne jest podejście do bezsennej 
nocy. Uleganie poczuciu, że niedobór snu negatywnie wpłynie na wynik sportowy, 
nakręca spiralę wątpliwości, obniżając pewność siebie, co faktycznie prowadzi do 
gorszego startu. Polecaną strategią jest nieprzywiązywanie do tego wagi i wiara, że czas 
poświęcony na treningi i sen w okresie poprzedzającym start przyniesie pozytywny efekt. 
Do podobnych wniosków doszedł doktor Sam Oliver ze Szkoły Nauk o Sporcie, Zdrowiu 
i Ćwiczeniach Fizycznych na Uniwersytecie Bangor w Walii (Laing, 2009). Stwierdził, że 
nieprzespanie jednej nocy w większym stopniu wpływa na zaburzenie percepcji 
(wyolbrzymienie) wysiłku, niż powoduje rzeczywisty spadek wydolności. Zatem 
pozytywne nastawienie mentalne sprawi, że „ciało podąży za głową”. 

Meadows w leczeniu chronicznej bezsenności stosuje terapię opartą na 
mindfulness, polegającą na pełnym zaabsorbowaniu chwilą obecną, a odrzuceniu 
zmartwień z przeszłości i niepokoju o przyszłość. Zamiast martwić się niemożnością 
zaśnięcia, Meadows radzi skupić całą swoją uwagę na doznaniach płynących z narządów 
zmysłów (dotyk poduszki na poliku, odgłos oddechu itp.) i odganiać niechciane myśli. 

Profesor Ramadevi Gourineni, kierowniczka programu badań nad bezsennością 
w szpitalu Northwestern Memorial w Evanston w Stanach Zjednoczonych zauważyła, że 
praktykowanie głębokich technik relaksacyjnych (np. Kriya Yoga) w czasie dnia, 
polepsza jakość snu w nocy (Chang, 2009). 
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Ryc. 3. Grunt to pozytywne nastawienie…  

Źródło: http://moziru.com/images/unknown-clipart-sleep-12.jpg 

Doświadczenia przeprowadzone w Wojskowym Instytucie Badań Waltera Reeda 
w Stanach Zjednoczonych dowodzą, że już po tygodniu dobrze przespanych nocy 
organizm uodparnia się na negatywne konsekwencje jednej, a nawet dwóch nocy, 
podczas których nie udało się wyspać. Murray uważa, że następnie wystarczy jedna 
zdrowo przespana noc, aby zapoczątkować proces bardzo szybkiej regeneracji. 
W sytuacji niewystarczającej ilości snu w czasie nocy, warto zastosować strategię 
drzemek w ciągu dnia. Drzemka po treningu nie tylko wspomaga proces regeneracji, ale 
daje też energię na dalszą część dnia. Meadows twierdzi, że drzemka przynosi korzyści 
nawet, gdy nie zapadnie się w pełni w sen. Wystarczy w wygodnej pozycji pozostać 
w bezruchu z zamkniętymi oczami. Już 10 minut może odświeżyć, optymalny czas 
trwania drzemki, to 15-20 minut, natomiast przekroczenie 30 minut może wywołać efekt 
otumanienia. Meadows poleca wykorzystywać nadarzające się okazje do drzemki, 
np. w transporcie publicznym. Twórca terminu power nap, doktor James Baas (1998) 
twierdzi, że płytka drzemka, nie przekraczająca 20 minut, przynosi korzyści w postaci: 
zmniejszenia uczucia senności, podwyższenia czujności, zwiększenia koncentracji 
uwagi, poprawy sprawności motorycznej, a także polepszenia nastroju. 

 
Ryc. 4. Power nap.  

Źródło: https://i1.wp.com/thistimeimeanit.com/wp-content/uploads/2012/10/sleeping-at-
desk.jpg?resize=595%2C375 

 
Podstawowe zasady higieny snu: 

 Od popołudnia: 
- Unikanie kofeiny (kawa, herbata, czekolada). 

 3 godziny przed snem: 
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- Unikanie nadmiernego wysiłku. 
- Ostatni posiłek: 

- Obfite i tłuste posiłki spożywane wieczorem pogarszają jakość snu. 
- Pokarmy bogate w tryptofan w połączeniu ze zdrowymi węglowodanami mogą 

wspomóc sen. Aminokwas ten bierze udział w produkcji serotoniny i melatoniny 
przez organizm, a węglowodany dostarczają je do mózgu. Bogatym źródłem 
tryptofanu są m. in. jajka, soja, nabiał, pestki dyni, ziarno słonecznika, indyk. 

 
Ryc. 5. Wiśnie na sen.  

Źródło: http://moziru.com/images/nightmare-clipart-cant-sleep-4.jpg 

Wiśnie są niezwykle bogate w substancje odżywcze. Swój kolor zawdzięczają 
antocyjanom, naturalnym barwnikom roślinnym o silnym działaniu przeciwzapalnym 
i antyutleniającym, dodatkowo wspieranym przez występujący w wiśniach w dużych 
ilościach kwas elagowy i witaminę C. Substancje te wzmacniają układ odpornościowy 
organizmu, chronią przed nowotworami, unieczynniając związki rakotwórcze, redukują 
opóźnioną bolesność mięśni (tzw. „zakwasy”). Natomiast będąc naturalnym źródłem 
melatoniny, ułatwiają zdrowy sen. Nigel Mitchell, główny dietetyk Brytyjskiego Związku 
Kolarskiego, włączył wiśniowe soki regeneracyjne jako kluczowy element przygotowania 
zawodników do Igrzysk w Pekinie. 

Dr Russel Reiter (1996) z Centrum Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Teksańskiego, 
światowej klasy specjalista od melatoniny, uważa, że choć osobom z zaburzeniami snu 
poleca się suplementy diety z melatoniną, to dostępne przez cały rok w różnych 
postaciach wiśnie mogą być lepszym sposobem na wspomaganie organizmu. 

 
 2 godziny przed snem: 

 
Ryc. 6. Higiena snu.  

Źródło: https://thecliparts.com/wp-content/uploads/2016/12/no-smartphone-clipart.jpeg 
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Unikanie patrzenia na ekrany (telewizora, komputera, telefonu itp.) – emitowane przez 
urządzenia elektroniczne światło o barwie niebieskiej hamuje wydzielanie regulującej 
proces zasypiania melatoniny. 
 

 Bezpośrednio przed zaśnięciem: 
- rytuał wyciszenia, 
- ciemne pomieszczenie, 
- cisza, 
- niezbyt wysoka temperatura, 
- wygodne posłanie. 

Japońscy naukowcy udowodnili (Nakamura, 2009), że linalol (alkohol o intensywnym 
zapachu konwalii, obecny m. in. w cytrynowych i lawendowych olejkach eterycznych) 
wpływa na skład chemiczny krwi, redukując poziom stresu. Kilka kropli tego aromatu na 
poduszce powinno ułatwić zasypianie. 
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