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Kreatyna – czy znajdzie zastosowanie w strzelectwie sportowym?  
 
 

Kreatyna (kwas β‐metyloguanidynooctowy) jest jedną z  najczęściej stosowanych substancji 
dozwolonych  u  sportowców,  która  poprawia  wydolność  tlenową  i  beztlenową  oraz  zwiększa 
masę i po treningu także siłę mięśni. Ten związek jest zakwalifikowany przez COMS (Centralny 
Ośrodek Medycyny Sportowej) i Komisję Medyczna PKOl (Polskiego Komitetu Olimpijskiego) do 
grupy  suplementów A, w  której  j  znajdują  się  środki  o udowodnionej  skuteczności w  oparciu 
o metaanalizy wyników randomizowanych badań klinicznych. 

Kreatyna jest substancją endogenną występującą głównie w komórkach mięśniowych, której 
synteza  z   metioniny,  argininy  i   glicyny   odbywa  się  w   trzustce,  nerkach  lub  wątrobie. 
W  niewielkich  ilościach  syntezowana  jest  również w mózgu oraz  jądrach.  Z  tych  tkanek wraz 
z krwią kreatyna transportowana jest do miocytów za pomocą białka transportującego kreatynę 
(CRT), które także bierze udział w przenikaniu kreatyny do centralnego układu nerwowego.  

Zawartość  kreatyny w organizmie mężczyzny o masie  70  kg wynosi w  przybliżeniu  120  g, 
a dzienna  produkcja  kreatyny wynosi  ok.  2  g. W  komórkach mięśniowych  30–40 %  kreatyny 
występuje  w  postaci  wolnej  a  60‐75  %  w  postaci  fosforanu.  Skurcz  mięśni  wymaga  zużycia 
całkowitego  zapasu  adenozyno‐5′‐trifosforanu  (ATP  –  adenozynotrójfosforan)  w  mięśniach. 
Reakcja  odbudowy  ATP  zachodzi  w  mitochondriach  komórki,  w  których  fosforan  kreatyny 
stanowi źródło grup N‐fosforylowych, niezbędnych do syntezy ATP z ADP w odwracalnej reakcji 
katalizowanej  przez  kinazę  kreatyninową. Mitochondria  z  jednej  strony  dostarczają  komórce 
energii do życia, ale biorą one również udział w produkcji wolnych rodników tlenowych, regulacji 
wewnątrzkomórkowego  stężenia  wapnia  i  w  przedwczesnej  śmierci  komórki.  Kreatyna 
możezatem wpływać na mechanizmy antyoksydacyjne, wewnątrzkomórkowe stężenie wapnia, 
glutaminianu i ich transport przez pory mitochondrialne. 

Kreatyna  jest  stosowana  dość  powszechnie  w  sporcie  w  celu  poprawy  funkcji  mięśni. 
W ostatnich  latach pojawiły się wyniki badań sugerujące  jej działanie poprawiające wydolność 
energetyczną mózgu  a  także właściwości  antyoksydacyjne.    Te właściwości  kreatyny  sugerują 
możliwość  jej  wykorzystania  jako  suplementu  w  sportach,  w  których  sprawność  umysłowa 
zależna od funkcji centralnego układu nerwowego jest tak samo ważna jak sprawność fizycznanp. 
w strzelectwie sportowym.  

Zawodnik  uprawiający  tą  dyscyplinę  sportu  powinien  charakteryzować  się  bardzo  dobrą 
koordynacją  typu  ręka –  oko,  co wymaga nie  tylko doskonałej  ostrości widzenia,  ale  rozwoju 
umiejętności oceny odległości, szybkości  i kierunku ruchu, umiejętności stabilizowania ruchów 
broni.  Do  uzyskania  doskonałości  w  koordynacji  wzrokowo‐ruchowej  oprócz  zbudowania 
i stałego  podtrzymywania  kondycji  fizycznej  i  zdolności  motorycznych  niezbędnych 
w strzelectwie  sportowym,  równie  ważne  są    ćwiczenia    z  zakresu  rekreacji  ruchowej 
i kształtowanie  cech  psychicznych  strzelca  takich  jak  umiejętność  koncentracji  uwagi, 
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odpowiedniej  motywacji  itd.  Z  tych  powodów  w  strzelectwie  sportowym  wykorzystanie 
właściwości  kreatyny  wspomagającej  trening  zarówno  fizyczny  i  psychiczny    może  pomóc 
w uzyskaniu oczekiwanych przez zawodnika wyników. 

W  porównaniu  z  mięśniami  szkieletowymi,  w  których magazynowane  jest  95%  kreatyny, 
zawartość kreatyny w mózgu jest bardzo mała, jednakże mózg jest odpowiedzialny za zużycie aż 
20%  całkowitej  energii  i  dlatego  fosfokreatyna,  mimo  niewielkiej  zawartości  w  centralnym 
układzie nerwowym, odgrywa ogromną role w pracy tego organu.  

W wielu badaniach wykazano, że podawanie kreatyny zwiększa jej stężenie w mózgu, choć 
w znacznie  mniejszym  stopniu  niż  w  mięśniach  szkieletowych.  Dechent  et  al.  wykazali,  że 
monohydrat kreatyny podawany doustnie w dawce 5 g 4  razy na dobę przez okres 4  tygodni 
zwiększa  stężenie  całkowitej  kreatyny  w  centralnym  układzie  nerwowym  średnio  o  8,7%. 
W badaniach Lyoo et al. monohydrat  kreatyny w dawce 0,03 g/kg/d przez okres 14 dni zwiększał 
stężenie kreatyny w mózgu o 9%. Podobne wyniki uzyskali Hellem et al., Kondo et al. oraz Turner 
et al. Hammett et al. wykazał, że po tygodniu podawania monohydratu kreatyny u ochotników 
nietrenujących  wykazano  poprawę  funkcji  poznawczych.  Rae  et  al.  wykazali,  że  kreatyna 
podawana  przez  6  tygodni w  dawce  5  g/d wpływała  korzystnie  na wyniki  przeprowadzanych 
testów  na  inteligencję  RAPM  i  powodowała  9%  zwiększenie  wydajności  pamięci  roboczej. 
Rawson et al. wykazali, że kreatyna w dawce 0,03 g/kg/d poprawiała stan osób z deprywacją snu 
i  z  upośledzoną  zdolnością  procesów  poznawczych.  Benton  i  Donohoe  u  osób  z  dietą 
wegetariańską, która jest uboga w kreatynę, wykazali, że monohydrat kreatyny w dawce 20g na 
dobę  przez  okres  5  dni  poprawiał  pamięć  u  osób  badanych. McMorris  et  l.  przy  stosowaniu 
kreatyny  w  dawce  4  x  5g  /d  przez  okres  2  tygodni  zaobserwowali  poprawę  procesów 
poznawczych  i  pamięci  krótko  i  długoterminowej  u  osób  starszych. Watanabe  et  al. wykazali 
zmniejszenie zmęczenia psychicznego przy pracy umysłowej przy podawaniu kreatyny w dawce 
8g/d przez okres 5 dni.  

Potencjalny  wpływ  kreatyny  na  funkcję  centralnego  układu  nerwowego  badano  również 
u uosób cierpiących na schorzenia tego układu. Hersch et al. w badaniu CREST‐E (Creatine Safety, 
Tolerability,  and  Efficacy),  wykazali,  że  kreatyna  spowalnia  procesy  uszkodzenia  mózgu 
występujące  u  osób  w  przebiegu  choroby  Huntingtona.  Obserwowano  również  korzystne 
działanie kreatyny na CUN uszkodzony w przebiegu udaru i stwardnienia bocznego zanikowego. 

Stosowanie kreatyny jest bezpieczne, gdyż nie obserwowano przy jej podawaniu poważnych 
działań  niepożądanych.  Do  najczęściej  spotykanych  zaliczamy  zaburzenia  ze  strony  przewodu 
pokarmowego, takie jak dyskomfort w jamie brzusznej lub biegunki.  

Istnieją  przesłanki,  aby wykorzystać  kreatynę  do wspomagania  treningu  psychofizycznego 
w strzelectwie sportowym w okresie startowym.  
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