
Zmęczenie 
 

Zmęczenie jako jednorodne zjawisko biologiczne o jednym podłożu i jednym mechanizmie rozwoju 

nie istnieje. 

Zmęczeniem nie jest! 
Zmęczenie po dniu ciężkiej pracy 

Zmęczenie  wielogodzinną rozmową towarzyską 

Zmęczenie pracą umysłową 

Zmęczenie długim okresem bezczynności  

• Zmniejszeniem zdolności do pracy  

• Nasilaniem się odczucia ciężkości 

• Osłabieniem chęci kontynuowania wysiłku  (motywacji) 

Tolerancja wysiłkowa 
 

Zdolność wykonywania wysiłków fizycznych bez zakłóceń równowagi czynnościowej w środowisku 

wewnętrznym.  

Zakłócenia  równowagi czynnościowej to pierwsze symptomy rozwijającego się zmęczenia  

Lokalizacja zmian zmęczeniowych 

1. Mięśniach - zmęczenie obwodowe. 

2. Zmęczenie ośrodkowe ( nerwowe ) 

Schemat ogniw ruchu, na poziomie których mogą rozwiązać się zmiany zmęczeniowe podczas pracy 

mięśniowej:  

mózg rdzeń  kręgowy nerwy obwodowe  synapsy nerwowo mięśniowe 

błona komórki mięśniowej uwolnienie jonów wapnia z siateczki interakcji 

białek kurczliwych siła.  

ZMĘCZENIE 

Wysiłek krótkotrwały o wysokiej intensywności 
Wyczerpanie substratów energetycznych: 

1.Ubytek zasobów komórkowych ATP i fosfokreatyny 

2. Gromadzenie się w komórkach mięśniowych mleczanu (zwiększenie stężenia jonów wodorowych 

[H+] – zmiana pH wewnątrz mięśniowego 6,9 -7,1 w spoczynku na 6,4 – 6,7 podczas maksymalnego 

wysiłku  

 

 

 

 



 

3. Zahamowanie glikolizy- zakwaszenie  

B. Niedotlenienie kurczących się mięśni  

C. Utrudnienie odpływu krwi żylnej  

D. Wzrost temperatury 

E. Zaburzenia pobudliwości (zmniejszenie częstotliwości pobudzeń komórek mięśniowych ) 

F. Zaburzenia jonowe 

Wysiłek krótkotrwały o dużej intensywności zmiany: 
1. Przyspieszenie glikolizy 

2. Beztlenowe produkty przemiany materii 

3. Kwasica wewnątrzkomórkowa 

a) Zmniejszenie aktywności enzymów glikolizy - zmniejszenie interakcji miozyny i aktyny. 

b) Zmniejszenie aktywności ATP - zmniejszone rozwijanie napięcia mięśniowego. 

Skutkiem czego następstwem jest zmniejszenie się możliwości wysiłkowych 

Wysiłek długotrwały o niskiej intensywności 

 
1. Wzrost kosztu energetycznego, angażowanie nowych jednostek motorycznych. 

2. wzrost zużycia tlenu (mimo stałego obciążenia). 

3. zmiany zmęczeniowe występują wcześniej w włóknach typu FT. 

4. Wzrost wentylacji płuc - przekroczenie poziomu wentylacji 60-70% maksymalnej wentylacji 

płuc  może spowodować występowanie uczucia duszności wysiłkowej ). 

5.  Zmiany w przepływie krwi -wzrost częstości skurczów serca (zmniejszenie powinowactwa Hb 

do tlenu, zwiększony transport ciepła z tkanek aktywnych metabolicznie-mięśni –do skóry ). 

6. Wyczerpanie rezerw glikogenowych organizmu. (obniżenie poziomu glukozy we krwi i 

upośledzenia zaopatrzenia w nią).  

Skala subiektywnej oceny ciężkości pracy wg Borga 
Skala np. : 12x10 = 120 

Punkty praca 

6 ,    7  

8 ,    9 Wyjątkowo lekka 

10,   11 Bardzo lekka 

12 13 Dosyć lekka 

14,  15 Dosyć ciężka 

16,   17 Ciężka 

18,   19 Bardzo ciężka 

20 Niezwykle ciężka 



 

Czynniki przyspieszające rozwój zmęczenia 
 

• WYSOKA TEMPERATURA 
• WYSOKA WILGOTNOŚĆ 
• HIPOKSJA 
• HIPERKAPNIA 
• HAŁAS 

 

Subiektywne objawy zmęczenia 
 

• Uczucie silnego wyczerpania, bezwładu, niekiedy bólu mięśniowego 
• Bóle w obszarze płuc  (nasilające się podczas intensywnego oddychania) 
• Gwałtowne wymioty  
• Uczucie ogólnego osłabienia 
• Obfite pocenie, drżenie rąk 
• Zaburzenia psychiczne (otępienie, pogorszenie zdolności spostrzegania)  

Przetrenowanie - jest skutkiem braku równowagi między treningiem i wypoczynkiem.  

 

• Może być skutkiem nadmiernej objętości i/lub intensywności treningu. 

• Spadek formy wynikający z „błędów treningowych” (sporty wytrzymałościowe, 

siłowe) 

• Znamiennym objawem długotrwałego przetrenowania jest niemożność osiągnięcia 

superkompensacji po okresie restytucji.  

Mechanizmy wywołujące zespół przetrenowania obejmują: 
• zaburzenia równowagi aminokwasowej 

• infekcje wirusowe, 

• ubytek zasobów glikogenu w mięśniach i wątrobie   

• zaburzenia równowagi hormonalnej  

Anatomiczne wskaźniki przetrenowania: 
• dolegliwości bólowe w stawie rzepkowo-udowym; 

• zapalenie ścięgien; załamania przeciążeniowe; 

• naderwania ścięgien, zwłaszcza kolana, kostki i nadgarstka;  

• naciągnięcia mięśni, przede wszystkim stopy i pierścienia rotatorów; 

Mechanizmy wywołujące zespół przetrenowania obejmują: 
• zaburzenia równowagi aminokwasowej 

• infekcje wirusowe, 

• ubytek zasobów glikogenu w mięśniach i wątrobie   

• zaburzenia równowagi hormonalnej  



 

Anatomiczne wskaźniki przetrenowania: 
• dolegliwości bólowe w stawie rzepkowo-udowym; 

• zapalenie ścięgien; załamania przeciążeniowe; 

• naderwania ścięgien, zwłaszcza kolana, kostki i nadgarstka;  

• naciągnięcia mięśni, przede wszystkim stopy i pierścienia rotatorów; 

Nieodpowiednia dieta osób aktywnych fizycznie 
 

Objawy uznane za oznaki niewłaściwego odżywiania się przez sportowców (osoby aktywne 

fizycznie): 

  

1.Znaczny spadek masy ciała: spadek ten wynosi najczęściej nie mniej niż 25%.  

2. Skrajne stosowane diety oraz stałe myślenie o jedzeniu.  

5.Nadużywanie leków.  

6.Amenorrhoea: większość kobiet z jadłowstrętem ma zatrzymanie miesiączki.  

7.Depresja.  

Wypoczynek - Restytucja 
Wypoczynek –odwrócenie szeregu procesów fizjologicznych i biochemicznych 

prowadzących podczas pracy do rozwoju zmęczenia (odbudowa zużytego potencjału 

energetycznego, przywrócenie sprawności wszystkim narządom i układom oraz zapewnienie 

równowagi funkcjonalnej całego ustroju)  

Wypoczynek - Restytucja 
Procesom wypoczynkowym towarzyszy wzmożone zużycie tlenu, usuwanie produktów 

przemiany materii.   

Kolejność resyntezy różnych związków energetycznych: 

1. Kwas mlekowy (mięśnie, krew) 

2. Resynteza  fosfokreatyny 

3. Resynteza glikogenu 

4. Resynteza białek 

Kolejność  usuwania czynników zmęczenia w różnych narządach: 

1. Ośrodkowy układ nerwowy 

2. Mięsień sercowy 

3. Mięśnie szkieletowe 

4. Wątroba 



Wypoczynek bierny- proces przywracania spoczynkowej 

1. Homeostazy  organizmu (najbardziej intensywny tuż po zakończeniu wysiłku) 

2. Wypoczynek czynny – przyspieszanie tempa restytucji przez wykonywanie  

w okresie wypoczynku pracy fizycznej angażującej inne grupy mięśniowe, niż te, 

które wywołały uczucie zmęczenia   

3. Wypoczynek bierny- proces przywracania spoczynkowej homeostazy  organizmu 

(najbardziej intensywny tuż po zakończeniu wysiłku) 

4. Wypoczynek czynny – przyspieszanie tempa restytucji  

5. Przez wykonywanie w okresie wypoczynku pracy fizycznej angażującej inne grupy 

mięśniowe, niż te, które wywołały uczucie zmęczenia   

 

WSKAŹNIK SKUTECZNOŚCI RESTYTUCJI  (informuje o szybkości procesu 

wypoczynku, wyrażany w %) 
 

Optymalny  wskaźnik skuteczności restytucji wynosi 100% 

HR po pracy – HR wypoczynku (po 3’)   

                                                                               X  100% 

HR po pracy –HR spoczynkow 


