
Pakiet dla nowych klientów: 

 Morfologia (25 parametrów) 

 CRP 

 Lipidogram (Cholesterol Całkowity, LDL, HDL, Trójglicerydy) 

 Jonogrm (Sód, Potas, Chlorki) 

 Glukoza 

 Kwas moczowy 

 Mocznik 

 TSH 

 Insulina  

 

MORFOLOGIA  
   Dzięki temu badaniu uzyskiwana jest informacja o trzech rodzajach (erytrocyty, leukocyty, 
trombocyty) wyspecjalizowanych komórek. Główną funkcją erytrocytów jest transport tlenu 
i dwutlenku węgla w organizmie. To dzięki nim możliwe jest skuteczne dostarczenie tlenu do 
komórek mięśniowych, szczególnie podczas treningu wytrzymałościowego. Na utrzymanie 
właściwego poziomu erytrocytów ma szereg czynników: dostarczane z dietą składniki 
(żelazo,  wit. B12, kwas foliowy), trening wysokogórski, leczenie niesteroidowymi lekami 
przeciwzapalnymi oraz preparatami kortyzolu. Leukocyty  odpowiadają za odporność 
organizmu, a jak wiadomo, zwiększona podatność na infekcje wiąże się z opuszczaniem 
treningów i brakiem realizacji planów sportowych. Ponadto aktywacja leukocytów może 
korelować  m.in z silnym stresem chronicznym (a takim stresem jest właśnie intensywny 
wysiłek fizyczny). Jest to sygnał do zmian w planach treningowych. Trombocyty odpowiadają 
za procesy krzepnięcia. Ten parametr jest szczególnie ważny dla osób uprawiających sporty 
kontaktowe  (np. kickboxing).  Niska zawartość trombocytów wiąże się z częstszym 
pojawianiem „siniaków” a w skrajnych przypadkach krwawień do przestrzeni 
międzystawowych.  

 
CRP 

   Rolą białka CRP jest rozpoznawanie i eliminacja obcych patogenów (bakterii, grzybów i 
pasożytów) oraz potencjalnie toksycznych substancji uwalnianych z uszkodzonych tkanek 
(fragmenty komórek, DNA). Jak wiadomo, wysiłek fizyczny powoduje mikrouszkodzenia 
mięśni szkieletowych, co może indukować odpowiedź zapalną. Efektem tego jest 
podniesienie poziomu CRP. To jednocześnie sygnał, aby na pewien czas zmniejszyć 
intensywność treningów. 

 

 

 
 
 
 



 
LIPIDOGRAM 
   Jest to badanie dostarczające informacji na temat stężenia całkowitego cholesterolu, frakcji 
HDL i LDL oraz stężenia trójglicerydów. Cholesterol jest niezbędny w produkcji większości 
hormonów (w tym testosteronu – istotnego szczególnie u osób trenujących siłowo), 
witaminy D oraz prawidłowych procesów trawienia (jest składnikiem żółci). Podwyższony 
poziom cholesterolu nie wynika jedynie z niewłaściwej diety, ale również gdy potrzebna jest 
dodatkowa ochrona komórek. Przekroczone normy cholesterolu mogą świadczyć o tym, że 
organizm broni się przed czynnikami zewnętrznymi lub stanami zapalnymi zachodzącymi w 
organizmie.  

 
JONOGRAM (sód, potas, chlorki) 

   Jonogram to zestaw badań laboratoryjnych służących do oceny zawartości elektrolitów w 
osoczu. Utrzymanie ich na właściwym poziomie jest kluczowe dla zachowania dobrego stanu 
zdrowia. Przykładowo stan obniżonego poziomu sodu we krwi (hiponatremia) w 
szczególności dotyczy sportowców, których treningi trwają ponad cztery godziny (sportowcy 
przygotowujący się do biegów długodystansowych). Niedobór zarówno sodu, potasu jak i 
chlorków może prowadzić do objawów, które wahają się od zmęczenia mięśni do ciężkich 
skurczy (a w skrajnych przypadkach do zatrzymania akcji serca). 

 

GLUKOZA 
   Kluczowym elementem badań profilaktycznych jest sprawdzenie gospodarki 
węglowodanowej. Podstawowe badanie to oznaczenie glukozy. Wielu sportowców zgłasza 
spadki energii w ciągu dnia, palące bóle mięśni w trakcie treningów, zawroty głowy a także 
brak koncentracji i rozdrażnienie pomiędzy posiłkami. Takie objawy mogą sugerować 
zaburzenia w regulacji poziomu glukozy we krwi. 

 

KWAS MOCZOWY 
   Podniesienie tego wskaźnika może sugerować pojawienie się dny moczanowej - choroby 
spowodowanej odkładaniem w tkankach kryształów moczanu sodu. Najczęściej zajmuje 
stawy, co zazwyczaj objawia się atakami bardzo silnego bólu, obrzękiem i ograniczeniem 
ruchomości zajętej przestrzeni. Sportowcy często odczuwają podobny ból zawiązany z 
przeciążeniem, ale przyczyną może być właśnie rozwijająca się choroba.  

 

MOCZNIK 

   Jest to końcowy produkt rozkładu białek i wytwarzany jest głównie w wątrobie. Ponadto 
jest wskaźnikiem funkcji nerek. Kontrola poziomu mocznika u sportowców  jest konieczna ze 
względu na ocenę zastosowanego sposobu żywienia. Wysoki poziom mocznika może 
wskazywać na dietę wysokobiałkową lub na zbyt duży rozpad białek. Niski poziom mocznika 
wynika zaś z uszkodzenia wątroby lub świadczy o tym, że w organizmie występuje niedobór 
białek. 

 

 
 
 
 



 
 
TSH 
   To badanie pierwszego rzutu w ocenie czynności tarczycy – narządu odpowiedzialnego za 
produkcję szeregu hormonów odgrywających istotną rolę m.in. w procesach metabolicznych 
organizmu oraz regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej. Na ten parametr szczególną 
uwagę powinni zwrócić Ci trenerzy, którym podopieczni zgłaszają problemy z permanentnym 
zmęczeniem, osłabionym metabolizmem, spadkiem koncentracji.  

 

INSULINA 

 Jest to hormon peptydowy produkowany i wydzielany przez komórki beta trzustki, a 
jego główną funkcją jest regulacja metabolizmu przede wszystkim węglowodanów. 
Wzmożona aktywność insuliny w połączeniu z zaburzeniem wrażliwości tkankowej (z 
powodu upośledzonej czynności wyspecjalizowanych receptorów) jest powiązana z 
nadmierną masą ciała. Znajomość wartości zarówno insuliny jak i glukozy pozawala na 
wyliczenie wskaźnika HOMA-IR, który jest wykorzystywany w diagnozowaniu 
insulinooporności. Dzięki tej wiedzy możliwe jest opracowanie nie tylko odpowiedniego 
planu treningowego, ale również skutecznej diety. 

 

 


