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Na pewno znasz to uczucie, że po ciężkich treningach nie mam już na nic 

siły. Jedyne, o czym marzysz, to leżeć cały dzień w łóżku. Wolałbyś jednak spędzić 

ten dzień inaczej. Produktywnie. Aktywnie. Z rodziną. Ze znajomymi. Zastana-

wiasz się, czy jest jakiś sposób, aby przyspieszyć swoją regenerację. 

Mam dla Ciebie świetną wiadomość. Jest sposób. Jest ich nawet sporo. 

Omówię dla Ciebie te najlepiej przebadane. I pokażę Ci, które  nich są najlepsze. 
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Jakie istnieją metody regeneracji między 

treningami? 

 W 2018 roku Olivier Dupuy wraz ze współpracownikami przeprowadzili 

coś, co można nazwać „monstrualną meta-analizą” [1]. Dlaczego monstrualną? 

Ponieważ finalnie dokonali analizy… 99 badań! Tematem jest wpływ wybranych 

metod regeneracyjnych na takie parametry jak: wystąpienie opóźnionych bóli 

mięśniowych (DOMS) i ich skala (80 badań), odczuwalne zmęczenie (17 badań), 

markery uszkodzenia mięśni czy stanu zapalnego (43 badania). 

 Sposobów na szybszą regenerację pomiędzy treningami jest mnóstwo, 

a do najlepiej przebadanych należą: 

 aktywna regeneracja, np. lekki trening siłowy lub aerobowy; 

 rozciąganie – głównie statyczne, polegające na osiągnięciu krańcowego 

zakresu ruchu dla danego mięśnia (maksymalnej jego długości), a następ-

nie przytrzymanie tej pozycji przez określoną ilość czasu (zwykle 30s do 

2 min); 

 masaż; 

 elektrostymulacja – polega na przyczepieniu do skóry specjalnych elek-

trod, którymi następnie są przesyłane impulsy elektryczne w określone re-

jony ciała; 

 odzież kompresyjna – to specjalna odzież wykonana z włókien elastome-

rowych, której główną cechą jest możliwość elastycznej zmiany kształtu 

i rozmiaru pod wpływem działania sił zewnętrznych, a następnie powrót 

do poprzednich wymiarów; 

 zanurzenia w wodzie (immersja) – badany siada w wannie wypełnionej 

zimną wodą (10°C) np. do poziomu talii; 
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 naprzemienne zanurzenia w wodzie o skrajnie różnych temperaturach – 

jak wyżej, tylko badany wchodzi na zmianę do zimnej i gorącej wody; 

 krioterapia – polega na wejściu do specjalnej komory (tylko głowa pozo-

staje na zewnątrz), w której temperatura wynosi poniżej -110°C; 

 komora hiperbaryczna – ciało zostaje poddawane działaniu czystego tlenu 

pod odpowiednim ciśnieniem (1,5-3 atmosfer). [2-6] 

 Właśnie te wszystkie metody regeneracji wzięli pod uwagę badacze. Zo-

baczmy, do jakich doszli wniosków? 

Zajrzyj najpierw do omawianego badania. Zobaczysz tam dużą grafikę. Po-

kazuje ona wyniki analizowanych metod regeneracji. Czarne kropki oznaczają 

średni efekt, natomiast poziome odcinki pokazują odchylenia od tych średnich. 

Widzisz, że np. zanurzenia w wodzie ogólnie dają pozytywny efekt, ale w bada-

niach były osoby, na które zadziałało to negatywnie, czyli opóźniało regenerację 

pomiędzy treningami. To tylko po raz kolejny pokazuje, że wyniki badań dają To-

bie pewne wskazówki, ale nie są twardymi i ostatecznymi rekomendacjami. 

Wszystko musisz indywidualnie dopasować do siebie, m.in. swoich preferencji, 

ale też możliwości czasowych i finansowych. Co z tego, że masaże dają świetne 

wyniki, jeżeli nie możesz sobie na nie pozwolić. Co z tego, że w badaniu dobrze 

wypadła immersja, jeżeli Ty źle tolerujesz zimno. Finalnie najważniejsze jest to, 

co dobrze działa na Ciebie. Ten poradnik ma dać Tobie wskazówki, czego warto 

spróbować. 

 Wróćmy do tematu. Na początek opiszę, na czym polegają poszczególne 

metody regeneracji między treningami. Następnie postaram się wybrać najsku-

teczniejsze spośród nich i ocenię, które są najbardziej praktyczne i najłatwiej do-

stępne dla większości osób. 
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Masaże 

 

 Opóźnione bóle mięśniowe (DOMSy) są powodowane uszkodzeniami 

mięśni, co objawia się zwiększonymi poziomami kinazy kreatynowej, interleu-

kiny-6 oraz białka C-reaktywnego. [12] Już dawno zauważono, że obniżenie po-

ziomu tych markerów pomaga przyspieszyć regenerację potreningową. [13] 

Odpowiednio wykonany masaż powoduje zwiększony napływ krwi, dzięki 

czemu zmniejsza się obrzęk mięśni. [7, 8] Pozytywne efekty obserwowano 

przez 24, 72, a nawet do 96 godzin po wykonanym masażu. [9, 10] 

 U sportowców masaże bardzo dobrze sprawdzają się jako sposób na obni-

żenie odczuwalnego zmęczenia po treningu. Do takich wniosków doszli badacze 

obserwujący zawodników startujących w ultramaratonach. [11] Okazało się, że 

masaż wykonany po treningu powoduje obniżenie stężenia kortyzolu [14] oraz 

wzrost stężenia beta-endorfin. [15] 
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 Masaż powinien być wykonywany przez 20 do 30 min w ciągu 2 godzin 

po treningu, a najlepiej bezpośrednio po nim. [9] Tylko bardzo proszę – z sza-

cunku do masażysty/stki – weź prysznic po treningu. 

Odzież kompresyjna 

 

 Noszenie odzieży kompresyjnej, podobnie jak masaże, pozytywnie 

wpływa na regenerację potreningową poprzez obniżenie DOMSów oraz subiek-

tywnej oceny zmęczenia. [16-19] Tutaj także efekty były w stanie utrzymać się 

nawet do 96 godzin. [18] 

 Mechanizm działania odzieży kompresyjnej jest przedstawiany następu-

jąco: poprzez kompresję, czyli ucisk na odpowiednie miejsca w ciele, opuchlizna 

potreningowa „nie ma miejsca”, żeby nabrać dużych rozmiarów, dzięki czemu 

szybciej przemija. Dodatkowo, dzięki mniejszym zmianom ciśnienia osmotycz-

nego, możliwy jest lepszy powrót żylny, czyli objętość krwi, jaka powraca w trak-

cie jednej minuty do prawego przedsionka serca (zwykle jest to około 5-6 litrów). 
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Szacuje się, że noszenie odzieży kompresyjnej pozwala także zmniejszyć potre-

ningowe uszkodzenia tkanki mięśniowej oraz redukować stan zapalny. [1] 

 Noszenie odzieży kompresyjnej ma pozytywny wpływ na regenerację za-

równo po treningach stricte siłowych jak i wydolnościowych czy treningach ukie-

runkowanych na rozwój maksymalnej mocy. Warto zaznaczyć, że efekt jest tym 

większy, im lepiej wytrenowana jest osoba, która taką odzież nosi. Dla osób bez 

wcześniejszego doświadczenia treningowego, noszenie odzieży kompresyjnej po 

pierwszych treningach nie wpływa praktycznie w żaden sposób na regenerację. 

Co więcej największy pozytywny efekt zauważono dla sportów siłowych, jak trój-

bój siłowy czy dwubój olimpijski, a mniejszy dla sportów wydolnościowych, jak 

biegi średnio- i długodystansowe. [33] 

 Prawdopodobnie najlepsze efekty uzyskają osoby będące w trakcie cyklu 

treningowego o dużej objętości. Załóżmy przykładowo, że osoba trenuje przy-

siady dwa razy w tygodniu po 6 serii: w poniedziałki i piątki, co daje łącznie 12 se-

rii przysiadów tygodniowo. Stosując odzież kompresyjną jako metodę regenera-

cji ćwiczący mógłby zwiększyć częstotliwość trenowania przysiadów do trzech 

sesji tygodniowo: w poniedziałki, środy i piątki. Dzięki temu objętość pojedynczej 

sesji będzie dużo mniejsza – 4 serie. To z kolei oznacza, że osoba ma większe 

możliwości dalszego zwiększania objętości treningowej, np. 4 serie w poniedzia-

łek, 6 w środę i 5 w piątek, co daje łącznie 15 serii przysiadów tygodniowo. Czyli, 

dzięki stosowaniu odzieży kompresyjnej zwiększyliśmy objętość treningową 

o 25% (+3 serie). 

 Warto jeszcze podkreślić być może oczywistą sprawę, że odzież kompre-

syjna powinna być noszona dokładnie na tych częściach ciała, które wymagają 

regeneracji. W naszym przykładzie będą to nogi, zatem najlepiej sprawdzą się 
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spodenki kompresyjne. Nie trzeba od razu wskakiwać w pełny kombinezon i cho-

dzić w nim cały dzień. 

 I na koniec wspomnę o bardzo dużej zalecie stosowania odzieży kompre-

syjnej jako metody regeneracji. Odzież kompresyjna ściśle przylega do ciała (nie 

powinno być żadnych bąbli powietrza pod materiałem) i spokojnie można ją no-

sić jako bieliznę pod wierzchnim ubraniem. Nie jest to zatem strój zarezerwo-

wany dla osób, które na co dzień ubierają się w sportowym stylu. Nawet osoby 

muszące spełniać wymogi „dress code’u” w swojej pracy mogą bez problemu ko-

rzystać z dobrodziejstw odzieży kompresyjnej. 

Elektrostymulacja 

 W starszych badaniach elektrostymulacja dawała pewne pozytywne 

efekty, jednak nie potwierdziły tego nowsze badania. [51-53] 

 Opracowanie z 2011 roku pokazało, że elektrostymulacja może przynosić 

pozytywne skutki, jednak głównie w kwestii subiektywnej oceny ogólnego samo-

poczucia badanych. Autorzy podkreślają, że różnice w wynikach mogą wiązać się 

z rozbieżną metodologią przeprowadzania badań i te, w których nie zaobserwo-

wano pozytywnych efektów, cechowały się niższym użytym natężeniem bodźca 

elektrycznego. [6] 

 Może to oznaczać, że elektrostymulacja z odpowiednim natężeniem by-

łaby dobrym wyborem u sportowców, u których głównym ograniczeniem w tre-

ningach jest subiektywnie odczuwane zmęczenie. Póki co, czekamy na więcej ba-

dań w tym temacie. 
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Aktywna regeneracja 

 

Aktywna regeneracja daje podobne efekty do CWT (naprzemienne zanu-

rzenia w wodzie o różnych temperaturach) w kwestii obniżenia potreningowych 

DOMSów i nie wpływa na odczuwalne zmęczenie. [1] 

 Pozytywny wpływ na markery stanu zapalnego odnotowano w sytuacjach, 

kiedy aktywna regeneracja była stosowana przez krótki czas. Dla przykładu, 

kiedy zawodnicy rugby stosowali aktywną regenerację przez 7 min – miała ona 

pozytywny wpływ na obniżenie poziomu markerów stanu zapalnego. [38] Jed-

nak, kiedy aktywną regenerację stosowano przez godzinę – nie odnotowano żad-

nego wpływu. [39] 

  Pozytywny wpływ aktywnej regeneracji można wyjaśnić następująco: 

zwiększony przepływ krwi w tkance mięśniowej wspomaga usuwanie zbęd-

nych produktów przemiany materii, przyczyniając się do redukcji uszkodzeń 

mięśni oraz odczuwalnego bólu. [40] 
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 Ostatnio pojawiło się badanie, w którym sprawdzono wpływ aktywnej re-

generacji po ciężkim treningu wyciskania leżąc. Protokół wyglądał następująco: 

podczas pierwszej wizyty w laboratorium uczestnicy sprawdzili swoje maksy-

malne możliwości na jedno powtórzenie (1RM). Podczas drugiej wizyty badani 

wykonali 8 serii po 10 powtórzeń tego ćwiczenia z ciężarem równym 70% 1RM. 

Przerwy między seriami wynosiły 75 sekund. Kolejne dwie wizyty w laboratorium 

miały miejsce 24 i 48 godzin po zakończeniu wysiłku, w trakcie których spraw-

dzano, na jakim poziomie regeneracji są uczestnicy. Badano m.in. siłę izome-

tryczną, subiektywne odczucie zmęczenia oraz obrzęk mięśni. Badania zostali po-

dzieleni na dwie grupy. Jedna z nich, około 6, a następnie 30 godzin po zakończe-

niu wysiłku, wykonała dodatkowe 6 serii ćwiczenia po 10 powtórzeń z ciężarem 

równym 10% 1RM. 

 Wyniki? Grupa, która wykonywała dodatkowe lekkie treningi poprawiła 

nieznacznie niektóre parametry regeneracji (zwiększone możliwości generowa-

nia mocy oraz zmniejszony obrzęk mięśni klatki piersiowej) w porównaniu do 

grupy, która całkowicie odpoczywała. [54] Z jednej strony poprawa była nie-

znaczna. Z drugiej strony metoda ta jest bardzo praktyczna do wykonania – bę-

dąc na kolejnym treningu, np. 2 dni później, możemy bez problemu wykonać 

kilka lekkich serii na poprzednio ciężko przetrenowane partie. Jeżeli ma Ci to 

przynieść pozytywne efekty – dlaczego by nie spróbować? 



CorazLepszyTrening.pl 

 

12 

Rozciąganie 

 

 Już od jakiegoś czasu rozciąganie bezpośrednio po treningu nie jest zale-

cane w kontekście lepszej regeneracji, ponieważ zamiast zmniejszać może na-

wet zwiększać odczuwanie DOMSów. [48-50] W najnowszej meta-analizie auto-

rzy doszli do podobnych wniosków. Rozciąganie wykonane zwłaszcza do 6 go-

dzin po zakończeniu treningu powoduje zwiększone DOMSy. [1] 

 Zmienną w rozciąganiu, która długo nie mogła doczekać się sprawdzenia 

w badaniach jest intensywność. Na szczęście w 2018 roku pewna grupa badaczy 

postanowiła sprawdzić następującą hipotezę: skoro różna intensywność tre-

ningu różnie wpływa na jego efekty, to być może różna intensywność rozciągania 

także będzie miała różne skutki? Badacze doszli do wniosku, że rozciąganie wy-

konane nawet bezpośrednio po treningu może przyczynić się do szybszej rege-

neracji pod warunkiem, że jego intensywność będzie mała. [60] 
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 Zatem, jeżeli potrzebujesz – rozciągaj się w dni wolne od treningu lub bez-

pośrednio po nim, ale wówczas pamiętaj, żeby intensywność rozciągania była 

mała i rób to przez krótki czas (20-30 sekund). 

Rolowanie 

 

 Wiemy, że rolowanie wykonywane przed treningiem lub w okresie rege-

neracji (np. w dzień wolny od treningu) pozytywnie wpływa na zwiększenie 

ROM (ang. Range Of Motion – zakres ruchu). [57-59] 

Póki co brakuje jednak jednoznacznych dowodów pozytywnego wpływu 

rolowania na regenerację po treningu. [56] 
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Krioterapia 

 

 Krioterapia może pomóc w zmniejszeniu odczuwalnych DOMSów, jed-

nak jej efekt jest raczej słaby. Przykładowo Fonda i Sarabon zauważyli pozy-

tywny wpływ krioterapii aplikowanej przez 3 min na całe ciało (Whole Body Cry-

otheraphy – WBC). [41] Zastosowali temperatury na poziomie od -195°C do -

140°C. 

 Kolejne badania z lat 2013-2015 niestety nie potwierdziły tych doniesień. 

[42, 44] Jednak najnowsze badania ukazały pozytywny wpływ WBC w kontek-

ście zmniejszenia odczuwalnego bólu oraz zmęczenia. [1, 3] 

 Warto podkreślić, że efekt ten był krótkotrwały – zaledwie do 6 godzin po 

treningu. W dłuższym terminie (powyżej 24 godzin od zakończenia ćwiczeń) po-

zytywny efekt już nie występował. 
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Zanurzenia w zimnej wodzie (immersja) 

 

 Immersja jest kolejnym skutecznym sposobem na redukowanie potrenin-

gowych DOMSów oraz odczuwalnego zmęczenia. [1, 20-22] Zaleca się zanurze-

nia w wodzie o temperaturze 11-15°C przez 10-15 minut. [23] Co ważne, zanu-

rzeni musimy być cali od stóp po szyję. Jedynie głowa może wystawać ponad 

poziom wody. Badacze podkreślają również, że wiele zależy od rodzaju treningu 

i wykonywanych ćwiczeń. [1] 

 Mechanizmów działania immersji może być kilka. Po pierwsze, najczęściej 

uważa się, że immersja redukuje stany zapalne oraz uszkodzenia mięśni. [24] Po 

drugie zauważono obniżenie poziomu kinazy kreatynowej, która jest uważana 

za marker poziomu uszkodzenia mięśni. [1, 22, 25] Po trzecie immersja zmniejsza 

obrzęk i odczuwanie bólu po wyczerpującym treningu. [26-27] Po czwarte ciśnie-

nie hydrostatyczne może ułatwiać transport płynów z mięśni do krwi, co po-

winno przyspieszyć usuwanie z mięśni zbędnych produktów przemiany mate-

rii. [22, 26-27] Po piąte zwężenie naczyń pod wpływem niskiej temperatury 
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ogranicza transport płynów do przestrzeni międzykomórkowej, co lokalnie ob-

niża poziom stanu zapalnego i wpływa na zmniejszenie odczuwalnego bólu. 

[28-29] Po szóste wiemy też, że zimno samo w sobie ma działanie przeciwbó-

lowe. [30] 

 W innych meta-analizach nie odnotowano pozytywnego wpływu immersji 

na poziom kinazy kreatynowej. [10, 31] Badania nie pokazują również pozytyw-

nego wpływu na poziom takich markerów, jak CRP czy IL-6. [1, 10, 32] 

 Pytanie: czy takie rozwiązanie jest praktyczne z punktu widzenia ćwiczą-

cych? W jednym z badań [55] efekty immersji były na podobnym poziomie, co 

10 minut jazdy na rowerze stacjonarnym na niskiej intensywności, co poddaje 

w wątpliwość zasadność stosowania immersji jako metody regeneracyjnej. Skoro 

wystarczy poświęcić 10 minut na lekki trening aerobowy na koniec treningu 

i mieć takie same efekty – po co marnować czas i pieniądze na immersję? 

 No i na koniec trzeba wspomnieć o pewnym negatywnym aspekcie immer-

sji. Okazuje się, że stosowanie immersji dwa razy w tygodniu regularnie przez 

12 tygodni osłabiało przyrosty masy i siły mięśniowej. [61] Oznacza to, że najle-

piej stosować immersję sporadycznie, przeplatając ją z innymi metodami rege-

neracji. 
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Naprzemienne zanurzenia w wodzie 

o różnych temperaturach 

 Ta metoda (w skrócie CWT – Contrast Water Therapy) również wykazuje 

pozytywne działanie na obniżenie bóli potreningowych (DOMS) nawet do 72 

godzin po wysiłku, jednak nie wpływa na odczuwalne przez osobę zmęczenie. [1, 

34, 36] CWT powoduje naprzemienne zwężanie i rozszerzanie się naczyń krwio-

nośnych, co może zmniejszyć potreningowy obrzęk oraz stany zapalne. [35, 37] 

 W badaniach najczęściej używano następującego protokołu regeneracji 

metodą CWT: 

 łączna długość terapii: 6-24 minut dziennie; 

 czas ekspozycji na zimną wodę: 1 minuta; 

 czas ekspozycji na gorącą wodę: 1-3 minuty; 

 temperatura zimnej wody: 8°C -15°C; 

 temperatura gorącej wody: 35,5°C-45°C; 

 ilość terapii po zakończeniu treningu: 1-4 z co najmniej 24-godzinnym od-

stępem pomiędzy sesjami. [35] 

 Po jednorazowej terapii nie odnotowano żadnego wpływu na poziom 

markerów stanu zapalnego w organizmie. Jednak istnieją przesłanki, aby sądzić 

iż potrzeba regularnych, systematycznych zabiegów, aby uzyskać pozytywny 

efekt. [45-47] 
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Podsumowanie 

 Powyższe metody regeneracyjne warto stosować przede wszystkim pod-

czas okresów o dużej objętości treningowej, kiedy głównym celem jest wzrost 

masy mięśniowej. Dzięki szybszej regeneracji jesteśmy w stanie zwiększyć czę-

stotliwość treningów np. z 4 do 5 tygodniowo, dzięki czemu łatwo zwiększymy 

objętość bez nadmiernego wydłużania pojedynczych sesji treningowych. Na 

przyspieszonej regeneracji skorzystają też sportowcy, którzy wykonują kilka jed-

nostek treningowych dziennie, np. pływacy. 

 Nie oznacza to oczywiście, że możemy od razu zwiększyć objętość trenin-

gową np. dwukrotnie. Objętość powinna być zwiększana powoli wraz ze wzro-

stem doświadczenia treningowego danej osoby. 

 Przypominam również o zasadzie „minimalnej efektywnej dawki”. Póki 

osoba notuje progres – póty nie ma potrzeby zwiększać objętości. Dopiero w mo-

mencie, kiedy następuje przestój w progresie lub progres znacząco spowalnia – 

wtedy powinniśmy pomyśleć o zwiększeniu objętości treningowej. 

Spośród przeanalizowanych metod regeneracyjnych zdecydowanie najle-

piej wypadają masaże. Jest to jednak droga metoda, a przy tym czasochłonna 

(masaż zwykle trwa kilkadziesiąt i często trzeba dojechać do gabinetu). Na dru-

gim miejscu wydają się plasować ex aequo: odzież kompresyjna oraz immersja. 

Natomiast osoby, które lubią praktyczne rozwiązania (tanie i mało czaso-

chłonne) najbardziej skorzystają na aktywnej regeneracji oraz wspomnianej 

odzieży kompresyjnej. Pomocne może być także mało intensywne rozciąganie. 

Obecnie czekamy na więcej badań, które sprawdzą długoterminowy efekt 

stosowania omówionych metod. Ciekawe byłyby także badania sprawdzające 

jednocześnie kilka metod. Być może niektóre połączenia, np. masażu 
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z immersją dałyby efekt synergistyczny (wzajemnie wzmacniałyby swoje działa-

nia). Przydałoby się również badanie, które sprawdzi długoterminowy wpływ za-

nurzeń nie w zimnej, a w letniej wodzie (np. 18-20°C). Być może pozytywny 

efekty byłyby podobne do tych obserwowanych przy stosowaniu immersji, a jed-

nocześnie obyłoby się bez negatywnych skutków ubocznych (mniejsze przyrosty 

siły i masy mięśniowej). 

 

 

 

Chcesz, aby Twoje treningi były coraz lepsze? 

Zaglądaj regularnie na bloga corazlepszytrening.pl. Co dwa tygodnie pojawia 

się nowy artykuł! 

Zapraszam Cię również do obserwowania moich profili w social media, gdzie 

znajdziesz mnóstwo darmowej wiedzy: 

 

 

Niech Wiedza Będzie z Tobą! 
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