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wowych oraz zmniejsza ciśnienie w komór-
kach. Kiedy w komórkach tkanki chrzęstnej 
włóknistej pojawia się stan zapalny, wówczas 
wzrasta w nich ciśnienie, puchną i stają się 
sztywne, co na zewnątrz objawia się opuchli-
zną i bólem.
MSM przywraca elastyczność i przepuszczal-
ność ścian komórkowych, na skutek czego 
dochodzi do polepszenia warunków przepływu 
płynów tkankowych. Szkodliwe substancje 
w postaci kwasu mlekowego i innych toksyn 
mogą zostać z komórek usunięte, a dopły-
nąć substancje odżywcze, regenerujące. 

W efekcie następuje wyrów-
nanie ciśnie-

nia w komórkach tkanek, zmniejszenie bólu 
lub eliminacja jego przyczyn. Substancja 
dobrze wchłania się w organizmie łatwo poko-
nując barierę krew-mózg, zwłaszcza przy obec-
ności witaminy C i biotyny oddziałujących 
synergistycznie i potęgujących efekty terapeu-
tyczne. Ma to wpływ na budowę zdrowych, 
elastycznych komórek o większej przepusz-
czalności błon i pozwala na skuteczniejsze 
usuwanie toksyn komórkowych. MSM należy 
traktować – podobnie jak inne naturalne suple-
menty diety – jako żywność. Nie można 

go więc przedawkować – organizm nadmiar 
po prostu usunie. MSM zawsze należy brać 
z naturalną witaminą C i witaminą B12. Nie 
należy mylić go z lekami w postaci sulfona-
midów oraz DMSO – substancją będącą pre-
kursorem MSM i wykorzystywaną dawniej 
w leczeniu zapaleń stawów. 

Glukozamina 
– kiedy pomoże?
Glukozamina to jeden z najpopularniejszych 
suplementów, wykorzystywanych w odbu-

dowie uszkodzonych ścięgien. Niestety dzia-
łanie glukozaminy nie ujawnia się wcześniej 
niż po kilku tygodniach, a niekiedy miesią-
cach stosowania. Z tego powodu nie może 
być ona traktowana jako środek doraźny, 
który pozwoli szybko pozbyć się dolegliwości. 
Glukozamina występuje pod różnymi posta-
ciami. Jednak najskuteczniejszy jest siarczan, 
ponieważ również siarka jest składnikiem 
niezbędnym do odnowy wszelkiego rodzaju 
chrząstek. W badaniach dotyczących artrety-
zmu podaje się najczęściej 1500 mg glukoza-
miny dziennie. Najlepsze efekty przynosi sto-
sowanie jej w trzech dawkach podzielonych 
po 500 mg. Wydaje się, że jest to dawkowa-
nie odpowiednie także w przypadku sportow-
ców, choć nie zostało to wykazane naukowo. 
UWAGA (ramka!!) 1500 mg glukozaminy to 
nie to samo, co 1500 mg siarczanu glukoza-
miny. Siarka stanowi ok. 1/3 tego związku. 
Zalecana pojedyncza dawka powinna wyno-
sić 500 mg czystej glukozaminy (750 mg 
siarczanu). Z racji tego, że glukozamina pozy-
skiwana jest z pancerzyków skorupiaków nie 
może być stosowana przez osoby uczulone na 
owoce morza.

Dobra sława galaretki
Zwykło się mówić jedz galaretkę (żelatynę 
pochodzenia zwierzęcego) na sprawne stawy. 
Zweryfikowało to pewne badanie, w którym 

Najczęściej stosowanym środkiem na bóle 
stawów są leki przeciwzapalne, wśród któ-
rych dominuje aspiryna. Środek ten jest sku-
teczny, ale jedynie doraźnie, gdyż stosowany 
przez dłuższy czas może spowalniać regenera-
cję tkanek, zatem przynieść skutek odwrotny 
do zamierzonego.
W sportach siłowych jednym z najczę-
ściej przeciążanych stawów jest staw bar-
kowy. Kontuzje w jego obrębie prowadzą do 
zespołu bolesnego barku, który bierze się 
z jego zesztywnienia – wszystko to ogranicza 
i poważnie upośledza ruch ręką odchodzącą 
od tego stawu, co uniemożliwia wykonywanie 
wielu ćwiczeń.

Suplement siarkowy
Metylosylfonylometan to suplement obfitu-
jący w siarkę. W niewielkich ilościach znaj-
duje się w pokarmach i napojach bogatych 
w siarkę, takich jak jajka, mleko, czosnek, 
soczewica, soja, nasiona słonecznika czy 
kawa. Z racji tego, że jego zawartość w tych 
produktach jest niska, dostarczanie MSM do 
organizmu z zewnątrz wydaje się być uza-
sadnione. Dlaczego? Otóż wykazuje przede 

wszystkim właściwości przeciwzapalne 
i antyoksydacyjne i prawdopodobnie działa 
szybciej, choć mniej dogłębnie na chrząstkę 
stawową niż glukozamina. Przede wszystkim 
jednak MSM działa przeciwbólowo, ponieważ 
hamuje impulsy bólowe wzdłuż włókien ner-
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Jedną z głównych przyczyn przerwy w treningach są różne-
go rodzaju kontuzje, zazwyczaj dochodzi do nich w obrębie 
stawów i więzadeł. Dlatego im częściej i intensywniej trenu-

jemy, tym większą uwagę powinniśmy przykładać do kondycji 
naszych stawów i ich regeneracji potreningowej. Jedną ze skła-
dowych ich prawidłowej odnowy jest odpowiednia dieta.

Na pomoc 

przeciążonym
stawom
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przez 24 tygodnie 300 pacjentom cierpiącym 
na zapalenie stawów podawano 10 g żelatyny 
dziennie lub placebo. Średnio w całej grupie 
działanie żelatyny było porównywalne z tym, 
jakie wykazało placebo. U pacjentów ze słab-
szym nasileniem choroby lepsze efekty przy-
niosło stosowanie placebo, natomiast żela-
tyna była skuteczniejsza u osób z ostrzejszymi 
objawami artretyzmu. Poprawa stanu zdrowia 
utrzymywała się przez osiem tygodni po zakoń-
czeniu terapii, co wyraźnie wskazuje na silne 
działanie tej substancji. Inne badania wyko-
nane z udziałem młodych zawodników cierpią-
cych z powodu bólu kolan, którym podawano 
przez 8 tygodni 10 g dziennie żelatyny lub pla-
cebo. W drugim przypadku nie odnotowano 
żadnej poprawy, natomiast żelatyna pozwoliła 
na zwiększenie mobilności bolącego stawu. 
Zatem optymalna dawka zdaje się wynosić 
10 g dziennie. Koszty suplementacji żelatyną 
są tak niskie, że szkoda byłoby pozbawić się 
jej potencjalnych korzyści.

Nie zapominaj o omega 3
Najprostszym sposobem zapobiegają-
cym lekkiemu zapaleniu stawów 
są bogate w omega-3 tłuszcze 
rybie. Ponadto dodanie do naszej 
codziennej diety oliwy z oliwek 
lub witaminy E dodatkowo wzmac-
nia działanie omega-3 na stawy. Zaleca 
się przyjmowanie 2-10 g kwasów tłusz-
czowych dziennie (zależne od masy ciała). 
W ochronie stawów pomóc mogą również 
kwasy tłuszczowe omeg-6, takie jak GLA 
(kwas gamma-linolenowy). GLA  sprzyja 
wytwarzaniu w organizmie hormonów 
tkankowych zwanych prostaglandy-
nami (PG), które odpowiadają m.in. 
za odpowiednią kondycję stawów, 
ale też prawidłowe funkcjonowanie 
układu krążenia, czy płodność. 
W przeciwieństwie do leków 
przeciwzapalnych (np. aspiryny) 
działanie kwasów tłuszczowych 
omega-3 i 6 odczujemy dopiero po 
dłuższym czasie zażywania. Dlatego 

podobnie jak glukozaminę, najlepiej stosować 
je jako środki zapobiegające. Nie należy ocze-
kiwać cudów z dnia na dzień. Zresztą regu-
larna podaż zdrowych tłuszczy przynosi wiele 
korzyści dla organizmu, nie tylko w obrębie 
stawów. 

Krzemowa regeneracja
Krzem to pierwiastek, który odgrywa ważną 
rolę w tworzeniu tkanki łącznej oraz wpływa 
na solidność stawów i kości. W znacznej mie-
rze czerpiemy go z takich produktów żywno-
ściowych jak banany, łuski ziaren zbóż, skórka 
owoców (nie obierajmy jabłek, gruszek, 
jedzmy agrest i winogrona ze skórką!)  czo-
snek, szczypiorek, ewentualnie piwo. Dzienne 
zapotrzebowanie na krzem wynosi 20-30 mg 
i mogą je zaspokoić warzywa, owoce, chleb 

razowy, płatki owsiane, otręby 

pszenne, produkty roślinne bogate w celulozę. 
Badania naukowe wykazały, że u sportowców 
intensywne ćwiczenia powodują zwiększone 
wydalanie krzemu z moczem, stąd na rynku 
pojawiły się suplementy z tym pierwiast-
kiem.

Witaminy antyoksydacyjne
W celu ograniczenia uszkodzeń stawów 
zaleca się również antyoksydanty, ponieważ 
wykazano zależność między zwiększoną ilo-
ścią wolnych rodników w stawach, a tempem 
zwyrodnienia chrząstki. Jest to dodatkowy 
powód, aby do codziennej diety wprowadzili 
je także sportowcy. Nasze ciało potrzebuje 
równolegle dwóch typów antyoksydantów: 
rozpuszczalnych w wodzie, takich jak wita-
mina C, flawonoidy, polifenole, oraz rozpusz-
czalnych w olejach, takich jak karoteny oraz 
witamina E. Dlatego zamiast suplementacji 
jednym, lepiej przyjąć kompleks wielu anty-
oksydantów, o różnym pochodzeniu i róż-

nych cechach charaktery-
stycznych, aby uzyskać 
efekt synergiczny, a w ten 

sposób większą skutecz-
ność. To, co musimy 

wiedzieć, to fakt, że 
każdy przeciwutle-
niacz działa w innym 
miejscu i w spo-

sób inny od pozosta-
łych. Jednym prawdziwym spo-
sobem na polepszenie zdrowia 

przy pomocy antyoksydantów jest 
sprzyjanie różnorodności kolorów 
na naszych talerzach, a nie stałe 
i uparte konsumowanie tego czy 
innego owocu czy produktu. 
Łącząc racjonalny trening z opty-
malnie zbilansowaną dietą wspo-

maganą odpowiednią suplemen-
tacją jesteśmy w stanie zapewnić 

naszym stawom prawidłowe funkcjo-
nowanie przez długi czas. 


