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Namen diplomskega dela je bil raziskati, v kolikšni meri se slovenski tekači
soočajo s pomanjkanjem železa in kakšne so njihove prehranjevalne navade. V
raziskavi smo zajeli 20 slovenskih atletov in atletinj, starih od 14 do 25 let. K anketi
je pristopilo 10 atletov in 10 atletinj. Vsi udeleženci aktivno tekmujejo na tekmah
državnega prvenstva ter na mednarodnem nivoju (evropska in svetovna prvenstva).
Osredotočili smo se na tekače, ki tečejo na srednje proge. Sem spadajo vsi teki od
800 m do 3000 m. Tekači na srednji razdalji morajo imeti visoko stopnjo hitrosti in
vzdržljivosti, kar pomeni, da je za uspeh potrebno prilagoditi aerobni in anaerobni
energetski sistem. V anketnem vprašalniku nas je zanimalo, kdo jim pomaga pri
sestavi optimalnih jedilnikov, ali zavestno uživajo hrano, bogato z železom, ali
večkrat občutijo znake pomanjkanja železa, ali uživajo prehranske dodatke, bogate
z železom, in če opravljajo redne preventivne zdravstvene preglede. Ugotovili smo,
da imajo s pomanjkanjem železa težave predvsem atletinje. Preventivnih
zdravstvenih pregledov atleti običajno ne opravljajo. Za krvne teste se odločijo šele,
ko občutijo simptome, povezane s slabokrvnostjo in pomanjkanjem železa. V
diplomskem seminarju sem pregledala tudi literaturo o železu in prehrani tekačev
na srednje proge.
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The purpose of the diploma work was to research to what extent Slovenian runners
are facing iron deficiency and what are their eating habits. The study included 20
Slovenian athletes aged 14 to 25 years. Among them 10 women athletes and 10
men athletes joined the survey. All participants participate actively in the national
championships and international events. We focused on middle distance runners.
This includes the distances from 800 m to 3000 m. Middle-distance runners must
have a high degree of speed and persistance which requires adaptation both, aerobic
and anaerobic energy systems. In the survey, we were interested who helped them
in the composition of the optimal diet or whether they repeatedly cleaned up the
signs of iron deficiency. We also wanted to check whether they take any dietary
supplements with iron and if they had to undergo regular medical examinations. We
have found that iron deficiency is mainly present in female athletes. Athletes
usually do not perform preventive medical examinations. They decide to take blood
analyses only when they experience symptoms associated with anemia and/or iron
deficiency. In the diploma I also reviewed literature about iron and the diet of
middle distance runners.
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1

UVOD

Železo je pomemben mineral, potreben za mnoge biološke poti. Naše telo ga ni sposobno
proizvajati samo, zato ga moramo nujno uživati s hrano. Pri športu oziroma športnikih pa
je železo pomembno predvsem zato, ker po krvi in v mišicah prenaša kisik, sodeluje pri
sproščanju energije iz celic, sodeluje pri nastajanju rdečih krvnih celic in je pomemben za
zdrav imunski sistem (Rotovnik Kozjek in sod., 2015).
Pomanjkanje železa je pogosto med mladostnicami in ženskami, ki tekmujejo v
vzdržljivostnem športu, posebno še pri vegetarijankah (Pokorn, 1998). Pomanjkanje železa
v telesu, ki še ni združeno s pojavom anemije, lahko negativno vpliva na uspešnost v
atletiki (Suedekum in Dimeff, 2014). Če se pomanjkanja ne zdravi, lahko privede do
anemije, ki očitno poslabša učinkovitost vadbe. Zdravi se lahko s hrano z visoko
vsebnostjo železa (Ryan, 2002) ali z ustreznimi prehranskimi dodatki, ki vsebujejo večjo
količino železa. Zaradi pomanjkanja železa se zmanjša dotok kisika v telesna tkiva,
zmanjšana je tudi proizvodnja energije v mišicah (Rotovnik Kozjek in sod., 2016).
Pomanjkanje je lahko posledica omejenega vnosa železa, slabe biološke izkoristljivosti,
hitre rasti, treninga na večji nadmorski višini, izgube menstrualne krvi, hemolize stopala ali
prekomernega izločanja znoja, urina ali fekalij (Maughan in sod., 2018). V primerjavi z
moškimi se pri ženskah pojavlja večja pogostnost pomanjkanja (Suedekum in Dimeff,
2014). Za takšen naslov diplomskega dela sem se odločila, ker sem tudi sama včasih
aktivno trenirala atletiko in se v času pubertete soočala s pomanjkanjem železa. To je
namreč vplivalo tudi na slabše rezultate in padec imunskega sistema.
Nadomeščanje železa pri športnikih je nujno, saj so le-ti zaradi njegovega pomanjkanja
manj zmogljivi. Železo se nadomešča pri serumski vrednosti feritina manj kot 30 µg/L in
kadar je športnik zaradi pomanjkanja železa slabokrven. Nadomeščati pa ga je mogoče le
po predhodnem posvetu z zdravnikom (Rotovnik Kozjek in sod., 2015). Včasih povišanje
serumskega feritina povzroči rahlo zvišanje hemoglobina, kar kaže na prisotnost blage
anemije. Možno je tudi, da športnik izkoristi nekoliko višjo raven hemoglobina in ima
lahko svoj individualni »normalni« razpon za optimalni nastop (Ryan, 2002).
Znanstveno je dokazano, da je povezava med telesno dejavnostjo in prehrano izredno
pomembna. Zato se morajo športniki redno in zdravo prehranjevati, telesu morajo
vsakodnevno zagotoviti dovolj hranil, ki jih potrebujejo za normalno delovanje. Prehrana
mora biti raznolika in vsebovati ogljikove hidrate, maščobe, beljakovine, vitamine in
minerale. Za normalno delovanje telesa pa je nujna tudi zadostna hidracija.
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2

CILJI NALOGE

Namen diplomskega dela je raziskati, v kolikšni meri se slovenski tekači soočajo s
pomanjkanjem železa in kakšne so njihove prehranjevalne navade. Predvidevamo, da
imajo s pomanjkanjem železa težave predvsem atletinje. Zanima nas, ali zaradi tega
posegajo po prehranskih dopolnilih in ali so tekmovalci seznanjeni s tem, kaj morajo
uživati za čim boljši uspeh v športu.
1.2

DELOVNE HIPOTEZE

Postavili smo naslednje hipoteze:
Hipoteza 1
S pomanjkanjem železa imajo težave predvsem atletinje.
Hipoteza 2
Preventivnih zdravstvenih pregledov atleti običajno ne opravljajo. Za krvne teste se
odločijo šele, ko občutijo simptome, povezane s slabokrvnostjo in pomanjkanjem železa.
Hipoteza 3
Atleti večino železa zaužijejo s prehranskimi dodatki.
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2.1

3

PREGLED OBJAV
MAKROHRANILA IN MIKROHRANILA

Priporočljivo je, da je športnikova osnovna prehrana uravnotežena in kakovostna. Če
športnik nima posebnih zdravstvenih težav, ne potrebuje posebne diete; uživa naj mešano
in polnovredno hrano, ki zadosti njegovim potrebam po energiji, beljakovinah, pa tudi po
mikrohranilih, predvsem vitaminih, mineralih in antioksidantih. Pomembno je, da je v
hrani dovolj kakovostnih virov beljakovin, kot so: pusto meso, ribe, jajca, mleko in mlečni
izdelki, dovolj virov ogljikovih hidratov, predvsem žit in žitnih izdelkov ter drugih živil, ki
vsebujejo škrob. Zelenjava in sadje sta v prehrani športnika pomembna, ker vsebujeta
mikrohranila, vlaknine in dodaten vir sladkorjev (Rotovnik Kozjek in sod., 2015).
2.1.1 Makrohranila
Makrohranila so velika skupina hranil. Imajo vlogo bioloških goriv, ohranjajo pa tudi
strukturno in funkcionalno celovitost organizma. Sem uvrščamo ogljikove hidrate,
maščobe in beljakovine To so hranila, ki zagotavljajo energijo za vzdrževanje telesnih
funkcij med počitkom in med vsemi oblikami fizične aktivnosti (McArdle, 2013).
2.1.1.1 Ogljikovi hidrati
Ogljikovi hidrati zagotavljajo velik vir energije. Vsebujejo osnovne elemente, in sicer
ogljik, vodik in kisik. Ogljikovi hidrati, shranjeni v mišicah in jetrih, služijo kot najbolj
dostopen vir energije v obliki glikogena. V telesu se sprosti glikogen, ko v krvi ni dovolj
glukoze. V primeru, da je raven glikogena prenizka, telo pošlje signal našim mišicam za
sproščanje beljakovin iz naših tkiv. Na ta način iz telesa izčrpajo mišično maso. Temu se
izognemo na ta način, da zaužijemo dovolj ogljikovih hidratov in tako je prihranjeno
sproščanje beljakovin kot vira energije. Ogljikovi hidrati delujejo tudi kot metabolična
osnova za presnovo maščob in zagotavljajo gorivo za centralni živčni sistem (Burke in
sod., 2004; McArdle, 2013).
Glede na sestavo, ogljikove hidrate delimo na enostavne in sestavljene. Enostavni ogljikovi
hidrati so monosaharidi (glukoza, fruktoza, galaktoza), sestavljeni iz ene molekule
sladkorja, in disaharidi, sestavljeni iz dveh molekul sladkorja (saharoza, maltoza, laktoza).
Sestavljeni pa so polisaharidi (škrob, glikogen, celuloza), pri katerih je z glikozidno vezjo
povezanih od 10 do tisoč monosaharidov (McArdle, 2013; Poličnik in sod., 2018).
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Enostavni ogljikovi hidrati so hiter vir energije, predvsem pa obnavljajo zaloge glikogena
v mišicah in jetrih. Glikogen je namreč zaloga ogljikovih hidratov v telesu in je izredno
pomemben vir energije za tekače na srednje proge (Ryan, 2002).
Različna obdobja vadbe zahtevajo tudi različne količine energije in posameznih hranil. V
pripravljalnem obdobju je vadba predvsem aerobna, nizko intenzivna in dolgotrajna, z
velikim obsegom. Med tekmovalno sezono so skupne energetske potrebe manjše, vendar
pa mora biti delež ogljikovih hidratov ki prinese energijo, večji. Prav tako mora biti
sorazmerno večji vnos beljakovin.
Priporočeni dnevni vnos ogljikovih hidratov prilagodimo trajanju in intenzivnosti vadbe. V
osnovnem pripravljalnem obdobju je ta 612 g/kg/dan, v specifičnem pripravljalnem in
tekmovalnem obdobju pa 610 g/kg/dan (Rotovnik Kozjek in sod., 2015).
2.1.1.2 Beljakovine
Čeprav ogljikovi hidrati predstavljajo glavno sestavino za vzdržljivostnega športnika, le-ta
potrebuje tudi zadostne količine beljakovinskih živil, da doseže najboljše rezultate.
Beljakovine imajo pomembno vlogo pri rasti, obnavljanju in vzdrževanju mišic ter drugih
telesnih tkiv. Potrebni so tudi za tvorbo hormonov, encimov, nevrotransmitorjev in
ključnih sestavin imunskega sistema. Beljakovine so potrebne za tvorbo hemoglobina. To
je snov, ki prenaša kisik v mišice. Beljakovine lahko preskrbujejo tudi energijo v poznejših
fazah vzdržljivosti. Vnos beljakovin naj bi predstavljal od 15 % do 20 % dnevne porabe
energije (Ryan, 2002).
Jasno je, da so potrebe po beljakovinah pri športnikih povečane, še posebej pri športnikih,
ki imajo dolgo trajajoče in intenzivne treninge ali so sredi vadbe za pridobitev mišične
mase. Veliko beljakovin potrebujejo predvsem mladi, odraščajoči športniki zaradi
povečanih potreb, ki so posledice športnega udejstvovanja, pa tudi zaradi telesnega razvoja
in rasti. Priporočila za uživanje beljakovin pri športnikih variirajo od 1,2 do 1,7 g/kg
telesne mase (Rotovnik Kozjek in sod., 2015).
2.1.1.3 Maščobe
Maščobe so pomemben del prehrane vzdržljivostnega športnika. Medtem ko je maščoba
nekoliko bolj znana kot koncentriran vir kalorij, igra ključno vlogo pri tem, da smo zdravi.
Je vir hranil, znanih kot esencialne maščobne kisline. Tako kot moramo z našo prehrano
pridobiti vitamine in minerale, moramo iz živil pridobiti tudi linolno in α-linolensko
kislino. Druga pomembna funkcija maščobe je transport in absorpcija vitaminov ter
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karotenoidov, topnih v maščobah. Glede na svojo sestavo so maščobe kategorizirane kot
nasičene in nenasičene maščobe. Vzdržljivostni športniki naj bi dnevno vnesli od 20 % do
25 % maščob. To zagotavlja zadostno količino maščob za obnavljanje zalog energije po
treningu in dopušča zadostno količino ogljikovih hidratov in beljakovin v prehrani (Ryan,
2002).
2.1.2 Mikrohranila
Mikrohranila so majhne količine vitaminov in mineralov, ki omogočajo prenos energije in
sintezo tkiv. S pravilno prehrano iz različnih virov hrane fizično aktivna oseba ali
tekmovalni športnik ne potrebuje vitaminskih in mineralnih dodatkov. Nekatera
mikrohranila, zaužita v presežku, lahko negativno vplivajo na zdravje in varnost (McArdle,
2013).
2.1.2.1 Vitamini
Vitamini so sestavljeni iz trinajstih organskih spojin, ki jih v majhnih količinah najdemo v
večini živil. Imajo pomembno vlogo v številnih fizioloških procesih, od katerih so številni
med vadbo močno okrepljeni. Zato je med vadbo pametno zagotoviti visoko raven telesnih
zalog teh hranil. V tem primeru procesi delujejo optimalno. Vitamini igrajo pomembno
vlogo pri spodbujanju reakcij proizvodnje energije. Na primer, več B-vitaminov je
bistvenega pomena za pretvorbo ogljikovih hidratov v energijo za mišično krčenje.
Vitamini sami neposredno ne zagotavljajo energije, ki jo je potrebno pridobiti z uživanjem
ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob (Ryan, 2002).
2.1.2.2 Minerali
Tako kot vitamini so minerali vključeni v energetski metabolizem in imajo pomembno
vlogo pri izgradnji telesnega tkiva, krčenju mišic, prenosu kisika, ohranjanju kislinskobaznega ravnovesja v krvi in pri uravnavanju normalnega srčnega ritma. Minerale v naši
prehrani pridobivamo s pitjem vode. Najdemo jih v rastlinskih in živalskih živilih.
Mineralne snovi se lahko izločijo z urinom, znojem in gastrointestinalnimi izločki. Obstaja
25 bistvenih mineralov in vsak ima svojo edinstveno funkcijo. Dva zelo pomembna
minerala za vzdržljivostnega športnika sta kalcij, ki ima pomembno vlogo pri ohranjanju
zdrave kostne strukture, in železo, ki igra ključno vlogo pri prenosu kisika (Ryan, 2002).

Šmid A. N. Pomanjkanje železa pri tekačih na srednje proge.
Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2019

2.2

6

ŽELEZO

Železo (Fe) je pomembno hranilo, ki pripomore k športnikovi učinkovitosti (Burke in Cox,
2010). Obstaja v enem od dveh oksidacijskih stanj: v dvovalentni fero obliki (Fe2+) in v
trivalentni feri obliki (Fe3+) (Wessling-Resnick, 2014). Je sestavni del kisikovih nosilcev v
krvi (hemoglobin) in v mišicah (mioglobin). Potreben je za prenos kisika, proizvodnjo
energije, sintezo DNK in celično dihanje. Kot sestavni del hemoglobina, nosilca kisika,
prenaša kisik iz pljuč v periferno tkivo, nato pa ogljikov dioksid nazaj v pljuča. Kot
sestavni del mioglobina, proteina za shranjevanje kisika, pa zagotavlja kisik mišičnemu
tkivu. Hkrati je presežek železa lahko strupen zaradi sposobnosti železa, da obstaja v
različnih oksidacijskih stanjih (Chifman in sod., 2015).
Železo je pomembna sestavina številnih aktivnih skupin, ki prenašajo kisik in elektrone
(hemoglobin in mioglobin; različni encimi, npr. citokromi ali ribonukleotidreduktaza).
Človeško telo vsebuje okoli 2–4 g železa, od katerih je okoli 60 % vezanih v hemoglobinu,
25 % v feritinu in hemosiderinu in okoli 15 % v mioglobinu in v encimih (Referenčne
vrednosti za vnos hranil, 2003).
2.2.1 Absorpcija železa
Železo se absorbira kot ion in v obliki hem železa (Gropper in sod., 2013).
Hemsko železo je potrebno pred absorpcijo hidrolizirati iz globinskega dela hemoglobina
ali mioglobina. Ta prebava je izvedena s proteazami v želodcu in tankem črevesu, rezultat
tega pa je sprostitev hemskega železa iz globina. Hemsko železo pa se, v primerjavi s
prostimi železovimi ioni, veliko bolj učinkovito absorbira (2030 %) (Gropper in sod.,
2013).
Železo v ionski obliki, predvsem kot Fe2+, Fe3+, se slabo absorbira (510 %). Reducenti
(prenašalci elektronov) v hrani in kasneje v prebavilih pospešijo pretvorbo iz Fe3+ v Fe2+
obliko in s tem izboljšajo njegovo absorptivnost. Kot reducenti lahko nastopajo:
 v črevesni sluznici: encim membranska feri-reduktaza in
 v hrani: beljakovine s prosto tiolno skupino in vitamin C (Gropper in sod., 2013).
Po absorpciji železa iz hrane v tankem črevesu se železo veže v krvi na prenašalno
beljakovino-transferin. Ta prenaša železo po krvnem obtoku glede na potrebe: kadar so
potrebe po železu majhne, ga prenese do jeter, kjer se železo shrani v zaloge; kadar so
potrebe po železu povečane, pa ga prenese do kostnega mozga, da nastanejo novi eritrociti
z zadostno količino železa (Jarc, 2016).
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Na absorpcijo železa iz hrane v prebavilih vplivajo kombinacije živil, ki jih uporabljamo v
prehrani. Ločimo živila, ki pospešijo absorpcijo železa v naše telo, in tista, ki jo zavirajo.
Absorpcijo železa izboljšajo:
 sladkorji, še posebej fruktoza in sorbitol;
 kisline, kot so npr. askorbinska (sadje: črni ribez, limona, jagoda; zelenjava:
brokoli, peteršilj, cvetača, koleraba, paprika), citronska, mlečna; kot reducenti
tvorijo topne kelate z nehemskimi železovimi ioni in tako izboljšajo absorpcijo;
 mucin: kelira železove ione in olajša absorpcijo;
 meso (ribe in perutnina): peptidi iz prebave aktina in miozina vsebujejo veliko
cisteina, ki kot ligand pospešuje absorpcijo železovih ionov, podobno velja tudi za
histidin; ker meso poveča sekrecijo v prebavilih, lahko tudi to izboljša absorpcijo
železa iz rastlin (Gropper in sod., 2013; Jarc, 2016).
Absorpcijo železa zavirajo:
 polifenoli (čaj, kava, predvsem derivati galne kisline);
 oksalna kislina (špinača, čokolada, čaj, različno jagodičje) in fitat (žita, stročnice);
 veliko Ca, Ca-fosfati, Zn, Mn, Ni in
 fosvitin: beljakovina jajčnega beljaka, ki vsebuje fosforilirane ostanke serina
(Gropper in sod., 2013).
Pomembno je, da živil, ki sicer zavirajo absorpcijo železa v prebavilih, ne izključimo iz
prehrane, temveč njihov vnos in količino ustrezno prilagodimo. Absorpcija železa iz hrane
je odvisna tudi od zalog železa v telesu. Kadar so zaloge majhne, se absorpcija desetkratno
poveča, kadar pa so zaloge železa velike, se absorpcija železa v črevesju zmanjša. Ta
proces uravnava glavni regulator ravnovesja železa v telesu, tj. hormon hepcidin, majhna
molekula, ki jo izdelujejo jetrne celice in jo izločajo v kri kot odgovor na potrebe telesa po
železu. Zvečana količina hepcidina zavre prenos železa iz črevesja v kri, zmanjšana
količina hepcidina pa ta prenos omogoči. Ob različnih akutnih in kroničnih vnetnih stanjih
v telesu se hepcidin povečano izloča, ne glede na zaloge železa v telesu, kar zmoti
ravnovesje železa. Železo je namreč shranjeno v zalogah in ga telo ne more uporabiti (Jarc,
2016).
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2.2.2 Pomanjkanje železa
Nezadosten vnos železa predstavlja najpogostejšo pomanjkanje mikrohranil. Pogosto se
pojavi med majhnimi otroci, mladostniki, ženskami v rodni dobi in med številnimi fizično
aktivnimi ženskami. Med menstrualnim ciklom se izgubi od 30 do 60 mL krvi, kar
predstavlja 15 do 30 mg izgubljenega železa (McArdle, 2013).
Stopnje pomanjkanja železa lahko označimo kot blago pomanjkanje, kjer se zaloge železa
izčrpajo, zanemarljivo pomanjkanje, kjer je ogrožena proizvodnja številnih beljakovin,
odvisnih od železa, vendar so ravni hemoglobina normalne, in anemija pomanjkanja
železa, kjer se zmanjša sinteza hemoglobina in prenos kisika v tkiva (Coad in Pedley,
2014).
Hemoglobin se prenaša v rdečih krvnih celicah in prenaša kisik iz pljuč v tkiva. Merila za
anemijo pri ženskah so bila določena na ravni hemoglobina pod 12,0 g/dL. Pri moških pa
je ta meje med 13,0 ali 14,0 g/dL. Anemija zaradi pomanjkanja železa zmanjša delovno
sposobnost s kombiniranimi učinki na maksimalno absorpcijo kisika in presnovo mišic.
Znižane koncentracije hemoglobina so pogoste pri vzdržljivostnih športnikih (Newhouse in
Clement, 2012).
Slabo stanje železa, ki se običajno pojavi pri ženskah pred menstruacijo, lahko vpliva na
uspešnost žensk v športu. Zlasti zato, ker se lahko vsebnost železa med fizičnim treningom
zmanjša. Potrebno je uživanje uravnotežene prehrane, bogate z železom, in upoštevanje
dejavnikov, ki spodbujajo absorpcijo železa za vzdrževanje statusa železa pri športnicah.
Drugi ukrepi za preprečevanje slabega statusa železa med telesno aktivnostjo vključujejo
uporabo prehranskih dopolnil ali obogatenih živil z železom. Dokazana je učinkovitost
dodatka železa, vendar pa moramo biti pri tem zmerni, saj lahko ob pretiranem uživanju
takšnih dodatkov pride do preobremenitve z železom (Coad in Pedley, 2014; McClung,
2012).
V Nemčiji znaša povprečen vnos železa pri ženskah 11 mg in pri moških 13 mg na dan.
Prehransko pogojeno pomanjkanje železa je bistveno redkejše kot nekoč. Znamenja
anemije zaradi pomanjkanja železa so odkrili pri okoli 0,6 % prebivalcih Nemčije, pri
ženskah dvakrat pogosteje kot pri moških. Pogosteje se pojavlja zlasti pri odraščajočih
ženskah (vzroki: rast, menstruacija) in moških starostnikih (vzroki: kronična vnetja, rak)
(Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2003).
Potrebe po železu izračunamo iz izgub železa prek črevesa, ledvic in kože (okoli 1 mg na
dan). Pri ženskah se pridružujejo izgube zaradi menstruacije, ki znašajo okoli 15 mg na
mesec. Pri pribl. 20 % žensk pa so te mesečne izgube železa občutno večje. Rast in
nosečnost povečujeta potrebe po železu. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije
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(ang. World Health Organization-WHO) se stopnja absorpcije železa iz hrane v večini
industrializiranih držav giblje med 10 in 15 %. Ob pomanjkanju železa se poveča za 2 do
3-krat. Priporočila za zauživanje železa (Preglednica 1) morajo zato predvsem upoštevati
biorazpoložljivost; ta lahko v odvisnosti od sestave hrane niha za 10-krat (Referenčne
vrednosti za vnos hranil, 2003).
Preglednica 1: Referenčne vrednosti za vnos železa (Burke in Cox, 2010; Referenčne vrednosti za vnos
hranil, 2003).
Obdobje
Dojenčki
Otroci
Moški

Ženske

Nosečnice
Doječe matere
Vzdržljivostni trening
moški
Vzdržljivostni treningi
ženske-obdobje brez
menstruacije
Vzdržljivostni treningi
ženske-obdobje
menstruacije

Starost (leta)
4 do manj kot 12
mesecev
7-10
10-13
15-19
19-25
25-51
65 <
10-13
15-19
19-25
25-51
65 <

Fe (mg/dan)
8
10
12
12
10
10
10
15
15
15
15
10
30
20
8-17,5

Vir

Referenčne vrednosti
za vnos hranil, 2003

8-17
Burke in Cox, 2010
18-23

Zmerna telesna vadba po navadi ne povzroči pomembnih sprememb v telesnih zalogah
železa. Pri tistih, ki se ukvarjajo z intenzivnimi športi, pa se pomanjkanje železa lahko
razvije prej in pogosteje kot pri ostali populaciji. Vzroki za to so predvsem:
 velike potrebe po železu zaradi povečane porabe pri aerobni vadbi;
 povečane izgube železa zaradi potenja in povečanega razpada rdečih krvničk pri teku;
 pomanjkanje železa v hrani, predvsem pri nizkokalorični prehrani, shujševalnih dietah,
vegetarijanski prehrani in pri prehrani, ki vsebuje veliko količino ogljikovih hidratov
(Rotovnik Kozjek in sod., 2016).
Predvsem tekačice na srednje proge so izpostavljene večjemu tveganju za razvoj
ogroženega statusa železa (Ryan, 2002). Več raziskovalcev je opazilo visoko razširjenost
pomanjkanja železa med športniki, zlasti pri vzdržljivostnih tekačih (Clement in Sawchuk,
2012). Športniki izgubljajo več železa zaradi povečane izgube krvi skozi prebavila
(gastrointestinalne krvavitve med tekom), izrazitejšega potenja, hemolize (razpad
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eritrocitov zaradi mehanskih sil ob udarcu stopala ob tla), hematurije (prisotnost krvi v
urinu), menstruacije, termohemolize in zmanjšane sposobnosti recikliranja železa (Hinton,
2014; Suedekum in Dimeff, 2014). Če se ne zdravi, lahko pomanjkanje železa privede do
anemije, ki očitno poslabša učinkovitost vadbe. Pomanjkanje železa vpliva tudi na trening
in uspešnost pri nekaterih športnikih (Ryan, 2002).
Simptomi pomanjkanja železa:
 spremembe sluznice v ustih in prebavnem traktu, glavobol, omotica, utrujenost
 motnje v sintezi hemoglobina (slabokrvnost)
 motnje v termoregulaciji
 motnje v delovanju simpatičnega živčnega sistema
 motnje v delovanju ščitnice in imunskega sistema (večja občutljivost na infekcije)
 izguba apetita in počasna rast
 pri otrocih zaostanek razvoja miselnih sposobnosti in motnje obnašanja (Gropper in
sod., 2013).
Pomanjkanje je treba zdraviti, preden napreduje v anemijo (Ryan, 2002). Prvi znaki
pomanjkanja železa, kot sta utrujenost in izčrpanost, še ne pomenijo, da zares trpimo za
pomanjkanjem železa. Namreč ti simptomi so lahko povezani s številnimi zdravstvenimi,
prehranskimi in pripravljalnimi dejavniki (Ryan, 2002). Anemija zaradi pomanjkanja
železa se običajno oceni z merjenjem koncentracije hemoglobina, vendar temu pristopu
primanjkuje tako specifičnosti kot občutljivosti (Coad in Pedley, 2014). Mikrocitna
anemija (kar kaže na pomanjkanje železa) in nizka koncentracija feritina (signalizira
zmanjšanje zalog železa) bi potrdili sum pomanjkanja železa (Kohlmeier, 2013).
Spremljanje feritina v serumu je najbolj natančen način ugotavljanja prelatentnega
pomanjkanja železa. (Clement in Sawchuk, 2012). Odmerek zdravljenja z železom je
pogosto več kot 50 mg/dan do 300 mg/dan za hujšo anemijo. Vendar pa se moramo o
poteku zdravljenja posvetovati z zdravnikom (Ryan, 2002).
Zdravljenje anemije zaradi pomanjkanja železa je odvisen od vzroka. Vedno najprej
zdravimo osnovni vzrok (npr. krvavitve iz prebavil), temu pa sledi zdravljenje
pomanjkanja železa z zdravili z železom v obliki tablet ali sirupa, intravenskimi zdravili
železa ali ob hudi anemiji s transfuzijo eritrocitov. Za otroke so na voljo sirupi z železom,
saj zdravilo na ta način lažje zaužijejo. Zdravljenje s tabletami je dolgotrajno, poteka doma
in običajno traja več mesecev. Paranteralne oblike železa (npr. infuzija) se uporabljajo
takrat, ko je zaloge železa treba hitro zapolniti, ali kadar absorpcija peroralnega železa
(npr. v obliki sirupa in tablet) ni mogoča (Jarc, 2016).
Zdravljenje pomanjkanja železa je včasih dolgotrajno, saj lahko traja več mesecev, da
popolnoma obnovite svoje zaloge železa v telesu. V nekaterih primerih nadomestno
zdravljenje s tabletami železa ne zadošča (huda, dolgotrajna anemija, neuspešno
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zdravljenje s tabletami ali sirupom), zato se zdravnik odloči za zdravljenje z intravenskimi
zdravili z železom. Med prejemanjem intravenskih zdravil z železom morajo biti bolniki
pod stalnim nadzorom zdravstvenih delavcev v ambulanti ali bolnišnici. V redkih primerih
se namreč lahko pojavijo resni neželeni učinki. Sam učinek zdravljenja se - ne glede na
peroralni ali intravenski način vnosa železa - po nekaj tednih izenači, zato sta oba načina
dolgoročno enako učinkovita (Jarc, 2016).
Poleg anemije zaradi pomanjkanja železa je bila opisana tudi bolezen, znana kot "športna
anemija", pri kateri športnik doživlja povečano razpadanje eritrocitov in padec
hemoglobina zaradi akutnega stresnega odziva na telesno vadbo. Povečano uničenje rdečih
krvnih celic kot posledice vadbe je lahko povezano z oslabitvijo strukturne celovitosti
celične membrane, morda zaradi povečane cirkulacijske stopnje, povečane telesne
temperature, mišične aktivnosti, akutne telesne acidoze ali pritiska telesne mase med
dejavnostjo, v športih kjer nosimo svojo telesno maso (npr. tek) (Clement in Sawchuk,
2012).
Do anemije lahko pride tudi zaradi RED-sindroma (relativni energijski primanjkljaj v
športu) (Narla in sod., 2018). Pri tem sindromu športnik nima zadostnega vnosa energije
glede na količino opravljenega treninga. RED-sindrom ima lahko resne poledice za
številne telesne sisteme in lahko kratkoročno ter dolgoročno vpliva na zdravje in
uspešnost. Športniki, ki trpijo za dolgotrajno nizko energijsko razpoložljivost lahko
razvijejo pomanjkanje hranil (vključno z anemijo), kronično utrujenost, povečano tveganje
za okužbe in bolezni. Vse našteto pa lahko škoduje zdravju in uspehu v športu (Mountjoy
in sod., 2014).
Študije so pokazale, da je večje pomanjkanje železa opažajo pri tekačih, kot pri plavalcih
na daljše razdalje, kolesarjih in veslačih. Zaključili so, da so k pomanjkanju železa bolj
nagnjeni srednje in dolgoprogaši (Clement in Sawchuk, 2012). Vsi se strinjajo, da
pomanjkanje železa poslabša atletsko uspešnost in zahteva dopolnitev z antioksidativno
dieto, vključno z vitaminom C in E ter beta karotenom. Atletinjam pa za zmanjšanje
menstrualne izgube krvi predpišejo peroralne kontracepcijske tablete (Suedekum in
Dimeff, 2014).
2.2.3 Prekomeren vnos železa
Preobremenitev z železom je presežek sistemskega železa, ki vodi v njegovo postopno
kopičenje v vitalnih organih (npr. jetra, srce, trebušna slinavka in endokrini organi)
(Ginzburg in Vinchi, 2019). Preobremenitev z železom je lahko posledica prekomerne
absorpcije železa, alkoholizma, pogostih transfuzij krvi in je značilna za bolnike s
prirojeno anemijo, anemijo srpastih celic in beta-talasemijo ali pri bolnikih z dedno
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hemokromatozo (Zhang in sod., 2019; Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2003). Slednja
pripelje do okvare jeter, trebušne slinavke in srčne mišice. Posledice so brez zdravljenja
smrtne. Železo bi utegnilo biti tudi prooksidant v povezavi z nastankom srčnega infarkta in
lahko pospešuje nastanek rakavih obolenj (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2003). Če
se ne zdravi, preobremenitev z železom poveča tveganje za cirozo jeter, srčno popuščanje,
sladkorno bolezen, osteoporozo, hipogonadizem in nevrodegenerativne simptome. Te
potencialno usodne zaplete je mogoče preprečiti z zdravljenjem z izčrpavanjem železa
(Ginzburg in Vinchi, 2019). To zdravljenje se imenuje terapija s keliranjem železa
(Mobarra in sod., 2016). Pri tem se odstrani presežek železa iz telesa s posebnimi zdravili,
kot je desferioksamin ali deferasiroks. Ta zdravila so posebej formulirana za vezavo z
železom, tako da se železo lahko izloča z urinom. Druga vrsta keliranja pa je z uporabo
EDTA (etilendiamintetra ocetna kislina). Ta vrsta keliranja odstrani veliko število
mineralov, vključno z železom in tako ni specifična samo za železo (Iron Disorders
Institute, 2009).
Večje količine železa v dnevni prehrani lahko zavirajo absorpcijo cinka; v redkih primerih
pa lahko tudi povzročijo povečano nalaganje železa v organizmu. Prav zaradi tega lahko
dodatke z železom predpiše le zdravnik (Pokorn, 1998). Presežek železa prav tako ni
priporočljiv, zato ker je železo dokaj toksična prehodna kovina, ki v prosti, nevezani obliki
katalizira nastajanje prostih radikalov. Drug nevaren učinek nevezanega železa je
spodbujanje rasti bakterij (Kohlmeier, 2013).
2.2.4 Viri železa
Železo je za telo esencialen element. V živilih ga najdemo v dveh oblikah. Nehemsko
obliko železa najdemo v živilih rastlinskega izvora, v živilih živalskega izvora pa se
nahaja bolje izkoristljiva hemska oblika železa (razpoložljivost presega 20 %), v kateri je
železo vezano v mioglobinu in hemoglobinu (Burke in Cox, 2010; Referenčne vrednosti za
vnos hranil, 2003). Mešana hrana vsebuje dnevno od 5 do 15 mg nehemskega železa in 1
do 5 mg hemskega železa na dan. Hrana s hemskim železom je bolj obogatena z železom
in se dobro absorbira. Sem spada rdeče meso (govedina, jagnjetina in svinjina), v manjši
meri pa so bogati vir železa ribe in perutnina (BDA, 2017). Nasprotno pa se nehemsko
železo slabo absorbira in je lahko vezano na druge dejavnike v hrani, kot so tanin (v čaju),
fitati (v pšeničnih otrobi in polnozrnatih žitaricah) in oksalati (v špinači). Rastlinski viri
železa torej vključujejo polnozrnata žita, stročnice (kot so fižol, grah in leča), temno zeleno
listnato zelenjavo (kot je špinača, zelje in brokoli), rdečo peso, tofu, oreške in semena
(BDA, 2017; Rotovnik Kozjek in sod., 2015). Športniki, katerih prehrana temelji izključno
na živilih rastlinskega izvora (vegetarijanci in vegani), uživajo hrano, revno z železom.
Uživati morajo veliko ligandov, ki pospešujejo absorpcijo, npr. askorbinsko kislino ali
citronsko kislino (npr. s sadjem). Skupaj se iz živil rastlinskega izvora absorbira komaj kaj
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več kot 5 %. Zato je potrebno pametno mešanje in ujemanje živil, da športniku zagotovimo
optimalno prehranjevanje (Burke in Cox, 2010; Rotovnik Kozjek in sod., 2015). O učinku
alkohola na absorpcijo železa se podatki razhajajo (Referenčne vrednosti za vnos hranil,
2003).
Na podlagi zaužite količine, pogostosti uživanja in vsebnosti železa so kruh, meso, klobase
in zelenjava najpomembnejši viri vnosa železa (Referenčne vrednosti za vnos hranil,
2003).
2.2.5 Prehranski dodatki
Prehrana običajno prispeva le majhen, vendar potencialno dragocen, prispevek k
uspešnemu nastopu elitnih športnikov. Prehranska dopolnila pa v sklopu prehrane lahko še
dodatno prispevajo k uspešnemu nastopu. Prehranska dopolnila uporabljajo športniki na
vseh ravneh športa, kar odraža razširjenost njihove uporabe v širši družbi (Maughan in
sod., 2018).
Kot je bilo že omenjeno, je eno takšnih hranil, ki ga je potrebno ob pomanjkanju dodati,
železo. Več izvedenih ukrepov hkrati zagotavlja najboljši učinek in določi stopnjo
pomanjkljivosti. Športniki, ki ne vzdržujejo zadostnega statusa železa, morajo dodatno
uživati železo. Športniki s pomanjkanjem železa zahtevajo klinično spremljanje, ki lahko
vključuje dopolnjevanje z večjimi odmerki peroralnega dodatka železa skupaj z
izboljšanim vnosom železa v hrani. Na voljo je veliko peroralnih pripravkov železa in
večina je enako učinkovita. Visokodozni dodatki pa se uživajo le v primeru, če je
pomanjkanje železa res prisotno (Maughan in sod., 2018).
V primeru diagnosticirane anemije zdravnik predpiše terapevtski odmerek železa. Tekoči
železov sulfat se dobro absorbira. Odmerek se povečuje počasi, saj se s tem zmanjša
morebitne nezaželene učinke na prebavilih. Železov glukonat se pogosto bolje prenaša kot
druge oblike železa. Dodatek je potrebno zaužiti na prazen želodec z dozo vitamina C ali
kozarcem pomarančnega soka. Prehranske dodatke se uživa ločeno od dodatkov kalcija, s
tem preprečimo zmanjšano absorpcijo železa. Zdravnik spremlja ravni serumskega feritina
in hemoglobina nekaj mesecev, temu primerno pa prilagaja odmerek prehranskega dodatka
ali pa se odloči za končanje takšne terapije (Ryan, 2002).
Prehranski dodatki, ki so se izkazali učinkoviti za tekače na srednjih progah, so: kreatin,
kofein in pufrska sredstva, kot sta B-alanin in bikarbonat. Raziskave so prikazale njihovo
učinkovitost pri naporu, trajajočem od 1 do 15 minut. Ergogeni učinek kofeina, zaužitega 1
uro pred vadbo, je prisoten pri odmerkih 36 mg/kg telesne mase (TM). Novejše raziskave
pa so pokazale učinkovitost že pri odmerku kofeina 12 mg/kg TM. Kofein je dober
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prehranski dodatek, s katerim lahko izboljšamo dosežke pri športih moči in tudi
vztrajnostnih športih, vendar ima pri prevelikih odmerkih hitro negativne psihofizične
učinke, zaradi česar je potrebna previdnost (Rotovnik Kozjek in sod., 2015).
2.3

ATLETSKA DISCIPLINA-TEK NA SREDNJE PROGE

Tek na srednje proge je tekaška disciplina, kamor uvrščamo teke od 800 m do 3000 m
(Thompson, 2017), torej tek na 800 m, 1000 m, 1500 m, 1 miljo, 2000 m, 3000 m in tek na
3000 m z zaprekami (Burke in Cox, 2010). Tekači na srednji razdalji morajo imeti visoko
stopnjo hitrosti in vzdržljivosti, kar pomeni, da je za uspeh potrebno prilagoditi aerobni in
anaerobni energetski sistem (SDA, 2019). Atleti, ki tekmujejo v tej disciplini, so običajno
srednje višine, imajo vitko postavo z nizko telesno maščobo, so mišičasti, gibčni,
zmogljivi, vzdržljivi, taktično podkovani, predvsem pa morajo biti odločni in vztrajni
(Lowes, 2016; SDA, 2019). Mehanska moč in raba energije je odvisna od tega, v katerem
delu tekmovanja smo. Izhodna moč ima bolj prevladujočo vlogo v teku na 800 m kot v
teku na 3000 m. V začetku teka na 800 m ima prevladujočo vlogo proizvodnja energije,
medtem ko je poraba energije pomembnejša v nadaljevanju tekme (Kadono in sod., 2007).
Treningi za teke na srednje proge so običajno precej daljši od tekem. Vključujejo različne
oblike treniranja, in sicer dolg lahkoten tek, intervale, fartlek in ponovitve. Fartlek je
neprekinjen trening, kjer namenoma, pogosto in nestrukturirano spreminjamo hitrost in
način teka, dodajamo različne vaje, predvsem pa naj bi tak trening potekal izven
običajnega tekaškega okolja (Vrhovnik, 2008). Pogosto vključuje tudi trening v fitnesu in
telovadnici. Nekateri tekači kot pomoč pri ogrevanju vključujejo raztezanje, jogo in pilates
(SDA, 2019).
Tekači želijo optimizirati svoje razmerje med močjo in telesno maso. Zaradi tega so tekači
na srednji razdalji pogosto seznanjeni s prehrano, saj želijo doseči želeno sestavo telesa.
Vse poskuse zmanjšanja telesne maščobe je potrebno opraviti v sodelovanju z športnim
dietetikom. S tem preprečijo, da bi bilo tekmovanje ogroženo (SDA, 2019).
2.4

ENERGIJSKI PROCESI MED TEKOM NA SREDNJE PROGE

2.4.1 Aerobna vadba
Aerobne dejavnosti so vse tiste dejavnosti, ki se izvajajo nepretrgano v cikličnem gibalnem
vzorcu in ki vključujejo velike mišične skupine. Aerobna dejavnost je dolgotrajna in
poteka pri intenzivnosti, pri kateri oksidativni celični energijski procesi zagotavljajo
celoten ali vsaj pretežni del potrebne energije za mišično delovanje. Z aerobno vadbo
razvijamo splošno – aerobno vzdržljivost. Koristi aerobne vadbe so predvsem izboljšanje
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srčno-žilnega in dihalnega sistema, povečanje porabe kisika v mišicah, zmanjšanje telesne
maščobe in s tem reguliranje telesne teže in dobrega počutja (Škof, 2010).
2.4.2 Anaerobna vadba
Gre za kratkotrajne obremenitve z veliko intenzivnostjo, kjer se vsaj večji del potrebne
energije za mišično delo ustvarja brez prisotnosti kisika. Z anaerobno vadbo (sprinti,
poskoki in dviganje uteži), kjer so mišice izpostavljene dejavnosti z veliko intenzivnostjo
kratek čas (do 1 min), razvijamo mišično silo/moč in hitrost ter vzdržljivost v mišični moči
(Škof, 2010).
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PREISKOVANCI IN METODE

S pomočjo anketnega vprašalnika (Priloga A) smo izvedli eksperimentalni del diplomske
naloge. V raziskavo smo zajeli 20 slovenskih atletov in atletinj, starih od 14 do 25 let. K
anketi je pristopilo 10 atletov in 10 atletinj. Vsi udeleženci aktivno tekmujejo na tekmah
državnega prvenstva ter na mednarodnem nivoju (evropska in svetovna prvenstva). Nihče
izmed vprašanih atletov ni profesionalec. Tekmujejo v disciplinah: tek na 800 m, 1000 m,
1500 m, 1 milja, 2000 m, 3000 m in tek na 3000 m z zaprekami.
4

REZULTATI Z RAZPRAVO

Dva atleta primarno tekmujeta samo v teku na 800 m. Na srednješolskih državnih
prvenstvih in mitingih pa tečeta tudi na 1000 m. Šest vprašanih atletov tekmuje v vseh
tekih na srednje proge. Od desetih vprašanih moških pa se dva posvečata izključno teku na
3000 m in teku na 3000 m z zaprekami.
V anketo so bile zajete tudi atletinje. Najpogosteje tekmujejo v teku od 800 m do 1500 m.
Na ekipnih državnih prvenstvih pa za večje število točk nastopajo tudi v teku na 3000 m.
Anketirani tekači na srednje proge na teden opravijo od 4 do 6 treningov. Sedmi dan je
običajno namenjen počitku. Iz Slika 1 je razvidno, da v povprečju na teden opravijo več
treningov moški, in sicer jih 80 % opravi 6 treningov tedensko, medtem ko je takih le 40 %
anketiranih žensk.

Slika 1: Število treningov, ki jih tedensko opravijo tekači na srednje proge

Šmid A. N. Pomanjkanje železa pri tekačih na srednje proge.
Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2019

17

Potrebe po energiji in gorivu so v različnih fazah sezone zelo različne. Potrebno je povečati
vnos ogljikovih hidratov in energije v času tekem in velike količine treningov, ko pa se
intenzivnost treningov zmanjša, je temu primerno potrebno zmanjšati vnos energije in
prilagoditi jedilnik. Zato morajo tekači na srednje proge imeti izdelan načrt prehranjevanja,
ki je usklajen z njihovimi treningi in tekmami. Obenem pa je pomembno, kaj zaužijejo
pred samim treningom in po njem. To je pogosto dober razlog za iskanje nasvetov in
strokovne obravnave pri športnih dietetikih (Burke in Cox, 2010).
Na vprašanje: »Kdo vam pomaga pri sestavi optimalnih jedilnikov?« se nihče izmed
anketiranih ni odločil za odgovor dietetik. Kar ni najboljše, saj je iz znanstvenih člankov
razvidno, da naj bi tekačem na srednje proge pri sestavi jedilnikov pomagali dietetiki.
Razlog, zakaj se anketirani ne odločajo za strokovno obravnavo pri dietetikih, je verjetno
ta, da nihče izmed vprašanih ne tekmuje na profesionalnem nivoju, zanemarljiva pa ni niti
cena prehranskega svetovanja. Petim vprašanim pri sestavi jedilnikov pomaga trener, ostali
si ga sestavljajo sami.
Atleti zaužijejo večje količine železa z mesom, ribam, stročnicam in polnozrnatimi živili,
zato z njegovim pomanjkanjem večinoma nimajo težav. Atletinje, nasprotno, ne zaužijejo
večjih količin zgoraj naštetih živil.
Vsi anketiranci večkrat občutijo znake, povezane s pomanjkanjem železa (povečana
utrujenost, šibkost, bledica, hitra zadihanost in zmanjšana aerobna zmogljivost). Vendar ti
simptomi niso nujno posledica dejanskega pomanjkanja železa, kar so potrdili odgovori na
naslednje zastavljeno vprašanje, in sicer: »Ali je krvna slika potrdila znake slabokrvnosti in
pomanjkanja železa?« Nanj je kar šest od desetih vprašanih žensk odgovorilo pritrdilno,
medtem ko večini moških anketirancev s krvno sliko ni bilo dokazano, da trpijo za
pomanjkanjem železa. Namreč le en moški je odgovoril pritrdilno. Slika 2 prikazuje delež
moških in žensk, ki jim je bilo pomanjkanje potrjeno. Iz slike je razvidno, da se v večji
meri s pomanjkanjem železa soočajo ženske, kar tudi potrjuje prvo hipotezo diplomskega
dela.
Podobna, a obsežnejša primerjalna študija je bila izvedena tudi na Fakulteti za šport v
Ljubljani – Oddelek športne medicine. V njej je sodelovalo kar 359 atletinj in 514 atletov.
S pomočjo hematoloških kazalcev so ugotovili, da so za pomanjkanje železa bolj dovzetne
športnice, katerih energijski sistem, potreben za gibanje, zahteva tako anaerobni kot
aerobni vir energije – v našem primeru tekačice na srednje proge. V primerjavi s športnimi
disciplinami, v katerih je potreben zgolj aeroben (tek na dolge proge) ali anaeroben (sprint)
energijski sistem, kandidatom ni bilo dokazanega hudega pomanjkanja železa (Milic in
sod., 2011).
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Slika 2: Pomanjkanje železa, dokazano s krvno sliko, glede na spol pri anketiranih tekačih (n=20)

Osmo in deveto vprašanje naše ankete je potrdilo drugo hipotezo diplomskega dela, ki
pravi, da preventivnih zdravstvenih pregledov atleti običajno ne opravljajo. Za krvne teste
se odločijo, šele ko občutijo simptome, povezane s slabokrvnostjo in pomanjkanjem
železa. Dvanajst izmed anketiranih atletov in atletinj ne opravlja rednih preventivnih
zdravstvenih pregledov (Slika 3). Med osmimi, ki opravljajo redne zdravstvene preglede,
dva hodita na redna testiranja v Športno-diagnostični center Fakultete za šport. Zavedata se
namreč, da so meritve pomemben dejavnik pri razvoju vrhunskih dosežkov, načrtovanju
rekreativnih dejavnosti in za izboljšanje zdravja. V Športno-diagnostičnem centru izvajajo
preventivne sistematične preglede za športnike, rekreativce in druge osebe (anamneza,
antropometrija, klinični pregled, EKG, krvni pritisk, laboratorij – hematologija, biokemija,
diagnoza – priporočila, ugotavljanje telesne konstitucije in sestave organizma s pomočjo
antropometrije, ugotavljanje funkcionalnih sposobnosti srčno-žilnega in pljučnega sistema
(statična spirometrija, aerobna kapaciteta, anaerobni prag), ugotavljanje koronarne rezerve
srca (dinamična elektrokardiografija z merjenjem krvnega tlaka med in po obremenitvi),
ugotavljanje prehrambnega statusa športnikov in drugih oseb (računalniška analiza
prehrane športnika po oceni antropometrije), medicinska izokinetika (ugotavljanje stanja in
uravnoteženosti mišičnih skupin posameznih sklepov), svetovanje pri programiranju
trenažno-tekmovalnih programov, izdelava jedilnikov in dodatkov, protibolečinska –
nemedikamentozna terapija (elektroterapija, akupunktura) in še druge naloge skladno z
novimi interesi teorije in prakse (Hadžić, 2019).
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Slika 3: Opravljanje rednih preventivnih zdravstvenih pregledov pri anketiranih tekačih (n=20)

Kar šestnajst izmed anketiranih atletov in atletinj uživa prehranske dodatke, bogate z
železom (Slika 4). S tem je potrjena še tretja hipoteza, ki se je glasila, da večino železa
atleti zaužijejo s prehranskimi dodatki. Število anketiranih, ki je na to vprašanje odgovorilo
pritrdilno, je presenetljivo visoko. Na podlagi izkušenj se tekači, katerim je bilo dokazano
pomanjkanje železa, raje odločajo za zdravljenje z dopolnjevanjem z železom. Ta način
nadomeščanja izgub je bolj praktičen in učinkovit. To velja predvsem pri športnikih, ki
dajejo večji poudarek prehrani z visoko vsebnostjo ogljikovih hidratov in nizko vsebnostjo
maščob. Obnavljanje zalog železa traja dva do tri mesece s 100 mg farmacevtskega
pripravka železa/dnevno (Nachtigall in Nielsen, 1998).

Slika 4: Uživanje prehranskih dodatkov, bogatih z železom pri anketiranih tekačih (n=20)

Atleti največ prehranskih dodatkov kupujejo v lekarnah. Nekateri pa jih kupujejo tudi v
trgovinah s športno prehrano, na spletu, v fitnes centrih in drugje.
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SKLEPI

Na podlagi anketnega vprašalnika in pregleda literature v sklopu diplomskega seminarja
smo ugotovili naslednje:
 Hipotezo 1 smo potrdili, saj je iz ankete razvidno, da večje pomanjkanje železa
občutijo ženske. To jim je potrdil tudi zdravnik, na podlagi krvnih testov. Prav tako
smo hipotezo potrdili na podlagi pregleda literature.
 Prav tako je bila potrjena tudi hipoteza 2. Preventivnih zdravstvenih pregledov
atleti običajno ne opravljajo. Za krvne teste se odločijo, šele ko občutijo simptome,
povezane s slabokrvnostjo in pomanjkanjem železa. Preventivne zdravstvene
preglede redno opravljajo samo tisti, ki so imeli v preteklosti že kakšne druge
zdravstvene težave in tisti, ki so perspektivni mladi atleti.
 Atleti naj bi večino železa zaužili s prehranskimi dodatki. Število anketiranih, ki je
na to vprašanje odgovorilo pritrdilno, je presenetljivo visoko. Z anketo smo potrdili
tudi hipotezo 3.
 Večina anketiranih atletov jedilnike sestavlja sama.
 V analizo je bilo zajeto majhno število atletov in atletinj, zato končni rezultati niso
primerni za posploševanje na celotno populacijo atletov in atletinj.
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POVZETEK

Pomanjkanje železa je pogosto med mladostnicami in ženskami, ki tekmujejo v
vzdržljivostnih športih, posebno še pri vegetarijankah in vegankah. Pomanjkanje železa v
telesu, ki še ni združeno s pojavom anemije, lahko negativno vpliva na uspešnost v atletiki.
Pomanjkanje je lahko posledica nezadostnega vnosa železa s hrano in restriktivnih diet,
izgube železa zaradi gastrointestinalnih krvavitev, potenja, hemolize zaradi udarcev stopal
ob tla, termohemolize in menstrualnih izgub (Suedekum in Dimeff, 2014). V primerjavi z
moškimi se pri ženskah pojavlja večja pogostnost pomanjkanja.
Tek na srednje proge je tekaška disciplina, sem uvrščamo teke od 800 m do 3000 m.
Tekači na srednji razdalji morajo imeti visoko stopnjo hitrosti in vzdržljivosti, kar pomeni,
da je za uspeh potrebno prilagoditi aerobni in anaerobni energetski sistem.
V raziskavo smo zajeli 20 slovenskih atletov in atletinj, ki aktivno tekmujejo na tekmah
državnega prvenstva ter na mednarodnem nivoju (evropska in svetovna prvenstva). Nihče
izmed vprašanih atletov se ni opredelil kot profesionalec. Namen diplomskega dela je bil
raziskati, v kolikšni meri se slovenski tekači soočajo s pomanjkanjem železa in kakšne so
njihove prehranjevalne navade. Pri raziskavi smo uporabili anketni vprašalnik. V anketnem
vprašalniku nas je zanimalo, kdo jim pomaga pri sestavi optimalnih jedilnikov, ali zavestno
uživajo hrano bogato z železom, ali večkrat občutijo znake pomanjkanja železa, ali uživajo
prehranske dodatke bogate z železom in če opravljajo redne preventivne zdravstvene
preglede.
Izkazalo se je, da imajo s pomanjkanjem železa težave predvsem atletinje. Pomanjkanje
nadomeščajo s prehranskimi dodatki in uživajo hrano, bogato z železom. Največ
prehranskih dodatkov kupujejo v lekarnah. Kupujejo jih tudi v trgovinah s športno
prehrano, na spletu, v fitnes centrih in drugje.
Tistim, ki je bilo pomanjkanje železa dokazano s krvnimi slikami, zdravnik predpiše točne
odmerke železa. Obenem pa ves čas spremlja potek zdravljenja. Če pride do predoziranja z
železom, lahko to vodi v različne bolezni. Preventivne zdravstvene preglede redno
opravljajo samo tisti, ki so imeli v preteklosti že kakšne druge zdravstvene težave, in tisti,
ki so perspektivni mladi atleti. Večina športnikov jedilnike sestavljajo sami. Priporočljivo
je, da imajo tekači na srednje proge izdelan načrt prehranjevanja, ki je usklajen z njihovimi
treningi in tekmami. Obenem pa je pomembno, kaj zaužijejo pred samim treningom ali
tekmo in po njem. To je pogosto dober razlog za iskanje nasvetov in strokovne obravnave
pri športnih dietetikih.
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PRILOGE
Priloga A: Anketni vprašalnik
Sem Anja Neža Šmid, študentka živilstva in prehrane na Biotehniški fakulteti. Ob
zaključku dodiplomskega študija delam diplomsko nalogo z naslovom Pomanjkanje železa
pri tekačih na srednje proge. Anketa je anonimna in odgovori bodo uporabljeni izključno
za pripravo te diplomske naloge.
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem.
1. Spol:
a) Moški
b) Ženska
2.
a)
b)
c)
d)

Koliko treningov na teden opravite?
4 treninge
5 treningov
6 treningov
7 treningov

3.
a)
b)
c)

Na kateri ravni tekmujete?
Tekmujem na tekmah državnega prvenstva
Sem že zastopal Slovenijo na mednarodnih tekmovanjih (evropsko/svetovno prvenstvo)
Profesionalni

4.
a)
b)
c)
d)
e)

Kdo vam pomaga pri sestavi optimalnih jedilnikov?
Zdravnik
Dietetik
Trener
Prijatelj/ica
Nobeden, sestavljam jih sam

5. Ali zavestno zauživate večje količine mesa, rib, stročnic in polnozrnatih živil, da bi
povečali vsebnost železa v telesu?
a) Da
b) Ne
6. Ali več-krat občutite znake pomanjkanja železa (povečana utrujenost, šibkost,
bledica, hitra zadihanost in zmanjšana aerobna zmogljivost)?
a) Da
b) Ne
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7. Ali je krvna slika potrdila znake slabokrvnosti in pomanjkanja železa?
a) Da
b) Ne
8. Opravljate redne preventivne zdravstvene preglede?
a) Da
b) Ne
9. Krvne teste ste opravili šele, ko ste občutili simptome, povezane s slabokrvnostjo in
pomanjkanjem železa?
a) Da
b) Ne
10. Uživate prehranske dodatke bogate z železom?
a) Da
b) Ne
11. Kje največkrat kupujete prehranske dodatke?
a) Fitnes centri
b) Trgovina s športno prehrano
c) Lekarna
d) Splet
e) Drugo

