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Povzetek 
Pandemija z virusom SARS-CoV-2ne predstavlja preizkušnje samo za zdravje posameznikov in 
zmogljivosti zdravstvenih sistemov v različnih držav, temveč to virusno obolenje lahko resno ogrozi 
tudi zdravje športnikov. Ogroženo je predvsem zdravje dihalnega sistema in na osnovi analiz 
dosedanjih podatkov vemo, da so akutni zapleti zaradi obolenja dihal, ki zahtevajo zdravljenje v Enoti 
intenzivne terapije, najpogostejši vzrok smrti zaradi tega obolenja.  

Ti zapleti so praviloma posledica akutne okužbe dihal, ki spadajo tudi med pogosta bolezenska stanja 
pri športnikih. Številne raziskave so namreč prikazale povečan simptomov okužb zgornjih dihal pri 
športnikih v obdobjih, ko je na udaru njihov imunski sistem. Prizadetost imunskega sistema ali 
imunosupresija je prisotna predvsem v obdobjih intenzivne vadbe, prisotnosti prehranskih 
pomanjkljivosti, stresna stanja v vsakodnevnem življenju in nezadosten spanec.  

Ta priporočila so namenjena športnikom, da bi na osnovi sodobnih spoznanj športne klinične 
prehrane o vplivu nezadostnega energijskega in hranilnega vnosa, bolj učinkovito ublažili presnovni 
stres, ki vodi v imunosupresijo.  Zato naj poleg zmanjšanja drugih stresnih dejavnikov (pretirana 
vadba, nezadosten spanec in psihološki stres) poskrbijo tudi za primerno prehrano med pandemijo z 
virusom COVID-19.  

 

Uvod 
 

“If we could give every individual the right amount of nourishment and exercise, not too little and not 
too much, we would have found the safest way to health.” 

Hippocrates c. 460—377 B.C. 

Telesna aktivnost spoduja v človeškem telesu fiziološke odzive, ki izboljšajo njegovo psihofizično 
zmogljivost. Ker pa telesna aktivnost v telesu izzove presnovni stres, je za športniku v času pandemije 
z Covid-19 ključno da razumejo te fiziološke mehanizme in se zaščitijo pred okužbo tudi s pomočjo 
primerne prehranske strategije.  

Presnovni odziv telesa na stres zaradi telesne aktivnosti (trening) je odvisen od številnih dejavnikov. V 
ospredju so predvsem intenzivnost in obseg vadbe, zmogljivost posameznika in stanje njegove 
presnove. Presnovno stanje je v veliki meri odvisno od prehranskega stanja športnika in je 
neposredno povezano z njegovo prehransko strategijo ob telesni aktivnosti. 

Da lahko bolje razumemo povezavo med presnovnim stresom, ki ga izzove telesna aktivnost in  
presnovnim stresom zaradi neustrezne prehrane, je potrebno razumeti da se v obeh primerih v veliki 
meri aktivirajo enaki stresni odzivi v telesu. Gre predvsem za aktivacijo vegetativne osi, ki se preko 



simpatičnega živčnega sistema  stimulira delovanje nadledvične žleze, in centralne stresne 
hormonske osi, ki preko hipofize prav tako stimulira nadledvično žlezo.   

Zaradi aktivacije teh živčnih in hormonskih osi se poveča koncentracija katekolaminov (adrenalin, 
noradrenalin) in kortizola v krvi. Ti hormoni pa neposredno zavirajo imunski sistem in vodijo v 
imunosupresijo. 

Enak učinek na živčni in hormonski sistem ima tudi nezadostna energijska dostopnost, ki je pogosta 
posledica prehrane, ki je neuravnotežena z presnovnimi potrebami telesa pri telesni aktivnosti. Na 
primer, pomanjkanje glukoze zaradi prenizkega vnosa ogljikovih hidratov glede na potrebe telesne 
aktivnosti, izzove enak vegetativni in hormonski odziv. 

Imunosupresija se nadaljuje tudi v obdobje regeneracije po telesni aktivnosti in številne raziskave 
potrjujejo, da je tako prirojena, kot pridobljena imunost po daljšem naporu (na primer 90 min) 
oslabljena od 15-90%. Zato je tudi v obdobju regeneracije po telesni aktivnosti smiselno, da se 
športnik ravna po znanstveno osnovanih priporočilih za športno prehrano. To priporočilo je še 
posebej smiselno v luči tega, da je za izboljšanje odpornosti proti virusnim okužba zelo učinkovita 
stimulacija pridobljenega imunskega sistema z vsaj zmerno telesno vadbo. Da se imunski sistem po 
vadbeni stimulaciji izboljša in ukrepi pa je nujna ustrezna regeneracija z prehransko podporo.  

Ključni dejavniki, ki se dodatno navezujejo na imunosupresijo pri športnikih in so lahko neposredno 
ali posredno povezani z prehrano športnikov, so prikazani v tabeli 1. 

 

  

Tabela 1. Ključni dejavniki, ki zmanjšajo imunsko sposobnost športnika. 

 

Prehranski dejavniki in imunosupresija 
Prehranske pomanjkljivosti vodijo v različne oblike podhranjenosti športnikov. Neustrezna prehrana 
športnika vpliva negativno vpliva na imunski sistem športnika neposredno, preko nezadostne 
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energijske in hranilne podpore imunskim celica in procesom imunske obrambe v katere so vpletene 
in posredno, preko dodatne aktivacije stresnega presnovnega odziva v telesu. 

Raziskave kažejo, da podhranjenost, energijska in/ali hranilna prizadene številne imunske funkcije. V 
prvi vrsti stradanje prizadene celično imunost, ki je ključna tudi za obrambo pred virusi in s tem tudi 
odpornosti za okužbe z virusom SARS-CoV-2. 

Podhranjenost dodatno vpliva tudi na zmanjšano delovanje drugih funkcij imunskega sistema. Pri 
stradanju se razvije (in pospeši že fiziološka) atrofija timusa, kar je povezano tudi z zmanjšanim 
številom limfocitov. Zmanjšan je tudi citokinski odziv na škodljivosti, kar je povezano tudi z nižjo 
stopnjo aktivacije in proliferacije imunskega sistema. Znižana je tudi fagocitoza, kemotaksa in 
znotrajcelična razgradnja bakterij, kar vodi v bakterijske okužbe, ki so pogosto tudi zaplet virusnih 
okužb. 

Zelo pogost je sindrom relativnega energijskega pomanjkanja (ang. Relative Energy Deficiency 
Syndrome ali RED-S), ko je zaradi neusklajenega vnosa prehrane z  energijskimi potrebami pri telesni 
aktivnosti, dodatno sprožena stresna presnova pri športniku. Ker športnik porabi energijo za telesno 
aktivnost je začne zmanjkovati za osnovne življenjske funkcije, in tako tudi za podporo delovanja 
imunskega sistema. RED sindrom se lahko razvije tudi, kadar je splošen energijski vnos športnika 
zadosten, vendar hrane ne zaužije ob pravem času in ustrezni obliki. 

Druge oblike podhranjenosti so posledica omejitve vnosa posameznih hranil z raznimi dietami in/ali 
posledice slabih prehranskih navad športnika. V zadnjih letih so se razvile tudi oblike vadbe, ko 
športniki preko manipulacije vnosa energijskih in hranilnih substratov skušajo doseči dodatno 
presnovno prilagoditev in tako izboljšati učinek vadbe. To so na primer vadbene enote ko športniki 
zavestno vadijo v stanju nižje prehranske energijske podpore in/ali načrtovano ne izvajajo 
regeneracijskih ukrepov (na primer »train low«, sleep low«, intermitetno stradanje ipd).  Ob tem se 
je potrebno zavedati, da so to tvegane prehranske strategije, ki prav tako prizadenejo imunski sistem 
in zmanjšajo odpornost posameznika na virusna obolenja.  

Ker predstavlja učinkovit imunski sistem ključno orodje posameznika v borbi proti virusom, je 
primerna prehrana športnika v sedanji situaciji skupaj z telesno aktivnostjo, ki prav tako spodbuja 
zmogljivost imunskega sistema, eden izmed bistvenih ukrepov za obvladovanje virusne pandemije. 

Prehranska priporočila za športnika v času pandemije z virusom SARS-CoV-2 
Športniki naj pri vadbenih procesih in v času regeneracije upoštevaj strokovna izhodišča športne 
klinične prehrane. Na ta način bodo zagotovili ustrezno energijsko dostopnost za optimalno izvedbo 
vadbenega procesa, regeneracijo po njem in hkrati podprli optimalno delovanje imunskega sistema.  

Poleg ustreznega energijskega in hranilnega vnosa je potrebno poskrbeti tudi za primerno hidracijo; 
med telesno aktivnostjo, ki je daljša kot 1 ura je primeren vnos športnih pijač. Dehidracija ne ogroža 
samo fizioloških funkcije temveč prispeva tudi k izsušitvi dihal in poveča ogroženost za infekte dihal. 

Uporaba prehranskih dopolnil ni nadomestilo za urejeno osnovno prehrano. Tudi znanstveni dokazi 
za uporabo prehranskih dopolnil, ki naj bi podpirala imunski sistem so šibki in nemalokrat samo 
povzeti po raziskavah na skupinah ljudi, ki niso športniki (na primer starostniki ali bolniki).  

Glede spoznanja raziskav s področja športne imunologije, lahko strnemo v naslednja priporočila: 

- Energijski vnos s prehrano naj ustreza potrebam telesne aktivnosti 
- Športniki naj se izogibajo dietam 



- Posebej škodljive so diete, ki vključujejo obdobja stradanja in tiste, vodijo v hitro izgubo 
telesne mase 

- Več kot 50% dnevnega energijskega vnosa naj predstavljajo ogljikovi hidrati 
- Vnos beljakovin naj bo v obliki kvalitetnih beljakovinskih virov, priporočen dnevni vnos je 

vsaj 1,2-1,6g/kg telesne mase 
- Potrebna je skrb za primeren vnos tekočin  
- V primeru nezadostne izpostavitve soncu, je priporočen dnevni vnos vitamina D 1000 E na 

dan 
- Prehranska dopolnila, ki lahko potencialno izboljšajo toleranco imunskega sistema za 

vadbo in izboljšajo odpornost imunskega sistema na vadbeni stres so še v fazi raziskav. 
Potencialne učinke kažejo zink, probiotiki in vitamin C.   

Kombinacija prehranskih priporočil z drugimi ukrepi za izogibanje okužb 
Za optimalno učinkovitost prehranskih priporočil za varovanje imunskega sistema jih vedno izvajamo 
hkrati z drugimi splošnimi ukrepi za preprečevanje okužb in upoštevamo vsa specifična priporočila v 
primeru pandemije z virusom SARS-CoV-2.  

Ključna priporočila: 

1. Principi samoizolacije omogočajo izogibanje  okuženim posameznikom 
2. Poskrbi za higieno rok in prostorov 
3. Izogibaj se samo-okužbi tako da se ne dotikaš oči, nosa in ust 
4. Ne vadi v primeru kakršnikoli prehladnih in gripoznih simptomov 
5. Spremljaj in nadzoruj vse oblike stresnih situacij v življenju; ne vadi, kadar ti  druge 

situacije v življenju povzročajo dodaten stres 
6. Nadzoruj vadbeno obremenitev, dodatno vadbo dviguj zelo postopno in previdno 
7. Kadar je smiselno, nadomesti daljše vadbene obremenitve z več krajšimi  
8. Planiraj regeneracijo vsak drugi ali tretji teden 
9. Načrtuj vsaj 7 ur spanja na noč 
10. Prehrana v tem času naj ne bo dodaten stres, temveč priložnost da izboljšaš svoje 

prehranske navade 
11. Športniki naj ne računajo, da bodo v primeru okužbe zaradi boljše fizične kondicije le-to 

lažje preboleli. To drži za starejše ljudi, medtem ko pri mladih ne poznamo dejavnikov, ki 
vodijo v nenadno poslabšanje bolezni.  Zato tudi za športnike veljajo vsi sistemski ukrepi 
obvladovanja bolezenskega bremena z virusom SARS-CoV-2. 
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