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Zakład Medycyny Sportowej
UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi  

Korzyści stosowania aktywności ruchowej 

l	Działanie kardio- i wazoprotekcyjne
–	bezpośredni wpływ na serce i naczynia
–	pośredni wpływ 
l	Inne korzyści 
–	poprawa czynności układu oddechowego
–	zapobieganie zmniejszaniu gęstości mineralnej kości
–	zapobieganie chorobom narządu ruchu

KARDIOPROTEKCYJNY  WPŁYW  WYSIŁKU FIZYCZNEGO 

•	zwolnienie częstotliwości rytmu serca
•	obniżenie ciśnienia tętniczego krwi
•	wydłużenie okresu rozkurczu serca
•	poprawa stabilności elektrycznej serca 
•	wzrost COmax i SV

KARDIOPROTEKCYJNY  WPŁYW WYSIŁKU FIZYCZNEGO          c.d.
•	zmiany w autonomicznym układzie nerwowym (AUN)
–	Wzrost aktywności składowej przywspółczulnej AUN
–	Obniżenie aktywności składowej współczulnej AUN 
–	Poprawa wskaźników dobowej zmienności rytmu serca i czułości odruchu z baroreceptorów
l	obniżenie stężenia katecholamin w czasie wysiłku

KARDIOPROTEKCYJNY  WPŁYW   
WYSIŁKU FIZYCZNEGO-  naczynia wieńcowe
•	powiększenie średnicy głównych tętnic wieńcowych
•	zwiększenie gęstości naczyń wieńcowych
•	nasilenie angiogenezy w obrębie mięśnia sercowego 
•	wzrost przepływu wieńcowego 
•	obniżenie oporu naczyniowego w układzie wieńcowym
•	poprawa zdolności transportowych naczyń wieńcowych
•	obniżenie tempa zwiększania AVd  i wzrost AVd w czasie wysiłku
•	poprawa funkcji śródbłonka
•	spowolnienie procesu miażdżycy 

Wysiłek fizyczny a śródbłonek
l	Osoby zdrowe
–	Z wiekiem: 
l	Brak spadku rozkurczu naczyń zależnego od śródbłonka
l	Nie zmniejszanie się biodostępności NO
–	Przywrócenie lub poprawa upośledzonej funkcji śródbłonka
–	Zmniejszenie ryzyka i/lub progresji miażdżycy
–	Zmniejszenie ryzyka zakrzepicy naczyń
Wysiłek fizyczny a śródbłonek
l	Osoby z chorobą wieńcową
–	Poprawa funkcji śródbłonka
–	Poprawa funkcji mięśnia sercowego
–	Nasilenie angiogenezy w obrębie mięśnia sercowego
Wysiłek fizyczny a śródbłonek
l	Osoby z niewydolnością krążenia
–	Wzrost uwalniania NO w wyniku większej ekspresji eNOS
–	Zwiększenie ekspresji Cu/ZnSOD oraz peroksydazy glutationu
–	Wzrost wydzielania prostaglandyn
–	Wzrost aktywności COX (cytochrom c)
–	Poprawa zależnego od śródbłonka rozkurczu naczyń w mięśniach szkieletowych
–	Obniżenie stężenia cytokin w mięśniach szkieletowych
Kardioprotekcyjny wpływ aktywności ruchowej
czynniki zagrożenia CVD(1)
l	Eliminacja  czynnika „brak aktywności ruchowej”
l	Wzrost wydolności fizycznej
l	Modyfikacja profilu lipidowego 
–	 stężenia HDL-cholesterolu
–	 stężenia trójglicerydów
l	Wzrost aktywności układu antyoksydacyjnego
Kardioprotekcyjny wpływ
aktywności ruchowej- czynniki zagrożenia (2) 
l	Obniżenie masy ciała i zawartości tkanki tłuszczowej       
l	Obniżenie oporności na insulinę i poprawa tolerancji glukozy     
l	Działanie przeciwzakrzepowe 
–	Zmniejszenie aktywacji płytek
–	Wzrost aktywności fibrynolitycznej osocza 
–	Obniżenie stężenia fibrynogen
l	Obniżenie stężenia homocysteiny
Kardioprotekcyjny wpływ aktywności ruchowej- czynniki zagrożenia (3) 
l	Poprawa nieswoistej odporności organizmu
l	Efekt p/zapalny: redukcja stężenia białka C-reaktywnego     
l	Obniżenie poziomu lęku
l	Poprawa jakości życia     
l	Redukcja liczby palaczy tytoniu

Wpływ aktywności ruchowej 
na wydolność fizyczną
VO2max = 	maxCO . maxDAVO2
			maxCO = maxHR . maxSV

l	Osoby zdrowe – wzrost VO2max o ok. 20%
l	Osoby z chorobą wieńcową – wzrost VO2max od 11 do 36% w czasie 3-6 miesięcy RK

Zmiany treningowe w tkance tłuszczowej
l	Zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej
l	Zmniejszenie wielkości adypocytów
l	Wzrost wrażliwości tkanki tłuszczowej na działanie czynników lipolitycznych
l	Wzrost aktywności lipazy lipoproteinowej
l	Wzrost wrażliwości komórek tłuszczowych na insulinę
Wpływ aktywności ruchowejna reakcje hormonalne
l	Zmniejszenie reakcji hormonalnych na wysiłki submaksymalne
–	Obniżenie aktywności składowej współczulnej AUN
–	Obniżenie stężenia insuliny we krwi
l	Zmniejszenie wydzielania insuliny
l	Wzrost tempa wychwytywania i rozkładu
–	Poprawa tolerancji glukozy
l	Wzrost wrażliwości tkanek na insulinę
l	Zwiększenie wiązania insuliny przez receptory insulinowe
–	Wzrost stężenia ß-endorfin
Wpływ aktywności ruchowej na odporność organizmu
l	Wzrost odporności nieswoistej organizmu
–	Wzrost stężenia properdyny
–	Wzrost stężenia immunoglobin klasy IgM, IgG
–	Zwiększenie aktywności fagocytarnej leukocytów
–	Wzrost miana opsonin
–	Wzrost aktywności monocytów
Wpływ aktywności ruchowej na zdrowie psychiczne
l	Zmniejszenie poziomu lęku
l	Zmniejszenie głębokości stanów depresyjnych
l	Poprawa snu i procesu zasypiania
l	Wyższa subiektywna ocena samopoczucia


Zmiany treningowe  w narządzie ruchu  (1)
l	Usprawnienie koordynacji nerwowo-mięśniowej
l	Zwiększenie maksymalnej siły mięśniowej
l	Przerost mięśni szkieletowych (FT, ST)
l	Wzrost potencjału metabolicznego mięśni (tlenowego i beztlenowego)
l	Poprawa unaczynienia mięśni szkieletowych przez naczynia włosowate
Zmiany treningowe  w narządzie ruchu (2)
l	Zwiększenie ukrwienia i odżywienia stawów
l	Pobudzenie czynności kaletek maziowych
l	Zwiększenie zakresu ruchów w stawach
l	Wzrost masy i stopnia mineralizacji tkanki kostnej
Usprawnienie koordynacji nerwowo-mięśniowej
l	Zwiększenie precyzji, harmonii i szybkości ruchów
l	Zmniejszenie kosztu energetycznego pracy
l	Zwiększenie siły skurczu dowolnego
Zmiany mięśniowe wywołane aktywnością ruchową
l	Wzrost stężenia enzymów oksydacyjnych
l	Wzrost gęstości naczyń włosowatych
l	Powiększenie i poprawa funkcji mitochondriów
l	Wzrost stężenia mioglobiny i ilości glikogenu mięśniowego
l	Wzrost odsetka włókien typu I
l	Wzrost siły mięśniowej
Wpływ aktywności ruchowej na układ oddechowy
l	Wzrost siły mięśni oddechowych i ruchomości klatki piersiowej
l	Wzrost pojemności życiowej płuc  VC
l	Wzrost objętości wydechowej pierwszosekundowej  FEV1
l	Wzrost dowolnej, maksymalnej wentylacji płuc MVV
l	Niższa częstość oddechów
l	Wzrost pojemności dyfuzyjnej płuc






