
„Wpływ aktywności fizycznej na organizm 
człowieka”

Obecnie uważa się, że brak aktywności 
fizycznej to jeden z głównych powodów epidemii 
otyłości. W podjęciu regularnych ćwiczeń osobom 
otyłym najbardziej przeszkadza:
-brak czasu,
-poczucie zawstydzenia,
-niemożność wykonywania intensywnych ćwiczeń,
-brak satysfakcji z ćwiczeń.
 Metoda racjonalnego odchudzania składa się 
z dwóch składowych: diety niskoenergetycznej 
oraz regularnego wysiłku fizycznego. 
Systematyczna aktywność fizyczna, połączenie 
ćwiczeń siłowych i aerobowych oraz odpowiednia 
dieta prowadzi do  korzystnych zmian w składzie 
chemicznym ciała w skutek uzyskania ujemnego 
bilansu energetycznego jak również powoduje 

szereg korzystnych zmian metabolicznych w organizmie. Zbędne kalorie 
ulegają dystrybucji nie tylko podczas ćwiczeń ale także po ich 
zakończeniu nawet podczas snu.
Przy stosowaniu tylko leczenia dietetycznego dochodzi do redukcji tkanki 
tłuszczowej oraz beztłuszczowej masy ciała, a to ostatnie jest jedna z 
przyczyn zwalniania spoczynkowej przemiany materii w trakcie 
odchudzania oraz do obniżenia wskaźników  metabolicznych w okresie 
odpoczynku.

Z myślą o wszystkich osobach mających problem z nadmierną 
masą ciała specjaliści z zakresu dietetyki i żywienia oraz przy współpracy 
z trenerami fitnessu opracowują coraz lepsze metody pozbycia się 
zbędnych kilogramów nie powodując jednocześnie jakiegokolwiek 
negatywnego wpływu na zdrowie człowieka. Okazuje się, że najlepsze 
efekty w procesie odchudzania odnosi aktywność fizyczna i odpowiednia 
dieta. 

Powinniśmy ćwiczyć, ażeby wprawić w szybszy ruch krew i limfę, 
stymulować krążenie krwi w mózgu co powoduje szybsze i łatwiejsze 
przesuwanie się składników odżywczych  przez narządy wewnętrzne. 
Szybciej krążąca w organizmie limfa umożliwia eliminowanie bakterii, ciał 



obcych i zbytecznych produktów przemiany materii. Krew i limfa usuwają 
związki uwolnione w trakcie katabolizmu kwasów tłuszczowych, co 
przyspiesza odchudzanie. Ćwiczenia fizyczne poprawiają  ukrwienie i 
prace mózgu. Jest to bardzo istotne ponieważ niedostatecznie ukrwiony 
mózg przestaje prawidłowo funkcjonować a co za tym idzie zostaje 
zaburzona praca serca, płuc, wątroby a także nie ma już kontroli nad 
masa ciała.

Ćwiczenia fizyczne wzmacniają mięśnie serca. Każde pół kilograma 
tłuszczu to wiele kilogramów przepływających przezeń naczyń 
krwionośnych i włośniczek, to z kolei stanowi dodatkowe obciążenie dla 
serca. Wzmocnienie serca w części rekompensuje owo brzemię otyłości i 
umożliwia energiczniejszą dystrybucję kalorii.

Aerobiczny aspekt ćwiczeń polega na lepszym utlenianiu krwi w 
płucach i szybszym wydychaniu dwutlenku węgla. Tlen jest niezbędnym 
do rozkładu tłuszczów i lipidów w procesie wyzwalania energii.

Pocenie się podczas intensywnych zajęć ruchowych przetyka pory i 
umożliwia usuwanie kwasów i toksycznych odpadów nagromadzonych 
pod naskórkiem. Skóra jest również narządem wydalniczym, 
odpowiedzialnym za oczyszczanie organizmu ze szkodliwych odpadów. 
Toksyny w tkance tłuszczowej spowalniają metabolizm, a tym samym 
spowalniają tempo spalania tłuszczu.  

Aktywność fizyczna powoduje wzrost zużycia tlenu i wydatek 
energetyczny  spoczynkowy, co zapobiega przybieranie na wadze. 
Mięśnie w przeciwieństwie do tkanki tłuszczowej zużywają dużo tlenu i są 
aktywne metabolicznie, a poprzez wysoki metabolizm niszczą tkankę 
tłuszczową. Osoby z nadwagą, które uprawiają ćwiczenia fizyczne 
zmieniają tkankę tłuszczową na mięśniową, która rozwijając się 
wykorzystuje białko tkanki tłuszczowej jako budulec, zaś nagromadzony 
tłuszcz zużywa do celów energetycznych. Tak więc nawet przy 
niezmienionej wadze ciała, osoba uprawiająca ćwiczenia staje się „mniej 
otyła” jej masa tłuszczowa zamienia się w mięśniową.    

Warto nadmienić, że aktywność fizyczna poprawia samopoczucie 
osób otyłych,  osoby te  lepiej wyglądają, więc mają wyższą samoocenę 
jak również ma działanie antydepresyjne i antystresowe. To lepsze 
samopoczucie spowodowane jest wydzielaniem większej ilości beta-
ednorfin i noradrenaliny noradrenalinyfizycznej nie dochodzi do 
powstawania efektu yo-yo.

W badaniach długoterminowych i przekrojowych naukowcy 
stwierdzili, że masa ciała jest odwrotnie proporcjonalna  do aktywności 
fizycznej. Ćwiczenia fizyczne nie zapewniają natychmiastowej redukcji 



masy ciała, ale stanowią najpewniejszą gwarancję utrzymania pożądanej 
masy ciała w dłuższym czasie.
 

Znaczenie wysiłku fizycznego dla zdrowia
Regularny wysiłek fizyczny;

-hamuje apetyt,
-oczyszcza beztłuszczową masę ciała,
-sprzyja utracie tłuszczu wisceralnego,

-zapobiega zmniejszaniu spoczynkowej przemiany materii,
-sprzyja cofaniu się hiperinsulinemii,

-obniża podwyższone stężenie glukozy, LDL-cholesterolu, a także 
skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi.

Dlaczego aktywność ruchowa pomaga w utrzymaniu rezultatów 
odchudzania?

-zwiększa wydatek energetyczny,
-sprzyja zmniejszeniu apetytu,

-nasila spoczynkową przemianę materii,
-nasila termogenezę poposiłkową,

-sprzyja wzrostowi beztłuszczowej masy ciała,
hamuje odkładanie tłuszczu wisceralnego,

-poprawia samopoczucie

Jaką rolę odgrywa aktywność fizyczna w zwalczaniu nadwagi? 
Niektórzy specjaliści uważają, że samo zażywanie ruchu nie pomoże 
stracić zbędnych kilogramów, inni zaś mają odmienne zadanie. 
Opierając się na naukowych opiniach, warto przyjrzeć się bliżej 
zależności pomiędzy sportem a nadwagą.

Jeśli chcemy schudnąć mamy do wyboru dwie możliwości. Możemy 
jeść mniej i ruszać się tyle samo co zwykle, albo możemy zwiększyć 
aktywność fizyczną i nie zmieniać dotychczasowego sposobu odżywiania. 
W obu przypadkach, aby zaspokoić zapotrzebowanie na energię, 
organizm zużywa tłuszcz i waga spada.
Każdy z nas chciałby wiedzieć ile spala podczas wykonywania 
poszczególnych czynności. Tak naprawdę nie jest to proste. Ludzie o 
mocnej budowie ciała spalają więcej niż osoby szczupłe, ponieważ mają 
więcej kilogramów, które trzeba zmobilizować do działania. Jak widać 



żeby wyliczyć takie zależności musimy zadowolić się tylko pewnymi 
względnymi wielkościami.   
Marsz jest najbardziej rozpowszechnionym rodzajem aktywności 
fizycznej. Zdarza się również tak, że dla osób prowadzących siedzący 
tryb życia to jedyna aktywność fizyczna. Niezależnie od szybkości 
maszerowania pokonując od 3 do 5 kilometrów na godzinę – bez 
nadmiernego wysiłku zużywamy jednakową   ilość energii dla danej 
odległości. Jeśli maszerujemy szybciej dochodzi do większego zużycia 
energetycznego. 
Badania przeprowadzone podczas igrzysk olimpijskich dowiodły, że 
więcej spalają chodziarze aniżeli lekkoatleci. Wniosek z tego taki, że 
lepiej chodzić szybciej dynamicznie poruszając biodrami, niż biegać 
truchtem.
Na nierównym terenie tj. lasy, plaża, pola itp. spalamy dzięki marszowi 
od 50 do 100 procent kalorii więcej  w porównaniu do marszu po 
miejskim asfalcie. Kolejną ważną zależnością w ilości spalanych kalorii 
jest przebyta odległość a nie szybkość biegu. Przykładowo przebiegnięcie 
dwudziestu kilometrów  w ciągu godziny czy pięciu godzin to w dalszym 
ciągu ten same dwadzieścia kilometrów ( to około 1600 kalorii dla 
mężczyzny ważącego 80 kilogramów).  Każdy z nas powinien wybrać 
sobie odpowiednią dla siebie długość biegu w taki sposób aby była dla 
nas ekonomiczna a co za tym idzie przyjemna. Jeżeli chcemy spalić 
dodatkowo 15% kalorii musimy wydłużyć swoją trasę.

Osobą otyłym ze względu na dużą masę ciała powodującą 
obciążenia na stawy często proponuje się pływanie. Podczas pływania 
zużywamy energię nie tylko przemieszczając się do przodu ale również 
zużywamy energię na pokonanie oporu wody. Na tym samym dystansie 
spalamy czterokrotnie więcej kalorii pływając niż biegając. Należy 
pamiętać, że nie zawsze podczas pływania spalamy jednakową ilość 
kalorii. Zależne jest to  od stylu jakim pływamy oraz od temperatury 
wody. Jeżeli woda ma temperaturę poniżej 25 stopni Celcjusza utrata 
energetyczna organizmu jest większa ponieważ nasz organizm 
dodatkowo musi utrzymać temperaturę ciała w granicach 37 stopni. 
Tłuszcz to jednocześnie deska ratunkowa znaczy to, że jesteśmy lżejsi niż 
woda to poprawia pływalność, a izolacja termiczna zmniejsza utratę 
ciepła przez skórę. Wynika z tego, że osoby otyłe spalają mniej kalorii niż 
osoby szczupłe. Pomimo tego pływanie jest zalecane osobą otyłym gdyż 
pływając waga nie przeszkadza w porównaniu do biegów terenowych. 

Inne sporty ułatwiające duże zużywanie energii to bieganie 
narciarskie, jazda na rowerze i wioślarstwo. 



Aktywność fizyczna nie jest synonimem sportu. Można spalać 
kalorie nie wkładając spodenek gimnastycznych. Mam tu na myśli 
aktywność zawodową: górnik w kopalni węgla, pracownik na budowie 
spala dwukrotnie więcej kalorii niż osoby pracujące przy komputerze. 
Musimy jednak zwrócić uwagę na fakt iż wiele prac fizycznych jest zbyt 
intensywna, albo z kolei mało intensywna lub zbyt krótkotrwała aby 
przyczynić się do zmian metabolicznych pożądanych w procesie 
odchudzania. Zmiany te to głównie zwiększenie tempa podstawowej 
przemiany materii, wzrost poziomu enzymów „konsumujących” kalorie w 
mięśniach, zwiększone spalanie tkanki tłuszczowej i odbudowa lub nawet 
tworzenie nowej tkanki mięśniowej. Praca fizyczna angażuje z reguły 
tylko pewną grupę mięśniową. Dlatego praca fizyczna nie może zastąpić 
aktywności fizycznej, ponieważ nie prowadzi do odpowiednich zmian 
metabolicznych w organizmie. Stanowi natomiast znakomity dodatek do 
ćwiczeń, uzupełniających wydatek energii i w ten sposób przyczynia się 
również do utraty tkanki tłuszczowej.    Warto również wspomnieć o 
codziennych czynnościach takich jak sprzątanie, wchodzenie po 
schodach, spacerowanie z psem również zwiększa zużycie energii. 
Codzienne powtarzanie tych czynności powoduje spalanie całkiem dużej 
ilości kalorii.

Nie każdy może pozwolić sobie na 30min codziennego treningu 
zdrowotnego. 
Tradycyjny program ćwiczeń dla osoby otyłej powinien uwzględniać nie 
tylko konieczność poprawy wydolności układu krążenia i oddechowego, 
lecz obejmować również ćwiczenia siłowe i poprawienie giętkości oraz 
aktywny styl życia. 

Dlatego powstał pomysł, aby wdrożyć do codziennych obowiązków 
jak największą ilość aktywności fizycznej. Przykładem może być:

 prace w ogrodzie, grabienie liści, koszenie trawy,
 chodzenie  po  schodach  zamiast  korzystania  z  windy,  unikanie 

ruchomych chodników,
 spacery podczas przerwy na obiad,
 ograniczenie używania  urządzeń ułatwiających życie  np.  pilot  do 

telewizora,
 zabawa z dziećmi,
 pozostawienie samochodu w najdalszym kącie parkingu, przejście 

odległości pieszo,
 wyjście do pracy później i podbiegnięcie do autobusu itp.
Tego typu aktywność fizyczna może zaaklimatyzować osoby otyłe do 

regularnych ćwiczeń fizycznych a poza tym uczą ich nawyków  spędzania 



czynnie wolnego czasu oraz ta na pozór niewielka aktywność ruchowa 
poprawia wszystkie parametry  organizmu.   

Badania dowodzą, że osoby stosujące dietę i aktywny tryb życia 
kontrolują masę ciała lepiej niż te, które oprócz diety stosowały 
ćwiczenia aerobowe. Wynik ten dowodzi, że osoby z pierwszej grupy 
nabyły pewien stereotyp zachowań, który utrzymał się na dłuższy okres 
czasu. Poza tym dla osoby otyłej łatwiej stosować się do modelu 
aktywności w codziennym życiu niż stosować się to przestrzegania 
rygorystycznych zasad treningowych.

Na rysunkach przedstawiono przykłady aktywności fizycznej podczas 
typowych prac domowych jakimi jest chociażby mycie okien.



KORZYŚCI:
1. Aktywność fizyczna sprzyja chudnięciu.
2. Zmniejsz ryzyko nadwagi (profilaktyka).
3. Zmniejszenie poziomu cukru we krwi co u cukrzyków powoduje 

łatwiejsze wchłanianie się jego do mięśni, gdzie w czasie wysiłku 
zostaje spalony.

4. Zmniejsza poziom cholesterolu  i trójglicerydów oraz zwiększa ilość 
„dobrego” cholesterolu co hamuje rozwój miażdżycy.

5. Redukuje tłuszcz odkładający się w okolicach brzucha, 
najniebezpieczniejszy dla zdrowia.

6. Rozbudowuje mięśnie kolan, pleców co odciąża stawy.
7. Ogranicza utratę substancji kostnej.
8. Zwiększ średnią długość życia.
9. Zwiększa aktywność procesów metabolicznych co pozwala na 

spalanie większej ilości kalorii.
10. Zmniejsza aktywność w komórkach mięśni, co zmniejsza  
      magazynowanie kalorii w postaci tłuszczu.
11. Utrzymuje niższe poziom ciśnienia tętniczego.
12. Poprawia współczynnik obwodu talii do obwodu bioder.
13. Zwiększa zdolność wykorzystywania przez organizm tlenu.
      poprawia wygląd i samopoczucie.
14. Skutecznie usuwa napięcia emocjonalne.
15. Lepsze radzenie ze stresem.  
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