
 
Wpływ aktywności fizycznej na otyłość 

  



  Co to jest aktywność fizyczna? 
• Według Światowej Organizacji Zdrowia (ang. WHO) aktywność 

fizyczną definiujemy jako ruch ciała wywołany przez mięśnie 
szkieletowe, który wymaga energii. Dlatego w nawiązaniu do tej 
charakterystyki do aktywności fizycznej zaliczyć należy nie 
tylko  zorganizowane zajęcia sportowe, ale również typową codzienną 
aktywność zawodową czy prace domowe. 

• Specjaliści z różnych dziedzin podkreślają ogromne znaczenie 
regularnej aktywności fizycznej w kształtowaniu zdrowia i utrzymaniu 
organizmu w jak najlepszej formie przez długie lata. 

•  Nie od dziś też wiadomo, że aktywność fizyczna to sprawdzona 
recepta na długowieczność. 



 
 Aktywność fizyczna a ćwiczenia 

 
• Dlaczego określenie "aktywność fizyczna" nie powinno być mylone 

z "ćwiczeniami"? 

•  Ćwiczenia stanowią rodzaj aktywności fizycznej, która jest 
zaplanowana, określona, powtarzalna oraz ma na celu poprawę lub 
utrzymanie jednego lub większej liczby elementów sprawności 
fizycznej.  

• Aktywność fizyczną w życiu codziennym można podzielić na zajęcia 
zawodowe, sportowe, domowe lub inne.   

 



 

 

• Wydatek energetyczny można oznaczyć np. poprzez liczbę 
kilokalorii (kcal) niezbędnych do zapewnienia energii przy 
wykonywaniu określonej czynności.  

• Dlatego należy pamiętać, że poza ćwiczeniami typowo sportowymi, 
wszelkie inne aktywności fizyczne, które odbywają się w czasie 
wolnym – jako część pracy zawodowej bądź domowej – również 
przynoszą korzyści zdrowotne. 







 Otyłość a nadwaga 

• Otyłość oraz nadwaga często używane są w społeczeństwie 
jako synonimy. Jednak z medycznego punktu widzenia 
określają one nieco inne jednostki chorobowe. 

•  Oba definiowane są jako nadmierna ilość tkanki tłuszczowej, 
jaka została zgromadzona w organizmie, co wpływa bardzo 
często na pogorszenie stanu zdrowia pacjenta lub stwarza 
podstawy do tego, aby stan zdrowia uległ pogorszeniu. 
 
  



• Pojęcie nadwagi dotyczy stanu, w którym poziom tkanki tłuszczowej 
przekracza wartości uznawane za optymalne dla zdrowia. Nadwaga 
nie jest chorobą, a specyficznym stanem, który można sklasyfikować 
jako „przedchorobowy”, często bowiem zdarza się, że prowadzi ona 
do rozwoju otyłości. 

 

•  Otyłość w przeciwieństwie do nadwagi jest chorobą klasyfikowaną 
jako choroba przewlekła, powiązana  z patologicznym 
nagromadzeniem tkanki tłuszczowej w ustroju, której ilość przekracza 
jego fizjologiczne potrzeby i możliwości adaptacyjne układów   
 i narządów.   



 

• Dodatkowo otyłość prowadzi zazwyczaj do rozwoju innych, 
groźnych  chorób, takich jak cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie, dna 
moczanowa, dysfunkcje aparatu ruchu (zmiany zwyrodnieniowe).  

 

• Łącznie wyróżnia się około czterdziestu jednostek chorobowych, 
których występowanie może być powiązane ze współistnieniem 
otyłości. 



• Różnica między nadwagą a otyłością określana jest na podstawie ilości 
nadmiernej tkanki tłuszczowej, jaka została zmagazynowana. 

 

• Ilość tkanki tłuszczowej w organizmie możemy określić obliczając BMI. 

 

• BMI to skrót z języka angielskiego 'body mass index', co tłumaczymy 
jako wskaźnik masy ciała. Wskaźnik BMI (inaczej wskaźnik Queteleta 
II) charakteryzuje relację pomiędzy masą ciała a wzrostem. 

 

• BMI to współczynnik powstały przez podzielenie masy ciała podanej 
w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach.. 

 

 



 

•  Jakie wskaźniki uznawane są za graniczne wartości nadwagi oraz 
otyłości? 

•  
Przyjęte normy: 

• nadwaga, gdy BMI u osoby, która ukończyła 15 lat jest równy bądź 
większy niż 25, ale niższy niż 30, 

• otyłość, gdy BMI osiągnie co najmniej wartość 30. 

 





 

• Tak określone przedziały regulujące kwestie otyłości i nadwagi nie 
dotyczą jednak dzieci, które nie ukończyły jeszcze 15. roku życia.  

 

• Również u osób starszych oraz kobiet w ciąży, określenie nadwagi i 
otyłości nie powinno ograniczać się wyłącznie do oszacowania 
wartości BMI.  

 



 Rodzaje otyłości 

W obrębie zjawiska, jakim jest otyłość wyróżnić można kilka jej 
rodzajów. Są to: 

• otyłość umiarkowana, gdy BMI znajduje się w przedziale 30–35, 

• otyłość znacząca, gdy BMI znajduje się w przedziale 35–40, 

• otyłość stanowiąca poważne ryzyko, gdy BMI przekracza wartość 
40. 

 

 

 



  Otyłość jest też różnicowana w zależności od przyczyny, która ją 
wywołuje. W tym przypadku wyróżnia się: 

• otyłość pierwotną (zwana prostą lub samoistną), której przyczyną są 
najczęściej czynniki środowiskowe, w tym spożywanie pokarmów o 
wysokiej kaloryczności, zbyt mała liczba posiłków, 

• otyłość wtórną (objawową), związaną z zaburzeniami gruczołów 
wydzielania wewnętrznego, często rozwijająca się jako efekt innych 
chorób. 

 



 

W przypadku małych dzieci przyczyny otyłości mogą być też efektem 
niedożywienia, do jakiego doszło jeszcze w czasie ciąży. 

 Niedożywienie płodu jest rekompensowane po urodzeniu przez 
lepszą przyswajalność pokarmu oraz wzmożone łaknienie, co sprzyja 
odkładaniu się tkanki tłuszczowej.  

Stałe przekarmianie dziecka zwiększa prawdopodobieństwo 
wystąpienia otyłości. 

 

 



• Często wskazuje się na następujące przyczyny otyłości: 

• wolna przemiana materii – jeżeli energia dostarczana wraz z 
pożywieniem nie zostanie spożytkowana, wówczas jest 
magazynowana w postaci tkanki tłuszczowej i w ten sposób przyczynia 
się do otyłości, 

• predyspozycje genetyczne – u niektórych osób geny mają wpływ na 
szybsze przetworzenie energii i magazynowanie jej w tkance 
tłuszczowej, 

• wpływ czynników związanych z życiem płodowym (związany np. z 
nieodpowiednią dietą matki), 



 

• preferencyjne przemiany metaboliczne węglowodanów – u niektórych 
osób organizm sprawniej  metabolizuje węglowodany niż tłuszcze, co 
zwiększa skłonność do tycia, 

• brak uczucia sytości, u podstaw którego leżą m.in. zaburzenia regulacji 
neurohormonalnej, 

• ograniczenie tzw. Termogenezy  poposiłkowej, która oznacza wzrost w 
wytwarzaniu ciepła przez organizm po spożyciu pokarmu, na skutek 
zwiększenia zużycia energii, jaka jest potrzebna w procesie trawienia, 

 
 



 

• zaburzenia dotyczące czynności gruczołów wydzielania 
wewnętrznego, 

• nadmierne wydzielanie białek odpowiedzialnych za syntezę 
triglicerydów 

• nieodpowiednia dieta oraz nieregularne przyjmowanie posiłków, 

•zbyt mała aktywność fizyczna  



 Konsekwencje małej aktywności fizycznej 

• Konsekwencją małej aktywności fizycznej i niewłaściwej diety jest 
narastanie częstości występowania nadwagi i otyłości już we 
wczesnym okresie życia. 

•  Jak wynika z raportu Międzynarodowej Organizacji Zwalczania 
Nadwagi i Otyłości (International Obesity Task Force – IOTF, 2005 
r.) wśród młodych Europejczyków (4-18 lat) 16-22% ma nadwagę 
lub otyłość, a wśród nich 4-6% to otyli. 

 



• Dotychczasowe badania wykazują, że najskuteczniejszą metodą 
walki z otyłością jest stosowanie odpowiedniej diety 
z równoczesnym zwiększeniem wydatkowania energii poprzez 
systematyczną aktywność fizyczną.  

 

• Regularne jej wykonywanie powoduje zmniejszenie ilości tkanki 
tłuszczowej i zwiększenie beztłuszczowej masy ciała, zmniejszenie 
wielkości komórek tłuszczowych oraz zwiększenie ich wrażliwości 
na działanie insuliny. 



 

• Aktywność fizyczna, niezależnie od wpływu na masę ciała i tłuszczu, 
wpływa także na dystrybucję tkanki tłuszczowej w organizmie, 
powodując prozdrowotny typ jej kumulacji.  

• Wykazano, że wykonywane systematycznie ćwiczenia fizyczne 
regulują występujące często w otyłości zaburzenia metaboliczne, 
powodują obniżenie stężenia insuliny we krwi przez wzrost 
wrażliwości tkanek na insulinę, a także wpływają na obniżenie we 
krwi poziomu lipidów (cholesterolu i triglicerydów). 

 

 



 

• Związek poziomu aktywności fizycznej z występowaniem otyłości 
jest zauważalny już u małych dzieci w wieku 4 lat.  

 

• W badaniu ogólnopolskim wykazano, że wśród dzieci, które 
uczęszczały do przedszkoli i uczestniczyły w różnych zajęciach 
ruchowych, było znacząco mniej otyłych i z nadwagą w porównaniu 
do tych, które pozostawały w domach pod opieką mam lub babć. 

 



Ocena wpływu regularnej aktywności fizycznej na 
stężenia adiponektyny  

•    Adiponektyna (ADPN) jest białkiem wydzielanym przez komórki 
tkanki tłuszczowej, zbudowanym z 244 aminokwasów. 

•  
 Adiponektyna istotnie wpływa na regulację metabolizmu glukozy 
i lipidów, a więc jest jednym z hormonów warunkujących 
utrzymanie prawidłowej masy ciała. 
  

• Chroni także przed wieloma chorobami: miażdżycą, 
insulinoodpornością, cukrzycą typu 2. 
 
  
  



OPIS BADAŃ: 

• WSTĘP. Rozpowszechnienie zespołu metabolicznego przybrało 
rozmiar epidemii. W złożonej patogenezie powikłań sercowo-
naczyniowych u chorych z zespołem metabolicznym rozpatruje się 
ochronne znaczenie produktu tkanki tłuszczowej — adiponektyny.  

 

• Celem pracy była ocena wpływu regularnej aktywności fizycznej na 
stężenia adiponektyny u otyłych pacjentek z zespołem 
metabolicznym. 



MATERIAŁ I METODY:  

• Do badania włączono 20 otyłych kobiet z zespołem metabolicznym 
rozpoznanym według kryteriów IDF.  

• Wszystkie chore zakwalifikowano do 6-miesięcznego programu 
regularnej aktywności fizycznej.  

• Na początku badania i po okresie 6 miesięcy dokonano pomiaru 
parametrów antropometrycznych, wartości ciśnienia tętniczego, 
oznaczono stężenia parametrów gospodarki lipidowej i glukozy oraz 
stężenia adiponektyny w surowicy krwi. 



WYNIKI BADAŃ: 

•  Po 6 miesiącach regularnej aktywności fizycznej stwierdzono 
znamienne statystycznie zmniejszenie obwodu pasa oraz 
wartości skurczowego ciśnienia tętniczego. 

•  Obserwowano obniżenie stężenia triglicerydów oraz zwiększenie 
stężenia cholesterolu frakcji HDL.  

• Wykazano istotnie statystyczny wzrost stężenia adiponektyny 
oraz ujemną korelację między zmianą obwodu pasa a zmianą 
stężenia adiponektyny. 
  

 
 



WNIOSKI: 

•  1. Regularna aktywność fizyczna jest istotnym elementem strategii 
prowadzącej do zmniejszenia obwodu pasa. 

•  2. Aktywność fizyczna wywiera korzystny wpływ na wartości ciśnienia 
tętniczego i profil lipidowy.  

• 3. Sześciomiesięczny program regularnej aktywności fizycznej u 
otyłych kobiet z zespołem metabolicznym prowadzi do zwiększenia 
stężenia adiponektyny, co najprawdopodobniej wynika z redukcji 
tkanki tłuszczowej trzewnej. 

 





  
Proste ćwiczenia wspomagające aktywność 

fizyczną 



Propozycje ćwiczeń w ramach gimnastyki porannej: 

• Proponowane ćwiczenia to na stojąco: 

• krążenie stóp w prawo i w lewo 8 razy lewa i 8 razy prawa, 

• krążenie nóg w stawach kolanowych na zmianę, 

• delikatne przysiady, 

• krążenie bioder, 

• wypychanie bioder w prawo, w lewo, do przodu i do tyłu, 

• krążenie klatki piersiowej i wypychanie jej analogicznie do ćwiczenia z 
biodrami, 

 



• praca barkami przez – krążenie do przodu i do tyłu oraz ruchy proste 
góra – dół, przód – tył, 

• wymachy rąk w różnych płaszczyznach 

• skłony głowy w przód, w tył, do prawego i lewego ramienia 

• skręty głowy w prawo i w lewo 

• krążenia głowy od prawego ramienia do lewego ramienia 

• Dowiedz się więcej jak pobudzić codzienną aktywność fizyczną i 
przeczytaj ciekawy artykuł „10 pomysłów na codzienną aktywność 
fizyczną” (https://tryskajzdrowiem.pl/10-pomyslow-na-codzienna-
aktywnosc-fizyczna/) 
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Źródła informacji zawartych w prezentacji: 

• Instytut Matki i dziecka – narodowy program zdrowia - AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA JAKO KLUCZOWY ELEMENT 
ZDROWEGO STYLU ŻYCIA  

• Medistore - Otyłość – przyczyny, leczenie i skutki otyłości 

•  Paweł Bogdański, Joanna Iciek, Danuta Pupek-Musialik - Wpływ regularnej aktywności fizycznej na stężenie 
adiponektyny u otyłych kobiet z zespołem metabolicznym 

• NCEŻ-IŻŻ Centrum dietetyczne - Aktywność fizyczna – czy to tylko sport? 

• https://bonavita.pl/adiponektyna-wplyw-na-odchudzanie-i-prewencje-chorob  

• https://tryskajzdrowiem.pl/10-pomyslow-na-codzienna-aktywnosc-fizyczna/ 

• https://www.bing.com/images/search?q=%c4%87wiczenia+wspomagaj%c4%85ce+aktywno%c5%9b%c4%87
+fizyczn%c4%85+obrazy&qpvt=%c4%87wiczenia+wspomagaj%c4%85ce+aktywno%c5%9b%c4%87+fizyczn%c
4%85+obrazy&form=IGRE&first=1&scenario=ImageBasicHover 

• https://www.bmi.pasiasty.pl/  
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