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 Redukcja masy cia³a oraz zwiêk-
szenie aktywno�ci fizycznej s¹ uzna-
n¹ metod¹ leczenia zaburzeñ gospo-
darki wêglowodanowej skojarzonej z
oty³o�ci¹. Liczne badania wykazuj¹, ¿e
ju¿ niewielka redukcja masy cia³a mo¿e
poprawiæ tolerancjê wêglowodanów,
parametry gospodarki lipidowej, insu-
linowra¿liwo�æ, obni¿yæ poziom insu-
liny, zatem opó�niæ lub zmniejszyæ ry-
zyko wyst¹pienia cukrzycy. Wiele ba-
dañ, miêdzy innymi prospektywnych
potwierdza niezale¿ny od innych czyn-
ników ochronny wp³yw aktywno�ci fi-
zycznej na ryzyko wyst¹pienia cukrzy-
cy typu 2. Zawa³ miê�nia sercowego
jest ciê¿kim powik³aniem mia¿d¿ycy. W
grupie pacjentów z zaburzeniami tole-
rancji glukozy jest obarczony dwukrot-
nie wy¿sz¹ �miertelno�ci¹. Upo�ledzo-
na tolerancja glukozy wp³ywa nieko-
rzystnie na rokowanie chorych po za-
wale serca. Nietolerancja glukozy prze-
biega z hiperinsulinemi¹, bêd¹c¹ wy-
razem insulinooporno�ci.  Celem pra-
cy by³o zbadanie wp³ywu rehabilitacji
fizycznej na hiperinsulinemiê/insulino-
oporno�æ u chorych po zawale serca i
z zaburzeniami tolerancji wêglowoda-
nów. Materia³ i metody: Badaniami ob-
jêto 31 mê¿czyzn w wieku 37-69 lat
(�rednia wieku 51±7,4 lat) z nietoleran-
cj¹ wêglowodanów, co najmniej 1 rok
(1-5 lat) po przebytym zawale serca, z
wyrównanym uk³adem kr¹¿enia (NYHA
I i II), których podzielono na grupê A-
poddan¹ kontrolowanemu treningowi
(n=16) i grupê B- otrzymuj¹c¹ ustne
standardowe zalecenie stosowania
wysi³ku fizycznego (n=15).  U ka¿dego
chorego oznaczono tkankowe zu¿ycie
glukozy metod¹ klamry metabolicznej
normoglikemicznej, insulinemiê na
czczo, glikemiê podczas doustnego
testu tolerancji glukozy (DTTG), lipido-
gram, BMI, sk³ad masy cia³a. Wyniki:
Obie grupy mê¿czyzn by³y dobrane pod
wzglêdem wieku, nie ró¿ni³y siê war-
to�ci¹ BMI, procentow¹ zawarto�ci¹
tkanki t³uszczowej, poziomem ci�nie-

Introduction: Body mass reduction
and regular physical training form part
of a strategy to treat disorders of car-
bohydrate metabolism associated with
obesity. Evidence shows that even a
slight reduction in body mass may im-
prove carbohydrate tolerance, lipid
profile and insulin resistance, reduce
insulin levels and finally delay or re-
duce risk of diabetes mellitus. Multi-
ple studies, including prospective
studies confirm the independent pro-
tective effects of physical training
against future development of type 2
diabetes mellitus. Myocardial infarc-
tion is a severe complication of athero-
sclerosis. Patients with glucose intol-
erance have a 2-fold higher risk of dy-
ing. Impaired glucose tolerance is
negatively associated with prognosis
in patients after myocardial infarction.
Glucose intolerance accompanies
hyperinsulinemia, a major indicator of
insulin resistance.  Aim: The aim of the
study was to analyze the effect of
physical training on hyperinsulinemia/
insulin resistance in patients after
myocardial infarction (MI) with im-
paired glucose tolerance (IGT).  Mate-
rials and Methods: 31 men aged 37-69
years (mean 51 ± 7.4) with IGT 3.5 years
after MI, in NYHA class I and II partici-
pated in the study. Group A (n=16 men)
underwent supervised physical train-
ing and group B (n=15) received stand-
ard information on physical training.
Tissue glucose disposal using
normoglycemic glucose clamp tech-
nique, fasting insulinemia, glycemia
during OGTT, lipid profile, BMI and
body mass composition were obtained
in all patients.  Results: The groups
were matched for age. There were no
differences in BMI, percent fat content,
blood pressure, diet, smoking status
and pharmacotherapy. Glycemia dur-
ing baseline OGTT did not differenti-
ate the groups, either. Analysis of
insulinemia and glycemia during OGTT
at baseline and at 12 weeks after regu-
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Wstêp
Insulinooporno�æ, czyli zmniejszenie

skuteczno�ci dzia³ania insuliny, prowadzi do
wzrostu stê¿enia glukozy w surowicy i kom-
pensacyjnego zwiêkszenia wydzielania in-
suliny, celem utrzymania normoglikemii.
Nastêpstwem insulinooporno�ci jest zatem
hiperinsulinemia [33]. Insulinooporno�ci to-
warzysz¹ zaburzenia gospodarki lipidowej,
charakteryzuj¹ce siê: hipertriglicerydemi¹,
obni¿eniem stê¿enia frakcji HDL choleste-
rolu, obni¿eniem Apo AI w HDL oraz pod-
wy¿szeniem stê¿enia frakcji LDL z równo-
czesnym zaburzeniem stosunku choleste-
rolu do apolipoproteiny B w ma³ych gêstych
LDL [10,19,26,31]. Ponadto obserwuje siê
zwiêkszon¹ aktywno�æ uk³adu RAA i uk³a-
du wspó³czulnego. Insulinooporno�æ jest
silnym predyktorem cukrzycy typu 2 [1,4,
29], równocze�nie insulinooporno�æ towa-
rzyszy czynnikom ryzyka mia¿d¿ycy [32], w
tym nadci�nieniu têtniczemu [2, 21, 35], oty-
³o�æi brzusznej [11,13] i w badaniach pro-
spektywnych wykazano jej zwi¹zek z cho-
rob¹ niedokrwienn¹ serca [3,7,8,9,11,12, 18,
19,23,24,30].

Najprostsz¹ niefarmakologiczn¹ meto-
d¹ obni¿enia insulinooporno�ci jest wysi³ek
fizyczny. Wp³yw systematycznego wysi³ku
fizycznego na wychwyt glukozy przez miê-
�nie szkieletowe odbywa siê poprzez zwiêk-
szenie jej przyswajania i syntezy glikogenu.
Powysi³kowy wzrost wra¿liwo�ci miê�ni na
insulinê wyra¿a siê zwiêkszonym transpor-
tem glukozy do komórki i jej utlenianiem.
Zwiêkszony wychwyt miê�niowy glukozy
prawdopodobnie czê�ciowo jest spowodo-
wany wzglêdnym niedoborem tlenu, ponie-
wa¿ przenikanie glukozy do komórek jest
zwiêkszone w warunkach beztlenowych
[32]. Po wysi³ku obserwuje siê równie¿ po-
prawê przemiany glukozy w w¹trobie i in-
nych tkankach. Korzystny wp³yw æwiczeñ
fizycznych na tolerancjê glukozy jest spo-
wodowany wzrostem insulinowra¿liwo�ci
pod wp³ywem d³ugotrwa³ego wysi³ku o co
najmniej �rednim stopniu intensywno�ci,
odpowiadaj¹cy obci¹¿eniu 60-70% VO2
max. Podczas takiego wysi³ku dochodzi do

obni¿enia stê¿enia glukozy we krwi oraz nie-
wielkiego wzrostu stê¿enia kwasu mlekowe-
go. Taki rodzaj wysi³ku zwiêksza insulinow-
ra¿liwo�æ niezale¿nie od zmian masy cia³a,
w przeciwieñstwie do restrykcji dietetycz-
nych, które g³ównie zwiêkszaj¹ wra¿liwo�æ
tkanek na insulinê poprzez redukcjê masy
cia³a [26,28,33,34].

Celem badania by³a ocena wp³ywu sys-
tematycznego, kontrolowanego wysi³ku fi-
zycznego na glikemiê i insulinemiê oraz sku-
teczno�ci realizacji zaleceñ lekarskich w
zale¿no�ci od sposobu ich zlecenia i kon-
troli u pacjentów z zaburzeniami tolerancji
wêglowodanów po przebytym zawale miê-
�nia sercowego.

Materia³ i metody
Badaniami objêto 31 mê¿czyzn, w wieku od 37 do

69 lat (�redni wiek 51 lat ± 7,4) z upo�ledzon¹ tolerancj¹
glukozy. Pacjentów do badania rekrutowano spo�ród
uczestników Wieloo�rodkowych Badañ nad Epidemio-
logi¹ Cukrzycy oraz chorych pozostaj¹cych w kontroli
Poradni Przyklinicznej Kliniki Endokrynologii i I Kliniki
Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñ-
skiego. Pacjenci wyrazili zgodê na udzia³ w badaniu.
Protokó³ badañ zosta³ zaakceptowany przez Komisjê
Bioetyczn¹ Uniwersytetu Jagielloñskiego. Warunkiem
kwalifikacji by³ przebyty co najmniej przed rokiem (1-5
lat) zawa³ miê�nia sercowego. Natomiast do badañ nie
kwalifikowano pacjentów z niewydolno�ci¹ kr¹¿enia,
chorobami nerek, w¹troby, p³uc, schorzeniami zapalny-
mi lub infekcyjnymi, chorob¹ autoimmunologiczn¹, no-
wotworow¹, innymi poza nietolerancj¹ glukozy zaburze-
niami i schorzeniami endokrynologicznymi, a tak¿e cu-
krzyc¹.

U chorych przeprowadzono analizê obecno�ci w
wywiadzie: nadci�nienia têtniczego, palenia papierosów,
zaburzenia gospodarki lipidowej i wêglowodanowej. Ka¿-
dy pacjent zosta³ poddany badaniu fizykalnemu z po-
miarem wzrostu, ciê¿aru cia³a i okre�leniem wska�nika
masy cia³a (BMI). Wykonywano tak¿e pomiar sk³adu cia³a
metod¹ bioimpedancji elektrycznej, przeprowadzono
pomiary ci�nienia têtniczego. Ponadto u wszystkich ba-
danych wykonano EKG spoczynkowe, badanie echokar-
diograficzne oraz z badañ biochemicznych lipidogram,
glikemiê i insulinemiê podczas doustnego testu toleran-
cji glukozy i oceniano tkankowe zu¿ycie glukozy metod¹
klamry metabolicznej normoglikemicznej [5,23,29]. Pa-
cjentów podzielono na dwie grupy. W grupie A (n=16)
prowadzono kontrolowany trening: zalecono codzienny
60 minutowy spacer (potwierdzony zapisami krokomie-

rza) oraz codzienne 10 minutowe æwiczenia fizyczne,
oparte na pracy mieszanej aerobowo/anaerobowej, z
intensywno�ci¹ planowan¹ tak, aby akcja serca w trak-
cie wysi³ku nie przekracza³a warto�ci 60-70% têtna mak-
symalnego. W grupie B (n=15) ustnie zalecono sto-
sowanie wysi³ku fizycznego co najmniej przez 30 minut
3 razy w tygodniu [32,36,38].

Grupy nie ró¿ni³y siê i spe³nia³y kryterium insulino-
oporno�ci. Charakterystykê kliniczn¹ badanych grup
podano w tabeli 1. Wszyscy chorzy  byli leczeni zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi wytycznymi i otrzymywali beta-bloke-
ry, aspirynê, statynê i ACE inhibitory.

U ka¿dego chorego wykonano doustny test toleran-
cji glukozy z jednoczasowym pomiarem insulinemii. Do-
ustny Test Tolerancji Glukozy by³ interpretowany wed³ug
kryteriów WHO (Raport WHO 1985). Pomiary stê¿enia
glukozy w surowicy krwi ¿ylnej pobranej przed oraz w 60
i 120 min po podaniu 75 gramów glukozy, oznaczano
kolorymetrycznie metod¹ enzymatyczn¹ z oksydaz¹ glu-
kozy (firma Cormay) przy u¿yciu spektrofotometru HI-
TACHI V2000.

Pomiar insuliny w surowicy krwi pobranej w prze-
biegu DTTG by³ przeprowadzony metod¹ radiometrycz-
n¹ (RIA, kit, OriPI �wierk) przy wykorzystaniu licznika
scyntylacyjnego firmy LKB.

Oceny tkankowej insulinowra¿liwo�ci dokonywano
w sposób pó³automatyczny przy zastosowaniu Skompu-
teryzowanego Systemu TISS, urz¹dzenia wykonanego
w Instytucie Biocybernetyki PAN. W czasie trwania ba-
dania (ok. 120 min) pacjent, pozostawa³ w pozycji le¿¹-
cej. Pomiary glikemii wykonywano co 5 min. przy wyko-
rzystaniu glukometru ESPRIT firmy Bayer. Pomiaru do-
konywano u osoby pozostaj¹cej 12 do 14 godzin na
czczo. Supresjê endogennego wydzielania glukozy uzy-
skiwano poprzez zewnêtrzne ci¹g³e podawanie insuliny
w czasie trwania pomiaru. Podstawow¹ czê�ci¹ realiza-
cji pomiaru by³o egzogenne podawanie glukozy przez
infuzjê do¿yln¹ tak, aby w zadanym czasie utrzymaæ sta³y
poziom glikemii w uk³adzie kr¹¿enia (80-100 mg/dl). Za
maksymalne dopuszczalne odchylenie od wyj�ciowego
poziomu glikemii przyjêto 10%. Po zakoñczeniu bada-
nia jeszcze przez 10 mim podawano wlew glukozy ce-
lem zabezpieczenia pacjenta przed ewentualnymi spad-
kami glikemii. W dniu poprzedzaj¹cym badanie popro-
szono pacjentów o powstrzymanie siê od spo¿ywania
napojów alkoholowych i kawy. Pocz¹tek badania usta-
lano na godzinê 7 rano. W celu arterializacji krwi ¿ylnej
30 minut przed pobraniem pierwszej próbki krwi d³oñ do
której by³a za³o¿ona kaniula (¿y³y grzbietu d³oni) umiesz-
czano w przestrzeni ogrzewanej za pomoc¹ termostatu.
Obliczano stosunek ilo�ci insuliny podawanej we wle-
wie do ilo�ci glukozy zu¿ytej przez tkanki otrzymuj¹c
wynik w: mg/kg m.c./min. [5].

Pomiar sk³adu cia³a metod¹ bioimpedancji elektrycz-

nia têtniczego krwi, diet¹, paleniem papierosów oraz far-
makoterapi¹. Tak¿e analiza wyj�ciowej glikemii podczas
DTTG nie ró¿nicowa³a grup. Porównanie insulinemii i gli-
kemii podczas DTTG wyj�ciowo i po 12 tygodniach zaleca-
nego codziennego wysi³ku fizycznego wykaza³o ni¿sze
warto�ci insulinemii i glikemii w porównaniu do warto�ci
stwierdzanych przed rozpoczêciem æwiczeñ w grupie A (gli-
kemia na czczo 6,41 ± 0,46 vs 4,8 ± 0,32 mmol/l p<0,001;
insulinemia na czczo 59,42 ± 38,9 vs 27,42 ±2 6,5 umol/l
p<0,001). Analogiczne porównanie w grupie B nie wykaza-
³o istotnych ró¿nic (glikemia na czczo 6,17±0,49 vs 6,18 ±
0,46 mmol/l, insulinemia na czczo 61,86 ± 48,5 vs 68,86 ±
78,5 umol/l). Tkankowe zu¿ycie glukozy w ca³ej badanej
grupie wynosi³o �rednio 2,96  ± 1,03 mg/kg mc/min. Wnio-
ski: Powy¿sze wyniki przemawiaj¹ za korzystn¹ rol¹ regu-
larnego wysi³ku fizycznego w zmniejszeniu insulinemii na
czczo w grupie chorych z insulinooporno�ci¹ i przebytym
zawa³em serca oraz potwierdzaj¹ korzystny wp³yw na lipi-
dogram w tej grupie. Wprowadzenie systemu kontroli za-
lecanych æwiczeñ poprawia wspó³pracê z pacjentem i
zwiêksza szanse na lepsze wyniki leczenia.

lar physical training showed lower levels of insulinemia and
glycemia compared with baseline levels in group A (fasting
glycemia 6.41±0.46 vs. 4.8±0.32 mmol/l, p<0.001; fasting
insulinemia 59.42±38.9 vs. 27.42±26.5 umol/l, p<0.001). A
similar analysis in group B did not reveal any significant
differences (fasting glycemia 6.17±0.49 vs. 6.18±0.46 mmol/
l; fasting insulinemia 61.86±48.5 vs. 68.86±78.5 umol/l). Mean
tissue glucose disposal in the whole study population was
2.96±1.03 mg/kg bm/min.

Conclusions: The present findings indicate the benefi-
cial effects of regular physical training on the reduction of
fasting insulinemia in patients after myocardial infarction
with insulin resistance and improve lipid profile. In patients
after myocardial infarction standard recommendations con-
cerning physical activity are not well realized. It seems that
better compliance, more strict  control and motivation of
patients can result in better metabolic control.
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nej przeprowadzono przy pomocy urz¹dzenia Body Fat
Analizer firmy Maltron. Cztery elektrody umieszczono
powy¿ej i poni¿ej �ródrêcza oraz powy¿ej i poni¿ej �ród-
stopia, nastêpnie przepuszczano pr¹d o bezpiecznym
napiêciu, sta³ym natê¿eniu i czêstotliwo�ci (urz¹dzenie
zasilane jest 4 bateriami 9 V). Wynik stanowi³ procent za-
warto�ci tkanki t³uszczowej w stosunku do masy cia³a.

Uzyskane dane opracowano pod wzglêdem staty-
stycznym wykorzystuj¹c metody statystyki opisowej, ob-
liczenia wykonano z u¿yciem pakietu statystycznego
STATISTICA 6.0

Jako nieistotne statystycznie (NS) oznaczono po-
ziomy istotno�ci p>0,05. Za istotne przyjmowano wyniki
testów, dla których p by³o mniejsze lub równe 0,05.

Wyniki
Glikemia podczas DTTG zarówno w ze-

rowej jak i 60 i 120 minucie testu w grupie A
i B przed rozpoczêciem treningu nie ró¿ni³a
siê (rycina 1).

Glikemiê podczas DTTG po 12 tygo-
dniach æwiczeñ przedstawiono na rycinie 2
i rycinie 3. W grupie A glikemia by³a istotnie
ni¿sza (p<0,05) w porównaniu do wyniku
przed rozpoczêciem æwiczeñ (rycina 2).

Insulinemia podczas DTTG przed roz-
poczêciem æwiczeñ by³a porównywalna w
obu grupach (rycina 4). Po 12 tygodniach

æwiczeñ w grupie A obserwowano znamien-
nie ni¿sze warto�ci insuliny podczas DTTG
w porównaniu do insulinemii wyj�ciowej, cze-
go nie obserwowano w grupie B (rycina 5).

Porównanie insulinemii podczas doust-
nego testu tolerancji glukozy po 12 tygo-
dniach obserwacji wykaza³o istotnie wy¿sze
warto�ci insuliny w grupie pacjentów nie
poddanych treningowi w porównaniu do sys-
tematycznie æwicz¹cych (p<0,05).

Pacjenci poddani systematycznemu
programowi po zakoñczeniu æwiczeñ wyka-
zywali ni¿sze stê¿enia cholesterolu ca³ko-
witego, LDL cholesterolu oraz triglicerydów,
natomiast wy¿sze stê¿enie cholesterolu
HDL czego nie obserwowano w grupie B (ry-
cina 6 i 7).

Porównanie wyników profilu lipidowego
w badanych grupach A i B wykaza³o popra-
wê wy³¹cznie w grupie systematycznie æwi-
cz¹cej.

Tkankowe zu¿ycie glukozy w obu gru-
pach wyj�ciowo by³o niskie i wynosi³o 2,92
mg/ kg m.c./min.

Na podstawie zapisów krokomierza w
grupie A chorzy wykonywali oko³o 6750 kro-
ków dziennie (od 5380 do7310). Zapiski w
dzienniczkach potwierdza³y czas spaceru na
oko³o 56 min/dobê oraz æwiczeñ fizycznych
oko³o 12min/dobê. W grupie B pacjenci zg³a-
szali, ¿e po�wiêcali rehabilitacji ruchowej
oko³o 67 min/dobê, oko³o 50% pacjentów
poda³o ¿e spacerowa³o i gimnastykowa³o
siê, oko³o 30%, ¿e tylko spacerowa³o.

Omowienie wyników
Dotychczas opublikowane wyniki badañ

prospektywnych wykazuj¹cych zwi¹zek in-
sulinooporno�ci lub hiperinsulinemii z cho-
rob¹ niedokrwienn¹ serca podkre�la³y jej
niezale¿ny od wspó³istnienia innych czyn-
ników ryzyka, udzia³ w rozwoju mia¿d¿ycy
[20,22,25,27]. W cytowanych publikacjach
dotycz¹cych choroby wieñcowej pos³u¿ono
siê hiperinsulinemi¹ (na czczo lub podczas
DTTG) jako wyk³adnikiem insulinooporno-
�ci. Poniewa¿ warto�ci insulinemii zale¿¹ od
fazy rozwoju cukrzycy typu 2 i s¹ zmienne
w czasie zatem nie jest to dok³adny sposób
oceny insulinowra¿liwo�ci. Pomiar insuline-
mii podczas DTTG jako metoda po�rednio
oceniaj¹ca odpowied� metaboliczn¹ na bo-
dziec glukozowy, mo¿e byæ miar¹ ekspozy-
cji organizmu na dzia³anie insuliny.

W badaniach w³asnych stosowano me-
todê klamry metabolicznej normoglikemicz-
nej wzoruj¹c siê na Sternie, który t¹ meto-
dê przyj¹³ jako �z³oty standard� do oceny
wra¿liwo�ci tkankowej na insulinê [5,29,32].

Niezale¿ny od glikemii wp³yw insuline-
mii na rozwój choroby niedokrwiennej ser-
ca wykazano w prospektywnym badaniu:
The Paris Prospective Study [9]. Yamamo-
to i wsp., oceniaj¹c hiperinsulinemiê pod-
czas DTTG u pacjentów z nietolerancj¹ glu-
kozy i prawid³ow¹ tolerancj¹ glukozy, pod-
danych koronarografii stwierdzili, ¿e wska�-
nik ryzyka mia¿d¿ycy wzrasta³ zale¿nie od
insulinemii [37]. Wydaje siê zatem ¿e insu-
linooporno�æ jest niezale¿nym od pozosta-
³ych czynnikiem ryzyka nasilenia mia¿d¿y-
cy tt.wieñcowych. Równocze�nie jest to
czynnik podlegaj¹cy modyfikacji. Uzyskanie
odpowiedzi na pytanie czy obni¿enie insuli-
nemii bêdzie prowadzi³o do redukcji ryzyka

Tabela I
Charakterystyka badanych grup przed rozpoczêciem programu rehabilitacji.
 Patient characteristics before physical training.
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Rycina 1
Wyj�ciowa glikemia podczas DTTG w badanych grupach.
 Baseline glycemia during OGTT in the study groups.

Rycina 2
Glikemia podczas DTTG wyj�ciowo i po 12 tygodniach rehabilitacji w grupie A.
 Glycemia during OGTT at baseline and after 12 weeks of training in group A .
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chorób sercowo-naczyniowych bêdzie mo¿-
liwe po zakoñczeniu badañ prospektywnych.
Niemniej obecnie na podstawie Programu
Zapobiegania Cukrzycy wiadomo, ¿e pro-
zdrowotne zmiany stylu ¿ycia (obejmuj¹ce
redukcjê masy cia³a o 5-7% w wyniku sto-
sowania diety oraz wykonywanie æwiczeñ
fizycznych przez co najmniej 150 minut ty-
godniowo) zapobiega³y rozwojowi cukrzycy
u oty³ych doros³ych osób z upo�ledzon¹ to-
lerancj¹ glukozy [6].

Rehabilitacja kardiologiczna jest bez-
pieczn¹ metod¹ niefarmakologicznej tera-
pii pacjentów po zawale miê�nia sercowe-
go, równie¿ w grupie chorych z pozawa³o-
w¹ niewydolno�ci¹ kr¹¿enia w grupie wg
NYHA II i III [17]. Rehabilitowani mê¿czy�ni
nale¿eli do grupy wg NYHA I i II, w obu gru-
pach A i B pacjenci NYHA II stanowili odpo-
wiednio 73% i 71%.W ¿adnej z grup nie
stwierdzono klinicznego pogorszenia.

Podobne obserwacje dotycz¹ce popra-
wy insulinowra¿liwo�ci w wyniku systema-
tycznie stosowanego wysi³ku fizycznego
opisano w wielu pracach, zarówno obejmu-
j¹cych krótkie jak i d³u¿sze okresy rehabili-
tacji. Wp³yw 3 tygodniowego regularnego
wysi³ku fizycznego w grupie 60 chorych po
zawale miê�nia sercowego badali Dylewicz
P. i wsp. Stwierdzili, ¿e regularna aktywno�æ
fizyczna by³a zwi¹zana z popraw¹ insulinow-
ra¿liwo�ci zarówno w grupie chorych z hi-
perinsulinemi¹ i bez hiperinsulinemii [7]. W
badaniach w³asnych wszyscy mê¿czy�ni byli
insulinooporni, ale tylko w grupie podanej
systematycznemu treningowi uzyskano ob-
ni¿enie insulinemii i glikemii, wskazuj¹cych
na poprawê insulinowra¿liwo�ci. Krótki
okres obserwacji (12 tygodniowy trening)
wybrano, aby maksymalnie wykluczyæ
wp³yw redukcji masy cia³a i tkanki t³uszczo-
wej (obie grupy nie zredukowa³y BMI, nie
zmieni³y diety) na wynik insulinemii. Wyda-
je siê zatem, ¿e w badanej grupie poprawa
insulinowra¿liwo�ci zale¿a³a wy³¹cznie od
wp³ywu wysi³ku fizycznego na miê�nie szkie-
letowe (podczas którego zwiêksza siê miê-
dzy innymi przemieszczanie glukotranspor-
tera GLUT 4 zale¿nego od insuliny) [26,32].
Ten sam mechanizm odpowiedzialny jest za
obni¿enie glikemii i insulinemii [26].

Równie¿ poprawa profilu lipidogramu w
grupie systematycznie rehabilitowanej wy-
nika³a z codziennego wysi³ku fizycznego,
którego wp³yw na obni¿enie frakcji LDL cho-
lesterolu, triglicerydów a podwy¿szenie HDL
cholesterolu jest znany [26,32,38].

Wybór rehabilitacji w warunkach ambu-
latoryjnych mia³ na celu zastosowanie i
sprawdzenie modelu najbardziej zbli¿one-
go do zalecanych zmian stylu ¿ycia, a nie
dora�nej interwencji [34]. Coraz istotniej-
szym elementem praktyki lekarskiej jest
dba³o�æ o jako�æ ¿ycia pacjenta, która
zw³aszcza u chorych ze schorzeniami uk³a-
du kr¹¿enia pogarsza siê wraz ze wzrostem
liczby i natê¿enia klasycznych czynników
ryzyka. W dzia³aniach profilaktycznych i
leczniczych nale¿y zatem oprócz leczenia
zwróciæ uwagê na propagowanie aktywno-
�ci fizycznej, jako najsilniejszego czynnika
determinuj¹cego subiektywne odczucia cho-
rych [14,18]. Uwzglêdniaj¹c dostêpno�æ i
³atwo�æ wdro¿enia zastosowanego w bada-

Rycina 3
Glikemia podczas DTTG wyj�ciowo i po 12 tygodniach rehabilitacji w grupie B.
Glycemia during OGTT at baseline and after 12 weeks of training in group B .

Rycina 4
Wyj�ciowa insulinemia podczas DTTG  w badanych grupach
Baseline insulinemia during OGTT in the study groups.

Rycina 5
Insulinemia podczas DTTG przed i po 12 tygodniach rehabilitacji w grupie A i B.
Insulinemia during OGTT at baseline and after 12 weeks of training in group A and B.
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niu schematu æwiczeñ (gimnastyka i spa-
cer) oraz stwierdzan¹ skuteczno�æ w mo-
dyfikacji czynników ryzyka wydaje siê, ze
model ten mo¿e pos³u¿yæ do modyfikacji
stylu ¿ycia. Równocze�nie wyra�na ró¿nica
pomiêdzy grupami wynikaj¹ca równie¿ z
sposobu udzielania zaleceñ i kontroli (pre-
cyzyjna informacja lekarska dotycz¹ca celu
i zakresu æwiczeñ, dzienniczek, krokomierz
w grupie A i ustne zalecenie stosowania
wysi³ku fizycznego w grupie B) dowodzi, ¿e
niewykorzystane s¹ mo¿liwo�ci edukacji
chorych [16].

Bardzo wiele publikacji potwierdza ob-
ni¿enie stê¿enia glukozy przez systematycz-
ny trening [24,32,34].

Pratley i wsp.w kilku miesiêcznej obser-
wacji mê¿czyzn, trenuj¹cych spacer, biega-
nie lub jazdê na rowerze przez 45 do 60
minut 3-4 razy w tygodniu stwierdzili zale¿-
ne od redukcji masy cia³a obni¿enie stê¿e-
nia insuliny podczas DTTG w porównaniu
do badania wyj�ciowego. Nie stwierdzono
obni¿enia glikemii i insulinemii na czczo oraz
glikemii podczas DTTG. Wydaje siê zatem,
¿e redukcja masy cia³a, w nastêpstwie
zmniejszenia zawarto�ci brzusznej tkanki
t³uszczowej jest odpowiedzialna za reduk-
cjê insulinemii.

Nie jest to jedyny mechanizm poprawy
insulinemii przy zastosowaniu wysi³ku fizycz-
nego. Bardzo istotnym jest zwiêkszenie

wra¿liwo�ci na insulinê miêsni szkieletowych
pod wp³ywem wysi³ku. W badaniach 33 pa-
cjentów z choroba niedokrwienn¹ serca pod-
danych æwiczeniom na cykloergometrze ro-
werowym stwierdzono, ¿e  intensywno�æ
wysi³ku stanowi³a najsilniejszy czynnik wp³y-
waj¹cy na insulinowra¿liwo�æ [28].

Bardzo istotne znaczenie wysi³ku fizycz-
nego dla poprawy insulinowra¿liwo�ci i wy-
nikaj¹cych z tego korzy�ci wykazali Kofoed
i wsp. w grupie 20 mê¿czyzn, bez choroby
wieñcowej poddanych regularnym zajêciom
obejmuj¹cym jazdê na cykloergometrze ro-
werowym. Na podstawie analizy regresji wie-
lokrotnej autorzy ustalili, ¿e zu¿ycie glukozy
przez miesieñ sercowy najsilniej korelowa³o
ze zwiêkszeniem przep³ywu krwi przez naczy-
nia wieñcowe oraz insulinowra¿liwo�ci¹ [15].

Wiele badañ udowodni³o, ¿e lekka i
umiarkowana aktywno�æ fizyczna u zdro-
wych osób obni¿a ryzyko �miertelno�ci ca³-
kowitej oraz ryzyko chorób uk³adu kr¹¿enia
zarówno u kobiet jak i u mê¿czyzn [32,36,
38]. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e indywidual-
na skuteczno�æ wysi³ku fizycznego zale¿y nie
tylko od zalecenia, ale i od stopnia jego re-
alizacji w znacznym stopniu [16,18, 32]. W
niniejszym badaniu wykazano, ze precyzyj-
ne zalecenia lekarskie oraz system kontroli
ich realizacji (krokomierz/dzienniczek) za-
pewniaj¹ lepsz¹ wspó³pracê z chorym i lep-
sze wyniki normalizacji pozosta³ych czynni-

ków ryzyka u chorych po zawale zagro¿o-
nych cukrzyc¹.

Wnioski
1. U pacjentów po przebytym zawale

serca, z nietolerancj¹ glukozy i insulinoopor-
no�ci¹ po 12 tygodniach systematycznego
treningu fizycznego stwierdza siê ni¿sz¹ gli-
kemiê i insulinemiê podczas doustnego te-
stu obci¹¿enia glukoz¹.

2. U chorych po zawale serca systema-
tycznie rehabilitowanych wyst¹pi³y korzyst-
ne zmiany profilu lipidowego.

3. Wprowadzenie systemu kontroli za-
lecanych æwiczeñ poprawia wspó³pracê z
pacjentem i zwiêksza szanse na lepsze wy-
niki leczenia.
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