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Effect of exercise on serum lipid profile in vegetarian 

Wpływ wysiłku fizycznego na profil lipidowy surowicy u wegetarian 

Właściwa gospodarka lipidami w organizmie ma wpływ na jego prawidłowe funkcjonowanie w 

spoczynku oraz podczas wysiłku fizycznego, szczególnie o charakterze wytrzymałościowym (Tolfrey 

2000). Podwyższone stężenie cholesterolu całkowitego (Ch-T) i cholesterolu LDL (LDL-C) stanowi o 

ryzyku choroby wieńcowej i jest czynnikiem miażdżycogennym (Key i wsp. 1999). Rodzaj spożywa-

nej diety może przyczynić się do modyfikacji profilu lipidowego krwi (Richter et al. 2004). Nawyki 

żywieniowe ludzi są różnorodne, od jedzących produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego do 

różnych odmian wegetariańskiego modelu żywienia. W kilku doniesieniach z ostatnich lat zaobser-

wowano u wegetarian niższy poziom Ch-C i LDL-C we krwi w porównaniu z osobami odżywiającymi 

się standardowo (Robinson i wsp. 2002, Bernard i wsp. 2000). Podobne antymiażdżycowe działanie 

ma trening fizyczny o charakterze wytrzymałościowym, podczas którego obserwuje się wzrost pozio-

mu cholesterolu HDL (HDL-C) i obniżenie stężenia trójglicerydów (TG) w osoczu. Jednakże trening o 

takim charakterze nie wpływał na poziom Ch-T we krwi (Eisenmann 2002, Pronk i wsp. 1995, Tset-

sonois i wsp. 1995).  

Celem niniejszych badań było określenie wpływu jednorazowego wysiłku wytrzymałościowego o 

wzrastającej intensywności na profil lipidowy surowicy u kobiet o wegetariańskim nawyku żywienio-

wym. 

MATERIAŁ I METODY 

W badaniach brało udział 13 kobiet - studentek wychowania fizycznego w wieku 21,08±1,75 lat, 

wysokości ciała 166.92±9,11 cm, masie ciała 58,32±9,89 kg, BMI 20,84±2,63 oraz wydolności fi-

zycznej 35,52±6,7 ml/min/kg. Badane kobiety zadeklarowały, że od ponad dwóch lat preferują wege-

tariańskie nawyki żywieniowe. Skład ciała wyznaczano analizatorem do pomiarów komponentów 

ciała metodą bioelektrycznej impedancji (BIA). Skład diety z trzech dni (dwóch dni roboczych i jed-

nego świątecznego) określono metodą wywiadu oraz programu komputerowego Dietus (B.U.I. InFit, 

1995, Pl). Badani wykonywali test wysiłkowy wytrzymałościowy o wzrastającej intensywności - do 

subiektywnej odmowy. Test rozpoczęto od obciążenia 30 W, następnie co 3 minuty zwiększano obcią-
żenie o 30 W, aż do momentu kiedy zawodnik zasygnalizował koniec pracy. Program badań zyskał 

akceptacje Terenowej Komisji Etycznej Badań Naukowych w Katowicach.  

Krew do badań biochemicznych pobierano na czczo przed i po wysiłku oraz po godzinie odpo-

czynku. W pełnej krwi oznaczano stężenie Hb zestawem Randox oraz wartość hematokrytu przy 

pomocy wirówki hematokrytowej SEBA Polska. W surowicy krwi oznaczano odsetki lipoprotein beta 

(β-lp), pre-beta (pre-β-lp) i alfa (α-lp) metodą elektroforezy w żelu agarozowym (100V). Wykorzy-

stano do tego celu gotowy zestaw diagnostyczny „Lipo” (Lipoprotein Electrophoresis system, Beck-

man Paragon, USA) oraz zestaw laboratoryjny firmy Beckman (USA). Odczyt densytometryczny 

wykonano na aparacie EMCO DT-93 (Polska) W surowicy oznaczano stężenie trójglicerydów (TG), 

cholesterolu całkowitego (Ch-T), cholesterolu HDL (HDL-C) posługując się zestawami diagnostycz-
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nymi firmy Analco (Polska). Wartość stężenia cholesterolu LDL (LDL-C) wyliczano ze wzoru Friede-

walda.  

Dane liczbowe przedstawiono jako wartości średnie (X) i odchylenia standardowe (±SD). Dla 

określenia istotności różnic pomiędzy wartościami średnimi zastosowano test t-Studenta dla prób 

powiązanych. Do obliczeń statystycznych zastosowano program komputerowy Statistica (StatSoft Inc. 

V.5 1997). Różnice uznawano za istotne przy p<0,05. Wartości badanych parametrów otrzymane po 

wysiłku i po godzinie restytucji korygowano o powysiłkową zmianę objętości osocza wg wzoru 

∆PV=(100-Ht2)/(100-Ht1)* parametr. 

WYNIKI 

Kaloryczność dziennej diety u badanych kobiet była niższa od zalecanej normy dla ludności w 

Polsce. Podobnie zawartość w niej wapnia, żelaza, magnezu i potasu oraz witamin C i E odbiegała od 

powszechnie zalecanych norm żywieniowych. Odsetki energii pochodzące z białek, tłuszczów i wę-
glowodanów można uznać za właściwe (tab. 1). 

Tabela 1. Kaloryczność i skład diety wegetarian 
Parametry Jednostki X SD 

Kaloryczność/d Kcal 1746,45(−) 446,23 

Energia z białek Cal% 11,67 2,98 

Energia z tłuszczów Cal% 29,95 6,66 

Energia z węglowodanów Cal% 58,48 8,06 

Wapń Mg 773,24 (−) 383,34 

Fosfor Mg 907,92 342,82 

Żelazo Mg 7,27 (−) 1,92 

Magnez Mg 156,00 (−) 44,64 

Sód Mg 679,05 363,91 

Potas Mg 1100,09 (−) 431,11 

Witamina C Mg 25,06 (−) 13,34 

Witamina E Mg 2,16 (−) 2,23 

(−) – poniżej zalecanej normy dla ludności polskiej (kobiety) o umiarkowanej aktywności fizycznej (Ziemlański 

Ś.1998 Podstawy prawidłowego żywienia człowieka. IŻiŻ) 

Tabela 2. Odsetki lipoprotein beta (ββββ-lp), pre-beta (pre-ββββ-lp) i alfa (αααα-lp), w surowicy kobiet 
w poczynku, po wysiłku i po godznie odpoczynku 

Lipoproteiny Wysiłek X SD Min Max 

Spocz. 48,33 7,25 36,04 60,93 

Po wys. 42,01** 6,02 29,31 49,05 β-lp 

Po godzinie 42,19** 5,89 30,57 50,12 

Spocz. 16,07 7,11 3,63 30,90 

Po wys. 18,70 8,09 9,93 31,70 Pre-β-lp 

Po godzinie 18,68* 7,90 9,95 33,94 

Spocz. 35,65 6,75 25,92 47,26 

Po wys. 39,27** 6,35 27,48 48,66 α-lp 

Po godzinie 38,59** 5,80 31,08 50,03 

*różnice istotne statystycznie względem wartości spoczynkowej p<0,05 i **przy p<0,01 
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Tabela 3. Stężenie trójglicerydów (TG), cholesterolu całkowitego (Ch-T), cholesterolu HDL 
(HDL-C) oraz cholesterolu LDL (LDL-C) w surowicy wegetarian, przed i po wysiłku oraz po 
godzinie odpoczynku 

Preparat Wysiłek X SD Min Max 

Spocz. 98,75 30,61 50,39 180,62 

Po wys. 105,55 33,51 58,18 168,49 
TG 

(mg/dl) 
Po godzinie 105,28 31,06 57,61 156,88 

Spocz. 181,05 15,36 156,27 200,64 

Po wys. 185,56 13,94 158,09 205,62 
Ch-T 

(mg/dl) 
Po godzinie 180,96 16,11 148,70 203,22 

Spocz. 63,46 18,16 43,84 99,93 

Po wys. 59,17 13,01 41,07 84,24 
HDL-C 

(mg/dl) 
Po godzinie 59,24 12,37 43,02 82,50 

Spocz. 116,29 25,78 79,55 159,13 

Po wys. 117,72 26,95 70,51 183,79 
LDL-C 

(mg/dl) 
Po godzinie 105,62* 23,08 77,17 158,67 

*różnice istotne statystycznie względem wartości spoczynkowej przy p<0,05 

 

Odsetki lipoprotein β, pre-β i α mierzone w spoczynku mieściły się w granicach normy zapropo-

nowanej przez producenta testu do elektroforezy. Natomiast wysiłek fizyczny spowodował istotny 

statystycznie (p<0,01) wzrost odsetek β-lp, który utrzymywał się jeszcze po godzinie odpoczynku. 

Podobne tendencje zaobserwowano w przypadku α-lp (p<0,01). Natomiast wartość odsetek lipoprote-

in pre-β wykazała jedynie nieistotne statystycznie tendencje wzrostowe (tab. 2). 

Spoczynkowe stężenie TG, Ch-T, HDL-C i LDL-C mieściło się w granicach normy fizjologicznej. 

Wysiłek fizyczny wytrzymałościowy nie wpływał na stężenie tych parametrów w surowicy, podobne 

tendencje obserwowano po godzinie odpoczynku (tab. 3). 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Uczestniczki eksperymentu zadeklarowały, że od około 2 lat stosują wegetariański model żywie-

nia. Analiza dziennej diety wykazała niższą od zalecanej kaloryczność. Stwierdzono także niższą od 

referencyjnej podaż wapnia, żelaza,magnezu, potasu oraz witamin C i E w diecie. Jednakże odsetki 

energii czerpanej z białek, tłuszczów i węglowodanów były zbliżone do wartości ogólnie przyjętych w 

dietetyce. Robinson i wsp. (2002) po 6 miesiącach diety wegetariańskiej obserwowali istotne zmniej-

szenie energii czerpanej z tłuszczów nasyconych. Podczas, gdy ilość energii uzyskanej z weglowoda-

nów wzrosła. 

Spoczynkowe wartości odsetek lipoprotein frakcji β-lp (LDL), pre-β-lp (VLDL) i α-lp (HDL) 

mieściły się w granicach normy fizjologicznej. Natomiast wysiłek fizyczny wytrzymałościowy spo-

wodował istotne obniżenie odsetek frakcji β-lp oraz wzrost pre-β i α-lp. Podobne tendencje wystąpiły 

po godzinie odpoczynku. Okazuje się, że jedną z niefarmakologicznych interwencji poprawiających 

profil lipidowy krwi jest wysiłek fizyczny, wykonywany z określoną intensywnością i odpowiednim 

czasem trwania (McCarthy i wsp. 2002). W niniejszych badaniach zastosowano wysiłek wytrzymało-

ściowy o wzrastającej intensywności, który trwał około 20 min.  

Wykazano, że spoczynkowe stężenia TG, Ch-T, HDL-C i LDL-C nie odbiegały od wartości refe-

rencyjnych. Natomiast po wysiłku fizycznym stwierdzono jedynie tendencje wzrostowe stężenia TG, 

Ch-C i HDL-C. Można sugerować, że wzrost poziomu głównie TAG we krwi może być spowodowa-

ny wysiłkowym wzrostem stężenia hormonów katecholowych zwiększających lipolizę w adipocytach 

oraz wzrostem aktywności lipazy lipoproteinowej (Ferguson i wsp. 1998).  

PODSUMOWANIE 

Podsumowując, można stwierdzić, że skład diety wegetariańskiej nie zapewniał odpowiedniej ka-

loryczności i odbiegał od normy krajowej w zakresie podaży minerałów i witamin. Natomiast wysiłek 

fizyczny wytrzymałościowy okazał się dość czułym regulatorem proflu lipidowego we krwi szczegól-

nie mierzonego metodą elektroforetyczną. 
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STRESZCZENIE 

W niniejszych badaniach określano wpływ wytrzymałościowego wysiłku fizycznego na profil li-

pidowy surowicy. W eksperymencie brało udział 13 kobiet – wegetarian w wieku  21,1±1,75 lat, 

wysokości ciała 166,9±9,1 cm i masie ciała 58,3±9,9 kg, które wykonywały test VO2max , osiągając 

średni wynik 35,5±6,7 ml/kg/min. W próbkach krwi pobranych w spoczynku, bezpośrednio po wysił-

ku oraz po godzinie odpoczynku oznaczano stężenie trójglicerydów (TG), cholesterolu HDL (HDL-C) 

i LDL (LDL-C) oraz cholesterolu całkowitego (Ch-T). Wyniki korygowano o powysiłkowy wskaźnik 

zmian objętości osocza. Ponadto w surowicy oznaczano odsetki lipoprotein beta, pre-beta i alfa. Wy-

trzymałościowy wysiłek fizyczny nie wpływał istotnie statystycznie na poziom TG, Ch-T, HDL-C i 

LDL-C, natomiast miał istotny statystycznie (p<0,01) wpływ na wielkość odsetek lipoprotein frakcji 

beta, pre-beta i alfa. Wyniki niniejszej pracy wykazały, że wysiłek fizyczny jest czułym regulatorem 

profilu lipidowego surowicy szczególnie mierzonego metodą elektroforetyczną. 

SUMMARY 

This study egzamined the effect of endurance exercise on serum lipid profile. Thirteen vegetarian 

female voluntered to the study, their avarage age was 21,1±1,75 yr, body height 166,9±9,1 cm and 

body weight 58,3±9,9 kg, performed a maximal oxygen uptake test (VO2max), reaching average value 

35,5±6,7 ml/kg/min. Blood samples for analyzing triglycerides (TG), total cholesterol (CH-T), high 

density lipoprotein cholesterol (HDL-C), low density lipoprotein cholesterol (LDL-C) were drawn 

baseline, immediately post exercise and after 1 h recovery and were corrected for changes in plasma 

volume. Furthermore serum per-cent of beta, pre-beta, and alpha lipoproteins were determined. Endur-

ance exercise insignificantly effected serum TG, Ch-T, HDL-C and LDL-C concentration, but signifi-

cantly (p<0,01) altered the percent of serum beta, pre-beta and alpha lipoproteins. The results suggest 

that endurance exercise is a sensitive regulator of serum lipid profile, especially when analysed by the 

electrophoretic method. 

 


