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Do badan wlaczono 42 osoby: niedmvidzacych N (n= 13) oraz prawidlmvo
16) sportowców trenujacych
(n=iJ)

kolarstwo tandemowe oraz nierrcnujacych

w srednim wieku odpowiednio dla N=4l

lat oraz

badanych grupach przeprowadzono pomiary antropometryczne, oszacowano maksymalny pobór
(V02m3x)

metoda

PWCI70,

oceniono

zdolnoscdo

kr6tkotrwalych

wysilków

() maksymalnej

intensywnosci na podstawie testu Quebec oraz \\I)'konano oznaczenia biochemiczne(profiJ
stezenie glukozy, kreatyniny, zelaza, bialka CRP). Pomiary wska71iików hetnolclyrui
krazenia w spoczynku i podczas \vysilku testowego wykonano metoda

(leG). Przeprowadzono ocene aktywnosci fizycznej (kwestionariusz IPAQ) oraz ocene jakosci
(bvestkmariusze

WHO-QuaJity of Life, Stowarzyszenia Retina AMD Polska oraz Natiom11

lnstitutc). Trening fizyczny dla grup N i P prowadzony byl pnez okres 7 miesiecy. Po
treningowym przeprowadzono

badania kontrolne (K). W przypadku grupy

badania

jednorazowo.
W efekcie treningu fizycznego w grupie N odnotowano zmniejszenie procentowej za\vartoscl
tkanki tluszc7,owej 01,2%

oraz zwiekszenie

beztlusl,czowej

znalnienna poprawe \vydolnosci wysilkow~j; zwiekszenie V02max

masy ciala o 1,3%. St\vierdzono
Z

2,8 Llmindo 3,3 Llmin, tj. 1

zmniejszenie spoczynkowych wartosci czestosci skurczów serca (HR) o 6 ulmin (8,4%), nviekszenie
spoczynkowej objetosci wyrzutmvej (SV) o 21,4 mI (19,3%) oraz pojemnosci minutowej (CO) {)
Llmin (12,5%). Istotne statystycznie zni.iany zaobserwowano w przypadku szczytowych
(zmniejszenie o 53,2 PRU - 16,1%).
W badaniu kontrolnym

w grUPIC prawidlowo

widz.<1cych kolarzy (P) zaobserwoviano

zmniejszenie procentowej zawartosci tkanki tluszczow~i o 1,3%, zwiekszenie beztluszczowej
ciala o 1,3%. Wsród oznaczanych wskazników hemodynamicznych
spoczynkoviych wartosci SV o 37,8
tetniczego SB? o 11,2 mm

(32,4%),

zaobserwowano

lwiekszeme

o 19,4 % (28,8%) oraz sklm;:lO\ve~m

(8,3 %). Nie zaobserwowano znamiennego wplywu

treningu na maksymalny pobór tlenu, ale wykazano korzystny wplyw na zdolnosc do wykommia
\ovysilkówkrótkotrwalych o maksymalnej i.ntensyvi'·nosci,\\')'razajacy sie zwiekszeniern mocy sredniej
o 16% oraz mocy maksymaln~j o 9%.
Nie zaobserwO'vano

istotnych statystycznie

biochemicznych pod wply\vem treningu.

zmian w zakresie

