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КРАТАК САДРЖАЈ
Увод Физичка активност и правилна исхрана, као фактори стила живота, важне су компоненте у
превенцији хроничних незаразних обољења. Интолеранција глукозе је независни фактор карди
оваскуларног ризика. Поремећаји липида су кардиометаболички фактори ризика који повећава
ју вероватноћу настанка дијабетеса тип 2.
Циљ рада Циљ рада је био да се испита утицај умерене физичке активности на показатеље ли
пидног стат уса код испитаника с високим ризиком за развој дијабетеса током једногодишњег ис
траживања.
Методе рада У студију је укључено 60 прекомерно ухрањених испитаника с интолеранцијом глу
козе старости 30-60 година. Половина испитаника (интервентна група – ИГ) добила је детаљне ин
дивидуалне инструкције у вези са смањењем телесне тежине, исхраном и појачањем физичке ак
тивности. Друга половина испитаника (контролна група – КГ) добила је уобичајене савете у вези с
исхраном и физичком активношћу. Укупни холестерол (TC), LDL-холестерол (LDL-C), HDL-холесте
рол (HDL-C) и триглицериди (TG) измерени су на почетк у студије, после два месеца, шест месеци
и на крају студије (12 месеци).
Резултати После два месеца и шест месеци није било статистички значајне разлике у вредности
ма липида у односу на почетак студије. Након годину дана, у ИГ се просечна вредност TC смањи
ла за 18,36%, LDL-C за 27,3%, а TG за 34,2%, у поређењу са смањењем TC за 10,27%, LDL-C за 13,45%
и TG за 10,4% у КГ. Вредност HDL-C се у ИГ повећала за 19,12%, а у КГ смањила за 1,48%. Однос TC и
HDL-C се у ИГ смањио за 30,6%, а однос LDL-C и HDL-C за 38,1%, а у КГ за 12,36%, односно 15,9%. На
кон 12 месеци измерени су статистички значајно веће смањење концентрације TC (p<0,01), LDL-C
(p<0,01) и TG (p<0,0001) и статистички значајно већи пораст нивоа HDL-C (p<0,05) у ИГ у односу на КГ.
Зак ључак. Нивои укупних липида плазме мог у се значајно снизити променом стила живота код
високоризичних особа током једногодишње интервентне студије.
Кључне речи: физичка активност; фактори стила живота; кардиометаболички фактори ризика;
интолеранција глукозе; дислипидемије

УВОД
Физичка активност, заједно са здравом ис
храном и одсуством пушења, основна је ком
понента у очувању и унапређењу здравља и
незаобилазна у превенцији оболевања [1, 2].
Редовна физичка активност пружа бројне ко
ристи за здравље [2]: смањује ризик за раз
вој многих хроничних болести, унапређује
ментално здравље, моторну контролу и ког
нитивне функције [3], стање мишића, кости
ју и зглобова, одржава функционалну неза
висност старих особа, те унапређује квали
тет живота људи у свим узрастима [4]. Ме
ђу факторима ризика који су најодговорнији
за укупни морталитет у свет у, физичка неак
тивност има високу позицију [5]. Она је од
говорна за два милиона смртних случајева
годишње, јер се најмање 60% опште попула
ције не бави ни 30 минута умереном физич
ком активношћу у току дана [6]. Физичка ак
тивност се са старењем смањује.
Интолеранција глукоз е (енгл. impai
red glucose tolerance – IGT) је асимптомат
ско стање које се дефинише као повећани

ниво глукозе у крви два часа после оралне
примене 75 грама глукозе, али који није до
вољан да би се потврдио дијабетес [7]. Она
се заједно с повишеном јутарњом гликеми
јом наташте (енгл. impaired fasting glucose –
IFG) назива „ предијабетес” (према класи
фикацији Америчког удружења за дијабетес;
ADA) или „интермедијарна хипергликеми
ја” (према дијагностичким критеријумима
Светске здравствене организације и Међу
народне федерације за дијабетес из 2006. го
дине; WHO/IDF) [8]. Променом инсулинске
секреције и инсулинске сензитивности, IGT
води у дијабетес тип 2, а као и он, удруже
на је са гојазношћу и будућим кардиоваску
ларним обољењима, док се за IFG не везу
је кардиоваскуларни ризик [9]. Ризици који
су у вези с телесном тежином биће најзна
чајнији јавноздравствени проблем 21. века.
Физичка активност се супротс тавља
енергетском дисбаланс у [5, 10]. Интегра
тивни приступ у погледу нездраве исхране
и слабе физичке активности може да сма
њи учесталост оболевања од хроничних не
заразних болести [1]. Поједине студије су
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показале да би модификација фактора стила живота
кроз ране интервенције спречила и до 90% случајева
дијабетеса тип 2, 80% инфаркта миокарда и 65% кар
цинома [10]. Интервенције у каснијим фазама живо
та, кроз утицај на енергетски дисбаланс, телесну те
жину, показатеље метаболичке контроле и липидног
стат уса, биле би корисне за здравље. Особе са IGT су
веома осетљиве на овакве интервенције.
Европски водич за гојазност [11] биолошке факто
ре ризика назива кардиометаболичким. Стопа смрт
ности услед кардиоваскуларних обољења је висока,
а повећава се у срединама с високом преваленцијом
дијабетеса [12]. Процењено удвостручење броја осо
ба оболелих од дијабетеса до 2025. године упућује на
алармантну перспективу кардиоваскуларних болести
и на њихов све ранији почетак [12]. Многе смрти од
кардиоваскуларних обољења могле би се спречити и
код особа са дијабетесом и код оних без њега, ако би
се акција систематски усмерила ка променљивим фак
торима ризика [13], што оправдава посвећивање па
жње елементима липидног стат уса.
ЦИЉ РАДА
Циљ рада је био да се испита утицај умерене физич
ке активности на ниво липида у серуму испитаника
са IGT током једногодишње планиране интервентне
студије.
МЕТОДЕ РАДА
Опсервациона, кохортна, проспективна, лонгит уди
нална студија пратила је утицај програма физичке ак
тивности и модификације стила живота на показате
ље липидног стат уса. Програм је као планирана ин
тервенција изведен у Дому здравља „Стари град” у Бе
ограду. Испитивани узорак чинило је 60 прекомерно
ухрањених особа (BMI≥25 kg/m2) старости 30-60 го
дина, са IGT, без хроничних обољења и без терапије,
сврстаних у две групе од по 30 испитаника.
Регуларна физичка активност је она активност уме
реног интензитета која се изводи свакодневно око 30
минута (до 150 минута недељно), у виду вожње бици
кла, лаке гимнастике, пливања или средње брзог хода
ња [14]. Мери се са 3-6 МЕТ, док је метаболички екви
валент (1 МЕТ) она количина енергије која је потреб
на за мирно седење [15]. Тридесет минута на дан је по
четна, а 60 минута на дан довољна активност да се до
стигнуто одржи. Испитаницима је дат штампани ма
теријал са енергетским захтевима за уобичајене днев
не и планиране физичке активности, препорукама за
укључивање вежбања у свакодневни живот и редукци
оним дијетама, према саставу и величини оброка, њи
ховом броју и редовности, у складу с најновијим смер
ницама Америчког удружења за срце (исхрана са до
ста воћа, поврћа, интегралног зрна и биљних влакана
свакодневно; рибе и рибљег уља најмање два пута не
doi: 10.2298/SARH1202051P

дељно; дневно засићених масти до 7%, трансмасти до
1% од укупног енергетског уноса, холестерола до 300
mg дневно и што мање хидрогенизираних масти; огра
ничен унос шећера и соли) [16, 17].
Испитаници интервентне групе (ИГ) су едуковани
у вези с физичком активношћу, исхраном и смање
њем телесне тежине и њихова физичка активност је
надгледана. Сви су појединачно били охрабривани да
је прихвате и остану физички активни (инструкције
током читавог истраживања, посете нутриционисти и
лекару, телефонске консултације без ограничења). Ис
питаници контролне групе (КГ) имали су стандардни
третман, одлазили су редовно код лекара и били упо
знати с природом обољења које носи ризик, потребом
за променом стила живота и утицајем тих промена на
енергетски баланс.
Прегледи, лабораторијске анализе и антропометриј
ска испитивања су обављени на почетку истраживања,
те после два месеца, шест месеци и годину дана. Током
извођења студије нису примећени неповољни ефекти.
За утврђивање степена ухрањености испитаника ко
ришћена је класификација према препорукама Свет
ске здравствене организације [18, 19].
Двочасовни орални тест оптерећења глукозом (енгл.
oral glucose tolerance test – OGTT) изведен је и оцењен
према критеријумима ADA и WHO/IDF из 2006. годи
не [8]. Према њима, IGT је стање толеранције глуко
зе када је гликемија наташте мања од 7,0 mmol/l (126
mg/dl), а после 120 минута на OGTT између 7,8 и 11,1
mmol/l (200 mg/dl).
Концентрација укупног холестерола (TC) и глукозе
одређивана је стандардном методом End-point-CHODPAP Randox, триглицерида (TG) стандардном методом
GPO-PAP, HDL-холестерола (HDL-C) стандардном ме
тодом PAP у супернатант у, након преципитације са
декстранфосфоволфраматом и магнезијум-хлоридом,
а концентрација LDL-холестерола (LDL-C) индирект
но помоћу Фридевалдове (Friedewald) формуле, ко
ја гласи: LDL-C = TC – TG/2,2 – HDL-C. На основу до
бијених вредности израчунати су индикатори атеро
геног ризика: однос TC и HDL-C (TC/HDL-C) и однос
LDL-C и HDL-C (LDL-C/HDL-C).
Резултати су приказани табеларно и графички. Ста
тистичко описивање укључило је мере централне тен
денције: варијабилитет статистичке серије, интервал
варијације, аритметичку средину и стандардну деви
јацију. За испитивање значајности разлике обележја
коришћени су: униваријантне методе, непараметриј
ски тестови и тестови пропорције код атрибутивних
обележја (χ2-тест, тест пропорције). Параметријским
тестовима ANOVA анализирана је значајност разлике
варијанси просечних средњих вредности. Параметриј
ска обележја су анализирана и Студентовим t-тестом
(за поређење значајности разлике просечних средњих
вредности). За испитивање кретања параметријских
обележја коришћен је линеарни тренд за поређење од
носа између две и више група нумеричких података.
Статистичка обрада и анализа урађене су у програму
SPSS ver.13.0.
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РЕЗУЛТАТИ
На почетку истраживања две посматране групе испи
таника (ИГ и КГ) биле су уједначене према вредности
ма антропометријских показатеља (BMI, обим струка)
и показатеља метаболизма (гликемија на OGTT, TC,
HDL-C, LDL-C), што је приказано у табели 1.
Током једногодишњег истраживања промениле су
се телесна тежина испитаника и вредности антропо
Табела 1. Основна обележја испитаника интервентне и контролне
групе на почетку истраживања
Table 1. Base-line characteristics of the subjects in the intervention and
control group
Одлике испитаника
Characteristics of the subjects
Мушки (број)
Male (number)
Женски (број)
Female (number)
Старост (године)
Age (years)
Индекс телесне масе (kg/m2)
Body Masse Index (kg/m2)
Обим струка (cm)
Waist circumference (cm)
Гликемија на OGTT (mmol/l)
Plasma glucose OGTT (mmol/l)
Укупни холестерол
Total cholesterol
LDL-холестерол
LDL cholesterol
HDL-холестерол
HDL cholesterol
Триглицериди
Triglycerides
Пол
Sex

Интервентна
група
Intervention
group
(N=30)

Контролна
група
Control
group
(N=30)

17 (56.67%)

10 (33.33%)

13 (43.33%)

20 (66.67%)

52.7±7.7

52.87±6.62

28.54±2.94

29.9±5.47

96.86±7.12

97.5±8.22

8.65±1.41

8.63±1.34

7.08±1.63

7.01±1.42

5.24±1.45

4.98±1.34

1.36±0.46

1.35±0.34

2.69±2.42

2.51±2.45

метријских и показатеља липидног стат уса. Испита
ници ИГ изгубили су 7,52±3,67% телесне тежине (на
почетку студије BMI је био 28,54±2,94 kg/m2, а на кра
ју 26,33±2,26 kg/m2), а испитаници КГ 4,52±3,08% (на
почетку студије BMI је био 29,9±5,47 kg/m2, а на кра
ју 28,50±3,94 kg/m2). Вредности показатеља липидног
стат уса у обе групе на почетку истраживања и на кон
тролним прегледима приказане су у табели 2.
На почетку истраживања просечна вредност TC у
ИГ била је 7,08±1,63 mmol/l, а у КГ 7,01±1,42 mmol/l,
без статистички значајне разлике међу њима (Табела
2; Графикон 1). После 12 месеци просечна вредност TC
у ИГ била је 5,78±1,09 mmol/l (смањила се за 18,36%),
а у КГ 6,29±1,21 mmol/l (смањила се за 10,27%); ниво
TC се у ИГ статистички значајно снизио него у КГ, и
то 1,8 пута (p<0,01).
На почетку истраживања просечна вредност LDL-C
у ИГ била је 5,24±1,45 mmol/l, а у КГ 4,98±1,34 mmol/l,
без статистички значајне разлике међу њима (Табела
2; Графикон 2). После 12 месеци просечна вредност
LDL-C у ИГ била је 3,81±1,03 mmol/l (смањила се за
27,3%), а у КГ 4,31±1,35 mmol/l (смањила се за 13,45%);
ниво LDL-C се у ИГ статистички значајно снизио него
у КГ, и то два пута више (p<0,01).
На почетку истраживања просечна вредност HDL-C
у ИГ била је 1,36±0,46 mmol/l, а у КГ 1,35±0,34 mmol/l,
без статистички значајне разлике међу њима (Табела
2; Графикон 3). После 12 месеци просечна вредност
HDL-C у ИГ била је 1,62±0,67 mmol/l (повећала се за
19,12%), а у КГ 1,33±0,17 mmol/l (смањила се за 1,48%);
ова разлика била је статистички значајна (p<0,05).
На почетку истраживања просечна вредност TG у
ИГ била је 2,68±2,42 mmol/l, а у КГ 2,51±2,44 mmol/l, без

Табела 2. Просечне вредности показатеља метаболизма липида код испитаника са IGT током једногодишње студије
Table 2. The average values of indicators of lipid metabolism in subjects with IGT during one year planed intervention
Показатељ
Indicator
Укупни холестерол
Total cholesterol

LDL-холестерол
LDL cholesterol

HDL-холестерол
HDL cholesterol

Триглицериди
Tryglicerides

Укупни/HDL холестерол
Total/HDL cholesterol

LDL/HDL холестерол
LDL/HDL cholesterol

Група
Group
Интервентна
Interventional
Контролна
Control
Интервентна
Interventional
Контролна
Control
Интервентна
Interventional
Контролна
Control
Интервентна
Interventional
Контролна
Control
Интервентна
Interventional
Контролна
Control
Интервентна
Interventional
Контролна
Control

Почетак
Start

2 месеца
2 months

6 месеци
6 months

12 месеци
12 months

7.08±1.63

6.80±1.55

6.29±1.22

5.78±1.09*

7.01±1.42

6.81±1.27

6.43±1.33

6.29±1.21

5.24±1.45

4.79±1.28

4.40±1.22

3.81±1.03*

4.98±1.34

4.83±1.30

4.53±1.46

4.31±1.35

1.36±0.46

1.39±0.30

1.42±0.28

1.62±0.67*

1.35±0.34

1.36±0.32

1.35±0.26

1.33±0.17

2.69±2.42

2.30±1.20

1.99±0.82

1.77±0.61*

2.51±2.45

2.41±2.10

2.33±1.95

2.25±1.65

5.43±1.14

4.94±0.95

4.50±0.85

3.77±0.87*

5.42±1.29

5.21±1.34

4.89±1.08

4.75±0.84

3.99±1.01

3.46±0.77

3.15±0.87

2.47±0.67*

3.84±1.11

3.68±1.19

3.42±1.03

3.23±0.89

* статистички значајно
* statistically significant
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Графикон 1. Смањење (%) нивоа укупног холестерола код испитаника
са IGT током једногодишње студије
Graph 1. Reduction (%) of total cholesterol level in subjects with IGT du
ring one year planed intervention

Графикон 2. Смањење (%) вредности LDL-холестерола код испитаника
са IGT током једногодишње студије
Graph 2. Reduction (%) of LDL cholesterol levels in subjects with IGT du
ring one year planed intervention

статистички значајне разлике међу њима (Табела 2; Гра
фикон 4). После 12 месеци просечна вредност TG у ИГ
била је 1,76±0,61 mmol/l (смањила се за 34,2%), а у КГ
2,24±1,65 mmol/l (смањила се за 10,4%); ниво TG се ста
тистички значајно више снизио у ИГ него у КГ (p<0,05).
На почетку истраживања вредност TC/HDL-C у ИГ
била је 5,43±1,14, а у КГ 5,42±1,29 (Табела 2; Графикон
5). Статистички значајне разлике није било, али је у
обе групе величина овог односа била изнад препору
чене горње вредности (4,25). Током студије вредност
овог односа се снижавала (више у ИГ), да би после
шест месеци била на граници статистичке значајности
(p=0,007). Након 12 месеци вредност TC/HDL-C у ИГ
је била 3,77±0,87 (снизила се за 30,6%), а у КГ 4,75±0,84
(снизила се за 12,36%); ова разлика била је статистички
значајна (p<0,0001). У ИГ се вредност TC/HDL-C сма
њила два и по пута више него у КГ, тако да је величи
на овог индекса у ИГ после годину дана остала у окви
рима референтних вредности.
На почетку истраживања вредност LDL-C/HDL-C у
ИГ била је 3,99±1,01, а у КГ 3,84±1,11 (Табела 2; Графи
кон 6). Статистички значајне разлике није било, али је
у обе групе величина овог односа била изнад препору

чене горње вредности (2,9). После шест месеци разли
ка међу групама била је на граници статистичке зна
чајности (p=0,07). Након 12 месеци вредност LDL-C/
HDL-C у ИГ је била 2,47±0,67 (снизила се за 38,1%), а
у КГ 3,23±0,89 (снизила се за 15,9%); ова разлика била
је статистички значајна (p<0,0001). У ИГ се вредност
LDL-C/HDL-C смањила 2,4 пута више него у КГ, тако
да је величина овог индекса у ИГ после годину дана
остала у оквирима референтних вредности.

У нашем истраживању очекивало се да испитаници
изгубе на телесној тежини, па је постављен циљ да се
током 12 месеци, колико је студија трајала, достигне
губитак од 5%. Испитаници ИГ у просеку су смањили
телесну тежину за 6,62±4,09 kg или 7,52±3,67%, а ис
питаници КГ за 3,93±3,63 kg или 4,52± 3,08%. Оквир
но постављени циљ остварен је у ИГ, док у КГ није.
Једногодишња интервентна студија, међутим, доне
ла је промене у вредностима показатеља метаболизма
липида и атерогених индекса.
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Графикон 3. Промена вредности HDL-холестерола (%) код испитаника
са IGT током једногодишње студије
Graph 3. Change of the of HDL cholesterol (%) level in subjects with IGT
during one year planed intervention
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Графикон 4. Промена нивоа триглицерида (%) код испитаника са IGT
током једногодишње студије
Graph 4. Change of the triglycerides (%) level in subjects with IGT du
ring one year planed intervention
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Графикон 5. Просечне вредности односа укупног холестерола и
HDL-холесерола код испитаника са IGT током једногодишње студије
Graph 5. The average value of total cholesterol/HDL choleserol ratio and
movement trend in subjects with IGT during one year planed intervention

Графикон 6. Просечне вредности односа LDL и HDL холестерола код
испитаника са IGT током једногодишње студије
Graph 6. The average value of the LDL/HDL cholesterol relationship and
movement trend in subjects with IGT during one year planed intervention

На почетку истраживања код испитаника обе гру
пе утврђена је хиперхолестеролемија, али међу група
ма није било статистички значајне разлике у просечној
вредности TC. После 12 месеци вредност овог параме
тра у ИГ се статистички значајно више снизила него у
КГ (за 1,8 пута), али није достигла препоручену вред
ност (<5,0 mmol/l). Друге студије су показале да је гу
битак телесне тежине од 10% снизио и ниво TC за 10%
[22, 23]. У нашем истраживању губитак телесне тежи
не од 7,5% смањио је ниво TC за више од 18% у ИГ, док
је у КГ постигнуто смањење нивоа TC од 10,27% уз гу
битак телесне тежине од скоро 4%.
Дислипидемије су један од фактора који увећава ри
зик за дијабетес тип 2 и захтевају активан приступ у
утврђивању стања гликорегулације (OGTT пре 45. го
дине у одређеним интервалима) [24]. Регулисање ни
воа липида значи превенцију касних, посебно карди
оваскуларних компликација дијабетеса, будући да су
TC, а превасходно LDL-C, независни фактори ризика
за кардиоваскуларна обољења [24].
Промене вредности LDL-C после 12 месеци у одно
су на почетни ниво у обе групе (у ИГ за 27,3%, а у КГ
за 13,4%) показале су статистички значајне разлике.
Ипак, ни у једној групи није достигнута препоручена
вредност овог параметра (<3,0 mmol/l). Неке студије
су показале да се губитком телесне тежине од 10% по
стиже снижење нивоа LDL-C од 15% [22, 23]. У нашем
истраживању губитак телесне тежине од 7,5% смањио
је ниво LDL-C за 27,3% у ИГ, што је веће снижење вред
ности LDL-C него TC при истом губитку телесне те
жине и посебно је значајно када се има у виду карди
оваскуларни ризик. LDL-C је независни фактор ризи
ка у кардиоваскуларним догађајима, па његово смање
ње од 1 mmol/l смањује ризик од развоја кардиоваску
ларних болести за 36% [25].
Физичка активност делује на неколико кључних ен
зима, као што су липопротеинска липаза, хепатична
липаза и транспортни протеини естера холестерола
[26], те тако снижава ниво триглицерида, VLDL-хо

лестерола, TC и LDL-C у серуму, а значајно повећава
вредност HDL-C.
Просечне вредности HDL-C у ИГ и КГ биле су у окви
рима који се сматрају протективним, али статистички
значајне разлике између група није било. После 12 ме
сеци вредност HDL-C у ИГ се увећала за 19,12%, док
се у КГ смањила за 1,48%, и ова разлика била је стати
стички значајна (p<0,05). Уз губитак телесне тежине од
7,5%, резултати остварени у ИГ нису у складу с налази
ма других студија, у којима је са губитком телесне тежи
не од 10% установљено повећање HDL-C за 8% [22, 23].
Током атеросклеротичног процеса два главна типа
липопротеина делују супротно [26]: LDL-C доноси хо
лестерол из јетре у остала ткива и заслужан је за депо
зите у коронарним артеријама, док HDL-C обрнутим
путем ослобађа холестерол из организма и има заштит
ну улогу у однос у на функцију ендотела и његов инте
гритет, инхибира адхезију крвних елемената, смању
је агрегацију тромбоцита, коагулацију и фибриноли
зу и има антиоксидативно дејство [26]. Повећање ни
воа HDL-C, уз смањење нивоа LDL-C, може се пости
ћи правилном исхраном и редовним вежбањем, што је
показала метаанализа 60 контролисаних студија [27].
На почетку истраживања код испитаника обе гру
пе утврђена је хипертриглицеридемија, али међу гру
пама није било статистички значајне разлике у про
сечној вредности TG. После 12 месеци вредност овог
параметра у ИГ се смањила за 34,2%, а у КГ за 10,4%,
што је било статистички значајно различито, али не
довољно да се постигне нормална вредност TG. Ови
резултати су у складу с налазима других студија [22,
23], где је губитак телесне тежине од 10%, премда не
што већи него у нашој ИГ (7,5%), могао да смањи ни
во TG за чак 30%, што је највећа промена међу елемен
тима липидног стат уса.
Примењеним програмом физичке активности, про
менама у исхрани и других сегмената понашања који
утичу на енергетски баланс током 12 месеци постигну
те су промене липидног стат уса код испитаника наше
www.srp-arh.rs
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студије, чиме је добијен потврдан одговор на истра
живачко питање у вези с могућношћу побољшања по
казатеља метаболичке контроле. И у студији финских
аутора [28] утврђене су промене липидног стат уса на
крају прве године интервенције – смањење нивоа TC
и TG, те повећање вредности HDL-C, али без стати
стичке значајности.
На почетку истраживања вредности TC/HDL-C у
ИГ и КГ биле су сличне и изнад препоручене горње
вредности (4,25). После шест месеци разлика је била
на граници статистичке значајности (p=0,07), а после
12 месеци већ се значајно разликовала између група
(p<0,0001). У ИГ се вредност овог односа током годи
ну дана смањила за 30,6%, а у КГ за 12,36% (два и по
пута више у ИГ него у КГ), те је вредност овог индек
са у ИГ била у оквирима референтних, док у КГ није.
На почетку истраживања вредност LDL-C/HDL-C
у ИГ и КГ биле су сличне и изнад препоручене горње

вредности (2,9). После шест месеци разлика је била
на граници статистичке значајности (p=0,07), а после
12 месеци већ се значајно разликовала између група
(p<0,0001). У ИГ се вредност овог односа током годину
дана смањила за 38,1%, а у КГ за 15,9% (2,4 пута више
у ИГ него у КГ), те је вредност овог индекса у ИГ била
у оквирима референтних, док у КГ није.
ЗАКЉУЧАК
Студија је показала да умерена физичка активност и
промена стила живота током годину дана доводи до
статистички значајног снижења нивоа укупног холе
стерола, LDL-холестерола и триглицерида, односно
статистички значајног повећања вредности HDL-хо
лестерола код прекомерно ухрањених особа са инто
леранцијом глукозе.
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SUMMARY
Introduction Physical activity and healthy diet, as lifestyle fac
tors, are essential components in the prevention of chronic non
communicable diseases. Impared glucose intolerance (IGT) is
an independent cardiovascular risk factor. Dyslipidaemia is a
cardiometabolic risk factor for the development of type 2 dia
betes mellitus.
Objective The aim of the study was to investigate the influ
ence of moderate physical activity of plasma lipoprotein indica
tors in high-risk subjects for diabetes mellitus during one-year
planned intervention.
Methods We randomly assigned 60 overweight subjects with IGT
aged 30-60 years. The subjects were divided into intervention
group with 30 subjects, who were intensively and individually
instructed on weight reduction, nutrition and increased physical
activity, and control group with 30 subjects, who were counselled,
as standard, on nutrition and increased exercise. Total cholester
ol (TC), LDL cholesterol (LDL-C), HDL cholesterol (HDL-C) and tri
glycerides (Tg) were measured at the beginning of the study, and
at 2 months, 6 months, and at the end of the study (12 months).
Примљен • Received: 19/07/2010

Results Compared to the beginning of the study, after 2 and 6
months there was no statistically significant difference in serum
lipid values. After 12 months, the average values of the measured
lipid levels in the intervention group decreased by 18.36% for TC,
27.3% for LDL-C, and 34.2% for Tg (compared to 10.27%, 13.45%,
and 10.4%, respectively in the control group). Value of HDL-C
in the intervention group increased by 19.12%, and decreased
in the control group by 1.48%. Total/HDL-C ratio was reduced
by 30.6% and LDL-C/H by 38.1% in the intervention group
(compared to 12.36%, and 15.9% in the control group). After
12 months, significantly greater decrease in TC (p<0.01), LDL-C
(p<0.01) and Tg (p<0.0001) and significantly greater increase in
HDL-C (p<0.05) was detected in the intervention group com
pared to the control group.
Conclusion Plasma lipoproteins can be significantly decreased
by changes in the lifestyles of high-risk subjects during one-year
planned intervention.
Keywords: physical activity; lifestyle factors; cardiometabolic
risk factors; glucose intolerance; dyslipidaemia
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