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Poziom aktywności fizycznej a długość życia 

Metaanaliza  33 badań kohortowych oceniających 
wpływ aktywności fizycznej na umieralność z powodu chorób  
sercowo-naczyniowych, jak i wszystkich innych przyczyn. 
 
Łącznie 883 372uczestników 
 
Uzyskane wyniki : 
 
W większość badań stwierdzono istotne zmniejszenie  ryzyka zgonu u osób aktywnych 
fizycznie.  
 
Odnośnie przyczyn sercowo-naczyniowych, aktywność  fizyczna wiązała się z obniżeniem 
ryzyka o 35%  (95% Cl, 30-40%).  
 
Umieralność  ogólna  obniżona o 33% (95% Cl, 28-37%).     
 
   



Jaka dawka wysiłku 

fizycznego jest zalecana w 

promocji zdrowia i 

profilaktyce chorób 

przewlekłych?  



Zalecana aktywność fizyczna dla osób zdrowych 

U osób zdrowych zaleca się wysiłki o umiarkowanej intensywności wykonywane 

systematycznie (najlepiej codziennie), trwające nie mniej niż 30 minut (2,5-5 godzin 

tygodniowo). Alternatywą są ćwiczenia o dużej intensywności trwające 1 do 2,5 godzin 

tygodniowo. Zalecane są: szybki marsz lub marszobieg, jazda rowerem, gimnastyka 

ogólnorozwojowa, pływanie. 

 

Dla osób, które z różnych względów nie mogą wykonywać ćwiczeń w sposób ciągły przez ≥30 

minut, zaleca się kilkakrotne w ciągu dnia wykonywanie krótszych wysiłków, trwających ≥10 

minut i o podobnej intensywności.  

 

Tygodniowy wydatek energetyczny nie powinien być mniejszy niż 1000 kcal, a najlepiej 

powinien przekraczać 2000 kcal.  

 

Wysiłki o mniejszej intensywności lub krótszym czasie trwania zawsze są lepsze niż "lenistwo 

ruchowe". 



Niedostateczna aktywność fizyczna (1/2) 

 Niedostateczna aktywność fizyczna: 
 
 zwiększa ryzyko sercowo-naczyniowe zarówno u osób zdrowych, jak i pacjentów z 

chorobą wieńcową (zwłaszcza po ostrym zespole wieńcowym), niewydolnością serca, 

zespołem metabolicznym, nadciśnieniem tętniczym, po udarze mózgu i po operacjach 

kardiochirurgicznych.  

 

Wyraża się to zwiększoną umieralnością ogólną i umieralnością z powodu ChSN.  

 

Brak aktywności fizycznej rzadko jest postrzegany przez pacjentów jako czynnik ryzyka 

ChSN. 
 
  



Niedostateczna aktywność fizyczna (2/2) 
  
 

 Niedostateczna aktywność fizyczna charakteryzuje się zbyt małą intensywnością 

wysiłku (< 4-5 MET; 50-70 W) i/lub zbyt krótkim czasem trwania, przez co wydatek 

energetyczny jest mniejszy niż 500 kcal/tydzień.  

 

  Przykłady niedostatecznej aktywności fizycznej: 

 

aktywność w czasie wolnym od pracy ograniczona do codziennej toalety, ubierania, 

wykonywania prac domowych i lekkich ogrodowych, zajęć związanych z zabezpieczeniem 

funkcjonowania (zakupy, sprawy urzędowe itd.), lekkich wysiłków w ramach rekreacji takich jak 

wolny spacer, łowienie ryb, bilard, kręgle) 

 

aktywność zawodowa ograniczona do siedzącego lub stojącego trybu pracy, prowadzenia 

samochodu, automatycznej obsługi maszyn i urządzeń. 

* wg. wytycznych PFP 







Wysiłki poprawiające siłę mięśniową – wysiłki 
oporowe  

•Wykonywane co najmniej dwa razy w tygodniu
uruchamiające duże grupy mięśniowe dające
poprawę siły mięśniowej i wytrzymałości

 IIa ( A) 



Zalecenia dotyczące wysiłku fizycznego  

(2016 European Guidelines*)   Klasa Poziom 

Dla zdrowych osób dorosłych w każdym wieku zaleca się, aby poświęcać co najmniej 150 minut tygodniowo na aktywność  fizyczną o  
umiarkowanym nasileniu lub 75 minut w tygodniu na intensywną aktywność fizyczną lub stosowały odpowiednią kombinację tych 
dwóch rodzajów aktywności fizycznej. I A 

Dla dodatkowych korzyści zdrowotnych zaleca się, aby osoby dorosłe poświęcały 300 minut tygodniowo na umiarkowaną aktywność 
fizyczną lub 150 minut tygodniowo na intensywne ćwiczenia fizyczne lub stosowały odpowiednią kombinację tych dwóch rodzajów 
aktywności fizycznej. I A 

Regularna ocena i doradztwo w zakresie aktywności fizycznej w celu promocji zaangażowania i jeśli to konieczne, w celu wydłużania 
czasu poświęcanego na ćwiczenia fizyczne. I B 

W grupie pacjentów niskiego ryzyka  aktywność fizyczna jest zalecana bez dalszej oceny. 
I C 

Wielokrotne serie ćwiczeń fizycznych trwające ≥10 minut powinny być wykonywane regularnie w ciągu tygodnia, czyli 4-5 dni w 
tygodniu, a najlepiej codziennie. 

IIa B 

Ocena kliniczna, w tym próba wysiłkowa, powinny zostać uwzględnione w przypadku osób, które chcą rozpocząć intensywną 
aktywność fizyczną, a jednocześnie prowadzą siedzący tryb życia i są zagrożone chorobami układu krążenia (ChUK) 

IIb C 

*2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice 

Eur Heart J 2016 



Zalecenia dotyczące wysiłku fizycznego  

(2016 European Guidelines*) 

  Klasa Poziom 

Dla zdrowych osób dorosłych w każdym wieku zaleca się, aby poświęcać co najmniej 150 minut tygodniowo na aktywność  fizyczną o  
umiarkowanym nasileniu lub 75 minut w tygodniu na intensywną aktywność fizyczną lub stosowały odpowiednią kombinację tych 
dwóch rodzajów aktywności fizycznej. I A 

Dla dodatkowych korzyści zdrowotnych zaleca się, aby osoby dorosłe poświęcały 300 minut tygodniowo na umiarkowaną aktywność 
fizyczną lub 150 minut tygodniowo na intensywne ćwiczenia fizyczne lub stosowały odpowiednią kombinację tych dwóch rodzajów 
aktywności fizycznej. I A 

Regularna ocena i doradztwo w zakresie aktywności fizycznej w celu promocji zaangażowania i jeśli to konieczne, w celu wydłużania 
czasu poświęcanego na ćwiczenia fizyczne. I B 

W grupie pacjentów niskiego ryzyka  aktywność fizyczna jest zalecana bez dalszej oceny. 
I C 

Wielokrotne serie ćwiczeń fizycznych trwające ≥10 minut powinny być wykonywane regularnie w ciągu tygodnia, czyli 4-5 dni w 
tygodniu, a najlepiej codziennie. IIa B 

Ocena kliniczna, w tym próba wysiłkowa, powinny zostać uwzględnione w przypadku osób, które chcą rozpocząć intensywną 
aktywność fizyczną, a jednocześnie prowadzą siedzący tryb życia i są zagrożone chorobami układu krążenia (ChUK) 

IIb C 

*2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice 

Eur Heart J 2016 



Zalecenia dotyczące wysiłku fizycznego 

(2016 European Guidelines*)  

Klasa Poziom Stopień 

Osoby zdrowe dorosłe w każdym wieku:  

- 2.5-5 godzin tygodniowo wysiłek fizyczny lub ćwiczenia aerobowe o co najmniej umiarkowanej intensywności LUB  

- 1-2.5 godziny tygodniowo na wysiłek o dużej intensywności, 

- osoby prowadzące siedzący tryb życia zachęcać do ćwiczeń fizycznych o małej intensywności (I/A).  

 

I A Silny 

Aktywność fizyczna/ćwiczenia aerobowe powinny być wykonywane w seriach trwających >=10 minut na przestrzeni całego 

tygodnia. 
IIa A Silny 

Osoby po MI, CABG, PCI, ze stabilną CAD i niewydolność serca:  

- ćwiczenia aerobowe o umiarkowanej lub dużej intensywności 30 min. co najmniej 3 razy w tygodniu,  

 

Osoby prowadzące siedzący tryb życia zachęcać do ćwiczeń fizycznych o małej intensywności po ocenie ryzyka wystąpienia 

zdarzeń niepożądanych (I/A).  

 

I A Silny 

*2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice 

Eur Heart J 2016 





prof. dr hab.  med. Anna Jegier 



Czy wysiłek fizyczny może powodować 
szkodliwe skutki zdrowotne ? 



Nadmiernie intensywna aktywność fizyczna 

Zbyt intensywna aktywność fizyczna, to znaczy nieracjonalna, niedostosowana do możliwości 
organizmu i warunków zewnętrznych, nawet u osoby mającej poczucie pełnego zdrowia może być 
niebezpieczna. 
 
Niektóre ćwiczenia fizyczne mogą prowadzić do urazów i przeciążeń układu ruchu oraz zwiększać 
ryzyko nagłych powikłań kardiologicznych (zawał serca, zatrzymanie czynności serca, nagły zgon 
sercowy). 
  
 
Odpowiednie badania kwalifikacyjne – szczególnie mężczyzn w wieku średnim i podeszłym, 
właściwe dozowanie wysiłku oraz zdrowy rozsądek pozwalają na uniknięcie ewentualnych zagrożeń.  

 
Podejmowanie intensywnej aktywności fizycznej odbiegającej od dotychczasowej, szczególnie zaś 
aktywności ekstremalnej lub sportu wyczynowego powinno być poprzedzone specjalistycznymi 
badaniami lekarskimi. * wg. wytycznych PFP 



 
Niekorzystne efekty wysiłku fizycznego 

 
 Zmiany czynnościowe: 

  h wzrost produkcji wolnych rodników * 

  h aktywacja płytek krwi * 

  h wzrost krzepliwości krwi * ** 

      hipertermia * 

      hipotermia * 

 Urazy sportowe ** 

 Wypadki ** 

 Nagłe powikłania kardiologiczne 

 Nagła śmierć ** 

 

  * często związane z niewłaściwym (nadmiernym) wysiłkiem fizycznym 

  ** w wielu przypadkach związane ze stosowaniem dopingu 



Czy wysiłek fizyczny może powodować 
szkodliwe skutki zdrowotne ? 

TAK – jeżeli rodzaj wykonywanych ćwiczeń, dawka  wysiłku 

(intensywność, czas trwania itp.) są niedostosowane do stanu 

zdrowia, wieku, możliwości adaptacyjnych osób ćwiczących. 



Ryzyko związane z aktywnością fizyczną 

Częściej występujące urazy narządu ruchu związane  

     z aktywnością sportową lub rekreacyjną vs osoby nieaktywne fizycznie 

   Hootman J.M.et al. Am J Epidemiol 154; 2001  

 

Ryzyko urazów narządu ruchu wzrasta wraz ze wzrostem intensywności oraz objętości wysiłku i może dotyczyć nawet   

 55%  ćwiczących 

    Gettman L.R. et al. Med. Sci Sports Exerc 9; 1977 

 

Ryzyko nagłego zgonu sercowego lub zawału serca jest bardzo niskie  w populacji zdrowych, dorosłych osób w czasie 
wykonywania wysiłku o umiarkowanej intensywności 

 

   Vuori I. et al.: Med. Sci Sport Exerc 33 (6 Suppl) 2001. 

   Whang  W. et al.: J Am Med Assoc 295, 2006 



Nagła śmierć sportowców 

Na podstawie międzynarodowego piśmiennictwa 
można  

oszacować, że jeden nagły zgon zdarza się  

1 : 50 000 sportowców  

W ciągu jednego roku 



Przyczyny nagłego i niespodziewanego zgonu 
sercowego sportowców   

Autor Kraj Liczba nagłych zgonów Wiek Główne przyczyny nagłego zgonu Inne przyczyny nagłego zgonu 

Maron i wsp. 

1996 

USA 158 12-40 *Kardiomiopatia przerostowa 36% Commotio cordis      CHD 

VanCamp i wsp. 

1995 

USA 136 Sportowcy – licea i szkoły wyższe *Kardiomiopatia przerostowa Wrodz wady bud nacz. wieńc. 

Bux i wsp. 

2004 

Niemcy 101 Wszystkie grupy wiekowe *CHD (83%) 

 

Myocarditis kardiomiopatia 

przerostowa  

Raschke wsp. 

1999 

Niemcy, Austria, Szwajcaria 113 Wszystkie grupy wiekowe *CHD (84%) 

 

 

Myocarditis 

Suares-Mier 

2002 

Hiszpania 61 11-65 *CHD (41%) 

 

Kardiomiopatioa przerostowa 

Northcote i wsp. 

1986 

Wielka Brytania 60 22-66 

Gracze w squasha 

*CHD (>80%) 

 

Arytmia serca        Wady zastawkowe 

Forhes i wsp. 

2001 

Francja 29 13-57 *CHD Kardiomiopatia przerostowa 

Corrado i wsp. 

2003 

Włochy 55 12-35 *CHD Kardiomiopatia przerostowa    Wrodz 

wady bud nacz. wienc.          

Puranik i wsp. 

2005 

Australia 43 5-35 Arytmia serca CHD Myocarditis 

La Harpe i wsp. 

1992 

Szwajcaria 19 17-67 *CHD 

 





Nadmierna lub wręcz ryzykowna dla zdrowia aktywność 

fizyczna  ??? 

• 217 km nonstop z Death Valley do 

MtWhitney 

• różnica poziomów >2600 m 

• finisz na wysokości: 2533 m 

• temperatura sięga 55oC 

• 250 km na pustyni w Afryce 

• uczestnicy dźwigają wszystko to co potrzebują  

  (namiot, żywność, napoje, itp.) 

• Temperatura: -5oC (noc) do +45oC w ciągu dnia 

• Maksymalna liczba: 100 uczestników  

 



Jakie czynniki mają wpływ na ryzyko poważnych 
powikłań kardiologicznych związanych z treningiem i 

udziałem w biegach maratońskich? 

wiek i płeć 

stan zdrowia (istniejące lub niezdiagnozowane choroby) 

obecność czynników ryzyka (min.     BP, nieprawidłowe LIP, GLUK) 

czynniki związane z treningiem m.in.: 

 - wiek rozpoczęcia treningu 

 - staż treningowy 

 - poziom wydolności fizycznej 

 - poziom sportowy 

czynniki psychologiczne m.in.: 

 - motywacja do biegania 

 - skłonności do rywalizacji 

 - poszukiwanie ekstremalnych wrażeń 

inne (m.in.: wysoka temperatura otoczenia, odwodnienie, przewodnienie, wielogodzinna podróż samolotem lub samochodem) 

 

 



Czynniki ryzyka zakrzepicy u sportowców: 

Wielogodzinne podróże lotnicze ( > 4, >8, >12 godz) 

Urazy ( mikrourazy ) narządu ruchu  

Dłuższe unieruchomienie  (po urazach) 

  Artroskopia stawu kolanowego 

Wysiłek fizyczny na dużej wysokości  

Wysiłek w warunkach niskiej temeperatury 

Odwodnienie, hemokoncentracja ( tzw „ robienie „ wagi ) 

Otyłość ( zwłaszcza u kobiet ) 

Doustne środki antykoncepcyjne 

Doping farmakologiczny ( sterydy anaboliczne, erytropoetyna)  



Ryzyko zatrzymania czynności serca lub nagłego zgonu w czasie 
biegów maratońskich jest bardzo małe: 
 
- w USA biega regularnie i uczestniczy w masowych imprezach biegowych ok. 2 mln M i K 
 
-  > 473.000 ukończyło maraton w 2008r. 
 
-  w okresie 10 lat (2000-2010) stwierdzono 28 zgonów w czasie lub 24h po biegu maratońskim (Matthews i 
wsp. 2012) 
 
-  oraz 59 przypadków cardiac arrest (71% zakończyło się zgonem) [Kim i wsp.: NEJM 2012,12,386 
  
 



Niekorzystne efekty wysiłku 
fizycznego: 

 

Zmiany czynnościowe: 

   wzrost produkcji wolnych  
  rodników * 

   aktywacja płytek krwi* 

   wzrost krzepliwości krwi *
  hipertermia* 

   hipotermia*  

Urazy sportowe* 

Wypadki** 

Nagłe powikłania kardiologiczne* 

Nagła śmierć** 

 

 

 

 

 

 

 

Korzystne efekty wysiłku      
 fizycznego: 

 

 Profilaktyka i/lub leczenie: 

  - choroby niedokrwiennej serca 

  - nadciśnienia tętniczego 

  - udaru mózgu 

  - zaburzeń lipidowych 

  - cukrzycy (NIDDM) 

  - zespołu metabolicznego 

  - osteoporozy 

  - otyłości i nadwagi 

 Korzystne zmiany czynnościowe ze strony: 

  mięśni, stawów, serca, naczyń krwionośnych 

        układu  hemostazy 

 Korzyści psychologiczne: 

  - „feel good factor” 

  - „the fun factor” 

 Lepsza jakość życia 

 Korzystny wpływ na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży 

 Korzystny wpływ na proces starzenia: 

  - kształtowanie pozytywnego obrazu osób 
 starszych 

  - niezależność osób starszych 

 Korzyści społeczne: 

  -  m. in. mniejsze wydatki na ochronę  zdrowia  
i  pomoc społeczną 



Propagowanie aktywności fizycznej oraz zasad 

profilaktyki tzw. „zdrowego stylu życia” 

 Wysiłek fizyczny dostosowany do wieku, sprawności fizycznej i stanu zdrowia stanowi ważny element promocji 

zdrowia. 

 

 Wdrażanie zasad tzw. „zdrowego stylu życia” powinno się zaczynać w okresie wczesnego dzieciństwa  

i trwać do okresu późnej starości. 

 

 Przeciwdziałanie skutkom niedostatecznej aktywności fizycznej polega na zachęcaniu do systematycznej, najlepiej 

codziennej, większej aktywności fizycznej (spacery, jazda rowerem, ćwiczenia sportowe, taniec itp.) oraz na 

propagowaniu unikania korzystania z ułatwień, jakie niesie postęp cywilizacyjny w życiu codziennym: ograniczenie 

korzystania z samochodu, unikanie windy i schodów ruchomych, rezygnacja z systemów zdalnego sterowania (np. 

piloty). 

 

 Lekarze wszystkich specjalności, zwłaszcza lekarze rodzinni (POZ) powinni zachęcać swoich pacjentów do 

większej aktywności fizycznej w życiu codziennym oraz do ukierunkowanych ćwiczeń fizycznych. 

* wg. wytycznych PFP 



PODSUMOWANIE: 

1. Trudno jednoznacznie wskazać minimalną i … optymalną dawkę wysiłku fizycznego korzystną dla zdrowia i 

długowieczności. 

2.   Mamy przekonywujące dowody , że: 

  - 50 minut joggingu tygodniowo 

  - 5-6 mil biegu (ca 8-10 km tygodniowo) 

  - codzienny spacer/marsz ok. 15 min (90min/tygodniowo zmniejszają ryzyko zgonu z wszystkich 

 przyczyn i zgonu z powodu chorób serca i naczyń. 

3.  Czynnikiem bardzo ważnym dla zdrowia i istotnym prognostycznie jest wysoki poziom wydolności tlenowej 

(VO2max) 

4.  Należy ograniczać ilość czasu spędzonego w pozycji siedzącej, co 30 minut siedzenia wskazane 5 min. 

aktywności ruchowej. 

5.  Każda, niewielka nawet, dawka wysiłku fizycznego jest lepsza niż brak aktywności i siedzący styl życia. 

 

 

 


