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Profilaktyka pierwotna (robimy coś zanim pojawi się choroba), jest dobrze opisana  

w profilaktyce nowotworów, w szczególności w raku piersi. Kyu i wsp. wykonali systematyczny 

przegląd literatury z metaanalizą. Systematyczny przegląd literatury składał się z wielu badań 

naukowych. Miały one ten sam cel oraz wykonane były za pomocą tych samych metod badawczych 

w zakresie profilaktyki pierwotnej. Badania brały pod uwagę aktywność fizyczną jako czynnik 

ochronny przed nowotworami piersi, raka jelita grubego, cukrzycy, udaru niedokrwiennego oraz 

ryzyka udaru mózgu. Metaanaliza  zawierała 174 badania: 

 35 dot. nowotworów piersi, 

 19 dot. jelita grubego, 

 55 dot. cukrzycy, 

 43 dot. choroby niedokrwiennej serca, 

 26 dot. udaru mózgu. 

Rekomendowana przez Międzynarodową Organizację Zdrowia (ang. World Health 

Organization – WHO), minimalna wartość aktywności fizycznej wynosi 150 min w tygodniu. 

Wysiłek ten powinien być na tyle intensywny, że wykonując go nie jesteś w stanie powiedzieć dwóch 

zdań pod rząd bez zadyszki. Ilość rekomendowanej przez WHO aktywności fizycznej, obniża 

ryzyko cukrzycy o 2% w porównaniu do osób, które nie wykonywały aktywności fizycznej. Aby 

obniżyć ryzyko zachorowania na: 

 raka piersi o 14%, 

 raka jelita grubego o 21%, 

 cukrzycę o 28%, 

 chorobę niedokrwienną mięśnia sercowego o 25%, 

 oraz obniżyć możliwość wystąpienia udaru mózgu o 26%, 

należałoby wykonywać aktywność fizyczną o intensywności średniej do submaksymalnej  (np. 

bieg z prędkością > 7km/h) przez 2,5 godziny dziennie1. Pomimo tego, autorzy metaanalizy 

stwierdzili że 90 minut dziennie aktywności fizycznej  (wydatek energetyczny na poziomie 3000-

4000 MET-minut/tydz.), wystarczy aby znacząco obniżyć ryzyko zachorowania na ww. jednostki 

chorobowe. Jednostka MET to tzw. Ekwiwalent/ Równoważnik metaboliczny, który jest miarą 

wydatku energetycznego w zależności od wykonywanej aktywności, czyli ilości zużytego 
tlenu na kg masy ciała na godzinę danej aktywności.  Natomiast MET-minut to jednostka, która 



wyjaśnia ile minut spędza dana osoba na aktywności na określonym ekwiwalencie metabolicznym. 

Przykładem może być 15-sto minutowe odkurzanie. Odkurzanie to 3MET*15 min = 45METminut2. 

Z kolei jeśli w wolnym tempie, będziemy wychodzić na umiarkowanie wysokie schody do poziomu 

drugiego piętra osiągniemy wartość na poziomie ok. 4 MźT-min3. 

Mikro-interwencje aktywności fizycznej angażujące różne formy aktywności  

i poszczególne partie mięśniowe im odpowiadające, mogą być pomocne w obniżaniu ryzyka ww. 

chorób. Przykładem tych interwencji mogą być planowane, codzienne aktywności takie jak: 10-cio 

minutowe wchodzenie na schody, 15-sto minutowe odkurzanie, 20-sto minutowe prace w ogrodzie, 

20-sto minutowy jogging i 25-sto minutowa jazda na rowerze. Aktywności te mogą być traktowane 

jako narzędzia, z których układamy nasze codzienne mikrointerwencje, które z kolei kształtują naszą 

sprawności funkcjonalną i obniżają ryzyko zachorowania na daną jednostkę chorobową. Warto 

nadmienić że publikacja Ainsworth i wsp. zawiera spis ponad 500 aktywności opisanych  

w ekwiwalencie metabolicznym.  
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Czy wiesz, że co roku około 5 milionów ludzi przedwcześnie umiera z powodu braku aktywności 
fizycznej1? 

Lee i wsp. zbadali przyczyny śmierci ludzi na całym świecie. Oszacowano, że prowadzenie 

nie aktywnego fizycznie trybu życia jest odpowiedzialne za ok. 6% zachorowalności na chorobę 

wieńcową (serca),  7% cukrzycy typu drugiego, 10% raka piersi i jelita grubego. 

Następnie zanalizowano, jaki byłby odsetek nowych zgonów, gdyby osoby były aktywne 

fizycznie. Przy ocenie, czy osobę kwalifikować jako aktywną fizycznie posłużono się 

rekomendacjami WHO ( wiatowej Organizacji Zdrowia)1. Dla osoby w wieku 18–64 lat WHO 

zalecała co najmniej 150 minut aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności w tygodniu lub 

co najmniej 75 minut o wysokiej intensywności 2 . Niewystarczające spełnianie tych zaleceń 

oznaczono jako brak aktywności fizycznej. Wyliczono, że brak aktywności fizycznej był 

odpowiedzialny za ok. 9% śmierci. A więc w 2008 r. przeszło 5 milionów osób na świecie zmarło 
przedwcześnie z powodu braku lub niewystarczającej aktywności fizycznej. W Polsce odsetek 

śmierci z powodu braku aktywności był nieco niższy niż mediana światowa i wynosił 7,4%. Autorzy 

wyliczyli, że poprzez zwiększenie aktywności fizycznej do przynajmniej zalecanej dawki, 

oczekiwana długość życia w badanej populacji wydłużyłaby się o ok. 8 miesięcy, nawet przy 

zachowaniu innych niezdrowych nawyków1. 

Jedna godzina aktywności fizycznej dziennie redukuje podwyższone ryzyko śmierci  
z powodu długotrwałego siedzenia. Siedzenie jest zwykle naszą szarą codziennością. Siedzimy na 

zajęciach, korzystając z laptopa zarówno przy naukowych jak i prywatnych sprawach, relaksując się 

przed telewizorem i jadąc samochodem czy autobusem, na spotkaniach ze znajomymi czy rodzinnych 

uroczystościach. 

źkelund i wsp. wykonali metaanalizę 13 prospektywnych badań kohortowych (badanych 

obserwowano od 2 do 14 lat), uwzględniających przeszło jeden milion kobiet i mężczyzn gdzie 

analizowano jaki wpływ ma zarówno łączny czas naszego dziennego siedzenia i aktywności 

fizycznej na ryzyko śmierci. Łączny czas siedzenia podzielono na kategorie: <4h/dzień, 4=<6 

h/dzień, 6-8h/dzień i powyżej 8h/dzień. Aktywność fizyczną oceniono różnymi zwalidowanymi 

kwestionariuszami, a następnie podzielona na grupy w zależności od czasu aktywności fizycznej  

o umiarkowanej intensywności. Najmniej aktywną grupę stanowił czas ok. 5 min dziennie ww. 

aktywności, drugą – 25-35 min dziennie, trzecią – 50-65 min dziennie i najbardziej aktywną- 60-75 

min dziennie 3. 



Oczywiście, im większy był łączny czas siedzenia, a mniejszy aktywności fizycznej tym 

wyższe było ryzyko śmierci z jakiejkolwiek przyczyny. Jednak to nie sama zależność skłaniała do 

refleksji, bo chyba każdy mógł się jej domyślić. Ale stopień w jakim ten bierny tryb życia był dla 

badanych śmiertelny. Kiedy porównano osoby najbardziej aktywne fizycznie 

i siedzące dziennie krócej niż 4 h, z najmniej aktywnymi i siedzącymi łącznie powyżej  

8 h dziennie, ryzyko śmierci w tej biernej ruchowo grupie było nawet o  59 % wyższe! To jest 6 na 

10 osób. A więc jest się czego bać.  Nawet kiedy łączny czas siedzenia był mniejszy u osób mniej 

aktywnych i tak cechowało ich wyższe ryzyko śmierci. Okazało się, że osoby, które były najbardziej 

aktywne (60-75 min dziennie aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności) oraz siedziały 
najdłużej – łącznie powyżej 8 godzin dziennie, miały aż o 24% niższe ryzyko śmierci w trakcie 

obserwacji niż te, które siedziały poniżej 4 godzin dziennie ale były aktywne tylko ok. 5 minut 

dziennie 3. Jaki jest na to ratunek? 

Dla osób, które zmuszone są długotrwałego codziennego siedzenia, autorzy znaleźli bardzo 

optymistyczną zależność. A w zasadzie – brak zależności między ryzykiem śmierci, a łączną 

długością siedzenia u osób najbardziej aktywnych fizycznie (>60-75 min dziennie umiarkowanej 

intensywności).   Właśnie u najbardziej aktywnych fizycznie osób, wskaźnik śmiertelności 
niemal nie podwyższał się wraz ze zwiększonym czasem siedzenia, a wśród tych siedzących 

więcej niż 8 godzin dziennie był tylko o 4% wyższy niż u osób siedzących poniżej  

4 h/dzień.  Sugerowało to, że wysoka aktywność ruchowa może eliminować zwiększone ryzyko 
śmierci związane z przedłużonym siedzeniem3. 

Ale co to jest ta umiarkowana aktywność fizyczna? Przykładem może być szybki marsz  

z prędkością 5,6 km/h czy jazda na rowerze dla przyjemności z prędkością 16 km/h, prace ogrodowe, 

prace domowe, noszenie zakupów itp2,3.  Jest mnóstwo innych aktywności, które lubimy, a czasem  

i są dla nas pożytkiem, więc warto zatroszczyć się o dłuższe i lepsze życie! 
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Syndrom przewlekłego zmęczenia (CŻS), bo tutaj o nim mowa, może wystąpić  

u ZDROWYCH OSÓB. Jest to powszechny, poważny i wyniszczający problem zdrowotny,  Główne 

objawy, wg kryteriów ŻUKUDY, charakterystyczne dla tego problemu to: 

 utrzymujące się ponad 6 mc chroniczne przewlekłe zmęczenie, którego przyczyną nie jest 

zbyt duży wysiłek fizyczny czy też inna choroba zaburzająca codzienne życie, 

 złe samopoczucie utrzymujące się powyżej 24h, 

 to, że sen nie przyczynia się do poprawy, 

 uszkodzenie pamięci krótkotrwałej i problemy z koncentracją, 

 bóle mięśni, bóle stawów, bóle głowy, powiększenie węzłów chłonnych, częste lub 

nawracające bóle gardła. 

Jeśli minimum 4 z tych argumentów dotyczą Ciebie – Czas na badanie! Nie dajcie się chorobie! 

Zwalczmy ją RAZEM ! Aktywnością! 

źfekty tzw. (źT) exercise therapy porównane w metaanalizie Laurena i wsp., w której 

uczestniczyło 1518 osób wykonujących treningi od 12 -26 tygodnia, mówią jednoznacznie, iż terapia 

ruchowa może przyczynić się do leczenia objawów CŻS. W 7 badaniach zastosowano różne wariacje 

treningu aerobowego takiego jak chodzenie, jazda na rowerze, taniec na różnych poziomach 

intensywności, natomiast w ostatnim badaniu zastosowano ćwiczenia anaerobowe (bardzo 

intensywne). W metaanalizie wykazano że wysiłek fizyczny nie tylko wpływa na zmniejszenie 

zmęczenia po wysiłku, ale również poprawia jakość snu (u 323 uczestników badania)1. 

Podtrzymuje to Smith i wsp., który w swojej metaanalizie przedstawił 4 próby z 619 

uczestnikami, w których osoby zostały poddane treningowi typu jogging, ćwiczeniom ze 

wzrastającym oporem oraz ćwiczeniom ortostatycznym, które uczestnicy wykonywali w domu2. 

Jak terapie są zalecane w celu zmniejszenia objawów? 

Terapia Poznawczo Behawioralna 

Badania na dorosłych i młodzieży szkolnej z zespołem CŻS potwierdziły pozytywny wpływ 

tej techniki na poziom zmęczenia, powysiłkowego wyczerpania oraz wykazały zmniejszenie lęku 

oraz poprawę ich codziennego funkcjonowania. Terapia poznawczo-behawioralna powinna być 

zindywidualizowana. Wymaga zaangażowania nie tylko ze strony psychoterapeuty, ale i samego 

chorego. Metoda ta polega na podkreśleniu roli myślenia chorego, które wpływa na sposób jego 

postępowania. Rolą psychoterapeuty jest uświadomienie pacjentowi, jak jego zachowania wpływają 

na rozwój uczucia zmęczenia. 



ET – Exercise Therapy 

Zaleca się stosowanie stopniowanych ćwiczeń fizycznych polegających na kontrolowanym 

zwiększaniu aktywności fizycznej, począwszy od spacerów, a skończywszy na prostych ćwiczeniach 

gimnastycznych wykonywanych 5 razy w tygodniu po 30 minut pod okiem fizjoterapeuty. Wykazano 

również że pojedyncze sesje ćwiczeń podnoszenia ciężarów oraz wysiłki na niskim poziomie 

intensywności (40% tętna maksymalnego) zmniejszają zmęczenie po zastosowanym treningu  

i powodują zmniejszenie objawów lękowych oraz depresyjnych3. 

Pamiętaj o diecie! Uzupełnij dietę o zioła typu żeń-szeń, który doda sił i energii czy 

miłorząb japoński, a także imbir. Spożywaj produkty bogate w żelazo, magnez oraz fosfor. 

Dostarczaj do organizmu witaminy A, C, D oraz ź, a także selen, potas i cynk. Spożywaj także 

lukrecję, która wzmacnia organizm i zwiększa wydzielanie kortyzolu, hormonu uwalnianego podczas 

reakcji organizmu na stres. Ważne w diecie przy chronicznym zmęczeniu jest to co jemy na 

śniadanie, obiad oraz kolację. 

niadanie powinno zawierać takie produkty jak suszone owoce, płatki zbożowe oraz musli, 

ponieważ są pomocne w walce ze zmęczeniem. Idealnym posiłkiem na obiad dla zmęczonych jest 

zestaw białka i warzyw, np. ryba z surówkami lub chude mięso z gotowaną jarzyną. Zaś na kolację 

można jeść białe pieczywo, makaron, gdyż produkty węglowodanowe pobudzają mózg do 

wytwarzania serotoniny, która poprawia nastrój i ułatwia zasypianie. 

Co może zaszkodzić? Loy i wsp. w swoich badaniach wykazali, że zbyt intensywne 

ćwiczenia mogą powodować nadmierne zmęczenie u osób cierpiących z powodu przewlekłego 

zmęczenia, co też wykazał w metaanalizie na 159 uczestnikach poddanych wysiłkom o dużej 

intensywności3. W tym wypadku zwiększenie intensywności wysiłku spowodowało wzrost 

zmęczenia u 91% badanych z przewlekłym zmęczeniem.  
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Chcesz zacząć uprawiać aktywność fizyczną i wytrwać w swoim postanowieniu? 

Żizjologiczne i psychologiczne korzyści z regularnego uprawiania aktywności fizycznej są 

ogromne, i powszechnie znane1. Jednak badania pokazują, że ponad 50% osób, które podjęły 
się tej aktywności, rezygnuje po upływie pierwszych sześciu miesięcy2. Phillips, Schnider, 

Mercer3 sugerują, że ludzie rezygnują z aktywności fizycznej z trzech głównych powodów:  

a) porażki, b) braku poprawy, c) zmiany motywacji. Jak temu zapobiec? Postaw sobie cel! 

Właściwie wyznaczone cele mają ogromny wpływ na nasze działania i są skuteczną 

techniką wspomagającą osiągnięcie założonego wyniku4. Metaanaliza 36 badań dotyczących 

skuteczności wyznaczania celów w sporcie profesjonalnym i podczas aktywności fizycznej 

potwierdziła, że wyznaczanie celów działa, i to dodatkowo bardzo dobrze5. Ponadto badania Burton 

i Weiss6 pokazały, że w 70 z 88 badań (80%) w sporcie i aktywności fizycznej uzyskano od 

umiarkowanych do silnych efektów pomiędzy wyznaczonymi celami a efektywnością ich 

realizacji. Wyznaczenie celu działa, ponieważ zwiększa naszą wewnętrzną motywację, 
wytrwałość i wkładany wysiłek7,8. 

Stawiaj sobie wyzwania! Największą wartość motywacyjną mają cele, które stanowią 

dla nas wyzwanie, przy czym są równocześnie możliwe do osiągnięcia. W metaanalizie 

wykazano, że to umiarkowanie trudne cele są najbardziej efektywne5. Z kolei badanie 

przeprowadzone przez Bueno i in. 9  wykazało, że jeśli cele są postrzegane jako zbyt trudne, mogą 

one prowadzić do frustracji, spadku pewności siebie, a także jakości wykonania. W efekcie 

nieosiągnięcie zbyt trudnych celów może doprowadzić do wyuczonej bezradności. Z kolei cele 

mające niewielką wartość, to te co do których nie potrzeba zbyt wielkiego wysiłku by je osiągnąć. 

W tym wypadku uczestnicy szybko tracili zainteresowanie i motywację do ich 

zrealizowania. Wiara w to, że jesteśmy w stanie osiągnąć wyznaczony przez siebie cel, ma 

kluczowe znaczenie dla utrzymania motywacji9. 

W trakcie aktywności koncentruj się na działaniu i wysiłku, nie na wyniku!  

W badaniu Wilson i Brookfield’a8 sześćdziesiąt osób zostało losowo przydzielonych do trzech 

grup: a) wyznaczającej sobie cel nastawiony na proces; b) wyznaczającej sobie cel nastawiony na 

wynik; c) grupy kontrolnej nie wyznaczającej sobie celu. Następnie wszyscy wzięli udział  

w sześciotygodniowym programie ćwiczeń. Wyniki wykazały, że osoby stawiającej sobie cel 

związany z procesem (skupiający się na działaniu, w które osoba musi się zaangażować, aby 
wykonać dane zadanie dobrze, np. odpowiednia praca nóg) czerpały większą przyjemność  
z aktywności fizycznej, mniejsze napięcie i presję związaną z ćwiczeniami oraz większą 



systematyczność w ćwiczeniach niż osoby z grupy kontrolnej i nastawionej na wynik. Osoby 

te wykazały się też większą wytrwałością po zakończeniu programu i utrzymywały swoją 

aktywność fizyczną zarówno po trzech, jak i sześciu miesiącach od zakończenia programu. Z kolei 

Burton6 odkrył, że pływacy, którzy stawiali sobie cele nastawione na wysiłek, naukę i stawanie się 

coraz lepszym w porównaniu z tymi, którzy koncentrowali się jedynie na wyniku, przeżywali mniej 

lęku w trakcie aktywności fizycznej i wykazywali większą pewność siebie. 
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Zmobilizuj się 

do działania !
WYZNACZ SOBIE CEL!
Wyznaczenie celu działa, ponieważ 
zwiększa naszą wewnętrzną motywację, 
wytrwałość i wkładany wysiłek [1,2].

STAWIAJ SOBIE WYZWANIA!
W metaanalizie wykazano, że to 
umiarkowanie trudne cele są najbardziej 
efektywne [3]. Wiara w to, że jesteśmy
w stanie osiągnąć wyznaczony przez 
siebie cel, ma kluczowe znaczenie dla 
utrzymania motywacji [4].

W TRAKCIE AKTYWNOŚCI KONCENTRUJ
SIĘ NA WYSIŁKU I DZIAŁANIU, A NIE NA WYNIKU!

1. Guan, J., Xiang, P., McBride, R., Bruene, A. (2006). Achievement goals, social goals, and students’ reported persistence and effort in high school physical 
education. Journal of Teaching Physical Education, 25, 58-74.
2. Wilson, K., Brookfield, D. (2009). Effect of goal setting on motivation and adherence in a six-week exercise program. International Journal of Sport
and Exercise Psychology, 6, 89-100
3. Kyllo, L.B., Landers, D.M. (1995). Goal setting in sport and exercise: A research synthesis to resolve the controversy. Journal of Sport and Exercise 
Psychology, 17, 117-137.
4. Bueno, J., Weinberg, R.S., Fernandez-Castro, J., Capdevila, L. (2008). Emotional and motivational mechanisms mediating the influence of goal setting 
on endurance athletes’ performance. Psychology of Sport and Exercise, 9, 786-799.
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Aktywność fizyczna jest udowodnionym naukowo narzędziem wspomagającym 

leczenie w 26 jednostkach chorobowych1. Pedersen i wsp. w przeglądzie zawierającym ponad 

750 prac oryginalnych oraz poglądowych w tym 44 metaanalizy, pokazują skuteczność różnych 

form aktywności fizycznej w: 

 chorobach psychicznych (depresja, zaburzenia lękowe, chroniczny stres, 

schizofrenia),  

 neurologicznych (choroba otępienna, choroba Parkinsona, Stwardnienie 

Rozsiane), 

 metabolicznych (otyłość, hiperlipidemia, zespół metaboliczny, policystyczne 

jajniki, cukrzyca typu 1 oraz cukrzyca typu 2, 

 układu krążenia (udar krwotoczny, nadciśnienie, choroba wieńcowa, zawał 

mięśnia sercowego, chromanie przystankowe), 

 układu oddechowego (powszechna obturacyjna choroba płuc, astma oskrzelowa, 

mukowiscydoza), 

 układu mięśniowo szkieletowego (choroba zwyrodnieniowa stawów, 

osteoporoza, ból dolnego odcinka kręgosłupa, reumatoidalne zapalenie stawów),  

 nowotworach (jelita grubego, piersi, prostaty, trzonu macicy).  

Aktywność fizyczna była znacząco związana ze stanem zdrowia psychicznego, obniżała 

natężenie objawów depresji o 19-58%, obniżała poziom lęku oraz stresu, dodatkowo 

poprawiając funkcję pamięci. W chorobach neurologicznych, aktywność fizyczna obniżała 

ryzyko otępienia o podłożu naczyniowym o 38%, natomiast ryzyko choroby Alzheimera 

redukowała o 28%. W chorobie Parkinsona ćwiczenia aerobowe zwiększały możliwości 

wykonania aktywności dnia codziennego, prędkość chodu oraz jakość życia. W stwardnieniu 

rozsianym ćwiczenia siłowe pozytywnie oddziaływały na wydolność, chód (pozytywna zmiana 

o 19% możliwości chodu), równowagę i poprawę nastroju. W chorobach metabolicznych utrata 

masy ciała była spowodowana głównie ćwiczeniami aerobowymi (>60% tętna maksymalnego 

obliczonego z uproszczonego wzoru 220 – wiek ), co więcej znacznie większą utratę wagi 

obserwowano u trenujących vs. nietrenujących badanych – różnica 1,5 kg. Trenujący badani  

z  hiperlipiedemią oraz zespołem metabolicznym mieli znaczące obniżenie ryzyka cukrzycy. 

U  kobiet z zespołem policystycznych jajników trening miał pozytywny wpływ na owulację, 

insulinooporność oraz utratę masy ciała. Aktywność fizyczna redukuje ryzyko nagłych zdarzeń 

sercowych (zawałów) o około 5%. W chorobach układu mięśniowo-szkieletowego, aktywność 



fizyczna powoduje m.in. zwiększenie siły mięśniowej. Aktywność fizyczna wydaje się 

skuteczna w obniżania ryzyka raka piersi, jelita grubego, raka płaskonabłonkowego oraz raka 

prostaty. U pacjentów z ww. nowotworem obniżają symptomy takie jak zmęczenie, obniżona 

jakość życia. W dodatku aktywność fizyczna ma działanie protekcyjne podczas chemioterapii. 
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Czy wiesz, że w 2040 r. pogorszenie widzenia z powodu zwyrodnienia plamki 
żółtej może dotknąć przeszło 280 mln ludzi1? W wyniku zwyrodnienia plamki związanego 

z  wiekiem dochodzi do uszkodzenia siatkówki (szczególnie jej centralnej części – plamki 

żółtej) powodującego pogorszenie ostrości i ubytki w polu widzenia, a niejednokrotnie 

całkowitą utratę widzenia centralnego. Ta choroba, jest główną  przyczyną utraty wzroku w 

wysoko rozwiniętych krajach. Wg metaanalizy Wong i wsp. uwzględniającej 129 664 

przypadków w wieku 30-97 lat, generalne zwyrodnienia plamki związane z wiekiem 

występowało u 8,7% osób, w tym wczesne stadium u 8%, a późne u 0,37% osób. Oszacowano, 

że w 2020 roku choroba ta wystąpi u 196 milionów , a w 2040 wzrośnie do 288 milionów ludzi 

na całym świecie1.  

Regularna aktywność fizyczna redukuje ryzyko powstania i progresji tej choroby oczu. 

W metaanalizie Mcguinness i wsp. ,uwzględniającej 38 112 osób, wczesne stadium 

zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem występowało w 8% rzadziej u tych aktywnych 

fizycznie w porównaniu z tymi, którzy prowadzili siedzący tryb życia. Z kolei kiedy 

przeanalizowano przypadki zaawansowanego zwyrodnienie plamki żółtej, okazało się, że 

częstotliwość występowania była w 41% niższa wśród tych regularnie aktywnych fizycznie. 

Aktywny styl życia określono już tylko przy 3 godzinach umiarkowanej do niskiej 

intensywności aktywności fizycznej tygodniowo, co może oznaczać, że warto regularnie 

podejmować nawet niewielki wysiłek fizyczny. Jest to kolejny dowód na to, że regularna 

aktywność fizyczna, prowadzi do zdrowszego starzenia się2. 

Podejmij aktywność fizyczną i zobacz swoje życie w lepszej jakości!   

Kim i wsp. przeprowadzili kwestionariusz oceniający jakość życia wśród 5359 dorosłych 

w  połączeniu z obiektywnym pomiarem aktywności fizycznej za pomocą akcelerometru. 

Następnie oceniono jakość życia jako dobrą lub złą kiedy występowało 14 lub więcej 

„niezdrowych” dni w miesiącu w zakresie zdrowia fizycznego lub psychicznego czy 

ograniczenia aktywności, lub kiedy badany oceniał źle swoje zdrowie ogólne.  

Wśród badanych, którzy uprawiali poniżej 51 minut tygodniowo umiarkowanej, do 

intensywnej aktywności fizycznej, 38% z nich cechowała niska jakość życia. Z kolei istotnie 

mniej, bo 18% osób wykazujących powyżej 165 minut tygodniowo ww. aktywności 

doświadczało niską jakość życia3. 
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A czy wiesz, że regularna aktywność fizyczna redukuje 
ryzyko powstania i progresji tej choroby oczu?

W metaanalizie obejmującej ponad 28 tysięcy osób, częstość występowania zaawansowanego 
zwyrodnienie plamki żółtej była o 41% niższa wśród tych regularnie aktywnych 
fizycznie w porównaniu z prowadzącymi siedzący tryb życia     .

P o d e j m i j  a k t y w n o ś ć  f i z y c z n ą  i  z o b a c z  s w o j e  ż y c i e  w  l e p s z e j  j a k o ś c i !
N a  p o d s t a w i e  a n a l i z y  p r z e s z ł o  5  t y s i ę c y  o s ó b  w y k a z a n o ,  ż e  c i  n a j a k t y w n i e j s i 
( p r z y  c o  n a j m n i e j  1 6 5  m i n / t y d z .  u m i a r k o w a n e j - d o  i n t e n s y w n e j  a k t y w n o ś c i 
fizycznej)  prezentowali niską jakość życia w porównaniu z najmniej aktywnymi  dwukrotnie rzadziej

[1]

[2]

[3]

Czy wiesz, że w 2040 r. pogorszenie widzenia 
z powodu zwyrodnienia plamki żółtej 

może dotknąć przeszło 280 mln ludzi   ?

Imitacja obrazu widzianego przez 
osobę z zaawansowanym 

zwyrodnieniem plamki żółtej.

.
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Czy możliwe jest wytwarzanie nowych neuronów?  Jeszcze do niedawna sądzono, 

że komórki nerwowe powstają tylko w okresie dzieciństwa. Dziś wiemy, że to nie prawda. 

Każdego dnia człowiek produkuje około 700 nowych neuronów. Proces ten jest na tyle 

dynamiczny, że w wieku 50 lat wszystkie komórki w mózgu są komórkami powstałym i 

w  wieku dojrzałym. Obecnie wiemy również, że dojrzały mózg nie dość, że ma zdolność 

wytwarzania nowych komórek, to jeszcze potrafi modyfikować połączenia między nimi.  

Co to jest neuroplastyczność? 

Plastyczność mózgu to zdolność do zmian jego struktury i funkcji zarówno na lepsze, jak 

i  na gorsze. Zdolność tą posiada człowiek na przestrzeni całego swojego życia. Warto 

poznać mechanizmy, dzięki którym te zmiany są możliwe. 

Jak hodować neurony? 

Neurogeneza to proces, w wyniku którego powstają nowe neurony. W  wieku dojrzałym 

zachodzi głównie w obszarze mózgu nazywanym hipokampem. To właśnie ta struktura 

odpowiada za nastrój, emocje, a także orientację w przestrzeni. Z wiekiem hipokamp 

zmniejsza swoją objętość, a jego funkcja ulega zaburzeniu. Stąd właśnie typowe problemy 

wieku podeszłego, jak kłopoty z pamięcią, dezorientacja, czy zmiany nastrojów. Oprócz 

wieku istnieje wiele czynników ograniczających neurogenezę. Trzy główne to: stres, 

pozbawienie snu i alkohol. Ciekawsze są jednak czynniki, które stymulują produkcję 

neuronów, gdyż są powszechnie dostępne, a przez to możliwe do wykorzystania w życiu.  

Gdzie hodować neurony? 

W kuchni! Dr Sandrine Thuret  z King’s College London podkreśla udowodnione działanie 

takich produktów, jak tłuszcze omega 3 zawarte w morskich rybach, orzechach, czy 

pestkach dyni; kurkumina, składnik popularnej przyprawy; kwas foliowy w soi, szpinaku, 

czy szparagach; cynk; kofeina; resweratrol, składnik czerwonego wina (jeśli czujesz 

potrzebę picia alkoholu, zdecyduj się na czerwone wino – „zabójczy” efekt etanolu 

zrównoważy resweratrol); flawonoidy, a szczególnie antycyjany, czyli barwniki nadające 

owocom kolor niebieski. 

Ważne jest również to ile jemy i kiedy jemy. Udowodniono, iż neurogenezie 

sprzyja ograniczenie wartości kalorycznej spożywanych posiłków o 20-30%, a także 



okresowe posty (intermitten fasting*). Warto zwrócić uwagę, iż jedzenie to nie tylko paliwo 

dla organizmu, ale również bodźce. Japońscy naukowcy przeprowadzili badania nad 

wpływem tekstury pożywienia na aktywność mózgu i doszli do wniosku, że dieta „miękka” 

– oparta na papkach bez wyraźnej struktury, ogranicza zdolność neurogenezy. Między 

innymi dlatego warto włączyć, jako element terapii, stymulację traktu orofacjalnego. Warto 

również zachęcać pacjentów do spożywania posiłków urozmaiconych pod względem 

smaku, wyglądu, temperatury oraz tekstury.  

Na sali gimnastycznej! Dr Max Cynader  z Kanady badał wpływ różnych 

czynników na proces neurogenezy u szczurów. Zwierzęta umieszczono w rozmaitych 

środowiskach stymulujących funkcje takie jak, relacje społeczne, rozwiązywanie 

problemów, czy wysiłek fizyczny. Okazało się, że największy wpływ na neurogenezę miał 

wysiłek fizyczny. Nie współtowarzysze, nie zadania „na inteligencję”. Wysiłek fizyczny!  

Dr Teresa Liu-Ambroze z The University Of British Columbia posunęła się 

w  swoich badaniach nawet dalej. Przez rok monitorowała dwie grupy seniorów w wieku 

65-75 lat. Grupa pierwsza 1-2 razy w tygodniu wykonywała trening siłowy, a druga 

pozostawała tylko w aktywnościach dnia codziennego. Po roku wykazano, że grupa 

ćwicząca siłowo znacząco lepiej wykonała testy na kontrolę poznawczą i funkcje 

wykonawcze. Dodatkową korzyścią było także zwiększenie u ćwiczących prędkości chodu, 

co stanowi istotny czynnik ryzyka śmiertelności u osób starszych. Tyle  zmian przy jednej 

wizycie tygodniowo na siłowni! 

W łóżku! Zupełnie przez przypadek Matthew Wilson odkrył, że proces uczenia się 

tak naprawdę zachodzi dopiero w nocy, podczas snu. Także w nocy zachodzą procesy 

oczyszczające tkanki mózgu z produktów przemiany materii oraz z wolnych rodników. 

Podczas snu przestrzenie między komórkami powiększą się i płyn mózgowo- rdzeniowy 

może swobodnie między nimi przepływać „wypłukując” wszystko, co zgromadziło się 

w  tkankach w ciągu dnia. Ma to szczególne znaczenie dla osób obciążonych ryzykiem 

chorób związanych z zanikiem tkanek mózgu, jak np. choroba Alzheimera. 

Co zrobić, żeby dobrze spać? Ustal codzienną rutynę. Ćwicz. Unikaj kofeiny, 

nikotyny i alkoholu (zaburzają sen!) Na urządzeniach emitujących niebieskie światło 

(komputer, smartphone) zainstaluj programy zmieniające po zachodzie słońca barwę 

ekranu na czerwoną. Dzięki temu nie zaburzysz procesu wytwarzania melatoniny. Utrzymuj 

sypialnię ciemną, cichą i chłodną. Nie używaj łóżka do innych czynności, niż spanie lub 



intymność. O ile seks zwiększa neurogenezę, to deprywacja snu wręcz odwrotnie. Chcesz 

poprawić funkcję swojego mózgu? Hoduj neurony!  
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3. Henriette van Praag, Brian R. Christie, Terrence J. Sejnowski, Fred H. Gage, Running enhances
neurogenesis, learning, and long-term potentiation in mice 
4. J.H. So, C. Huang, M. Ge, G. Cai, L. Zhang, Y. Lu, Y. Mu. 
Intense Exercise Promotes Adult Hippocampal Neurogenesis But Not Spatial Discrimination 
5. A. R. Eugene, J. Masiak, The Neuroprotective Aspects of Sleep 

Istnieją POKARMY [1], dzięki którym Twój mózg zwiększa produkcję neuronów. 
Więcej neuronów = więcej możliwości. 
Włącz do codziennej diety poniższe produkty, a efekty „przyjdą same”: 
                            - tłuszcze   omega   3   zawarte   w  morskich  rybach,  orzechach,  czy pestkach  dyni, 
                            - kurkumina, składnik popularnej przyprawy, 
                            - flawonoidy, a szczególnie antocyjany, czyli barwniki nadające owocom kolor niebieski. 
 

Już   jedna   wizyta  tygodniowo na sali  gimnastycznej  poprawi  funkcjonowanie  Twojego  mózgu![3]
Udowodniono, że wysiłek fizyczny  powoduje zwiększenie ilości komórek nerwowych [4] oraz ulepszenie
ich funkcjonowania.  Najlepiej działają ćwiczenia o umiarkowanym nasileniu [2], wykonywane od jednego
do trzech razy w tygodniu.

W nocy zachodzą procesy oczyszczające [5] tkanki mózgu z produktów przemiany materii oraz z wolnych
rodników.  Podczas snu  przestrzenie między komórkami powiększą się i płyn mózgowo - rdzeniowy może
swobodnie między  nimi  przepływać  „wypłukując”  wszystko, co zgromadziło się w tkankach w ciągu dnia. 
Jeżeli chcesz obudzić się z „czystą głową” zadbaj o dobry sen! 
 

Zadanie „GO!PhD” jest współfinansowane w ramach umowy MNiSW/2018/BM/287 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację zadania publicznego w 2018 r.
pod nazwą „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego”.

Projekt i wykonanie:
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Myślisz, że Twój zasięg jest za niski na siatkówkę? Odpowiednia rozgrzewka może 

usprawnić Twoje mięśnie i poprawić możliwości skoczne nawet o 11%. źfekt ten może utrzymać się 

również po 6 h od rozgrzewki1! 

A może boisz się o kontuzje? Soomro i wsp. wykonali metaanalizę 9 randomizowanych 

kontrolowanych badań i 1 prospektywnego badania, w których łącznie wzięło udział 8 513 

uczestników (11-20 lat) sportów zespołowych (5 piłka nożna, 3 piłka ręczna, 2 koszykówka), których 

łączny czas ekspozycji wyniósł 756 461 godzin. Sprawdzano efektywność programów prewencji 

urazów (Injury Prevention Programs) składających się z wieloaspektowych form rozgrzewki, m.in.: 

rozciągania, technik nerwowo-mięśniowych, sprawności, siły, wytrzymałości lub treningu 

proprioceptywnego. Program trwał średnio 8 miesięcy i co najmniej 15 minut na każdą sesję 

treningową.  

Wykazano, że program prewencji urazów, zmniejszał ryzyko urazów o 40% lub o 32% (po 

oszacowaniu ryzyka błędu)2. Z kolei przegląd systematyczny Kilic i wsp. pokazał, że w siatkówce 

ćwiczenia prewencyjne również mogą być skuteczne i np. redukować ryzyko urazów stawu 

skokowego nawet o 50%. W przeglądzie podkreślono rolę ćwiczeń wzmacniających i propriocepcji 

w  zapobieganiu kontuzji kolana lub stawu skokowego w siatkówce3. Warto też wspomnieć o badaniu, 

które objęło łącznie 621 691 osobo-lat, a w którym to siatkówka (co może nie być zaskakujące) okazała 

się najmniej urazogenna w zestawieniu z piłką nożną, hokejem, koszykówką, judo czy karate4. 

 

 Bibliografia: 

1. Saez, E., Villarreal, S. De & Izquierdo, J. J. G. M. Optimal warm-up stimuli of muscle activation to enhance short and 

long-term acute jumping performance. 393–401 (2007). doi:10.1007/s00421-007-0440-9 

2. Soomro, N. et al. The Efficacy of Injury Prevention Programs in Adolescent Team Sports: A Meta-analysis. 2415–2424 

(2015). doi:10.1177/0363546515618372 

3. Kilic, O. et al. Incidence , aetiology and prevention of musculoskeletal injuries in volleyball : A systematic review of the 

literature. Eur. J. Sport Sci. 17, 765–793 (2017). 

4. Kujala, U. M. et al. Acute injuries in soccer, ice hockey, volleyball, basketball, judo, and karate: Analysis of national 

registry data. BMJ (1995). doi:10.1136/bmj.311.7018.1465 

 

Opracowanie merytoryczne: Marcin Błaszcz 

Projekt i opracowanie graficzne: Marek Damski 





9 

Możesz dotrzeć do celu pieszo, ale szkoda ci czasu? Chodzenie może pomnożyć Twój 
czas wydłużając życie. W metaanalizie Hamer i Chida z 2007 r. uwzględniającej ok. 11-letnią 

obserwacje przeszło 450 tysięcy przypadków oszacowano, że u osób, które chodziły pieszo zwykle 

więcej niż 5,2 godziny tygodniowo z prędkością średnio większą niż 4,8 km/h śmiertelność ogólna 

była o ok. 32% niższa w porównaniu z najmniej aktywnymi po uwzględnieniu niektórych 

czynników ryzyka śmierci1.  

Z kolei w metaanalizie Kelly i wsp. z 2014 r. uwzględniającej 280 tysięcy osób i 2,6 mln 

osobo-lat, po uwzględnieniu innych aktywności fizycznych oraz wystandaryzowaniu dawki 

chodzenia do 11,25 MźT godzin/tydzień (ok. 3 godziny chodzenia z prędkością 5,3 km/h), 

wykazano zmniejszenie śmiertelności ogólnej o 11% w porównaniu z mało lub nie-aktywnymi 

osobami. Autorzy wykazali, że największy wpływ na redukcję śmiertelności miało pierwsze 120 

minut chodzenia tygodniowo. Rozbieżność wyników wcześniejszych metaanaliz badacze 

argumentowali brakiem wystandaryzowanych, ilościowych metod pomiaru i porównywania 

aktywności fizycznej2. Ponad to w metaanalizie Hamer i Chida wzięto do porównania grupę 

bardziej aktywnych „chodziarzy”. 

A może, tak przytłacza cię praca naukowa, że nawet nie myślisz o aktywności 

fizycznej? Regularna aktywności ruchowa może wspomóc Twoją intelektualną efektywność. 
Rathore i Lom porównywali wpływ jednej sesji treningowej i regularnej aktywności fizycznej na 

sprawność procesów pamięci operacyjnej (odpowiadającej za tymczasowe przechowywanie 

i  przetwarzanie informacji ważnych dla szerokiego zakresu złożonych czynności poznawczych). 

Łącznie uwzględniono 15 randomizowanych kontrolowanych badań z udziałem 2237 zdrowych 

fizycznie i psychicznie osób. Oszacowano, żeregularna aktywność fizyczna wykazała istotną 
statystycznie, choć niewielką wielkość efektu rzędu (effect size) 0.27 (95% CI: 0.12, 0.42), przy 

czym efekt pojedynczej aktywności fizycznej nie był istotny statystycznie3. 

A może lubisz biegać, ale boisz się o swoje stawy?  

Bieganie może wzmocnić Twoje stawy. W metaanalizie z 2017 r. Alentorn-Geli i wsp. porównano 

grupę osób biegających rekreacyjnie (83 939), biegających zawodowo (1 382) oraz osób nie 

biegających, prowadzących raczej siedzący tryb życia (23 959). Wzięto pod analizę 8 badań 

prospektywnych oraz 18 badań kliniczno-kontrolnych i przekrojowych.  

Ryzyko wystąpienia choroby zwyrodnieniowej biodra i/lub kolana było o 44% 

niższe wśród rekreacyjnych biegaczy niż w grupie kontrolnej (siedzących, nie biegających). 



Generalnie choroba zwyrodnieniowa biodra i/lub kolana występowała  3,5% osób biegających 

rekreacyjnie, a w aż 10,2% u niebiegających, prowadzących siedzący tryb życia. Z kolei 

najwyższy odsetek -aż 13,3%, występowania zwyrodnień biodra i/lub kolana odnotowano 

u  zawodowych biegaczy4. Niestety, autorom metaanalizy, nie udało się uwzględnić dodatkowych 

czynników ryzyka. Niemniej rozważa się chondroprotekcyjny wpływ biegania na stawy.  

Z kolei w metaanalizie Timmins i wsp. u biegaczy oszacowano 44% mniejsze ryzyko 

operacji z powodu choroby zwyrodnieniowej kolana5. Biegając, ważne jest aby dostosować siłę 

i wytrzymałość swoich mięśni6 oraz możliwości Twojego organizmu do obciążenia treningowego, 

aby nie uszkadzać stawu i chrząstki stawowej6,7. 
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1. Hamer, M. & Chida, Y. Walking and primary prevention: A meta-analysis of prospective cohort studies. Br. 

J.  Sports Med. 42, 238–243 (2008).  

2. Kelly, P. et al. Systematic review and meta-analysis of reduction in all-cause mortality from walking and 

cycling and shape of dose response relationship. Int. J. Behav. Nutr. Phys. Act. 11, 132 (2014). 

3. Rathore, A. & Lom, B. The effects of chronic and acute physical activity on working memory performance in 

healthy participants: A systematic review with meta-analysis of randomized controlled trials. Syst. Rev. 6, 1-

16 (2017). 

4. Alentorn-Geli, E. et al. The Association of Recreational and Competitive Running With Hip and Knee 

Osteoarthritis: A Systematic Review and Meta-analysis. J. Orthop. Sport. Phys. Ther. (2017). 

doi:10.2519/jospt.2017.7137 

5. Timmins, K. A., Leech, R. D., Batt, M. E. & Edwards, K. L. Running and Knee Osteoarthritis: A Systematic 

Review and Meta-analysis. Am. J. Sports Med. 45, 1447–1457 (2017). 

6. Berryman, N. et al. Strength training for middle- and long-distance performance: A meta-analysis. Int. J. Sports 

Physiol. Perform. 13, 57–63 (2018). 

7. Christina, K. A., White, S. C. & Gilchrist, L. A. Effect of localized muscle fatigue on vertical ground reaction 

forces and ankle joint motion during running. Hum. Mov. Sci. 20, 257–276 (2001). 

8. Shrier, I. Muscle dysfunction versus wear and tear as a cause of exercise related osteoarthritis: An 

epidemiological update. Br. J. Sports Med. 38, 526–535 (2004). 
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Levecque i wsp. przeprowadzili Kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia GHQ 

12 wśród  3659 doktorantów. Okazało się, że aż 32% badanych wykazało ryzyko rozwoju 

powszechnych zaburzeń psychicznych, w szczególności depresji. W porównaniu do ogólnej 

populacji osób z wyższym wykształceniem doktoranci byli aż 2,43 razy bardziej narażeni na 

występowanie wspomnianych zaburzeń1.   

Aktywność fizyczna redukuje ryzyko depresji. W  metaanalizie Schuch i wsp. 

zsumowano 49 prospektywnych kohortowych badań obejmujących 266 939 osób bez objawów 

depresji na wstępie.  Na podstawie zsumowanych wyników badań, przy średnio 7,4 letnim okresie 

obserwacji (follow-up) wykazano, że wysoka aktywność fizyczna redukowała występowanie 

incydentów depresji o 17% niezależnie od wieku i regionu geograficznego. Badacze nie byli w 

stanie  określić optymalnej lub minimalnej dawki ruchu ze względu na różne sposoby pomiaru 

aktywności. Jednakże podgrupowa analiza 4 badań wykazała 22% redukcję ryzyka incydentu 

depresji przy uprawianiu 150 minut tygodniowo umiarkowanej do energicznej aktywności 

fizycznej2. 

Aktywność fizyczna poprawia samoocenę. W oparciu o badanie 1036 młodych kobiet, 

Herring zauważył redukcję zaburzeń lękowych poprzez aktywność fizyczną oraz jej pozytywny 

wpływ na samoocenę sfery fizycznej oraz poczucie własnej wartości3. Z kolei Ryan wskazywał, 

że sam niezależny efekt poprawy poczucia własnej wartości oraz własnej skuteczności są 

wystarczające aby uzasadnić antydepresyjne działanie aktywności fizycznej4. 

Aktywność fizyczna poprawia jakość snu. W badaniu Loprinzi  

i wsp. 3081 dorosłych (18-85 lat) przez 7 dni nosiło akcelerometry mierzące ich aktywność 

fizyczną. Po skontrolowaniu wieku, BMI, stanu zdrowia, palenia i depresji wykazano, że osoby 

bardziej aktywne fizycznie aż w  65% rzadziej odczuwały nadmierną senność.  

U aktywnych fizycznie badanych wzrosła nie tylko długość snu, ale i ilość głębokiego snu, 

kluczowego dla przetwarzania nowych informacji przez mózg. Podobnie aktywne fizycznie osoby 

o wiele rzadziej doznawały skurczów nóg w trakcie snu oraz trudności z koncentracją w przypadku 

zmęczenia5. 
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1. Levecque, K., Anseel, F., Beuckelaer, A. De, Heyden, J. Van Der & Gisle, L. Work organization and mental health 
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REGULARNA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA POMOŻE CI…

ZMNIEJSZYĆ RYZYKO DEPRESJI

PODNIEŚĆ SAMOOCENĘ

ZREGENEROWAĆ SIŁY NA NOWY DZIEŃ

Pamiętaj jednak, że aktywność fizyczna nie stanowi podstawowej profilaktyki depresji.

N a  p o d s t a w i e  o b s e r w a c j i  1 0 3 6  m ł o d y c h  k o b i e t 
potwierdzono pozytywny wpływ aktywności fizycznej 
na samoocenę sfery f izycznej,  poczucie własnej
wartości i redukcję zaburzeń lękowych. 

7-dniowy pomiar akcelerometrem 3081 dorosłych wykazał, 
ż e  o s o b y  a k t y w n e  r u c h o w o  2 , 5  g o d z i n y  t y g o d n i o w o 
w 65% rzadziej odczuwały nadmierną senność. 

[2]

[3]

więcej na www.krd.edu.pl 
Weź udział w bezpłatnych wydarzeniach sportowo-edukacyjnych organizowanych przez Krajową Reprezentację Doktorantów 

Więcej treści na www.krd.edu.pl/projekty/go-phd

[5]

[ 1 ]  L e v e c q u e ,  K . ,  A n s e e l ,  F. ,  D e  B e u c k e l a e r,  A .  i  w s p .  ( 2 0 1 7 ) .  Wo r k  o r g a n i z a t i o n  a n d  m e n t a l  h e a l t h  p r o b l e m s  i n  P h D  s t u d e n t s .  R e s e a r c h  P o l i c y,  4 6 ( 4 ) ,  8 6 8 - 8 7 9 . 
[2] Schuch, F. B., Vancampfort, D., Firth, J., i wsp. (2018). Physical activity and incident depression: a meta-analysis of prospective cohort studies. American Journal of Psychiatry, appi-ajp. 
[3]  Herring, M. P., O'connor, P. J., & Dishman, R. K. (2014). Self-esteem mediates associations of physical activity with anxiety in college women. Medicine and science in sports and exercise, 46(10), 1990-1998.
[ 4 ]   Ryan ,  M .  P.  ( 2008 ) .  The  an t i dep ressan t  effec t s  o f  phys i ca l  ac t i v i t y :  Med ia t i ng  se l f - es teem and  se l f - efficacy  mechan i sms .  Psycho logy  &  Hea l t h ,  23 (3 ) ,  279 -307 . 
[5]  Loprinzi, P. D., & Cardinal, B. J. (2011). Association between objectively-measured physical activity and sleep, NHANES 2005–2006. Mental Health and Physical Activity, 4(2), 65-69.

Metaanaliza obejmująca ok. 7 letnią obserwację ponad 
26 6  t y s i ę c y  o s ó b  w y k a z a ł a ,  ż e  r e g u l a r n a  a k t y w n o ś ć 
fizyczna redukuje występowanie incydentów depresji aż o 17%.

http://www.krd.edu.pl
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Jaka jest najlepsza pozycja siedząca?  
Im popularniejsza jest dana dziedzina, tym więcej badań w jej obrębie się prowadzi. Bóle pleców 

to jest bardzo popularna dziedzina, łatwo więc znaleźć badania, które potwierdzą nawet najbardziej 

nieprawdopodobną tezę. Zresztą na podstawie jednego z takich badań powstała filozofia straszenia 

pacjentów zginaniem kręgosłupa. Kojarzysz grafiki na których obrazowo pokazane jest ciśnienie 

w  dyskach? I odruchowo zaczynasz się bać zwykłego siedzenia? No właśnie. 

 

Czy siedzący tryb życia = bolące plecy?  
Pomimo powszechnego przekonania że właśnie tak jest, badania naukowe mówią coś ZUPźŁNIź 

INNEGO. Nie znaleziono korelacji pomiędzy siedzącym trybem życia, a bólami dolnego odcinka 

pleców. Serio – NIź ZNALźZIONO TAKIźJ ZALź NO CI. 

 

Dlaczego więc boli, jak długo siedzę? 

Wiele osób jest przekonanych, że aby skutecznie zapobiegać dolegliwością pleców, powinni siedzieć 

w jakiejś określonej z góry - „zdrowotnej” pozycji. Tymczasem nawet sami fizjoterapeuci nie są 

w  pełni zgodni, jak taka idealna pozycja miałaby wyglądać. Nic z resztą w tym dziwnego. Każdy 

człowiek ma inną budowę ciała, inną ruchomość stawów, inną historię urazów/nawyków/przekonań. 

Dla każdego człowieka inaczej wygląda pozycja NźUTRALNA. Nie „prawidłowa. Nie „zdrowotna”. 

Nie „ergonomiczna”. Neutralna. Czy siedzenie w niej uchroni nas przed bólami? Niestety nie. Nawet 

najwygodniejsza pozycja utrzymywana zbyt długo będzie wpływała negatywnie na nasze ciało. 

Pomimo tego, iż nie ma zgodności, co do wyglądu idealnej pozycji siedzącej, wciąż 

prowadzone są badania próbujące udowodnić zasadność stosowania sprzętów pomagających ją 

utrzymać. Żirmy prześcigają się w produktach mających poprawić ergonomię siedzenia. Podkładki 

pod stopy, fotele, podpórki, półeczki, poduszeczki… Wszystko, aby było „bardziej zdrowo”.  

Wszystko jednak wskazuje na to, iż stara maksyma „ruch to zdrowie” jest dziś bardziej 

aktualna, niż kiedykolwiek. Nawet najlepszy fotel nie uchroni przed bólem, jeśli będzie się w nim 

siedzieć zbyt długo bez ruchu. Bo to właśnie w bezruchu upatruje się przyczyny dolegliwości 

bólowych. Wszystko jedno, jakiej pozycji ten bezruch dotyczy. 

 

To w końcu siedzenie szkodzi, czy nie? 

Pomiędzy siedzącym trybem życia, a bólami pleców nie znaleziono korelacji. Udowodniono za to 

powiązanie wielu poważnych chorób z brakiem ruchu. Otyłość i cukrzyca to tylko wierzchołek góry 

lodowej. Tuż pod powierzchnią czają się rozmaite formy raka, a nawet śmierć. 



W tej perspektywie zwykły ból z nie ruszania brzmi, jak przysłowiowy „pikuś”. 

 

Jak żyć, pani magister? 

Różnorodnie! Zadbać o to, żeby częste zmiany pozycji stały się nawykiem. Przestać obawiać się 

ruchu. Dokonywać świadomych wyborów (winda vs schody, market samochodem vs lokalny sklep 

piechotą, popołudnie przed telewizorem vs popołudnie na spacerze). Zacząć od rzeczy małych, ale 

robionych często - to właśnie one będą stanowiły największą dźwignię jeśli chodzi o zmianę 

samopoczucia. 
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Choć to zaskakujące, pomimo wielu przeprowadzonych badań, nie znaleziono korelacji pomiędzy siedzącym trybem życia, 
a bólami pleców [1]. Nie, to nie jest błąd w druku. Naprawdę jedno nie łączy się z drugim! [2]
Co więcej, siedzenie w „nieprawidłowej” pozycji również nie zwiększa takiego ryzyka. Być może dlatego, że nie wiadomo 
jak wygląda ta „prawidłowa” [3].

Kluczem  wydaje  się  być  słowo DŁUGO [5].   Nawet najlepsza  pozycja nie zmieniana  przez długi  czas może    skutkować 
bólem pleców [4].   Bezpośrednią przyczyną nie jest  jednak pozycja sama w sobie, ale fakt  długotrwałego napięcia mięśni,
                                                                                                                                                                                    aby ją utrzymać.

Mogłoby  się  wydawać,  że  wygodny,  ergonomiczny fotel rozwiąże  wszystkie problemy  wynikające z przeciążenia ciała. 
Niestety tak nie jest [5]. Wygodny fotel sprawi, że będzie… wygodnie przez jakiś czas. Nie zmienia to faktu, że długotrwałe 
pozostawanie w bezruchu jest szkodliwe [6,7].

Siedzę, więc boli?

Dlaczego więc boli, jak długo siedzę?

Może fotel pomoże?

Pomiędzy  siedzącym trybem  życia, a  bólami pleców nie  znaleziono korelacji [1].  Udowodniono za to  powiązanie  wielu 
poważnych chorób z brakiem ruchu. Otyłość i cukrzyca to tylko wierzchołek góry lodowej [8]. Tuż pod powierzchnią czają 
się rozmaite formy raka, a nawet śmierć [9,10].

Jak to? Przecież „nie znaleziono korelacji…”

JAKA JEST  NAJLEPSZA POZYCJA SIEDZĄCA?

W N I O S E K ?  N A J L E P S Z A  P O Z Y C J A  S I E D Z Ą C A  T O

Projekt i wykonanie:

[11]

Zadanie „GO!PhD” jest współfinansowane w ramach umowy MNiSW/2018/BM/287 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację zadania 
publicznego w 2018 r. pod nazwą „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego”.



12 

Bibliografia: 

1. Loprinzi, P. D. & Cardinal, B. J. Association between objectively-measured physical activity and sleep, NHANES 

2005-2006. Ment. Health Phys. Act. (2011). doi:10.1016/j.mhpa.2011.08.001 

2. Larun, L., Brurberg, K. G., Odgaard-Jensen, J. & Price, J. R. Cochrane Review: Exercise therapy for chronic 

fatigue syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews (2016). doi:10.1002/14651858.CD003200.pub3 

3. Rathore, A. & Lom, B. The effects of chronic and acute physical activity on working memory performance in 

healthy participants: A systematic review with meta-analysis of randomized controlled trials. Syst. Rev. (2017). 

doi:10.1186/s13643-017-0514-7 

4. Herring, M. P., O’Connor, P. J. & Dishman, R. K. Self-esteem mediates associations of physical activity with 

anxiety in college women. Med. Sci. Sports Exerc. (2014). doi:10.1249/MSS.0000000000000323 

5. Schuch, F. B. et al. Physical activity and incident depression: A meta-analysis of prospective cohort studies. Am. 

J. Psychiatry 175, 631–648 (2018). 

6. Kyu, H. H. et al. Physical activity and risk of breast cancer, colon cancer, diabetes, ischemic heart disease, and 

ischemic stroke events: Systematic review and dose-response meta-analysis for the Global Burden of Disease 

Study 2013. BMJ (Online) (2016). doi:10.1136/bmj.i3857 

7. Pedersen, B. K. & Saltin, B. Exercise as medicine - Evidence for prescribing exercise as therapy in 26 different 

chronic diseases. Scand. J. Med. Sci. Sport. (2015). doi:10.1111/sms.12581 

8. Xu, J., Lombardi, G., Jiao, W. & Banfi, G. Effects of Exercise on Bone Status in Female Subjects, from Young 

Girls to Postmenopausal Women: An Overview of Systematic Reviews and Meta-Analyses. Sport. Med. 46, 1165–

1182 (2016). 

9. Shiri, R. & Falah-Hassani, K. Does leisure time physical activity protect against low back pain? Systematic review 

and meta-analysis of 36 prospective cohort studies. Br. J. Sports Med. 51, 1410–1418 (2017). 

10. McGuinness, M. B. et al. Physical Activity and Age-related Macular Degeneration: A Systematic Literature 

Review and Meta-analysis. Am. J. Ophthalmol. 180, 29–38 (2017). 

11. Ekelund, U. et al. Does physical activity attenuate, or even eliminate, the detrimental association of sitting time 

with mortality? A harmonised meta-analysis of data from more than 1 million men and women. Lancet 388, 1302–

1310 (2016). 

12. Kim, J., Im, J. S. & Choi, Y. H. Objectively measured sedentary behavior and moderate-to-vigorous physical 

activity on the health-related quality of life in US adults: The National Health and Nutrition Examination Survey 

2003–2006. Qual. Life Res. 26, 1315–1326 (2017). 

 

Projekt i opracowanie merytoryczne: Marcin Błaszcz 

Wykonanie graficzne:  Katarzyna Dobrakowska 

 

 




