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Zgodnie z danymi epidemiologiczny-
mi, liczba pacjentów leczonych dializami 
w Polsce  corocznie  zwiększa  się  o  około 
5%, zaś hemodializa pozostaje najbardziej 
powszechną  formą  leczenia  nerkozastęp-
czego  [1].  Pacjenci  z  przewlekłą  chorobą 
nerek, w  tym dializowani,  stanowią  grupę 
mało aktywną fizycznie  [2]. Zgodnie z da-
nymi Światowej Organizacji Zdrowia (World 
Health Organization, WHO), brak aktywno-
ści  fizycznej  jest  czwartą  co  do  częstości 
przyczyną  zgonów  na  świecie  [3].  Hemo-
dializoterapia wiąże się ze stosunkowo du-
żym ryzykiem zgonu [4]. Oczywiście, mała 
aktywność  fizyczna  nie  tłumaczy  w  pełni 
dużej umieralności pacjentów hemodializo-
wanych, ale  istnieją przesłanki, by sądzić, 
że zwiększenie poziomu aktywności fizycz-
nej tej grupy pacjentów pozytywnie wpływa 
na  ich  stan  zdrowia,  jakość  życia,  a  po-
średnio  także  na  koszty  opieki  nad  tymi 
pacjentami.  Powoduje  to,  że  w  ostatnich 
latach pojawia się dużo prac dotyczących 
aktywności  fizycznej  u  pacjentów  podda-
wanych hemodializoterapii. Celem naszej 
pracy  jest  omówienie  korzyści  płynących 
z aktywności fizycznej w tej grupie chorych, 
zagrożeń z nią związanych oraz przedsta-
wienie podstawowych zasad prowadzenia 
tego typu treningu.

Korzyści z aktywności fizycznej
Chorzy  hemodializowani  cechują  się 

zwiększonym  ryzykiem  sercowo-naczy-
niowym.  Powszechnie  wiadomo,  że  ak-
tywność  fizyczna  korzystnie  wpływa  na 
tradycyjne czynniki ryzyka sercowo-naczy-
niowego,  jak  nadciśnienie  tętnicze,  zabu-
rzenia  gospodarki  węglowodanowej,  czy 
dyslipidemia [5,6].

Aktywność  fizyczna  może  wpływać 
korzystnie  także  poprzez  zmniejszenie 
insulinooporności,  która  jest  częstym  zja-
wiskiem  u  pacjentów  ze  schyłkową  nie-
wydolnością  nerek  [7].  Insulinooporność 
sprzyja  dysfunkcji  śródbłonka,  ma  wpływ 
na sztywność  tętnic  i masę mięśnia  lewej 
komory  serca  i  w  konsekwencji  zwiększa 
śmiertelność  z  przyczyn  sercowo-naczy-
niowych wśród  chorych  dializowanych  [8-
11]. Ponadto insulinooporność przyspiesza 
katabolizm  białek  tkanki  mięśniowej,  co 
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(NeFRol. dIAl. pol. 2017, 21, 173-175)
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prowadzi do niedożywienia białkowo-kalo-
rycznego  (protein  energy  wasting,  PEW) 
[8,12]. Dodatkowo, wykazano, że u pacjen-
tów  hemodializowanych  insulinooporność 
wiąże  się  z  obecnością  stanu  zapalnego, 
przyspieszającego  postęp  chorób  serco-
wo-naczyniowych,  niedożywienia  i  wiążą-
cego  się  ze  zwiększeniem  śmiertelności 
[13]. Mała aktywność fizyczna jest jednym 
z  czynników  odpowiedzialnych  za  wystą-
pienie insulinooporności u osób z przewle-
kłą chorobą nerek [2]. 

Udowodniono,  że  ćwiczenia  fizyczne 
podczas  zabiegu  hemodializy  korzystnie 
wpływają na jego efektywność, nie pogar-
szając  jednocześnie bezpieczeństwa cho-
rych [14].

Trening  fizyczny  korzystnie  wpływa 
na  sprawność  fizyczną  i  masę  oraz  siłę 
mięśniową  pacjentów  leczonych  nerkoza-
stępczo [15,16]. Prowadzi do zmniejszenia 
ryzyka upadków [17]. Z aktywnością fizycz-
ną wiąże się także poprawa czynności po-
znawczych i jakości interakcji społecznych 
[15]. Wszystko to przekłada się na codzien-
ne funkcjonowanie chorych i ich jakość ży-
cia [18].

Zagrożenia związane z aktywnością 
fizyczną i ograniczenia w jej realizacji

Część  pacjentów  ze względu  na  stan 
zdrowia  nie  jest  zdolna  do  udziału  w  tre-
ningach. Pozostali mogą być włączani  do 
programów  treningowych  po  wyklucze-
niu  przeciwwskazań.  Po  pierwsze  należy 
uwzględnić stan układu krążenia. Z wysił-
kiem  fizycznym  może  wiązać  się  ryzyko 
niedokrwienia mięśnia serca, nadmiernego 
wzrostu ciśnienia tętniczego, czy zaburzeń 
rytmu serca. Przed  rozpoczęciem progra-
mu treningowego ważna jest zatem ocena 
kardiologiczna. W związku z zaburzeniami 
gospodarki  wapniowo-fosforanowej,  wtór-
ną  nadczynnością  przytarczyc  i  osteody-
strofią  nerkową,  może  być  zwiększone 
ryzyko  urazów  i  uszkodzeń  elementów 
układu  ruchu.  Również  cukrzyca,  jej  po-
wikłania  i  związane  z  nimi  ograniczenie 
sprawności zwiększają ryzyko towarzyszą-
ce aktywności fizycznej. Ponadto, planując 
trening  trzeba  uwzględnić  ryzyko  uszko-
dzenia przetoki tętniczo-żylnej [19,20]. 
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Do przeciwwskazań do treningu należą 
znaczne zaburzenia elektrolitowe, wartości 
ciśnienia tętniczego > 180/105 mmHg, nie-
wydolność serca, wady zastawkowe serca, 
niestabilna  choroba  niedokrwienna  serca, 
groźne zaburzenia  rytmu serca. Nie nale-
ży także prowadzić intensywnych ćwiczeń 
w  przypadku  podwyższonej  temperatury 
ciała  (powyżej  38˚C),  zaawansowanych 
chorób  kości  i  niestabilności  hemodyna-
micznej podczas zabiegu HD. Źle funkcjo-
nująca przetoka tętniczo-żylna czy cewnik 
mogą  być  także  przeciwwskazaniem  do 
rozpoczęcia ćwiczeń fizycznych [19,21]. 

Z  punktu  widzenia  pacjentów,  najbar-
dziej uciążliwą przeszkodą dla aktywności 
fizycznej  jest  zmęczenie  i  duszność.  Nie 
można  zapominać  o  barierach  psychicz-
nych.  Pacjenci  często  nie  są  zaintereso-
wani treningiem i brakuje im motywacji [3]. 
W tym kontekście ważne jest  oddziaływa-
nie ze strony personelu medycznego [22]. 
Badania dowodzą, że dobrze zaplanowany 
trening,  uwzględniający  ryzyko  związane 
z  aktywnością  fizyczną,  jest  bezpieczny 
i dobrze tolerowany przez chorych [23,24]. 

Zasady treningu
Wyniki badań z ostatnich kilku  lat wy-

kazały  korzyści  zarówno  z  ćwiczeń  wy-
trzymałościowych  [25],  jak  i  oporowych 
[23,26]. Także trening łączący oba rodzaje 
ćwiczeń  był  korzystny  [16].  Intensywność 
treningu powinna być stopniowo zwiększa-
na, wraz z poprawą wydolności pacjentów 
[16,26].  Wydaje  się,  że  im  dłuższy  czas 
programu treningowego, tym lepiej, w jed-
nym z badań program prowadzono nawet 
przez  5  lat  [16].  Ze  względu  na  nadzór 
nad  pacjentem,  relatywnie  najłatwiej  jest 
prowadzić trening podczas zabiegu hemo-
dializy (t.zw. intradialytic training). W takich 
warunkach  trening  prowadzi  się  podczas 
pierwszych 1-2 godzin zabiegu. Czas trwa-
nia pojedynczej sesji treningowej trwa od 
20  minut  [23]  do  godziny  [16].  Z  drugiej 
strony,  czas  spędzony  podczas  hemodia-
lizy stanowi  jedynie około 10 %  tygodnia. 
Postuluje  się  zatem  potrzebę  aktywności 
fizycznej w czasie spędzanym poza stacją 
dializ (t.zw. interdialytic training) [3]. W ba-
daniu Tao i wsp. [22] wykazano możliwość 
prowadzenia takiego treningu, jak również 
jego  skuteczność  u  stabilnych  pacjentów 
poddawanych  przewlekłej  hemodializote-
rapii. Problemem w warunkach domowych 
jest  utrzymanie  motywacji  do  ćwiczeń  – 
w cytowanym badaniu korzystny okazał się 
nadzór pielęgniarski.

Przed przystąpieniem do regularnej ak-
tywności  fizycznej  niezbędne  jest  dokład-
ne badanie internistyczne, ortopedyczne, 
neurologiczne  oraz    powinien  być  prze-
prowadzony  test  wysiłkowy  na  bieżni  lub 
cykloergometrze.  Decyzja  o  ostatecznej 
kwalifikacji pacjenta do treningu fizycznego 
powinna być wspólnie podjęta przez leka-
rza nefrologa i fizjoterapeutę. 

Dobierając  intensywność  ćwiczeń  na-
leży  pamiętać  o  zasadzie  stopniowania 
wysiłku,  zaczynając  od  prostych,  lekkich 
ćwiczeń, kończąc na trudniejszych o więk-
szym  natężeniu.  Nie  należy  jednak  prze-
kraczać 85% maksymalnej częstości tętna 

(HRmax), osiągniętego podczas testu wy-
siłkowego. Początkowo ćwiczenia powinny 
trwać krótko, kilka minut i w miarę adaptacji 
pacjenta do wysiłku należy wydłużać czas 
ćwiczeń. 

Podczas hemodializ najlepiej jest pro-
wadzić trening w ciągu pierwszych dwóch 
godzin  zabiegu,  bądź  do  osiągnięcia  po-
ziomu ultrafiltracji  2,5  l. Ćwiczenia  należy 
wykonywać  pod  nadzorem  fizjoterapeuty, 
co gwarantuje bezpieczeństwo przeprowa-
dzanych ćwiczeń. 

Ze względu  na  charakter  zabiegu  he-
modializy  ćwiczenia  można  prowadzić 
w  następujących  pozycjach  wyjściowych: 
w leżeniu tyłem, w pozycji półsiedzącej lub 
siedzącej [21]. Treningi powinny mieć cha-
rakter wytrzymałościowy angażujący duże 
grupy  mięśniowe  z  dodatkiem  ćwiczeń 
z  progresywnie  wzrastającym  oporem. 
Preferowana  jest  umiarkowana  intensyw-
ność  wykonywanych  ćwiczeń.  Każdora-
zowo sesja treningowa powinna zaczynać 
się  od  5  minutowej  rozgrzewki,  po  czym 
następuje część właściwa zajęć i na koniec 
ćwiczenia  wyciszające:  oddechowe  i  roz-
luźniające.  Do  ćwiczeń  można  użyć  róż-
nego rodzaju sprzętu takiego jak: ciężarki, 
elastyczne taśmy rehabilitacyjne czy cyklo-
ergometr zamontowany na  łóżku pacjenta 
do  ćwiczeń  kończyn  dolnych  [16,27].  Pa-
cjenci w trakcie zabiegu mogą wykonywać 
lekkie  ćwiczenia  na  poprawę  koordynacji 
czy ćwiczenia izometryczne z użyciem ma-
łej miękkiej piłeczki na przykład na mięsień 
czworogłowy [20]. 

Podczas  zabiegu  hemodializy  głów-
nie  ćwiczone  są  kończyny  dolne,  jednak-
że można także ćwiczyć kończę górną po 
stronie bez przetoki  tętniczo-żylnej  z uży-
ciem hantli lub taśm elastycznych [28]. 

Prowadzenie ćwiczeń w dni bez hemo-
dializ  umożliwia  ich  większe  zróżnicowa-
nie, ze względu na możliwość skorzystania 
z sali gimnastycznej, bieżni, siłowni, base-
nu czy parku. Poleca się chorym spacery 
na świeżym powietrzu, nordic walking, uży-
wanie  schodów  zamiast  windy  czy  jazdę 
na rowerze stacjonarnym w domu. Można 
zastosować trening marszowy ze stopnio-
wym wydłużaniem dystansu.

Zalecane  jest  również  codzienne  po-
dejmowanie  wysiłku  fizycznego  o  umiar-
kowanej intensywności przez 30 minut, ze 
względu na liczne korzyści takie jak: zwięk-
szenie  siły  mięśniowej,  mniejsze  uczucie 
ogólnego osłabienia czy osiągnięcie więk-
szej niezależności w wykonywaniu czynno-
ści dnia codziennego. 

W trakcie regularnych treningów fizycz-
nych,  należy  systematycznie  sprawdzać 
efekty prowadzonych ćwiczeń. Poleca się 
wykonywanie badania jakości życia za po-
mocą  kwestionariusza  SF36  i  dokonywa-
nie pomiaru oceny maksymalnego zużycia 
tlenu VO2max podczas testu wysiłkowego 
przy  użyciu  analizatora  wydychanych  ga-
zów. 

Jeżeli VO2max wynosi mniej niż 17 ml/
kg m.c./min u pacjenta, świadczy to o du-
żym ryzyku śmiertelności. Według zaleceń 
NKF KDOQI (The National Kidney Founda-
tion Kidney Disease Outcomes Quality Ini-
tiative) powyższe badania należy wykony-

wać co 6 miesięcy [27]. Do oceny poprawy 
wydolności fizycznej można także zastoso-
wać sześciominutowy test chodu (6-Minute 
Walk Test, 6MWT) powszechnie stosowa-
ny w rehabilitacji. Można również stosować 
test Wstań i Idź (Timed Up and Go, TUG) 
lub  test  szybkiego  wstawania  z  krzesła 
i siadania w ciągu 60 sekund (STS60). 

Podczas zabiegu HD pacjent powinien 
być  podłączony  do monitora  rejestrujące-
go  zapis  EKG,  tętno  i  ciśnienie  tętnicze 
pacjenta,  aby  móc  kontrolować  te  para-
metry  podczas  ćwiczeń.  Docelowe  tętno, 
czyli  tętno  treningowe pacjenta może być 
wyliczone ze wzoru Karvonena, który służy 
do  ustalenia  odpowiedniej  intensywności 
wysiłku  [16,29]. Wzór  ten wygląda  nastę-
pująco:

TT = Tsp. + (Tmax. – Tsp.   40 – 80%) 
gdzie:
TT – tętno treningowe 
Tmax  –  maksymalne  tętno  uzyskane 

w teście wysiłkowym
Tsp – tętno spoczynkowe 
Dla  regularnie  ćwiczącego  pacjenta 

docelowo  ćwiczenia  podczas  hemodializ 
powinny trwać od 45 do 60 minut, a ich in-
tensywność powinna odpowiadać wartości 
tętna  treningowego,  ustalonego  indywidu-
alnie na podstawie wzoru Karvonena. 

Aby  na  bieżąco  sprawdzać  stan  ak-
tywności pacjentów poza dniami hemodia-
liz  można  użyć  specjalnych  krokomierzy. 
W  dni  bez  dializ  pacjenci  mogą  nie  tylko 
ćwiczyć sami w domu czy na świeżym po-
wietrzu, mogą  także  uczestniczyć w  nad-
zorowanych treningach na dziennych 
oddziałach  rehabilitacji.  W  skład  takiego 
treningu powinna wejść krótka rozgrzewka 
z  ćwiczeniami  rozciągającymi,  a  następ-
nie  jazda  na  cykloergometrze  lub  marsz 
na bieżni z prędkością 2-3 km/h. Podczas 
takiego  treningu  nadzorowanego  przez 
fizjoterapeutę  należy  monitorować  tętno 
pacjenta, ciśnienie tętnicze, saturację i su-
biektywne odczucie  natężenia wysiłku wg 
skali Borga.  

Najważniejszą zasadą w prowadzeniu 
treningu  u  pacjentów  hemodializowanych 
jest  indywidualne  podejście  do  pacjenta, 
uwzględniające  określoną  tolerancję  wy-
siłku  danego  pacjenta  i  obecność  chorób 
współistniejących. Dlatego  tak ważne  jest 
wnikliwe  badanie  każdego  chorego  i  me-
dyczny nadzór podczas treningów. Do tego 
przydatny  jest  interdyscyplinarny  zespół, 
w skład którego mieli by wchodzić:  lekarz 
nefrolog,  fizjoterapeuta,  pielęgniarka,  le-
karz medycyny sportowej i trener personal-
ny [20]. Przykładowe programy treningowe 
można  znaleźć  w  oddzielnych  opracowa-
niach [30]

podsumowanie
Aktywność  fizyczna wywiera  wielokie-

runkowy  korzystny  wpływ  na  stan  zdro-
wia  i  jakość  życia  pacjentów  leczonych 
hemodializami.  Jednak,  planując  trening, 
w trosce o bezpieczeństwo pacjenta, trze-
ba  indywidualnie uwzględnić ograniczenia 
pacjenta  i  ryzyko związane z aktywnością 
fizyczną. Problemem wydaje się także brak 
przekonania o potrzebie aktywności fizycz-
nej i motywacji ze strony zarówno pacjen-

A. Szymańska i wsp.
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tów,  jak  i  personelu  sprawującego opiekę 
medyczną. Optymalnym rozwiązaniem wy-
daje  się  stworzenie  interdyscyplinarnych 
zespołów  specjalistów  zaangażowanych 
w kompleksową rehabilitację tej grupy pa-
cjentów. W skład takich zespołów powinni 
wejść lekarze nefrolodzy, pielęgniarki, fizjo-
terapeuci, oraz psycholodzy.
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