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Rozdział 1

Teoretyczno – empiryczne
podstawy pracy

1.1. Zdolności motoryczne człowieka
i ich znaczenie w sprawności ukierunkowanej
na zdrowie (H-RF)
Nie wnikając w specyfikę określonych zdolności motorycznych człowieka, wynikających z charakteru ich biologicznego podłoża, wyróżnia się w ich
obrębie trzy grupy (Raczek, 2010):
1.
2.

3.

Zdolności kondycyjne (energetyczne) – zdeterminowane głównie procesami energetyczności i motywacyjnymi oraz morfo-strukturalnymi.
Zdolności koordynacyjne (informacyjne) – zdeterminowane głównie
procesami sterująco-regulacyjnymi, a zwłaszcza neuro-sensorycznymi
i psychicznymi.
Zdolności kompleksowe (hybrydowe) – zdeterminowane wspomnianymi czynnikami, ale bez wyraźnej determinanty.

Do zdolności kondycyjnych (energetycznych) zalicza się zdolności siłowe, szybkościowe i wytrzymałościowe. Zarówno zdolności siłowe jak i szybkościowe mają podobne podłoże energetyczne, głównie beztlenowe, niekwasomlekowe, a energia dostarczana do komórek mięśniowych pochodzi z rozpadu
fosfokreatyny. Natomiast źródła energii zdolności wytrzymałościowych związane są z cyklem przemian oddechowych – powstałych głównie w wyniku metabolizmu węglowodanów i wolnych kwasów tłuszczowych (Kozłowski, 1986).
Niewielkie różnice uwidaczniają się również w zakresie głównych predyspozycji zdolności siłowych i szybkościowych. Do czynników wspólnych zaliczyć można: strukturę włókien mięśniowych (stosunek włókien szybkokurczliwych – FT do wolnokurczliwych – ST) i maksymalną moc anaerobową
7
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niekwasomlekową (MMA), a do różnicujących pobudliwość nerwowo-mięśniową i sprawność niektórych enzymów stymulujących glikolizę. Natomiast
do głównych predyspozycji zdolności wytrzymałościowych zalicza się maksymalne pochłanianie tlenu (V̇ O2 max) (Szopa i in., 1996).
Siła mięśniowa rozumiana jest najczęściej jako właściwość człowieka
wyrażająca się „zdolnością do pokonywania oporów zewnętrznych lub przeciwstawiania się im, będąca efektem skurczu mięśni” (Ważny, 1977). Według
przedstawicieli krakowskiej szkoły antropomotoryki „zdolności siłowe określają możliwości organizmu w zakresie pokonywania oporu zewnętrznego lub oporu
własnego ciała w warunkach statyki lub ruchach o małej prędkości i znacznej
intensywności” (Szopa i in., 1996). W obrębie zdolności siłowych wyróżnia
się maksymalną siłę statyczną, absolutną i lokalną, oraz siłę eksplozywną lub
dynamiczną, która jest podstawą rozwoju zdolności szybkościowych.
Zewnętrznym przejawem motoryczności jest sprawność fizyczna, która
jest zwykle definiowana jako zdolność do wykonywania różnych czynności
i zadań ruchowych wymagających przede wszystkim siły, szybkości, wytrzymałości i koordynacji. Często też zastępowana jest pojęciem sprawność motoryczna (Przewęda, 1985).
Oryginalna koncepcja nowego spojrzenia na sprawność fizyczną człowieka powstała w latach 80-tych ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych,
gdzie lansuje się ideę sprawności w relacji do zdrowia (Health – Related Fitness, w skrócie H-RF) (Bouchard i Shephard, 1994). Takie zdrowotne rozumienie sprawności fizycznej człowieka daje „możliwość osiągania optymalnej
jakości życia” (Franks, 1994) i jest bardzo bliskie definicji zdrowia.
W myśl tych założeń zakres sprawności ukierunkowanej na zdrowie
(H-RF) jest wieloaspektowy. Jako najważniejsze elementy jej struktury
Bouchard i Shephard (1994) wymieniają komponenty:
-

morfologiczne (należna masa ciała, skład ciała, tkanka tłuszczowa i jej
dystrybucja, gęstość tkanki kostnej, gibkość),
mięśniowe (siła mięśni oraz rozwijana przez nie moc i wytrzymałość),
motoryczne (zwinność, równowaga, koordynacja i szybkość ruchu),
krążeniowo-oddechowe (wydolność oddechowa,m maksymalna moc aerobowa, sprawność serca i płuc oraz ciśnienie tętnicze krwi),
metaboliczne (tolerancja glukozy, metabolizm lipidowy i lipoproteinowy).

Należy podkreślić, że idea H-RF jest w ogólnych zarysach zgodna z przyjętą w antropomotoryce koncepcją zdolności motorycznych, jako potencjalnych właściwości motorycznych człowieka (Osiński, 2003). Idea sprawności
8
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fizycznej w relacji do zdrowia wkomponowuje się do kompleksowego, holistycznego modelu zdrowia, a także teorii treningu zdrowotnego. Jej stan bowiem staje się swoistym miernikiem zdrowia pozytywnego (Mynarski i in., 2007).
Niedostatki w sprawności fizycznej obniżają możliwości funkcjonowania
i skuteczność procesów przystosowawczych człowieka. Z kolei podstawowym
warunkiem wysokiego poziomu sprawności fizycznej jest dobre funkcjonowanie wszystkich narządów i układów współdecydujących o sprawności, a jednocześnie o zdrowiu człowieka. Trzeba wyraźnie podkreślić, że znaczenie sprawności fizycznej jest wielostronne, nie tylko zdrowotne w sensie fizycznym, ale
także psychicznym i społecznym. Już sama świadomość, że jest się sprawnym,
może być ważna dla samopoczucia danej osoby (Jopkiewicz i in., 2011).
Należy jednak podkreślić, że jeden lub nawet kilka przejawów spośród
pozytywnych mierników, nie może być podstawą pełnej diagnostyki zdrowia. Określenie wielkości procentowego znaczenia zarówno sprawności motorycznej, jak i aktywności fizycznej dla zdrowia jest niemożliwe, ale ich udział
w utrzymaniu i pomnażaniu zdrowia jest jednak bezdyskusyjny w każdym
okresie życia człowieka (Drabik, 2006).
1.2. Cykl rozwoju i regresu sprawności fizycznej
człowieka a jakość życia
w okresie późnej dorosłości
Rozpatrując zmiany w rozwoju biologicznym człowieka można zaobserwować, iż ma on charakter etapowy gdyż organizm przechodzi kolejne stadia
w ściśle określonym, nieodwracalnym kierunku. Rozpatruje się go zwykle
jako wzrastanie i dojrzewanie, ponieważ kończy się uformowaniem osobnika
w pełni wyrośniętego, dojrzałego, sprawnego fizycznie i zdolnego do przedłużenia gatunku przez wydanie potomstwa. Istotne jest także to, że późniejsze
stadia rozwoju osobniczego są związane z wcześniejszymi.
Można wyróżnić fizyczną, psychiczną, socjalną i kulturową ontogenezę
człowieka. Mimo iż przebiegają w tym samym czasie i są ze sobą powiązane, to
tylko z pozoru są równoległe. W okresie młodości istnieje wyraźne wzajemne
wspomaganie się strony biologicznej i kulturowej na bazie istnienia społeczności rodzinnej, lokalnej i państwowej (Wolański i Siniarska, 2001). Wzajemnie się one wspierają w kształtowaniu kolejnych etapów dojrzałości osobniczej (uzyskania niezależności fizycznej organizmu – około 6-7 roku życia),
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gatunkowej (uzyskania możliwości rozrodu – około 14-16 roku życia) i socjalnej (założenia rodziny i opieki nad potomstwem – zazwyczaj po 20 roku
życia).
Zakończenie dojrzewania płciowego oraz ukształtowanie się dorosłych
wymiarów i proporcji ciała nie oznacza stabilizacji. Wszystkie cechy wykazujące okres rozwoju progresywnego po uzyskaniu wielkości maksymalnej
bądź optymalnej ulegają następnie stopniowemu regresowi. Rozwój osobniczy, zgodnie ze specyfiką gatunku zostaje spełniony wraz z wydaniem i wychowaniem potomstwa. Już w stadium rozrodu następuje stopniowy regres
struktur i funkcji organizmu. Regres właściwości biologicznych nie następuje
jednocześnie dla wszystkich struktur i funkcji. Jest to samoregulacyjny proces determinowany jego wyposażeniem genetycznym, dokonujący się kolejno
w zależności od aktualnych potrzeb, stylu i trybu życia danego osobnika.
Powszechnie przyjmuje się, iż ocena rozwoju osobniczego dokonywana
w oparciu o właściwości czynnościowe lepiej charakteryzuje jego przystosowanie do warunków życia niż ocena morfologiczna. Oczywiście rozwój czynnościowy człowieka jest związany z innymi aspektami ontogenezy, najwyraźniej
z jego rozwojem morfologicznym, fizjologicznym i psychicznym (Wolański
i Pařizkova, 1976). Jest to związek dynamiczny, a zależność zwrotna, tzn. taka,
jaka istnieje w żywym organizmie między morfologią a funkcją, kiedy rozwój
struktury decyduje o czynności, a czynność kształtuje strukturę.
1.2.1.Progres i regres w rozwoju osobniczym
Zakończenie dojrzewania płciowego oraz ukształtowanie się dorosłych
wymiarów i proporcji ciała nie oznacza stabilizacji, gdyż wszystkie cechy wykazujące okres rozwoju progresywnego po uzyskaniu wielkości maksymalnej
bądź optymalnej ulegają następnie stopniowemu regresowi. Wiek, w którym
osiągane są wielkości szczytowe poszczególnych cech organizmu jest bardzo
różny. Spośród badanych przez Wolańskiego (1983) różnych cech i zdolności
najwcześniej osiągają wielkość szczytową dokładność ruchów, gibkość kręgosłupa, siła dynamiczna i zwinność, później inne zdolności psychomotoryczne
(koordynacyjne), a najpóźniej cechy somatyczne.
Poszczególne właściwości organizmu rozwijają się w odmiennym tempie
i w różnym wieku osiągają szczyt rozwoju. Wcześniej rozwija się i uzyskuje maksimum rozwoju poczucie równowagi – aby stanąć na dwóch kończynach wydając walkę prawu grawitacji, później – siła mięśniowa konieczna do
pozyskania żywności i innych funkcji związanych z obroną swego istnienia
10
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(Wolański, 1984). W odpowiedniej kolejności doskonalą się i osiągają szczyt
swoich możliwości odpowiednie funkcje organizmu wraz ze strukturami będącymi ich podstawą. Gdy dana funkcja przestaje odgrywać ważną rolę lub
gdy jej znaczenie maleje, rozpoczyna się jej regres. W krańcowym wypadku
prowadzi to niemal do zaniku danej nie stosowanej funkcji, a częściowo struktur będących jej podstawą (Wolański, 1984). W zasadzie nie istnieje trwanie
w zastoju, w organizmach żywych rozwój progresywny jest alternatywą regresu (Wolański i Siniarska, 2001).
Wzrastająca w czasie rozwoju wysokość ciała, zaczyna zmniejszać się już
około 40 roku życia (Jopkiewicz, 1988). W wieku 20-25 lat zaczyna zmniejszać się ciężar mózgowia, od około 20 roku życia maleje przemiana materii.
Wielkość siły mięśniowej osiąga swój szczyt w wieku 20-30 lat, a następnie
systematycznie spada tak, że w wieku 60-69 lat stanowi od 50 do 70% siły
uzyskanej w wieku 20-29 lat, przy czym występują tu znaczne różnice w odniesieniu do różnych mięśni (Promińska, 1985).
Tempo rozwoju, wiek osiągania szczytowej wielkości danej cechy czy
zdolności i szybkość zmian regresywnych są zapewne ze sobą powiązane właściwościami samoregulacji organizmu, ale także ma na to wpływ styl i tryb
życia człowieka oraz środowisko zewnętrzne. Stąd różnice, jakie występują
między różnymi populacjami oraz w danej populacji z pokolenia na pokolenie, zależą od zmian w środowisku naturalnym i społeczno-kulturowym.
Właściwości długo podtrzymywane, funkcje ciągle pełnione, bardzo późno
osiągają szczyt rozwoju i jedynie w niewielkim stopniu ulegają regresowi. Do
nich należą na przykład wymiary ręki i jej siła czy wymiary szczęki i żuchwy.
Ręki używamy bowiem stale do najróżniejszych czynności: pracy, jedzenia,
witania się itp. Także szczęka i żuchwa są w stałym użyciu, gdy mówimy lub
jemy. Nic dziwnego, że ich wymiary i inne właściwości bardzo późno ulegają
regresowi, skoro do starości są używane (Wolański i Siniarska, 2001).
1.3. Tempo rozwoju
i regresu sprawności fizycznej człowieka
Jak wiadomo, większość cech organizmów żywych w procesie ontogenezy rozwija się w określonym kierunku jedynie do pewnego momentu. Ten
jednokierunkowy rozwój nazywany jest progresywnym, ze względu na to, że
polega on na doskonaleniu się struktur i funkcji organizmu. Wyjątek stanowią tu rozmiary tkanki chrzęstnej, głębokość klatki piersiowej oraz (w populacjach cywilizowanych) ciśnienie tętnicze krwi (Wolański i Siniarska, 2001).
11
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Stąd też w zakresie różnych zdolności motorycznych niektórzy autorzy (Wolański i Pařizkova, 1976; Raczek, 1989) proponują wyróżnianie okresów sensytywnych, podkreślając, że są to okresy zwiększonej (maksymalnej, optymalnej) podatności na bodźce środowiskowe, w tym przede wszystkim trening.
Przypadają one na fazy przyspieszonego rozwoju danej cechy czy zdolności,
stanowiąc zdaniem tych Autorów naturalne biologiczne podłoże efektywniejszej stymulacji.
Osiągnięcie szczytu rozwoju danej cechy czy zdolności oznacza jednocześnie początek zmian regresywnych, gdyż nic w przyrodzie nie może bowiem istnieć bez zmian. Jednak wiek organizmu, w jakim następuje osiągnięcie szczytu rozwoju, jest nie tylko odmienny dla różnych cech i zdolności,
ale także dla tej samej cechy inny w różnych populacjach i u poszczególnych
ludzi, zależnie od ich kontaktów ze środowiskiem, sposobem żywienia, stylem
i trybem życia (Wolański i Siniarska, 2001).
Jest zapewne tak, podkreśla Wolański i Siniarska (2001), że energia życiowa ma swe granice w sensie wielkości (potencjału) i w sensie czasu trwania.
W początkowej fazie rozwoju, wraz z obniżaniem entropii, potencjał ten (być
może jej kosztem) wzrasta. Zmiany rozwojowe są wtedy szybkie, jednak wraz
z osiągnięciem pewnego optimum, dalsze jego doskonalenie wydaje się już
niemożliwe. Następuje, w skali możliwości genetycznie zdeterminowanych,
optymalne dopasowanie danego organizmu do środowiska. Ponownie więc
narasta entropia, następuje utrata potencjału życiowego i zjawisko to bywa
opisywane prawami termodynamiki (Wolański i Siniarska, 2001).
Niektórzy autorzy (Szopa i in., 1996) przyjmują umownie, że okres
stabilizacji występuje w granicach 90% wielkości ostatecznej (najlepszego
wyniku czy też najwyższego poziomu rozwoju danej zdolności). Okres taki
można jednak tylko wyróżnić w zakresie zdolności koordynacyjnych. Interpretuje się je jako kompleks właściwości psychofizycznych, zależnych głównie
od funkcji centralnego układu nerwowego, które regulują przebieg czynności ruchowych w zależności od zmieniających się warunków zewnętrznych
(Szopa i in., 1996). Warunkują one jakość przebiegu ruchu w czasie
i przestrzeni, a więc jego precyzję. Zdolności te po okresie najintensywniejszego rozwoju, który przypada między 7 a 11 rokiem życia i uzyskaniem wartości
maksymalnych w wieku 15-20 lat, utrzymują się zwykle dość długo na podobnym poziomie (Starosta, 1993).
W skali organizmu jako całości sprawia to wrażenie, że jak gdyby między 15 a 45-50 rokiem życia ma miejsce okres stabilizacji. Wolański i Siniarska (2001) podkreślają, że jest to jednak wrażenie pozornej stabilizacji.
12
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Dodatkowo wpływa na to fakt, że pewne struktury i funkcje wzajemnie się uzupełniają, a więc regres jednej z nich jest kompensowany występowaniem innej
(np. utrata poczucia równowagi zastępowana jest unikaniem sytuacji, w jakich
do utraty równowagi dojść może).
Istotnym zagadnieniem są różnice w zakresie sprawności fizycznej w ujęciu zdrowia (H-RF) kobiet i mężczyzn. Na dymorfizm płciowy w budowie
ciała, nakładają się bowiem odrębności występujące w sferze fizjologii i w obrębie psychiki. Kobiety uzyskują rezultaty najbardziej odbiegające od mężczyzn w działaniach motorycznych, wymagających wykazania się wysokim
poziomem siły i wytrzymałości. Dostrzega się natomiast pewną przewagę kobiet w niektórych czynnościach wymagających precyzji, płynności, elastyczności i obszerności ruchów w stawach, czyli tzw. gibkości. Znaczna specyfika
cechuje bowiem motoryczność kobiet, w związku z przebiegiem takich procesów biologicznych właściwych kobiecie, jak ciąża i klimakterium. Stąd też
istnieją wszelkie podstawy, aby przyjąć, że motoryczność kobiety nie jest ani
gorsza, ani lepsza aniżeli mężczyzny, ile jest po prostu inna (Astrand, 1985).
Istotne jest to, że tempo rozwoju różnych zdolności motorycznych,
a przede wszystkim dynamika zmian w okresie progresywnym jest determinowana głównie wielkością zmian cech somatycznych (skok pokwitaniowy,
wzrost masy ciała – masy mięśni u chłopców i tkanki tłuszczowej u dziewcząt).
Stąd też kobiety w zakresie różnych zdolności motorycznych, zarówno kondycyjnych jak i koordynacyjnych, szybciej od mężczyzn osiągają szczyt rozwoju
i procesy inwolucyjne przebiegają u nich wolniej (Szopa i in., 1996).
Nie ulega wątpliwości, że aktywność fizyczna wpływa przede wszystkim na poprawę ogólnej ruchliwości i jakości życia osób starszych. Pędich
(1996) podkreśla, że starość sama przez się stanowi wskazanie do aktywności
ruchowej. O obniżaniu się aktywności fizycznej z wiekiem, a w konsekwencji
o nieuchronnym końcu cyklu starzenia się decydują jednak głównie czynniki
psychiczne i społeczne.
Wielu badaczy stawia hipotezę, że to właśnie obniżenie aktywności
fizycznej jest odpowiedzialne za pogorszenie funkcjonowania różnych układów i narządów. Tego pogorszenia nie można uniknąć, ale do wielu niekorzystnych zmian przyczynia się dodatkowo zły tryb życia, w tym brak aktywności fizycznej (Drabik, 1995). Aktywność fizyczna nie wpływa na wydłużenie
życia, jednak może zmniejszać lub opóźniać wiele zmian związanych z wiekiem. W zakresie aparatu ruchu wpływa głównie na wzrost masy i siły mięśni
oraz wzrost mineralizacji i odporności kości na złamanie, a w zakresie układu
krążenia na wzrost maksymalnej pojemności wyrzutowej i minutowej serca
13
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i obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.
Ogólny obraz motoryki w okresie późnej dorosłości, czy też w okresie
zwanym „trzecim wiekiem człowieka” nosi na sobie szczególne piętno dotychczasowego trybu życia i stanu zdrowia. Bodajże w żadnym z wcześniejszych
okresów nie występują w motoryczności człowieka tak duże różnice indywidualne jak właśnie tutaj (Osiński, 1993).
Doświadczenia i eksperymenty dowodzą, że u osób ćwiczących może
zwiększać się fizjologiczna wydolność fizyczna, poprawiać praca serca, zwiększać się elastyczność ścian naczyń, polepszać sprawność zmysłów (w tym wzroku i zmysłu kinestetycznego), poprawiać się ukrwienie mózgu itd. Istnieje
pogląd, że wzmożona aktywność ruchowa jest nawet skuteczniejsza aniżeli
środki farmakologiczne czy hormonalne.
Ciekawych spostrzeżeń w tym względzie dokonali Szopa i Prus (1997),
którzy postanowili ocenić stopień reaktywności organizmu mężczyzn
62-65-letnich na trening fizyczny trwający przez 3 lata. Stwierdzili oni, że
również w tej fazie ontogenezy największą wytrenowalnością charakteryzują się zdolności siłowe, a w następnej kolejności zdolności koordynacyjne,
wytrzymałościowe i szybkościowe. Stąd też podkreślili oni, że okres późnej
dorosłości jest także okresem dużej ekosensytywności różnych zdolności
motorycznych.
Poza znaczeniem sprawności dla lepszego samopoczucia i ogólnego dobrostanu, wielu autorów podkreśla jej rolę w walce z chorobą, zwłaszcza jej
funkcje prewencyjne i terapeutyczne. Przywrócenie choremu jego sprawności
– tak istotne w postępowaniu rehabilitacyjnym – pozwala na powrót człowieka
do normalnej egzystencji. Stąd też, kiedy rozpatrujemy zmiany sprawności
fizycznej w okresie późnej dorosłości, to należy podkreślić, że jest ona warunkiem, a jednocześnie wskaźnikiem zdrowia człowieka (Przewęda, 1997).
Franks (1989) wyróżnia kilka poziomów w ocenie stanu zdrowia człowieka. Pierwszym jest medyczna diagnoza braku występowania choroby.
Drugim poziomem w ocenie stanu zdrowia jest możliwość wykonywania codziennych czynności ruchowych o charakterze lokomocji i samoobsługi, trzecim jest zdolność do systematycznej aktywności ruchowej bez nadmiernie narastającego zmęczenia. Czwartym poziomem pełni zdrowia (życia) jest wysoka
i wieloraka sprawność fizyczna, która pozwala przejść do poziomu najwyższego, umożliwiająca uczestnictwo w zawodach sportowych, rywalizowania
z innymi przy podejmowaniu trudnych i intensywnych wysiłków fizycznych
(Przewęda, 1997).
Należy przy tym pamiętać, że pomiędzy ludźmi starszymi (tak samo jak
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ludźmi w ogóle) istnieją duże różnice indywidualne, obok jednostek niedołężnych, schorowanych, nieaktywnych i samotnych istnieją ludzie starsi aktywni
i przedsiębiorczy, utrzymujący stosunki rodzinne i pozarodzinne na najwyższym poziomie. I mimo, iż warunki egzystencji we współczesnym świecie nie
wymagają od człowieka wysokiej sprawności fizycznej (siły, szybkości, wytrzymałości), to konieczna jest optymalna sprawność psychiczna i intelektualna,
odpowiedni poziom różnych zdolności koordynacyjnych, a także elementarne zdolności adaptacyjne.
Dlatego też starzenie jest procesem, który jednocześnie zależy od wielu
czynników, a tylko u niektórych osób możemy upatrywać przewagi poszczególnych elementów. U ich podstaw zawsze należy rozpatrywać właściwości
osobnicze (genetyczne, psychosomatyczne), środowiskowe (rodzina, otoczenie, zabezpieczenie finansowe) i styl życia, na który składają się nałogi, aktywność fizyczna i odżywianie. Stąd też obok terminu starzenia się rozpatrywanego w wymiarze biologicznym (fizycznym) – oznaczającego narastanie wraz
z wiekiem jednokierunkowych zmian wstecznych, należy brać pod uwagę dwa
terminy wyjaśniające te zmiany, a mianowicie (Jopkiewicz i Suliga, 2011):
1.
2.

Regres – jako rozwój w kierunku odwrotnym niż rozwój progresywny.
Zmiany inwolucyjne – dotyczące utraty ważnych dla życia funkcji,
np. drastyczne obniżenie sprawności fizycznej. Tego rodzaju przypadki
prowadzą do tzw. niedołęstwa starczego i wyraźnego obniżenia jakości
życia. Skrajnym przykładem są zasadnicze trudności z samoobsługą.

Jak wiadomo, w procesie starzenia ma miejsce znaczny regres sprawności
fizycznej, zwłaszcza w zakresie zdolności kondycyjnych (siły, szybkości i wytrzymałości), natomiast stosunkowo niewielkie zmiany zachodzą w zakresie
zdolności koordynacyjnych (równowagi, koordynacji wzrokowo-ruchowej,
orientacji przestrzennej, czasu reakcji, czucia proprioceptywnego) – niezmiernie ważnych w każdym wieku, a zwłaszcza w okresie późnej dorosłości (Starosta, 1993). Zdolności te nazywane są zwykle sprawnością psychomotoryczną
i co ważne sprzyjają im wartości parametrów morfologicznych zbliżone do
przeciętnych.
Zwykle w badaniach nad procesem starzenia główny nacisk kładzie się na
wykazanie różnic pomiędzy poszczególnymi grupami wiekowymi. Natomiast
zmienność międzyosobniczą w obrębie danej grupy wiekowej albo się ignoruje, albo przypisuje dziedzictwu genetycznemu, nie biorąc pod uwagę wpływu czynników psychospołecznych i psychologicznych (Staręga-Piasek, 1988),
związanych ze stylem życia człowieka. Stąd też, jeśli np. wiadomo, że wiele
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parametrów fizjologicznych i czynnościowych wykazuje pogorszenie funkcji
w starszym wieku, to istotny jest stopień tego pogorszenia. Taką możliwość
oceny dają jednak tylko badania diachroniczne (longitudinalne), które są zbyt
rzadko stosowane i przeprowadzono ich niewiele, ale w opracowaniu tym zostały wykorzystane.
1.4. Polacy a zwłaszcza mężczyźni żyją krócej
Eksperci alarmują, gdyż od 2013 r. życie Polaków przestało się wydłużać.
Powód? Najczęściej zbyt duża ilość alkoholu. Jak podkreśla „Nasz Dziennik”
z dn. 8.11.2019 r., który dotarł do badań, główną przyczyną tych tendencji jest wzrost konsumpcji alkoholu. „Z ok. 6 litrów w 2002 r. do ponad
10 litrów w 2018 na głowę. To po 2002 r. doprowadziło do zmniejszenia
tempa przyrostu długości życia, a od 2013 r. do jego zatrzymania”.
Dziennik przytacza dane prezentowane przez prof. W. Zatońskiego, internistę i epidemiologa, z których wynika, że w latach 1991-2002 długość
życia w Polsce wzrastała rocznie o 6,9 % u mężczyzn i o 5,0 % u kobiet.
Natomiast w okresie 2003-2012 r. roczne tempo przyrostu długości życia spadło, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet, poniżej 0,5%. W latach 2013-2018
zaobserwowano zatrzymanie przyrostu długości życia, a następnie, zwłaszcza
w odniesieniu do mężczyzn, jego spadek (GUS, 2020).
Jak podkreśla prof. W. Zatoński, to efekt zmian w polityce zdrowia publicznego. „W 2010 r. w przemyśle spirytusowym rozpoczęła się potężna akcja marketingowa mająca na celu zmianę stylu spożywania alkoholu w Polsce”
- czytamy. Profesor zwraca również uwagę, że ustawodawstwo w tym zakresie,
które było systematycznie ograniczane. „W 2001 r. wrócono do reklamy także w telewizji - piwa, z pewnymi tylko ograniczeniami, a ceny papierosów
i alkoholu należą w Polsce do najniższych w Unii Europejskiej” - wyjaśnia
prof. W. Zatoński.
Z najnowszych badań GUS wynika, że 60-letni Polak będzie jeszcze
średnio żył 260,7 miesiąca. 65-latek natomiast - 217,1 miesiąca - podaje
„Dziennik Gazeta Prawna”. Analizie poddano wskaźniki za 2018 rok i jeśli porówna się dane z poprzednim rokiem, okaże się, że statystycznie 60-latkowie
żyją o 1,5 miesiąca krócej, a 65-latkowie o 1,7 miesiąca. To drugi rok z rzędu,
w którym życie obywateli Polski się skraca.
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Ryc. 1. Długość życia Polaków (GUS, czopkiewicz.pl, helpage.org, quora.com, ourworldindat.org).

Według danych Eurostatu z 2015 roku najdłużej żyją mężczyźni
w Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii - ok. 81 lat, najkrócej w Rosji - 64,7
lata. Wśród kobiet za długowieczne można uznać Hiszpanki i Francuzki. Przeciętne trwanie ich życia wynosi około 86 lat, natomiast najkrócej w Europie
żyją Mołdawianki, Rosjanki i Ukrainki - nie osiągają wieku 77 lat (GUS, 2020).
1.5. Nierówności społeczno-ekonomiczne a zdrowie
Obecnie nie ma wątpliwości co do tego, że zarówno w Europie, jak
i w Stanach Zjednoczonych status społeczno-ekonomiczny jest jednym z najwyraźniejszych predyktorów stanu zdrowia i długości życia. Zależność ta istnieje dla większości chorób i utrzymuje się przez całą długość życia. Poszczególne składowe statusu społeczno-ekonomicznego, takie jak dochód, pozycja
zawodowa czy posiadane wykształcenie – choć powiązane ze sobą, indywidualnie w rozmaity sposób wpływają na zdrowie, a mianowicie:
−
−

−

−
−

dochód reprezentuje siłę nabywcza, standard mieszkaniowy, dostęp do
opieki medycznej,
zawód i pozycja zawodowa mówią o wydatkowaniu energii fizycznej
i ryzyku związanym z wykonywaniem określonej pracy (szkodliwości
pracy, stresy itp.), ponoszonej odpowiedzialności,
wykształcenie odzwierciedla określony typ socjalizacji, poziom wiedzy.
Wykształcenie umożliwia dokonywanie prozdrowotnych wyborów
i umiejętności rozwiązywania problemów życiowych. Stąd też wykształcenie jest najsilniejszym pojedynczym predyktorem stanu zdrowia
i nazywane jest czynnikiem świadomościowym.
tworzenie się i narastanie nierówności dokonuje się przede wszystkim
w wieku dorosłym,
charakterystyczne jest to, że osoby o odmiennym statusie społecznym
różnicuje stopień korzystania z programów profilaktycznych.

Nie ma zbyt wielu badań w Polsce na ten temat, gdyż dane są u nas
zbierane na ogół w podziale na wiek, płeć i przekroje terytorialne. Niemniej
jednak można zaobserwować pewne tendencje, a mianowicie:
−

wraz ze wzrostem wykształcenia maleją średnie liczby chorób
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−

−

−
−

−
−
−
−

−

przewlekłych na osobę,
osoby z niższych grup wykształcenia nie tylko chorują częściej, ale też ich
choroby kumulują się w większym stopniu,
największe różnice pojawiają się między grupą osób posiadających wykształcenie podstawowe lub niższe – a wszystkimi pozostałymi. Wykształcenie podstawowe stanowi tu więc granicę wyznaczającą przedziały
lepszego i gorszego stanu zdrowia,
w większości przypadków są to te same choroby, tylko występujące z różną
częstotliwością,
badania socjologiczne wskazują na istnienie różnic w ocenach stanu
zdrowia osób znajdujących się w poszczególnych kategoriach wykształcenia (należy przy tym pamiętać, że wykształcenie i dochód są ze sobą
wysoko skorelowane),
sam fakt „bycia kobietą” jest w wyraźnym stopniu odpowiedzialny za
gorsze samopoczucie psychiczne,
istnieją różnice w samoocenie zdrowia, które mogą być wyjaśniane wyłącznym wpływem statusu społeczno-ekonomicznego,
kobiety oceniają gorzej stan zdrowia i samopoczucia oraz bardziej uskarżają się na rozmaite dolegliwości,
mężczyźni chorują mniej i rzadziej, ale za to poważniej, natomiast życie kobiet
wypełnione jest znaczą liczbą chorób, dolegliwości i niepełnosprawności, często poważnie ograniczających ich funkcjonowanie, a nie prowadzących bezpośrednio do zgonu,
mężczyźni częściej niż kobiety narażeni są na urazy, uszkodzenia, zagrażające życiu choroby nowotworowe, częściej też umierają wskutek nowotworów złośliwych, a także zamachów samobójczych.

1.5.1.Znaczenie sprawności fizycznej w promowaniu zdrowia
W naukach medycznych i społecznych współistnieją aktualnie dwa główne modele zdrowia: biomedyczny i holistyczno-funkcjonalny. Zdrowie może
być bowiem określane zarówno obiektywnie jak i subiektywnie. Stąd też we
współcześnie prowadzonych badaniach nad stanem zdrowia zwraca się uwagę
na wykorzystywanie jego mierników subiektywnych, dokonywanych przez
samych ludzi.
Model biomedyczny ujmuje zdrowie jako kategorię zobiektywizowaną – jako stan braku zakłóceń w funkcjach biologicznych organizmu. W
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podejściu tym przyjmuje się, że zdrowie człowieka podlega obiektywnym zasadom regulacji i jest zdeterminowane wyposażeniem genetycznym, wrodzoną strukturą organizmu. W sytuacji załamania zdrowia jedynie skuteczna jest
profesjonalna opieka lekarska, a więc zdrowie i choroba pozostają poza kontrolą człowieka i nie zależą od jego cech psychicznych i zachowań (Sęk, 1997).
W modelu holistyczno-funkcjonalnym, zdrowie wyraża się we wzajemnej relacji, jaka zachodzi pomiędzy człowiekiem, a jego otoczeniem i traktowane jest jako proces dynamicznej równowagi. O poziomie zdrowia człowieka
współdecydują stresory (czynniki patogenne) i zasoby odpornościowe tkwiące
w człowieku, w jego cechach biologicznych, psychicznych i społecznych oraz
w środowisku naturalnym i społeczno-kulturowym. W tym modelu zdrowia,
jak podkreśla Sęk (1997), szczególne miejsce przypada świadomej aktywności
człowieka, który ma poczucie wpływu na swój stan zdrowia, czuje się odpowiedzialny za swój poziom zdrowia, aktywnie ochrania je, a jako pacjent
współpracuje odpowiedzialnie w procesie leczenia.
W ujęciu medycyny behawioralnej i psychologii zdrowia (Antonowsky,
1995) – zdrowie jest definiowane funkcjonalnie z akcentem położonym na
odpowiedzialność człowieka za poziom zdrowia, który jest mu dany i zadany.
Zdrowie jest procesem wynikającym ze wzajemnych wpływów zachowania
człowieka, jego procesów poznawczych i kontekstu życia. Polega ono na wykorzystywaniu dostępnej mu energii do sprostania wymaganiom zewnętrznym i wewnętrznym oraz osiągania celów bez ciągłego zakłócania procesu
równowagi dynamicznej (Sęk, 1997).
Funkcjonalne podejście w rozumieniu zdrowia prezentuje na gruncie
fizjologii Kozłowski (1986), a na gruncie kultury fizycznej m.in. Przewęda (1997) i Drabik (2006). Według Kozłowskiego (1986) pojęcie zdrowia
i sprawności mechanizmów adaptacji fizjologicznej, głównie do wysiłku
fizycznego, jest równoważne, a doskonalenie tych mechanizmów jest doskonaleniem zdrowia. Wynikałoby stąd, że można mieć „lepsze” i „gorsze” zdrowie nie stając się jeszcze chorym, w zależności od tego, jak dalece od optymalnej wartości zaprogramowanej genetycznie odbiegają aktualne wartości
parametrów fizjologicznych.
1.5.2. Zachowania zdrowotne i prozdrowotny styl życia
Zachowania zdrowotne i styl życia wynikają z pewnej wiedzy obiektywnej i subiektywnego przekonania, że pozostają one w istotnym związku ze
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zdrowiem. Od zachowań tych, jak podkreśla Sęk (1997), zależy w dużym
stopniu jakie miejsce zajmuje człowiek na skali zdrowie – choroba. Mogą
one sprzyjać równoważeniu obciążeń, kompensacji oddziaływań czynników
patogennych przez właściwe wykorzystanie, ochronę i kształtowanie zasobów
odpornościowych. Mogą one jednak także działać niekorzystnie względem
zdrowia.
Zachowania zdrowotne składają się na styl życia człowieka. Powodują
w sposób bezpośredni lub pośredni określone, tj. pozytywne lub negatywne
skutki zdrowotne. Na przykład wiele zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży (m.in. urazy, otyłość, próchnica zębów, zaburzenia układu ruchu) ma
podłoże behawioralne (Woynarowska i Mazur, 2000). Również w odniesieniu do osób dorosłych najpoważniejsze czynniki ryzyka są związane ze stylem
życia.
Polacy wyróżniają się w porównaniu z populacjami zachodnioeuropejskimi samoniszczącymi zachowaniami zdrowotnymi (palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, zachowanie kierowców i pieszych na drogach). Charakteryzują się złymi nawykami żywieniowymi, a przede wszystkim niską aktywnością
fizyczną (Jopkiewicz, 1998), która może niwelować w znacznej mierze stres.
Oczywiście każdy z tych czynników ma inne znaczenie. Największą wydaje się mieć aktywność fizyczna, ale zachowania w tym względzie najtrudniej
jest zmienić, wymagają czasu, wiążą się z pewnymi stereotypami, zwyczajami
i obyczajami, a także nawykami i przyzwyczajeniami.
Zachowania zdrowotne kształtują się od najmłodszych lat, w procesie socjalizacji, pod wpływem różnych czynników i wzorców osobowych, głównie
w domu, przedszkolu, szkole, społeczności lokalnej, ale także mass-mediach,
reklamach, itd. Stąd też dzieciństwo i młodość decydują w istotnym stopniu
o zachowaniach zdrowotnych i stylu życia ludzi dorosłych, wśród których
wyróżnia się (Woynarowska i Mazur, 2000):
−

−

sprzyjające zdrowiu (prozdrowotne, pozytywne): dostateczna aktywność
fizyczna, racjonalne żywienie, utrzymywanie higieny osobistej, zachowanie bezpieczeństwa;
ryzykowne dla zdrowia (antyzdrowotne, negatywne): palenie tytoniu,
nadużywanie alkoholu, leków i innych substancji psychoaktywnych;
ryzyko dla zdrowia stanowią także niedostatki zachowań prozdrowotnych.

Aktywność fizyczna jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka,
a jej zaspokajanie jest niezbędne dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego
i społecznego. Aktywność fizyczna służy utrzymaniu, promocji i przywracaniu
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zdrowia somatycznego. Jest ponadto ważnym elementem profilaktyki wielu
zaburzeń nie tylko u młodzieży, ale także w wieku dorosłym i starszym. Ćwiczenia fizyczne i aktywny ruchowo sposób wypoczynku sprzyjają bowiem
zwiększeniu sprawności fizycznej, co z kolei zmniejsza ryzyko rozwoju miażdżycy, nadciśnienia tętniczego czy choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego. Niestety, cechą współczesnego życia jest hipokinezja występująca już w
latach najmłodszych, gdyż dużą konkurencję dla aktywności fizycznej młodzieży stwarzają obecnie nie tylko telewizja i filmy wideo, ale zwłaszcza komputery, smartfony i ogólnie rzecz ujmując Internet.
1.5.3. Sprawność fizyczna i jej znaczenie dla zdrowia człowieka
Sprawność fizyczna, decydująca o ruchowej zaradności jednostki od zarania dziejów zajmowała w systemie wartości czołowe miejsce. Także dzisiaj,
w krajach należących do kręgu cywilizacji europejskiej, sprawność fizyczna
człowieka jest właściwością liczącą się i pożądaną. Często jest bezpośrednio
użyteczna, np. w przypadku niektórych zawodów opartych na pracy ręcznej
i wymagających wysiłku fizycznego oraz umiejętności ruchowych. Sprawność
fizyczna jest istotnym elementem naszej osobowości, swoistym wyróżnikiem
społecznym, przejawem kultury, wyrazem sposobu życia.
Przewęda (1985) zwraca uwagę, że sprawność fizyczna potrafi wzbogacić naszą egzystencję o nowe formy zabawy, potrafi ułatwić międzyosobnicze
kontakty (np. u młodzieży przez znalezienie miejsca w grupie rówieśniczej,
a u dorosłych przez poszerzenie możliwości spędzenia wolnego czasu). Doceniając te jej wartości zarówno biologiczne, jak i kulturowe, społeczeństwa
umiejące mądrze żyć, np. skandynawskie starają się rozwijać harmonijnie
z jednej strony sprawność fizyczną całej populacji i to od dzieciństwa do starości, a z drugiej strony rozwijać opiekę nad ludźmi niesprawnymi i upośledzonymi ruchowo.
Sprawność fizyczna jest wielowymiarowym pojęciem, stąd też definiowanie i dobór jej parametrów ma długą i złożoną historię. Sprawność fizyczna
wiąże się zazwyczaj nie tylko z funkcją aparatu ruchu, ale z biologicznym działaniem całego organizmu. Podłożem są tu określone predyspozycje i funkcje ustroju, a po stronie przejawów, sprawność fizyczna znajduje swój wyraz
w określonych efektach motorycznych, prawidłowościach budowy ciała,
a także w osobniczej aktywności fizycznej.
Wielu autorów podkreśla, że zachodzące w toku rozwoju przemiany motoryczności mają z reguły charakter negatywny o postępującej regresywnej
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tendencji. Jest to zjawisko wielce niepokojące zarówno z biologicznego, jak
i społecznego punktu widzenia. Młodzież nasza, aczkolwiek coraz wyższa
i dorodniejsza, staje się jednocześnie coraz mniej sprawna i wydolna fizycznie
(Przewęda i Dobosz, 2003). Tej generalnie negatywnej oceny nie może zmienić fakt nieco korzystniejszych przemian występujących w okresie młodszego wieku szkolnego u współczesnej populacji. Sytuacja ta mogłaby napawać
optymizmem, gdyby nie zanikanie tych pozytywnych tendencji w następnych
fazach rozwoju młodzieży (Przewęda i Dobosz, 2003).
Skuteczność działania poszczególnych fizjologicznych funkcji organizmu,
a w szczególności sposób przetwarzania energii oraz zdolności dostatecznego
przystosowania do zmiennych warunków otoczenia posiada, w obrębie sprawności fizycznej, pierwszoplanowe znaczenie. Współcześnie ważny element
sprawności fizycznej stanowi również czynnik kulturowy, znajdujący swój
wyraz w różnym osobniczym poziomie aktywności ruchowej.
Mimo wielu definicji sprawności fizycznej wszyscy na ogół zgodni co do
tego, że za wysoce sprawnego fizycznie uznamy takiego człowieka, który charakteryzuje się względnie dużym zasobem opanowanych ćwiczeń ruchowych,
wysoką wydolnością układu krążenia, oddychania, wydzielania i termoregulacji, pewnymi prawidłowościami w budowie ciała oraz afirmującym fizyczną
aktywność stylem życia (Osiński, 1991).
Z oryginalnym ujęciem definicji sprawności fizycznej spotykamy się
w koncepcji Rensona i in., na którą to powołują się twórcy Europejskiego
Testu Sprawności Fizycznej „Eurofit” (Grabowski i Szopa, 1991). Zgodnie
z tą propozycją pojęcie sprawności fizycznej mieści w sobie trzy główne, równoważne składniki: organiczny, motoryczny i kulturowy, i chociaż ciągle jeszcze trwają debaty na temat składników sprawności, jej podział na elementy
powiązane ze zdrowiem i osiągnięciami jest generalnie akceptowany i Europejski Test Sprawności Fizycznej, nazywany w skrócie „Eurofitem” obejmuje
wszystkie te elementy (ryc. 2).

Ryc. 2. Składowa sprawności wg twórców Eurofitu (Eurofit. European Test of Physical Fitness. Council of Europe. Committee for the Development of Sport. Rome
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1988. Przekład Grabowski i Szopa, Kraków 1991).

Osiński (1991) podejmując się klasyfikacji funkcjonalnych sposobów
i interpretacji wyników pomiaru sprawności fizycznej, wyróżnia dwa podejścia główne:
a)

Tradycyjne (autoteliczne), w którym ważne są przede wszystkim osiągnięcia ruchowe, jak: przeskoczyć poprzeczkę, możliwie szybko przebiec
dystans, dalej rzucić piłką itd. Pomiar i interpretacja wyników w tym
ujęciu są nastawione niemal wyłącznie na ocenę i doskonalenie tego
„jak się efektywnie, skutecznie poruszać” czy „jak pokonać przeciwnika”
w walce sportowej.
b) Drugie podejście to heteroteliczne, w którym celem głównym jest „promocja zdrowia”, a więc pomiar sprawności ma spełniać funkcję motywującą do rozwijania zdrowia (dobrej wydolności tlenowej, sprawności
aparatu ruchu, prawidłowej budowy i struktury ciała), ale i kształtowanie pewnego „stylu życia” nastawionego na satysfakcjonujący wygląd,
wysoką zdolność do pracy i dobre samopoczucie. Takie podejście upowszechnia się w ostatnich latach szczególnie w USA, Wielkiej Brytanii,
Australii czy Kanadzie. Tworzone są też całe programy budowane pod
hasłem H-RF („Health-Related Fitness”), (Osiński, 1991).
Interesujący jest w tym względzie styl myślenia Franksa (1989). Sprawność zdaniem tego autora jest jedną z tych wartości, które pozwalają osiągnąć
optymalną jakość życia. Sprawność jest podstawą dobrego zdrowia, obejmuje
możliwość osiągania optymalnej jakości życia. Jest to wiecznie zmieniający się
wielopostaciowy stan, na który składają się: sprawność umysłowa, postawa
społeczna, duchowa i operatywność fizyczna. Sprawność opiera się na dobrym
zdrowiu i uwzględnia cele indywidualnego fizycznego działania. Według
Franksa (1989) osoba sprawna odznacza się w szczególności:
−
−
−
−
−
−
−

wytrzymałością krążeniowo-oddechową,
bystrością umysłu,
pozytywnymi relacjami z innymi ludźmi,
pożądanym poziomem tłuszczu,
pożądanym poziomem siły,
pożądanym poziomem gibkości,
zdrowym dolnym odcinkiem kręgosłupa.
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Wymienia się tutaj elementy, które nie zawsze łączone są ze sprawnością
fizyczną, gdyż być sprawnym, zdaniem Franksa (1989), oznacza być zdolnym
do cieszenia się pełnią życia, z małym ryzykiem rozwoju większych problemów zdrowotnych. Rycina 3 ukazuje sprawność jako kontinuum między stanem śmierci a stanem życia. Osoba, która charakteryzuje się większą sprawnością będzie zbliżać się do stanu pełni życia. Jakkolwiek zmiany w charakterze
sprawności mogą przemieszczać jednostkę z jednego miejsca do drugiego na
owej linii continuum (ryc. 3).

Ryc. 3. Sprawność jako kontinuum (Fitness continuum) (Franks 1989 - przekład
Osiński i Wachowski 1994).

1.6. Niektóre problemy zdrowotne kobiet
i mężczyzn (ile kobiet, ilu mężczyzn)?
Badania proporcji płci noworodków prowadzone są co najmniej od 300
lat, kiedy John Grannt (1620-1674), analizując rejestry parafialne, zaobserwował, że liczba urodzeń dzieci płci męskiej stale przewyższa liczbę urodzeń
dziewczynek. Ze wszystkich danych dotyczących proporcji płci płodów poronionych lub martwo urodzonych wynika, że liczba chłopców jest większa niż
dziewczynek.
Rozważano różne przyczyny, m.in. takie elementy jak: uwarunkowanie
dziedziczne, kolejność urodzenia, przynależność odmianowa, wiek matki
i ojca oraz różnice tego wieku, odległość w czasie między kolejnymi urodzeniami, wpływ niedożywienia i wojen, czas zapłodnienia w cyklu miesiączkowym, różne cechy rodziców (takie jak: budowa fizyczna, grupy krwi, zawód,
temperament, status społeczno-ekonomiczny itp.):
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–

kolejno urodzone dzieci wykazują korelację co do płci, prawie we wszystkich populacjach odsetek mężczyzn jest wyższy wśród pierwszych urodzeń, a przy następnych – obniża się,
–
zależność proporcji płci dzieci od budowy ciała rodziców jest niepewna
i dosyć wątpliwa,
–
czas zapłodnienia w sensie momentu w cyklu miesiączkowym kobiety,
wydaje się być związany z płcią poczętego osobnika. Jeżeli zaplemnienie
nastąpi przed owulacją – rodzą się dziewczynki, jeśli w czasie lub po
owulacji – chłopcy,
–
częstość stosunków może być u człowieka związana z płcią poczętego
potomka, przy czym duża częstość miałaby sprzyjać poczęciu chłopców.
Tłumaczyłoby to zmiany współczynnika płci w czasie wojen, jego zależność od czasu trwania małżeństwa i wieku rodziców.
–
Są kraje, w których obserwuje się dłuższe trwanie życia mężczyzn,
np. Górna Wolta, Indie, Jordania, Nigeria, Pakistan,
–
Większą umieralność jednej płci wiąże się często ze zjawiskami społecznymi, a nie biologicznymi,
–
Od zarania cywilizacji – uśmiercanie dzieci było zjawiskiem szeroko rozpowszechnianym, np. na Tahiti,
–
Obecnie dłuższe przeciętnie życie kobiet jest zjawiskiem, które występuje w sposób bardziej wyraźny w krajach rozwiniętych,
–
Nadwyżka umieralności mężczyzn występuje we wszystkich grupach
wieku, ale w krajach najbardziej rozwiniętych różnica ta jest największa,
–
Przy wydłużaniu się życia obu płci, postęp ten jest większy u kobiet,
w wyniku czego systematycznie zwiększa się różnica, między średnim
czasem trwania życia kobiet i mężczyzn.
Proporcje osobników zdolnych do rozrodu decydują o systemie kojarzenia
się. Stąd:
–
w społeczeństwach poligamicznych wszystkie osobniki mogą się kojarzyć
(przeszłość),
–
w populacjach monogamicznych normalnym zjawiskiem jest niedobór
partnerów dla jednej z płci.
Na początku okresu rozrodczego około 3% kobiet jest niepłodnych, przy
czym proporcja ta rośnie do 50% dla klasy 40-latków. Podobnie przedstawia
się niepłodność u mężczyzn – rośnie z ich wiekiem. Np. w Szwecji zamiast
nadmiaru kobiet mamy do czynienia z nadmiarem mężczyzn. Stąd też selekcja
naturalna ma miejsce głównie (wyłącznie) w odniesieniu do mężczyzn.
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Rozwój osobniczy człowieka zależy od (Jopkiewicz i Suliga, 2011):
–
–
–

wyposażenia genetycznego,
sytuacji, w jakich jednostka znalazła się w ciągu swojego życia,
indywidualnych wyborów i wkładu w swoje losy (kierowania własnym
rozwojem).
Podstawowe fazy życia ludzkiego można przedstawić następująco:
zabawa

uczenie się

praca

wypoczynek

dzieciństwo

młodość

dorosłość

starość

Punkty graniczne oddzielające jedną fazę życia od drugiej nie są stałe;
są różne dla różnych czasów i społeczeństw. Faza dorosłości to okres pracy
zawodowej. Praca może się rozpocząć jeszcze przed osiągnięciem dorosłości
(w sensie biologicznego rozwoju), lecz obecnie, wskutek przedłużania nauki,
dorosłość opóźnia się.
Z biologicznego punktu widzenia wyodrębnia się dwa momenty zwrotne. Są to: dojrzewanie fizyczne (płciowe) oraz utrata zdolności rozrodczych.
Pomiędzy tymi momentami, czy też zdarzeniami biologicznymi rozciąga się
okres stabilizacji, tj. względne zrównoważenie procesów odnowy i rozpadu.
W przypadku kobiet okres względnej równowagi biologicznej trwa od pokwitania do przekwitania (klimakterium czy raczej wieku menopauzy).
W przypadku mężczyzn schemat biologiczny nie jest tak jasny, brakuje bowiem
tak wyraźnie określanych momentów zwrotnych (Jopkiewicz i Suliga, 2011).
Dlatego też można mówić o trójdzielności czy nawet czwórdzielności
wieku człowieka, gdyż wyróżnia się:
–
–
–
–

wiek kalendarzowy (chronologiczny)
wiek biologiczny,
wiek psychiczny (psychologiczny),
wiek społeczny.

Wiek osobniczy można rozpatrywać z różnych punktów widzenia.
Najczęściej analizuje się wiek metrykalny czy kalendarzowy (zgodny z datą
urodzenia), liczony jako bezpośredni wynik upływu czasu od momentu urodzenia (lub jak wolą Japończycy – poczęcia) człowieka. Wiek kalendarzowy
(chronologiczny) – mimo swej stałości jest najbardziej zawodny.
Wiek biologiczny odgrywa znacznie większą rolę, ale także budzi wiele wątpliwości dotyczących kryteriów, a także ilości ich stosowania. Jest on
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wskaźnikiem stanu organizmu w danym momencie ontogenezy, a mierzy się
go, opierając się na analizie stanu rozwoju wielu różnych cech morfologicznych i fizjologicznych.
Wiek psychologiczny – ma najbardziej osobniczy charakter, ale jednocześnie jest najbardziej niezbadany. Jest miernikiem zdolności adaptacji
psychicznej jednostki. Opiera się na danych wieku biologicznego (np. stanu
funkcjonalnego różnych narządów i układów), zawiera jednak ponadto takie
elementy, jak pamięć, inteligencję, motywacje czy emocje.
Wiek społeczny ocenia role i zwyczaje społeczne osobnika w odniesieniu
do innych ludzi. Zależy on nie tylko od wieku biologicznego i psychologicznego, lecz także od norm i zwyczajów panujących w danej społeczności, takich
jak np. wiek emerytalny. Są one bardziej wyraźne i silniej rzutują na życie
jednostki niż biologiczne zróżnicowanie.
1.7. Aktywność fizyczna
jako czynnik protekcyjny pomyślnego starzenia
1.7.1. Rodzaje starzenia
Traktując starzenie jako element rozwoju, wpisuje się on w fazowość
ontogenezy, a więc konieczność przechodzenia kolejno przez wszystkie fazy
rozwoju postnatalnego, tj.: progresywnej, stabilnej i inwolucyjnej. Jest to element upodobniający osobniki względem siebie, dlatego też fazowość rozwoju jest własnością populacji, a nie osobnika, bo nie każdy dożywa starości.
Dlatego też niezależnie od „równości populacyjnej”, poszczególni ludzie charakteryzują się tylko sobie właściwym, indywidualnym poziomem i tempem
rozwoju (Jopkiewicz i Suliga, 2011).
Zwykle starzenie jest definiowane jako uogólnione i postępujące upośledzenie różnych funkcji organizmu, w następstwie czego dochodzi do utraty
adaptacyjnej odpowiedzi na szeroki zakres stresów, zwiększonego ryzyka chorób zależnych od wieku i w efekcie zwiększonego prawdopodobieństwa śmierci (Kirwood ,1992; 1996). Dlatego też większość badań nad starzeniem podkreśla uśrednione straty i różne deficyty przypisywane starzejącym się ludziom
i całym populacjom, natomiast zaniedbuje się zasadniczą heterogenność procesu starzenia. Ponadto nawet przy braku możliwej do identyfikacji patologii
deficyty poznawcze i fizjologiczne, które pojawiają się wraz z zaawansowaniem
wieku, interpretowane są zwykle jako następstwa starzenia. W konsekwencji
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skutki starzenia są wyolbrzymiane, natomiast modyfikujące działanie zewnętrznych uwarunkowań tego procesu, takich m. in. jak dieta, ćwiczenia
fizyczna, styl życia czynniki psychospołeczne pozostają niedowartościowane
(Bień, 1997).
W obrębie kategorii normalnego starzenia, czyli w założeniu a priori pozbawionego towarzyszącej patologii, można byłoby wyróżnić pojęcie starzenia
zwyczajnego, w którym zewnętrzne uwarunkowania starzenia wzmacniają następstwa procesu starzenia pomyślnego, w którym owe czynniki zewnętrzne
odgrywają rolę neutralną lub pozytywną, tj. spowalniają genetycznie sterowany proces starzenia (Bień, 1997).
B. Bień (1997) zauważa, że w większości badań nad starzeniem podkreśla
się różnice w wykładnikach tego procesu między kolejnymi przedziałami wieku, ignorując jednocześnie zróżnicowanie owych mierników w obrębie tych
samych przedziałów wieku starszego. W rzeczywistości jednak osoby należące
do tych samych kohort wieku kalendarzowego wykazują coraz większe zróżnicowanie w stopniu zaawansowania wieku biologicznego w kolejnych jego
przedziałach (Bień, 1997).
Pojęcie starzenie pomyślne pojawia się w literaturze już od czasów starożytnych. Jednak dopiero J.W. Rowe i R.L. Kahn (1987) rozwinęli i zdefiniowali tę koncepcję. Według nich starzenie pomyślne (succesful ageing) oznacza
najbardziej optymalny z możliwych przebiegów starzenia, wolny od patologii,
kształtowany pozytywnie przez czynniki zewnętrzne, o minimalnych deficytach fizjologicznych, psychologicznych, i społecznych przypisywanych wiekowi chronologicznemu (ryc.4) (Bień, 1997; Rowe i Kahn, 1987).
Ryc. 4. Starzenie pomyślne (Rowe i Kahn, 1987).

Starzenie przebiega zwykle w sposób zwyczajny (usual), czyli z widocznymi i odczuwalnymi stratami i deficytami, chociaż bez widocznej patologii oraz w sposób patologiczny (impaired) - o dramatycznym spadku funkcji
narządów z powodu nakładających się chorób, które w efekcie prowadzą do
przedwczesnej śmierci. W sposób schematyczny owe trzy koncepcje starzenia
przedstawia ryc. 5 (Bień, 1997).
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Ryc. 5. Przebieg starzenia (Rowe i Kahn, 1987).

Przy czym każdy z nas starzeje się własną trajektorią zbliżoną do pomyślnej, zwyczajnej lub mniej lub bardziej patologicznej. Stopień i tempo utraty
rezerwy czynnościowej życia determinują indywidualne predyspozycje genetyczne oraz zwykle przypadkowy lub świadomie kształtowany układ czynników zewnętrznych działających przez całe życie. Mimo, że należy docenić genetyczne determinanty długowieczności i pomyślności starzenia, to wyraźny
wzrost długości i jakości życia współczesnych pokoleń, mający miejsce od połowy ubiegłego stulecia, należy przypisać oddziaływaniom pozagenetycznym
(Bień,1997, Rowe i Kahn, 1987).
Dużą trudnością jest prowadzenie badań longitudinalnych, umożliwiających śledzenie wzdłużnie, przez dłuższy czas możliwie wielu cech u znacznej
liczby osób. Wszystkie przeprowadzone w tym względzie badania, choć nie
było ich zbyt wiele, potwierdzają heterogenność starzenia i w efekcie bardziej
lub mniej pomyślne trajektorie starzenia. Ponadto odkrycia te zmieniły podejście do badania starzenia w ostatnich czasach, gdyż zamiast badania negatywnych uwarunkowań starzenia - skupiono się na czynnikach warunkujących
i przepowiadających jego pomyślny przebieg (Bień, 1997; Rowe i Kahn, 1987;
Jopkiewicz, 1989).

A. Jopkiewicz (1989) na podstawie badań ciągłych prowadzonych wśród
mężczyzn wykazał, że tempa regresu różnych zdolności motorycznych jest znacznie bardziej intensywne niż wynika to z badań przekrojowych. Zaobserwowano także znaczną heterogenność starzenia w obrębie różnych zdolności, wśród
których szczególnie szybko zmniejsza się siła dynamiczna, gibkość kręgosłupa
i zwinność, natomiast znacznie wolniej siła statyczna (Seeman, 1994).
Wiele badań w tym zakresie prowadzono pod koniec ubiegłego wieku,
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biorąc pod uwagę dziesiątki zmiennych, z których jedynie kilkanaście wykazywało znamienny związek z prognozowaniem pomyślnego starzenia. Okazało się też, że niezależna siła owych powiązań w mniejszym stopniu zależy
od rodzaju czynnika, a w większym z akumulacją kilku z nich, które można
przyporządkować do następujących czterech grup, a mianowicie (Bień, 1997;
Jopkiewicz, 1989; Seeman, 1994):
-

socjo-demograficzne (wiek, rasa, wykształcenie, stan cywilny, dochód
rodzinny),
zdrowotne (samoocena stanu zdrowia, sprawność fizyczna, korzystanie
z usług placówek służby zdrowia, masa ciała),
dotyczące stylu i sposobu życia (palenie papierosów, picie alkoholu,
aktywność fizyczna, sposób odżywiania),
psycho-społeczne (wsparcie emocjonalne, zadowolenie z życia, utrzymywanie autonomii i kontrola nad własnym życiem).

Nie ulega wątpliwości, że wiek odgrywa istotną rolę, gdyż im jest młodszy tym większe jest prawdopodobieństwo pozytywnej transpozycji przebiegu
starzenia. Płeć nie wykazuje takiego powiązania, mimo iż kobiety żyją średnio
dłużej niż mężczyźni, to w wieku starszym cechuje je niższa sprawność i gorsza
samoocena jakości życia i zdrowia, co zapewne wiąże się z dłuższą ich przeżywalnością, a także samotnością (Jopkiewicz, 2011). Przynależność do rasy białej
w odróżnieniu do czarnej silniej przepowiada pomyślne starzenie (Bień, 1997).
Wyższy poziom wykształcenia generalnie prognozuje pomyślność starzenia, ale znamienność statystyczną osiąga w zakresie utrzymywania lub
poprawy z wiekiem funkcji intelektualnych (Rowe i Kahn, 1987). Wśród
kategorii stanu cywilnego - jedynie posiadanie żyjącego współmałżonka,
a więc starzenie się we dwoje stanowi pozytywny prognostyk starzenia (Jopkiewicz, 2011). Także osoby o lepszej sytuacji materialnej i wyższych dochodach starzeją się pomyślnie (Bień, 1997; Rowe i Kahn, 1987).
B. Bień (1997) podkreśla, że bardzo silnym predyktorem pomyślnego
starzenia jest pozytywna samoocena stanu zdrowia - nawet silniejszym niż
zobiektywizowana ocena lekarska. Podobnie korzystnie prognozuje wyższa
wyjściowa sprawność fizyczna, gdyż oznacza to, że im z wyższego poziomu
sprawności wchodzimy w kolejny przedział wieku, tym mamy większe szanse
na pomyślną starość.
Wśród zdrowotnych uwarunkowań prognozujących pomyślne starzenie
znajduje się brak chorób przewlekłych (Bień, 1997), takich jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby serca, narządu ruchu, brak lub niewiele wymagań od
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opieki zdrowotnej oraz idealna masa ciała (BMI). Ponadto styl i sposób życia
wyraźnie modyfikują przebieg starzenia, jak również jednoznacznie korzystnie
wpływa abstynencja nikotynowa, spożywanie umiarkowanych ilości alkoholu,
aktywność i systematyczne uprawianie ćwiczeń fizycznych (Bień, 1997).
Ważne miejsce zajmują uwarunkowania psycho-społeczne (Bień, 1997;
Rowe i Kahn; 1987; Seeman, 1994; Jopkiewicz, 2011), a zwłaszcza: poczucie wsparcia emocjonalnego, satysfakcja z obecnego życia oraz utrzymywanie
autonomii i kontrola nad własnym życiem. Stąd też istotne w ocenie procesu starzenia, w szerokim interdyscyplinarnym aspekcie, są różne wskaźniki
zaradności życiowej i zadowolenia z życia, a także samoocena jakości życia
(Quality of life) (Jopkiewicz, 2011; Jopkiewicz i Pawłowski, 2011). Proces
starzenia jest bowiem złożonym wielopoziomowym procesem zachodzącym
równolegle, zwłaszcza w sferze fizycznej (biologicznej) i psychologicznej.
Badania prospektywne dowiodły, że możliwe są zmiany indywidualnych
trajektorii starzenia, nie tylko z pomyślnych na zwyczajne lub patologiczne,
ale również w kierunku pozytywnym (Bień, 1997). Stąd też obserwacje wskazujące na poprawę poziomu funkcjonowania starzejących się ludzi implikują
potencjalną efektywność wszelkich pozytywnych interwencji na rzecz bardziej
pomyślnego starzenia.
1.7.2. Czynniki determinujące starzenie pomyślne (successful)
Szczególne miejsce w tym względzie zajmuje współcześnie pojęcie ,,poznawczego starzenia się’’, będące efektem działania czynników protekcyjnych
na sferę intelektualną człowieka, czyli „zdrowie poznawcze”, które rozumiane
jest jako zdolność mózgu do skutecznego wykonywania wszystkich procesów
poznawczych, w tym zdolności do uczenia się nowych rzeczy, myślenia, inteligencji, intuicji i zapamiętywania.
M.C. Diamond (2001) - wybitna znawczyni mózgu człowieka wyróżnia pięć czynników pomyślnego starzenia się poznawczego, a mianowicie: na
pierwszym miejscu wymienia dietę, na drugim aktywność fizyczną, na trzecim wyzwania, na czwartym nowości (nowe rzeczy), tj. bogate w różnorodne
bodźce środowisko, a na piątym miłość. Aktywność fizyczna odgrywa, zdaniem M.C. Diamond i in. (2001), bardzo istotną rolę w zakresie starzenia się
poznawczego, które jest istotnym czynnikiem w zapewnieniu jakości życia
osób starszych i zachowaniu ich niezależności, w tym także ich sprawności
ruchowej i zaradności.
Naturalnym procesom starzenia towarzyszy bowiem regres funkcji
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poznawczych, takich jak: szybkość przetwarzania, pamięci roboczej oraz krótko- i długoterminowej, ponadto procesy spostrzegania, uwagi, uczenia się,
myślenia oraz inteligencji (Lopez i Calero, 2009). Charakter procesów starzenia, zwłaszcza w zakresie zdrowia poznawczego, wskazuje na bardzo duże
wahania międzyosobnicze, tj. wspomnianą heterogenność procesów starzenia,
stąd zagadnienia te omówione zostaną znacznie szerzej.
1.7.3. Znaczenie aktywności fizycznej w procesie starzenia
W odniesieniu do koncepcji sprawności fizycznej w ujęciu zdrowia
(H-RF) Bouchard i Shephard (1994) przedstawili bardzo przejrzysty model
przedstawiający relacje pomiędzy aktywnością fizyczną (treningiem prozdrowotnym) a stanem zdrowia (ryc. 6). Między aktywnością fizyczną, zarówno
rekreacyjną, podejmowana w czasie wolnym, jak i aktywnością komunikacyjną, wiążącą się z chodzeniem pieszo pracy, lub dojeżdżaniem rowerem, a także
fizycznymi zajęciami zawodowymi (chodzi o całodniową aktywność fizyczną),
istnieje mechanizm sprzężeń zwrotnych. Polega on bowiem na wpływie tych
różnych rodzajów aktywności fizycznej na prozdrowotną sprawność fizyczną
i różne jej komponenty i w konsekwencji zdrowie, dobre samopoczucie, odporność na stres i zachorowalność (ryc. 6).

Ryc.6. Model przedstawiający relacje pomiędzy aktywnością fizyczną (treningiem
prozdrowotnym) a stanem zdrowia (Bouchard i Shephard, 1994).
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Umiarkowana aktywność fizyczna w zasadniczy sposób wpływa na zdrowie, ogólne dobre samopoczucie oraz poprawę jakości życia i zaradności życiowej osób dorosłych i starszych. Natomiast jej brak prowadzi do niższego poziomu sprawności fizycznej, staje się przyczyną przewlekłego zmęczenia i złego
samopoczucia (Jopkiewicz, 1996). Na rycinie 4 przedstawiono w sposób bardzo ogólny powiązania aktywności fizycznej ze sprawnością i zdrowiem.

Ryc. 7. Powiązania aktywności fizycznej ze sprawnością i zdrowiem (Jopkiewicz
i Wróblewski, 2010).

Ogólnie zdrowotne korzyści aktywności fizycznej w odniesieniu do
osób dorosłych i starszych sprowadzają się do (Jopkiewicz, 1996; Szwarc
i in., 1988): lepszego wypełnienia wolnego czasu, zwiększenia pewności siebie,
poprawy nastroju, zwiększenia lub utrzymaniu na tym samym poziomie pułapu tlenowego (V̇ O2max) i masy tkanki aktywnej (LBM). Systematyczna aktywność fizyczna wpływa na obniżenie poziomu stresu i depresji, cholesterolu
– frakcji LDL, ciśnienia tętniczego krwi i tętna spoczynkowego, oraz podwyższenia cholesterolu HDL (ryc. 8). Ponadto aktywność ruchowa opóźnia lub
zapobiega obniżaniu się poziomu procesów poznawczych u ludzi starszych
(Kramer i in., 2006).

33

ROZDZIAŁ 1

Ryc. 8. Zdrowotne korzyści aktywności fizycznej (Jopkiewicz i Wróblewski, 2010).

Badania dowodzą także, że ćwiczenia fizyczne stanowią rodzaj stresu
fizjologicznego dla mózgu, który pobudzany jest w ten sposób do aktywnej
adaptacji, co w konsekwencji przyczynia się do jego rozwoju neurofunkcjonalnego i przygotowuje do reagowania na przyszłe wyzwania (Mattson, 2004).
Aktywność ruchowa przyczynia się do polepszenia procesów uczenia się, pamięci oraz innych zdolności poznawczych na wiele sposobów (Vaynman
i in., 2004). Uznawano bowiem wcześniej, że procesy te są nieodwracalne
i postępują wraz z wiekiem (Osiński, 2011).
Zespół ekspertów amerykańskich (Pate i in., 1995) zaleca dla osób
dorosłych i starszych umiarkowaną aktywność (moderate-intensity) o intensywności od 3 do 6 MET (work metabolic rate; metabolic equivalent).
Dla większości zdrowych osób aktywnością taką jest żywy (brisk) marsz, czyli marsz o szybkości od 3 do 4 km/godz. Aktywność ta może być zebrana
w relatywnie krótszych częściach. Stąd też osoby, które podejmują się systematycznej aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności, suma, której
będzie wynosiła przynajmniej 200 kcal dziennie, mogą oczekiwać wielu korzyści zdrowotnych wspomnianych wcześniej.
Korzyści czerpane dla zdrowia, dobrego samopoczucia i kondycji pojawiają się wraz ze zwiększaniem poziomu aktywności fizycznej. Należy jednak pamiętać o tym, że przy stałym zwiększaniu aktywności w równych
przedziałach czasowych, każda jej dodatkowa ilość będzie przynosić mniejsze
korzyści. W pewnym momencie poprawa różnych parametrów, w zakresie
poszczególnych komponentów sprawności zdrowotnej (H-RF), osiągnie swój
szczytowy poziom i przy dalszym zwiększaniu intensywności ćwiczeń może
w rzeczywistości zmniejszać się (Corbin i in., 2007).
Aktywność fizyczna, zdrowie i jakość życia są ze sobą ściśle powiązane,
gdyż intensywny ruch był nieodłącznym czynnikiem ewolucji człowieka, zatem ruch, regularna aktywność fizyczna, są niezbędne, aby unikać chorób
i jak najlepiej funkcjonować. U osób starszych dochodzi do różnych zmian
patofizjologicznych ograniczających zdolności funkcjonalne człowieka, powodujących stopniowy regres sprawności fizycznej, częściej występującą niepełnosprawność, wraz ze współistniejącymi chorobami przewlekłymi. Stąd też regres sprawności fizycznej wiąże się przede wszystkim z obniżeniem wydolności
tlenowej, zmniejszaniem się masy i siły mięśniowej oraz gorszego funkcjonowania narządów zmysłów (Jopkiewicz i Wróblewski, 2010; Kozdroń, 2014).
W procesie starzenia aktywność fizyczna odgrywa niezwykle istotną rolę.
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Przy czym korzyści zdrowotne aktywności fizycznej osób starszych są przede
wszystkim związane z całkowitą jej ilością. Stąd też ogólna ilość aktywności fizycznej (objętość, czyli iloczyn czasu trwania i intensywności wysiłku
fizycznego) jest znacznie ważniejsza niż poszczególne warunki, jak na przykład
forma aktywności (rodzaj), sposób wykonania (technika), intensywność, czas
trwania czy liczba powtórzeń różnych ćwiczeń.
Obniżenie zachorowalności i śmiertelności na choroby układu sercowo-naczyniowego, jak również pomyślny przebieg procesu starzenia (succesful
ageing), wiąże się z wielkością wydatku energetycznego i sumą codziennej aktywności fizycznej. Zależności te odpowiadają krzywej dawka – reakcja (dose
– response) (Jopkiewicz i Wróblewski, 2010).
Ludzie w starszym wieku dodatnio reagują zwłaszcza na wysiłki wytrzymałościowe, które powodują w organizmie korzystne zmiany adaptacyjne.
Eksperymenty przeprowadzane za granicą i w naszym kraju potwierdziły, że
stosowanie ćwiczeń biegowych przez ludzi w średnim i starszym wieku prowadzi nie tylko do zahamowania spadku różnych komponentów sprawności
fizycznej w ujęciu zdrowia (H-RF), ale nawet do ich podwyższenia (Jopkiewicz i in., Antropomotoryka, 2017).
Badania wielu autorów wskazują, że aktywność ruchowa stanowi istotny czynnik protekcyjny starzenia się poznawczego - głównie funkcji wykonawczej i pamięci. Innymi pozytywnymi konsekwencjami ćwiczeń fizycznych
i treningu jest dobrostan organizmu - niezwykle istotny w odniesieniu do
osób starszych. Wen C.P. i in. (2011) wskazują na podstawie dużych badań
populacyjnych, że nawet minimalna aktywność fizyczna, tj. 15 min aktywności fizycznej dziennie lub 90 min tygodniowo o umiarkowanym natężeniu
może przynieść znaczne korzyści zdrowotne i redukcję śmiertelności u ludzi
z powodu chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy i chorób nowotworowych.
1.8. Aktywność fizyczna w zapobieganiu regresji
procesów poznawczych w późnej dorosłości
Postępujące zjawisko starzenia się społeczeństw stanowi nadal dla wielu krajów poważne wyzwanie społeczne i zdrowotne. Dzieje się tak, między
innymi dlatego, że współczesny człowiek chcąc zaoszczędzić czas chętnie korzysta ze zdobyczy cywilizacji, takich jak np. ruchome schody, pojazdy elektryczne, winda, samochód, smartfon, Internet, które powodują, że nie musi
angażować mięśni do codziennej pracy czy przemieszczania się, zapominając
o potrzebie ruchu i regularnej aktywności fizycznej. Ponadto wiele badań
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wskazuje, że przyczyną od 9 do 16% przedwczesnych zgonów jest właśnie
sedenteryjny tryb życia (Osiński, 2011). Przedstawiony przegląd badań pozwala na postawienie tezy, że aktywność fizyczna osób w wieku 60+, pozwala
utrzymać, a nawet zwiększyć poznawcze funkcje mózgu, zmniejszając ryzyko związane z występującymi wraz wiekiem zaburzeniami neurologicznymi
i chorobami geriatrycznymi.
Naturalny proces starzenia się, będącego biologiczną konsekwencją upływającego czasu, dotyczy wszystkich narządów i układów ludzkiego ciała, jest
nieuniknione w pełni naturalne i biologiczne. Proces ten polega na postępujących w czasie zmianach głównie zmniejszeniu biologicznej aktywności komórek organizmu, obniżeniu działania układu immunologicznego czy zwolnieniu procesów regeneracyjnych. Obniżają się zdolności adaptacyjne organizmu,
będące pod kontrolą czynników genetycznych (Ostrowska i Skrzydlewska,
2008). Proces ten ma wpływ na wszystko, począwszy od pojedynczej komórki
do skomplikowanych procesów poznawczych, w tym myślenia. Starzenie się
choć jest zjawiskiem dotyczącym wszystkich żyjących organizmów to jednak
jego tempo różni się osobniczo, ale istnienie tych różnic daje możliwość stymulacji, a co za tym idzie spowolnienia degeneracji. Istotnymi zjawiskami
występującymi w okresie późnej dorosłości są m.in. zmniejszająca się sprawność, siła, wydolność fizyczna i odporność psychiczna, zaburzenia równowagi,
koordynacji ruchowej i wiążące się z nimi upadki, ponadto obserwuje się częstsze zmęczenie, niechęć do podejmowania aktywności fizycznej. Obserwuje się
zmniejszanie się masy w obrębie mięśni i kości (Kostka, 2010; Cruz-Jentoft
i in., 2010). W sferze fizycznej obserwuje się zatem szereg dolegliwości (Bień,
2002; Marchewka, Dąbrowski, Żołądź, 2013; Chipperfield, 2008). Zmienia
się aktywność dobowa. Obok zjawisk fizycznych, dotyczących biologicznych
funkcji organizmu pojawiają się problemy natury psychicznej wynikające
z pogarszającej się jakości życia spowodowane m.in. przejściem na emeryturę,
pogorszeniem sfery finansowej, odchodzeniem bliskich i przyjaciół. W życiu
osób w okresie późnej dorosłości pojawiają się nowe zadania rozwojowe takie
jak radzenie sobie i akceptacja zmian związanych ze starzejącym się organizmem i umiejętność adaptacji do starości (Kryszkiewicz, 2006; Nowak, Rynkiewicz, Umiastowska, 2009).
Jak już wielokrotnie dowiedziono, że jednym z głównych czynników,
który w znaczący sposób wpływa na jakość procesu starzenia się i adaptacji
do starości jest regularna, umiarkowana aktywność fizyczna. Osiński (2013)
twierdzi, że dzięki niej możliwe jest spowolnienie procesów starzenia się nawet o dekadę lub dwie. Aktywność ruchowa wpływa na opóźnienie rozwoju
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chorób układu krążenia, obniża poziom ciśnienia tętniczego krwi, zwiększa
objętość wyrzutową serca, uelastycznia tętnice, zmniejsza ryzyko zachorowania na cukrzycę i miażdżycę (Kaźmierczak i in., 2015; MacAuley, 2001;
Lampinen i in., 2006). aktywność fizyczna zgodnie z badaniami Mazurek
i in. (2014) stanowi postępowanie pierwszego rzutu zapobiegające gwałtownie narastającym chorobom przewlekłym. Ponadto aktywność ruchową można traktować jako swoistą metodę leczniczą, profilaktyczną, która w znaczący
sposób pozwala ograniczyć stosowanie innych, bardziej kosztownych metod
terapii. Podniesienie jakości codziennego funkcjonowania osób starszych to
zadanie dla gerontologów, ale również interdyscyplinarny problem badawczy
uwzględniający korzystny wpływ aktywności fizycznej na zdrowie i sprawność osób starszych (Kostka, 2003; Burke i in., 2010). Uznając, że aktywność
fizyczna seniorów, uprawiana zarówno w poprzednich fazach życia, w przeszłości i obecnie, sprzyja potęgowaniu zdrowia, dlatego należy uznać ją za
potrzebę zdrowotną.
Potrzeba zdaniem Gordon i in. (Gordon, Carter i Scott, 1997) istnieje wówczas, gdy jednostka nie ma tego co posiadają inne jednostki, w tym
samym wieku i podobnej sytuacji. Według Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO) potrzeby zdrowotne są to „zakłócenia w stanie zdrowia lub samopoczuciu społecznym, które wymagają interwencji w postaci działań leczniczych,
rehabilitacyjnych lub pomocy społecznej, a także działań zapobiegawczych”
(za Topór-Mądry, Gilis-Januszewska, Kurkiewicz i Pająk, 2002).
Dynamiczny rozwój w obrębie medycyny pozwala na rozpowszechnienie
pozytywnych wymiarów zdrowego starzenia, a pewne wymiary i zakresy mogą
zostać opóźnione, jeżeli nie całkowicie wyeliminowane, natomiast średnia
długość trwania życia może ulec wydłużeniu. Choć obecnie nadal pomyślnym
starzeniem się cieszy się niewiele osób (Rowe i Kahn, 1997), to może ono stać
się normą w przyszłości.
Wyzwaniem dla przyszłości w kontekście społecznym, zdrowotnym,
demograficznym i ekonomicznym jest starzejące się społeczeństwo. Żyjemy
w czasach, w których zdobycze cywilizacji powodują, że nie musimy używać
mięśni do codziennej pracy czy przemieszczania się, zapominamy o niezbędnej
dawce ruchu i regularnej aktywności fizycznej, co zaowocowało powstaniem
nowego terminu opisującego ten typ zachowań – Homo sedentarius – czyli
człowiek siedzący. Potwierdzają to badania przeprowadzone w Unii Europejskiej, gdzie od 40-60% populacji prowadzi siedzący tryb życia, co może doprowadzić wręcz do epidemii chorób cywilizacyjnych.
Współczesny człowiek zapomina, że w dalekiej, ewolucyjnej przeszłości
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aktywność fizyczna przyczyniła się do czegoś jeszcze. Analiza ewolucji człowieka pokazuje, że pewna jakościowa i ilościowa zmiana zaczęła się od hominidów, których cechą charakterystyczną stał się, dwunożny bieg. Mechanika
dwunożnego ruchu odróżniała hominida od reszty gatunków zamieszkujących glob, dała mu znaczącą przewagę. Natomiast specyfika bipedalnego
biegu pozwoliła na to, że przy średniej intensywności mógł on trwać wiele
godzin. Dzięki czemu praczłowiek nie mając zębów i pazurów stał się skutecznym myśliwym, którego strategia łowiecka polegała na zamęczeniu ofiary, która padła od udaru cieplnego po wielogodzinnej ucieczce. Hominida
przed przegrzaniem chronił mózg stanowiący „niezawodny bufor termiczny”.
W zwiększającym swe rozmiary, „jakby” przypadkiem w celach „chłodzących”,
mózgu zaczęły się rozwijać nowe funkcje takie jak mowa i abstrakcyjne myślenie (Fiałkowski i Bielicki, 2008), które w dalszej perspektywie czasowej
zadecydowały o górowaniu człowieka nad światem zwierzęcym i przyczyniły
się do dalszej wyspecjalizowanej ewolucji mózgu.
Obserwując współcześnie starzejącą się generację Polaków, nierzadko lepiej wykształconą, o wyższej świadomości prozdrowotnej i społecznej, daje
się zauważyć pozytywny proces - wzrost świadomości znaczenia aktywności
fizycznej, jako determinanty utrzymania zdrowia i prawidłowego funkcjonowania organizmu. Poszukiwanie protekcyjnych czynników zdrowego stylu
życia, podyktowane m.in. regresem funkcji poznawczych w wieku senioralnym, zdaje się być koniecznością, gdyż dotyczy populacji na całym świecie.
Zwłaszcza, że regularna aktywność ruchowa umożliwiają spowolnienie i zapobieganie degeneracji komórek mózgowych zarówno u osób zdrowych jak
i cierpiących na otępienie starcze (U.S. Department of Health and Human
Services, Administration on Aging, 2005). Przegląd literatury przedmiotu pozwala dostrzec głównie wpływ aktywności fizycznej na redukcję występowania chorób metabolicznych takich jak choroby układu krążenia, nadciśnienie
tętnicze, miażdżyca, otyłość, cukrzyca typu II oraz osteoporozy i niektórych
chorób onkologicznych. Ćwiczenia fizyczne o umiarkowanym natężeniu pozytywnie wpływają na podniesienie nastroju, samoocenę, obniżają lęk i stres,
wspierają leczenie depresji, regulują emocje oraz zmniejszają stosowanie używek (Lauteschlager i Almeida, 2006).
Według profesora J.J. Rateya (2008) ludzkie ciało zostało stworzone do
ruchu i aktywności, które służą nie tylko zdrowiu w sensie fizycznym, ale także sferze poznawczej. Udowadnia on, że przez aktywność ruchową, możemy
aktywizować rozwój mózgu. Natomiast takie procesy poznawcze jak uczenie
się i pamięć ewoluowały w powiązaniu z aktywnością ruchową, dzięki której
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nasi przodkowie mogli skutecznie tropić zwierzynę i poszukiwać żywności.
W aktywności tej brały udział nasze mózgi, które były ukierunkowane na
skuteczne działanie, zaktywizowane i skoncentrowane. Wniosek jaki wysnuł
w związku z tym profesor J.J Ratey brzmi jak remedium dla ludzkości: „jeśli
nie będziemy się ruszać niczego nowego się nie nauczymy”.
Rezultaty wieloletnich badań dowodzą, że aktywność fizyczna stanowi
stres fizjologiczny dla mózgu, który jest w ten sposób stymulowany do aktywnej adaptacji, co sprzyja jego rozwojowi neurofunkcjonalnemu i przygotowuje do reagowania na przyszłe wyzwania (Mattson, 2004). Aktywność fizyczna
wpływa na procesy uczenia się, zapamiętywania i inne zdolności poznawcze
na wiele sposobów (Vaynman, Ying, Gomez-Pinilla, 2004). Ponadto spowalnia lub przeciwdziała związanemu z procesami starzenia się spadkowi zdolności poznawczych (Kramer i in., 2006).
Normalny proces starzenia jest związany zarówno z atrofią mózgu
i spadkiem funkcji poznawczych. W świetle przedstawionych badań daje się
zauważyć, że wyższe poziomy aktywności ruchowej są związane z niższym poziomem atrofii mózgu i zaburzeń poznawczych pod koniec życia. Aktywność
ruchowa występująca w dzieciństwie, młodości i wieku średnim może chronić przed zanikiem, obumieraniem komórek mózgu w starości. Ćwiczenia
ponadto mogą wpływać na przebieg procesów poznawczych oraz wspierać
obszary mózgu, które są najbardziej dotknięte przez proces poznawczego starzenia się. Pozytywny wpływ aktywności ruchowej na organizm człowieka,
na każdym etapie jego rozwoju, jest i był szeroko omawiany. Wielu badaczy
dostrzega problem zmniejszania się aktywności fizycznej jako niebezpiecznego
zjawiska związanego z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Przez długi
czas neurobiolodzy, neuropsychiatrzy wraz z fizjologami i naukowcami związanymi z wychowaniem fizycznym wierzyli, że mózg jest organem, którego
komórki są statyczne, a od pewnego wieku ulegają zmianom degeneracyjnym,
co jest nieodwracalne. Tomografia komputerowa mózgu i jednoczesne stawianie hipotez dotyczących wpływu aktywności ruchowej na funkcje poznawcze
stały się punktem zwrotnym. Obecne badania dowodzą, że aktywność ruchowa o określonej intensywności, rodzaju, i częstotliwości ma wpływ nie tylko
na zdrowie fizyczne, ale także stymuluje funkcje mózgu, spowalnia procesy
degeneracyjne, zapewnia dobrostan psychiczny oraz zapewnia dobre stosunki
społeczne.
1.8.1. Aktywność fizyczna a przebieg procesów poznawczych
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Optymalny poziom aktywności fizycznej przyczynia się do utrzymania i poprawy zdrowia oraz samopoczucia, a także stanowi istotny element
profilaktyki chorób szczególnie w odniesieniu do starszych osób dorosłych
(Chodzko-Zajko i in., 2009). Wiele badań potwierdza, ze aktywny tryb życia
wpływa znacząco na obniżenia ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia
sercowo-naczyniowego (O’Donovan i in., 2010), osteoporozy (Langsetmo
i in., 2012) a także pozytywnie wpływa na funkcje poznawcze, o czym donoszą badania (Colcombe i in., 2003) i subiektywne samopoczucie.
Badania dowodzą, że gdyby ludzie zachowywali optymalną aktywność
fizyczną średnia długość życia na świecie wydłużyłaby się o 0,68 roku (Lee i in.,
2012). Każdy wydatek energetyczny jaki powstaje podczas ruchu mięśni szkieletowych stanowi istotną korzyść zdrowotną i nie musi wiązać się z uprawianiem sportu czy zorganizowanych ćwiczeń, ale wynikać z chodzenia w celach
transportowych, pracy wymagającej wysiłku fizycznego oraz prac domowych
(Caspersen, Powell i Christenson, 1985). Co istotne, czynności takie jak chodzenie, które są szczególnie łatwo dostępne dla osób starszych (Morris i Hardman, 1997), pozwalają na spełnienie zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO), by spędzać co najmniej 150 minut tygodniowo w umiarkowanej intensywności (Marshall i in., 2009; WHO, 2010).
Zalecenia te zostały sformułowane w oparciu o rosnącą liczbę dowodów
na prozdrowotne właściwości PA oraz rosnące znaczenie braku aktywności
fizycznej jako czynnika ryzyka śmiertelności (WHO, 2010), a także ze względu
na zbyt niski na całym świecie poziom PA wśród starszych dorosłych. Ponadto większość badań wskazuje, że aż 40 do 80% osób osób starszych nie spełnia
zaleceń dotyczących PA (Sun, Norman i While, 2013; Hallal, 2012). Najbardziej sedenteryjną grupą w populacji są osoby w wieku 55 lat i starsze (European Commission, 2014), a z wiekiem zjawisko jeszcze bardziej się pogłębia
(Centers for Disease Control and Prevention, 2012). Wiele badań potwierdza
pozytywny związek między zdrowiem subiektywnym a poziomem aktywności
fizycznej (Martin, Sinden, 2001), również w przypadku aktywności ruchowej realizowanej jako chodzenie. Badania nad wpływem aktywności ruchowej
w średniej dorosłości prowadzone przez Andel i in. (2008) potwierdziły, że
ruch stanowi istotną profilaktykę chorób neurologicznych zwłaszcza wieku
starczego. Przeprowadzona przez badacz analiza mechanizmu powstawania
choroby Alzheimera wykazała, że już lekka, ale regularna aktywność fizyczna
zmniejsza szansę zachorowania na ten rodzaj otępienia nawet o 37 do 66%.
Podobne wnioski przyniosły porównawcze badania bliźniąt, w których wykazano, że jeśli jedno z rodzeństwa uprawiało regularną aktywność ruchową
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to zmniejszała się u niego szansa rozwoju demencji w późniejszym wieku,
w odniesieniu do drugiego, które prowadziło siedzący tryb życia (sedentery
lifestyle). Obserwacje te dowodzą, że aktywność ruchowa może zmniejszać ryzyko zaburzeń funkcji poznawczych i „pozwala kontrolować” uwarunkowania
rodzinne i genetyczne.
Pierwszym empirycznym dowodem, który stanowił potwierdzenie wpływu aktywności fizycznej na funkcje neurokognitywne są badania Spirduso
z 1975 r., w których udowodnił, że starsi mężczyźni aktywnie uprawiający
sport mają szybsze czasy reakcji od swoich rówieśników, którzy prowadza sedenteryjny tryb życia mężczyzn, co więcej poruszają się równie szybko oraz
mają taki czas reakcji jak mężczyźni o 40 lat młodsi, ale nie uprawiający sportu (Spiduso, 1975).
W przeciągu blisko 50 lat przeprowadzono wiele badań w celu głębszego
zrozumienia tej relacji, a głównym powodem podejmowania tych rozważań
jest globalne zjawisko starzejącego się społeczeństwa. Z wiekiem bowiem, tak
istotne dla przebiegu procesów poznawczych struktury, jak: kora przedczołowa, części przyśrodkowe płata skroniowego, jądra podstawne, ulegają atrofii.
Tym bardziej, że wiele doniesień naukowych wykazało protekcyjną rolę aktywności fizycznej w zmniejszaniu ryzyka wystąpienia demencji i zaburzeń
poznawczych, a jej prewencyjny wpływ jest istotny w odniesieniu do osób
starszych (Gajos, 2014).
Ważnego odkrycia dokonał Dik, badając osoby w wieku 62-85 lat,
wśród których znajdowały się osoby (głównie mężczyźni) deklarujące wysoki
poziomem aktywności fizycznej we wczesnej i średniej młodości, czyli między
15 a 25 rokiem życia. W testach funkcji poznawczych, polegających na przetwarzaniu informacji, mężczyźni ci nie wykazywali się wyższym poziomem
wykonania zadań. Prawdopodobną przyczyną niskich i przeciętnych wyników
w testach jest fakt, że aktywność ruchowa tych mężczyzn miała charakter zawodowy – obciążenie pracą fizyczną, nie zaś wolnoczasowy.
Przeprowadzone przez Rovio i współpracowników badania korelacji jaka
zachodzi pomiędzy aktywnością fizyczną w czasie wolnym w okresie średniej dorosłości a występowaniem demencji w wieku senioralnym wskazują,
że aktywność fizyczna w czasie wolnym podejmowana minimum dwa razy
w tygodniu wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka wystąpienia zaburzeń funkcji
poznawczych - pamięci. Co ważne, związek aktywności fizycznej i demencji
był silniejszy u osób z grupy najwyższego ryzyka genetycznego rozwoju choroby Alzheimera. Prowadzone badania wskazują, że wyższy poziom aktywności
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ruchowej koreluje z opóźnieniem wystąpienia objawów neurochorobowych
niemal o 5 lat i staje się szczególnie widoczny w chorobach neurodegeneracyjnych, chorobie Alzheimera i Parkinsona.
Dla uświadomienia zarówno fizycznych jak i poznawczych zmian jakie
zachodzą w mózgu wraz z procesem starzenia się, prowadzącymi do spadku jakości procesów poznawczych oraz demencji, ważne jest zrozumienie typowych zmian w mózgu. Zdrowy człowiek traci średnio ok. 15% komórek
tkanki korowej w wieku od 30 do 90 lat, szczególnie w obszarach funkcji
wykonawczych, tj. uczenia się, pamięci i uwagi (Raz i in., 2000). Ponadto
około 55 roku życia następuje powolny spadek objętości hipokampu o ok.
1-2% rocznie (Raz i in., 2004). Proces atrofii hipokampu i powolna degradacja tkanki korowej przyczyniają się do powstania demencji, ale czy taka
sytuacja będzie miała miejsce zależy od plastyczności mózgu (Weinstein,
Erickson, 2011). Uznaje się, że poziom plastyczności mózgu może determinować aktywność ruchowa, jej zakres, rodzaj, częstotliwość i czas trwania jednostkowego wysiłku, co potwierdziły badania epidemiologiczne osób
w późnej dorosłości.
Aktywność ruchowa uznana jest za ważny czynnik stymulujący uwalnianie czynników wzrostu neuronów determinując ich przetrwanie i rozwój,
a ponadto sprzyja wzrostowi plastyczności synaptycznej poprzez długotrwałe wzmocnienie i tworzenie dynamicznych modyfikacji połączeń między
neuronami oraz stymuluje wzrost nowych neuronów w hipokampie - obszar
mózgu, w którym zachodzą procesy uczenia się i pamięci ( Hillman i in., 2008).
Procesy kognitywne, inaczej poznawcze to złożone, zachodzące w układzie nerwowym procesy. Ich charakterystyka polega na odbiorze, interpretacji,
przetworzeniu, a czasem także przechowaniu informacji zawartej w docierających do organizmu bodźcach czy wrażeniach. Podstawowymi dla człowieka
procesami kognitywnymi są myślenie, pamięć, uwaga, uczenie się, percepcja
i język (Wiktorczyk, 2013).
Ponadto badania dowodzą, że aktywność fizyczna pozwala uzyskać lepsze
wyniki w zadaniach angażujących wyższe procesy poznawcze. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że ćwiczenia intensywne pozwalają uzyskiwać lepsze rezultaty
w relatywnie prostych zadaniach, natomiast aktywność fizyczna umiarkowana
wpływa na poziom wykonania zadań o większej złożoności
1.8.2. Fizjologiczne następstwa aktywności fizycznej w obrębie mózgu
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Podejmowanie wysiłków fizycznych z punktu widzenia fizjologicznego
powoduje zwiększenie przepływu krwi przez mózg dzięki czemu dostarczane
są substancje odżywcze, co dodatnio wpływa na procesy poznawcze. Aktywność fizyczna wpływa również na gospodarkę hormonalną, powoduje m.in.
stymulację neuroprzekaźników takich jak: serotonina, dopamina (Floresco
i in., 2001), ułatwiających przebieg procesów uczenia się i regulujących samopoczucie. Innym, niezwykle istotnym efektem podejmowanej aktywności ruchowej są zmiany w strukturze mózgu, zwiększając przebieg procesów
troficznych w hipokampie takich jak angiogenezę (unaczynienie), synaptogenezę (powstawanie połączeń między komórkami nerwowymi) i neurogenezę (powstawanie nowych komórek nerwowych) (Gligoroska, 2012) a także
zwiększanie objętości istoty szarej i białej w korze przedczołowej i skroniowej
(Kramer, 2002).
Wieloletnie przekonanie, że mózg to organ statyczny, którego komórki
nie dzielą się, a tylko obumierają, powodując zmiany degeneracyjne w zakresie procesów poznawczych, takie jak np. demencja starcza, choroba Alzheimera czy Parkinsonizm, a także, że procesy te są nieodwracalne i postępują wraz z wiekiem (Osiński). Zostało obalone wraz z wyodrębnieniem białka
budulcowego komórek mózgu, czyli tzw. BDNF w 1982 roku, gdyż wskazało, że zajmuje ono centralną rolą w rozwoju mózgu, jego fizjologii i patologii. Zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym zależą od poziomu BDNF
w transmisji synaptycznej, głównie w obrębie hipokampu i kory mózgowej.
Zbyt niski poziom BDNF może być przyczyną powstania zaburzeń takich
jak epilepsja, objawy bólowe, podczas gdy przywrócenie prawidłowego poziomu właściwości troficznych BDNF może zwiększyć możliwości terapeutyczne
w chorobach neurodegeneracyjnych. Przełomowe odkrycie jakie miało miejsce w 1999, pozwoliło stwierdzić, że odpowiednia stymulacja mózgu przyczynia się do wytworzenia nowych komórek nerwowych (nerve cells). W obrębie
hipokampa dzięki zastosowaniu metody obrazowania za pomocą tomografu
komputerowego zarejestrowano pojawianie się nowych komórek nerwowych
pod wpływem aktywności fizycznej, co stanowiło istotny obszar badań nad
neuroprocesami poznawczymi. Wieloletnie badania tego obszaru mózgu,
który determinuje przebieg procesów poznawczych tj. uczenia się, pamięci,
uwagi, ale także wspomnień i emocji ujawniły, że bodźcem odpowiedzialnym
za powstawanie nowych komórek nerwowych jest czynnik troficzny (trophic
factor) BDNF (brain-drived-neurotrophic-factor). Neurotrofina BDNF (neurotrophin) to proteina (protein) wspierająca funkcje neuronów - ich wzrastanie i rozwój. Czynnik troficzny z kolei sygnalizuje komórkom nerwowym
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konieczność rozwoju, różnicowania się, prawidłowego funkcjonowania i życia. Dlatego odpowiedni poziom neurotrofiny BDNF w hipokampie pozwala
żyć neuronom wyhamowując proces obumierania. Wspomniana neurotrofina
jako mózgopochodny czynnik (brain derived factor) wzrostu neuronów, pobudzana jest dzięki aktywności aerobowej na poziomie ok. 75% tętna maksymalnego (maxiumum heart rate). Stymulacji czynnika BDNF w hipokampie
sprzyjają ćwiczenia aerobowe, co z kolei sprzyja wzrostowi plastyczności synaptycznej (synaptic platicity), a także tworzeniu się dynamicznych połączeń
między neuronami oraz pobudzaniu do wzrostu nowych neuronów. Prowadzone na świecie badania potwierdzają istnienie dodatniej korelacji pomiędzy
aktywnością fizyczną a funkcjonowaniem człowieka w sferze poznawczej.
W wyniku podejmowania aktywności fizycznej aktywowany jest innym czynnik, który determinuje produkcję BDNF, czyli oś hormon wzrostu
(GH)–insulinopodobny czynnik wzrostu typu 1 (IGF-1), (oś GH/IGF-1).
Wysiłek fizyczny zwiększa ilość krążącego we krwi hormonu wzrostu będącego stymulatorem produkcji IGF-1. Insulinopodobny czynnik wzrostu typu
1 produkowany m.in. w mózgu wpływa na przebieg takich procesów jak
neurogeneza, procesy uczenia się, funkcje poznawcze, a także hamująco na
amyloid (szkodliwe białko, które przyczynia się m.in. do wystąpienia choroby Alzheimera) (Gligoroska, 2018) Kolejnym pozytywnym efektem podejmowanej aktywności fizycznej w kontekście troficznych procesów w obrębie
mózgu jest wzrost poziomu neutrofiny – FGF (czynnika wzrostu fibroblastów,
ang. fibroblast growth factor). FGF sprzyja proliferacji, czyli namnażania się
komórek nerwowych i reaktywności astrocytów (Liu i in., 2018). Astrocyty
odgrywają podstawową rolę w rozwoju i fizjologii mózgu, utrzymują jego homeostazę, ponadto biorą udział w odżywianiu, różnicowaniu i regulacji neuronów, wzrostu neurytów i funkcji synaps.
Opisane powyżej procesy składają się na mechanizm plastyczności neuronalnej (LTP ang. long-term potentiation, długotrwałe wzmocnienie synaptyczne). Plastyczność mózgu z wiekiem staje się mniejsza. Jest wiele przyczyn tego zjawiska, a przede wszystkim zmienia się wzór aktywacji genów.
Zmniejsza się ekspresja genów związanych z synaptogenezą, modyfikacjami
cytoszkieletu, syntezą białek receptorowych, syntezą białek substancji międzykomórkowej, a wzór ekspresji genów przestaje być proplastyczny (Thompson i in., 2014). W konsekwencji zmienia się labilność cytoszkieletu neuronu, wskutek czego jego rozgałęzienia tracą możliwość odkształcania (Penazzi
i in., 2016), ponadto zanikają stożki wzrostu i filopodia neuronalne, co
znacząco spowalnia wzrost nowych połączeń. Neuroplastyczność choć
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funkcjonuje w dojrzałym mózgu, to już nie z taką intensywnością jak w mózgu rozwijającym się. Procesy uczenia się i pamięci, w wyniku których powstaje ślad pamięciowy, opierają się na mechanizmie długotrwałego wzmocnienia synaptycznego, czyli plastyczności synaptycznej (Kandel i in., 2014).
W dojrzałym mózgu wzrasta nie tylko liczba receptorów synaptycznych, lecz
także pozasynaptycznych, które powodują hamowanie toniczne i zmniejszają
pobudliwość neuronu (Groen i in., 2014). Natomiast wokół neuronów gromadzą się proteoglikany, których obecność wpływa negatywnie na ruchliwość
wypustek neuronalnych i powstawanie nowych synaps (Avram i in., 2014).
Niektóre neurony, zwłaszcza interneurony hamujące, pokrywają się tzw. sieciami perineuronalnymi, kształtującymi się wokół ciała komórki i początkowych odcinków dendrytów (Pizzorusso i in., 2002). Takie sieci składają się
z kwasu hialuronowego oraz proteoglikanów i utrudniają dostęp do błony
komórkowej neuronów, a także stabilizują istniejące już synapsy, co znacząco
zmniejsza plastyczność mózgu.
Wraz z wiekiem znacznemu spowolnieniu ulega proces neurogenezy ulega, czemu można zapobiec poprzez stymulujące interwencje środowiskowe
i behawioralne (wzbogacenie środowiska umożliwienie interakcji społecznych,
nauki oraz aktywności fizycznej) skutkuje znaczną intensyfikacją neurogenezy,
zwiększając również proliferację komórek. Wykazano, że największy wpływ
na znaczące przywrócenie dynamiki tego procesu mają przede wszystkim
możliwość nauki oraz zwiększona aktywność fizyczna. Uznaje się zatem, że
nie tylko czynniki genetyczne, ale także środowiskowe i behawioralne mają
wpływ na neurogenezę (Kempermann, 1997).
Wpływ aktywności fizycznej osób w okresie późnej dorosłości na funkcje
kognitywne został udowodniony przez wielu badaczy. Kramer i in. (2018) dowiedli, że u osób wykonujących trening aerobowy i oporowy następuje większa poprawa funkcji poznawczych niż u osób o sedenteryjnym trybie życia.
Natomiast Laurin i in. (2001) stwierdzili, że aktywność fizyczna jest istotnym
predyktorem zdrowia poznawczego.
Wyniki badań potwierdzają silną, dodatnią korelację pomiędzy aktywnością fizyczną realizowanej w formie treningu aerobowego, a lepszym funkcjonowaniem poznawczym, a także zwiększenie objętości tkanki mózgowej,
chroniąc przed wzmożoną atrofią. Aktywność ruchowa przyczynia się do
zwiększonego przepływu krwi przez mózg, dzięki czemu do komórek dociera więcej składników odżywczych i tlenu, co stymuluje proces angiogenezy
i czynników neurotroficznych, a także zwiększa aktywność neuroprzekaźników.
Z powyższego przeglądu badań wynika dla starszego pokolenia
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jednoznacznie, że dzięki aktywność ruchowej można poprawić swoje wyniki w wielu dziedzinach zdrowia: biologicznego, psychologicznego, rozwoju
poznawczego.
Nigdy nie jest zbyt późno na aktywność ruchową, ponieważ zaledwie
sześć miesięcy regularnego chodzenia (o średnim natężeniu prędkości marszu) wystarczy by wpłynąć na zwiększenie objętość mózgu i poprawę funkcji
poznawczych. Ludzki mózg pozostaje plastyczny w całym cyklu życia, a ćwiczenia, głównie aerobowe mogą wspomagać plastyczność mózgu, powodując
tworzenie się nowych neuronów.
Wyższy poziom aktywności fizycznej w młodości i średnim wieku wiąże się zarówno ze spadkiem poziomu atrofii mózgu i zmniejszeniem ryzyka
rozwoju zaburzeń funkcji poznawczych w starości. Zatem podjęcie aktywnego fizycznie stylu życia już w młodości może być najlepszym sposobem, aby
zapobiec degeneracji mózgu. Ćwiczenia fizyczne wpływają na jakość funkcji
poznawczych – głównie funkcji wykonawczej i pamięci, które zazwyczaj jako
pierwsze wykazują podatność na zmiany związane z wiekiem. Kora przedczołowa i hipokamp, czyli regiony odpowiedzialne za kontrolę i przebieg procesów poznawczych, wykazują podatność na stymulację, jaką są ćwiczenia ruchowe, co stanowi profilaktykę zmian geriatrycznych w obrębie mózgu.

1.9. Aktywność fizyczna
a nadumieralność mężczyzn
Program „Zdrowie dla wszystkich w roku 2000” (Rządowa Komisja,
1987) zalicza zdrowie do podstawowych zasobów gwarantujących rozwój
społeczno–ekonomiczny kraju. Tylko zdrowe społeczeństwo, podkreśla się
w tym programie, jest zdolne do zapewnienia dostatecznego poziomu tworzenia dóbr materialnych i kulturowych. Stąd też przewiduje się, że w tworzeniu
i ochronie zdrowia muszą uczestniczyć wszystkie sektory gospodarki narodowej i życia społecznego. Wyjątkowo duże obowiązki ciążą na systemie edukacji
narodowej. Powinien on podejmować takie działania, które nie tylko nie będą
pomniejszać zasobów zdrowotnych – czyli pogarszać stanu zdrowia objętych
edukacją dzieci i młodzieży – lecz zwiększać te zasoby poprzez wychowanie
jednostek. Powinien on także obejmować skutecznym procesem wychowania
i nauczania całą populację.
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Ponieważ zdrowie nie jest czymś statycznym, danym nam raz na zawsze,
to we wszystkich okresach życia należy (LaPorte i in., 1984):
−
−
−

−
−
−
−

chronić je, czyli zapobiegać chorobom (profilaktyka),
doskonalić je, pomnażać, zwiększać jego potencjał (promocja zdrowia),
przywracać je, gdy pojawi się choroba (leczenie i rehabilitacja).
Wśród czynników, które wpływają na zdrowie człowieka wyróżnia się
najczęściej cztery główne grupy (LaPorte i in., 1984):
styl życia – jego udział jest największy (ok. 50%) i jednocześnie jego
zmiana leży w zasięgu możliwości każdego człowieka,
środowisko fizyczne oraz społeczne życia i pracy (ok. 20%),
czynniki genetyczne (ok. 20%),
służba zdrowia, która może rozwiązać ok. 10–15% problemów zdrowotnych społeczeństwa.

Pierwsza grupa czynników, tzn. styl życia i zachowania zdrowotne
w największym stopniu determinują stan zdrowia ludności. W Polsce istnieje wiele poważnych nieprawidłowości w zakresie tej grupy czynników,
wśród których wymienić należy przede wszystkim małą aktywność fizyczną ogółu społeczeństwa. Autorzy Narodowego Programu Zdrowia (NPZ,
1997) podkreślają, że zadowalający z punktu widzenia zdrowia poziom aktywności fizycznej cechuje 70% dzieci 6–7 letnich, 20–30% młodzieży
w wieku 11–15 lat i tylko 10% dorosłych. W czasie wolnym przeciętnego
Polaka dominują zajęcia związane z brakiem aktywności fizycznej, głównie
oglądanie telewizji (np. ok. 40% młodzieży 11–15 letniej poświęca na to
4 godziny i więcej dziennie) (NPZ, 1997).
Wysiłek fizyczny, towarzyszący aktywności ruchowej, wiąże się z pracą
mięśni szkieletowych wraz z całym zespołem towarzyszących jej zmian czynnościowych w organizmie (Kozłowski, 1981). Stąd też zakres aktywności
fizycznej jest szeroki, od niskiej do wysokiej i aby utrzymać, względnie doskonalić zdrowie niezbędna jest systematyczna aktywność i odpowiedni, najlepiej optymalny dla każdego człowieka jej poziom (Drabik, 1995). Ustalenie
optimum aktywności nie jest jednak proste, a u dzieci i młodzieży w zasadzie
niemożliwe. Dzieci i młodzież charakteryzują się bowiem wielką plastycznością procesów rozwojowych (reaktywnością, ekosensytywnością i adaptabilnością) i trudno oddzielić zmiany wywołane zwiększoną aktywnością fizyczną
od zmian będących normalną sekwencją procesów wzrastania i dojrzewania.
W przypadku osób dorosłych i starszych sprawa jest prostsza. Większość
autorów podkreśla, że aktywność fizyczna wpływa przede wszystkim na
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poprawę ich ogólnej ruchliwości i jakości życia. W. Pędich (1996) podkreśla,
że starość sama przez się stanowi wskazanie do aktywności ruchowej. O obniżaniu się aktywności fizycznej z wiekiem, a w konsekwencji o nieuchronnym
końcu cyklu starzenia się decydują jednak głównie czynniki psychiczne i społeczne (ryc.9).

Ryc.9. Aktywność fizyczna a cykl starzenia się (Berger, 1989).

Wielu badaczy stawia hipotezę, że to właśnie obniżenie aktywności
fizycznej jest odpowiedzialne za pogorszenie funkcjonowania różnych układów i narządów. Tego pogorszenia nie można uniknąć, ale do wielu niekorzystnych zmian przyczynia się dodatkowo zły tryb życia, w tym brak aktywności fizycznej (Drabik, 1995). Aktywność fizyczna może zmniejszać lub
opóźniać wiele zmian związanych z wiekiem. Niektóre z nich przedstawia
tabela 1. Wiele obserwacji i badań wskazuje ponadto, że zmniejszanie się
udziału wysiłków fizycznych w pracy zawodowej i w innych czynnościach
życiowych odciska piętno na właściwościach biologicznych współczesnego
człowieka, przyczyniając się do powstawania predyspozycji do zapadania na
takie „choroby cywilizacyjne” jak choroba wieńcowa, otyłość, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i inne (Kozłowski, 1981) (tabela1).
Tabela 1. Efekty starzenia się i aktywności fizycznej − układ mięśniowo–kostny i krążenia (Roberts, 1992).
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Efekty starzenia się

Efekty aktywności fizycznej

układ mięśniowo–kostny
redukacja masy mięśni
i obniżenie siły spowodowane ich atrofią

wzrost masy i siły mięśni

redukcja zakresu ruchu i usztywnienie
stawów spowodowane obniżeniem
ich funkcji

wzrost sprężystości ścięgien i więzadeł,
co pozwala na zwiększenie zakresu ruchu
i zmniejsza usztywnienie stawów

zmiany w postawie ciała i zmniejszenie
wzrostu spowodowane zmianami
w tkance mięśniowej i kostnej

wzrost mineralizacji i odporności
na złamanie kości

układ krążenia
obniżenie przepływu krwi w naczyniach
wieńcowych na skutek zmniejszenia ich
światła spowodowanego
miażdżycą i zwapnieniem

wzrost maksymalnej pojemności
wyrzutowej i minutowej serca

wzrost ciśnienia tętniczego krwi

obniżenie ciśnienia tętniczego krwi

Porównując dane demograficzne z ostatnich kilkudziesięciu lat, zauważyć można gwałtowne zmiany w stanie zdrowia populacji ludzkich. Statystyka
zgonów z połowy lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku w Polsce, wskazuje na
podobny poziom współczynników umieralności kobiet i mężczyzn. Przedwczesna umieralność była głównie powodowana chorobami infekcyjnymi, w
równym stopniu dotyczącymi obu płci (Zatoński, 1996). Najniższe współczynniki umieralności w populacji mężczyzn w grupie wieku 15–64 lat zanotowano w Polsce w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku. Od tej pory
notuje się jednak niezwykle niekorzystne zjawisko polegające na wzroście
przedwczesnej umieralności mężczyzn, przy utrzymującej się tendencji obniżania się umieralności kobiet. Obserwowana na początku lat dziewięćdziesiątych znaczna nadumieralność mężczyzn jest wynikiem przede wszystkim
różnic w poziomie umieralności kobiet i mężczyzn z powodu chorób przewlekłych (układu krążeniowo–naczyniowego i nowotworów) i zgonów nagłych
(Zatoński, 1996).
Nadumieralność to pojęcie wynikające z porównania poziomu umieralności dwóch grup trwale wyższej częstości zgonów w jednej z nich. Używamy go zazwyczaj w odniesieniu do nadumieralności mężczyzn w porównaniu
z kobietami. Obserwowana od wielu lat nadumieralność mężczyzn nie jest
jednak zjawiskiem, które zawsze miało miejsce w historii człowieka, ponieważ
to poród i połóg łączyły się z wysokim prawdopodobieństwem zgonu, a zatem
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śmiertelność kobiet była na pierwszym miejscu. Wraz z rozwojem medycyny,
skutecznie wyeliminowano zagrożenia związane z porodem, zwłaszcza w krajach wysokorozwiniętych i od tamtej pory odnotowuje się wyższe wskaźniki
częstości zgonów u mężczyzn. Męska nadumieralność ma swoje źródło w biologicznych, społecznych i kulturowych przyczyn. Już podłoże genetyczne warunkuje niższą ekosensytywność płodów i noworodków żeńskich. Mniejsza
wrażliwość na czynniki środowiskowe również w dorosłości stanowi ważne
zabezpieczenie (zrównoważona gospodarka hormonalna, równomiernie
rozłożona nadmierna tkanka tłuszczowa). Nie tylko jednak biologia jest
silną determinantą, ale również sposób wychowania i socjalizacji wpływają
na odmienny poziom umieralności kobiet i mężczyzn. Dziewczęta często
bardziej są zorientowane na dbałość o ciało i jego zdrowie, natomiast chłopcy
od najmłodszych lat „uczeni są” mniejszej zapobiegliwości o zdrowie. W odniesieniu do mężczyzn wychowanie wpływa na wyższą akceptację ryzykownych zachowań takich jak np.: zachowania agresywne, używki, sporty ekstremalne, substancje psychoaktywne, ryzykowne kontakty seksualne itp. Innym
czynnikiem nie będący bez znaczenia jest charakter pracy, często w trudnych,
obciążających organizm warunkach: praca na powietrzu, duży wysiłek fizyczny, zatrute środowisko, ryzyko chorób zawodowych, wysoki poziom stresu.
Przeciętne dalsze trwanie życia stanowi podstawę do prognozowania
wysokości emerytur. W zakresie nauk społecznych tymczasem wykorzystanie
tego wskaźnika obejmuje szerszy zakres, będący m.in. prognozą dla zdrowia
populacji, opieki zdrowotnej, polityki społecznej itp. Regularne prowadzenie
badań w zakresie dalszego trwania życia pozwala na dokładne śledzenie procesów i zjawisk jakie zachodzą w ogólnym stanie zdrowia populacji. Ponadto
dokonywanie ciągłych analiz umożliwia prześledzić warunki panujące na danym obszarze. Jak przykładowo można np. dokonywać porównań międzynarodowych w zakresie długości życia w krajach słabiej i bardziej rozwiniętych.
Wraz z rozwojem nauk społecznych i technicznych oraz ogromnym postępie
w zakresie medycyny obserwujemy rozwój rozmaitych miar opartych na przeciętnym trwaniu życia. Możemy dzięki temu dokonywać próby oszacowania
czy też przewidywania długość trwania życia bez chorób lub niepełnosprawności odnośnie ludności w danym kraju, ale również dokonywać dogłębnych
analiz procesu starzenia się populacji. Jak podaje GUS (2020) w 2019 r. przeciętne trwanie życia mężczyzn w Polsce wyniosło 74,1 roku, natomiast kobiet
81,8 roku. W porównaniu z rokiem poprzednim, trwanie życia wydłużyło się
odpowiednio o 0,3 i 0,1 roku, natomiast biorąc pod uwagę rok 1990 o 7,9
i 6,6 roku (GUS, 2020).
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Zarówno w Polsce jaki i w innych krajach całego świata, obserwuje się
zjawisko nadumieralność wśród mężczyzn w porównaniu do kobiet. Niepokojące jest jednak to, że w odniesieniu do naszego kraju skala tego zjawiska
jest znacznie głębsza niż w większości krajów Europy. Różnica w przeciętnym
trwaniu życia kobiet i mężczyzn ulega ciągłym zmianom. Raz obserwuje się jej
zmniejszanie, tak jak to miało miejsce u schyłku XX wieku, by znowu wzrosnąć na początku XXI wieku (wykres 1).

Wykres 1. Różnica w przeciętnym trwaniu życia kobiet i mężczyzn w latach 19902019 (GUS, Analizy statystyczne. Trwanie życia w 2019 r., Warszawa, lipiec 2020 r.).

Ponadto obserwuje się wyższą umieralność mężczyzn względem kobiet
we wszystkich grupach wieku (tabela 2). Prognozuje się, że gdyby warunki
przewidywanej umieralności utrzymywały się na poziomie obserwowanym
w 2019 r., wówczas spośród wszystkich mężczyzn urodzonych w tym roku
0,7% nie dożyłoby 18 lat (w roku 1990 r. było to 3,0%) i 0,6% kobiet
(w 1990 r. było to 2,2%). Różnica między mężczyznami i kobietami zwiększa
się jednak wraz z wiekiem, co jest niekorzystnym zjawiskiem i plasuje nasz
kraj w tym aspekcie na końcu listy. Poważnym problem w populacji ludności polskiej jest wysoka umieralność osób w wieku produkcyjnym, czyli tzw.
umieralność przedwczesna. Ponadto te nieuzasadnione biologicznie zgony
mające miejsce przed 65 r.ż., które uznaje się za zgony do uniknięcia, wiążą
się z ogromnymi stratami potencjału społecznego i ekonomicznego, a także
rodzinnego (tabela 2).
Tabela 2. Standaryzowane współczynniki zgonów mężczyzn i kobiet według wieku
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w wybranych latach (na 100 tys. ludności) (GUS, Analizy statystyczne. Trwanie życia
w 2019 r., Warszawa, lipiec 2020 r.).
0-44 lata
Lata

Mężczyźni

45-59 lat
Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

60 lat i więcej
Mężczyźni

Kobiety

1985

247,0

109,3

1426,0

567,3

6986,5

5673,2

1990

253,7

103,0

1481,8

544,7

6618,9

5168,1

1995

220,9

86,2

1400,0

501,8

6221,8

4993,5

2000

177,7

67,2

1216,5

474,7

5736,2

4434,1

2005

158,0

57,6

1168,4

441,5

5200,5

3993,6

2010

137,3

47,2

1049,1

399,2

4710,8

3524,6

2015

118,1

41,5

907,0

356,3

4396,0

3303,2

2019

118,1

41,8

843,5

329,4

4173,7

3173,3

Przyczynami obserwowanych różnic w stanie zdrowia między kobietami i mężczyznami są głównie przyczyny biologiczne, kulturowe, behawioralne, społeczne i środowiskowe (Szukalski, 2018; Barford i in., 2006; Kalben,
2000; Cullen i in., 2016; Oksuzyan i in., 2008). Badacze zjawisk demograficznych oceniają, że blisko połowy zgonów osób przed 65 r.ż. można uniknąć,
ponieważ ich powodem są przede wszystkim niezdrowy styl życia i zachowania ryzykowne (m.in. substancje psychoaktywne, sporty ekstremalne, seks,
zachowania agresywne, zaniedbania zdrowotne, praca ciężkich warunkach)
(Komisja Europejska, 2011).
W okresie powojennym, od 1945 do 1965 roku, współczynniki umieralności ogólnej w grupie wieku 35–64 lat zmniejszyły się u obu płci, o ponad
30% u mężczyzn (z 1270 do 880) i o prawie 40% u kobiet (z 780 do 490).
Od połowy lat sześćdziesiątych nastąpiło jednak odwrócenie tego trendu
u mężczyzn, a pięć lat później zatrzymanie poziomu współczynników u kobiet
(1970 r. – 476, 1995 r. – 481) i niewielki wzrost (1995 r. – 530).
Wyższa umieralność wśród mężczyzn względem kobiet występuje we
wszystkich grupach wieku. Gdyby warunki umieralności utrzymywały się na
poziomie obserwowanym w 2019 r., to spośród wszystkich mężczyzn urodzonych w tym roku 0,7% nie dożyłoby 18 lat (w 1990 r. – 3,0%) i 0,6% kobiet
(w 1990 r. – 2,2%). Różnica między mężczyznami i kobietami zwiększa się
wraz z wiekiem.
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Wykres 2. Standaryzowane współczynniki zgonów mężczyzn i kobiet w latach 19852019 (GUS, Analizy statystyczne. Trwanie życia w 2019 r., Warszawa, lipiec 2020 r.)

W Polsce, podobnie jak w innych krajach, umieralność wśród mężczyzn
jest wyższa względem kobiet. Jednak w Polsce skala tego zjawiska jest znacznie głębsza niż w większości krajów europejskich i plasuje nasz kraj pod tym
względem na końcu listy. Mimo iż w latach 90. różnica między przeciętnym
trwaniem życia kobiet i mężczyzn malała (w 1991 r. – 9,2 roku; w 2001 –
8,2 roku), pierwsza dekada XXI wieku przyniosła wzrost tej wartości do 8,7
(w latach 2006-2008). Do 2013 r. spadła ona do poziomu 8,0. Od tego czasu utrzymuje się ona na zbliżonym poziomie, w 2019 r. wyniosła 7,7 roku
(tabela 3) (GUS, 2020).
Tabela. 3. Przeciętne trwanie życia noworodka w krajach Europy w 2018 r.
Kraj

Mężczyźni

Kobiety

Różnica

Holandia

80,3

83,4

3,1

Norwegia

81,1

84,5

3,4

Szwecja

80,9

84,3

3,4

Szwajcaria

81,9

85,7

3,8

Włochy

81,2

85,6

4,4

Austria

79,4

84,1

4,7

Niemcy

78,6

83,3

4,7

Hiszpania

80,7

86,3

5,6

Czechy

76,2

82,0

5,8

Francja

79,7

85,9

6,2

Słowacja

73,9

80,8

6,9

Węgry

72,7

79,6

6,9

Polska

73,7

81,7

8,0

Choć w Europie odnotowuje się pozytywne zmiany w zakresie przeciętnego trwania życia, to nasz kraj nadal wypada słabo na tle czołówki krajów europejskich (tabela 3) takich jak Holandia, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria czy
Włochy. Analizując dane można dostrzec, że kontynent europejski charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem przeciętnej długości trwania życia. Najdłużej żyjącymi mężczyznami są Szwajcarzy, dożywający 81,9 roku, najkrócej zaś
Litwini jedynie 70,9 roku. Odnośnie kobiet najwyższe oczekiwane trwanie życia odnotowano wśród Hiszpanek dożywających 86,3 roku, najkrócej zaś żyją
Serbki, jedynie 78,4 roku. Interesującą kwestią jest fakt, że w krajach, w których długość trwania życia jest względnie niska, to różnica między trwaniem
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życia mężczyzn i kobiet jest zazwyczaj znaczna. Krajami, w których różnica są
Litwa (9,8 roku), Łotwa (9,6 roku), Estonia (8,7 roku), a także Polska (8 lat).
U mężczyzn współczynniki umieralności ogólnej gwałtownie rosną. Na
początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku osiągnęły rekordową wartość 1320, by w 1995 roku obniżyć się nieco do 1109. Jest to poziom wyższy
niż notowany po wojnie (Zatoński, 1996). Należy przy tym podkreślić, że
we wszystkich rozwiniętych krajach zachodnich od wielu już lat zmniejsza
się zachorowalność i umieralność z powodu chorób układu krążenia. Natomiast w Polsce, w tym samym czasie, w populacji mężczyzn wyraźnie narasta
epidemia tych schorzeń i dopiero ostatnie lata wskazują na zatrzymanie tej
niekorzystnej tendencji.
Najwięcej ludzi w Polsce umiera na skutek chorób układu krążenia. Sytuacja ta utrzymuje się niezmiennie od wielu dziesiątków lat, a nawet narasta, gdyż w 1990 roku z tego powodu zmarło 52,2% osób. W porównaniu
z okresem sprzed 20 lat jest to wzrost aż o 13,5% (tabela 3). W 1994 roku
z tego powodu zmarło 56,4% kobiet i 46,5% mężczyzn (GUS, 1996). Od
1995 roku obserwuje się niewielki spadek liczby zgonów z powodu chorób
układu krążenia – ważne jednak, aby była to tendencja stała. Drugą przyczyną
zgonów są choroby nowotworowe. Również w tej grupie stale zwiększa się
liczba zgonów (o 3,3% w ciągu ostatnich 25 lat).
Głównymi przyczynami zgonów w Polsce są przede wszystkim choroby
układu krążenia, następnie nowotwory oraz przyczyny zewnętrzne (tabela 4).
W 2018 r. zaobserwowano nieznaczny wzrost niemal wszystkich współczynników zgonów zarówno pod względem przyczyn dla wszystkich grup wieku
i obu płci. Konsekwencją tego zjawiska było krótsze przeciętne trwanie życia
w 2018 r., w odniesieniu do 2017 r.
Tabela 4. Standaryzowane współczynniki zgonów według wybranych grup przyczyn
z uwzględnieniem wieku i płci w wybranych latach (na 100 tys. ludności) (Na podstawie danych GUS, Analizy statystyczne. Trwanie życia w 2019 r., Warszawa, lipiec
2020 r.).
Lata

Choroby nowotworowe
Mężczyźni

Kobiety

Choroby krążenia
Mężczyźni

Kobiety

Zewnętrzne przyczyny
Mężczyźni

Kobiety
31,2

45-59 lat
1985

390,5

218,0

577,0

201,8

165,5

1990

406,5

214,3

607,2

193,8

186,4

31,5

1995

385,7

217,4

521,7

159,5

187,6

30,9

2000

346,8

222,4

425,5

128,4

156,9

29,1

54

TEORETYCZNO – EMPIRYCZNE PODSTAWY PRACY

2005

320,4

217,3

363,9

2010
2015
2018

103,7

166,7

280,1

201,4

240,1

176,2

211,8

167,9

28,5

325,4

85,8

154,7

25,2

281,1

78,6

115,1

19,3

218,5

59,7

111,3

18,6

3607,2

208,9

150,5

60 lat i więcej
1985

1239,0

671,6

3961,3

1990

1299,5

682,1

3844,9

3359,9

213,5

140,9

1995

1368,4

705,2

3482,1

3108,0

190,4

134,4

2000

1459,5

754,3

2913,8

2645,5

184,9

117,4

2005

1446,3

755,4

2480,0

2320,4

178,2

94,8

2010

1363,6

731,6

2202,9

1989,4

165,6

73,0

2015

1363,5

771,4

1976,9

1777,6

139,2

64,3

2018

1321,4

785,0

1717,7

1557,2

143,0

63,1

Dominującą przyczyną zgonów w Polsce są choroby układu krążenia,
ponad 40% zgonów jest powodowanych tymi chorobami. Począwszy od
1992 r. udział chorób układu krążenia w ogólnej liczbie zgonów obniżył się
z poziomu 52% do aktualnego. Powodem tego spadku jest głównie redukcja
czynników ryzyka: obniżenie średniego stężenia cholesterolu całkowitego we
krwi ogółu populacji, mniejsza powszechność palenia wśród mężczyzn oraz
zmniejszenie się średnich wartości ciśnienia tętniczego wśród kobiet oraz
postępowi w zakresie terapii kardiologicznej. W 2018 r. z powodu chorób
układu krążenia na każde 100 tys. ludności zmarło 349 osób – o 4 mniej niż
w 2017 r. – mimo to intensywność zgonów w wyniku tych chorób nadal jest
bardzo wysoka.
Współczynnik zgonów z powodu chorób układu krążenia wśród mężczyzn w wieku poniżej 45 lat jest ponad trzy razy wyższy niż wśród kobiet
w tym wieku. Relacja ta jest silniejsza w grupie osób w wieku 45-59 lat (ponad
3,5 razy wyższa umieralność wśród mężczyzn), przy czym wartość tego współczynnika jest kilkanaście razy wyższa niż wśród osób młodszych. Po wyraźnym
– w dekadzie lat osiemdziesiątych – wzroście natężenia zgonów mężczyzn
z tej przyczyny w wieku 45-59 lat, lata dziewięćdziesiąte zapoczątkowały jego
spadek. Poziom natężenia zgonów kobiet z powodu chorób układu krążenia
w tej samej grupie wieku przez szereg lat nie zmieniał się w znaczący sposób
i dopiero – począwszy od 1992 r. – zaczął się systematycznie obniżać. Choroby układu krążenia obok nowotworów, jedną z najczęstszych przyczyn
zgonów wśród mężczyzn i kobiet w wieku 45-59 lat, a dla osób powyżej 60
roku życia najczęstszą. Charakterystyczny dla osób w starszym wieku jest fakt,
iż natężenie zgonów z tego powodu wśród mężczyzn jest niewiele większe
niż kobiet, podczas gdy w młodszych grupach wieku umieralność mężczyzn
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w sposób znaczący przewyższa poziom umieralności kobiet. Kolejna częsta
przyczyna występowania zgonów to choroby nowotworowe – w 2018 r. stanowiły 26,4% wszystkich zgonów. W latach 1980-2001 w Polsce obserwowano stały wzrost poziomu natężenia zgonów z powodu nowotworów. Początek
nowego stulecia przyniósł zmianę tej niekorzystnej tendencji – wartość standaryzowanego współczynnika zgonów dla całej populacji zaczęła się zmniejszać. Sytuacja ta jest skutkiem szybkiego spadku natężenia zgonów z powodu
nowotworów ludzi młodych, tj. w wieku do 44 lat. W ostatnim trzydziestoleciu współczynnik zgonów zarówno mężczyzn, jak i kobiet w tym wieku
zmniejszył się dwukrotnie. Poziom natężenia zgonów osób w wieku 0-44 lata
jest kilkanaście razy niższy niż notowany wśród osób w wieku 45-59 lat.
Zgony spowodowane przyczynami zewnętrznymi (głównie wypadkami
i urazami) stanowią 4,9% wszystkich zgonów. Można zaobserwować korzystną tendencję obniżania się poziomu umieralności z tego powodu. W 2018 r.
standaryzowany współczynnik zgonów wynosił 49,1 na 100 tys. ludności
i stanowił jedynie 55,8% maksymalnej wartości tego współczynnika obserwowanej w 1991 r. – 88 zgonów na 100 tys. ludności.
Czynniki zewnętrzne są najczęstszą przyczyną zgonów młodych mężczyzn, tj. w wieku poniżej 45 lat. W 2018 r. stanowiły one 37,2% wszystkich
zgonów mężczyzn w tym wieku. Poziom natężenia zgonów mężczyzn w tej
grupie jest prawie sześciokrotnie wyższy niż kobiet. Mężczyźni w wieku 45-59
lat również sześciokrotnie częściej niż kobiety umierają z powodu wypadków
i urazów, natomiast w wieku powyżej 60 lat ponad dwukrotnie częściej. Wraz
z wiekiem spada udział procentowy zgonów z powodu przyczyn zewnętrznych. Wśród osób powyżej 60 lat wynosił on 3,4% u mężczyzn i 1,9%
u kobiet.
Głównymi przyczynami zgonów są więc choroby cywilizacyjne (układu krążenia, nowotwory oraz urazy i zatrucia), które powodują łącznie ponad 78% ogółu zgonów. Wysoki jest udział zgonów z tytułu urazów i zatruć
(7,5%), a szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest wzrost udziału zgonów
z tej przyczyny wśród dzieci i młodzieży w wieku 5–19 lat. W tym wieku
ponad połowa zgonów jest następstwem urazów i zatruć. Duże zagrożenia
dla zdrowia i życia ludności stanowią tragiczne skutki wypadków drogowych
(Rządowa Komisja, 1996).
Jedną z głównych przyczyn tego niekorzystnego zjawiska są czynniki
związane ze stylem życia polskiej populacji. Zdaniem W. Zatońskiego (1996)
uprawianie sportu, wysiłek fizyczny dla zdrowia jest ciągle nieodkrytym
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sposobem na utrzymanie dobrego zdrowia i samopoczucia (walki ze stresem).
Autorzy raportu dotyczącego stanu zdrowia ludności Polski w 1996 roku
(GUS, 1996) podkreślają, że czynnie uprawia sport zaledwie 2,6% populacji,
z tego 3,9% mężczyzn i 1,4% kobiet, 2,9% mieszkańców miast i 1,9% wsi,
11,6% młodzieży w wieku 15–19 lat, 6,3% w wieku 20–24 lat, ale już tylko
2,5% w następnej pięcioletniej grupie wieku, natomiast w wieku 40–44 lat
już poniżej 1%, a osoby starsze tylko sporadycznie. Przy czym przez sport
w tych badaniach rozumiano, nie jego formę wyczynową, lecz w miarę intensywne uprawianie jakiejś ulubionej dyscypliny wymagającej aktywności
fizycznej. Wyniki tych badań ukazują więc nader pesymistyczny obraz zdrowia
fizycznego dorosłej ludności kraju. Tylko młodzież w stopniu umiarkowanym
prowadzi aktywny tryb życia, natomiast osoby dorosłe i starsze preferują odpoczynek bierny lub związany z niewielką aktywności fizyczną.
Niekorzystnie przedstawia się w Polsce liczba zgonów z powodu chorób
układu krążenia w porównaniu do krajów Europy Zachodniej i USA. Wskaźniki zgonów w tych krajach są wyraźnie niższe. Jedynie w byłych krajach socjalistycznych, tj. Europy Środkowej i Wschodniej, wskaźniki te są podobne,
a nawet wyższe (np. Rosja, Węgry, Rumunia).
U osób dorosłych nasilenie umieralności jest w każdej klasie wieku większe u mężczyzn niż u kobiet. Krzywe umieralności dla kobiet i mężczyzn, obliczone dla całej Polski, układają się podobnie, tzn. w obraz „rozwierających się
nożyc”. Nadwyżka umieralności mężczyzn, czyli nasilenie nadumieralności
mężczyzn w sposób regularny, gradientowy wzrasta z wiekiem do 60, a nawet 64 roku życia. E. Rogucka (1995) podkreśla, że stopień „upośledzenia”
płci męskiej w stosunku do płci żeńskiej pod względem prawdopodobieństwa
zgonu narasta regularnie z wiekiem. Wspomniana autorka potwierdziła
tę prawidłowość w trzech populacjach regionalnych przy pomocy analizy
wariancyjnej (Rogucka, 1995).
Niepokojącym zjawiskiem jest to, że wskaźniki nadumieralności przybierają największe wartości w młodszych grupach wieku. Ci bowiem mężczyźni, którzy osiągnęli 60 rok życia, mają przed sobą jeszcze statystycznie licząc,
średnio około 16 lat życia, a kobiety średnio około 19 lat (Szwarc, 1995).
A więc przyczyny nadumieralności mężczyzn tkwią we wcześniejszych okresach życia.
Do chorób stanowiących najczęściej przyczyny zgonów mężczyzn zalicza się: chorobę niedokrwienną mięśnia sercowego, której następstwem są
zawały, choroby układu oddechowego (także przewlekłe zapalenia oskrzeli,
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niewydolność oddechowa, rak płuc), niektóre choroby układu pokarmowego,
zwłaszcza marskość wątroby, choroby trzustki (Szwarc, 1995). Miażdżyca naczyń wieńcowych w populacji ludzi aktywnych ruchowo, znacznie jednak rzadziej osiąga stopień, po przekroczeniu którego występują zmiany niedokrwienne
w mięśniu serca, niż u ludzi nieaktywnych ruchowo.
Wśród czynników biologicznych, warunkujących rozwój miażdżycy tętnic u mężczyzn należy wymienić czynność hormonów płciowych, zwłaszcza
androgenów i testosteronu (Szwarc, 1995). Hormony te mając działanie anaboliczne, zwłaszcza przy ograniczonej aktywności fizycznej (sedenteryjnym
trybie życia), sprzyjają powstawaniu miażdżycy. Kobiece hormony płciowe - estrogeny, działają natomiast ochronnie i przed menopauzą obniżają
u kobiet ryzyko zgonu z powodu niedokrwiennej choroby serca (poprzez
proces hamowania biosyntezy frakcji cholesterolu LDL o niskiej gęstości,
a zwiększanie frakcji HDL o wysokiej gęstości) (Sznajd i in., 1983). Istnieją
również podstawy do przypuszczeń, że kobiety o niezakończonej fazie rozrodu
są chronione przed niedokrwienną chorobą serca poprzez comiesięczny ubytek krwi, który miałby zapobiegać akumulacji żelaza w ustroju, powodującego
uszkodzenie mięśnia sercowego (Sullivan, 1983). Stąd też ryzyko wystąpienia
zawału i innych chorób serca i naczyń jest przed 50 rokiem życia mniejsze
u kobiet niż u mężczyzn.
Jednym ze wskaźników stanu zdrowia populacji jest przewidywanie dalszego trwania życia. W latach powojennych przyrost długości życia u obu płci
w Polsce był bardzo znaczny. Na początku lat sześćdziesiątych dwudziestego
wieku doszło nawet do wyrównania poziomów oczekiwanej długości życia
(u kobiet i mężczyzn) w Polsce z większością krajów Europy Zachodniej (Zatoński, 1996). Niestety w Polsce, od tego okresu u mężczyzn, a od połowy
lat siedemdziesiątych u kobiet, nie obserwuje się przyrostu długości życia.
Ponadto od początku lat siedemdziesiątych XX wieku zwiększa się różnica
w przeciętnym czasie trwania życia kobiet i mężczyzn (9,6 lat w 1990 roku
i 8,8 lat w 1995). W tym samym czasie, oczekiwana długość życia po osiągnięciu 45 roku życia, u mężczyzn uległa istotnemu obniżeniu (z 28,2 lat w 1965
roku do 25,6 lat w 1991 roku), natomiast u kobiet pozostaje na tym samym
poziomie (Zatoński, 1996).
Przedstawione tu wskaźniki dowodzą, że stan zdrowia dorosłych mężczyzn w Polsce jest znacznie gorszy niż kobiet, a ponadto także gorszy niż
w krajach o niższym poziomie cywilizacyjnym. Zjawisko narastającej w okresie ostatnich 35–40 lat umieralności dorosłych mężczyzn opisane zostało
szerzej przez E. Rogucką (1995) i W. Zatońskiego (1996), B. Ciabiadę-Bryłę
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i in. (2020) jednak wydaje się, że jest ono powszechnie zupełnie niezauważalne,
a jego przyczyny są mylnie interpretowane, stąd też są one ciągle aktualne.
Najpoważniejsze czynniki ryzyka są związane ze stylem życia. Polacy
wyróżniają się w porównaniu do populacji zachodnioeuropejskich samoniszczącymi zachowaniami zdrowotnymi (palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu,
zachowanie kierowców i pieszych na drogach). Inne elementy stylu życia to
złe nawyki żywieniowe, otyłość, a przede wszystkim brak aktywności fizycznej
niwelującej w znacznej mierze stres. Oczywiście każdy z tych czynników ma
inną wagę. Największą wydaje się mieć aktywność fizyczna, ale zachowania
w tym względzie najtrudniej jest zmienić, wymagają czasu, wiążą się z pewnymi
stereotypami, zwyczajami i obyczajami, a także nawykami i przyzwyczajeniami.
Najczęściej ograniczenie aktywności fizycznej jest czynnikiem występującym synergicznie z oddziaływaniami związanymi z pracą zawodową mężczyzn,
która we współczesnych społeczeństwach wymaga nie tylko większego wysiłku psychicznego niż praca kobiet, ale niesie ze sobą znacznie więcej zagrożeń
dla zdrowia i życia. Wymownym tego dowodem są statystyki wypadkowości
przy pracy, które z reguły są wyższe u mężczyzn niż u kobiet (Wildron, 1976),
a także wspomniany wcześniej wzrost śmiertelności mężczyzn z powodu urazów i zatruć.
Nie ulega wątpliwości, że nadumieralność mężczyzn jest problemem,
który może być przeszkodą w rozwoju ekonomicznym Polski. Tymczasem
błędnie się powszechnie przyjmuje, że poprawa sytuacji ekonomicznej będzie
prowadziła automatycznie do poprawy zdrowia ludności. Tej tezie przeczą
obserwacje zmian współczynników umieralności dorosłych w ciągu ostatnich
lat. Ponadto np. najniższy poziom umieralności dorosłych mężczyzn wśród
byłych krajów socjalistycznych w latach osiemdziesiątych był w Albanii. Szacunek przedstawiony przez Bank Światowy określa ryzyko zgonu w wieku 15–
59 lat dla Albanii – 14,2%, byłej Czechosłowacji – 22,8%, Polski – 25,0%,
Węgier – 27,7% (3).
Należy wspomnieć także o pewnej prawidłowości, opisywanej we wszystkich statystykach dotyczących umieralności i zachorowalności u obu płci, polegającej pozornie na pewnym paradoksie. Polega on na tym, że kobiety chorują częściej niż mężczyźni, natomiast mężczyźni umierają wcześniej od kobiet.
Współczynniki umieralności są wyższe dla mężczyzn, natomiast wskaźniki
zachorowalności czy korzystania z różnych usług medycznych, stosowanie
leków, realizacji recept itd. są wyższe u kobiet w porównaniu z mężczyznami. Ponadto kobiety we wszystkich klasach wieku częściej niż mężczyźni stan
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swego zdrowia oceniają jako średni, zły lub bardzo zły (GUS, 1996; GUS,
2020).
W podobny sposób kobiety i mężczyźni reagują w sytuacjach ciężkich
chorób chronicznych lub nagłych incydentów zdrowotnych zagrażających
bezpośrednio życiu, natomiast różnice pomiędzy nimi pojawiają się wówczas,
gdy chodzi o dolegliwości epizodyczne, o łagodnym charakterze (Rogucka,
1995). Wówczas kobiety częściej od mężczyzn korzystają ze zwolnień lekarskich, pomocy lekarskiej, zażywają więcej od mężczyzn leków itd.
Istnieje kilka co najmniej przyczyn tych odmiennych zachowań zdrowotnych. Pierwsza ma charakter kulturowo–obyczajowy i polega na tym,
że w procesie wychowania potomstwa, rodzice przekazują odmienny stosunek
do dolegliwości dziewczynkom i chłopcom (Rogucka, 1995). Dziewczynka
w procesie socjalizacji staje się bardziej od chłopca wyczulona na pierwsze
oznaki zbliżającej się choroby czy dolegliwości. Uważa się, że te przekazane dzieciom przez rodziców i szkołę stereotypy zachowań i postaw wobec
zdrowia i choroby nie ulegają większym zmianom w okresie późniejszym.
To kobieta przecież jest tą osobą w rodzinie, która sprawuje pieczę nad chorymi członkami rodziny i zabezpiecza ich potrzeby zdrowotne (Verbrugge
i Wingrad, 1987).
Odmienność obu płci wyraża się także w reakcjach na stres. Mężczyźni
pokonują na ogół stres w milczeniu lub niwelują jego skutki za pomocą alkoholu, nie lubią okazywać słabości. Kobiety natomiast w sytuacjach stresowych
częściej uciekają się do rozmów, kontaktują się z lekarzem i zażywają leki obniżające napięcie nerwowe (Verbrugge i Wingrad, 1987).
E. Rogucka (1995) podkreśla, że to właśnie stereotypom nabytym
w dzieciństwie i odmienności ról społecznych w okresie dorosłości należy
przypisać fakt, że mężczyźni i kobiety różnią się w percepcji oznak zbliżającej
się choroby, ocenie zagrożenia, odpowiedzialności za zdrowie itd. W efekcie
działania tych wszystkich elementów i wielu innych, statystyki zachorowalności kobiet są wyższe niż mężczyzn, ale kontrola stanu zdrowia kobiet jest
znacznie dokładniejsza i w efekcie śmiertelność mniejsza.
1.10. Rozwój i regres
a przebieg wcześniejszych faz życia
Ważne jest spojrzenie na wpływ rozwoju we wcześniejszych fazach życia
człowieka – poczynając od dzieciństwa – na rozwój w fazach następnych. Znajomość zależności interstadialnych (interfazowych) stanowi bardzo istotny
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element tej wiedzy i w tym względzie nasuwają się następujące pytania (Jopkiewicz i Suliga, 2011):
1.
2.
3.
4.

Czy i w jakim stopniu taki, bądź inny przebieg danej fazy życia wpływa
na fazę następną?
Czy wpływ ten rozciąga się nie tylko na fazę sąsiednią, czy także dalsze,
a nawet na całe życie?
Czy wpływ szczególnie korzystnych warunków rozwoju w fazie poprzedniej na fazę następną w drugiej połowie życia wydatnie maleje?
Czy i ewentualnie w jakiej mierze w fazach następnych można nadrobić
to, co w dziedzinie rozwoju zostało wcześniej zaniedbane, źle rozwiązane,
co odbija się niekorzystnie na dalszym biegu?

Są to pytania istotne, że odpowiedzi na nie wyrażane są nie tylko werbalnie, lecz nieraz znajdują wyraz w zwyczajach, instytucjach społecznych
i w obowiązującym ustawodawstwie. Np. powszechny obowiązek szkolny jest
ucieleśnieniem mniemania, że dzieciństwo poświęcane nauce jest najlepszym
przygotowaniem do życia dorosłego. Podobnie ubezpieczenia emerytalne czy
troska o jakość życia.
Obserwacje biologów wskazują:
1.

2.
3.

4.

Normalny rozwój organizmu w fazie poprzedniej jest warunkiem koniecznym, choć nie wystarczającym, jego zdrowia i pomyślnego rozwoju
w fazie następnej.
Poważne niedożywienie w niemowlęctwie może powodować nieodwracalne zaburzenia w rozwoju umysłowym.
Przekarmienie dziecka w pierwszych latach życia wywołuje nadmierny
wzrost liczby komórek tłuszczowych i pociąga za sobą predyspozycję do
otyłości w późniejszym okresie życia.
Wpływ odpowiedniej diety w pierwszym okresie życia jest jednak znacznie rozleglejszy i stanowi przedmiot zainteresowania nie tylko auksologów, ale także gerontologów z uwagi na jej związek z długowiecznością.
Wypowiadany jest obecnie pogląd, że dieta stosowana w młodości może
ustawić metabolizm na całe życie.

Szczególnie zwraca się uwagę na nadużywanie witamin. Przyzwyczajenie
organizmu do rozrzutnej gospodarki witaminowej może wpływać na występowanie niedoborów witamin w organizmie starszych ludzi, mimo spożywania
podstawowej dziennej ich „dawki”.
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1)

Wyrazem uznawania przez współczesnych gerontologów, a także auksologów, istotnych zależności interstadialnych jest propagowanie przez
nich idei, by profilaktyką gerontologiczną objąć całe życie człowieka. Tym
bardziej, że profilaktyka ta główne czynniki zagrożenia upatruje w:

1.

Czynnikach biologicznych, do których zalicza:
–
zmniejszenie AF,
–
niewłaściwe odżywianie,
–
przeciążenie układu nerwowego,
–
nadużywanie palenia papierosów i picia alkoholu,
–
lekomanie.
2. Czynnikach społecznych:
–
nagłą zmianę warunków środowiskowych,
–
osamotnienie i izolację społeczną,
–
brak przygotowania do starości,
–
niewłaściwe nastawienie otoczenia do starości i ludzi starszych.
2) Istnieje związek między czasem, w jakim niektóre zdolności motoryczne
i cechy fizyczne osiągają szczyt rozwoju, a przebiegiem ich regresu.
3) Gdy sprawność krążeniowo-oddechowa człowieka, mierzona zużyciem
tlenu, osiągnie maksimum nie w 20 roku życia, lecz później, dłużej też
utrzymuje się na wysokim poziomie.
4) Kobiety wcześniej dojrzewające płciowo przekwitają nie wcześniej, lecz
później od kobiet dojrzewających wolniej, a nie dłużej są zdolne do
rozrodu.
5) Hipokinezja, charakterystyczna dziś dla wielu ludzi już w fazie wczesnej dorosłości, przyspiesza zmiany starcze. Dlatego można powiedzieć,
że w drugiej połowie życia wiek funkcjonalny (czynnościowy czy biologiczny) ludzi dotkniętych hipokinezją jest bardziej zaawansowany od ich
wieku chronologicznego.
Wiedza psychologiczna o zależnościach interstadialnych (badania interdyscyplinarne) wskazuje, że:
–

dziedzictwo i aktualne otoczenie społeczne jednostki formułuje jej
aktywność i biografię (podobnie jak rodzaj diety i aktywności fizycznej ma swe uwarunkowania w zwyczajach i trybie życia określonych
społeczności)

Szczególnie Florian Znaniecki (2011) dowodził, że biografia społeczna człowieka w pierwszej części jego życia wpływa decydująco na późniejsze
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dzieje jego osobowości społecznej w tej mierze, w jakiej postępowanie zależy
od niego samego. W szczególności zwrócił on uwagę na to, że w młodości
można uformować trwałe i dające o sobie później znać dążenie bądź do:
a)
b)

stabilnego, przewidywalnego biegu życia bądź do
zmiennych i nieprzewidzialnych zwrotów.

F. Znaniecki (2011) wyróżnił trzy podstawowe typy społeczne ludzi
z uwagi na przebieg ich dzieciństwa:
1)
2)

Ludzie pracy, którzy uczyli się mało i wcześnie zaczęli pracować.
Ludzie dobrze wychowani. Otrzymali oni staranne wykształcenie
i w wieku dojrzałym korzystają z tego kapitału.

3)

Ludzie zabawy, czyli tacy, na których w młodości szczególnie silny
wpływ formujący wywarły bogate kontakty z kręgami rówieśników.
W przyszłości cenią oni sobie szczególnie wysoko obcowanie z innymi
ludźmi i czerpane stąd satysfakcje.
–
bardzo radykalne stanowisko zajęli w tym względzie psychoanalitycy, uznając dzieciństwo za decydujący okres formowania osobowości, dający klucz do zrozumienia normalnych i zaburzonych
zachowań człowieka dorosłego (Bowlby, 2016). Psychoterapia
psychoanalityczna po dziś dzień doszukuje się ważnych źródeł
dolegliwości dorosłych pacjentów w dramatycznych przeżyciach
z okresu dzieciństwa.
–
wg teorii przywiązania (psychiatra angielski J. Bowlby) (2016)
stwierdził, że szczególny wpływ na rozwój psychiczny dziecka
(a w konsekwencji i dorosłego) ma stałość i jakość jego kontaktów
emocjonalnych z matką w pierwszych latach życia, a zwłaszcza
w pierwszym roku.

Zwraca się uwagę na dwa rodzaje przywiązania dziecka do matki: przywiązanie ufne i lękliwe (Bowlby, 2016). Przywiązanie ufne – obserwowano
u rocznych dzieci, których matki kontrolowały ich zachowanie w sposób
umiarkowany, wrażliwy, nienatrętny i łatwy do zaakceptowania, a interweniowały fizycznie tylko w ostateczności. Natomiast matki zachowujące się
w sposób przeciwny lub mało angażujące się w to, co robi dziecko, przyczyniały się do powstawania przywiązania lękliwego.
Okazało się, że najbardziej prognostyczne dla zachowań dorosłych są zachowania nie dzieci w wieku 3-6 lat, jak sugeruje psychoanaliza, lecz w wieku
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szkolnym, między 6 a 10 rokiem życia. Warto w tym względzie wymienić
zachowania dorosłych korelujące najistotniej z odpowiadającymi dziecięcymi:
–
–
–
–
–
–
–

zainteresowania intelektualne (korelacja 0,68 dla mężczyzn i 0,49 dla kobiet),
bierne wycofywanie się z sytuacji trudnych, stresujących,
zależność od rodziny (tylko u dziewcząt),
łatwość wpadania w gniew (w bardzo małym stopniu u dziewcząt),
lęk wobec kontaktów społecznych,
identyfikacja z własną płcią,
intensywność zainteresowań drugą płcią (w bardzo małym stopniu
u dziewcząt).

Bardzo ważny jest tu szczególny rodzaj mądrości, którą można nazwać
kompetencją biograficzną, a która polega na kierowaniu przez jednostkę
własnym życiem i rozwojem jako całością w sposób coraz bardziej światły
i systemowy.
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Rozdział 2

Problemy badawcze
oraz materiał
i metodyka badań

2.1. Problemy badawcze
Przedstawiony obszar zagadnień pozwala na sformułowanie następujących problemów badawczych:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Zdiagnozowanie podstawowych komponentów oraz ocena zróżnicowania społecznego sprawności fizycznej w ujęciu zdrowia (H-RF) mężczyzn
20-60 letnich z regionu świętokrzyskiego.
Ocena zróżnicowania sprawności fizycznej w ujęciu zdrowia (H-RF)
mężczyzn w wieku 20-60 lat w odniesieniu do aktywności fizycznej
w czasie wolnym.
Oszacowanie związków między aktywnością fizyczną a występowaniem
nadwagi i otyłości u osób dorosłych z regionu świętokrzyskiego.
Oszacowanie zróżnicowania społecznego i biologicznego sprawności
krążeniowo-oddechowej mężczyzn 20-60 letnich.
Ocena na podstawie badań przekrojowych zmian wraz z wiekiem wybranych zdolności motorycznych dziewcząt i chłopców oraz dorosłych
kobiet i mężczyzn.
Określenie na podstawie badań ciągłych dynamiki zmian regresywnych
różnych komponentów sprawności fizycznej w ujęciu zdrowia (H-RF)
mężczyzn w wieku 20-70 lat.
Określenie zaleceń w zakresie stylu życia, a zwłaszcza aktywności fizycznej w czasie wolnym, skutecznych w doskonaleniu różnych komponentów sprawności fizycznej mężczyzn, mających istotne znaczenie w promocji zdrowia.
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8.

9.

Sformułowanie zaleceń, opracowanych przez różnych autorów, w zakresie wpływu aktywności fizycznej na rozwój funkcji poznawczych u dorosłych osób (mężczyzn).
Sformułowanie zaleceń, opracowanych przez różne gremia międzynarodowe, w zakresie prozdrowotnego stylu życia mężczyzn.

2.2. Materiał i metodyka badań przekrojowych
Badania przekrojowe przeprowadzono w różnych zakładach pracy na terenie województwa świętokrzyskiego w okresie wiosennym 2015 roku. Badaniami objęto 841 osób, przy czym cały komplet badań miało 798 mężczyzn
w wieku 20-59 lat, w obrębie których wydzielono cztery grupy wiekowe:
20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat i 50-59 lat. Podstawowym kryterium zakwalifikowania do udziału w badaniach był dobór celowo-losowy, przy czym
w pierwszej kolejności wybrano losowo zakłady pracy z regionu świętokrzyskiego, zatrudniające głównie mężczyzn oraz jednostki Świętokrzyskiego
Zakładu Doskonalenia Zawodowego, prowadzące szkolenia zawodowe dla
osób wykonujących różne zawody, zamieszkałe zarówno w mieście jak i na
wsi, charakteryzujące się różnym poziomem wykształcenia. Kryteriami włączenia do badań były: brak przeciwwskazań zdrowotnych (w tym szczególnie
do wykonania próby wysiłkowej) i dobrowolne wyrażenie zgody na udział
w badaniach.
W trakcie wywiadu kwalifikacyjnego zapoznano uczestników z zakresem
badań i poinformowano o możliwości zrezygnowania na każdym etapie bez
podania przyczyny. Wszystkie badania przeprowadzano w godzinach przedpołudniowych, w stosownie wyposażonych i dobrze przygotowanych pomieszczeniach zamkniętych. Próby sprawności fizycznej poprzedzała krótka
ukierunkowana rozgrzewka. Na prowadzenie badań w tym zakresie uzyskano
zgodę Komisji Bioetycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Zmiennymi niezależnymi, określanymi na podstawie skategoryzowanego wywiadu, charakteryzującymi zróżnicowanie społeczne badanych mężczyzn były: miejsce zamieszkania (duże miasto, małe miasto, wieś), poziom
wykształcenia (wyższe, średnie, zawodowe), rodzaj wykonywanej pracy (praca umysłowa, praca fizyczna). Natomiast do zmiennych biologicznych zaliczono: wiek określony jako zmienna ciągła oraz skategoryzowana (20-29,
30-39, 40-49, 50-59 lat), aktywność fizyczną w czasie wolnym (duża, średnia,
mała), BMI wyliczone na podstawie pomiarów wysokości i masy ciała jako
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zmienna ciągła oraz skategoryzowana (prawidłowa masa ciała, nadwaga, otyłość) według klasyfikacji WHO (WHO, 2008). Ponadto dokonano oceny takich zdolności motorycznych jak: siła statyczna ręki, siła dynamiczna ramion
i kończyn dolnych, przy czym:




siłę uścisku ręki silniejszej mierzono z dokładnością do 1kG przy pomocy dynamometru hydraulicznego ręcznego - BASELINE (siła statyczna);
siłę dynamiczną mięśni kończyn górnych na podstawie ugięć i wyprostów ramion w podporze przodem w czasie 30 sekund (siła dynamiczna);
siłę eksplozywną mięśni kończyn dolnych w próbie skoku w dal z miejsca w cm;

Wskaźnik V̇O2max określano metodą pośrednią, przy wykorzystaniu
próby Astranda, a pedałowanie na cykloergometrze firmy Monark typu LC 6
wykonywano dwustopniowo: zaczynając od 3 - minutowej rozgrzewki z obciążeniem 50 W, a później 5-6 minut pracy z obciążeniem submaksymalnym
(100 – 150 W), tak by częstość skurczów serca (monitorowana na kardiomonitorze) stabilizowała się między 130 a 160 uderzeń/minutę. Pułap tlenowy
wyliczano z tablic Astranda (Astrand i Ryhming, 1954) przy uwzględnieniu:
tętna z okresu równowagi funkcjonalnej (tzw. „steady-state”), wielkości obciążenia, masy ciała i wieku badanej osoby.
Aktywność fizyczną w czasie wolnym oceniono za pomocą wywiadu skategoryzowanego. Podstawą do określenia poziomu aktywności fizycznej była
tygodniowa liczba dni, w których badani wykonywali co najmniej 30 min
(jednorazowe, bądź sumaryczne po przynajmniej10 min.) duże wysiłki fizyczne, w czasie których czuli, że męczą się, pocą. Zastosowano najpopularniejszą
w praktyce miarę aktywności fizycznej tj. MET / min / tydzień (iloraz liczby
minut ćwiczeń w przeciętnym tygodniu pomnożony przez średnią intensywność wyrażoną w MET. Przyjęto, że 1 MET (metabolicequivalent) odpowiada spoczynkowemu zużyciu tlenu, które wynosi 3,5 ml/kg mc./min.) (Sunyer
i Boozer, 2003; Araújo i in., 2017).
Wyodrębniono trzy grupy aktywności fizycznej mężczyzn (Lakoski i in., 2011):
 aktywność fizyczna mała - od 1 do 449 MET / min / tydzień,
 aktywność fizyczna średnia - od 450 do 749 MET / min / tydzień,
 aktywność fizyczna duża - ≥750 MET / min / tydzień.
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2.3. Materiał i metodyka badań ciągłych
Materiał badawczy dotyczący badań ciągłych (dane diachroniczne)
zgromadzony został przez okres 30 lat. Pierwsze badanie przeprowadzono
w 1972 roku, kiedy po ustaleniu operatu losowego wybrano reprezentatywną
grupę ponad 450 mężczyzn w wieku od 18 do 50 lat, pracujących w dwóch
dużych zakładach pracy w Kielcach. Kolejne badania, które wzięto pod uwagę,
aby wykluczyć zmiany sezonowe, przeprowadzano co 10-11 lat zawsze w tych
samych porach roku w 1983,1992 i 2002 roku. Pracownicy zgłaszali się na
badania zawsze w godzinach rannych, a pomiary zapisywane były na specjalnie przygotowanych kartach badań.
Ze względu na reorganizację zakładów „Chemar” i zmianę miejsca pracy
przez wielu pracowników, przejście na rentę lub emeryturę, chorobę lub zgon,
szczególnie osób w wieku przedemerytalnym, badaniami prowadzonymi
w 1992 roku zostało objętych 76 osób. Wiek tych mężczyzn w momencie
rozpoczynania badań tj. w 1972 roku, wahał się w przedziale od 18 do 45 lat,
stąd też grupy tej nie dzielono ze względu na wiek. Ponownie jeszcze 2002
roku, a więc po 30 latach udało się po wielu trudach dotrzeć do niespełna 30
mężczyzn objętych badaniami ciągłymi. Nie udało się przeprowadzenie pełnego zakresu badań z tymi osobami, a jedynie zgromadzone wyniki włączono do
końcowej analizy tempa zmian regresywnych, przeliczanych średnio na 10 lat.
Starano się ograniczyć do minimum błędy popełniane przy pomiarach,
które zbierane były stale przez te same osoby, z użyciem tych samych narzędzi
badawczych. Ze względu na zmiany strukturalne zachodzące w Polsce po 1989
roku, a także zmianę zakładu pracy przez niektórych pracowników, przejście
na rentę lub emeryturę, chorobę lub zgon w końcowej analizie skupiono się
wyłącznie na wielkości zmian regresywnych i inwolucyjnych różnych komponentów sprawności fizycznej w ujęciu zdrowia (H-RF) w ciągu 20 lat.
Wykorzystano w tym względzie test „PFDT” (Meshizuka, 1968; Jopkiewicz i Kosztołowicz, 1975), w skład którego wchodziły następujące próby,
przeprowadzone według niżej podanej kolejności:
−
−
−
−
−
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siła uścisku ręki lewej i prawej (siła statyczna),
uginanie ramion w podporze przodem w ciągu 30 sek. (siła dynamiczna),
wyskok dosiężny (siła dynamiczna kończyn dolnych),
boczny step–test (szybkość ruchu),
skłon tułowia w przód w staniu (gibkość kręgosłupa),

PROBLEMY BADAWCZE ORAZ MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ

Ponadto wykorzystano próby:
−
−

step-test (wytrzymałość wysiłkowa),
ocena V̇O2max

Zastosowano w tym względzie próbę Astranda–Ryhming, umożliwiającą określenie maksymalnego poboru tlenowego (VO2max) metodą pośrednią
poprzez pomiar częstości tętna podczas pracy submaksymalnej. Wszystkie
próby wykonywano na cykloergometrze firmy „Monark”. Pracę na cykloergometrze wykonywano dwustopniowo: najpierw 3 min rozgrzewki z obciążeniem 50 W (300 kGm/min) i później 5–6 min pracy submaksymalnej
z obciążeniem 100–150 W (600–900 kGm/min) by częstość skurczów serca ustaliła się między 130 a 160 uderzeń na minutę. Przez cały okres pracy
rejestrowano na kardiomonitorze częstość skurczów serca, która w okresie
równowagi funkcjonalnej, tzw. „steady–state”, po uwzględnieniu wielkości
obciążenia i wieku badanego służyła do obliczeń maksymalnego poboru tlenu
z tablic Astranda–Ryhming (1954).
2.4. Statystyczne opracowanie wyników badań
W analizie wyników badań przekrojowych wykorzystano podstawowe miary statystyczne: m.in. średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe. Związki pomiędzy zmiennymi jakościowymi oceniano za pomocą testu
chi-kwadrat, a wielkość efektu określono przy użyciu statystyki V Craméra.
Na potrzeby analizy regresji logistycznej wyodrębniono wśród badanych
grupę o V̇O2max poniżej i powyżej mediany (Me=33,0 ml/kg/min). Natomiast jedno- i wielowymiarowe modele regresji logistycznej wykorzystano
do oceny prawdopodobieństwa wystąpienia wyższego poziomu wydolności
tlenowej (zmienna zależna) przy uwzględnieniu wieku i BMI badanych oraz
zmiennych społecznych i sprawnościowych (zmienne niezależne). Analizy
wielowymiarowe prowadzono metodą krokową wsteczną. Dla zmiennych
niezależnych wyliczono ilorazy szans (OR) wraz z 95% przedziałami ufności (95% CI) oraz oszacowano R2 Nagelkerkego jako miarę wielkości efektu.
Dla wszystkich analiz, w ocenie istotności efektów przyjęto poziom α = 0,05.
W ocenie związków pomiędzy zmiennymi jakościowymi wykorzystywano
zwykle analizy jednowymiarowe, a ponadto test chi-kwadrat i korelację rang
Spearmana, przyjmując poziom istotności α = 0,05 i większy.
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3.1. Sprawność fizyczna w ujęciu zdrowia
(H-RF) mężczyzn aktywnych zawodowo
a wiek i aktywność fizyczna w czasie wolnym
Sprawność fizyczna wiąże się ze stanem całego organizmu człowieka,
a nie tylko z jego aparatem ruchu. Oznacza aktualną możliwość wykonywania wszelkich działań motorycznych, decydujących o zaradności człowieka
w życiu. Jest efektem korzystnego i niekorzystnego wpływu zwykłej aktywności fizycznej, wykazując związek z poziomem stanu zdrowia. Stąd też zarówno
sprawność fizyczna, jak i aktywność fizyczna w czasie wolnym zaliczane są do
podstawowych pozytywnych mierników zdrowia (Bouchard i in., 2012).
Ideę sprawności fizycznej w relacji do zdrowia wkomponować można
do kompleksowego, holistycznego modelu zdrowia, a także teorii treningu
zdrowotnego (profilaktycznego), gdyż jej stan staje się swoistym miernikiem
pozytywnego zdrowia. Dlatego np. w komponencie morfologicznym, zwraca
się uwagę na nadwagę i otyłość jako przyczynę chorób cywilizacyjnych, ale badań w odniesieniu do mężczyzn w zakresie tej koncepcji, zostało przeprowadzonych niewiele (Gołąb i in., 2005; Knapik i in., 2005; Knapik i in., 2008).
Ważne jest także wzmocnienie pozycji mężczyzn, które winno być wyzwaniem naszych czasów, wynikającym z dwóch wskazanych wcześniej powodów, a mianowicie starzenia się społeczeństwa polskiego, w którym coraz
większy odsetek stanowią osoby starsze, przy drastycznie zmniejszającej się
liczbie osób młodych (do 20. r.ż.) (Szatur-Jaworska i in., 2010). Drugim istotnym problemem jest nadumieralność mężczyzn, która wiąże się z utrzymującą
się od wielu lat różnicą w poziomie umieralności kobiet i mężczyzn z powodu
chorób przewlekłych (układu krążeniowo-naczyniowego i nowotworów) oraz
tzw. zgonów nagłych (Szatur-Jaworska i in., 2010).
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Wśród przyczyn tych niekorzystnych zjawisk tradycyjnie podkreśla się
rolę biologii. Jednak pojawiające się doniesienia literaturowe sugerują, że
społeczne uwarunkowania zdrowia mogą odgrywać centralną rolę w męskiej zachorowalności i śmiertelności, a tym samym przyczyniać się do nierówności zdrowotnych między płciami (Leone i Rovito, 2010). Mężczyźni
i chłopcy mają bowiem tendencję do prowadzenia bardziej ryzykownych
zachowań zdrowotnych, a ponadto zwykle też unikają opieki profilaktycznej w porównaniu do kobiet i dziewcząt. Rozbieżności te dotyczą nie tylko
samych mężczyzn, ale także ich bliskich i mogą negatywnie wpływać na ich
uczestnictwo w rynku pracy (Giorgianni i in., 2013).
Aktywność fizyczna jest traktowana nie tylko jako jeden z ważnych składników zdrowia człowieka, ale także jako pozytywny jego miernik. Zwykle pod
pojęciem aktywności fizycznej rozumie się ruch ciała spowodowany skurczem
mięśni szkieletowych, który znacząco podnosi wydatek energetyczny. Przy
czym z myślą o zdrowiu najlepiej jest, gdy ten wydatek ponad podstawową
przemianę materii, wynosi przynajmniej ok. 3000 kcal tygodniowo, biorąc
pod uwagę wszystkie zajęcia w czasie wolnym, ćwiczenia, sporty, pracę zawodową i inne codzienne czynności (Howley i Franks, 2007).
Niska aktywność fizyczna społeczeństwa jest obecnie ważnym problemem, bowiem wiek XXI jest wiekiem postępu technicznego, który prowadzi
do spędzania większości czasu w pozycji siedzącej, gdyż z jednej strony wzrasta
monotonia pracy i brak ruchu, a z drugiej ciągły pośpiech w nadążaniu za
stale uciekającą nowoczesnością. Szybkie tempo przemian społecznych doprowadziło do tego, że obserwujemy obniżenie aktywności fizycznej w czasie wolnym oraz coraz mniejszą odporność psychiczną. Jednak precyzyjne określenie
poziomu aktywności fizycznej w badaniach populacyjnych jest bardzo trudne,
stąd też działania w tej kwestii muszą na razie pozostać w sferze szacowania.
W ocenie zróżnicowania różnych mierników zdrowia, bierze się pod
uwagę wpływ wielu czynników. Zalicza się do nich zwykle wiek, płeć, stopień
zurbanizowania miejsca zamieszkania, poziom wykształcenia, wykonywany
zawód, styl życia itp. W prowadzonych przez nas badaniach dokonano oceny
zróżnicowania sprawności fizycznej w ujęciu zdrowia (H-RF) mężczyzn aktywnych zawodowo w odniesieniu do wieku i aktywności fizycznej w czasie
wolnym.
Dużą aktywnością fizyczną w czasie wolnym (tab. 5) charakteryzowało się zaledwie 8,8% badanych mężczyzn, średnią 27,6%, a niską aż 63,6%,
co w znacznej mierze odzwierciedla niski stan aktywności fizycznej społeczeństwa polskiego w odniesieniu do innych krajów Europy (Drygas i in., 2002).
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Ponadto zaobserwowano wyraźne zmniejszanie się wraz z wiekiem aktywności fizycznej (AF) mężczyzn w czasie wolnym, przy czym najwyraźniej jest
to widoczne pomiędzy dwoma najstarszymi grupami wiekowymi (tab. 5),
a mianowicie:






w zakresie dużej AF od zadowalających 35,1% w najmłodszej grupie
wiekowej, poprzez stabilne 23 i 27% w dwóch kolejnych, do zaledwie
14,9% w najstarszej grupie;
średnia AF, z poziomu 28,9% w najmłodszej grupie wzrosła nieco
w następnej grupie (do 30,6%), by później zmniejszać się wraz z wiekiem, osiągając 25,9% w grupie 40-49 lat i zaledwie 14,6% w grupie
najstarszej;
odsetek mężczyzn charakteryzujących się małą AF był najmniejszy (15%)
w najmłodszej grupie, następnie wynosił 23,7% w grupie 30-39 lat,
a w kolejnych dwóch najstarszych grupach wahał się na poziomie
ok. 30% (odpowiednio 29,9% i 31,4%).

Tabela 5. Charakterystyka liczbowa badanych mężczyzn w odniesieniu do poziomu
aktywności fizycznej w czasie wolnym (%).

Najmniejszą średnią wartością wskaźnika BMI charakteryzowali się mężczyźni najmłodsi (20-29 lat), a w starszych grupach wiekowych średnie wartości były coraz większe (ryc. 10), co świadczy o zwiększaniu się wraz z wiekiem
ilości osób z nadwagą i otyłością. Wartość tego wskaźnika istotnie wiązała się
z wiekiem (F=16,76; p<0,001; dla df1=3 i df2=829), natomiast AF takiego
związku nie wykazywała. Analiza dwuczynnikowa dla 4 kategorii wieku i AF
nie wykazała także istotnej interakcji między tymi cechami, co może wynikać
z faktu, że z wyjątkiem najmłodszej grupy wiekowej, w każdej z pozostałych
grup mężczyźni wykazujący dużą AF byli równocześnie zdecydowanie wyżsi
i ciężsi od osób mniej aktywnych fizycznie.
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Ryc. 10. Dekompozycja efektywnych hipotez względnej masy ciała (BMI) w odniesieniu do aktywności fizycznej w czasie wolnym i wieku badanych mężczyzn.

Na siłę statyczną (dynamometria dłoniowa) badanych mężczyzn istotny
wpływ miał zarówno wiek (F=19,56; p<0,001; dla df1=3 i df2=828) jak i aktywność fizyczna (F=35,10; p<0,001; dla df1=2 i df2=828) oraz interakcja między tymi czynnikami (F=4,19; p<0,001; dla df1=6 i df2=828). Za wyjątkiem
najmłodszej grupy wiekowej, w kolejnych trzech najwyższe średnie wartości
siły statycznej uzyskiwali mężczyźni charakteryzujący się dużą AF, a najniższe
ci z małą AF (ryc.11).
W odniesieniu do siły dynamicznej ramion (ugięcia i wyprosty ramion
w podporze przodem) istotny wpływ miał wiek (F=20,38; p<0,001) i AF
(F=46,62; p<0,001), jednakże nie odnotowano istotnej interakcji pomiędzy
tymi czynnikami w odniesieniu do badanych grup. Mężczyźni o małej AF
w każdej grupie wiekowej osiągali najsłabsze, wyraźnie gorsze wyniki od ich
bardziej aktywnych fizycznie rówieśników (ryc. 12). Nieoczekiwanie w grupie najstarszych mężczyzn charakteryzujących się dużą AF odnotowano średni
wynik nieco gorszy od rówieśników wykazujących średnią AF.
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Ryc. 11. Dekompozycja efektywnych hipotez siły statycznej ręki w odniesieniu do
aktywności fizycznej w czasie wolnym i wieku badanych mężczyzn.

Ryc. 12. Dekompozycja efektywnych hipotez siły kończyn górnych w odniesieniu do
aktywności fizycznej w czasie wolnym i wieku badanych mężczyzn.
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Na siłę eksplozywną (ryc. 13) mierzoną skokiem w dal z miejsca istotny wpływ miał wiek badanych (F=84,27; p<0,001) i ich aktywność fizyczna
w czasie wolnym (F=38,64; p<0,001), ale istotna okazała się także interakcja
między tymi czynnikami (F=3,71; p=0,001). Na uwagę zasługuje fakt, że wysoki poziom aktywności fizycznej związany był z najwyższymi wartościami siły
eksplozywnej, z wyjątkiem najmłodszej grupy 20-29-letnich mężczyzn. W tej
grupie zróżnicowanie wyników ze względu na AF w czasie wolnym było najmniejsze, a najlepsze rezultaty osiągnęli badani charakteryzujący się średnim
poziomem AF. Przy czym najgorsze średnie wyniki, znacząco odbiegające od
pozostałych, osiągnęli mężczyźni w najstarszej grupie wiekowej.

Ryc. 13. Dekompozycja efektywnych hipotez siły eksplozywnej kończyn dolnych
(skok w dal z miejsca) w odniesieniu do aktywności fizycznej i wieku badanych
mężczyzn.

Zwinność wykazywała istotne zróżnicowanie tylko w odniesieniu do
wieku (F=27,78; p<0,001), chociaż wyniki mężczyzn (ryc. 14) w poszczególnych grupach wiekowych były mało zróżnicowane, za wyjątkiem wyraźnie
lepszych rezultatów mężczyzn najmłodszych, charakteryzujących się dużą AF
i znacznie gorszych u mężczyzn 50-59 - letnich mało aktywnych fizycznie.
Brak istotnego wpływu AF na zwinność można tłumaczyć tym, że wysiłki
fizyczne podejmowane przez mężczyzn w czasie wolnym miały charakter
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bardziej kondycyjny, niż koordynacyjny. Podobnie, jak w przypadku siły
eksplozywnej kończyn dolnych, najniższy poziom tej zdolności motorycznej,
znacząco odbiegający od pozostałych, odnotowano u mężczyzn z najstarszej
grupy wiekowej.

Ryc. 14. Dekompozycja efektywnych hipotez zwinności (bieg „zygzakiem” po kopercie o wymiarach 5x3m) w odniesieniu do aktywności fizycznej w czasie wolnym
i wieku badanych mężczyzn.

Wielkość wskaźnika V̇ O2max w l/min (ryc.15) wykazywała istotne zróżnicowanie zarówno w odniesieniu do wieku (F=86,63; p<0,001) jak i aktywności fizycznej w czasie wolnym (F=8,51; p<0,001). Ponadto zauważyć można stały spadek wartości tego wskaźnika od najmłodszej do najstarszej grupy
wiekowej, ale mężczyźni charakteryzujący się dużą AF osiągali wyraźnie lepsze
średnie wyniki w każdym wieku (ryc. 6). Jednocześnie zanotowano bardzo
zbliżone wartości tego wskaźnika u mężczyzn charakteryzujących się średnią
i małą AF w czasie wolnym, co wyraźnie wskazuje na korzystny wpływ wyższego poziom AF w czasie wolnym.
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Ryc. 15. Dekompozycja efektywnych hipotez wskaźnika V̇ O2max w l/min w odniesieniu do aktywności fizycznej w czasie wolnym i wieku badanych mężczyzn.

Na V̇ O2max w ml/kg/min (ryc. 16) istotny wpływ miał wiek (F=58,51;
p<0,001). Istotna także okazała się interakcja wieku i AF (F=2,33; p=0,031).
Wyniki wyrażone w ml/kg/min obrazują niekorzystny wpływ wyższych wartości wskaźnika BMI na poziom sprawności krążeniowo-oddechowej. Podobnie jak w odniesieniu do poprzedniego wskaźnika zaobserwować można stały
spadek wartości V̇ O2max w ml/kg/min wraz z wiekiem. Przy czym najlepsze
średnie wyniki w poszczególnych grupach wiekowych, za wyjątkiem 30-39
latków, osiągali mężczyźni charakteryzujący się dużą AF. Natomiast największe zróżnicowanie poziomu pułapu tlenowego, w odniesieniu do AF odnotowano w grupie najmłodszych osób (20-29 lat).
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Ryc. 16. Dekompozycja efektywnych hipotez wskaźnika V̇ O2max w ml/kg/min
w odniesieniu do aktywności fizycznej w czasie wolnym i wieku badanych mężczyzn.

3.2. Predyktory społeczne i biologiczne
sprawności krążeniowo-oddechowej mężczyzn
20-60 letnich
Zakres sprawności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie (H-RF) jest
wieloaspektowy. Bouchard i Shephard (1994) oraz Skinner i Oja (1994) jako
najważniejsze elementy jej struktury wymieniają następujące komponenty:
-

morfologiczne (należna masa ciała, skład ciała, tkanka tłuszczowa i jej
dystrybucja, gęstość tkanki kostnej, gibkość),
mięśniowe (siła mięśni oraz rozwijana przez nie moc i wytrzymałość),
motoryczne (zwinność, równowaga, koordynacja i szybkość ruchu),
krążeniowo-oddechowe (wydolność oddechowa, maksymalna moc aerobowa, sprawność serca i płuc oraz ciśnienie tętnicze krwi),
metaboliczne (tolerancja glukozy, metabolizm lipidowy i lipoproteinowy.

Wymienione składowe sprawności funkcjonalnej uznaje się jako bezpośrednio związane z wysoką jakością życia, a odpowiedni ich stan posiada decydujące znaczenie w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, stąd nazwa koncepcji
81

ROZDZIAŁ 3

H-RF. Tak rozumiana sprawność fizyczna ma być źródłem i jedocześnie miernikiem pełnego satysfakcjonującego życia, a nie celem w samym sobie (Osiński, 2000). Tym bardziej, że na jej komponenty, jak o tym już wielokrotnie
wspominano, można wywierać wpływ aktywnością fizyczną (Bouchard i in.,
1997).
Petrey (1994) wymienia trzy główne wartości sprawności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie:
1.
2.
3.

Ma znaczenie dla całego życia.
Może być osiągnięta przez każdego.
Każdy człowiek jest za nią odpowiedzialny.

Tak rozumiana sprawność fizyczna to nie tylko sprawność układu ruchu,
lecz przede wszystkim wysoki poziom funkcji biologicznych ustroju (sprawność funkcjonalna). Funkcje te uzewnętrzniają się wprawdzie w czynnościach
(umiejętnościach) ruchowych, ale ich doskonalenie nie powinno być celem
nadrzędnym, ale środkiem doskonalenia i podtrzymywania zdrowia (aktywność fizyczna dla zdrowia) (Shephard i Bouchard, 1996).
Najbardziej lapidarnie sprawność fizyczną powiązaną ze zdrowiem określić można jako stan układu krążenia, oddychania, mięśni i całego organizmu
człowieka pozwalającego na wykorzystywanie różnorodnych form aktywności fizycznej, również związanych z czynnościami dnia codziennego bez szybko narastającego zmęczenia, mających bezpośredni wpływ na jakość życia
człowieka.
Niestety biologia współczesnego człowieka jest coraz bardziej zagrożona
przez brak aktywności fizycznej i jej skutki, a zwłaszcza nadwagę i otyłość.
Współcześnie obserwujemy bowiem systematyczne przesuwanie się z aktywnego fizycznie stylu życia, w naturalnym dla człowieka środowisku zewnętrznym, do siedzącego w pomieszczeniach zamkniętych (O’Keefe i in., 2010;
Malina, Litle, 2008), a przecież korzystny wpływ wysiłków aerobowych na
organizm został ukształtowany ewolucyjnie (Rowe i in., 2014). Należy nie
zapominać, że wysiłki wytrzymałościowe, oparte o długotrwałe marsze i bieg,
odegrały kluczową rolę w ewolucyjnej historii człowieka i odróżniły go w tym
zakresie od pozostałych naczelnych (Mattson, 2012).
Mimo, że aktywność aerobowa jest związana z dużym wydatkiem energetycznym i zmęczeniem to natura tak nas zaprogramowała, że odczuwamy
przyjemność w trakcie i po długotrwałych wysiłkach wytrzymałościowych
(„euforia biegacza”). Jest to związane z aktywizacją „centrum nagrody” w mózgu powodowanym wzrostem poziomu endokanabinoidów we krwi, które
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poprawiają nastrój i działają antydepresyjnie. Tak oto selekcja naturalna dzięki systemowi endokanabinoidów pomogła motywować ludzi do wysiłków
fizycznych, które zapewniły nie tylko przetrwanie, ale odegrały kluczową rolę
w antropogenezie (Raichlen i in., 2012).
Obecnie znacząco obniżyła się rola wysiłków fizycznych jako kluczowego
predyktora przetrwania i nawet „nagrody neurobiologiczne” nie są wystarczająco motywujące do ich podejmowania. Bezspornym pozostaje jednak fakt,
że regularne ćwiczenia aerobowe są powiązane z lepszym zdrowiem i długowiecznością, podczas gdy siedzący tryb życia odwrotnie - powoduje różne problemy zdrowotne i przedwczesną śmiertelność (Laukkanen i in., 2016; Arem
i in., 2015; Gebel i in., 2015; Hupin i in., 2015; Blair, 2009). W wymiarze
globalnym obserwuje się współcześnie behawioralną zmianę cywilizacyjną
z tradycyjnie aktywnego stylu życia na siedzący. Aktywność fizyczna związana
z dużym wydatkowaniem energii (ciężka praca fizyczna, lokomocja piesza) została zamieniona na aktywność niskoenergetyczną (praca biurowa, lokomocja
zmotoryzowana) (Katzmarzyk i in., 2009).
Stąd też WHO klasyfikuje bezczynność fizyczną jako czwartą przyczynę globalnej śmiertelności i główną przyczynę wielu przewlekłych chorób
(WHO, 2009). Dla podkreślenia tego niebezpiecznego trendu, zagrażającego szczególnie dobrostanowi dzieci i młodzieży, wprowadzono nowy termin
„Physical Activity Transition” (Katzmarzyk i in., 2009). Szacuje się, że roczne koszty zdrowotne wynikające z niskiego poziomu aktywności fizycznej na
całym świecie przekraczają 67 miliardów dolarów w skali ogólnoświatowej,
a siedzący tryb życia powoduje około 5 milionów zgonów rocznie (tj. prawie
10% wszystkich zgonów które nie wynikają z przemocy) (Ding i in., 2016).
Hallal i in. (2012) w oparciu o dane ze 122 krajów wskazują, że ponad 31%
dorosłych w wieku powyżej 15 lat jest nieaktywnych fizycznie. Przy czym bezczynność wzrasta wraz z wiekiem i zwykle jest wyższa u kobiet niż u mężczyzn,
a ponadto wzrasta w krajach o wysokim dochodzie (Dumith i in., 2011). Ponadto bezczynność jest ważnym czynnikiem przyczyniającym się do chorób
niezakaźnych nie tylko w krajach o wysokich dochodach, ale coraz częściej
w przypadku osób o niskich i średnich dochodach, a wiek, płeć, stan zdrowia,
otyłość, poczucie własnej skuteczności i motywacja są związane z aktywnością
fizyczną.
Pojawiają się dowody wskazujące na pozytywny związek przyczynowy
między dostępnością infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w środowiskach
zamieszkania, a aktywnością fizyczna zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób
dorosłych (Bauman i in., 2012). Tworzenie i rozbudowa ogólnodostępnej
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infrastruktury dla realizacji różnorodnych form aktywności fizycznej są szczególnie ważne dla grup ludności o gorszej sytuacji społeczno-ekonomicznej
(Smith i in., 2017).
Najlepszym miernikiem sprawności układów i funkcji współdziałających w zaopatrzeniu w tlen pracujących mięśni jest wskaźnik maksymalnego poboru tlenu - V̇ O2max - traktowany jako obiektywna miara wydolności
krążeniowo-oddechowej (CRF), związanej z nawykową aktywnością fizyczną.
V̇ O2max jest silnym, niezależnym i użytecznym wskaźnikiem diagnostyczno-prognostycznym zdrowia (Lee i in., 2010), określającym predyspozycje do
wykonywania długotrwałych wysiłków aerobowych i jako taki jest uważany
za doskonały wskaźnik zdrowia (Kenney i in., 2015; Araújo i in., 2013; Hawkins i in., 2007).
W wydolności krążeniowo-oddechowej (CRF) kluczową rolę odgrywa
tlen, który pozwala na konwersję trifosforanu adenozyny do energii dostępnej
w komórkach mięśniowych. Stąd też im więcej możemy pobierać tlenu, tym
więcej możemy produkować energii. V̇ O2max, to najwyższa szybkość, z jaką
można transportować i wykorzystywać tlen podczas wysiłków aerobowych.
Informuje o maksymalnej objętości tlenu, jaką dana osoba może zużyć na
minutę.
Z wyjątkiem wysoko wyszkolonych sportowców, poziom V̇ O2max, dla
pozostałych współcześnie żyjących ludzi jest niższy niż powinien i mógłby
być (Powell i in., 2011; Sagiv i in., 2007). Wraz z wiekiem, po około 30 roku
życia, wartości sukcesywnie zmniejszają się w tempie około 0,5-0,6 ml/kg/
min na rok, głównie z powodu zmian inwolucyjnych zachodzących w układzie sercowo-płucnym oraz w mięśniach. U dorosłych mężczyzn w średnim
wieku za satysfakcjonujące uznawane są wartości zbliżające się do 50 ml/kg/
min. Najniższa wartość względna V̇ O2max umożliwiająca pełną niezależność
lokomocyjną człowieka wynosi około 15 ml/kg/min.
Ważną przesłanką skłaniającą do podejmowania takich badań są społeczne uwarunkowania zdrowia, które mogą odgrywać centralną rolę w męskiej
zachorowalności i śmiertelności, a tym samym przyczyniać się do nierówności
zdrowotnych między płciami (Leone i Rovito, 2013; Lee i in., 2011; Lee
i in., 2010).
Ponadto, mężczyźni mają tendencję do prowadzenia bardziej ryzykownych zachowań zdrowotnych i unikają opieki profilaktycznej w porównaniu
do kobiet. Rozbieżności te dotyczą nie tylko samych mężczyzn, ale także
ich bliskich i mogą negatywnie wpływać na ich uczestnictwo w rynku pracy (Giorgiani i in., 2013; Kwan i in., 2012; Evans i in., 2011). Stąd też za
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główny cel tych badań prowadzonych przez nas, przyjęto ocenę zróżnicowania CRF, oszacowanej na podstawie V̇ O2max mężczyzn aktywnych zawodowo w wieku 20-59 lat, w odniesieniu do wybranych predyktorów społecznych
i biologicznych.
W tab. 6 podano podstawowe charakterystyki liczbowe, a w tab. 7 ilorazy
szans dla wystąpienia wyższego poziomu V̇ O2max oszacowane w analizach
jednowymiarowych.
Tabela 6. Charakterystyka sprawności krążeniowo-oddechowej (V̇ O2max) mężczyzn
w odniesieniu do różnych czynników społecznych i biologicznych (podano n (%)
oraz M±SD odpowiednio dla zmiennych jakościowych i ciągłych).
Razem (N=792)

V̇ O2max poniżej
mediany (<=33,0 ml/kg/
min; n=394)

V̇ O2max powyżej
mediany (>33,0 ml/kg/
min; n=398)

Wiek

39,7±11,1

44,5±10,1

34,8±9,9

20-29

170 (21,3)

42 (10,5)

128 (32,2)

30-39

215 (26,9)

74 (18,5)

141 (35,4)

40-49

235 (29,5)

136 (34,0)

99 (24,9)

50-59

178 (22,3)

148 (37,0)

30 (7,5)

BMI

25,3±3,1

27,1±2,8

23,5±2,2

Prawidłowa

375 (47,1)

76 (19,0)

299 (75,5)

Nadwaga

371 (46,6)

275 (68,7)

96 (24,2)

Otyłość

50 (6,3)

49 (12,3)

1 (0,3)

Cecha

Miejsce zamieszkania
Wieś

212 (26,6)

76 (19,0)

136 (34,2)

Małe miasto

174 (21,8)

92 (23,0)

82 (20,6)

Duże miasto

412 (51,6)

232 (58,0)

180 (45,2)

Poziom wykształcenia
Zawodowe

316 (39,6)

138 (34,5)

178 (44,7)

Średnie

269 (33,7)

144 (36,0)

125 (31,4)

Wyższe

213 (26,7)

118 (29,5)

95 (23,9)

Wykonywana praca
Fizyczna

477 (59,8)

205 (51,2)

272 (68,3)

Umysłowa

321 (40,2)

195 (48,8)

126 (31,7)

Aktywność fizyczna
Niska

506 (63,4)

272 (68,0)

234 (58,8)

Średnia

224 (28,1)

102 (25,5)

122 (30,7)

Duża

68 (8,5)

26 (6,5)

42 (10,5)
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Siła
statyczna
ręki

42,9±9,2

43,1±8,9

42,8±9,5

Siła
dynamiczna
RR

15,7±8,6

13,5±8,3

17,8±8,4

173,0±35,8

162,5±36,0

183,6±32,3

34,0±8,5

27,5±4,2

40,4±6,5

Siła
dynamiczna
NN
V̇ O2max
w ml/kg/
min

a
N=792; dwie osoby z niedowagą, a także pojedyncze przypadki nie zostały uwzględnione w analizie .

Zauważyć można, że istotnymi predyktorami V̇ O2max okazały się prawie wszystkie zmienne z wyjątkiem siły ręki (tab. 7). O wydolności tlenowej
w największym stopniu decydowały wiek i BMI (p<0,001), a zależności te
były ujemne - zwiększenie BMI o 1 punkt wiązało się z blisko dwukrotnym
(OR=0,52; 95%CI 0,47 – 0,57) zmniejszeniem szansy na wyższy poziom
V̇ O2max, z kolei z każdym rokiem zaawansowania wieku szansa na wyższy
V̇ O2max zmniejsza się o około 10% (OR=0,91; 95%CI 0,90 – 0,93).
Mężczyźni najstarsi i otyli badani przez nas mieli odpowiednio ponad
14-krotnie (OR=0,07; 95%CI 0,04 – 0,11) i 100-krtonie (OR=0,01; 95%
CI 0,00 – 0,04) mniejszą szansę na osiągnięcie wyższego poziomu wydolności
tlenowej w porównaniu z najmłodszymi, a także z badanymi o masie prawidłowej. Tylko jednego na 50 otyłych badanych cechował wyższy poziom
V̇ O2max podczas gdy wśród badanych o prawidłowej wartości BMI było to
około 75% (tab. 6).
Przeprowadzone przez nas badania wykazały, że zamieszkiwanie w mieście oraz wykonywanie pracy umysłowej wiązało się z blisko dwukrotnie (OR
odpowiednio 0,5 i 0,49) mniejszą szansą osiągnięcia wyższego poziomu wydolności w porównaniu do osób zamieszkujących na wsi i wykonujących pracę
fizyczną. Ponadto zarówno wyższy poziom aktywności fizycznej w czasie wolnym oraz siły dynamicznej kończyn górnych, jak i dolnych, zwiększały szansę
na wyższą poziom V̇ O2max, będący miarą sprawności krążeniowo-oddechowej.
Dla osób o wysokim poziomie aktywności fizycznej szansa ta jest niespełna dwukrotnie większa (OR=1,88; 95%CI 1,12 – 3,16) w porównaniu
z osobami o niskiej aktywności fizycznej, a poprawa siły dynamicznej ramion
i kończyn dolnych (rezultatu ugięć ramion oraz skoku w dal z miejsca o jedną
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jednostkę) skutkuje zwiększeniem szansy na wyższy poziom V̇ O2max, odpowiednio o około 7 i 2% (tab.7).
Tabela 7. Ilorazy szans dla uzyskania wyższego poziomu V̇ O2max >mediany V̇ O2max
w zależności od wybranych czynników biologicznych i społecznych, oszacowane
w jednowymiarowych modelach regresji logistycznej (N=792).
Zmienna

OR

OR 95%CI

p

R2 Nagelkerke

Wiek

0,91

0,90 – 0,93

<0,001

0,25

30-39

0,63

0,40 – 0,98

0,04

40-49

0,24

0,15 – 0,37

<0,001

50-59

0,07

0,04 – 0,11

<0,001

BMI

0,52

0,47 – 0,57

<0,001

Nadwaga

0,09

0,06 – 0,12

<0,001

Otyłość

0,01

0,00 – 0,04

<0,001

Małe miasto

0,50

0,33 – 0,75

<0,001

Duże miasto

0,43

0,31 – 0,61

<0,001

Średnie

0,67

0,49 – 0,93

0,02

Wyższe

0,62

0,44 – 0,89

0,01

0,49

0,37 – 0,65

<0,001

Średnia

1,39

1,01 – 1,91

0,04

Duża

1,88

1,12 – 3,16

0,02

Siła statyczna ręki

1,00

0,98 – 1,01

0,594

<0,001

Siła dynamiczna RR

1,07

1,05 – 1,09

<0,001

0,09

Siła dynamiczna NN

1,02

1,01 – 1,02

<0,001

0,12

0,48

Miejsce zamieszkania

Wykształcenie

Wykonywana praca
Umysłowa
Aktywność fizyczna

Związek wieku, BMI, poziomu wykształcenia oraz miejsca zamieszkania z V̇ O2max został potwierdzony w analizie wielowymiarowej prowadzonej metodą krokową wsteczną (tab. 8). Dodatkowo, istotna okazała się siła
dynamiczna ramion (OR=1,04; 95% CI 1,02 – 1,07) i - w odróżnieniu od
modelu jednowymiarowego - siła statyczna ręki charakteryzowana ujemnym
związkiem z V̇ O2max (OR=0,96; 95% CI 0,94 – 0,99).
Pozostałe zmienne nie okazały się istotne i nie znalazły się w ostatecznym modelu. Były one silnie skorelowane ze zmiennymi zawartymi
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w modelu i tym samym nadmiarowe: aktywność fizyczna wykazywała związek
z wiekiem (χ26,798=50,9; p<0,001; V Craméra=0,18), rodzaj wykonywanej pracy z miejscem zamieszkania (χ22,798=78,1; p<0,001; V Craméra=0,31). Ogólnie, oszacowany wielowymiarowy model okazał się dość dobrze dopasowany
(R2 Nagelkerka = 0,54), o zadowalającej wartości prognostycznej: ponad 80%
przypadków było poprawnie sklasyfikowanych.
Tabela 8. Ilorazy szans dla uzyskania wyższego poziomu V̇ O2max, >mediany
V̇ O2max w zależności od wybranych zmiennych biologicznych i społecznych oszacowane
w wielowymiarowej analizie regresji logistycznej (n=792).
Zmienna

OR

OR 95%CI

R2 Nagelkerke

p

Wiek
30-39

0,74

0,41 – 1,30

0,29

40-49

0,30

0,17 – 0,53

<0,001

50-59

0,08

0,04 – 0,16

<0,001

Nadwaga

0,12

0,08 – 0,17

<0,001

Otyłość

0,01

0,00 – 0,04

<0,001

Miasto

0,58

0,32 – 1,05

0,07

Duże miasto

0,52

0,32 – 0,85

0,01

Średnie

0,47

0,29 – 0,76

<0,002

Wyższe

0,38

0,22 – 0,65

<0,001

Siła statyczna ręki

0,96

0,94 – 0,99

<0,004

Siła dynamiczna
ramion

1,04

1,02 – 1,07

<0,002

BMI

Miejsce zamieszkania

0,54

Wykształcenie

3.3. Związki między aktywnością fizyczną

a występowaniem nadwagi i otyłości
u mężczyzn 20-60 letnich

W ocenie aktywności fizycznej winno się uwzględniać jej zakres i intensywność, którą można oceniać zarówno technikami ankietowymi, jak i metodami obiektywnymi, co w przypadku osób dorosłych nastręcza wiele trudności.
Zwłaszcza, że mała aktywność fizyczna i sedenteryjny tryb życia są głównymi
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czynnikami ryzyka rozwoju otyłości, która jest przyczyną wielu poważnych chorób, które mogą prowadzić do przedwczesnej śmierci (James, 2008).
Już od końca ubiegłego wieku otyłość zaliczana jest do światowych epidemii, której występowanie jest zjawiskiem złożonym, gdyż jest ona warunkowana wieloma czynnikami, zarówno genetycznymi, metabolicznymi jak
i środowiskowymi. Według ekspertów WHO (2000) głównymi przyczynami
tej ogólnoświatowej epidemii są przede wszystkim dwa czynniki: siedzący tryb
życia oraz niewłaściwa dieta, a zwłaszcza spożywanie wysokotłuszczowych
i wysokokalorycznych pokarmów, spowodowane zmianami zachodzącymi
w społecznych wzorcach zachowań zdrowotnych człowieka (WHO, 2000).
W badaniach populacyjnych do oceny nadwagi i otyłości wykorzystywany jest najczęściej wskaźnik BMI, umożliwiający ocenę otyłości prostej, wynikającej z nadmiaru masy ciała. Jednak wydaje się, że głównym celem zastosowania tego wskaźnika jest łączenie wielkości pomiarów większych zbiorowości
z zapadalnością na różnego rodzaju choroby cywilizacyjne (Björntorp, 1985),
oraz różnymi elementami stylu życia, a zwłaszcza z aktywnością fizyczną.
Dobrym uzupełnieniem BMI są wskaźniki WHR i WHtR, które wiążą
się z różnymi i względnie stałymi ryzykami powikłań otyłości i służą do określenia jej typu, tzn. androidalnej (otyłość brzuszna, typu „jabłko”), gynoidalnej (pośladkowo-udowej), czy uogólnionej (wartości prawidłowe) (Szponar
i in., 2003). Otyłość typu „jabłko” zlokalizowana jest w okolicach brzucha
i wiąże się z większym ryzykiem występowania chorób towarzyszących, takich
jak: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2, czy choroba wieńcowa (Banegas,
2003). Dotyczy ona głównie mężczyzn, choć kobiety w okresie menopauzy są
także na nią narażone.
Obecnie szacuje się, że około 10-25% mężczyzn w Europie ma nadwagę
lub otyłość, a łączna liczba osób z otyłością sięgnęła 150 milionów i zapadalność na to schorzenie stale wzrasta (James, 2008). Wydaje się, że jedynym
rozsądnym zachowaniem, które może wpłynąć na zmniejszenie tej tendencji
jest zmiana stylu życia (Saris i in., 2003; Dunn i in., 1999; Tudor-Locke
i Bassett, 2004), polegająca na zmianie sposobu odżywiania i zwiększeniu aktywności fizycznej.
Szacuje się, że człowiek prowadzący sedenteryjny tryb życia wydatkuje
około 300 kcal dziennie, jednocześnie przyjmując z posiłkami około 2100
kcal na dobę, co daje proporcje 1:7 (Tudor-Locke i Bassett, 2004; Shephard,
2003). Według zaleceń różnych specjalistów wystarczająca aktywność fizyczna,
która umożliwi poprawę tych proporcji i przyczyni się do zmniejszenia masy
ciała, to wysiłki tlenowe wykonywane przez 45-60 min lub pokonywanie
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pieszo drogi powyżej 10 km na dobę (Saris i in. 2003; Dunn i in., 1999;
Tudor-Locke, Bassett, 2004; Shephard, 2003). Przy czym o korzyściach zdrowotnych decydują wartości całkowitej aktywności fizycznej, bez podziału na
zawodową, rekreacyjną czy komunikacyjną. Jednak wyniki wielu badań wskazują, że aktywny fizycznie styl życia jest dziś udziałem tylko niewielkiej części
dorosłych Polaków (Drygas, Bielecki i Puska, 2001; Drygas, Piotrowicz i Jegier, 2008; Drygas i in., 2009).
W przeprowadzonych przez nas badaniach ocenę aktywności fizycznej
dokonywano w opisany wcześniej sposób z wykorzystaniem ekwiwalentu metabolicznego (1 MET metabolicequivalent).
W opisie wyników badań wykorzystano podstawowe miary statystyczne, a związki pomiędzy zmiennymi jakościowymi oceniono za pomocą testu
chi-kwadrat i korelacji rang Spearmana, przyjmując poziom istotności
α = 0,05 i większy.
Biorąc pod uwagę pomiary antropometryczne podstawowych cech somatycznych obliczono trzy wskaźniki, a mianowicie:
−

Należnej masy ciała (BMI), wg. wzoru: ciężar ciała w kg / wysokość ciała
w m2
Przyjęto w tym względzie następującą klasyfikację (Szponar, 2003):
•
BMI poniżej 18,5 ryzyko niedożywienia energetyczno-białkowego,
•
18,5-24,9 – wartości prawidłowe,
•
25,0-29,9 – prawdopodobieństwo nadwagi,
•
od 30,0 – prawdopodobieństwo otyłości,
−
WHR (waist to-hip ratio) – obwód pasa w cm / obwód bioder w cm
(Björntorp, 1985), który określa dystrybucję tkanki tłuszczowej i jego
wartości powyżej 1,0 świadczą u mężczyzn o centralnym (wisceralnym)
typie otłuszczenia (Björntorp, 1985),
−
WHtR (waist to height ratio – obwód pasa w cm / wysokość ciała w cm),
będący drugim, co do ważności wskaźnikiem dystrybucji tkanki tłuszczowej (Björntorp, 1985), przy czym wartość prawidłowa WHtR =
< 0,5, a wartości powyżej świadczą o otyłości brzusznej.
W opisie wyników badań wykorzystano podstawowe miary statystyczne,
a związki pomiędzy zmiennymi jakościowymi oceniono za pomocą testu chi-kwadrat i korelacji rang Spearmana, przyjmując poziom istotności α = 0,05
i większy.
Zaobserwowano, że mężczyźni o prawidłowej masie ciała charakteryzowali się największą aktywnością rekreacyjną, tzn. dużą i średnią (ryc. 17).
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Natomiast odwrotnie osoby posiadające nadwagę i otyłość prostą stanowili
najliczniejszą grupę wśród mężczyzn preferujących bierny odpoczynek, a więc
niską aktywność fizyczna lub także jej zupełny brak.

Ryc.17. BMI mężczyzn charakteryzujących się różną aktywnością fizyczną w czasie
wolnym.

Klasyfikacja wskaźnika WHR pokazuje, że zdecydowanie największy odsetek mężczyzn z otyłością brzuszną mieści się w grupie charakteryzującej się
niską aktywnością fizyczną w czasie wolnym (45,1%), a najmniej takich osób
jest w grupie ze średnią aktywnością rekreacyjną (27%) (ryc. 18). Najwięcej
osób nieposiadających otyłości brzusznej mieści się w obrębie grupy charakteryzującej się średnią (73,0%) i dużą aktywnością rekreacyjną (70,4%). Natomiast grupa osób z siedzącym trybem życia, tzn. niską aktywnością rekreacyjną, jest najmniej zróżnicowana pod tym względem, gdyż podobne ilości osób
posiada otyłość uogólnioną jak i otyłość brzuszną (ryc. 18).
Wraz z pojawianiem się otyłości androidalnej odsetek mężczyzn charakteryzujących się niską aktywnością fizyczną (61,9%) zwiększał się, natomiast najmniejszy odsetek tych osób znajdował się w grupie osób preferujących średnią i dużą aktywność rekreacyjną (50,7%) (ryc. 19). Najwięcej osób
z prawidłowymi wartościami wskaźnika WHtR zaobserwować można w grupie osób, wykazujących średnią i dużą aktywność fizyczną w czasie wolnym
(49,3%), natomiast odwrotnie najmniej takich osób znajdowało się w grupie
charakteryzującej się sedenteryjnym trybem życia (38,1%) (ryc.19).
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Ryc. 18. Występowanie otyłości brzusznej, określanej na podstawie wsk. WHR,
u mężczyzn o różnej aktywności fizycznej w czasie wolnym (%).

Ryc.19. Występowanie otyłości brzusznej, określanej na podstawie wsk. WHtR,
u mężczyzn charakteryzujących się różną aktywnością fizyczną w czasie wolnym (%).

Biorąc pod uwagę liczbę dni w tygodniu, podczas których mężczyźni
pokonywali drogę pieszo trwającą ponad 60 minut dziennie, zauważyć można, że w grupie osób charakteryzujących się największą aktywnością komunikacyjną najmniej jest z nadwagą i otyłością (ryc. 20). Natomiast odwrotnie
najwięcej osób z nadwagą (48,3%) i otyłością prostą (13,2%) znajduje się
w grupie mężczyzn niechodzących pieszo do pracy, jak też niedojeżdżających
rowerem (ryc. 20).
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Ryc.20. BMI u mężczyzn charakteryzujących się różną aktywnością komunikacyjną (%).

Otyłość uogólnioną (wartości prawidłowe wsk. WHtR) najczęściej obserwowano w grupie najbardziej aktywnych piechurów (64,9%), poprzez grupę osób średnio aktywnych (1-3 razy w tygodniu) (62,0%), do najmniej aktywnych (50%) (ryc. 21). Dokładnie odwrotnie w przypadku osób z otyłością
brzuszną, najwięcej takich osób zaobserwowano w grupie, która nie chodzi
pieszo do pracy lub nie dojeżdża rowerem (50%), a najmniejszy odsetek tych
osób mieścił się w grupie chodzącej pieszo lub dojeżdżającej rowerem do pracy
(35,1%) (ryc. 21).
Jeszcze wyraźniejsze różnice w występowaniu otyłości brzusznej są widoczne w odniesieniu do wsk. WHtR i aktywności komunikacyjnej (ryc. 22),
gdyż zdecydowanie najczęściej ten typ otyłości występuje wśród osób niepodejmujących żadnej z tych form aktywności fizycznej, związanych z chodzeniem pieszo do lub z pracy lub dojeżdżających rowerem.
Wyniki testu chi-kwadrat wykazały istotny związek aktywności fizycznej
rekreacyjnej i aktywności komunikacyjnej z niemal wszystkimi analizowanymi tu wskaźnikami nadwagi i otyłości obserwowanymi u badanych mężczyzn.
Jedynie takiego związki nie zaobserwowano w odniesieniu do aktywności
fizycznej w czasie wolnym i występowaniem otyłości brzusznej, ocenianej na
podstawie wskaźnika WHtR (tab. 9).
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Ryc. 21. Występowanie otyłości brzusznej u mężczyzn o różnej aktywności komunikacyjnej (%).

Ryc. 22. Występowanie otyłości brzusznej u mężczyzn o różnej aktywności komunikacyjnej (%)
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Tabela 9. Wyniki testu niezależności chi-kwadrat dotyczące związków aktywności
fizycznej rekreacyjnej i komunikacyjnej z nadwagą i otyłością mężczyzn, określaną na
podstawie wsk. BMI, WHR i WHtR (%).
Wskaźniki

Aktywność fizyczna rekreacyjna

Aktywność komunikacyjna

χ2

f1

p

χ2

f1

p

BMI

15,8476

6

0,0146

55,9879

9

0,0000

WHR

28,1520

2

0,0000

12,5389

3

0,0057

WHtR

4,5470

2

0,1029

26,8676

3

0,0000

Związki istotne statystycznie wytłuszczono (dot. Tab.2-3).

Także współczynniki korelacji rang Spearmana wskazują na istotny statystycznie związek zarówno aktywności rekreacyjnej, jak i komunikacyjnej
z występowaniem różnych przejawów nadwagi i otyłości. Są to związki istotne
statystycznie o znaku dodatnim, co świadczy o tym, że zarówno wraz ze wzrostem aktywności rekreacyjnej jak i komunikacyjnej wzrasta ilość mężczyzn
nieposiadających nadwagi i otyłości (tab. 10).
Tabela 10. Współczynniki korelacji rang Spearmana dotyczące związków aktywności
fizycznej w rekreacyjnej i komunikacyjnej z nadwagą i otyłością mężczyzn w wieku
20-60 letnich.
Wskaźniki

Aktywność fizyczna rekreacyjna

Aktywność komunikacyjna

r

t

p

r

t

p

BMI

0,09

2,7397

0,0063

0,17

5,5232

0,0000

WHR

0,16

5,1553

0,0000

0,10

3,2107

0,0014

WHtR

0,07

2,0410

0,0410

0,13

4,3056

0,0000

3.4. Zróżnicowanie sprawności fizycznej w ujęciu
zdrowia (H-RF) mężczyzn w wieku średnim
Sprawność fizyczna w ujęciu zdrowia (H-RF) jest miernikiem zdrowia
i w koncepcji tej jest ona określana poprzez cel, któremu ma służyć. Stąd
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też pomiar komponentów ciała (głównie otłuszczenia) i sprawność krążeniowo-oddechowa są powszechnie uważane za kluczowe w ocenie optymalnego
zdrowia. Do składników sprawności fizycznej najmocniej związanych ze zdrowiem zalicza się ponadto wytrzymałość, siłę mięśniową i gibkość (Bouchard,
Shephard, 1994).
Ideę sprawności fizycznej w relacji do zdrowia wkomponować można
do kompleksowego, holistycznego modelu zdrowia, a także teorii treningu
zdrowotnego (profilaktycznego), gdyż jej stan staje się swoistym miernikiem
pozytywnego zdrowia. Dlatego, np. w komponencie morfologicznym, zwraca się uwagę na nadwagę i otyłość, jako przyczynę chorób cywilizacyjnych.
Przegląd literatury wykazuje jednak, że badań w odniesieniu do mężczyzn
w zakresie tej koncepcji, zostało przeprowadzonych niewiele (Gołąb, Sobiecki
i Matusik, 2005; Knapik, 2005; Knapik, 2008).
Ważne jest także wzmocnienie pozycji mężczyzn, które winno być wyzwaniem naszych czasów, wynikającym z dwóch bardzo istotnych powodów,
a mianowicie starzenia się społeczeństwa polskiego (Tab. 11), w którym coraz
większy odsetek stanowią osoby starsze, przy drastycznie zmniejszającej się
liczbie osób młodych (do 20 lat). Drugim istotnym problemem jest nadumieralność mężczyzn (Szatur-Jaworska, Błędowski i Dzięgielewska, 2010), która
wiąże się z utrzymującą się od wielu lat różnicą w poziomie umieralności kobiet i mężczyzn z powodu chorób przewlekłych (układu krążeniowo-naczyniowego i nowotworów) oraz tzw. zgonów nagłych.
Tabela 11. Odsetek osób starszych w odniesieniu do młodych ludzi w Polsce.
Wiek

1950

1980

2002

2010

2020

2030

> 60 lat

8,3

13,3

17,0

19,8

26,4

29,8

> 65 lat

5,3

10,0

12,7

13,6

19,1

23,8

< 20 lat

39,0

32,0

26,3

20,7

18,2

16,8

Wykorzystano technikę wywiadu i obserwacji, przy czym stosowano wywiad skategoryzowany, który dotyczył różnych elementów stylu życia oraz
cech środowiska społecznego i rodzinnego. Natomiast obserwacja obejmowała pomiary antropometryczne podstawowych cech somatycznych, z zastosowaniem instrumentarium i techniki Martina, oraz próby sprawności fizycznej,
umożliwiające w sposób pośredni ocenę różnych zdolności motorycznych.
Pomiary wysokości ciała, dokonywane antropometrem z dokładnością do
1mm oraz masy ciała na wadze mechanicznej typu „Seca” z dokładnością do
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100 g, wykorzystano do obliczenia wskaźnika BMI. Przy użyciu fałdomierza (skinfold caliper) mierzono grubość trzech fałdów skórno-tłuszczowych:
z tyłu ramienia, na plecach poniżej dolnego kąta łopatki i na brzuchu w połowie odległości między pępkiem a kolcem biodrowym przednim górnym. Grubości fałdów służyły do obliczenia ich sumy (mm), oraz za pomocą metody
antropologicznej do oceny względnej masy tłuszczu (BF%).
W ocenie sprawności fizycznej w ujęciu zdrowia (H-RF) uwzględniono
cztery komponenty, tj.: morfologiczne, mięśniowe, motoryczne i krążeniowo-oddechowe (Jopkiewicz i Gawron, 2013):
1.

2.

3.

4.

W zakresie komponentów morfologicznych wzięto pod uwagę wskaźnik
BMI i BF%, określany metodą antropologiczną, oraz gibkość kręgosłupa, określaną za pomocą skłonu tułowia w przód w staniu.
W zakresie komponentów mięśniowych uwzględniano ocenę siły statycznej i dynamicznej oraz mocy, przeprowadzając w tym względzie:
−
próbę siły uścisku dłoni, tak, aby ręką sprawniejszą opuszczoną
wzdłuż tułowia ścisnąć dynamometr z maksymalną siłą nie dotykając ciała (siła statyczna). Wykorzystywano dynamometr typu
Collina, a siłę mierzono z dokładnością do 1kG,
−
próbę siły kończyn górnych, polegającą na uginaniu i prostowaniu ramion w podporze przodem, w której brano pod uwagę ilość
powtórzeń w ciągu 30 sekund (siła dynamiczna),
−
próbę mocy, tj. wyskok dosiężny określający siłę eksplozywną
kończyn dolnych.
W zakresie komponentów motorycznych dokonano oceny zwinności, którą oceniano za pomocą bocznego step-testu, polegającego na wykonaniu
jak największej ilości bocznych kroków na przestrzeni 2 m w ciągu 20 s.
W ocenie komponentów krążeniowo-oddechowych wykorzystano próbę step-up testu. Przy czym stosowano 30 wejść na minutę na stopień
o wysokości 30 cm w ciągu 5 minut i na podstawie trzech wartości tętna
mierzonych po zakończeniu próby, odpowiednio po 1, 2 i 3 minucie
wypoczynku, obliczano wskaźnik wydolności fizycznej (FI), wg wzoru:
FI = czas wchodzenia w sek. x 100 / 2 x suma 3 pom. tętna.

Ponadto dokonano oceny V̇ O2max w l/min i V̇ O2max w ml/kg/min,
metodą pośrednią, za pomocą próby Astranda (1965). Pracę na cykloergometrze wykonywano dwustopniowo: najpierw 3 min rozgrzewki z obciążeniem 50 W i później 5-6 min pracy submaksymalnej z obciążeniem 100150 W, tak by częstość skurczów serca ustaliła się między 130 a 160 uderzeń
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na minutę. Przez cały okres pracy rejestrowano na kardiomonitorze częstość
skurczów serca, która w okresie równowagi funkcjonalnej, tzw. „steady-state”,
po uwzględnieniu wielkości obciążenia i wieku badanego służyła do obliczeń
maksymalnego poboru tlenu z tablic Astranda (1965).
Zaobserwowano, że zakresie komponentów morfologicznych wiek był
czynnikiem bardzo istotnie różnicującym wielkość wskaźnika BMI, grubość
trzech fałdów skórno-tłuszczowych, BF%, a także gibkość kręgosłupa badanych mężczyzn (Tab. 3). Najmniejszą średnią wartością BMI charakteryzowały się osoby najmłodsze, a w starszych grupach wiekowych średnie wartości
względnej masy ciała były coraz większe. Również największą średnią grubość
trzech fałdów skórno-tłuszczowych i BF% posiadali mężczyźni najstarsi, natomiast najmniejszą najmłodsi (Tab. 12). Wzrost wartości tych wskaźników
świadczy o zwiększaniu się wraz z wiekiem ilości osób z nadwagą i otyłością.
Gibkość, określana skłonem tułowia w przód w staniu, wykazywała w odniesieniu do wieku bardzo wyraźny spadek, gdyż najlepszą gibkością charakteryzowali się najmłodsi, a najgorszą najstarsi, przy czym różnice przekraczały
średnio 50%.
Tabela 12. Charakterystyka komponentów morfologicznych sprawności fizycznej
w ujęciu zdrowia (H-RF) mężczyzn w odniesieniu do wieku (M±SD).
Cecha

Grupa wieku
20-29

Analiza wariancji (ANOVA)
60-69

f1

f2

F

p

26.5±28

28.6±27

4

321

18.735

0.0000

37.2±11.7

48.4±9.9

4

321

25.636

0.0000

15.5±2.4 16.9±2.2

18.9±2.5

20.6±1.8

4

321

25.091

0.0000

4.3±6.5

-3.9±8.2

4

320

24.470

0.0000

40-49

50-59

24.2±29

25.3±31

24.3±9.2

28.8±98

31.7±10.7

BF (%)

14.2±2.3

Gibkość
(cm)

6.5±6.1

BMI
(kg/m2)

23±3.1

Suma
3 fałd.
sk.-tł.
(mm)

30-39

0.8±7.7

-7.9±9.7

Różnice istotne statystycznie wytłuszczono – dot. tab. 3-7.

Analizując komponenty mięśniowe sprawności fizycznej, zauważyć można, że największą siłą statyczną, zarówno ręki prawej jak i lewej, charakteryzowali się mężczyźni najmłodsi, a najmniejszą najstarsi (tab. 13). Zauważyć
można, że wraz z wiekiem zmniejsza się asymetria dynamiczna, a więc różnica
w sile uścisku obu rąk. W zakresie siły dynamicznej (uginanie ramion w podporze przodem) wiek był czynnikiem bardzo silnie różnicującym tę zdolność,
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gdyż mężczyźni w wieku 60-69 lat posiadali średnio o ponad 2/3 mniejszą
wartość siły dynamicznej, niż najmłodsi (tab. 13). Także w odniesieniu do
mocy, tj. siły eksplozywnej kończyn dolnych, wiek był czynnikiem bardzo
silnie różnicującym. Różnice te między 20-29 a 60-69 latkami, wynosiły 32%,
gdyż mężczyźni najstarsi posiadali średnio 68% tej wartości, jaką uzyskiwali
najmłodsi (tab.13).
Tabela 13. Charakterystyka komponentów mięśniowych sprawności fizycznej mężczyzn w odniesieniu do wieku (M±SD).
Cecha

Wiek

Analiza wariancji (ANOVA)

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

f1

f2

F

p

Siła
statyczna
RP (kG)

53.7±68

50.7±6.0

46.5±5.8

41.9±6.9

36.8±7.9

4

320

44.593

0.0000

Siła
statyczna
RL (kG)

46.9±6.7

45.2±5.3

41.9±5.4

39.2±5.5

33.4±7.9

4

319

30.886

0.0000

Siła
dynamiczna
(ilość powt.)

19.2±4.5

15.9±4.5

12.0±3.7

8.8±3.4

6.1±3.5

4

317

70.403

0.0000

Siła
eksplozywna
(cm)

51.6±6.8

48.3±5.9

44.2±6.1

39.4±5.2

35.1±4.7

4

319

51.274

0.0000

W zakresie komponentów motorycznych i krążeniowo-oddechowych
widoczne są podobne zależności, gdyż największą zwinnością charakteryzowali się mężczyźni najmłodsi, a najmniejszą najstarsi, tj. 60-69 letni. Przy
czym różnica w poziomie tej zdolności, między tymi dwoma grupami wynosiła prawie 45% (tab. 14). Wiek był też czynnikiem silnie różnicującym HR
w spoczynku, przy czym w starszych grupach wiekowych wartość ta ulegała niewielkiemu zmniejszeniu. Także wytrzymałość wysiłkowa, określana za
pomocą step-up testu, wykazywała istotne zróżnicowanie w odniesieniu do
wieku. Natomiast wskaźnik V̇ O2max w l/min, wykazywał różnice, między
najmłodszymi a najstarszymi o ponad 35%, a w wartościach względnych
(V̇ O2max w ml/kg/min) średnio prawie o 50% (tab.14).
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Tabela 14. Charakterystyka komponentów motorycznych i krążeniowo-oddechowych sprawności fizycznej w ujęciu zdrowia (H-RF) mężczyzn w odniesieniu do wieku (M±SD).
Komponenty
(H-RF)

Grupy wiekowe

Analiza wariancji (ANOVA)

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

f1

f2

F

p

Zwinność
(ilość powt.)

8.4±1.6

7.8±1.1

6.8±0.9

5.8±0.9

4.6±0.9

4

319

76.565

0.0002

Wytrzymałość (pkt)

72.9±8.4

72.2±9.6

69.1±8.8

66.4±10.0

62.8±5.6

4

290

3.435

0.0092

V̇ O2max (l/
min)

2.9±0.5

2.6±0.4

2.3±0.3

2.1±0.3

1.8±0.2

4

310

50.772

0.0000

V̇ O2max
(ml/kg/min)

43.1±7.1

37.9±7.7

32.2±5.7

28.1±5.6

22.7±3.2

4

308

56.568

0.0000

Również poziom wykształcenia był czynnikiem istotnie różnicującym
zarówno komponenty morfologiczne i mięśniowe, jak motoryczne i krążeniowo-oddechowe H-RF badanych mężczyzn. W zakresie komponentów morfologicznych dotyczy to zwłaszcza BMI, grubości trzech fałdów skórno-tłuszczowych, BF % i gibkości. Przy czym wyższymi średnimi wartościami w tym
względzie charakteryzowali się mężczyźni mający wykształcenie średnie i wyższe
w odniesieniu do posiadających wykształcenie zawodowe i podstawowe (tab.15).
Tabela 15. Analiza wariancji różnych komponentów sprawności fizycznej w ujęciu
zdrowia mężczyzn 20-69-letnich w odniesieniu do poziomu wykształcenia (M±SD).
Wykształcenie

Analiza wariancji (ANOVA)

Cecha

podst. i
zawodowe

średnie i
wyższe

f1

f2

BMI (kg/m2)

24.76±3.40

25.80±2.99

1

324

8.264

0.0043

Suma 3 fałd.sk.-tł.(mm)

29.71±11.42

35.80±11.76

1

324

22.116

0.0000

F

p

BF (%)

15.33±2.56

16.87±2.42

1

324

30.00

0,0000

Gibkość (cm)

0.02±8.70

2.17±6.84

1

323

5.112

0.0244

Siła statyczna RP (kG)

45.67±8.14

48.62±7.10

1

323

11.54

0.0007

Siła statyczna RL (kG)

41.48±6.54

43.43±6.84

1

322

6.815

0.0094

Siła dynamiczna
(ilość powt.)

13.20±5.29

12.66±5.62

1

320

0.802

0.3711

Siła eksplozywna (cm)

43.38±7.23

46.32±7.48

1

322

12.71

0.0004

Zwinność (ilość powt.)

6.77±1.42

7.12±1.58

1

322

4.355

0.0377

Wytrzymałość (pkt)

71.11±9.47

69.45±9.22

1

293

2.242

0.1353

V̇ O2max (l/min)

2.37±0.46

2.41±0.47

1

313

0.498

0.4806

34.72±8.61

32.72±8.02

1

311

4.342

0.0379

V̇ O2max (ml/kg/min)
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W zakresie komponentów mięśniowych nie zaobserwowano zróżnicowania jedynie w zakresie siły dynamicznej, gdzie nieco wyższe średnie wartości uzyskiwali mężczyźni legitymujący się niższym poziomem wykształcenia.
W zakresie komponentów motorycznych i krążeniowo-oddechowych nie
zaobserwowano zróżnicowania jedynie w zakresie wytrzymałości wysiłkowej
i V̇ O2max w l/min. Przy czym mężczyźni mający niższy poziom wykształcenia
charakteryzowali się wyższymi średnimi wartościami częstości skurczów serca
w spoczynku i mniejszą zwinnością, ale wyższym poborem tlenu (V̇ O2max
w ml/kg/min) (tab.15). Wyższy poziom wykształcenia wiązał się więc z lepszą
zwinnością, ale mniejszymi zdolnościami wysiłkowymi.
Tabela 16. Analiza wariancji różnych komponentów sprawności fizycznej mężczyzn
w ujęciu zdrowia (H-RF) w odniesieniu do aktywności fizycznej w czasie wolnym
(M±SD).
Cecha

Aktywność fizyczna w czasie
wolnym
Niska

Średnia

f1

f2

F

p

BMI (kg/m2)

25.55±3.45

24.60±2.83

1

324

6.369

0.0120

Suma 3 fałd.sk.-tł.
(mm)

33.34±12.76

30.52±10.14

1

324

4.245

0.0402

BF (%)

16.14±2.56

15.72±2.42

1

324

2.032

0,1549

Gibkość (cm)

-1.11±8.69

Analiza wariancji (ANOVA)

4.52±6.84

1

323

36.679

0.0000

Siła statyczna RP (kG)

44.56±7.67

51.04±6.31

1

323

60.310

0.0000

Siła statyczna RL (kG)

40.98±6.54

44.64±6.84

1

322

23.686

0.0000

Siła dynamiczna
(ilość powtórzeń)

11.73±5.21

15.14±5.14

1

320

32.286

0.0000

Siła eksplozywna (cm)

42.79±7.02

47.89±7.13

1

322

39.141

0.0000

Zwinność
(ilość powtórzeń)

6.58±1.41

7.53±1.45

1

322

33.149

0.0000

Tętno spoczynkowe
(ud./min)

68.65±7.27

70.79±7.27

1

319

6.519

0.0111

Wytrzymałość (point)

69.88±9.47

71.31±9.22

1

293

1.623

0.2036

V̇ O2max (l/min)

2.28±0.43

2.57±0.47

1

313

28.657

0.0000

V̇ O2max (ml/kg/min)

32.43±8.61

36.33±0.02

1

311

16.429

0.0000
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3.5.Porównanie poziomu wybranych zdolności
motorycznych kobiet i mężczyzn
Z cechami somatycznymi silnie wiąże się sprawność motoryczna, stąd
też człowiek w każdym wieku ma nieco inną motorykę. Nie tylko niższą lub
wyższą od okresu poprzedniego, ale inną jakościowo. Siła, np. jest niewielka
u dzieci, ale później gwałtownie przyrasta w okresie dojrzewania - zwłaszcza
u chłopców, by później jeszcze przez długie lata móc rozwijać się. Także wytrzymałość, szczególnie ten jej rodzaj, który wiąże się z codziennymi czynnościami, przede wszystkim z pracą fizyczną, utrzymuje się dłużej na względnie
wysokim poziomie.
Wolański (1981) podkreśla, że regres poszczególnych cech i zdolności
(morfologicznych i funkcjonalnych) wykazuje różne tempo, które jest tym
szybsze, im wcześniej, tj. w młodszym wieku, dana cecha (zdolność motoryczna) osiągnęła swoje maksimum (szczyt rozwoju).

Ryc. 23. Im wcześniej występuje rozwój danej cechy tym szybsza jest następnie jej
regresja wg. Wolańskiego, 1981.

Zaobserwowaną prawidłowość należy rozumieć następująco, gdyż przedłużenie rozwoju danej cechy i zdolności powoduje jednocześnie dwa efekty:
1.
2.
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Obydwa te zjawiska powodują dłużej trwającą wyższą sprawność oraz
późniejszy początek regresu i rozpoczęcie go z wyższego poziomu. Wyższy
poziom rozwoju danej zdolności motorycznej powoduje jednak także szybszy proces regresu po zaniechaniu treningu. Istotne są również obserwacje
nad tempem zmian pod wpływem krótkotrwałego treningu. Otóż osobnicy
o wyższych wynikach (wyższym poziomie różnych zdolności motorycznych)
uzyskują przy tym samym treningu mniejszą poprawę rezultatów, niż ma to
miejsce u osób o słabych wynikach (niższych wartościach tych zdolności). Jest
zwykle tak, że stopień poprawy wyniku jest tym wolniejszy, im wyższy jest poziom rozwoju danej zdolności, względem maksymalnie możliwego dla danego
osobnika (Wolański, 1981).
Dymorfizm płciowy przejawiający się w sprawności motorycznej jest
spowodowany głównie różnicami występującymi w budowie aparatu ruchu
kobiet i mężczyzn. Inne proporcje, wyrażające się w relacji do szerokości
barków i bioder oraz długości kończyn dolnych w stosunku do tułowia, to
najbardziej widoczna przyczyna motorycznych różnic przedstawicieli obu
płci. Poza tym na odmienność motoryczną wpływają: mniejszy udział mięśni
w masie całego ciała kobiety, słabsza konstrukcja stawów, inne rozmieszczenie
tkanek miękkich itp. Stąd też kobiety na ogół uzyskują gorsze wyniki w tych
próbach, które wymagają siły, szybkości i wytrzymałości, a więc w zakresie
zdolności kondycyjnych, zaliczanych w koncepcji H-RF do komponentów
motorycznych i mięśniowych (Bouchard i Shephard, 1994; Skinner i Oja,
1994). Natomiast wykazują przewagę pod względem gibkości, tj. komponentu morfologicznego oraz precyzji i rytmiki ruchu, a więc w zakresie niektórych
hybrydowych i koordynacyjnych zdolności motorycznych (KZM).
Lepszą gibkość kobiet traktować należy jako wyjątek, ale uważa się ją
głównie za właściwość anatomiczno-fizjologiczną, zależną od elastyczności
ścięgien i więzadeł zespalających stawy oraz uwarunkowaną formą powierzchni stawów. Stąd też coraz częściej uważa się gibkość za swoistą właściwość
zarówno budowy ciała, jak i motoryki.
Motoryczność człowieka dorosłego jest zazwyczaj uboższa od dziecięcej.
Jej zakres zawężony jest warunkami życia, zredukowany do ruchów, których
wymagają obowiązki zawodowe i codzienna aktywność fizyczna. Jest za to
bardziej zróżnicowana międzyosobniczo, dostosowana do charakteru pracy
i rodzaju środowiska, a przy tym obarczona dużą ilością nawyków, przyzwyczajeń i zamiłowań związanych z trybem życia.
Wraz z wiekiem następuje zmiana struktury sprawności fizycznej, zarówno kobiet jak i mężczyzn, na którą wskazuje nie tylko spadek średnich
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wyników w poszczególnych próbach, ale także zmiana różnych związków
i zależności, w których istotną rolę odgrywają różne wskaźniki budowy ciała,
a nie pojedyncze cechy.
Przedstawione na ryc. 24-28 wyniki badań przekrojowych wskazują na
podobny kierunek zmian różnych zdolności motorycznych, zachodzących
wraz z wiekiem u kobiet i mężczyzn. We wszystkich grupach wiekowych,
począwszy od wieku przedszkolnego (5-6 lat) do 65 lat wyraźnie wyższym
poziomem siły statycznej, określanej na podstawie siły uścisku ręki prawej
i lewej, charakteryzują się mężczyźni. Szczyt rozwoju tych zdolności ma miejsce
w podobnym wieku u kobiet i mężczyzn, przy czym w odniesieniu do mężczyzn regres tych zdolności jest silniej zaznaczony (ryc. 25-27). Ponadto wraz
z wiekiem ma miejsce większy regres siły uścisku ręki prawej niż lewej, co
świadczy o zmniejszaniu się wraz z wiekiem asymetrii dynamicznej siły statycznej, nieco silniej zaznaczającej się u mężczyzn niż kobiet (ryc. 25-27).

Ryc. 24. Charakterystyka siły uścisku ręki prawej i lewej kobiet w różnym wieku.

Podobny kierunek zmian regresywnych, widoczny jest w zakresie siły
dynamicznej kończyn dolnych, ocenianej na podstawie wyskoku dosiężnego,
jak i szybkości ruchów ręki oraz czasu reakcji prostej, zarówno u kobiet jak
i mężczyzn. Przy czym regres tych zdolności jest u mężczyzn nieco silniej zaznaczony, wszak rozpoczyna się z wyższego poziomu niż ma to miejsce u kobiet (ryc. 26-28).
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Ryc. 25. Charakterystyka siły uścisku ręki prawej i lewej mężczyzn w różnym wieku.

Ryc. 26. Poziom siły dynamicznej kończyn dolnych kobiet i mężczyzn w różnym
wieku.

Ryc. 27. Charakterystyka szybkości ruchów kończyny górnej kobiet i mężczyzn
w różnym wieku.
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Ryc. 28. Charakterystyka czasu reakcji prostej kobiet i mężczyzn w różnym wieku.
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Wyniki badań ciągłych

4.1. Wielkość zmian regresywnych
różnych komponentów sprawności fizycznej
w ujęciu zdrowia (H-RF) mężczyzn 20-70-letnich
(dane diachroniczne)
Jak wspomniano, sprawność fizyczna w ujęciu zdrowia (H-RF) zależy od
wielu czynników, głównie od płci, wieku, cech budowy ciała, stanu zdrowia,
umiejętności i sprawności ruchowych, zdolności motorycznych, wydolności
różnych układów i narządów, motywacji, rodzaju wykonywanej pracy zawodowej, aktywności fizycznej w czasie wolnym, a także treningu. Wymienione
czynniki, a także wiele innych powodują, że każdy z nas ma inną sprawność
fizyczną. Także w rozwoju osobniczym człowiek w każdym wieku posiada
inną sprawność, nie tylko wyższą lub niższą od okresu poprzedniego, ale inną
jakościowo.
Ten indywidualny charakter starzenia się podkreśla wielu autorów,
stwierdzając, że starzenie się biologiczne może wyglądać odmiennie w zakresie
różnych funkcji. Staręga-Piasek (1988) podkreśla, że proces starzenia się widoczny jest najwyraźniej w zakresie tych zdolności, które były w ontogenezie
najsilniejszymi czynnikami rozwoju osobowości. Ujmując rzecz w kategoriach
psychospołecznych najwyraźniej widać starość (regres, zanik) w zakresie tych
sprawności, które dominowały w rozmaitych sferach życia człowieka.
Wiadomo, że wiele cech fizjologicznych wykazuje pogorszenie funkcji różnych narządów wraz z wiekiem, ale istotny jest stopień tego pogorszenia. W wielu badanych grupach znaleźć można osoby wykazujące minimalne pogorszenie danej funkcji, bądź też brak jakiegokolwiek pogorszenia
w porównaniu z ludźmi młodymi. Osoby takie można uznać za starzejące
się pomyślnie w odniesieniu do danego parametru, te zaś, które wykazują
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minimalne pogorszenie funkcjonowania wielu narządów, według terminologii fizjologicznej - za starzejące się w sposób pomyślny w szerokim tego słowa
znaczeniu. Badani tej kategorii oraz ludzie, u których obserwuje się typowe
niepatologiczne zmiany związane z wiekiem, tworzą heterogenną grupę uznawaną za normalną (tzn. nie dotkniętą chorobą) w każdej grupie wiekowej.
Przeprowadzone przez nas badania ciągłe mężczyzn wskazują, że szczególnie szybko zmniejsza się siła dynamiczna (23,4% na 10 lat), określana
uginaniem ramion w podporze przodem w ciągu 30 sek. i gibkość kręgosłupa (21,8% na 10 lat), określana skłonem tułowia w przód w staniu, a także
szybkość ruchu (13,4% na 10 lat), określana bocznym step-testem (tab. 17).
Znacznym zmianom ulega także sprawność krążeniowo-oddechowa, określana wskaźnikami V̇ O2max, zwłaszcza w wartościach względnych, odnoszonych
do masy ciała (13,7% na 10 lat).
Na pogarszanie się u mężczyzn wraz z wiekiem zdolności wysiłkowych,
wpływa niekorzystnie wzrost należnej masy ciała (wsk. BMI), średnio prawie 9,0% na 10 lat. Dość znacznie zmniejsza się siła eksplozywna kończyn
dolnych (7,8% na 10 lat), określana wyskokiem dosiężnym, na którą niekorzystnie wpływa wzrost należnej masy ciała. Nieco większemu regresowi
ulega także siła statyczna ręki prawej niż lewej (11,3% na 10 lat w zakresie
ręki prawej i 9,4 % w odniesieniu do ręki lewej). Stąd też wraz z wiekiem
zmniejsza się asymetria dynamiczna, tj. różnica między siłą ręki prawej i lewej.
Zauważyć można, że regres funkcjonalnych właściwości jest szybszy aniżeli
przebieg zmian morfologicznych. Dlatego też tempo zmian regresywnych
powinno być regulowane zanim one nastąpią, a więc w okresie pełni sił, czy
nawet młodości.
Zmiany regresywne sprawności krążeniowo-oddechowej są również
znaczne. Spadek pułapu tlenowego wyznaczony w l/min rozpoczyna się już
po 20 roku życia, natomiast odniesiony do całkowitej masy ciała przypuszczalnie wcześniej. U objętych badaniami ciągłymi mężczyzn tempo regresu
V̇ O2max w ml/kg/min wynosiło 13,9% na 10 lat i niewiele różniło się od
wyników badań ciągłych prowadzonych przez Astranda i wsp. (1973), którzy
odnotowali u mężczyzn na przestrzeni 21 lat spadek wynoszący 0,63 l/min
i 13,4 ml/kg/min, tj. 23%, a więc ok. 11,5% na 10 lat.
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Tab.17. Średnia wielkość regresu różnych cech i zdolności motorycznych wchodzących
w zakres komponentów morfologicznych, mięśniowych, motorycznych i krążeniowooddechowych sprawności fizycznej w ujęciu zdrowia mężczyzn (H-RF) w przeliczeniu
na 10 lat.
Cecha i zdolności motoryczne

Średnia wielkość regresu na 10 lat
jedn. pomiar

%

BMI

+2,79

8,9

Gibkość kręgosłupa

-4,5 cm

22,4

Siła statyczna ręki lewej

- 4,8 kG

9,4

Siła statyczna ręki prawej

- 6,1 kG

11,3

Siła względna rąk

- 0,3 kG/kg

12,0

Siła dynamiczna ramion

- 4,5 powt.

23,4

Siła eksplozywna kończyn dolnych

- 3,9 cm

8,6

Szybkość ruchu

- 1,3 powt.

13,4

Wytrzymałość wysiłkowa
V̇ O max w l/min

- 3,5 pkt.

5,7

- 0,27 l/min

8,8

V̇ O2max max w ml/kg/min

- 6,45 ml

13,9

2

Problemem bardzo istotnym w badaniach nad procesem starzenia się jest
sam typ prowadzonych badań. Badania przekrojowe (dane synchroniczne)
rejestrują zdarzenia w tym samym czasie, i nie mogą być przydatne w pełni
do oceny zarówno procesów regresywnych jak i inwolucyjnych, gdyż obarczone są efektem pokoleniowym. Możliwości takie stwarzają dopiero badania diachroniczne (badania ciągłe), które są jednak bardzo rzadko stosowane
ze względu na znane trudności w prowadzeniu odpowiednio licznych badań
longitudinalnych.
Ponadto bieg czasu biologicznego uzależniony jest od konfiguracji wielu
czynników, nie tylko wewnątrzustrojowych (genetycznych i konstytucjonalnych), ale także zewnątrzustrojowych (przyrodniczych, społeczno-ekonomicznych, kulturowych). Znaczącą rolę mogą w tym względzie odgrywać także
właściwości osobowościowe człowieka, przesądzające o jego bardziej lub mniej
aktywnej postawie wobec świata, a w ślad za tym – o większej czy mniejszej
gotowości do szeroko rozumianego działania, podtrzymującego sprawność
mechanizmów adaptacyjnych (Susułowska, 1989).
Przyjmując, że utrzymanie czy poprawa funkcji może zależeć od świadomego działania, można mieć nadzieję, że wzrośnie liczba osób starzejących
się w sposób pomyślny, gdyż regres wynikający ze starzenia się organizmu jest
nieuchronny, natomiast rozwój – jest możliwy (Pietrasiński, 1990; Jopkiewicz, 1996).
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5.1. Omówienie wyników badań przekrojowych
Zauważyć można, że średnie wartości wskaźnika BMI wykazywały
zróżnicowanie zarówno w odniesieniu do wieku, jak i poziomu AF w czasie
wolnym, co w dużej mierze stanowi potwierdzenie spostrzeżeń innych autorów (Gołąb i in., 2005; Fung i in., 2015). Wzrost średnich wartości należnej masy ciała w starszych grupach wiekowych, wiąże się z niekorzystnymi
zmianami zachodzącymi w cywilizacji współczesnej, związanymi zarówno ze
złymi nawykami żywieniowymi, jak i zmniejszaniem się aktywności fizycznej,
skutkującymi narastaniem nadwagi i otyłości u dorosłych mężczyzn (Branca
i in., 2007).
Należy podkreślić, że zmniejszanie się w starszych grupach wiekowych
poziomu różnych zdolności motorycznych jest zapewne związane z różną
ich determinacją genetyczną (Blair i in., 2001; Grundvold i in., 2012). Stąd
w zakresie zwinności i siły dynamicznej zmiany w starszych grupach wiekowych są bardziej widoczne, niż w zakresie siły statycznej, czy wytrzymałości,
a więc w zakresie tych zdolności, których wskaźniki odziedziczalności są
mniejsze (Blair i in., 2001).
Zróżnicowanie ze względu na wiek zarówno siły statycznej i dynamicznej, oraz mocy, wiąże się zapewne z komponentami morfologicznymi,
tj. ze względną masą ciała mężczyzn.
Stąd też około 25 roku życia zaczyna maleć maksymalna moc mięśni szkieletowych, a począwszy od czwartej dekady siła mięśniowa (Żołądź
i in., 2011), gdyż średnia utrata masy mięśniowej po 50. r.ż., będąca wynikiem
utraty liczby włókien oraz białek mięśniowych, szacowana jest na ok. 1-2% na
rok (Żołądź i in., 2011).
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Przyczyny zmniejszania się masy i siły mięśni wraz z wiekiem nie są dotychczas w pełni wyjaśnione, jednak podkreśla się dużą rolę zmniejszającej się
aktywności fzycznej (Arnold i in., 2000), powodującej utratę masy mięśniowej kończyn dolnych (Gallagher i in., 2000).
Zwinność wchodząca w zakres komponentów motorycznych oraz pułap tlenowy, zaliczany do komponentów krążeniowo-oddechowych sprawności fizycznej w ujęciu zdrowia, wykazują wyraźny regres wraz z wiekiem,
widoczny zwłaszcza u mężczyzn w najstarszej grupie wiekowej. Podobne
spostrzeżenia poczynił Gołąb i.in. (2005), oraz Grundvold i in. (2012) podkreślający, że największy wpływ na zróżnicowanie siły eksplozywnej ma wiek
i względna masa ciała, której wzrost znacząco wpływa na pogorszenie sprawności mężczyzn. Stąd też utrata sprawności fizycznej w średnim wieku często
jest objaśniana początkiem procesów starzenia, przyjmując, że wytrzymałość
zmniejsza się o 15% na dekadę po 30 roku życia (Schneider, 2013; Wong
i in., 2008).
Przyjmuje się, że średnie wartości V̇ O2max u mężczyzn w wieku 20-25
lat wynoszą 45–55 ml/kg/min, a następnie zmniejszają się wraz z wiekiem
w tempie ok. 10% na dekadę, przy czym u osób preferujących siedzący tryb
życia tempo spadku jest o wiele szybsze, w odniesieniu do aktywnych fizycznie, np. sportowców kontynuujących trening aerobowy, u których obserwowano spadek V̇ O2max w tempie zaledwie 5-6% na10 lat (Żołądź i in., 2011).
W odniesieniu do poboru tlenu (V̇ O2max w l/min i ml/kg/min) zaobserwowano znaczne zróżnicowanie ze względu na wiek, gdyż wyraźnie zaznacza
się tu wpływ budowy ciała, określany na podstawie BMI, którego wzrost wartości ma na ogół konotacje negatywne (Grundvold i in., 2012).
Jest oczywiste, że wskaźnik BMI uzyskany przez mężczyzn we wszystkich grupach wiekowych, odzwierciedla ich aktualny styl życia, włączając
w to dietę oraz aktywność fizyczną, co zdaniem Japas i in. (2004) spowoduje,
że w przyszłości ich wskaźnik BMI będzie wzrastał nadal. Dlatego aktywność
fizyczna w czasie wolnym, wydaje się być czynnikiem decydującym o poziomie poszczególnych komponentów sprawności fizycznej ukierunkowanej na
zdrowie (H-RF).
Stąd też promowanie aktywności fizycznej w czasie wolnym ma korzystny wpływ na jakość życia (Sorensen i in., 2008; Schaller i in., 2015), a sprawność fizyczna jest ważna u osób dorosłych aktywnych zawodowo, gdyż niski
jej poziom powoduje, że są oni podatni na przedwczesne problemy zdrowotne
i zmniejszanie efektywności w pracy (Hilgenkamp i in., 2012). Z tego powodu utrzymywanie sprawności fizycznej na wyższym poziomie przez osoby
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czynne zawodowo poprzez optymalną AF, powinno mieć pierwszeństwo
w praktyce. Wskazują na to przeprowadzone przez nas badania, które wyraźnie wykazały, że w zróżnicowaniu sprawności fizycznej istotną rolę odgrywa AF w czasie wolnym, a siedzący tryb życia przyczynia się do pogorszenia
sprawności, co może prowadzić do chronicznego rozwoju chorób.
Aktywność fizyczna w czasie wolnym, jest czynnikiem silnie różnicującym sprawność fizyczną mężczyzn aktywnych zawodowo, zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym. Stąd też sprawność fizyczna, jak
również aktywność fizyczna w czasie wolnym są zaliczane do podstawowych
pozytywnych mierników zdrowia człowieka. Dlatego za społecznie pożądane
należy uznać opracowanie i wdrożenie interwencyjnych programów aktywności fizycznej rekreacyjnej, dedykowanych mężczyznom aktywnym zawodowo,
zwłaszcza tym po 50. roku życia, co mogłoby zapewnić podniesienie poziomu
jakości ich życia oraz efektywności pracy zawodowej.
Istotnymi predyktorami sprawności krążeniowo-oddechowej, określonej
na podstawie V̇ O2max, okazały się w analizach jednowymiarowych prawie
wszystkie zmienne, z wyjątkiem siły statycznej ręki. Największy wpływ na
poziom V̇ O2max badanych mężczyzn miały BMI i wiek oraz w nieco mniejszym stopniu miejsce zamieszkania i poziom wykształcenia, co jest zbieżne
z badaniami prowadzonymi w Cooper Clinic (Dallas, Texas) w latach 20002010, w których badano modyfikowalne i niemodyfikowalne determinanty
sprawności krążeniowo-oddechowej (CRF).
Do określenia najsilniejszych czynników klinicznych użyto modelu
regresji liniowej, a wiek, płeć, BMI i aktywność fizyczna w czasie wolnym
okazały się najważniejszymi czynnikami związanymi z CRF, wyjaśniając 56%
wariancji. Podobnie jak w badaniach przeprowadzonych przez nas BMI był
najważniejszym klinicznym czynnikiem ryzyka związanym z CRF, obok niemodyfikowalnych czynników ryzyka, takich jak wiek i płeć. W przypadku podobnej aktywności fizycznej, osoby o prawidłowej masie ciała osiągały wyższy
poziom CRF w porównaniu z osobami otyłymi. Dane te sugerują, że otyłość
może niweczyć korzyści uzyskane z aktywności fizycznej, nawet w zdrowej
populacji mężczyzn i kobiet (Lakoski i in., 2011).
Specyfikę bardziej stromego spadku wydolności tlenowej z wyższej
sprawności szczytowej u osób wytrenowanych opisywali Sagiv i in. (2007).
Z punktu widzenia jakości życia i niezależności funkcjonalnej istotne jest
tempo spadku siły mięśni i tempo spadku wydolności aerobowej indeksowane jako szczytowe zużycie tlenu (peak V̇ O2). Nie jest ono stałe u zdrowych
osób dorosłych, jak zakładają badania przekrojowe (od 5% do 10% na dekadę
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u osób niewytrenowanych), ale przyspiesza znacząco wraz z każdą kolejną dekadą wieku, szczególnie u mężczyzn. Fleg i in. (2005) w oparciu o wyniki
badań ciągłych wskazujących, że tempo spadku przyspiesza z 3% do 6% na
dekadę w wieku od 20 do 30 lat do ponad 20% na dekadę po 70. roku życia – także przy indeksowaniu V̇ O2 na kilogram masy ciała lub na kilogram
beztłuszczowej masy.
Wpływ uwarunkowań społecznych na poziom V̇ O2max ukazano w badaniach porównawczych populacji Indian Tsimane żyjących w boliwijskiej
Amazonii (w ramach projektu Tsimane Health and Life History Project, realizowanego w latach 2002-2010) do wysoko uprzemysłowionej populacji
kanadyjskiej. Tsimane mieli znacznie wyższy poziom V̇ O2max i co jest warte
podkreślenia wolniejsze tempo spadku, niż Kanadyjczycy. Wysoki V̇ O2max
Tsimane okazał się zgodny z ich wysoką aktywnością fizyczną - pracą rolniczą i najemną (Pisor i in., 2013; Gurven i in., 2013). Trzeba podkreślić,
że sam fakt zamieszkiwania w środowisku wiejskim, nawet wysokogórskim
i prowadzenie rolniczego stylu życia nie jest wystarczającym czynnikiem podnoszącym CRF, tj. sprawność krążeniowo-oddechową. W każdym przypadku
istotne jest, aby aktywność fizyczna miała wystarczająco dużą objętość i była
optymalnie intensywna (Beall i in., 2007).
Zwykle niższemu statusowi społeczno-ekonomicznemu ludności z obszarów wiejskich towarzyszy wyższy poziom aktywności fizycznej w relacji
do ludności miejskiej, charakteryzującej się wyższym statusem społeczno-ekonomicznym. Dowodzą tego m.in. badania dzieci afrykańskich prowadzone przez Muthuri i in. (2014), w których wyższy poziom aktywności
fizycznej przekładał się na wyższy poziom wydolności tlenowej dzieci. Przy
czym uwzględniając różne predyktory społeczne należy pamiętać o wpływie
wielu różnych czynników środowiskowych i ich agregatowym, a więc grupowym oddziaływaniu. Ponadto oddziaływanie tych czynników ma na ogół
charakter wyłącznie pośredni, stąd mówienie o wpływie tych czynników na
V̇ O2max mężczyzn w wieku 20-59 lat jest pewnym skrótem myślowym, gdyż
nigdy w rzeczywistości nie mamy do czynienia z oddziaływaniem jednego
wyizolowanego czynnika.
Aktywność fizyczna wpływa na poprawę V̇ O2max, a tym samym zdrowie.
Przy czym różne rodzaje aktywności fizycznej powodują różne typy zmian
fizjologicznych i różny poziom korzyści zdrowotnych. Ważny jest rodzaj, poziom, objętość i częstotliwość aktywności fizycznej. Stąd też wytyczne sugerują dla osób dorosłych 500-1000 MET-min / tydzień aktywności umiarkowanej do intensywnej, która zapewnia znaczne korzyści zdrowotne. Taka
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objętość aktywności odpowiadająca około 150-300 min / tydzień szybkiego
marszu lub 75-150 min / tydzień joggingu, ma silne uzasadnienie naukowe
i zapewnia znaczne korzyści dla zdrowia. Trzeba jednak podkreślić, że nawet
mała aktywność fizyczna jest lepsza niż całkowity jej brak, gdyż może powodować korzyści zdrowotne, jeśli będzie odpowiednio rozmieszczona w czasie
(Powell i in., 2011).
Hagströmer i in. (2015) podkreślają, że wszystkie aktywności fizyczne,
w tym czynności codziennego życia, liczą się z punktu widzenia zdrowia. Dowodzą, że osoby spędzające 10 godzin dziennie w siedzącym trybie życia mają
ponad 2,5 razy większe ryzyko śmierci w porównaniu z osobami, które siedzący tryb życia ograniczają do 6,5 godziny dziennie. Ich zdaniem codzienna
aktywność fizyczna większa niż 0,5 godziny może zmniejszyć ryzyko śmierci nawet o 50% (Hagströmer i in., 2015). Potreningowe wielkości zmian
V̇ O2max nie są liniowe, a zależą od intensywności ćwiczeń, czasu ich trwania
oraz częstotliwości i długości programu.
Huang i in. (2016) ustalili czas trwania i parametry najkorzystniejszego zdrowotnego treningu aerobowego dla zdrowych osób starszych prowadzących siedzący tryb życia. Dedykowany im 30-40. tygodniowy trening dla
poprawy zdrowia powinien być realizowany 3-4 dni / tydzień. Każda sesja
treningowa powinna trwać 40-50 minut i mieć intensywność na poziomie
66% -73% rezerwy tętna (Huang i in., 2016). Podsumowując CRF zmniejsza
się w liniowo i przyspiesza po 45 roku życia zarówno u mężczyzn jak i kobiet.
Utrzymywanie prawidłowej masy ciała, bycie aktywnym fizycznie i niepalenie
sprzyjają wyższemu poziomowi CRF i dlatego lekarze powinni zalecać swoim
pacjentom zmianę stylu życia w takim kierunku (Jackson i in., 2009).
Na obniżenie CRF głównie wpływa sedenteryjny tryb życia, przyczyniający się do wzrostu wartości BMI. Podejmowanie aktywności fizycznej jest
ważne dla zdrowia i jakości życia w każdym okresie ontogenezy, a w wieku
starszym wydaje się koniecznością. Wskazują na to także przeprowadzone
przez nas badania, których walorem jest obszerny materiał badawczy, a jego
ograniczeniem zastosowanie pośredniej metody oceny V̇ O2max z submaksymalnego HR badanych. Zastosowanie takiej procedury arbitralnie narzuciło specyficzne dla wieku spadki sprawności sercowo-naczyniowej, co mogło
powodować pewne niedokładności. Ponadto przekrojowy charakter badania
ukazał jedynie efekty kohortowe. Mamy przekonanie, podobnie jak Nussey
i in. (2008), że zmiany V̇ O2max ze względu na problemy międzyosobniczej
heterogeniczności i indywidualny wymiar procesu starzenia precyzyjniej mogłyby być wyjaśnione w badaniach ciągłych.
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Zaobserwowano, że średnie wartości BMI, grubości 3 fałdów skórnotłuszczowych i BF % wzrastały u badanych mężczyzn zarówno wraz
z wiekiem, jak i wyższym poziomem wykształcenia, co w dużej mierze
stanowi potwierdzenie spostrzeżeń innych autorów (Branca i in. 2007;
Gołąb, 2005). Przy czym zmniejszanie się tych wartości jest zapewne
związane z różną determinacją genetyczną poszczególnych zdolności
motorycznych (Blair i in., 2001). Stąd w zakresie zwinności i siły dynamicznej zmiany w starszych grupach wiekowych są bardziej widoczne, niż
w zakresie siły statycznej, czy wytrzymałości, a więc w zakresie tych zdolności, których wskaźniki odziedziczalności są mniejsze (Blair i in., 2001).
Uzupełnieniem interpretacji wartości wskaźników BMI są analizy grubości fałdów skórno-tłuszczowych i BF%. Oba te wskaźniki wyraźnie
zwiększały się w starszych grupach wiekowych, a ich wpływ na różne
wskaźniki zdrowia nie polega jedynie na związku z występowaniem chorób cywilizacyjnych i umieralnością, ale jest ściśle związany z innymi
komponentami sprawności fizycznej odnoszonej do zdrowia (H-RF).
Wzrost średnich wartości tych wskaźników w starszych grupach wiekowych, wiąże się zapewne z niekorzystnymi zmianami zachodzącymi
w cywilizacji współczesnej, związanych zarówno ze złymi nawykami żywieniowymi, jak i zmniejszaniem się aktywności fizycznej, powodujących narastanie nadwagi i otyłości u osób dorosłych (Branca i in., 2007).
Wyraźne zróżnicowanie ze względu na wiek zarówno siły statycznej
i dynamicznej, oraz mocy, wiąże się zapewne z komponentami morfologicznymi, tj. ze względną masą ciała mężczyzn, a szczególnie ze
wzrostem grubości tkanki tłuszczowej i BF%. Pozostałe zdolności motoryczne, wchodzące w zakres komponentów motorycznych i krążeniowo-oddechowych sprawności fizycznej w ujęciu zdrowia, tj. zwinności,
wytrzymałości wysiłkowej i V̇ O2max, wykazują liniowe zmniejszanie
w odniesieniu do wieku, przy czym w najstarszych grupach wieku, tj. po
50 roku życia różnice te są największe. Podobne spostrzeżenia poczynił
Gołąb i in. (2005), oraz Grundvold i in. (2012) podkreślający, że największy wpływ na zróżnicowanie siły eksplozywnej ma wiek i względna
masa ciała, której wzrost znacząco wpływa na pogorszenie sprawności
fizycznej. Stąd też utrata sprawności fizycznej w średnim wieku często
jest objaśniana początkiem procesów starzenia, przyjmując, że wytrzymałość wysiłkowa zmniejsza się średnio o 15% na dekadę po 30 roku
życia (Jackson i in., 1995; Pimentel i in., 2003; Stathokostas i in., 2004).
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5.
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W odniesieniu do wytrzymałości średniego czasu zaobserwowano niewielkie zróżnicowanie ze względu na wiek, natomiast w zakresie poboru tlenu
(V̇ O2max w l/min i ml/kg/min) znaczne, gdyż wyraźnie zaznacza się tu
wpływ budowy ciała, określany na podstawie BMI i BF%, których wzrost
wartości ma na ogół konotacje negatywne (Grundvold i in. 2012). Na
obniżenie wytrzymałości w średnim wieku wpływ ma przede wszystkim
siedzący tryb życia, przyczyniający się do wzrostu wartości wskaźników
BMI i BF%. Z drugiej strony duża liczba osób starszych, wśród maratończyków pokazuje, że nawet w zaawansowanym wieku, nie-sportowiec
może osiągnąć wysoką wytrzymałość poprzez regularny trening.
Nie ulega wątpliwości, że wskaźnik BMI uzyskany przez mężczyzn we
wszystkich branych tu pod uwagę grupach wiekowych, jest powiązany
z aktualnym ich stylem życia, włączając w to dietę oraz aktywność fizyczną w czasie wolnym, co powoduje zdaniem Japas i in. (2004), że w przyszłości ich wskaźnik BMI będzie także wzrastał. Dlatego też aktywność
fizyczna w czasie wolnym, wydaje się być czynnikiem decydującym
o poziomie poszczególnych komponentów sprawności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie (H-RF), gdyż jedynie w zakresie wytrzymałości
średniego czasu i BF% to zróżnicowanie w odniesieniu do ogółu badanych mężczyzn było niewielkie. Przy czym bardziej korzystne średnie
wartości w tym względzie uzyskali mężczyźni deklarujący wykonywanie
ćwiczeń fizycznych w czasie wolnym, w odniesieniu do niewykonujących
żadnych ćwiczeń. Jest to zgodne z badaniami innych autorów (Knapik,
i in. 2005; Knapik, i in. 2008), podkreślających również, że promowanie aktywności fizycznej ma korzystny wpływ na jakość życia (Sörensen
i in., 2008).
Sprawność fizyczna jest ważna u osób dorosłych, zwłaszcza starzejących się,
gdyż niski jej poziom powoduje, że grupa ta jest podatna na przedwczesne
problemy zdrowotne (Hilgenkamp i in., 2012). Dlatego też utrzymywanie sprawności fizycznej na wyższym poziomie powinno mieć pierwszeństwo w codziennej praktyce. Wskazują na to przeprowadzone przez nas
badania, które wyraźnie wykazały, że w zróżnicowaniu sprawności fizycznej istotną rolę odgrywa aktywność fizyczna w czasie wolnym, a siedzący
tryb życia przyczynia się do pogorszenia sprawności, co może prowadzić
do chronicznego rozwoju chorób (Hagströmer i in., 2015).
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Przeprowadzone badania wykazały, że:
1.

2.

Poziom wykształcenia, oprócz wieku i aktywności fizycznej w czasie wolnym, jest czynnikiem silnie różnicującym sprawność fizyczną w ujęciu
zdrowia (H-RF) mężczyzn w wieku 20-69 lat. Wykształcenie, będące
przede wszystkim czynnikiem świadomościowym, wiąże się z większą
dbałością mężczyzn o sprawność fizyczną, będącą przejawem optymalnego zdrowia.
Istotny wpływ wykształcenia wskazuje na potrzebę szukania nowych
recept i impulsów, umożliwiających kształtowanie świadomości i mentalności mężczyzn i chłopców, skierowanej na samorealizację i branie
odpowiedzialności za własne zdrowie i różne jego płaszczyzny. Stąd też
profilaktyka zdrowia winna znaleźć się w programach nauczania, zarówno na uczelniach jak i w szkołach różnych szczebli.

5.2. Omówienie wyników badań ciągłych
Wolański (1983) zwraca uwagę na istnienie związku między czasem,
w jakim różne zdolności motoryczne osiągają szczyt rozwoju, a przebiegiem
ich regresu, a mianowicie te zdolności, które wcześniej osiągają szczyt rozwoju,
np. do około 20 roku życia, szybciej ulegają regresowi. Autor ten uważa, że
jeśli pod wpływem warunków ekologicznych jakaś zdolność, np. sprawność
krążeniowo-oddechowa, mierzona zużyciem tlenu, osiągnie maksimum nie
do 20 roku życia, lecz później, to dłużej utrzymuje się na wysokim poziomie.
Dlatego też hipokinezja, charakterystyczna dziś dla wielu społeczeństw, przyspiesza zmiany starcze i ludzie dotknięci hipokinezją są bardziej zaawansowani
pod względem wieku fizjologicznego (biologicznego) w stosunku do ich wieku kalendarzowego.
Bardzo istotne są zmiany funkcjonalne (czynnościowe), w tym rozpatrywane tu zmiany sprawności fizycznej w ujęciu zdrowia (H-RF). Niektóre
z tych zmian oznaczają utratę funkcji i proces chorobowy. Inne jednak zmiany, nie mniej istotne, wytyczają kierunek odwrotny - pozytywny. Przykładem
może być zwiększenie gęstości kości czy poprawa sprawności krążeniowo-oddechowej (V̇ O2max) pod wpływem ćwiczeń fizycznych, jaką można obserwować na przykład u maratończyków, albo polepszenie funkcji poznawczych
wskutek odpowiedniego treningu.
Brak możliwości przeprowadzenia pełnych badań ciągłych funkcjonalnych objawów starzenia się u tych samych osobników, od urodzenia aż do
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późnej starości, co byłoby prawdziwym kryterium zmian z wiekiem, zmusza
do wybierania przez różnych autorów metody badań półciągłych lub przekrojowych. Stąd też zmiany inwolucyjne sprawności fizycznej szacowane są
zwykle na podstawie badań przekrojowych (Elżanowska i Siniarska, 1982;
Pawłowska, 1984; Pilicz, 1996; Szopa, 1983).
Z badań tych jednoznacznie wynika, że szczyt rozwoju różnych cech
i zdolności motorycznych, zaliczanych do poszczególnych komponentów
H-RF, przypada w różnym wieku i zwykle natychmiast po szczytowym rozwoju następuje ich regres. Jak wspomniano wcześniej, ćwiczenia ruchowe
uprawiane systematycznie, racjonalnie i konsekwentnie, szczególnie przez
osoby wykonujące pracę siedzącą lub nie wymagającą większego wysiłku
fizycznego, stanowią środek profilaktyczny i kompensacyjny, a dla osób
w wieku podeszłym – szansę odroczenia starczego niedołęstwa. Stąd też wyższy poziom sprawności fizycznej powoduje wolniejsze zmiany starcze, gdyż
większa aktywność poszczególnych narządów i układów hamuje zachodzące
w nich procesy inwolucji, podczas gdy bezczynność te procesy przyspiesza.
Dlatego też zdaniem Szwarc i wsp. (1988) zabiegi ruchowe, przy przestrzeganiu zasad higieny życia, są uznawane za skuteczniejsze od farmakologicznych,
hormonalnych i innych środków walki z objawami starości.
Szopa (1983) podkreśla, że różne zdolności motoryczne wykazują zmienność w całym okresie biomorfozy, osiągając maksymalne wartości w różnym
wieku - najwcześniej siła względna i siła eksplozywna, znacznie później siła
statyczna mięśni barków i dłoni. Stopień inwolucji poszczególnych zdolności
jest również zróżnicowany, gdyż jak wykazały przeprowadzone przez nas badania ciągłe (dane diachroniczne), największy regres wykazuje siła eksplozywna ramion i szybkość ruchu oraz gibkość kręgosłupa a mniejszy siła statyczna
chwytu dłoni, czy wytrzymałość wysiłkowa.
Aczkolwiek siła ręki prawej u osób praworęcznych jest większa niż lewej
(zjawisko asymetrii dynamicznej) - zwracał na to uwagę m.in. Szopa (1983),
to z badań prowadzonych przez nas wynika, że asymetria dynamiczna wraz
z wiekiem zmniejsza się u mężczyzn, na skutek szybszego regresu siły ręki
prawej u osób praworęcznych. Jak się wydaje szybszy regres siły uścisku ręki
prawej powodowany jest częstszymi urazami ręki prawej (ręka bardziej obciążona), czy schorzeniami reumatycznymi. Siła dynamiczna rozwija się natomiast jedynie do okresu pokwitania, również wcześnie ulega regresowi siła
eksplozywna.
Każda zdolność motoryczna ulega po osiągnięciu maksymalnego rozwoju zmianom związanym ze starzeniem się, ale moment rozpoczęcia, jak
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również intensywność tych zmian są inne w różnych grupach ludności.
Z przeprowadzonych przez nas badań długofalowych wynika, że proces regresu różnych zdolności motorycznych jest bardziej intensywny, niż wynika to
z badań przekrojowych innych autorów (Wolański i Pařizkowa, 1976; Pilicz,
1981; Szopa, 1983).
Przeprowadzone przez nas badania ciągłe wskazują, że szczególnie szybko
zmniejsza się siła dynamiczna (23,4% na 10 lat), określana uginaniem ramion
w podporze przodem w ciągu 30 sek. i gibkość kręgosłupa (21,8% na 10 lat),
określana skłonem tułowia w przód w staniu, a także szybkość ruchu (13,4%
na 10 lat), określana bocznym step-testem (tab. 1). Znacznym zmianom ulega także sprawność krążeniowo-oddechowa, określana wskaźnikami V̇ O2max,
zwłaszcza w wartościach względnych, odnoszonych do masy ciała (13,7% na
10 lat).
Na pogarszanie się u mężczyzn wraz z wiekiem zdolności wysiłkowych,
wpływa niekorzystnie wzrost należnej masy ciała (wsk. BMI), średnio prawie 9,0% na 10 lat. Dość znacznie zmniejsza się siła eksplozywna kończyn
dolnych (7,8% na 10 lat), określana wyskokiem dosiężnym, na którą niekorzystnie wpływa wzrost należnej masy ciała. Nieco większemu regresowi
ulega także siła statyczna ręki prawej niż lewej (11,3% na 10 lat w zakresie
ręki prawej i 9,4 % w odniesieniu do ręki lewej). Stąd też wraz z wiekiem
zmniejsza się asymetria dynamiczna, tj. różnica między siłą ręki prawej i lewej.
Zauważyć można, że regres funkcjonalnych właściwości jest szybszy aniżeli
przebieg zmian morfologicznych. Dlatego też tempo zmian regresywnych
powinno być regulowane zanim one nastąpią, a więc w okresie pełni sił, czy
nawet młodości.
Zmiany regresywne sprawności krążeniowo-oddechowej są również
znaczne. Spadek pułapu tlenowego wyznaczony w l/min rozpoczyna się już
po 20 roku życia, natomiast odniesiony do całkowitej masy ciała przypuszczalnie wcześniej. U objętych badaniami ciągłymi mężczyzn tempo regresu
V̇ O2max w ml/kg/min wynosiło 13,9% na 10 lat i niewiele różniło się od
wyników badań ciągłych prowadzonych przez Astranda i wsp. (1973), którzy
odnotowali u mężczyzn na przestrzeni 21 lat spadek wynoszący 0,63 l/min
i 13,4 ml/kg/min, tj. 23%, a więc ok. 11,5% na 10 lat.
Problemem bardzo istotnym w badaniach nad procesem starzenia się jest
sam typ prowadzonych badań. Badania przekrojowe (dane synchroniczne)
rejestrują zdarzenia w tym samym czasie, i nie mogą być przydatne w pełni
do oceny zarówno procesów regresywnych jak i inwolucyjnych, gdyż obarczone są efektem pokoleniowym. Możliwości takie stwarzają dopiero badania
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diachroniczne (badania ciągłe), które są jednak bardzo rzadko stosowane ze
względu na znane trudności w prowadzeniu odpowiednio licznych badań
longitudinalnych.
Tab.18. Średnia wielkość regresu różnych cech i zdolności w zakresie komponentów
morfologicznych, mięśniowych, motorycznych i krążeniowo-oddechowych sprawności
fizycznej w ujęciu zdrowia mężczyzn (H-RF) w przeliczeniu na 10 lat.
Cecha (zdolność motoryczna)

Średnia wielkość regresu na 10 lat
jedn. pomiar

%

BMI

+2,79

8,9

Gibkość kręgosłupa

-4,5 cm

22,4

Siła statyczna ręki lewej

- 4,8 kG

9,4

Siła statyczna ręki prawej

- 6,1 kG

11,3

Siła względna rąk

- 0,3 kG/kg

12,0

Siła dynamiczna ramion

- 4,5 powt.

23,4

Siła eksplozywna kończyn dolnych

- 3,9 cm

8,6

Szybkość ruchu

- 1,3 powt.

13,4

Wytrzymałość wysiłkowa
V̇ O max w l/min

- 3,5 pkt.

5,7

- 0,27 l/min

8,8

V̇ O2max max w ml/kg/min

- 6,45 ml

13,9

2

Ponadto bieg czasu biologicznego uzależniony jest od konfiguracji wielu
czynników, nie tylko wewnątrzustrojowych (genetycznych i konstytucjonalnych), ale także zewnątrzustrojowych (przyrodniczych, społeczno-ekonomicznych, kulturowych). Znaczącą rolę mogą w tym względzie odgrywać także
właściwości osobowościowe człowieka, przesądzające o jego bardziej lub mniej
aktywnej postawie wobec świata, a w ślad za tym – o większej czy mniejszej
gotowości do szeroko rozumianego działania, podtrzymującego sprawność
mechanizmów adaptacyjnych (Susułowska, 1989).
Przyjmując, że utrzymanie czy poprawa funkcji może zależeć od świadomego działania, można mieć nadzieję, że wzrośnie liczba osób starzejących
się w sposób pomyślny, gdyż regres wynikający ze starzenia się organizmu jest
nieuchronny, natomiast rozwój – jest możliwy (Pietrasiński, 1990; Jopkiewicz, 1996).
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5.3. Wybrane trendy i rekomendacje w zakresie
aktywności fizycznej oraz stylu życia dorosłych
mężczyzn
Warto w tym miejscu przytoczyć opracowany przez Cendrowskiego
(1997), wykaz ważniejszych zasad postępowania człowieka, służących zachowaniu i wzmacnianiu jego zdrowia, nazwanym „Dekalogiem Zdrowego Stylu
Życia”: Wiedza o samym sobie (znajomość podstawowych zasad funkcjonowania organizmu).
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

122

„Poznaj samego siebie”.
Utrzymanie sił obronnych organizmu w stałej gotowości - niedopuszczenie do zachowań obniżających bariery immunologiczne; - stosowanie
procedur wzmacniających siły obronne; właściwe postępowanie podczas
chorób i dolegliwości; umiejętne wykorzystanie sił psychicznych.
Nie nadużywanie leków. Usuwanie przyczyn choroby, a nic jej objawów
przez uruchomienie wewnętrznych sił organizmu.
Podtrzymywanie wysokiego poziomu wszechstronnej aktywności ruchowej. Respektowanie praw natury tj. realizowanie programu genetycznego, ruch realizowany w odpowiedniej częstotliwości, intensywności
i objętości.
Prawidłowe odżywianie się. Należy spożywać tylko tyle, ile się zużywa,
tj. przestrzeganie zasady bilansu energetycznego. Znaczne ograniczenie
spożywania tłuszczów zwierzęcych i produktów wysoko przetworzonych.
Spożywanie dużych ilości warzyw i owoców. Ograniczenie spożycia potraw o wysokiej zawartości cholesterolu.
Hartowanie się. Uodpornienie się na ekstremalne bodźce w sferze:
fizycznej, psychicznej, społecznej. Wzmocnić się. Przygotować do sytuacji trudnych.
Rozwijanie umiejętności walki z dystresem. Świadome. i planowe sterowanie swymi reakcjami. Ograniczenie i eliminowanie wpływu bodźców
negatywnych, a także, pełniejsze ich wykorzystanie.
Wyeliminowanie nałogów. Pozbycie się uzależnień (nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii itp.) i trwałych przyzwyczajeń obniżających poziom zdrowia np. lekomanii, obżarstwa, lenistwa, przesiadywania przed
telewizorem, nadmierne spożycie używek).
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9.

Życzliwość dla innych. Zdrowym społecznie jest ten, kto czyni dobro,
jest życzliwy dla innych, uznaje i stosuje zasady tolerancji i kompromisu.
10. Zachowanie postawy copingowej (radzenia sobie w różnych sytuacjach
życiowych) Demonstrowanie optymistycznej postawy („Ok.”, „Allright”,
„Ca va”, „Va bene”, „Do przodu żyj”). Budowanie o sobie pozytywnego
obrazu.
Wśród trendów zakresie treningu zdrowotnego na uwagę zasługuje zwrot
w stronę „tanich” form aktywności fizycznej, które nie wymagają stosowania drogich przyborów czy przyrządów lub też mogą być uprawiane niemal
w każdym miejscu. Uwidacznia się tu filozofia „taniej ekonomii” („cheap economy”), zgodnie, z którą wszystkie produkty i usługi mają być dostępne dla
każdego. Ludzie w trudnych ekonomicznie czasach szukają tanich, bardzo
skutecznych sposobów poprawy kondycji fizycznej i wzmocnienia zdrowia
(Thompson, 2007; Thompson, 2014).
Amerykański College Medycyny Sportowej (ACSM) jest największą na
świecie organizacją zajmującą się medycyną sportową (sports medicine) oraz
naukową stroną problematyki związanej z wykonywaniem ćwiczeń (exercise
science). Zrzesza ona w swoich szeregach ponad 50 tysięcy członków, głównie certyfikowanych specjalistów z całego świata. Misją ACSM jest pogłębianie
i wykonywanie badań naukowych w celu dostarczenia edukacyjnych i praktycznych wytycznych do działań w zakresie medycyny sportowej oraz nauki
o ćwiczeniach (exercise science). Celem członków organizacji jest poprawa zdrowia społeczeństw przez działania na polu nauki, edukacji oraz medycyny. Jednym ze sloganów ACSM jest „tworzenie mostów pomiędzy nauką a praktyką”
(„Bridging the Gap Between Science and Practice”) (Thompson, 2007).
W 2012 roku po raz pierwszy w zestawieniu ACSM pojawił się trend
„trening z wykorzystaniem masy ciała” („body weight training”). Wykorzystanie własnego ciał ciężaru w oporowych ćwiczeniach fizycznych jest stosowane
od wieków, jednak dopiero w ostatnich latach stało się szczególnie modne.
W klasycznej postaci tego treningu, nie używa się w zasadzie żadnego sprzętu
sportowego, co czyni tę formę bardzo tanim sposobem doskonalenia własnego ciała. W powszechnej opinii do tej grupy treningu zalicza się głównie, wykonywane w sposób klasyczny tzw. pompki oraz przysiady. Jednak, wraz ze
wzrostem popularności tego rodzaju treningu powstała ogromna liczba ćwiczeń, znajdujących w nim zastosowanie. Od kilku lat trend ten znajduje się na
czele listy trendów, a w 2015 był nawet numerem jeden.
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ROZDZIAŁ 5

Trend „ćwiczenia i utrata masy ciała” („exercise and weight loss”) jest
obecny w przeglądzie od początku jego publikacji (ryc. 7) Jego istotą jest połączenie programów służących redukcji masy ciała, w których nacisk położony jest na ograniczenia kaloryczne z wykonywaniem odpowiednio dobranych ćwiczeń fizycznych. Zintegrowanie diety i aktywności fizycznej - dwóch
komplementarnych elementów znacznie przyspiesza osiągniecie zakładanych
celów. Połączenie dwóch składowych służących zrównoważeniu bilansu energetycznego zyskuje na popularności w ostatnich latach i jest logicznym oraz
przemyślanym działaniem mającym na celu profilaktykę nadwagi i otyłości.
„Pomiary wyników” („outcome measurements”) to trend widoczny niemal we wszystkich zestawieniach rocznych. Polega na przywiązywaniu dużej
uwagi do mierzenia i liczenia rezultatów osiąganych w trakcie ćwiczeń. Pomaga to w racjonalnej ocenie skuteczności zastosowanych środków i obciążeń.
Dokonywanie takich pomiarów jest niezbędne dla oceny sprawności i zdrowia ćwiczących, pozwala też na szacowanie kosztów wynikających z wdrażania
nowych form i skuteczności stosowania „starych”. Wsparciem dla takich działań może być zastosowanie „inteligentnych” zegarków, monitorów pracy serca, urządzeń GPS, elektronicznych krokomierzy i wielu innych. Wykorzystanie takich „technologii mobilnych” („wearable technology”) zostało uznane
w 2016 r. jako trend numer 1. Pozwala to na zwiększenie skuteczności dokonywania oceny rezultatów osiąganych w trakcie aktywności fizycznej.
Fascynacja nowymi technologiami w aktywności ruchowej wynika zapewne z naszego „nienasycenia” gadżetami „high – tech”?, ale też być może
wspominane urządzenia są atrakcyjne dla ćwiczących, ponieważ stale dostarczają informacji, danych, co stanowi element mechanizmu potrzeby ciągłego
otrzymywania nagrody („instant gratification” syndrome)? (Thompson, 2014).
Do niezwykle ważnych trendów ostatnich lat zalicza się te, które zakładają współpracę ciała i umysłu (body and mind). Jedną z takich form, która cieszy się ogromną popularnością jest joga. Od 2008 miejsce w rankingu
trendów znalazł także trend wellness coaching. Pojęcie wellnes po raz pierwszy
pojawiło się na łamach Oxford English Dictionary już w 1954 r. - oznaczało
zdrowie i dobre samopoczucie. Za twórcę ruchu wellness uznaje się doktora
medycyny prewencyjnej Halberta L. Dunn definiującego je, jako stan zdrowia, na który składa się dobre samopoczucie i zrozumienie człowieka, jako
istoty z ciała, ducha i umysłu, zależnej od środowiska, w którym żyje.
Wśród trendów na uwagę zasługuje zwrot w stronę „tanich” form aktywności fizycznej, które nie wymagają stosowania drogich przyborów
czy przyrządów lub też mogą być uprawiane niemal w każdym miejscu.
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DYSKUSJA

Uwidacznia się tu filozofia „taniej ekonomii” („cheap economy”), zgodnie,
z którą wszystkie produkty i usługi mają być dostępne dla każdego. Ludzie
w trudnych ekonomicznie czasach szukają tanich, bardzo skutecznych sposobów poprawy kondycji fizycznej i wzmocnienia zdrowia.
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Zamiast podsumowania:
Mężczyźni - słaba czy mocna płeć?

W perspektywie czasu człowiek od zarania dziejów zmieniał środowisko jak i samego siebie, zarówno w zakresie właściwości biologicznych, jak
i kulturowych czy także społecznych, z którymi jego biologia się ściśle wiąże.
Auksologia (od greckiego auxein – rosnąć, wzrastać, rozwijać się), jest subdyscypliną naukową, której historia sięga zaledwie początków XX wieku, jest
działem antropologii rozwojowej (ontogenetycznej), która swą problematykę
badawczą przejęła nie tylko z tej dyscypliny, ale także z pediatrii, a następnie
także z geriatrii. Oba te działy medycyny także uległy przekształceniu, gdyż
w drugiej połowie ubiegłego wieku pediatria przekształciła się w medycynę
wieku rozwojowego, a geriatria w medycynę wieku podeszłego.
Antropologia fizyczna jako dział antropologii ogólnej, zajmujący się
zmiennością norm biologicznych człowieka w czasie i przestrzeni, daje syntetyczne ujęcie jego właściwości gatunkowych. Dlatego też w obrębie antropologii fizycznej wyróżnia się antropologię filogenetyczną, ontogenetyczną, populacyjną i tzw. antropologię stosowaną. Ponadto wyróżnia się antropologię
kulturową oraz antropologię społeczną. Antropologia pojmowana jako nauka biologiczna stanowi bowiem grunt, na którym spotykają się i splatają ze
sobą zarówno różne dyscypliny przyrodnicze z humanistycznymi, jak i nauki
o wychowaniu fizycznym i pracy z naukami medycznymi.
W rozpatrywaniu zmian zachodzących w ontogenezie istotną rolę odgrywa proces samoregulacji, który ma charakter bardzo złożony, głównie ze
względu na wieloraki zestaw współzależności, a zasadniczy mechanizm tego
zjawiska został opisany ponad 60 lat temu przez Waddingtona (1957). Można bowiem wskazać wiele dowodów na to, że kobiety w porównaniu z mężczyznami dają się trudniej wytrącić ze swoich indywidualnie zaprogramowanych torów rozwojowych, przez niekorzystne warunki środowiskowe, takie
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jak niedożywienie czy choroba. To zbuforowanie procesów rozwojowych
przeciwko stresom środowiskowym nazwane zostało przez Waddingtona
(1957) „homeorezą” lub „kanalizacją”. Pojęcie to może oznaczać albo zdolność osobnika lub organu do osiągnięcia pewnego określonego końcowego
stanu, pomimo chwilowych odchyleń od toru zamierzonego, albo może oznaczać zdolność do utrzymywania się fenotypu na pewnej określonej, odpornej
na odchylenia trajektorii rozwojowej.
Stąd też samoregulacyjny charakter procesu ontogenezy jest dla każdego
osobnika specyficzny, gdyż jest on określony, z jednej strony jego wyposażeniem genetycznym, a z drugiej strony realizowany jest w zależności od środowiska zewnętrznego oraz poprzez korygowanie odchyleń i odtwarzanie normalnych reakcji podczas zakłóceń (Szmalhauzen, 1975; Cieślik, 1980; Cieślik,
i in. 1985). Zaobserwowano, że obie płcie różnią się stopniem homeorezy,
gdyż:
1.
2.

Obserwuje się większą u płci żeńskiej odporność na „wytrącenie w dół”;
Większą u płci żeńskiej odporność na „wytrącenie wzwyż”.

Gorsza u płci męskiej niż u żeńskiej homeoreza polega na słabszej
u mężczyzn odporności na wytrącenie z indywidualnej, genetycznie zaprogramowanej trajektorii rozwojowej przez stresy środowiskowe (Jopkiewicz
i Suliga, 2011). Chodzi przy tym zarówno o odporność na „wytrącenie
w dół” (przez bodźce negatywne, hamujące), jak i na „wytrącenie wzwyż”
(przez bodźce pozytywne, stymulujące).
Natomiast przez stulecia głoszono pogląd, że słabszą płcią są kobiety. Ich
przeciętna długość trwania życia od neolitu po XXI wiek były niższe i wynosiły ok. 32 lata, gdy mężczyzn dochodziły do 38-40 lat. Działo się to na skutek
częstych porodów kobiet odbywających się w złych warunkach higienicznych.
Bardzo liczne dane wskazują na to, że selekcja osobników męskich jest
większa. Lekarz – demograf, specjalista medycyny pracy Stefan Klonowicz
pisał w latach 70-tych ubiegłego wieku bardzo trafnie, że „słaba płeć” odnosi
się nie do kobiet, lecz do mężczyzn (Klonowicz, 1973). Nawet podświadomie
wyczuwa się większą wrażliwość osobników męskich niż żeńskich na złe warunki środowiska. Wszystkie wojny, kryzysy ekonomiczne odbijały się zawsze
bardziej na chłopcach niż na dziewczętach. Wymieralność osób płci męskiej
jest większa niż płci żeńskiej, co pokazują wszystkie statystyki, np. odnoszące
się do osób starszych.
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Prowadzone przez nas badania ciągłe mężczyzn, jak również badania
przekrojowe kobiet A Jopkiewicza (1998) wykazały, że:
- zmiany inwolucyjne wysokości ciała zaczynają się już po 40 roku życia,
a ich przebieg jest dość wyraźnie zaznaczony, w porównaniu do materiałów
pochodzących z badań przekrojowych (0,43 cm w wieku 44-56 lat; 0,59 cm
w wieku 47-59 lat; 0,83 cm w wieku 52-64 lat) (Brajczewski, 1978). Podobnych obserwacji dokonał Suzanne (1968) wskazując, że procesy starzenia
ujawniają się w wysokości ciała po 45 roku życia, a wielkość ich określa się na
około 0,83 cm na dekadę.
Badania te wykazały, że w zakresie podstawowego komponentu morfologicznego sprawności fizycznej w ujęciu zdrowia (H-RF), tj. wysokości ciała,
której zmniejszanie u mężczyzn narasta wraz z wiekiem, a ponadto ubytki te
mają charakter nie tylko bezwzględny, ale i względny, ponieważ w większym
stopniu dotyczą one tułowia i głowy (w około 75%) i wiążą się z procesem
garbienia się. W różnych populacjach, np. u Meksykan, Himes i Mueller
(1970) stwierdzili między 30 a 60 rokiem życia spadek wysokości ciała wynoszący 0,75 cm na dekadę, natomiast u Kolumbijczyków w wieku od 35
do 65 lat 1,2 cm na 10 lat. Przy czym są to oczywiście szacunkowe wielkości,
ponieważ trzeba wytrącić (z wielokrotnych równań regresji) wielkość trendu
sekularnego.
Zmniejszanie się wysokości ciała najpełniej chyba w Polsce opisał Panek
(1978) i Brajczewski (1978). Również Kudelski (1983) na podstawie badań
tych samych osób po 26 latach obliczył początek regresu wysokości ciała na
wiek około 41 lat i stwierdził, że ubytki wysokości ciała są w każdej grupie
wieku większe w środowisku miejskim, a ponadto zwiększają się wraz z wiekiem, np. 40 lat – 0,6 cm, 50 lat – 1,22 cm, 60 lat – 2,13 cm, 70 lat – 3,32
cm, 75 lat – 4,54 cm.
Wśród zmian zachodzących wraz z wiekiem wyraźnie zwiększa się głębokość klatki piersiowej, szerokość bioder, obwód szyi, obwód klatki piersiowej, obwód ramienia, grubość fałdów skórno-tłuszczowych (zwłaszcza
pod łopatką i na brzuchu) i ma miejsce wyraźny wzrost tkanki tłuszczowej
(Jopkiewicz, 1998 i inne). Z punktu widzenia budowy somatycznej, w różnych grupach wiekowych widoczna jest 6-8% różnica ogólnej wielkości ciała
na korzyść mężczyzn w porównaniu do kobiet. Przy czym w wysokości ciała
przeciętne różnice na korzyść mężczyzn wynoszą około 8-10 cm i nie zmieniają się wraz z wiekiem. Natomiast wyraźnie zwiększa się masa ciała, głównie
na skutek wzrostu masy tkanki tłuszczowej i zmniejszaniu się masy tkanki
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mięśniowej. Wielkości tych cech przedstawiane są najczęściej w postaci wsk.
BMI, określającego należną masę ciała.
Przeprowadzone przez nas badania ciągłe, a także przekrojowe wyraźnie
wskazują, że średnie wartości wskaźnika BMI, grubość fałdów skórno- tłuszczowych i BF % wzrastają u dorosłych mężczyzn wraz z wiekiem. Jest to istotne, gdyż ich wpływ na różne wskaźniki zdrowia nie polega jedynie na związku
z występowaniem tzw. chorób cywilizacyjnych i umieralnością, ale jest ściśle związany z różnymi komponentami sprawności fizycznej odnoszonej do
zdrowia (H-RF) (Jopkiewicz i Gawron, Antropomotoryka, 2013). Wzrost
średnich wartości tych wskaźników wraz z wiekiem, wiąże się zapewne z niekorzystnymi zmianami zachodzącymi w cywilizacji współczesnej, związanych
zarówno ze złymi nawykami żywieniowymi, jak i zmniejszaniem się aktywności fizycznej, powodujących narastanie nadwagi i otyłości u osób dorosłych
(Branca i in., 2007; GUS, 2010).
Z komponentami morfologicznymi silnie wiążą się pozostałe komponenty sprawności fizycznej w ujęciu zdrowia (H-RF), stąd też człowiek
w każdym wieku ma nieco inną motorykę, a co za tym idzie inną sprawność
fizyczną. Nie tylko niższą lub wyższą od okresu poprzedniego, ale inną jakościowo. Siła, np. jest niewielka u dzieci, ale później gwałtownie przyrasta
w okresie dojrzewania - zwłaszcza u chłopców, by później jeszcze przez długie
lata móc rozwijać się. Także sprawność krążeniowo-oddechowa, wiążąca się
z codziennymi czynnościami, przede wszystkim z pracą fizyczną, utrzymuje
się dłużej na względnie wysokim poziomie (Jopkiewicz, 1998).
Wolański (1960) podkreśla, że regres poszczególnych cech (morfologicznych i funkcjonalnych), współcześnie klasyfikowanych w obrębie sprawności
fizycznej w ujęciu zdrowia (H-RF), wykazuje różne tempo w zakresie poszczególnych komponentów, które jest tym szybsze, im wcześniej, tj. w młodszym wieku, dana zdolność motoryczna osiągnęła swoje maksimum (szczyt
rozwoju).
Zaobserwowaną prawidłowość należy rozumieć następująco, gdyż przedłużenie rozwoju danej zdolności powoduje jednocześnie dwa efekty:
1.
2.

Podwyższenie poziomu tej zdolności czy cechy,
Późniejszy czas wystąpienia wielkości szczytowej.

Obydwa te zjawiska powodują dłużej trwającą wyższą sprawność
oraz późniejszy początek regresu i rozpoczęcie go z wyższego poziomu.
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Wyższy poziom rozwoju danej zdolności motorycznej powoduje jednak także
szybszy proces regresu po zaniechaniu treningu.
Istotne są również obserwacje nad tempem zmian pod wpływem krótkotrwałego treningu. Otóż osobnicy o wyższych wynikach (wyższych wartościach danej cechy czy zdolności) uzyskują przy tym samym treningu mniejsze jej przyrosty, niż u osób o słabych wynikach (niższych wartościach). Jest
zwykle tak, że stopień poprawy wyniku jest tym wolniejszy, im wyższy jest
poziom rozwoju tej zdolności względem maksymalnie możliwego dla danego
osobnika (Wolański, 1981; Jopkiewicz, 1998).
Szopa i in. (1996) podkreślają, że sensytywność (podatność – reaktywność) jest przecież podstawową cechą każdego organizmu żywego w ciągu
całego jego życia. Dowodzą tego doświadczenia praktyczne, np. badania Szopy i Prusa (1997), wskazują, że w każdym wieku można osiągnąć określone
rezultaty stymulacji środowiskowej – mogą one tylko być większe lub mniejsze. Zależy to jednak od wytrenowalności danej zdolności, nie zaś wyłącznie od dynamiki jej rozwoju. Gdyby tak nie było, stwierdzają wspomniani
autorzy (Szopa i Prus; 1997) – bezsensowna byłaby działalność rekreacyjna
i rehabilitacyjna.
Dymorfizm płciowy przejawiający się w sprawności motorycznej jest
spowodowany głównie różnicami występującymi w budowie aparatu ruchu
u kobiet i mężczyzn. Inne proporcje, wyrażające się w relacji do szerokości
barków i bioder oraz długości kończyn dolnych w stosunku do tułowia, to
najbardziej widoczna przyczyna motorycznych różnic przedstawicieli obu
płci. Poza tym na odmienność motoryczną wpływają: mniejszy udział mięśni
w masie całego ciała kobiety, słabsza konstrukcja stawów, inne rozmieszczenie
tkanek miękkich itp. Stąd też kobiety na ogół uzyskują gorsze wyniki w tych
próbach, które wymagają siły, szybkości i wytrzymałości, a więc w zakresie
zdolności kondycyjnych. Natomiast wykazują przewagę pod względem gibkości, precyzji i rytmiki ruchu, a więc w zakresie niektórych hybrydowych
i koordynacyjnych zdolności motorycznych (KZM).
Lepszą gibkość kobiet traktować należy jako wyjątek, ale uważa się ją
głównie za właściwość anatomiczno-fizjologiczną, zależną od elastyczności
ścięgien i więzadeł zespalających stawy oraz uwarunkowaną formą powierzchni stawów. Stąd uważa się gibkość za swoistą właściwość budowy ciała i zalicza
się ją do komponentów morfologicznych sprawności fizycznej w ujęciu zdrowia (H-RF) (Jopkiewicz i in., 2017).
Motoryczność człowieka dorosłego jest zazwyczaj uboższa od dziecięcej.
Jej zakres zawężony jest warunkami życia, zredukowany do ruchów, których
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wymagają obowiązki zawodowe i codzienna aktywność fizyczna. Jest za to
bardziej zróżnicowana międzyosobniczo, dostosowana do charakteru pracy
i rodzaju środowiska, a przy tym obarczona dużą ilością nawyków, przyzwyczajeń i zamiłowań związanych z trybem życia.
Przeprowadzone badania wykazały, że istotnymi predyktorami sprawności krążeniowo-oddechowej okazały się prawie wszystkie zmienne niezależne,
za wyjątkiem poziomu wykształcenia i siły statycznej ręki. Największy wpływ
na poziom V̇ O2max badanych mężczyzn miały: BMI, aktywność fizyczna
w czasie wolnym i wiek oraz fizyczny charakter wykonywanej pracy zawodowej.
Za społecznie pożądane należy uznać opracowanie i wdrożenie interwencyjnych programów aktywności fizycznej rekreacyjnej, dedykowanych
mężczyznom zwłaszcza po 50. roku życia, co mogłoby zmniejszyć ryzyko występowania chorób i zapewnić podniesienie poziomu ich jakości życia oraz
efektywności pracy zawodowej.
W porównywaniu aktywności fizycznej różnych populacji istotnym problemem są zarówno różnice pojęciowe i terminologiczne, jak i różnego rodzaju
wskazania i rekomendacje dotyczące aktywności fizycznej. W tym względzie
należy wspomnieć, że w utrzymaniu należnej masy ciała w normie istotną rolę,
oprócz zrównoważonej diety, odgrywa regularna aktywność fizyczna o umiarkowanej intensywności. Haskell i in. (2007) podkreślają, że suma aktywności fizycznej powinna wynosić przynajmniej 200 kilokalorii dziennie, stąd też
każda dorosła osoba powinna zgromadzić sumę trzydziestu minut lub większą
umiarkowanej aktywności fizycznej, najlepiej każdego dnia w tygodniu.
Znaczenie aktywności fizycznej jest wyjątkowo istotne w prewencji, ale
jej skuteczność jako jedynego środka przeciwdziałania otyłości znacznie maleje już przy nadwadze (BMI powyżej 25-30). Na każdym jednak poziomie
BMI aktywność fizyczną wraz z dietą i ewentualnym leczeniem farmakologicznym, jest istotnym czynnikiem współwystępującym w terapii (Haskell
i in., 2007). Ponadto odpowiednio wysoka aktywność fizyczna reguluje zaburzenia metaboliczne, zwłaszcza: podwyższone stężenie trójglicerydów, lipidów
i ciśnienia tętniczego krwi, obniżone stężenie HDL cholesterolu, upośledzoną
tolerancję glukozy, zmniejszoną wrażliwość tkanek na insulinę oraz wzrost
stężenia insuliny (Gajewski i Biernat, 2006; Bruunsgaard, 2005; Hawley
i Houmard, 2004).
Analiza testu chi-kwadrat (χ2) wykazała związki istotne statystycznie
o znaku dodatnim, wskazujące na zależność wprost proporcjonalną, tzn.,
że mężczyźni o wysokiej aktywności rekreacyjnej, lub też komunikacyjnej
charakteryzują się prawidłowym wsk. BMI i WHR. Także współczynniki
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korelacji rang Spearmana, wskazują na związki istotne statystycznie ze znakiem dodatnim w zakresie wszystkich analizowanych tu wskaźników określających nadwagę i otyłość. Podobne spostrzeżenia poczynił Gajewski i Biernat
(2006), wskazujący na pozytywny wpływ systematycznego wysiłku fizycznego
na częstość występowania nadwagi i otyłości.
Znana zależność pomiędzy rozwojem struktury i doskonaleniem funkcji
pozwala oczekiwać wyraźnych związków pomiędzy budową i składem ciała
człowieka a jego sprawnością czy także aktywnością fizyczną. Stąd też w zakresie sprawności fizycznej w ujęciu zdrowia (H-RF) wyraźnie zaznacza się wpływ
budowy ciała, określany na podstawie należnej masy ciała (BMI) oraz wskaźników dystrybucji tkanki tłuszczowej (WHR i WHtR), których wzrost wartości ma na ogół konotacje negatywne. Podkreślić należy, że związki między
aktywnością fizyczną a nadwagą i otyłością, określaną za pomocą tych wskaźników, zdają się opierać na mechanizmie sprzężenia zwrotnego dodatniego.
Oznacza to, że aktywność fizyczna wpływa na zmianę składu ciała człowieka,
dystrybucję tkanki tłuszczowej itp. cechy, określające nadwagę i otyłość, ale
też uzyskanie pożądanych wartości tych cech wymaga systematycznej aktywności fizycznej.
Należy przy tym pamiętać, że zalecana codzienna 30 min. aktywność
fizyczna może zostać zsumowana z części krócej trwających. Ważna jest więc,
nie tyle intensywność, co przede wszystkim objętość, a więc ogólny wydatek
energetyczny organizmu. W jego skład może wchodzić aktywność fizyczna
o charakterze codziennych czynności, np. wchodzenie po schodach – zamiast jazdy windą, intensywny spacer – zamiast jazdy samochodem na krótsze odległości, jazda na stacjonarnym rowerze podczas oglądania TV, prace
w ogrodzie, prace domowe, taniec itp. Intensywność tych wysiłków musi być
jednak taka, jak energicznego marszu. Dlatego też osoby podejmujące taką
aktywność fizyczną powinny wykonywać ją częściej i przez możliwie dłuższy
okres (Pate, 1995).
Obserwacje te wyraźnie wskazują, że zarówno aktywność fizyczna rekreacyjna, jak i komunikacyjna, bardzo silnie wiążą się z niższymi średnimi
wartości niemal wszystkich wskaźników budowy ciała (BMI, WHR, WHtR),
wykorzystywanymi do oceny nadwagi i otyłości osób dorosłych. Przy czym
najwięcej osób mających prawidłową masę ciała, znajduje się w grupie charakteryzującej się dużą aktywnością rekreacyjną lub komunikacyjną. Natomiast
najmniej takich osób jest w grupie o niskiej aktywności rekreacyjnej, czy także
wśród osób niepodejmujących żadnej aktywności komunikacyjnej.
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Wraz ze wzrostem aktywności fizycznej (rekreacyjnej, a także komunikacyjnej) wzrasta liczba osób z prawidłowym obwodem pasa, a maleje liczba
osób z otyłością brzuszną. Natomiast spędzanie czasu wolnego w sposób bierny, czy także nie podejmowanie żadnej aktywności komunikacyjnej, wiąże się
z narastaniem u mężczyzn otyłości brzusznej, typu „jabłko”.
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