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AKTYWNO ŚĆ FIZYCZNA W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ 
 

Streszczenie 
 

Wstęp i cel: Aktywność fizyczna zarówno w zakresie wysiłku rekreacyjnego jak i rehabilitacji 
istotnie  wpływa na chorych w procesie leczenia onkologicznego. Regularny wysiłek fizyczny już 
w okresie dzieciństwa może mieć wpływ na zmniejszenie ryzyka wystąpienia nowotworu złośli-
wego. Najwięcej doniesień i prac na temat roli aktywności fizycznej w chorobie nowotworowej 
dotyczy raka piersi i raka jelita grubego.  
Materiał i metody: Przeprowadzono metaanalizę w 42 spośród 62 badań nad rakiem piersi. Dane 
dotyczą pacjentek zarówno w okresie przed- jak i pomenopauzalnym. Zastosowano metodę anali-
zy danych. 
Wyniki:  Wysiłek fizyczny zmniejsza ryzyko zachorowania oraz nawrotu choroby nowotworowej 
poprzez wpływ m.in. na otyłość, insulinooporność, stężenie hormonów płciowych, układ immu-
nologiczny czy procesy zapalne. W przypadku raka piersi wykazano, że regularna aktywność 
fizyczna zmniejsza ryzyko wystąpienia nowotworu o 30%, a ryzyko zgonu nawet o 45%.  
Wniosek: Zalecana aktywność fizyczna to wysiłek umiarkowany trwający ok. 30 min. przez 5 dni 
w tygodniu, ale nawet kilkunastominutowy spacer może znacząco wpłynąć na poprawę sprawno-
ści ogólnej i jakości życia pacjentów. 

Słowa kluczowe: Nowotwór, ryzyko zachorowania, aktywność fizyczna. 
(Otrzymano: 08.06.2018; Zrecenzowano: 12.06.2018; Zaakceptowano: 18.06.2018) 

 

PHYSICAL ACTIVITY DURING CANSER DISEASE 
 

Abstract 
 

Introduction and aim: Physical activity, both in terms of recreation and rehabilitation signifi-
cantly affects patients in the oncological treatment process. Regular physical exercise, as early as 
in childhood may have an impact on reducing the risk of cancer. The largest number of reports 
and papers on the role of physical activity in cancer disease concerns breast cancer and colorec-
tal cancer.  
Material and methods: Meta-analysis was carried out in 42 of 62 breast cancer studies. The data 
concern patients both in the pre- and postmenopausal period. The data analysis method has been 
used. 
Results: Physical effort reduces the risk of cancer and relapse by influencing among others, obe-
sity, insulin resistance, concentration of sex hormones, immune system or inflammatory proc-
esses. In the case of breast cancer, it has been shown that regular physical activity reduces the 
risk of cancer by 30% and the risk of death even up to 45%. During oncological treatment, physi-
cal exercise improves the physical and mental condition of patients, thereby increasing their qual-
ity of life.  
Conclusion: The recommended physical activity is a moderate effort lasting about 30 minutes,             
5 days a week, but even a few-minute walk can significantly improve the overall fitness and qual-
ity of life of patients. 

Keywords: Cancer, risk of cancer, physical activity. 
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1. Wstęp 
 

Aktywność fizyczna ma ogromny wpływ na kształtowanie zdrowia. Według koncepcji pól 
zdrowia Lalonde’a styl życia, w tym aktywność fizyczna, determinuje zdrowie w ponad 50% 
[31]. Koncepcja Lalonde’a zakłada, że zdrowie człowieka warunkują cztery grupy czynni-
ków. Oprócz stylu życia (53%) są to: środowisko fizyczne (21%), czynniki genetyczne (16%) 
oraz organizacja opieki medycznej (10%). 

W przypadku chorób nowotworowych udowodniono, że wysiłek fizyczny zmniejsza ryzy-
ko zachorowania oraz nawrotu choroby, korzystnie wpływa na proces leczenia oraz poprawia 
jakość życia chorych. 

Rolę aktywności fizycznej opisano w wielu nowotworach. Wykazano jej korzystny wpływ 
w przypadku m.in. raka płuca, gruczołu krokowego czy błony śluzowej macicy, ale przede 
wszystkim w raku piersi oraz raku jelita grubego [20]. 

 
2. Zalecana aktywność fizyczna 
 

Według Światowej Organizacji Zdrowia aktywność fizyczna pozytywnie wpływająca na 
zdrowie to wysiłek umiarkowany (>150min/tydz) lub intensywny (>75min/tydz) [23]. 

American Cancer Society opracowało wytyczne dotyczące aktywności fizycznej w profi-
laktyce chorób nowotworowych, gdzie proponuje się 150 min tygodniowo wysiłku umiarko-
wanego lub 75min wysiłku intensywnego [19]. U pacjentów onkologicznych z uwagi na 
schorzenia współistniejące i często zaawansowany wiek rekomenduje się raczej wysiłek 
umiarkowany trwający co najmniej 30 min. (najlepiej 45-60minut) powtarzany przynajmniej 
5 dni w tygodniu [20]. Dodatkowo podkreśla się, by ograniczać siedzący tryb życia w tym 
czynności takie jak siedzenie, leżenie czy oglądanie telewizji (Tab.1.).  
 
Tab. 1. Przykłady aktywności fizycznej o umiarkowanej i dużej intensywności  
Tab. 1. Examples of moderate and vigorous intensity physical activities 

Rodzaj aktywności Intensywność umiarkowana Intensywność duża 

Ćwiczenia i rekreacja: spacery, taniec, rekreacyjna 
jazda na rowerze, jazda na          
łyżwach i wrotkach, jazda          
konna, pływanie kajakiem, joga 

jogging i bieganie, szybka jazda 
na rowerze, trening siłowy, 
pływanie, skakanie na             
skakance, aerobik, sztuki walki 

Sport: narciarstwo zjazdowe, golf, 
siatkówka, softball, baseball, 
badminton, tenis deblowy 

narciarstwo pozatrasowe, piłka 
nożna, hokej, lacrosse, tenis 
singlowy, koszykówka 

Zajęcia domowe: koszenie trawnika, różne prace 
wokół domu i w ogrodzie 

kopanie, dźwiganie, prace           
murarskie i ciesielskie 

Aktywność zawodowa: chodzenie i przenoszenie rzeczy 
w ramach pracy (np. ochrona 
osób i mienia, rolnictwo, praca 
mechanika) 

ciężka praca fizyczna                     
(leśnictwo, budownictwo, straż 
pożarna) 

Źródło/Source: Kushi L.H., Doyle C., McCullough M. et al.: American Cancer Society guidelines on nutrition 
and physical activity cancer prevention:  reducing the risk of cancer with healthy food choices and physical 
activity. CA Cancer Journal for Clinicians 2012; 62: 30-67. 
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Nawet szybki marsz lub 5-10 minutowy spacer jest prostym ćwiczeniem poprawiającym 
sprawność ogólną [22]. Należy jednak pamiętać, że nie w każdym przypadku aktywność fi-
zyczna, zwłaszcza ta intensywna jest wskazana. Dlatego rodzaj wysiłku i jego intensywność 
zawsze należy dobierać indywidualnie biorąc pod uwagę stan pacjenta, wiek, rodzaj zastoso-
wanej terapii oraz możliwe działania niepożądane [20]-[22].W przypadku wystąpienia działań 
niepożądanych szczególnie w trakcie chemiotarapii czy radioterapii należy ograniczyć aktyw-
ność fizyczną. 

Jak pokazują badania, w Polsce zalecenia WHO w czasie wolnym spełnia 18,9 % męż-
czyzn i tylko 13,4% kobiet. Biorąc pod uwagę wszystkie rodzaje aktywności (w tym aktyw-
ność fizyczną w pracy, podczas przemieszczania się czy przy pracach domowych) odsetek ten 
jest znacznie większy w porównaniu do aktywności rekreacyjnej w czasie wolnym,  bo doty-
czy 86,9% zdrowych Polaków [23]. Przeprowadzono wiele badań na temat wpływu aktywno-
ści fizycznej w okresie dzieciństwa i młodości na wystąpienie choroby nowotworowej [15], 
[3], [33], [18]. Wykazano,  że większość badanych aktywnie uczestniczyła w szkolnych zaję-
ciach sportowych, a  aktywność fizyczną w czasie wolnym wybierano znacznie rzadziej. Ma-
ciaszek badając aktywność ruchową w czasie wolnym w zdrowej populacji dzieci i młodzieży 
zaobserwował zdecydowaną przewagę spędzania wolnego czasu przed telewizorem nad ak-
tywną formą wypoczynku na świeżym powietrzu u wszystkich badanych [10]. Karczmarek-
Borowska i wsp. prowadząc badania z udziałem 100 pacjentów wykazała, że aż 65% bada-
nych preferowało bierne formy spędzania czasu wolnego takie jak oglądanie telewizji, praca 
przed komputerem czy drzemka, a tylko 35% deklarowało spędzanie tego czasu aktywnie 
[15]. 

W USA 30-40% populacji przed rozpoznaniem nowotworu ćwiczy zgodnie z zaleceniami, 
natomiast wśród osób w trakcie terapii przeciwnowotworowej odsetek ten spada do 5%, a po 
zakończeniu leczenia wynosi 20%. [22]-[28]. Tak więc propagowanie zdrowego stylu życia 
i motywowanie pacjentów do aktywności fizycznej jest bardzo ważne. 

 
3. Wpływ aktywności fizycznej na zmniejszenie ryzyka zachorowania na nowotwory 
 

W przeprowadzonej meta-analizie w 42 spośród 62 badań nad rakiem piersi wykazano, że 
regularna aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko wystąpienia nowotworu o ok. 25%-30%. 
Dane dotyczą pacjentek zarówno w okresie przed- jak i pomenopauzalnym [20], [7],  przy 
czym korzystniejszy wpływ odnoszą kobiety po menopauzie i tylko te z BMI<30 [20]. Naj-
większe efekty przynosi regularna, długotrwała rekreacyjna aktywność fizyczna od umiarko-
wanej do znacznej intensywności.  

W jednym z badań przeprowadzonych w California Teachers Study na grupie 110 599 ko-
biet wykazano, że kobiety aktywne fizycznie przez 5 lub więcej godzin w tygodniu miały 
mniejsze ryzyko zachorowania na inwazyjnego raka piersi oraz na raka przedinwazyjnego [4]. 
Podobne wyniki uzyskała Kruk w swoim badaniu. Udowodniła, że zwiększona rekreacyjna 
aktywność fizyczna zwłaszcza w okresie dzieciństwa i młodości zmniejsza ryzyko zachoro-
wania na raka piersi o 54%. Zwróciła też uwagę na pozytywną rolę wysiłku fizycznego pod-
czas prac domowych i wokół domu np. w ogrodzie [18].  

Jak wiadomo ryzyko rozwoju raka piersi wiąże się ze wzrostem hormonów płciowych 
w surowicy krwi. Estrogeny działają na gruczoł piersiowy mitogennie stymulując proliferacje 
komórek. W okresie po menopauzie estrogeny wytwarzane są w tkance tłuszczowej. Spadek 
masy ciała i zmniejszenie tkanki tłuszczowej dzięki zwiększeniu aktywności fizycznej 
zmniejsza wytwarzanie tych hormonów. Ponadto wysiłek fizyczny chroni przed insulino-
opornością i hiperinsulinemią. Oba te procesy pośrednio zwiększają stężenie hormonów 
płciowych, produkcję leptyny, TNF-a, IL-6 oraz obniżają stężenia adiponektyny co w konse-
kwencji zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworu [20]-[32]. 
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W wielu badaniach udowodniono profilaktyczną rolę aktywności fizycznej także 
w przypadku raka jelita grubego. W przeprowadzonej przez Wolin i wsp. meta-analizie wy-
kazano średnio 24%  redukcję ryzyka wystąpienia nowotworu u osób aktywnych fizycznie, 
przy czym w przypadku regularnych i bardziej intensywnych ćwiczeń to ryzyko może być 
jeszcze niższe [30], a wg Friedenreicha i Orensteina nawet o 40-50% [8]. Ruch nie tylko 
zmniejsza zaparcia, redukuje otyłość, co predysponuje do zachorowania, ale także poprzez 
poprawę perystaltyki przewodu pokarmowego i przyspieszenie pasażu jelitowego zmniejsza 
narażenia na kancerogeny pokarmowe [17], [20]. 

W raku endometrium ryzyko zachorowania jest o 20-30% mniejsze u osób aktywnych fi-
zycznie [20], a w raku jajnika nawet o 20% mniejsze w porównaniu z kobietami o siedzącym 
trybie życia. Brak jest danych o mechanizmie ochronnego wpływu aktywności fizycznej          
w raku endometrium i raku jajnika. Być może ma to związek ze zmniejszeniem stężenia hor-
monów płciowych i insuliny, podobnie jak w przypadku raka piersi [32]. 

Coraz więcej jest badań nad rolą aktywności fizycznej w raku płuca. Większość prac po-
twierdza korzystny wpływ wysiłku fizycznego na zmniejszenie ryzyka rozwoju choroby na-
wet o 20-50% u mężczyzn i 20-30% u kobiet aktywnych fizycznie [6], [20]. Sun i wsp. anali-
zując 14 kohortowych badań z udziałem ponad 14 tysięcy pacjentów zaobserwowali, że ak-
tywność fizyczna o średniej i wysokiej intensywności zmniejsza ryzyko zachorowania na raka 
płuca w porównaniu z osobami biernymi fizycznie [27]. Wydaje się, że prewencyjny wpływ 
wysiłku jest korzystniejszy u palaczy niż u osób niepalących [32]. 

Aktywność fizyczna wpływa na organizm wielokierunkowo. Jednym  z mechanizmów od-
powiedzialnych za jej korzystny wpływ jest regulacja układu immunologicznego. Wysiłek 
fizyczny poprzez wyrzut katecholamin oraz kortyzolu zwiększa produkcję komórek NK 
i limfocytów T cytotoksycznych, które z kolei odpowiadają za zwalczanie patogenów, w tym 
komórek nowotworowych. Kolejnym mechanizmem jest wpływ na procesy zapalne. Wiado-
mo, że czynniki zapalne ułatwiają rozwój komórek nowotworowych,  a przewlekły stan za-
palny zwiększa ryzyko takich nowotworów jak rak płuca, nerki, jelita grubego czy skóry. 
Udowodniono, że umiarkowana aktywność fizyczna zmniejsza w organizmie stężenie cytokin 
prozapalnych takich jak CRP, TNF- a, IL-6 [20]. 

 
4. Rola aktywności fizycznej w trakcie leczenia onkologicznego 
 

Obecnie zaleca się motywowanie pacjentów do aktywności fizycznej w trakcie leczenia. 
Chemioterapia niesie za sobą wiele działań niepożądanych takich jak nudności, wymioty, 
osłabienie siły mięśniowej, obniżenie wartości leukocytów czy trombocytów. Choroba często 
wywołuje bezradność, rozpacz, zakłóca odgrywanie dotychczasowych ról społecznych 
i rodzinnych, ogranicza kontakty towarzyskie, tak więc znacząco obniża jakość życia pacjen-
tów. Jak wykazano w wielu badaniach umiarkowany wysiłek fizyczny czy rehabilitacja w 
trakcie leczenia onkologicznego mają ogromny wpływ na poprawę jakości życia. Doskonale 
wpływają na kondycję fizyczną poprzez utrzymanie prawidłowego napięcia mięśniowego, 
eliminację istniejących przykurczów czy korzystny wpływ na układ krążeniowo-oddechowy. 
Poprawiają także stan psychiczny, zmniejszają przewlekłe zmęczenie, ból czy ułatwiają zasy-
pianie [1], [2], [5], [9], [13], [14], [15], [20], [22], [25], [26]. 

W przeprowadzonym w 2003 r. badaniu Glasgow Study na 203 kobietach obserwowano 
wpływ 12- tygodniowego programu ćwiczeń fizycznych na kondycję fizyczną i psychiczną 
kobiet w trakcie chemio- lub radioterapii z powodu raka piersi. Badanie wykazało, że u ćwi-
czących kobiet znacznie poprawiła się jakość życia w zakresie funkcjonowania fizycznego, 
poprawy nastroju, zmniejszenia zmęczenia oraz depresji. Co ciekawe efekty utrzymywały się 
przez okres 5 lat obserwacji po zakończeniu badania [22].  
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Tak więc korzyści z aktywności fizycznej odnoszą również pacjenci po leczeniu onkolo-
gicznym. W zaawansowanej chorobie nowotworowej aktywność fizyczna również może 
wpłynąć na poprawę jakości życia. W tej grupie chorych celem rehabilitacji niekoniecznie jest 
poprawa sprawności fizycznej, ale zmniejszenie zmęczenia, duszności, wyniszczenia i utrzy-
manie dobrego samopoczucia do końca życia [24]. 

W opublikowanym w czerwcu 2018 roku randomizowanym badaniu holenderskim ocenia-
jącym korzyści z wykonywanych ćwiczeń fizycznych w grupie chorych z rakiem piersi i ra-
kiem jelita grubego w trakcie chemioterapii, wykazano, że osoby aktywne fizycznie odczuwa-
ły mniejsze zmęczenie terapią aniżeli osoby prowadzące oszczędzający tryb życia. Dodatko-
wo wykazano ogólną poprawę zdrowia i jakości życia w tej grupie pacjentów także po upły-
wie 4 lat.  

Badacze podkreślają konieczność kontynuacji podobnych badań u pacjentów cierpiących 
na inne rodzaje nowotworów. Odnoszą się również do wyników innych prac w tym temacie- 
analiza 34 badań klinicznych z udziałem ok 4 tys. pacjentów wykazała ogólne zmniejszenie 
poczucia zmęczenia u osób aktywnych fizycznie. Autorzy pracy zwracają uwagę także na 
powikłania sercowo-naczyniowe, na które narażone są kobiety leczone antracyklinami z po-
wodu raka piersi. Trwają badania nad ochronnym wpływem aktywności fizycznej na ryzyko 
wystąpienia powikłań sercowo- naczyniowych u takich pacjentek [29]. 

Aktywność fizyczna ma ogromne znaczenie u chorych po zabiegach operacyjnych, szcze-
gólnie u kobiet po mastektomii. Rehabilitacja ruchowa zmniejsza ryzyko wystąpienia obrzęku 
kończyny górnej po stronie operowanej oraz poprawia ruchomość w zakresie barku [13]. Ak-
tywność fizyczna zwiększa poczucie własnej wartości co jest bezcenne u kobiet,  które po 
mastektomii czują się nieatrakcyjne i mało kobiece [11]. 

 
5. Ryzyko nawrotu choroby i zgonu u osób aktywnych fizycznie 
 

Badania pokazują, że osoby cały czas aktywne fizycznie po rozpoznaniu i po leczeniu cho-
roby nowotworowej żyją dłużej, a ryzyko nawrotu choroby jest mniejsze. Regularna długo-
trwała aktywność fizyczna zmniejsza czynniki ryzyka takie jak otyłość, insulinooporność, 
stężenie hormonów płciowych które są także czynnikami ryzyka nawrotu choroby [22].Tak 
więc poprzez modyfikację stylu życia, odpowiednią dietę i aktywność fizyczną można po-
prawić wyniki leczenia choroby nowotworowej [20]. 

W przypadku raka piersi, w badaniu HEAL wykazano wyraźnie mniejsze, bo aż o 45%             
ryzyko zgonu u kobiet które zintensyfikowały aktywność fizyczną po diagnozie raka piersi               
i czterokrotnie większe u kobiet, które aktywność fizyczną ograniczyły [12], [20]. Podobne 
zależności zaobserwowano w przypadku raka jelita grubego w dużym badaniu MCCS (Mel-
bourne Collaborative Cohort Study).  

Obserwacją objęto 526 chorych na raka jelita grubego. Odsetek pięcioletnich przeżyć po 
rozpoznaniu nowotworu był o 15% większy u osób ćwiczących w porównaniu do osób bier-
nych fizycznie [10], [20].  

W dużym badaniu z udziałem 2705 chorych, Kenfield i wsp. badali poziom aktywności           
fizycznej u chorych na raka prostaty w czasie 10 letniej obserwacji od rozpoznania choroby. 
Badania wykazały zmniejszenie ryzyka zgonu o 36% u pacjentów ćwiczących średnio 1 go-
dzinę dziennie oraz o ok. 49% u chorych wykonujących intensywny wysiłek fizyczny przez 
ok 3 godziny tygodniowo [16]. 
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6. Wnioski 
 
• Udowodniono, że aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko zachorowania na najczęściej wy-

stępujące nowotwory tj. raka piersi, jelita grubego czy endometrium. Wykazano jej ko-
rzystny wpływ również w trakcie leczenia niektórych nowotworów, a mianowicie raka 
piersi i raka okrężnicy.  

• U osób aktywnych fizycznie stwierdzono zmniejszenie ryzyka nawrotu choroby oraz zgo-
nu po leczeniu onkologicznym, a także poprawę jakości życia, ogólnego samopoczucia 
i samooceny. Tak, więc rola aktywności fizycznej w chorobie nowotworowej jest nieoce-
niona.  

• Szczególny nacisk należy kłaść na profilaktykę pierwotną, a w przypadku rozpoznania 
nowotworu, aktywność fizyczna powinna być niezbędnym elementem kompleksowego le-
czenia onkologicznego.  
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