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Kobiety podejmujące aktywność fizyczną często rezygnują
z niej w trakcie ciąży z obawy o zdrowie dziecka. Udowod-
niono korzystny wpływ ruchu w prewencji wielu chorób, co
dotyczy także kobiet ciężarnych. Ćwiczenia fizyczne pozytyw-
nie wpływają na wzrost płodu, masę urodzeniową, skracają
czas porodu i zmniejszają wysiłek z nim związany, wpływają
także na obniżenie stresu u rodzących. U kobiet aktywnych
przed i w czasie ciąży zanotowano zmniejszenie częstości
występowania takich chorób i komplikacji jak: stan przedrzu-
cawkowy, poród przedwczesny, otyłość. Nie wykazano nato-
miast wpływu ćwiczeń na częstość poronień i embriogenezę.
Niekorzystny wpływ aktywności może wynikać z potencjalne-
go wystąpienia urazu. Proponowane aktywności dla ciężarnych
to: pływanie, spacerowanie, jeżdżenie na rowerku stacjonar-
nym, lekki aerobik, joga, pilates, bieganie i trening siłowy (po
konsultacji z lekarzem). Nie poleca się uprawiania przez cię-
żarne sportów kontaktowych, górskich i nurkowania.Do bez-
względnych przeciwskazań podejmowania aktywności zalicza
się m.in.: ciężkie choroby serca i układu oddechowego, krwa-
wienia w drugim i trzecim trymestrze, ciężką anemię, niewy-
dolność cieśniowo-szyjkową, łożysko przodujące, stan prze-
drzucawkowy. Względnymi przeciwskazaniami będą natomiast
źle kontrolowane choroby metaboliczne i inne choroby prze-
wlekłe, uzależnienia, skrajnie siedzący tryb życia itd. Wysiłek
fizyczny w trakcie ciąży powinien być podejmowany rozsąd-
nie, ze stopniowym zwiększaniem intensywności i wydłuża-
niem czasu treningu. Należy pamiętać o właściwym stroju,
nawodnieniu i temperaturze otoczenia. BKobiety rodzące si-
łami natury mogą już kilka dni po porodzie wznowić ćwicze-
nia w celu przywrócenia wydolności krążeniowo-oddechowej.
Powrót do aktywności fizycznej po porodzie przez cięcie
cesarskie powinien być konsultowany z lekarzem i uzależnio-
ny od występowania ewentualnych powikłań. Nie wykazano
wpływu treningów o niskiej i umiarkowanej intensywności na
ilość i jakość pokarmu u kobiet karmiących piersią. Przydat-
nym narzędziem do oceny ilości, intensywności i częstości
wysiłku fizycznego u ciężarnych jest kwestionariusz PPAQ.
Zachęcanie kobiet do podejmowania aktywności fizycznej
przed i w trakcie ciąży oraz do jej kontynuowania po urodze-
niu dziecka staje się istotnym elementem interdyscyplinarnej
opieki nad ciężarną.
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WSTĘP
Aktywność fizyczna i zdrowy tryb życia stają się
coraz popularniejsze, a na stronach mediów
społecznościowych skierowanych głównie do
kobiet promowany jest regularny trening. Wie-
le kobiet podejmuje aktywność, jednak wraz
z zajściem w ciążę część z nich zaprzestaje ćwi-
czeń ze względu na obawy dotyczące bezpie-
czeństwa i wpływu aktywności na płód. Dowie-
dziono, że aktywność fizyczna zmniejsza ryzy-
ko chorób układu krwionośnego [1], otyłości
[2], cukrzycy typu II [3], depresji i skutecznie
niweluje negatywny wpływ stresu na organizm
[4]. Ten pozytywny wpływ zaobserwowano
również u kobiet ciężarnych. Zadaniem położ-
nika jest informowanie o korzyściach wynika-
jących z treningu, zarówno dla kobiety, jak i dla
płodu. Niezwykle istotna jest również współpra-
ca pomiędzy ginekologami, położnymi i lekarza-
mi innych specjalności w uświadamianiu ciężar-
nych oraz eliminacji wszelkich wątpliwości
związanych z podejmowaniem aktywności
w ciąży.

CEL PRACY
Przegląd piśmiennictwa dostępnego na temat
aktywności fizycznej w ciąży oraz rekomenda-
cji międzynarodowych towarzystw ginekolo-
gicznych i położniczych. W pracy przedstawio-
no wpływ aktywności na przebieg ciąży, prze-
ciwwskazania względne i bezwzględne do tre-
ningu u kobiet ciężarnych, oraz propozycje
rodzaju aktywności dopuszczalnej w ciąży.

ST
R

ES
ZC

ZE
N

IE

WKŁAD AUTORÓW: (A) Projekt badania · (B) Zbieranie
Danych · (C) Analiza Statystyczna · (D) Interpretacja Da-
nych · (E) Przygotowanie Rękopisu · (F) Gromadzenie Pi-
śmiennictwa · (G) Gromadzenie Funduszy

2 (48) 2018: 042-047 • ARTYKUŁ POGLĄDOWY

©GinPolMedProject



43

A. Fuchs et al. – Aktywność fizyczna kobiet w ciąży – przegląd piśmiennictwa i aktualnych rekomendacji

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
A PRZEBIEG CIĄŻY
Dostępnych jest wiele doniesień potwierdzają-
cych korzystny wpływ wysiłku fizycznego na
przebieg ciąży fizjologicznej. Badania z 2000
roku wskazują na pozytywny wpływ regularnej
aktywności fizycznej rozpoczynanej w pierw-
szym trymestrze ciąży na wzrost płodu i jego
masę urodzeniową [5]. Interesujące są także
doniesienia dotyczące zmniejszenia ryzyka wy-
stąpienia stanu przedrzucawkowego u kobiet
aktywnych przed ciążą i w czasie jej trwania [6].
Aktywność fizyczna podczas ciąży skraca czas
porodu [7,8] i zmniejsza odczuwalny związany
z nim wysiłek [9] oraz częstość występowania
komplikacji okołoporodowych. Zaobserwowa-
no również mniejsze narażenie na stres, niepo-
kój i zmęczenie związane z porodem [10].
Kobiety ćwiczące przed ciążą i kontynuujące
wysiłek w czasie ciąży przybierały na wadze
mniej niż z grupy kontrolnej [11], stąd zasadne
wydaje się zachęcanie kobiet ciężarnych do
wysiłku w celu zapobiegania otyłości i choro-
bom jej towarzyszącym.

Brak jest doniesień na temat porodów przed-
wczesnych indukowanych aktywnością fizyczną
w ciąży. Badania wykazały, że kobiety rodzące
przed czasem rzadziej uprawiały sport niż ko-
biety w ciąży zakończonej o czasie [12]. Nie
występuje także korelacja pomiędzy małym
i umiarkowanym wysiłkiem fizycznym a ryzy-
kiem poronienia [13]. Nie potwierdzono nega-
tywnego wpływu aktywności fizycznej na em-
briogenezę [14]. Ewentualne ryzyko uszkodze-
nia płodu może być związane z urazami, dlate-
go ciężarne powinny unikać urazogennych spor-
tów, a także wzrostu temperatury ciała podczas
treningu do teratogennych wartości, tj. około
39°C, co jednak jest mało prawdopodobne przy
umiarkowanym wysiłku w temperaturze poko-
jowej [15].

PODEJMOWANIE AKTYWNOŚCI
FIZYCZNEJ W CIĄŻY
Tabela 1. przedstawia proponowane rodzaje
aktywności dla kobiet w ciąży wg American
College of Obstetricians and Gynecologists [16].

Optymalny trening powinien zawierać kom-
ponentę aerobową oraz sprawnościową. Nale-
ży angażować duże grupy mięśni poprzez ryt-
miczne ćwiczenia, takie jak pływanie, spacero-
wanie oraz usprawniające siłę i rozciągnięcie.
Fizjologiczne zmiany anatomiczne w ciąży, jak
pogłębienie lordozy lędźwiowej, przesunięcie
punktu ciężkości oraz przyrost masy ciała mogą
prowadzić do dolegliwości bólowych kręgosłu-
pa. Wystąpienie dolegliwości bólowych można
zniwelować poprzez wzmacnianie mięśni brzu-
cha i pleców. Kobiety trenujące jogging i bie-
ganie przed ciążą mogą kontynuować aktyw-
ność w czasie ciąży po konsultacji z lekarzem.
Zwykle zaleca się modyfikację intensywności
ćwiczeń oraz kontrolę nawodnienia. Joga i pi-
lates są uznane za bezpieczny rodzaj aktywno-
ści dla kobiet w ciąży, pod warunkiem mody-
fikowania pozycji mogących grozić upadkiem
z następującym urazem. Również odmiany ćwi-
czeń zwane hot jogą i hot pilatesem, polegające
na treningu w środowisku gorącym i wilgotnym
są przeciwwskazane w ciąży [17].

Aktualne wytyczne Polskiego Towarzystwa
Ginekologów i Położników sugerują, że rozpo-
czynanie aktywności fizycznej w ciąży lub
zwiększanie jej intensywności nie jest wskaza-
ne [18], jednak wiele towarzystw amerykań-
skich podkreśla korzystny wpływ aktywności
u wszystkich ciężarnych. Opracowane przez The
Royal College of Obstetricians and Gynaecolo-
gists (RCOG) rekomendacje [19] proponują
rozpoczęcie aktywności fizycznej u kobiet
uprzednio prowadzących siedzący tryb życia od
15 minutowych ćwiczeń trzy razy w tygodniu.
Intensywność treningu należy stopniowo zwięk-
szać do 30 minut każdego dnia. Kobiety ćwi-
czące przed ciążą nie powinny rezygnować
z aktywności w czasie ciąży. Ciężarne z otyło-
ścią powinny być zachęcane do rozpoczynania
ćwiczeń od krótkich treningów o niskiej inten-
sywności i zmiany diety. Wśród ogólnych zasad
dotyczących aktywności fizycznej w ciąży nale-
ży wymienić:
• każdorazowe rozpoczęcie ćwiczeń roz-

grzewką i rozciąganiem (5-10min);
• unikanie ćwiczeń w wysokich temperaturach

(szczególnie przy aktywności trwającej po-
nad 45 min);

• kontrola tętna;

Tab. 1. Rodzaje aktywności dla kobiet w ciąży wg
American College of Obstetricians and Gynecologi-
sts [16]

Rodzaje aktywności dla kobiet w ciąży

· pływanie
· spacerowanie
· umiarkowany aerobik
· ćwiczenia na rowerku stacjonarnym
· joga
· pilates
· bieganie (po konsultacji z lekarzem)
· trening siłowy (po konsultacji z lekarzem)
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• kontrola nawodnienia;
• odpowiednia dieta bilansująca wydatek ener-

getyczny;
• obserwacja negatywnych objawów związa-

nych z wysiłkiem.
Obserwacja tętna i ciśnienia tętniczego krwi

czasie wysiłku pozwala na regulację intensyw-
ności ćwiczeń. Również indywidualne odczucia
ciężarnej są niezwykle istotne w kontroli i ewen-
tualnej modyfikacji wykonywanych ćwiczeń.
Kobiety uprawiające sport zawodowo mogą
korzystać z opracowanych w 2016 roku prze-
działów szybkości tętna w celu obserwacji inten-
sywności treningu (tab.2.) [20]. Brak rekomen-
dacji dotyczących tętna u kobiet uprawiających
sport amatorsko w czasie ciąży. Przyjmuje się,
że miarą odpowiedniej intensywności wysiłku
fizycznego jest możliwość prowadzenia swobod-
nej rozmowy w jego trakcie (talk test).

American College of Sports Medicine (2014)
odradza kobietom ciężarnym ćwiczenia związa-
ne z podnoszeniem ciężarów i innych czynno-
ści wymagających nadmiernego forsowania,
jednak American College of Obstetricians and
Gynecologists (ACOG) podkreśla, że taki wysi-
łek może być wykonywany przez kobiety cię-
żarne, które przed ciążą były aktywne fizycznie.
Kobiety z ciążą fizjologiczną, które wcześniej nie
ćwiczyły również mogą rozpocząć trening, jed-
nak od mniejszego wysiłku, który stopniowo
mogą zwiększać. Należy podkreślić, że każda
kobieta w ciąży, która chce trenować powinna
wcześniej skonsultować się z lekarzem. Koniecz-
ne jest prowadzenie dalszych badań dotyczących
treningu siłowego w trakcie ciąży i połogu [16].
Kobiety, u których przed ciążą występowały
przeciwwskazania do ćwiczeń fizycznych lub
gdy takie rozwinęły się w czasie trwania ciąży,
powinny zmniejszyć aktywność fizyczną lub
całkowicie z niej zrezygnować. Kobiety z ciążą
fizjologiczną, przed terminem porodu powinny
stopniowo zmniejszać wysiłek treningu [19].

Wszystkie prace dotyczące aktywności fi-
zycznej w trakcie ciąży wykluczają z udziału
ciężarne z ryzykiem utraty ciąży. Brak jest wia-
rygodnych informacji na temat ćwiczeń u ko-
biet w ciąży o niefizjologicznym przebiegu.

Zaleca się, aby kobiety z dużym ryzykiem po-
rodu przedwczesnego i utraty ciąży ograniczy-
ły ćwiczenia i aktywność fizyczną. Tabele 3 i 4
przedstawiają bezwzględne i względne przeciw-
wskazania do aktywności fizycznej kobiet w cią-
ży wg ACOG [16].

Kobiety ciężarne powinny unikać sportów,
które mogłyby spowodować uraz płodu. Nieza-
lecane jest uprawianie sportów kontaktowych,
w których występuje ryzyko urazu brzucha cię-
żarnej np. boks, judo, hokej. Z powodu prze-
grzania ciała kobiety ciężarne nie powinny
uprawiać hot-jogi oraz hot-pilatesu. Nurkowa-
nie również jest zabronione ze względu na
możliwość wystąpienia choroby dekompresyj-
nej. Uprawianie sportów górskich przez ciężar-
ne nie zaaklimatyzowane do warunków panu-
jących powyżej 2500m n.p.m. również jest
niewskazane ze względu na możliwość niedotle-
nienia płodu [16,21]. Ćwiczenia wymagające
skoków lub szybkiej zmiany kierunku mogą
zwiększać ryzyko uszkodzenia stawów z powo-
du zmiękczenia więzadeł [22]. Ciężarne po 16.
tygodniu ciąży powinny unikać ćwiczeń w po-
zycji leżącej na wznak, gdyż zwiększa to praw-

Tab. 4. Względne przeciwwskazania do aktywności
fizycznej w ciąży

Przeciwskazania względne do aktywności fizycznej
w ciąży:

· Anemia
· Arytmie serca u ciężarnej
· Przewlekłe zapalenie oskrzeli
· Źle kontrolowana cukrzyca typu 1
· Otyłość olbrzymia
· Niedowaga przy BMI<12
· Źle kontrolowane nadciśnienie tętnicze
· Ograniczenia ortopedyczne
· Źle kontrolowana padaczka
· Źle kontrolowana nadczynność tarczycy
· Uzależnienie od nikotyny

Tab. 2. Rekomendowane przedziały szybkości tętna
podczas wysiłku u ciężarnych uprawiających sport
zawodowo

Wiek [lata]

20-29
30-39

Szybkość tętna[ud/min]

145-150
140-156

Tab. 3. Bezwzględne przeciwwskazania do aktyw-
ności fizycznej w ciąży

Przeciwskazania bezwzględne do aktywności fizycznej
w ciąży:

· Ciężkie choroby serca
· Ciężkie choroby układu oddechowego
· Przewlekłe krwawienie w drugim lub trzecim trymestrze

ciąży
· Ciężka anemia
· Stan przedrzucawkowy lub nadciśnienie tętnicze rozpo-

znane w trakcie ciąży
· Ciąża mnoga zagrożona porodem przedwczesnym
· Przerwanie błon owodniowych
· Przedwczesny poród podczas obecnej ciąży
· Niewydolność cieśniowo-szyjkowa
· Łożysko przodujące po 26 tyg. ciąży
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dopodobieństwo wystąpienia epizodów spadku
ciśnienia [21]. Kobiety ciężarne powinny zanie-
chać ćwiczenia, jeżeli zauważą symptomy ostrze-
gawcze takie jak: krwawienie z dróg rodnych,
regularne bolesne skurcze macicy, wyciek -
sączenie płynu owodniowego, duszność przed
wysiłkiem, zawroty i ból głowy, ból w klatce
piersiowej, ból lub obrzęk łydki. W takiej sytu-
acji kobieta powinna skontaktować się z leka-
rzem. Jeżeli symptomy pojawiły się podczas
ćwiczeń, ciężarna nie powinna od razu zakoń-
czyć treningu lecz przez chwilę przebywać w ru-
chu [19].

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA PO CIĄŻY
Fizjologiczne i anatomiczne zmiany wynikające
z porodu siłami natury wracają do stanu sprzed
ciąży po około 6. tygodniach od porodu [23].
Kobiety rodzące siłami natury mogą już kilka
dni po porodzie wznowić ćwiczenia w celu
przywrócenia wydolności krążeniowo-oddecho-
wej. Trening powinien być uzależniony od in-
dywidualnych możliwości, kondycji kobiety
oraz od opinii lekarskiej.

Każda kobieta po porodzie drogą cięcia
cesarskiego powinna skonsultować się ze swo-
im lekarzem odnośnie powrotu do ćwiczeń.
Powrót do aktywności fizycznej po porodzie
przez cięcie cesarskie powinien być uzależnio-
ny od występowania ewentualnych powikłań
(np. anemii, małopłytkowości), a także powi-
kłań pooperacyjnych (np. utrudnionego gojenia
ran) oraz bólu pooperacyjnego [25]. The Ame-
rican College of Obstetricians and Gynecologi-
sts odradza kobietom po cięciu cesarskim dźwi-
ganie przedmiotów cięższych od masy ciała
noworodka [16].

Kobieta po porodzie powinna odpowiednio
przygotować się do ćwiczeń. Ważne jest aby
zakładała specjalny, sportowy stanik oraz odzież
sportową, która nie będzie opinała ciała. Nale-
ży także pamiętać o dobrym nawodnieniu pod-
czas ćwiczeń. Kobieta karmiąca powinna karmić
dziecko przed treningiem [16].

ĆWICZENIA FIZYCZNE
A KORZYŚCI POPORODOWE
Aktywność fizyczna w trakcie ciąży pozytywnie
wpływa na zdrowie. W okresie poporodowym
kobiety często zmagają się z utratą kontroli nad
pęcherzem moczowym. Z badań wynika, że
u kobiet, które ćwiczyły w czasie ciąży rzadziej
występowało nietrzymanie moczu w porówna-
niu z grupą kontrolną [25].

Coraz więcej kobiet w ciąży doświadcza
depresji przedporodowej. Wykazano, że ćwicze-
nia pozytywnie wpływają na zmniejszenie ob-
jawów depresji przedporodowej [26]. Częstą
obawą kobiet ćwiczących po porodzie jest
wpływ aktywności fizycznej na skład oraz ilość
pokarmu. Jak wynika z badań kobiety uprawia-
jące sport po porodzie na niskim i umiarkowa-
nym poziomie nie mają zmian w pokarmie,
dopiero u kobiet ćwiczących na wyczerpującym
poziomie może dojść do wzrostu ilości kwasu
mlekowego w pokarmie, który przekłada się na
jego gorszą tolerancję przez noworodka[27].
Podczas karmienia piersią kobiety tracą ok. 200
mg wapnia na dzień, co skutkuje utratą gęsto-
ści mineralnej kości o około 3-9% w czasie 6.
miesięcy. Badania wykazały, że aktywność fi-
zyczna może spowolnić utratę masy kostnej
podczas laktacji [28].

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA W CIĄŻY
A ROZWÓJ DZIECKA
Przeprowadzono badania, które miały na celu
sprawdzenie, jak ćwiczenia podczas ciąży wpły-
wają na wyniki morfometryczne i neurorozwo-
jowe u dzieci do 5. roku życia. Badania wyka-
zały, że dzieci kobiet ćwiczących miały mniej-
sza masę ciała w porównaniu do grupy kontro-
lnej oraz lepsze wyniki w skalach Weschlera
i testach umiejętności w mowie ustnej. Wyka-
zano również, że poporodowa masa i ilość tkan-
ki tłuszczowej była mniejsza u dzieci kobiet
ćwiczących w porównaniu do grupy kontrolnej
[29].

OCENA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
U KOBIET CIĘŻARNYCH
Pomiar aktywności fizycznej u kobiet ciężarnych
jest skomplikowanym i trudnym procesem.
Wymaga wiarygodnych metod uwzględniają-
cych czas, natężenie i częstość wysiłku. Naj-
prostszą i najczęstszą metodą jest stosowanie
ankiet uwzględniających określone parametry.

W celu oszacowania średniej aktywności
fizycznej u kobiet ciężarnych stosuje się kwestio-
nariusz PPAQ (Pregnancy Physical Activity
Questionnaire). Kwestionariusz PPAQ składa się
z 32 pytań i jest podzielony na 4 główne czę-
ści. W każdej części kobieta udziela odpowie-
dzi dotyczących trymestru ciąży, w którym się
aktualnie znajduje. Pierwszy element ankiety
dotyczy ilości i częstości aktywności fizycznej
związanej z utrzymaniem domu. Część druga
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dotyczy aktywności fizycznej wynikającej z uży-
wania transportu. Część trzecia obejmuje zagad-
nienie wysiłku fizycznego spowodowanego ćwi-
czeniami. Ostatnia część dotyczy ilości i aktyw-
ności podczas wykonywania pracy zawodowej
i uczenia się [30]. W praktyce warto zastosować
tego typu kwestionariusz do oceny poziomu
aktywności fizycznej ciężarnej.

PODSUMOWANIE
Większość międzynarodowych towarzystw
medycznych rekomenduje ćwiczenia fizyczne
w ciąży o fizjologicznym przebiegu. Kobiety cię-
żarne powinny być informowane o korzyściach
wynikających z aktywności fizycznej. Stworze-
nie dokładnych wytycznych dla kobiet ciężar-
nych jest niezwykle potrzebne. Reżim łóżkowy
w ciąży jest zalecany rzadko, więc przy braku

przeciwwskazań i komplikacji aktywność fizycz-
na staje się pożądanym elementem stylu życia
ciężarnej. Rodzaj i intensywność treningów
należy dobrać indywidualnie, biorąc pod uwa-
gę obecną kondycję kobiety, aktywność przed
okresem ciąży, choroby współistniejące i czas
wolny. Należy również zwracać uwagę na od-
powiednie nawodnienie i temperaturę otocze-
nia oraz stopniowe zwiększanie intensywności
ćwiczeń. Wszelkie działania niepożądane po-
winny być sygnałem do zaprzestania lub ogra-
niczenia intensywności wysiłku. Wznowienie
aktywności fizycznej po porodzie powinno być
powolne i racjonalne. Znacznie usprawni po-
wrót do dobrej kondycji i prawidłowej masy
ciała. Istnieje potrzeba prowadzenia dalszych
badań dotyczących aktywności fizycznej w czasie
ciąży o przebiegu niefizjologicznym oraz u kobiet
z obciążeniami zdrowotnymi w wywiadzie.
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