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Prozdrowotne zachowania kobiet w poszczególnych
trymestrach ciąży – badania wstępne
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Cel. Ocena wpływu zachowań prozdrowotnych kobiet na
przebieg ciąży i porodu.
Materiał i metody. Projekt badań pilotażowych obejmował
20 kobiet będących w fizjologicznej, niepowikłanej ciąży.
Grupa badana 10 kobiet – uczestniczących w regularnych
zajęciach z fizjoterapeutą przez cały okres ciąży (dwa razy
w tygodniu), grupa kontrolna – kobiety nieaktywne. Badania
przeprowadzono w oparciu o autorski kwestionariusz ankie-
ty oraz standaryzowany kwestionariusz oceny aktywności
kobiet ciężarnych - Pregnancy Physical Acticvity Questionna-
ire (PPAQ).
Wyniki. Przyrost masy ciała u kobiet aktywnych fizycznie wyniósł
13,2kg (±1,2 kg), u kobiet nieaktywnych 19,7 kg (±1,4kg).
Dolegliwości bólowe kręgosłupa lędźwiowego w grupie kon-
trolnej wystąpiły u wszystkich kobiet, w grupie badanej u 50%
kobiet. W grupie badanej 100% kobiet urodziło siłami natu-
ry, w tym 30% z nacięciem krocza. W grupie kobiet nieaktyw-
nych fizycznie, 60% urodziło przez cięcie cesarskie.
Wnioski. Aktywność fizyczna w ciąży prowadzona przez fizjo-
terapeutę. indywidualnie dobrana do możliwości ciężarnej,
zależna od tygodnia ciąży, stanu kondycji fizycznej, stopnia
aktywności przed ciążą, samopoczucia stanowi ważny element
zachowania zdrowia matki i płodu.
Słowa kluczowe: ciąża; zachowania prozdrowotne; aktyw-
ność fizyczna
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WSTĘP
Właściwe zachowania prozdrowotne w okresie
ciąży stanowią warunek prawidłowego jej prze-
biegu. Ważnymi elementami edukacji i promo-
cji zdrowia dla kobiet w okresie prekoncepcyj-
nym powinna być aktywność fizyczna, prawi-
dłowa dieta i suplementacja witamin oraz mi-
kro i makroelementów. W okresie ciąży kobie-
ta bezwzględnie powinna zrezygnować ze sto-
sowania używek – alkoholu, palenia tytoniu, czy
stosowania substancji psychoaktywnych. Wcze-
sne rozpoczęcie opieki przedporodowej, a tak-
że udział z zajęciach szkoły rodzenia skutecznie
eliminują możliwość wystąpienia ewentualnych
powikłań [1,6].

Aktywność fizyczna (gimnastyka prenatalna,
kinezystymulacja) w ciąży, to jeden z ważniej-
szych elementów prozdrowotnych zachowań
kobiet ciężarnych. Wpływa pozytywnie nie tyl-
ko na zdrowie matki, ale i płodu. Komplekso-
wa opieka, dostarczająca kobiecie wyczerpują-
cych informacji na temat bezpiecznych ćwiczeń
w ciąży stanowi przygotowanie do wysiłku
w czasie porodu, a także pozwala na szybki po-
wrót do formy sprzed ciąży. Ponadto współpra-
ca lekarza, położnej i fizjoterapeuty zapewnia
poczucie bezpieczeństwa ciężarnej i rodzącej
[1,8].

CEL PRACY
Celem pracy była ocena wpływu regularnej,
zindywidualizowanej aktywności fizycznej pro-
wadzonej przez fizjoterapeutę na przebieg cią-
ży i porodu, powrotu do sprawności po poło-
gu oraz ocena poziomu wiedzy kobiet na temat
prozdrowotnych zachowań i kompleksowej
opieki nad ciężarną.
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MATERIAŁ I METODY
W projekcie badawczym uczestniczyło 20 ko-
biet ciężarnych z fizjologicznym przebiegiem
ciąży. Do grupy badanej włączono 10 kobiet
w wieku 18-40 lat aktywnych fizycznie (przed
ciążą – minimum 6 miesięcy oraz w ciąży, czę-
stotliwość ≥3 h/tydzień) z BMI w granicach 19,8
– 26kg/m2. Kryteria wyłączenia z grupy bada-
nej to brak lub wycofanie w trakcie badania
świadomej zgody, nieprzestrzeganie zaplanowa-
nych terminów i harmonogramu ćwiczeń,
wzrost masy ciała większy niż 16 kg w ciąży,
kobiety trenujące wyczynowo (>8h/tydzień),
kobiety ze schorzeniami ogólnoustrojowymi, złe
samopoczucie podczas ćwiczeń oraz choroby
współistniejące z ciążą. Grupę kontrolną stano-
wiło 10 kobiet w wieku 18-40 lat, nieaktyw-
nych fizycznie (< 2 h/ tydzień) z BMI w gra-
nicach 19,8-26kg/m2. Z badań wyłączono
w przypadku wycofania świadomej zgody udzia-
łu w badaniu, kobiety ze schorzeniami ogólno-
ustrojowymi oraz chorobami współistniejącymi
w ciąży. W grupie badanej 80% stanowiły
wieloródki (7 – druga ciąża, 1 – trzecia ciąża),
w grupie kontrolnej -70%. (6 – druga ciąża,
1 – trzecia ciąża). Uczestnictwo w badaniach
było całkowicie dobrowolne. Badania zostały
przeprowadzone po uzyskaniu zgody Komisji
Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medyczne-
go w Katowicach o numerze KNW/0022/KBI/
88/17, zgody badanej, a także zgody lekarza
prowadzącego ciążę.

Do badań wykorzystano autorski kwestiona-
riusz ankiety, zawierający pytania dotyczące
przebiegu ciąży, porodu, ewentualnych dolegli-
wości występujących w ciąży, aktywności fizycz-
nej (rodzaj, czas trwania, intensywność), samo-
poczucia psychofizycznego, a także innych za-
chowań prozdrowotnych w okresie ciąży oraz
kwestionariusz Pregnancy Physical Acticvity
Questionnaire (PPAQ), oceniający aktywność
ciężarnych. PPAQ dotyczył czynności realizowa-
nych w ramach zajęć domowych, opieki nad
dzieckiem, aktywności zawodowej, uprawiania
sportu, ćwiczeń ruchowych, dojazdu do pracy,
a także czynności niewymagających aktywności
ruchowej.

Prowadzone zajęcia miały charakter wysiłku
umiarkowanego, dostosowanego indywidualnie
do każdej kobiety ćwiczącej i odbywały się dwa
razy w tygodniu przez cały okres ciąży. Tera-
peuta dokonał szczegółowej analizy badanych,
przeprowadził wywiad, dokonał oceny aparatu
ruchu i dotychczasowej aktywności fizycznej.
Pozwoliło to na stworzenie indywidualnego

toku ćwiczeń dostosowanego do możliwości
i ewentualnych ograniczeń ciężarnych. Każde
zajęcia składały się z ogólnorozwojowej roz-
grzewki trwającej 10 min oraz części głównej –
40 minut ćwiczeń właściwych. Najważniejszy-
mi elementami części głównej zajęć była akty-
wacja i kontrola mięśni głębokich – głównie
mięśnia poprzecznego brzucha, wzmacnianie
poszczególnych partii mięśniowych, jako ele-
ment przygotowania do porodu i opieki nad
dzieckiem (mięśni obręczy barkowej, mięśnia
czworogłowego uda, mięśnia płaszczkowatego,
mięśnia trójgłowego łydki, mięśni grzbietu,
mięśni pośladkowych), ćwiczenia mobilizujące
i odciążające miednicę oraz stawy biodrowe,
ćwiczenia korygujące prawidłową postawę cia-
ła, ćwiczenia przeciwzakrzepowe i przeciwo-
brzękowe. Część końcowa – 10 minut – stret-
chingu statycznego (mięśni klatki piersiowej,
mięśni kulszowo-goleniowych, mięśnia dwugło-
wego uda, mięśni przywodzicieli, mięśnia bio-
drowo-lędźwiowego), ćwiczeń oddechowych
(głównie torem żebrowym) oraz ćwiczeń uspa-
kajających.

Wprowadzono także pracę z lustrem oraz
Stabilizer Pressure Bio Feedback, dający możli-
wość samokontroli ćwiczącej oraz precyzji
wykonania. Szczegółowy instruktaż fizjotera-
peuty pozwolił na poprawną technikę wykony-
wania ćwiczeń. W zajęciach wykorzystywano
duże piłki gimnastyczne, lekkie ciężarki 0,5 kg
oraz taśmy z oporem elastycznym.

Kobiety uczestniczące w zajęciach miały
monitorowane ciśnienie tętnicze krwi (przed
i po ćwiczeniach) oraz tętno. Każdorazowo
przed ćwiczeniami kobiety odpowiadały na
kilka pytań dotyczących samopoczucia psycho-
fizycznego w minionym tygodniu. Zajęcia były
realizowane zgodnie z zasadami systematyczno-
ści, umiejętności poprawnego wykonania ćwi-
czeń, świadomości celu, indywidualnego dobo-
ru ćwiczeń do możliwości kobiety ciężarnej. Do-
bór intensywności był określony za pomocą
„testu mowy”, którego zasadą jest wykonywa-
nie ćwiczeń do momentu możliwości prowadze-
nia swobodnej rozmowy. Do ćwiczeń wykorzy-
stywano głównie pozycję leżenia bokiem, pozy-
cję stojącą, siad na piłce, siad z podparciem pod
plecy, klęk podparty, pozycję leżącą i półleżącą.
Zwracano uwagę na nieangażowanie tłoczni
brzusznej, wyeliminowanie ćwiczeń mięśnia
prostego brzucha, a skupienie uwagi na mięśniu
poprzecznym brzucha, który ma znaczenie w sta-
bilizacji miednicy.

Zgodnie z zaleceniami American Collage of
Obstetricians and Gynecologists dbano o na-
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wodnienie kobiet podczas ćwiczeń, unikano
przegrzania oraz indywidualnie dobierano ćwi-
czenia do potrzeb i możliwości.

WYNIKI
Charakterystykę cech morfologicznych bada-
nych kobiet przedstawia tabela 1.

Przygotowanie do porodu oraz poprawa
samopoczucia stanowiły największą korzyść
aktywności fizycznej dla kobiet ćwiczących
(ryc.1).

Wybierane formy aktywności fizycznej przez
kobiety ciężarne w poszczególnych trymestrach
ciąży prezentuje rycina 2.

Rycina 3. prezentuje występowanie dolegli-
wości ciążowych w grupie kobiet ćwiczących
i niećwiczących w ciąży.

U kobiet aktywnych fizycznie średni przyrost
masy ciała wyniósł 13,2kg (±1,2 kg), u kobiet
nieaktywnych 19,7 kg (±1,4kg). Kobiety z gru-
py badanej w 90% korzystały z konsultacji
dietetyka. W grupie kontrolnej tylko 1 osoba
korzystała z konsultacji z dietetykiem z powo-

Tab. 1. Charakterystyka grupy badawczej i grupy kontrolnej

Zmienna Grupa N X Me Min Max SD

Wiek
[lata]

Badana 10 27,7 28 22 32 3,3

Kontrolna 10 30,2 30 25 35 2,9

Masa ciała
[kg]

Badana 10 58,4 59 53 63 3,2

Kontrolna 10 56,7 55 53 64 3,9

Wysokość ciała
[cm]

Badana 10 170 170 162  178 4,6

Kontrolna 10 168 166,5 162 178 5,6

BMI
[kg/m2]

Badana 10 20,19478 20,18612 19,84127 20,76125 0,307868

Kontrolna 10 20,06824 20,00863 19,83471 20,57613 0,225348

Ryc. 1. Korzyści wynikające z aktyw-
ności fizycznej w grupie badanej

du wystąpienia anemii w II trymestrze ciąży.
Wszystkie kobiety zarówno z grupy badanej
i grupy kontrolnej zrezygnowały z używek (al-
koholu i papierosów).

Dolegliwości bólowe kręgosłupa lędźwiowe-
go to częsty problem pojawiający się w ciąży.
W grupie kontrolnej ból odcinaka lędźwiowe-
go kręgosłupa pojawił się u wszystkich kobiet,
w grupie badanej u 50%. Kobiety ćwiczące
regularnie wskazywały aktywację mięśnia po-
przecznego brzucha oraz Kinesiology Taping,
jako najskuteczniejsze metody niwelowania
bólu.

W grupie badanej 100% kobiet urodziło
siłami natury, w tym u 30% wykonano nacię-
cie krocza, a wysiłek przy porodzie oceniały na
5 - 6 punktów w skali 0- 10. U żadnej rodzącej
nie stosowano farmakologii podczas porodu.
W grupie kontrolnej 40% kobiet urodziło siła-
mi natury, wszystkie rodzące miały wykonane
nacięcie krocza oraz korzystały ze wsparcia far-
makologicznego. Wysiłek przy porodzie ocenia-
ły kobiety na 9-10 punktów w skali 0-10.
Większość kobiet (60%) z grupy kontrolnej
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Ryc. 2. Preferowane formy aktyw-
ności fizycznej w poszczególnych
trymestrach ciąży w grupie badanej

Ryc. 3. Dolegliwości ciążowe w gru-
pie badanej i kontrolnej

przebyła poród drogą cięcia cesarskiego. Czas
trwania porodu u kobiet aktywnych fizycznie
był około 2-3 h krótszy w porównaniu do ko-
biet z grupy kontrolnej.

Rozstęp mięśnia prostego brzucha zaobser-
wowano u 30% kobiet z grupy badanej i 60%
kobiet z grupy kontrolnej. Wśród efektywnych
metod terapii kobiety z grupy badanej wymie-
niały indywidualny trening terapeutyczny z fi-
zjoterapeutą już w czasie ciąży.

DYSKUSJA
Większość międzynarodowych towarzystw me-
dycznych rekomenduje aktywność fizyczną
w ciąży o fizjologicznym przebiegu. W literatu-
rze występuje bardzo duże zróżnicowanie me-
todologiczne wśród badaczy tematu aktywno-
ści fizycznej kobiet w ciąży. Sass [9] podkreśla
w swoich badaniach oraz proponuje wykonanie
badań prospektywnych z użyciem obiektywnych
metod badawczych oceniając zachowania proz-

drowotne wśród kobiet ciężarnych. Brak danych
literaturowych dotyczących aktywności fizycz-
nej u kobiet z niefizjologicznym przebiegiem
ciąży. W badaniach naukowych, zwraca się
także uwagę na bierne podejście kobiet do sty-
lu życia w ciąży, co potwierdziły badania wła-
sne [7,9].

Royal College of Obtetricians and Gyneaco-
logists zaleca rozpoczęcie ćwiczeń od 15. minut
3. razy w tygodniu do 30. minut każdego dnia.
U kobiet aktywnych fizycznie poleca się konty-
nuacje treningów, z ewentualną kontrolą inten-
sywności oraz częstotliwości [10,11].

W świetle literatury najlepszym narzędziem
do subiektywnej oceny aktywności fizycznej jest
kwestionariusz Pregnancy Physical Acticvity
Questionnaire (PPAQ). Pozwala on na ocenę
całkowitej aktywności fizycznej w różnych dzie-
dzinach życia codziennego [12].

Zdecydowanie w ostatnich latach zwiększy-
ła się ilość proponowanych kobietom w ciąży
rodzajów aktywności fizycznej. American Col-
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lage of Obstetricians and Gynecologists 2015
(potwierdzone 2017) oprócz pływania, space-
rów, umiarkowanego aerobiku, ćwiczeń na
rowerku stacjonarnym, jogi oraz ćwiczenia pi-
lates dopuszcza bieganie i trening siłowy – po
konsultacji z lekarzem, o ile nie jest to aktyw-
ność fizyczna nowa dla ciężarnej. W badaniach
własnych największą popularnością cieszyło się
pływanie i spacery, a ciężarna, która trenowała
bieganie przed ciążą musiała zmodyfikować
jedynie intensywność treningu, natomiast nie
musiała z rezygnować. Z kolei American Colla-
ge of Sports Medicine 2014 odradza sporty si-
łowe. Szeroko rozumiana aktywność fizyczna
ciężarnych wymaga jednak usystematyzowania
[13,14].

Dolegliwości ciążowe (wymioty, nudności,
zmęczenie, zgaga, zaparcia, bezsenność, obrzę-
ki, żylaki, dolegliwości bólowe kręgosłupa lę-
dźwiowego) są często przyczyną rezygnacji
z ćwiczeń. W świetle literatury, aktywność fi-
zyczna jest jednym ze środków pomagających
zmniejszyć te negatywne objawy [15]. W bada-
niu własnym potwierdzono tę zależność - ko-
biety nieaktywne zdecydowanie częściej do-
świadczały dolegliwości ciążowych.

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne reko-
menduje u kobiet z prawidłową masą ciała przed-
ciążową (BMI 19,8 – 26kg/m2) przyrost masy
ciała 11,5 – 16 kg w ciąży. Dane literaturowe
potwierdzają większy wzrost masy ciała o 5 kg
u kobiet nieaktywnych fizycznie [16,17]. Po-
twierdziły to wyniki badań własnych.

Mechanizm stabilizacji kompleksu lędźwio-
wo – miedniczno – biodrowego w czasie ciąży
zostaje zaburzony, powodując nadmierne napię-
cie mięśniowo – powięziowe tej okolicy. Prze-
sunięcie środka ciężkości do przodu, rozciągnię-
cie mięśni brzucha, osłabienie mięśni grzbietu
oraz wzrost masy ciała to kolejne czynniki
przyczyniające się do pojawienia się dolegliwo-
ści bólowych dolnego odcinka kręgosłupa cię-
żarnych. Znajomość prawidłowej aktywacji
mięśnia poprzecznego brzucha, oraz wypraco-
wanie jego automatyzmu we wszystkich czyn-
nościach życia codziennego jest doskonałym
narzędziem niwelowania dolegliwości o charak-
terze przeciążeniowym. Bardzo ważna jest tak-
że odpowiednia praca przepony, której zada-
niem jest między innymi utrzymanie prawidło-
wego ciśnienia w jamie brzusznej. Rogala
w swoich badaniach zwróciła uwagę, iż zwykła
aktywność – typu spacer, czy pływanie, wyko-
nywane raz w tygodniu nie niweluje dolegliwo-
ści bólowych kręgosłupa lędźwiowego u kobiet

w ciąży [18]. Wydaje się, że problem dotyczy
nieodpowiedniej formy ćwiczeń oraz częstotli-
wości. Autorka potwierdziła, że ćwiczenia pod
kontrolą fizjoterapeuty u 72% badanych wywo-
łały poprawę samopoczucia, co także korespon-
duje z badaniami własnymi [18 – 21].

Bardzo istotnym elementem treningu prena-
talnego są ćwiczenia mięśni dna miednicy. Tre-
ning prenatalny polega przede wszystkim na
integracji aktywacji mięśni dna miednicy z od-
dechem, prawidłową postawą ciała oraz napię-
ciem innych mięśni głębokich, takich jak mię-
sień poprzeczny brzucha. Warto jednak podkre-
ślić, iż ciążowy trening dna miednicy to przede
wszystkim umiejętność ich rozluźniania i relak-
sacji. W literaturze często zwraca się także
uwagę na prawidłową edukację kobiet doty-
czącą aktywacji mięśni dna miednicy. Dostęp-
na literatura zwraca także uwagę na trójstop-
niową aktywacje mięśni dna miednicy, dającą
możliwość napięcia poszczególnych włókien,
aby uzyskać najpełniejsze włączenie wszystkich
jego warstw [22].

Systematyczna aktywność fizyczna wpływa
na przebieg ciąży, zakończenie w terminie,
rozwiązanie siłami natury, skrócenie czasu
porodu, mniejszy poziom lęku i stresu przed
porodem czy krótszy czas hospitalizacji, co
także zostało potwierdzone w badaniach wła-
snych w grupie kobiet aktywnych fizycznie.
W grupie kobiet nieaktywnych zdecydowanie
większy był odsetek ciąż rozwiązanych drogą
cięcia cesarskiego [23-29].

Rozejście mięśnia prostego brzucha (diasta-
sisrecti abdominis – DRA) to zaburzenie funk-
cjonalne i strukturalne pojawiające się w oko-
licy przedniej ściany brzucha. Ciąża ze wzglę-
du na zmiany w strukturze mięśni oraz powięzi
predysponuje do powstania tej dysfunkcji. Za-
leżność tą zauważono także badaniach wła-
snych. Należy podkreślić, iż zaburzenie to nie
dotyczy jedynie mięśnia prostego brzucha, ale
także złego wzorca oddechowego i postawy
ciała. Najczęściej po 35. tygodniu ciąży, u każ-
dej kobiety dochodzi do rozejścia mięśnia pro-
stego brzucha, a u większości z nich do pełnej
regeneracji dochodzi do roku czasu po poro-
dzie. Istnieje wiele metod terapeutycznych
mogących zminimalizować ryzyko dużego ro-
zejścia mięśnia prostego brzucha. Jedną z me-
tod jest Kinesiology Taping [22,30]. W projek-
cie badawczym kobiety ćwiczące wykorzysty-
wały metodę Kinesiology Tapingu, jako pro-
filaktyki rozejścia mięśnia prostego brzu-
cha.
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WNIOSKI
1. Aktywność fizyczna w ciąży wpływa pozy-

tywnie na jej przebieg, poród oraz szybszy
powrót do formy sprzed ciąży.

2. Aktywność fizyczna w ciąży prowadzona
pod kontrolą fizjoterapeuty, indywidualnie

dobrana do możliwości kobiety ciężarnej sta-
nowi istotny element zachowania zdrowia
matki i dziecka.

3. Kompleksowa opieka lekarza ginekologa,
położnej i fizjoterapeuty jest wskazana w pro-
gramie edukacyjnym kobiet w ciąży.
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