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Ruch jest naturalną, fizjologiczną potrzebą człowieka 

występującą w ciągu całego jego życia, a przejawiającą się przez 
różne formy aktywności. Powoduje on przyrost masy 
mięśniowej, korzystnie oddziałuje na układ oddechowy, 
krążenia, kostno - ~stawowy, pokarmowy. Aktywność ruchowa 
to niezbędna ilość ruchu - ćwiczeń fizycznych - potrzebna do 
rozwoju i zachowania zdrowia każdego człowieka. Prawidłowy 
przebieg procesów fizjologicznych i metabolicznych 
uwarunkowany jest koniecznością zapewnienia organizmowi 
człowieka optymalnej lub przynajmniej minimalnej ilości 
ruchu. Naturalna potrzeba ruchu, największa w dzieciństwie, z 
wiekiem maleje, lecz ciągle pozostaje ważnym czynnikiem 
utrzymania zdrowia, młodości i zapobiegania wszystkim 
chorobom cywilizacyjnym, wynikającym z zaburzeń przemiany 
materii - (cukrzycy, miażdżycy, chorobom serca i układu 
krążenia). 



Aktywność fizyczna – źródło 
zdrowia i dobrego samopoczucia
 Aktywność fizyczna jest jednym z ważniejszych czynników 

warunkujących zdrowie człowieka. Usprawnia ona 
funkcjonowanie wszystkich układów ludzkiego organizmu 
oraz zapewnia dobre samopoczucie. Systematyczne 
treningi zwiększają wydzielanie endorfin – hormonów 
zwanych hormonami szczęścia. Ograniczenie wysiłku 
fizycznego w pracy oraz w życiu codziennym 
doprowadziło do coraz większej plagi schorzeń zwanych 
potocznie chorobami cywilizacyjnymi. Dla własnego 
zdrowia warto niekiedy zrezygnować z windy lub 
samochodu i pokonać ten odcinek o własnych siłach. 
Myślę, że każdy z nas powinien zapamiętać zdanie, które 
mówi, że narząd nieużywany zanika.
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Brak aktywności fizycznej a układ 
oddechowy
 W ciągu dwóch tygodni przebywania w pozycji leżącej 

następuje zmniejszenie maksymalnej zdolności pobierania 
tlenu przez organizm (VO2 max) o około 25 – 30%. Brak 
ruchu powoduje także zwiększenie częstości oddechów, co 
jest wynikiem zmniejszenia się ilość tlenu, który przenika 
z płuc do krwi. Warto również zwrócić uwagę na to, iż 
zaprzestanie aktywności fizycznej przyczynia się do 
znacznego obniżenia objętości oddechowej płuc. Brak 
systematycznego wysiłku fizycznego pociąga za sobą 
mniejszą pracę mięśni oddechowych – mięśni 
międzyżebrowych, przepony oraz mięśni brzucha. 
Osłabienie wymienionych grup mięśniowych ogranicza, a 
w skrajnych przypadku wręcz uniemożliwia zdolność 
organizmu do oddychania torem brzusznym.



Brak aktywności fizycznej a aparat 
ruchu
 Już tylko kilkudniowe zaprzestanie aktywności fizycznej

powoduje zanik mięśni. Ponadto zmniejsza się także ich 
wrażliwość na insulinę, co powoduje ograniczenie 
zdolności tkanki mięśniowej do wychwytywania glukozy 
z krwi. Skutkuje to zwiększeniem ilości tkanki tłuszczowej 
w organizmie. Brak jakiegokolwiek wysiłku fizycznego
prowadzi do zwiększenia ilości wydalanych wraz z moczem 
jonów wapnia i fosforu. Następstwem tego procesu jest 
nasilająca się atrofia kości, czyli nic innego, jak ich zanik. 
Długotrwały brak aktywności fizycznej w znacznym 
stopniu zwiększa ryzyko wystąpienia osteoporozy.



Brak aktywności fizycznej a układ 
odpornościowy
 Niski poziom aktywności fizycznej lub jej całkowity 

brak zaburza funkcjonowanie układu 
odpornościowego człowieka. Zmniejszeniu ulegają 
zdolności bakteriobójcze skóry, a także właściwości 
fagocytarne granulocytów obojętnochłonnych. Warto 
również zwrócić uwagę na fakt, iż osoby regularnie 
ćwiczące rzadziej chorują i wykazują się znacznie 
większą odpornością.
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