
STRESZCZENIE 

Choroba niedokrwienna serca, jako przyczyna największej liczby zgonów wśród 

globalnej populacji, to problem nasilający się wraz z rozwojem cywilizacji. Skala tego 

problemu zmusza ludzkość do wzmożonej aktywności na polu propagowania skutecznych 

metod prewencji oraz niwelowania skutków choroby, która jeśli nawet nie doprowadza do 

śmierci, to w znacznej mierze upośledza sprawność i komfort życia osób nią dotkniętych. 

W celu ograniczenia postępów choroby i zmniejszenia śmiertelności z jej powodu 

wprowadza się kompleksową rehabilitację kardiologiczną opartą na ćwiczeniach fizycznych, 

farmakoterapii, psychoterapii, diecie oraz edukacji pacjentów. 

Celem niniejszej rozprawy jest ocena efektów kardiologicznej rehabilitacji 

uzdrowiskowej w oparciu o wyniki uzyskane za pomocą dwóch narzędzi: testu Astrand-

Rhyming oraz testu 6MWT (sześciominutowego marszu). Autor próbuje również 

odpowiedzieć na pytanie, czy na efekty rehabilitacji poddanych badaniom pacjentów mają 

wpływ ich zachowania zdrowotne oraz inne współistniejące u nich choroby.  

W pierwszej części rozprawy autor wprowadza w problematykę ChNS, skupiając się 

na modyfikowalnych czynnikach ryzyka tej choroby oraz na rehabilitacji kardiologicznej, 

której podstawowym elementem jest indywidualnie zaprogramowany trening fizyczny. 

Zaprezentowano tu rodzaje prób wysiłkowych, jakie wykorzystuje się w celu opracowania dla 

pacjenta odpowiedniego programu treningowego.  

Druga część pracy to omówienie metodologii badań własnych przeprowadzonych wśród 

chorych na ChNS, poddawanych rehabilitacji kardiologicznej. Badaniami objęto grupę 100 osób 

(70 mężczyzn i 30 kobiet) w wieku 43–71 lat, przebywających na trzytygodniowych turnusach 

rehabilitacyjnych w szpitalu kardiologicznym „Uzdrowiska Nałęczów” w ramach etapu II 

rehabilitacji kardiologicznej po przebytych zabiegach CABG i angioplastyki. Na badania własne 

złożyły się pomiary antropometryczne oraz próby wysiłkowe (testy Astrand-Rhyming i 6MWT) 

przeprowadzone dwukrotnie – na początku i końcu turnusu.  Zastosowano także autorski 

kwestionariusz badania określający cechy demograficzne badanej grupy, wiedzę badanych na 

temat choroby, ich zachowania zdrowotne oraz opinie na temat wpływu tych zachowań na 

zdrowie. Do materiałów badawczych dołączono także wybrane parametry medyczne badanych 

(m.in. klasyfikacja NYHA, rodzaj choroby wieńcowej, przebyte zabiegi, choroby 

współistniejące), a także program rehabilitacji fizycznej realizowany przez nich w trakcie 

turnusu. 

Prezentacja wyników badań stanowi treść trzeciej części rozprawy. Na początku 



przedstawiono deklarowane przez badanych zachowania zdrowotne (nawyki żywieniowe, 

spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, aktywność fizyczna) oraz ich opinie na temat wpływu 

tych zachowań na zdrowie człowieka. Jedynie w przypadku spożywania ryb odnotowano 

istotną statystycznie zależność – badani, którzy uważali, iż jest ono niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania organizmu, deklarowali częstsze ich spożycie niż osoby, w 

opinii których spożywanie ryb nie jest tak ważne. W pozostałych przypadkach zależność 

przekonania o wpływie zachowań zdrowotnych na stan zdrowia w stosunku do 

deklarowanego ich stosowania była nieistotna statystycznie. Kolejno ukazany jest problem, 

jak badani radzą sobie z emocjami oraz jak subiektywnie oceniają swój stan zdrowia. 

Wreszcie zaprezentowane zostają wyniki testów wysiłkowych (Astrand-Rhyming i 6MWT) 

wykonanych przed i po rehabilitacji. Obszerna analiza zależności tychże wyników od 

wielorakich czynników, takich jak zachowania zdrowotne, cechy antropometryczne oraz 

demograficzne i społeczne, zaawansowanie i inne parametry medyczne choroby wieńcowej, 

choroby współistniejące, prowadzi autora do konkluzji, iż nie wszystkie, lecz część 

z wymienionych czynników ma wpływ na wyniki testów. Osoby po zawale STEMI osiągnęły 

lepsze wyniki niż pacjenci, którzy przeszli zawał NSTEMI. Podobnie chorzy z klasy II 

NYHA wykazali się lepszymi wynikami niz ci z klasy III-IV NYHA. Choroby 

współistniejące również są przeszkodą w otrzymaniu lepszych wyników w testach – osoby z 

niedoczynnością lub nadczynnością tarczycy oraz cierpiący na POCHP uzyskiwały niższe 

wyniki niż badani, u których te choroby nie występują. Najmocniej jednak jakość wyników 

obniża obecność cukrzycy oraz  wysoki wskaźnik BMI. Często czynniki te idą w parze – 

chorzy na cukrzycę to przeważnie osoby z nadwagą lub otyłe. Ta grupa pacjentów osiągnęła 

gorsze wyniki testów, zarówno przed, jak i po rehabilitacji. Odnotowano też statystycznie 

istotne różnice w efektach rehabilitacji, z korzyścią dla osób bez cukrzycy i z wagą ciała  w 

normie. Ogólnie w obu korelujących ze sobą testach odnotowano wzrost wartości (w Astrand-

Rhyming śr. o 6,19%, w 6MWT śr. o 9,64%) oznaczający poprawę sprawności fizycznej 

pacjentów. 

W dalszej części rozprawy zestawiono rezultaty badań własnych z obecnymi 

w literaturze wynikami badań i opracowaniami innych autorów jako głos w dyskusji na temat 

chorób sercowo-naczyniowych i sposobów walki z nimi. Zwrócono uwagę na silny związek 

pomiędzy otyłością i cukrzycą a ChNS, czego odzwierciedleniem były gorsze wyniki badań 

pacjentów. Podkreślono wagę czynników psychospołecznych w chorobie oraz edukacji 

zdrowotnej opartej na poczuciu własnej skuteczności pacjentów w leczeniu. Dużo miejsca 

poświęcono porównaniu różnych rodzajów treningów mających poprawić wydolność 



fizyczną pacjentów oraz prób wysiłkowych do badania tejże wydolności, ze szczególnym 

uwzględnieniem wykorzystanych w badaniach własnych testów Astrand-Rhyming i 6MWT.  

Rozprawę kończy weryfikacja hipotez badawczych i sformułowanie wniosków, które 

potwierdzają pozytywne efekty kardiologicznej rehabilitacji uzdrowiskowej oraz skuteczność 

zastosowania testów Astrand-Rhyming i 6MWT w monitorowaniu postępów tejże. Nie udało 

się potwierdzić istotnego wpływu zachowań zdrowotnych i większości chorób 

współistniejących, poza cukrzycą oraz nadwagą/otyłością, na efekty rehabilitacji, jakkolwiek 

niewątpliwie powodują one osiąganie gorszych wyników przez osoby dotknięte ChNS. 

 


