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Annotation. Monika Niewiadomska, Marija Radzijewska. Use of physical activities in therapy of sick children by 
the diabetes of the first type. The physical activities is the very essential element of treatment of diabetes. The regular 
trainings favor supporting solid the settlement of diabetes from simultaneous visible decrease on insulin the demand. 
Before undertaking regular trainings child should be directed on indispensable defining his state of health investigations 
as well as you should qualify his shapes physical. After classifying to one should to choose the dose of physical effort 
very thoroughly and qualify his kind. The use of training at children in mould of different combinations of walk and the 
frequency  three time in week, it can profitably influence on work of heart and the lungs. In the article was shown, that 
if child exercised earlier this training hart rate should carry out 75% hart rate level max.  
Key words: physical activities, diabetes of first type, hart rate level  
Аннотация. Невядомска Моника, Радзиевска Мария. Использование физических нагрузок в терапии 
больных диабетом первого типа детского возраста. Физические нагрузки могут существенно повлиять на 
течение и компенсацию сахарного диабета первого типа. В статье приведены данные литературы о дозировании 
физических нагрузок в зависимости от уровня гликемиии и степени компенсации сахарного диабета. Перед 
назначением физических нагрузок ребенок больной инсулинзависимой формой сахарного диабета проходит 
кроме общепризнанных клинических тестов также и пробы с физической нагрузкой. В статье показано, что 
только дети, состояние здоровья которых в условиях физической нагрузки в степ-тесте и шестиминутном тесте 
в ходьбе, оценено позитивно могут принимать участие в тренировках. Сами занятия включают в себя игры 
малой интенсивности, ходьбу различного типа и упражнения в движении. Частота пульса у детей, допущенных 
к занятиям не должна превышать 75% от максимального уровня. 
Ключевые слова: физическая активность, сахарный диабет первого типа, уровень частоты сердечных 
сокращений. 
Анотація. Нєвядомска Моніка, Радзієвська Марія. Використання фізичних навантажень в терапії хворих 
на цукровий діабет першого типу у хворих дитячого віку. Фізичні навантаження можуть суттєво вплинути 
на стан здоров’я дітей, що хворіють на цукровий діабет першого типу. В статті наведені дані літератури про 
принципи дозування фізичних навантажень у дітей першого типу в залежності від рівня глікемії та ступня 
компенсації діабету. Перед призначенням занять з фізичними навантаженнями дитина хвора на цукровий діабет 
крім загально визнаних клінічних тестів, проходить також тести з фізичним навантаженням. В статі показано, 
що тільки діти, стан здоров’я яких в умовах степ-тесту та тесту з ходьбою протягом шести хвилин, оцінено 
позитивно можуть брати участь у заняттях. Самі заняття містять у собі ігри різної інтенсивності, різні типи 
ходьби та вправи в русі. Частота серцевих скорочень у дітей протягом тренування не повинно перебільшувати 
рівня 75% від максимального. 
Ключові слова: фізична активність, цукровий діабет першого типу, рівень частоти серцевих скорочень. 

 
Wysiłek fizyczny jest bardzo istotnym elementem leczenia cukrzycy. Jego prawidłowe dawkowanie u osób z 

cukrzyca typu I nierozerwalnie wiąże się z polepszeniem stanu zdrowia pacjenta [4,5, 14].  
Wiadomo, że do utylizacji glukozy z krwi większości organów i tkanek (w tym również mięśniowej) potrzebna 

jest insulina. Jednak pracujący mięsień jest zdolny do pochłaniania glukozy również w przypadku braku insuliny. W 
tkankach peryferyjnych przenikanie glukozy do wnętrza komórki następuje wskutek współdziałania insuliny z 
receptorami insulinowymi znajdującymi się na membranie. W wyniku tego współdziałania następuje aktywacja kilku 
rodzajów transporterów glukozy, których większość pozostaje pod kontrolą insuliny i jedynie dwa z nich są 
aktywowane przez wysiłek fizyczny, to znaczy są one wytwarzane oraz funkcjonują tylko w pracującym mięśniu. 
Dlatego systematycznie stosowany wysiłek fizyczny sprzyja podtrzymywaniu tego rodzaju transportu glukozy w takich 
ilościach, które są wystarczające do utylizacji glukozy przez mięśnie, co przejawia się obniżeniem jej poziomu we 
krwi.[2, 5, 14] 

Regularne treningi sprzyjają podtrzymywaniu stałego wyrównania cukrzycy z jednoczesnym widocznym 
zmniejszeniem zapotrzebowania na insulin ę, polepszają wymianę lipidową, mikrokrążenie, aktywują fibrynolizę, 
normalizują zwiększone wydzielanie katecholamin w odpowiedzi na sytuacje stresowe, co w konsekwencji zapobiega 
rozwojowi powikłań naczyniowych (angiopatii). U chorych zajmujących się regularnie kulturą fizyczną zauważono 
stabilizację i nawet regres powikłań naczyniowych cukrzycy.[1,2,3,4, 10, 12] 

Regularne ćwiczenia nie tylko zapobiegają, ale również pozytywnie wpływają na powstałe powikłania, zauważa 
się stabilizację i nawet regres powikłań naczyniowych, zmniejszenie o ponad 50% ryzyka choroby nadciśnieniowej, 
chorób sercowo-naczyniowych,  o 30-40 % zmniejszenie ryzyka chorób nowotworowych. Znacznie rzadziej notowane 
są depresje.[3] 

U chorych na cukrzycę po wpływem regularnego wysiłku fizycznego zauważalne jest zwiększenie wrażliwości 
na insulinę, polepszenie możliwości funkcjonalnych, polepszenie zdolności do wykonywania bez wysiłku czynności 
życia codziennego, polepszenie ogólnego stanu zdrowia, zmniejszenie ryzyka rozwoju choroby wieńcowej serca, 
zmniejszenie ryzyka śmierci wskutek ataku serca, zmniejszenie zapotrzebowanie serca na tlen w czasie wykonywania 
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wysiłku fizycznego, zmniejszenie adhezji erytrocytów, zmniejszenie prawdopodobieństwo powstania powstawania 
skrzepów krwi, długotrwałe zmniejszenie ryzyka rozwoju nadciśnienia, spadek podwyższonego ciśnienia tętniczego, 
zmniejszenie poziomu trójglicerydów [11, 13, 14].  

Stosowany wysiłek fizyczny reguluje również poziom cholesterolu tj. wpływa na wzrost koncentracji "dobrego" 
cholesterolu, to jest cholesterolu lipoproteidów o wysokiej gęstości, zmniejsza zawartość tłuszczu w organizmie, oraz 
zmniejsza ryzyko rozwoju osteoporozy [8, 9]. 

Możliwe powikłania, które są związane z wysiłkiem fizycznym, nie powinny być przeszkodą do jego 
stosowania. Obecnie udowodniono, że zachowanie odpowiednich środków ostrożności zapobiega rozwojowi powikłań. 
Opublikowane wstępne wyniki badań wykazują, że regularne ćwiczenia fizyczne nie tylko zapobiegają, lecz również 
pozytywnie wpływają na już istniejące powikłania i ich rozwój [1,2,4] 

Tak dalece skutki stosowania wysiłku fizycznego są możliwe do zaobserwowania tylko w przypadku określonej 
właściwej dawki wysiłku, co wiąże się z bardzo dokładnym zdiagnozowaniem stanu pacjenta.  

Przed przystąpieniem do ćwiczeń fizycznych należy wykonać niezbędne badania [2]: 
- zasięgnąć porady lekarza-diabetologa i lekarza rehabilitacji medycznej. 
- Dokonać pomiaru poziomu glikowanej hemoglobiny: 5-8 % - dobrze wyrównywana cukrzyca, 8-10 % - 

dostatecznie, 10-12 % - niedostatecznie wyrównana cukrzyca, ponad 12 % - niewyrównana cukrzyca. 
- Dokonać pomiar poziomu glukozy we krwi. 
- Wykonać analizę moczu. W przypadku poziomu cukru we krwi przekraczającego 14 mmol/l możliwe jest 

pojawienie się acetonu w moczu. 
- Wykonać badanie okulistyczne. 
- Przeprowadzić kontrolę ciśnienia tętniczego. 
- Ustalić godz. posiłku i inekcji insuliny przed podejmowanym treningiem  

Przed rozpoczęciem planu treningowego należy przeprowadzić próby wysiłku fizycznego w celu oceny 
możliwości kondycyjnych pacjenta.  

 Do oceny formy fizycznej pacjenta można zastosować test sześciominutowego chodu, gdzie po wykonanej 
próbie oceniamy tętno pacjenta, oraz jego wysiłek wg skali Borga (tab. 1). Ocenie podlega również  ilość metrów 
przebytych w ciągu sześciu minut. Uzyskany wynik zostaje zakwalifikowany  do określonej klasy funkcjonalnej wg 
amerykańskich standardów [2, 5].  

550 - 426 m - odpowiada chronicznej NS klasy funkcjonalnej I, 
425 - 300 m - odpowiada chronicznej NS klasy funkcjonalnej II, 
300 - 150 m - odpowiada chronicznej NS klasy funkcjonalnej III, 
< 150 m - odpowiada chronicznej NS klasy funkcjonalnej IV. 
Dzieci z uzyskana klasa funkcjonalną III lub IV nie kwalifikują się do podejmowania wysiłku fizycznego 

Tabela 1. 
Metoda oceny subiektywnego odczuwania intensywności wysiłku 

 Poziom wysiłku Odczucia organizmu 
6 W ogóle bez wysiłku Bardzo prosto, bez wysiłku 
8 Wyjątkowo lekko Normalne oddychanie, brak uczucia wysiłku w rękach lub nogach 
9 
10 

Bardzo lekko Nieduży wysiłek. Oddychanie głębsze. Powstaje odczucie, że 
mięśnie pracują 

11 
12 
13 

Trochę ciężko Średni wysiłek. Oddychanie częstsze i pogłębione. Odczuwalna 
jest praca mięśniowa. Można lekko się spocić  

14 
15 
16 

Ciężko Ciężka praca. Duszność pozwala jeszcze na mówienie. Czuje się, 
jak mocno bije serce. Pocenie się ++ 

17 
18 
19 

Bardzo ciężko 
Niezwykle ciężko 

Bardzo ciężka praca. Trudno mówić. Silna duszność. Mięśnie bolą. 
Pierś naprężoną. Pocenie się +++ 

20 Maksymalny wysiłek  
 

Powyższy test i ocena jego wyniku może być stosowana również u dzieci z cukrzyca typu I. Dzieci z uzyskanym 
wynikiem większym niż 12 wg skali Borga nie kwalifikują się do podejmowania wysiłku fizycznego. 

Podczas próby kontrolowane jest tętno pacjenta. Po zakończonym wysiłku tętno ćwiczącego nie może 
przekraczać wartości jego tętna maksymalnego, które wyliczamy wg wzoru  

HRmax = 220-wiek 
Innym rodzajem testu jaki można zastosować u pacjentów z cukrzyca jest test  chodzenia po schodach mających 

15 stopni x 3 w maksymalnie możliwym tempie. Do oceny pacjenta stosuje się zmodyfikowaną skalę Borga (tab.2), 
oraz ocenę tętna jak teście powyżej. 

Tabela 2 
Zmodyfikowana skala Borga. Skala odczuwanej duszności 
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Wskaźnik Opis 

0 Duszność nie występuje 

0.5 Wyjątkowo słaba 

1 Bardzo słaba 

2 Słaba 

3 Średnia 

4 Stosunkowo duża 

5 Duża 

6 - - 

7 Bardzo duża 

8 - - 

9 Niezwykle duża 

10 Maksymalna 

 
Uzyskanie przez dziecko wyniku powyżej 4 wg zmodyfikowanej skali Borga nie kwalifikuje go do 

podejmowania wysiłku fizycznego [2]. 
Po zakwalifikowaniu pacjentów do ćwiczeń należy bardzo starannie dobrać dawkę wysiłku fizycznego i określić 

jego rodzaj. Chorym na cukrzyce typu I zaleca się zastosowanie form wysiłku fizycznego dynamicznego o małej i 
średniej intensywności. Należy unikać wysiłku statycznego, ponieważ jego wykonanie powoduje gwałtowny wzrost 
ciśnienia krwi. Wskazane są ćwiczenia na basenie, chody, jazda na rowerze, ćwiczenia na sali gimnastycznej 
obejmujące najważniejsze grupy mięśniowe [2, 4].  

Zastosowanie wysiłku fizycznego jest zalecane u dzieci z cukrzyca typu I. Mimo iż u tych dzieci obserwuje się 
częste wahania glikemii, powinny one brać czynny udział w zajęciach sportowych. Ćwiczeniom tym powinna 
towarzyszyć stała kontrola stanu zdrowia. Dzieci te, bardzo często wykonując ćwiczenia fizyczne wymagają 
dodatkowych posiłków i uzupełniania p łynów [5-14]. 

Przykładem stosowania wysiłku fizycznego u dzieci z cukrzyca typu I mogą być zajęcia fizyczne oparte na 
chodzie. Ze względu na podniesienie atrakcyjności zajęć i zachęcenie dzieci do wykonywania ćwiczeń nie musza one 
odbywać się na bieżni.  

Opierając się na tradycyjnych pedagogicznych założenia i konstrukcji jednostki lekcyjne można dostosować ją 
do potrzeb dzieci chorych na cukrzycę. Wiele ćwiczeń, gier można wykonać w formie zabawowej, a istniejące elementy 
biegu zastąpić chodem. Takie  uczestniczenie dzieci zajęciach z uwzględnieniem krzywej wysiłku fizycznego i 
monitorowaniem tętna wpływa na transport glukozy z krwi do tkanek.  

Wskazane jest by zajęcia takie odbywały się 3 razy w tygodniu. Początkowo ich czas trwania powinien wynosić 
30 min., potem może zostać wydłużony do 45 min. W ciągu pierwszych dwóch tygodni zalecana jest obecność 
lekarza.[1, 2, 3] 

Badania pokazały, że poziom tętna pacjenta podczas wykonywania ćwiczeń ma istotny wpływ na poprawę pracy 
jego serca i płuc [2,3,4]. Idealny HR możemy wyliczyć wg wzoru Karvonena: 

HR w czasie treningu = (HR maks - HR spokoju) x 40-60% + HR spokoju. 
HR maks = 220 – wiek. 
HR spokoju = obudzić się rano bez budzika, nie wstając z pościeli policzyć puls przez jedną minutę. 
Lub wg wzóru Strunza: 
HR spokoju + (220 – ¾ wieku - HR spokoju) x 0,6 (dla osób bez przygotowania), x 0.65 (umiarkowane 

przygotowanie), x 0,7 (dobre przygotowanie). 
Jeśli dziecko ćwiczyło wcześniej to HR treningowe powinno wynosić 75% HRmax., a poziom odczuwania 

wysiłku wg skali Borga -13.  
Jeśli dziecko nie ćwiczyło to HR treningowe powinno wynosić 50-60% HR treningowego maksymalnego. 

Poziom odczuwania wysiłku według skali Borga – 12.[1,2] 
Po wykonanym wysiłku powinien nastąpić odpoczynek, w czasie którego, zachodzą procesy restytucyjne. 

Najbardziej rozpowszechniona formą jest odpoczynek bierny, który nie wymaga od pacjenta aktywności mięśniowej. 
Inną formą wypoczynku jest wypoczynek czynny, podczas którego następuje pobudzenie mięsni innych, 
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niepracujących wcześniej. Taka aktywność mięśniowa powoduje szybsze usuwanie kwasu mlekowego z organizmu, 
niż w czasie odpoczynku biernego [4,5] 
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