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Evaluation of exercise tolerance  
patients in cardiac rehabilitation 
D model based on 6 Minute Walk 
Test. Evaluation of the results of 
6-minute walk test depending on 
gender, age, left ventricular ejection 
fraction, the primary disease and 
BMI. Patients underwent assessment 
of Cardiac Rehabilitation Department 
in Szymbark in 2012 (80 people). 
Duration of rehabilitation for all 
patients was 21 days. The test was 
performed at the beginning and end 
of the cycle. Following the 3-week 
cardiac rehabilitation in the model 
D in a group of 80 patients with a 
mean age of 72 years achieved a 
statistically significant improvement 
in exercise capacity, expressed in 
the increase in test 6MWT distance 
by an average of 52 meters. In the 
study, men received final results 
statistically superior to women. The 
largest increase in the distance 
gained to patients after aortic valve 
prosthesis. People who are obese 
with a body mass index BMI over 
30 have an average trip distance 
underperform both at baseline, 
final, and in the resulting increase 
of the distance than those with a 
BMI under 30. Prevention of obesity, 
one of the modifiable risk factors for 
cardiovascular disease should be 
the goal of training during cardiac 
rehabilitation patient education.

Бєлава Лукаш, Прусик Катерина, 
Оссовскі Збігнєв, Кортас Якуб, Вех 
Моніка, Прусик Кристоф. Оцінка то-
лерантності в тестах кардіологічних 
пацієнтів, які пройшли реабілітацію 
за моделлю D на основі тесту 6-хви-
линного маршу. Метою роботи є оцінка 
толерантності в тестах кардіологічних 
пацієнтів, які пройшли реабілітацію 
за моделлю D на основі 6-хвилинного 
коридорного маршу. Оцінці піддані 80 
пацієнтів Відділу Кардіологічної Реа-
білітації в Шимбарку в 2012 році. Час 
продовження реабілітації всіх пацієнтів 
склав 21 день. Тест виконано на почат-
ку і кінці циклу. В результаті 3-щотиж-
невій кардіологічній реабілітації за мо-
деллю D отримано істотне статистичне 
поліпшення фізичної працездатності, 
яке виражено в прирості дистанції в се-
редньому на 52 метри в тесті 6MWT. В 
досліджуваній групі пацієнтів чоловіки 
отримали зрештою статистично кращий 
результат, чим жінки. Найбільший при-
ріст дистанції отримали пацієнти після 
операції заміни клапана аорти імплан-
тантом. Повні пацієнти з індексом маси 
тіла BMI більше 30 мали в середньому 
гірші результати подоланної дистанції 
однаковою мірою, як на початку екс-
перименту, так і по його закінченню у 
порівнянні з пацієнтами з BMI менше 
30. Тому необхідна відповідна освіта 
пацієнтів на тему протидії отилості, що 
визнана як модифікований чинник ризи-
ку серцево-судинних захворювань, яке 
повинно проводитись паралельно при 
кардіологічній реабілітації.

Белава Лукаш, Прусик Екатерина, Ос-
совски Збигнев, Кортас Якуб, Вех Мо-
ника, Прусик Кристоф. Оценка толе-
рантности в тестах кардиологических 
пациентов, которые прошли реабили-
тацию по модели D на основе теста 
6-минутного марша. Целью работы явля-
ется оценка толерантности в тестах кар-
диологических пациентов, которые прош-
ли реабилитацию по модели D на основе 
6-минутного коридорного марша. Оценке 
подданные 80 пациентов Отдела Кардио-
логической Реабилитации в Шимбарку в 
2012 году. Время продолжения реабили-
тации всех пациентов составило 21 день. 
Тест выполнен в начале и конце цикла. В 
результате 3-еженедельной кардиологиче-
ской реабилитации в модели D получено 
существенное статистическое улучшение 
физической работоспособности, выражен-
ное в приросте дистанции в среднем 52 
метра в тесте 6MWT.В исследуемой группе 
пациентов, мужчины получили в конечном 
итоге статистически лучший результат, чем 
женщины. Наибольший прирост дистанции 
получили пациенты после операции заме-
ны клапана аорты имплантантом. Полные 
пациенты с индексом массы тела BMI бо-
лее 30 имели в среднем худшие результаты 
преодолеваемой дистанции в одинаковой 
степени, как в начале эксперимента, так и 
по его окончанию в сравнении с пациента-
ми с BMI менее 30. Потому необходимо со-
ответствующее образование пациентов на 
тему противодействия тучности, признан-
ной в качестве модифицированного фак-
тора риска сердечно-сосудистых заболе-
ваний, которое должно быть параллельной 
целью в кардиологической реабилитации.

Keywords:
cardiac rehabilitation, 6-minute walk 
test, diseases of civilization, patient.
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Wstęp 1

Test 6-minutowego marszu – 6MWT (ang. 6 Minute 
Walk Test), nazywany jest również testem marszowym lub 
testem korytarzowym;  test wykorzystywany  najczęściej do 
określenia tolerancji wysiłku u chorych na choroby układu 
oddechowego, choć może też służyć do określenia poziomu 
wydolności u osób z chorobami układu krążenia [12]. 

 Test 6-minutowy powstał na podstawie testu 12-
minutowego chodu zaproponowanego przez McGavina. 
Został on pozytywnie przyjęty jako skuteczny w badaniu 
czynnościowym chorych z niewydolnością krążenia i z 
przewlekłą obturacyjną chorobą płuc [6,8]. Test  marszu  
sześciominutowego  to jeden  ze  sposobów  obiektywnej  
oceny sprawności  funkcjonalnej   pacjenta.  Pozwala na 
ocenę pracy  wszystkich  organów  i  układów  organizmu  
człowieka  zaangażowanych  podczas  wykonywania  
aktywności fizycznej  (układu  oddechowego,  sercowo-
naczyniowego,  krwi,  krążenia  obwodowego,  jednostek  
© Bielawa Łukasz, Prusik Katarzyna, Ossowski Zbigniew, Kortas 
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nerwowo-mięśniowych  i  metabolizmu  mięśni) [1]. U 
chorych z przewlekłą niewydolnością serca test ten ma 
wartość prognostyczną dotyczącą stopnia zaawansowania 
choroby i śmiertelności, zwłaszcza przy dystansie poniżej 
300 m [4,7,9,11].

Test 6MWT w 1993 r. został uznany przez Grupę 
Roboczą Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 
za test przydatny w klinice kardiologicznej [2]. Langenfeld 
i wsp. [5] użyli testu marszu do oceny chorych z 
rozrusznikiem serca, porównali jego wyniki z badaniami 
na cykloergometrze i bieżni. Uzyskano dobrą korelację 
wyników.

Cel pracy
Celem pracy jest ocena tolerancji wysiłkowej 

pacjentów kardiologicznych rehabilitowanych w modelu 
D na podstawie 6-minutowego marszu korytarzowego.

Materiał i metody badań
Materiał badawczy stanowili pacjenci Oddziału 

Rehabilitacji Kardiologicznej w Szymbarku, którzy po 
badaniu lekarskim przy przyjęciu, zostali zakwalifikowani 
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do wstępnej  oceny wydolności fizycznej na podstawie 
6MWT. Test wykonano następnego dnia po przyjęciu, 
wg obowiązujących standardów. Następnie badane osoby 
odbyły cykl wczesnej rehabilitacji kardiologicznej w 
modelu D (osoby o wskaźniku metabolicznym poniżej 
5 MET). Czas trwania rehabilitacji u wszystkich tych 
pacjentów wynosił 21 dni. W dniu poprzedzającym wypis 
wykonano końcowy test 6MWT. Badania przeprowadzono 
w 2012 roku.

Charakterystyka badanej grupy:
80 osób w wieku od 53 do 89 lat (M=72 lata, δ ± 8,01),• 
48 kobiet i 32 mężczyzn,• 
frakcja wyrzutowa lewej komory wynosiła od 25% do • 
65% (M=50%, δ ± 9,57),
wskaźnik BMI masy ciała wynosił: od 20 do 43 (M=28, • 
δ ± 4,76),

Charakterystykę badanej grupy w zależności od 
schorzenia prezentuje ryc. 1. 

Test został wykonany na korytarzu o długości 30 m; 
dystans marszu został oznaczony słupkami, a na trasie 
co 3 metry znajdowały się znaczniki odległości. Podczas 
badania użyto stopera oraz ciśnieniomierza lekarskiego. 
Przed rozpoczęciem testu badany odpoczywał w pozycji 
siedzącej przez 10 minut. Pacjentom zalecano również, aby 
na 2 godziny przed rozpoczęciem badania nie wykonywali 
intensywnych wysiłków. Jednocześnie poinstruowano 
badanych, aby w trakcie testu chodzili własnym tempem 
z możliwością zwolnienia lub zatrzymania się. Celem 
badania jest przejście jak najdłuższego odcinka. 

Wyniki badań
Podstawowym kryterium oceny testu 6MWT jest 

długość przebytego odcinka w określonym czasie. Dystans 
uzyskany w badaniu przed rozpoczęciem cyklu rehabilitacji 
wynosił od 126 do 567 metrów - średnio 309 metrów (δ 
± 83,18). Natomiast w badaniu końcowym wynik ten 
wahał się od 147 do 598 metrów, średnio 361 metrów, δ ±  
83,40 (Tab. 1). Uzyskana różnica w pokonanym dystansie 
wynosiła od 48 metrów do 205 metrów, średnio 52 metry 
(δ ± 47,88) i ta wartość jest istotna statystycznie przy p< 
0,0001. Odnotowano również wzrost średniej prędkości 
marszu o 0,5km/h (δ ± 0,002).

Powyższe wyniki wskazują na wartość prowadzonej 
rehabilitacji – pomimo stosunkowo krótkiego okresu 
treningu (3 tygodnie) uwidacznia się znaczący wzrost 
wydolności oraz ukształtowanie mechanizmów 
odpowiedzialnych za adaptację organizmu do wysiłku. 

Zgodnie z oczekiwaniami, mężczyźni w badaniu 
początkowym uzyskali wynik lepszy (320 m) niż kobiety 
(302 m). W badaniu końcowym dystans u kobiet wzrósł 
średnio o 41 m (343 m). Mężczyźni uzyskali w badaniu 
końcowym dystans 387 metrów, i jest on o 67 metrów  
lepszy niż przy przyjęciu. Wynik końcowy jest istotnie 
statystycznie lepszy zarówno u kobiet jak i u mężczyzn – 
różnice są istotnie statystycznie u obu grup na poziomie 
p<0,05 (Ryc. 2)

O ile wartości uzyskane w badaniu przy przyjęciu 
przez kobiety i mężczyzn nie różniły się istotnie (p=0,21), 
to w badaniu końcowym mężczyźni pokonali średnio 
dystans większy od kobiet o 26 m, co jest  różnicą istotną 
statystycznie (p=0,02).

Analizując wyniki  testu w zależności od wieku 
badanych, podzielono pacjentów na dwie grupy wiekowe: 
do 70 i powyżej 70 roku życia (dokonano takiego podziału 
ze względu na procesy inwolucyjne jakie zachodzą w 
organizmie człowieka po 70 r.ż.) W grupie pacjentów 
młodszych były 32 osoby (średnia wieku 64 lata, δ ± 
5,34), natomiast w grupie pacjentów starszych było 48 
osób(średnia wieku 77 lat, δ ± 4,04).

Grupa młodsza poprawiła swój dystans o 55 metrów, 
a grupa starsza o 50 metrów (Ryc. 3). Wyniki dla obu 
grup są zbliżone (9% różnica pomiędzy dystansami 
końcowymi), co może wskazywać na to, że w każdym 
wieku systematyczny wysiłek fizyczny przynosi wymierne 
efekty w postaci np. poprawy wydolności.

Dalsze analizy oparto o kryterium  wielkości frakcji 
wyrzutowej lewej komory serca. W celu zróżnicowania 
badanej grupy podzielono pacjentów do i powyżej 45% 
ze względu na niską wydolność u osób z frakcją poniżej 
45%. W grupie z frakcją wyrzutową poniżej 45% było 
18 osób;  zaś powyżej - 62 osoby. Dystans uzyskany w 
badaniu początkowym,  w badaniu końcowym oraz różnica 
w dystansie, nie różniły się istotnie dla tych dwóch grup. 
Zatem wielkość frakcji wyrzutowej nie różnicuje istotnie 
pacjentów od siebie.

Następnie poddano analizie  wyniki testu 6MWT, w 
zależności od choroby podstawowej. Uzyskany średni 
przyrost w badaniu końcowym dla poszczególnych grup 
prezentuje ryc. 4.

Wbrew oczekiwaniom lepsze wyniki uzyskali pacjenci 
po zabiegu wszczepienia protezy zastawki aortalnej dla 
których rokowanie dalszego procesu leczenia jest gorsze niż 
u pacjentów po zawale serca czy też CABG.  Zbyt małe grupy 
nie pozwalają na bardziej szczegółowa analizę danych. 

Istotnie statystyczną różnicę zanotowano w grupach  
pacjentów po zabiegu wszczepienia protezy zastawki 
aortalnej (AVR) i protezy zastawki mitralnej (MVR), ci 
ostatni, zgodnie z oczekiwaniami uzyskują najsłabsze 
wyniki – tolerancja wysiłku u osób z MVR jest dużo 
gorsza w porównaniu z pacjentami z AVR [3].

Analizowano również wyniki uzyskane w grupach 
osób otyłych i tych bez otyłości.  kryterium podziału 
badanej grupy był wskaźnik BMI do 30 (56 pacjentów) 
oraz powyżej 30,  (24 pacjentów). 

Wartości średnie  dystansu w badaniu początkowym,  
wynosiły odpowiednio 318 (δ ± 83,60) i 287 m (δ ± 
82,50),  zaś w  badaniu końcowym 372 (δ ± 77,79) i 335 
m (δ ± 79,43) (Ryc. 5). Uzyskane wyniki nie różnią się 
między sobą w sposób statystycznie istotny (p=0,21), 
chociaż obserwuje się znany z literatury trend: osoby z 
otyłością wykazują gorszą wydolność fizyczną w badaniu 
początkowym oraz uzyskują mniejszy przyrost wyniku w 
badaniu końcowym.

Podsumowanie i wnioski
Test marszu 6-minutowego to badanie wymagające 

prostego wyposażenia oraz minimalnych kosztów. Test 
jest łatwy do zrozumienia i wykonania przez osoby 
starsze. Dodatkową jego zaletą jest bezpieczeństwo, 
bez konieczności dodatkowych badań lekarskich, gdyż 
ryzyko nie jest większe niż w przypadku umiarkowanej 
aktywności fizycznej.
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Ryc. 1. Charakterystyka badanej grupy w zależności od schorzenia, które było przyczyną skie-
rowania pacjenta na rehabilitację kardiologiczną
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   AVR – wszczepienie protezy zastawki aortalnej  
CABG – pomostowanie aortalno-wieńcowe  
PCI – przez skórna interwencja wieńcowa  
MVR - wszczepienie protezy zastawki mitralnej

Tabela 1. Wyniki badań testu 6MWT badanej grupy.

        Wskaźniki              
statystyczne

Kolejne badanie        

M δ ± min. max. Średnia prędkość 
marszu

Przed cyklem 
rehabilitacji 309 m 83,18 m 126 m 567 m 3,1 km/h

Po cyklu rehabilitacji 361 m 83,40 m 147 m 598 m 3,6 km/h

Ryc.  2. Wyniki badań testu 6MWT  w zależności od płci.

450 
400 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
0  

[m]  

302 m  
343 m  

320 m  

Kobiety                                                    Mężczyźni  

387 m  

Badanie początkowe             Badanie końcowe  

Ryc.  3. Wyniki badań testu 6MWT w zależności od wieku.
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Na dzień dzisiejszy brak jest norm statystycznych 
tego testu dla populacji polskiej. Według autorów 
amerykańskich pokonanie dystansu mniejszego niż 320 
m oznacza znalezienie się w tzw. „strefie ryzyka”, czyli 
bardzo niski poziom sprawności fizycznej [10]. Średni 
dystans początkowy badanej grupy wynosił 309 m, 
natomiast końcowy 361 m, co może oznaczać, że pacjenci 
po przeprowadzonej rehabilitacji kardiologicznej w 
mniejszym stopniu zagrożeni są kolejnym incydentem 
sercowo-naczyniowym. 
1. W wyniku 3 tygodniowej rehabilitacji kardiologicznej 

w modelu D,  w grupie 80 pacjentów w średnim wieku 
72 lata, przy odchyleniu standardowym 8,01 uzyskano 
istotną statystycznie  poprawę wydolności fizycznej, 
wyrażoną w przyroście dystansu  w teście 6MWT 
średnio o 52 metry, przy odchyleniu standardowym 
47,88. 

2.  Mężczyźni uzyskali w badaniach początkowym i  
końcowym wyniki  statystycznie istotnie różny  od 
kobiet, zarówno pod względem pokonanego dystansu 

jak i uzyskanego przyrostu w stosunku do badania 
początkowego(M=26m, p=0,02 ).

3. Wiek pacjentów ani wielkość frakcji wyrzutowej lewej 
komory nie  różnicowały istotnie badanych w zakresie 
uzyskanych wyników w teście 6 MWT.

4. Największy przyrost wyniku uzyskali pacjenci po 
zabiegu wszczepienia protezy zastawki aortalnej a 
najniższy pacjenci po wszczepieniu protezy zastawki 
mitralnej.

5. Osoby otyłe o wskaźniku masy ciała BMI powyżej 30 
uzyskały średnio niższe wyniki w zakresie  pokonanego 
dystansu, zarówno w badaniu początkowym , 
końcowym oraz w uzyskanym przyroście dystansu 
niż osoby z BMI poniżej 30. Różnica nie jest istotna 
statystycznie.

6. Wskazujemy na pilną potrzebę prowadzenia  edukacji 
pacjentów w zakresie profilaktyki i prewencji nadwagi i 
otyłości, jako paralelnie przebiegającego z rehabilitacja 
kardiologiczna procesu,  uznając za ważne , ze jest ona 
jednym z modyfikowalnych czynników ryzyka chorób 
sercowo-naczyniowych. 

Ryc.  4. Wyniki badań testu 6MWT w zależności od schorzenia, które było przyczyną 
skierowania pacjenta na rehabilitację kardiologiczną:
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Ryc.  5. Wyniki badań testu 6MWT w zależności od wielkości BMI.
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