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I. WSTĘP  

Choroba Parkinsona (ang. Parkinson’s disease – skrót PD) jest przewlekłym, 

neurodegeneracyjnym schorzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Ocenia się, że PD 

dotyczy 0,3% populacji ogólnej. Najważniejszym czynnikiem ryzyka jest wiek. U 5-10% 

osób choroba ujawnia się przed 40 rokiem życia, jednak najczęściej objawy pojawiają się 

w 7 dekadzie życia (Skalska-Dulińska i wsp., 2014).  

Szacuje się, że w 10 najbardziej zaludnionych krajach świata na PD choruje ponad 

5 mln osób, a do 2030 roku liczba zdiagnozowanych pacjentów w tych krajach, wyniesie 

ponad 9 mln (Tillmann i wsp., 2017). Dane wskazują, iż na świecie na PD choruje ponad 

10 mln osób (Saeed i wsp., 2020), natomiast w 2040 roku szacowana liczba ma wynieść  

13 mln (Jankovic i Tan, 2020). 

Pacjenci z PD mają zwiększone ryzyko upadków w stosunku do ogólnej populacji 

osób starszych. Ocenia się, że każdego roku dozna upadku 45-68% osób z PD, natomiast  

u 50-86% osób będą one wielokrotne. U pacjentów z PD ryzyko upadków i złamań 

dynamicznie wzrasta już od 40 roku życia, znacznie szybciej niż u osób zdrowych. Liczba 

upadków wśród osób z PD jest dwukrotnie wyższa niż w ogólnej populacji osób starszych 

(Pelicioni i wsp., 2019). 

Klinicznie PD charakteryzuje się podstępnym początkiem. Objawy pojawiają             

się dopiero po uszkodzeniu około 60% neuronów dopaminowych i spadku stężenia 

dopaminy o około 60-80%. Najczęściej rozpoznanie choroby następuje, gdy zanik 

komórek istoty czarnej jest znaczny, a u pacjenta występują widoczne objawy uszkodzenia 

układu nerwowego (Krygowska-Wajs, 2006; Pasek i wsp., 2010).  

 Do klinicznych objawów ruchowych PD należą przede wszystkim: spowolnienie 

ruchowe (bradykinezja), drżenie spoczynkowe o częstotliwości 4-6HZ, sztywność 

mięśniowa, a także zaburzenia postawy, niestabilność posturalna oraz niesprawność chodu. 

Na początku objawy zazwyczaj pojawiają się po jednej stronie ciała. Postawa ciała 

charakteryzuje się sylwetką zgięciową, pochyleniem tułowia w przód, wysunięciem głowy 

i barków. Łokcie nieco odstają od tułowia natomiast przedramiona, stawy biodrowe  

i kolanowe ustawione są w zgięciu. Często obserwuje się także pochylenie ciała                   

w płaszczyźnie czołowej w stronę, po której dominują objawy (Skalska-Dulińska, 2014). 
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Etiologia PD nie jest znana, dlatego leczenie jest objawowe i ma na celu łagodzenie 

symptomów. Podstawową metodę leczenia stanowi farmakoterapia, oparta głównie na 

lewodopie lub agonistach dopaminy. Alternatywę do leczenia farmakologicznego, 

stanowią zaawansowane metody leczenia takie jak neurochirurgia, w tym szczególnie 

głęboka stymulacja mózgu. Wraz z rozwojem choroby skuteczność leczenia 

farmakologicznego zmniejsza się w stosunku do nasilających się objawów ruchowych. 

Pojawiają się także dodatkowe objawy, które są odpowiedzią na leczenie dopaminergiczne 

(Armstrong i Okun, 2020; Struensee i wsp., 2010). Niezbędnym uzupełnieniem leczenia, 

które przyczynia się do osiągnięcia tego celu jest rehabilitacja. Ważną formą usprawniania 

pacjentów jest leczenie ruchem, czyli kinezyterapia, która daje podstawy do dalszej 

rehabilitacji społecznej oraz zawodowej (Pasek i wsp., 2010). 

Kinezyterapia powinna skupiać się przede wszystkim na poprawie: postawy ciała, 

funkcji kończyn górnych, równowagi, chodu, fizycznej zdolności do aktywności            

oraz wydolności. Ze względu na specyfikę choroby, terapia ruchem koncentruje się w 

dużym stopniu na profilaktyce upadków, a także doskonaleniu parametrów chodu. Liczne 

prace wskazują, że terapia ruchem opóźnia narastanie zaburzeń ruchowych oraz wydłuża 

funkcjonalną niezależność pacjentów (Kawa i wsp., 2016; Kozak-Putowska  

i wsp., 2015). 

Badania przeprowadzone w latach 2009-2019 pokazują, że różne formy aktywności 

fizycznej przyczyniają się do poprawy sprawności motorycznej pacjentów,  

u których rozpoznano PD. Poza standardową kinezyterapią zastosowanie znajdują trening 

na bieżni i cykloergometrze (Frazzitta i wsp., 2009; Marusiak i wsp., 2015), Nordic 

Walking oraz marsz (Franzoni i wsp., 2017), a także Tai-Chi (Cheon i wsp., 2013), karate 

(Dahmen-Zimmer i Jansen, 2017), Mindfullness Yoga (Kwok i wsp., 2019), trening  

z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości (Yang. i wsp., 2016) czy muzykoterapia 

(Bukowska i wsp., 2016).  

Europejskie wytyczne dotyczące usprawniania osób z PD rekomendują taniec, jako 

terapię dla poprawy funkcjonalnej mobilności i równowagi (de Dreu i wsp., 2015). 

W ostatnich latach można zaobserwować wzrost zainteresowania wpływem terapii 

tańcem na objawy PD. Przykładami badań prowadzonych u osób z PD są porównane 

efekty zastosowania tango argentyńskiego w parach oraz indywidualnie (Hackney                    
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i Earhart, 2010); zestawienie wyniku terapii tańcem do grupy kontrolnej bez treningu 

(Duncan i Earhart, 2014; Foster i wsp., 2013) oraz porównanie tango do innych 

interwencji, jak np. tradycyjne ćwiczenia (Hackney i wsp., 2010). Przeprowadzono 

również badania porównawcze między zastosowaniem tango a innymi interwencjami 

tanecznymi, np. walc i foxtrot (Hackney i Earhart, 2009). W innych badaniach oceniono 

także zastosowanie tańca irlandzkiego (Volpe i wsp., 2013; Shanahan i wsp., 2017), tańca 

sardyńskiego (Solla i wsp., 2019), tańca towarzyskiego i latynoamerykańskiego (Hulbert i 

wsp., 2017; Kunkel i wsp., 2017), baletu (Houston i McGill, 2013) oraz turo (Lee i wsp., 

2018). 

Powyższy przegląd prac wykazał, iż terapie wybranymi tańcami są skuteczne jako 

uzupełnienie leczenia w poprawie chodu, stabilności posturalnej, poziomu aktywności,  

a także ograniczenia ryzyka upadków osób z rozpoznaną chorobą Parkinsona. Przegląd 

literatury pokazuje, że pozytywne efekty uzyskuje się zarówno w przypadku tańca 

indywidualnego, jak i w parach. Wyniki wskazują, iż poprawa może zostać utrzymana  

w badaniu follow-up wykonanym po miesiącu (Hackney i wsp., 2010). Autorzy badający 

wpływ terapii różnymi tańcami nie podają informacji na jakim poziomie intensywności 

odbywały się zajęcia. Literatura wskazuje natomiast, iż intensywne interwałowe ćwiczenia 

fizyczne, na przykład na bieżni poprawiają funkcje ruchowe oraz stabilność postawy  

u omawianej grupy pacjentów (Krygowska-Wajs i Fiszer, 2014). Ponadto, intensywne 

metody terapii są uznawane nie tylko za wykonalne, ale także bezpieczne i korzystne              

dla stanu funkcjonalnego pacjentów chorych na PD (Uhrbrand i wsp., 2015). W ocenie 

intensywności aktywności fizycznej osób z PD znajduje zastosowanie skala 

subiektywnego odczuwania wysiłku według Borga (Penko i wsp., 2017). W związku  

z powyższymi doniesieniami w metodyce badań własnych zostanie zastosowany 

intensywny wysiłek interwałowy. 

Mimo wzrastającej liczby badań wskazujących na znaczenie aktywności fizycznej 

dla zdrowia populacji ogólnej, a także dla osób z PD, ponad 50% ogólnej populacji nie 

osiąga zalecanych dziennych norm poziomu aktywności fizycznej. Liczba ta jest 

prawdopodobnie większa dla osób z PD, ponieważ szacuje się, iż dzienny poziom 

aktywności jest niższy niż u osób zdrowych. Pacjenci z PD mają tendencję                         

do pozostawania nieaktywnymi fizycznie, co najprawdopodobniej wynika ze strachu przed 
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upadkami. Konsekwencją tego jest pogorszenie sprawności fizycznej i wzrost ryzyka 

upadków. W związku z tym faktem ogromną rolę odgrywa między innymi różnorodność 

ćwiczeń ruchowych, dlatego ważne jest poszukiwanie nowych terapii, które będą 

atrakcyjną formą dla pacjentów (De Dreu i wsp., 2015; Earhart, 2009; Hackney i Earhart, 

2010; Kader i wsp. 2016). 

W rehabilitacji osób chorych na PD istotne jest stosowanie różnych bodźców,                    

w szczególności wzrokowych, dotykowych i dźwiękowych. Terapia tańcem nie tylko 

spełnia zalecenia programów rehabilitacji ruchem dla tych pacjentów, ale także jest 

oceniana jako przyjemna, motywująca i angażująca. Jedną z propozycji terapii mogą być 

tańce etniczne. Dotychczas nie stosowano w terapiach pacjentów chorych na PD 

połączenia różnych tańców etnicznych.  

Tańce etniczne są bezpośrednio związane ze środowiskiem z którego pochodzą,  

z jego tradycjami, wierzeniami oraz rozrywkami. Tańce etniczne są formą tanecznej 

zabawy, opartą na partnerstwie i zaufaniu, postrzeganą jako źródło radości i satysfakcji,  

a przede wszystkim możliwości powrotu do utraconych funkcji fizycznych i społecznych 

(Eyigor i wsp., 2009).  

Zastosowanie greckich tańców etnicznych w badaniach Kostić i współautorów  

u zdrowych kobiet w wieku 47-53 lata, poprawiło równowagę dynamiczną oraz statyczną 

(Kostić i wsp., 2015).  

Solla i współautorzy zastosowali sardyńskie tańce ludowe u pacjentów z PD. 

Badania wykazały poprawę w testach: 6MWT, BBS (ang. Berg Balance Scale), Five 

Times Sit-to-Stand Test, Test „wstań i idź” standaryzowanej mobilności (ang. Timed Up 

and Go Test), „Back Scratch Test” a także poprawę parametrów chodu. W badaniach, 

uzyskano też zmniejszenie się objawów niemotorycznych, tj. depresji, apatii oraz zaburzeń 

funkcji poznawczych. Taniec został oceniony przez autorów jako przyjemna, bezpieczna 

aktywność (Solla i wsp., 2019). 

W związku z potrzebą poszukiwania nowych form terapii osób z PD                      

oraz doniesieniami wskazującymi na pozytywny wpływ treningu interwałowego na objawy 

ruchowe, w badaniach własnych zastosowano autorską terapię z zastosowaniem różnych 

tańców etnicznych w protokole intensywnego treningu interwałowego. 
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II. CEL PRACY  

Celem pracy jest ocena zmian stabilności postawy stojącej oraz równowagi funkcjonalnej  

i chodu osób chorujących na PD po 10 tygodniowej terapii tańcami etnicznymi i 1 miesiąc 

po zakończeniu – grupa eksperymentalna. Ocenie poddano również wynik obserwacji 

10cio tygodniowego okresu bez terapii tańcem – grupa kontrolna.  

III. HIPOTEZY I PYTANIA BADAWCZE 

Intensywny trening interwałowy z zastosowaniem tańców etnicznych poprawia stabilność  

i mobilność pacjentów chorych na chorobę Parkinsona. 

Pytania badawcze: 

I. Jak zmienia się równowaga ciała i stabilność posturalna osób chorych na chorobę 

Parkinsona na podstawie oceny utrzymywania równowagi w pozycji stojącej oraz 

w testach funkcjonalnych po zastosowanej terapii? 

II.  Jak zmienia się sprawność i wydolność chodu osób chorych na chorobę Parkinsona 

po zastosowanej terapii? 

III. Czy i jak utrzymują się efekty zastosowanej terapii oceniane po 1 miesiącu od jej 

zakończenia? 

IV. MATERIAŁ I METODY BADAWCZE 

Badania do niniejszej dysertacji zostały przeprowadzone za zgodą Senackiej Komisji 

ds. Etyki Badań Naukowych przy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,              

nr 11/2018 z dnia 13/04/2018r. Projekt był dofinansowany ze środków przyznanych         

na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych służących rozwojowi 

młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w roku 2019. Badania 

wykonane zostały od kwietnia 2019r. do stycznia 2020r.  

Osoby badane 

Terapia i badania wszystkich uczestników odbywały się w Akademii Wychowania 

Fizycznego we Wrocławiu.  
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Badania przeprowadzono u osób mieszkających we Wrocławiu i jego okolicach.  

W celu zebrania grupy badanej ogłoszono rekrutację wykorzystując radio, telewizję, media 

społecznościowe, strony internetowe oraz ogłoszenie w prasie. Do udziału zaproszono 

także członków Koła Przyjaciół Ludzi z Chorobą Parkinsona we Wrocławiu. 

Do udziału w projekcie badawczym zgłosiły się 23 osoby obojga płci. Kwalifikacja 

do terapii i badań została przeprowadzona przez lekarza neurologa na podstawie kryteriów 

włączenia i wyłączenia. 

Kryteria włączenia do badań :  

• pacjenci obojga płci z rozpoznaniem idiopatycznej choroby Parkinsona,  

• wiek 50-70 lat, 

• postać choroby Parkinsona z dominującą sztywnością, spowolnieniem                          

i zaburzeniami chodu (ocenianymi w skali Webstera na 1-2 pkt.)  

• chorzy wyłącznie w II lub III stadium w skali Hoehn-Yahr, 

• niezależność w poruszaniu się, 

• osoby leczone farmakologicznie pozostające pod opieką neurologa, 

• krótka Skala Oceny Stanu Psychicznego (MMSE ) > 26, 

• pisemna zgoda pacjenta na udział w terapii i badaniu. 

Kryteria wyłączenia z badań: 

• niezdolność do samodzielnego poruszania się, 

•  schorzenia ograniczające zdolność pacjenta do udziału w treningach, wpływające 

na jego wydolność (choroby układu krążenia i oddechowego), na sprawność 

narządu ruchu (przebyte urazy, choroba zwyrodnieniowa stawów, choroby tkanki 

łącznej) oraz inne schorzenia neurologiczne zaburzające równowagę, 

•  ostre dolegliwości bólowe i stany nagłe uniemożliwiające ćwiczenia fizyczne, 

•  przewlekła farmakoterapia wpływająca na czynność ośrodkowego układu 

nerwowego (m.in. środki nasenne, uspokajające, neuroleptyki, leki 

przeciwpadaczkowe, psychostymulanty, przeciwbólowe),  

• krótka Skala Oceny Stanu Psychicznego (MMSE ) ≤ 26, 

• brak zgody na udział w badaniu lub możliwości w nim uczestniczenia. 
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Osoby badane wyraziły pisemną zgodę na udział w badaniach oraz zostały 

poinformowane, że mogą w dowolnym momencie wycofać się z udziału w projekcie bez 

podania przyczyny. Schemat kwalifikacji przedstawia poniższa rycina (ryc. 1). 

  

Ryc. 1. Schemat kwalifikacji uczestników do badań 

  

Charakterystyka grupy kontrolnej 

Osoby zakwalifikowane do grupy kontrolnej przeszły kwalifikację lekarską, 

badanie 1 oraz po 10 tygodniach badanie 2. Uczestnicy zostali poinstruowani, aby w miarę 

możliwości nie zmieniać codziennej aktywności w trakcie udziału w projekcie, nie 

zaczynać jakiejkolwiek kontrolowanej terapii oraz terapii tańcem. Zestawienie danych 

demograficznych, antropometrycznych i klinicznych grupy kontrolnej przedstawia tabela 

1. 
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Tabela 1 Zestawienie danych demograficznych, antropometrycznych i klinicznych grupy 

kontrolnej 

 

Charakterystyka grupy eksperymentalnej 

Na udział w grupie eksperymentalnej wyraziło zgodę 14 osób (w tym 11 osób, 

które uczestniczyły także w grupie kontrolnej). Warunkiem zakwalifikowania do grupy 

było uczestniczenie w 80% zajęć terapii tańcem. 

W grupie eksperymentalnej wykonano badanie 1 przed terapią oraz badanie 2 po 10 

tygodniach terapii tańcami etnicznymi. Po upływie 4 tygodni od zakończenia terapii 

wykonano badanie 3 (follow up).  Zestawienie danych demograficznych, 

antropometrycznych i klinicznych grupy eksperymentalnej oraz follow up zawierają 

kolejno tabele 2 oraz 3 (tab. 2; tab. 3).  

 

Tabela 2 Zestawienie danych demograficznych, antropometrycznych i klinicznych grupy 

eksperymentalnej 

Zmienna 
Grupa eksperymentalna; Statystyki opisowe  

Nważnych Średnia Mediana Minimum Maksimum Odch.std 

WIEK 14 67,36 66,50 58,00 77,00 5,71 

MASA CIAŁA 14 74,00 75,00 53,00 104,00 14,44 

WYSOKOŚĆ CIAŁA 14 163,29 163,50 145,00 180,00 8,45 

BMI 14 27,78 26,86 21,50 41,14 5,31 

WRS 14 12,79 12,50 9,00 19,00 3,14 

UPDRS 14 36,29 36,50 16,00 58,00 12,67 

H&Y 14 2,36 2,00 2,00 3,00 0,50 

CZAS TRWANIA CHOROBY 14 7,79 7,00 1,00 17,00 5,18 

Zmienna 
Grupa kontrolna; Statystyki opisowe  

Nważnych Średnia Mediana Minimum Maksimum Odch.std 

WIEK 14 65,64 66,50 49,00 76,00 6,87 

MASA CIAŁA 14 75,00 75,00 53,00 104,00 13,95 

WYSOKOŚĆ CIAŁA 14 165,79 166,00 155,00 180,00 7,16 

BMI 14 27,37 26,13 20,15 41,14 5,51 

WRS 14 12,86 12,50 9,00 19,00 3,28 

UPDRS 14 35,43 36,50 16,00 54,00 11,32 

H&Y 14 2,29 2,00 2,00 3,00 0,47 

CZAS TRWANIA CHOROBY 14 8,07 7,00 1,00 19,00 6,20 

 
 

MMSE 14 28,43 28,5 27,00 30,00 1,29 
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MMSE 14 28,71 29,00 27,00 30,00 1,27 

 

Tabela 3 Zestawienie danych demograficznych, antropometrycznych i klinicznych grupy 

biorącej udział w badaniu follow up 

Zmienna 
Grupa eksperymentalna; Pomiar = 3Statystyki opisowe  

Nważnych Średnia Mediana Minimum Maksimum Odch.std 

WIEK 11 67,45 66,00 58,00 77,00 6,49 

MASA CIAŁA 11 76,00 77,00 59,00 104,00 14,16 

WYSOKOŚĆ CIAŁA 11 164,36 165,00 145,00 180,00 9,21 

BMI 11 28,18 27,48 21,94 41,14 5,24 

WRS 11 12,36 12,00 9,00 16,00 2,80 

UPDRS 11 34,64 36,00 16,00 58,00 13,20 

H&Y 11 2,27 2,00 2,00 3,00 0,47 

CZAS TRWANIA CHOROBY 11 8,67 8,00 2,00 17,00 5,03 

MMSE 11 28,82 29,00 27,00 30,00 1,25 

 

Metody badań 

Kwalifikacja pacjentów do projektu badawczego  

Kwalifikacja pacjentów do projektu badawczego przeprowadzona została przez lekarza 

neurologa i psychologa. Zastosowane skale i testy: 

• Skala Hoehn i Yahr (skrót H&Y) przeprowadzona przez lekarza neurologa – 

pięciostopniowa skala oceniająca stopień zaawansowania choroby Parkinsona 

(Pasek i wsp., 2010). 

• Ujednolicona Skala Oceny Choroby Parkinsona (ang. Unified Parkinson’s Disease 

Rating Scale – skrót UPDRS) przeprowadzona przez lekarza neurologa – ocenia 

stopień zaawansowania choroby Parkinsona. Przeprowadzona została część III, 

zawierająca badanie układu ruchu (mobilność) (Pasek i wsp., 2010). 

• Krótka Skala Oceny Stanu Psychicznego (ang. Mini–Mental State Examination, 

skrót - MMSE) przeprowadzona przez psychologa - metoda przesiewowa 

pozwalająca na wstępną ocenę sprawności poznawczej pacjentów. Składa się  

z kilkunastu prób oceniających: orientację w miejscu i w czasie, zapamiętywanie            

3 wyrazów, uwagę i zdolność liczenia, przypominanie (odtwarzanie wcześniej 

zapamiętanych wyrazów po krótkim odstępie czasu), nazywanie dwóch 
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przedmiotów, wykonywanie poleceń słownych, pisanie i kopiowanie dwóch figur 

(Talarowska i wsp, 2011). 

• Skala Webstera (ang. Webster Rating Scale for Parkinson’s Disease, skrót - WRS) 

w zakresie oceny postawy i chodu – jest narzędziem oceniającym poziom 

deficytów oraz stopień zaawansowania choroby Parkinsona. Ocenia bradykinezję 

dłoni, sztywność, postawę ciała, ruch rąk towarzyszący chodzeniu, chód, drżączkę, 

mimikę, łojotok, mowę oraz samodzielność. Zaawansowanie symptomów oceniane 

jest w czterostopniowej skali od 0 do 3, gdzie 0 punktów oznacza brak objawów, 

natomiast 3 punkty oznaczają znaczne nasilenie symptomów (Biercewicz i wsp., 

2014). 

Ocena stabilności ciała oraz równowagi i chodu  

• Stabilografia statyczna  

Badanie stabilności podczas utrzymywania równowagi w pozycji stojącej 

przeprowadzone zostało na tensometrycznej platformie stabilograficznej POSTUROGRAF 

firmy Pro-Med. Jest to ilościowa metoda diagnostyczna pozwalającą na obiektywną ocenę 

stabilności ciała.  

Badana osoba stawała na platformie stabilograficznej bez obuwia w swobodnej, 

wyprostowanej pozycji. Stopy ustawione były w miejscach wyznaczonych na platformie, 

kończyny górne swobodnie opuszczone wzdłuż tułowia. Podczas badania wzrok pacjentów 

skierowany był na wprost przed siebie.  

Dokonane zostały pomiary:  

- stanie na twardym podłożu, oczy otwarte (OO – oczy otwarte), 

- stanie na twardym podłożu, oczy zamknięte (OZ – oczy zamknięte), 

- badanie koordynacji wzrokowo-ruchowej (SZ – sprzężenie zwrotne). 

 Pomiar stabilograficzny ze wzrokowo-ruchowym sprężeniem zwrotnym (świadomą 

kontrolą wzrokową) polega na obserwacji przez osobę znajdującą się na stabilografie 

punktu chwilowego położenia COP tej osoby, mapowanego na ekran komputera w postaci 

obiektu graficznego – kwadratu. 

Każdy 32 sekundowy pomiar przedzielony był krótką przerwą eliminującą dyskomfort 

wynikający z długiego stania na platformie. Badanie na platformie stabilograficznej 
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wykonano z asekuracją osoby badanej. Każde badanie wykonano jednorazowo,  

a rozpoczęcie następowało po komendzie „start”. 

• Skala równowagi Berg (ang. Berg Balance Scale, skrót -BBS) 

Skala równowagi Berg ocenia czternaście zadań z codziennych aktywności: zdolność 

do utrzymania pozycji siedzącej, przejście z siadu do stania, stanie ze stopniowym 

zmniejszaniem powierzchni podparcia, chód, sięganie, podnoszenie przedmiotów  

z podłogi, obracanie się o 360 stopni, wchodzenie na stopień, siadanie, przesiadanie się itd. 

Poszczególne zadania są uporządkowane w kolejności wykonania od najłatwiejszego do 

najtrudniejszego i oceniane w pięciostopniowej skali (0–4) (Szot i wsp., 2008). 

• Test „wstań i idź” standaryzowanej mobilności (ang. Timed Up and Go Test, 

TUG) 

Test polega na pomiarze czasu wykonania zadania: wstanie z pozycji siedzącej na 

krześle, przejście dystansu 3m zawrócenie i ponowne przyjęcie pozycji siedzącej. Czas 

mierzony był stoperem i podawany był w sekundach (Mathias i wsp., 1986).  

• Ocena poziomu tolerancji wysiłku - test 6 minutowy (ang. 6 Minute Walk Test, 

skrót - 6MWT) 

Dystans 20m został wyznaczony słupkami. Badany został poinstruowany, że 

wyznaczony odcinek będzie pokonywał wahadłowo w czasie 6 minut.  

• Dynamic Gait Index (skrót - DGI)  

Oceniono chód na ścieżce o długości około 6 metrów w 8 zadaniach: chodzenie z różną 

prędkością, chodzenie z równoczesnym obracaniem głowy w płaszczyźnie strzałkowej 

oraz czołowej, chodzenie z pokonywaniem przeszkód, obracanie się w trakcie chodzenia, 

wchodzenie i schodzenie ze schodów. Poszczególne zadania oceniane są w skali 0–3 

punktów, gdzie: 0 — poważne utrudnienie lub niemożność wykonania zadania, 1 — 

umiarkowane utrudnienie, 2 — minimalne utrudnienie, 3 — prawidłowe wykonanie 

zadania. Miarą oceny jest suma wyników uzyskanych we wszystkich zadaniach (Szot  

i wsp., 2008). 
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Ocena intensywności wysiłku podczas terapii tańcem: 

• Ocena intensywności wysiłku częstością skurczów serca (HR) w celu 

monitorowania intensywności wysiłku 

Ocena intensywności wysiłku częstością skurczów serca (HR) w trakcie wysiłku  

w odniesieniu do tętna maksymalnego (%HRmax) według wzoru: HRmax = 220 – wiek  

w latach. W związku z wysoką korelacją pomiarów wyniki zostały odniesione do skali 

subiektywnego odczuwania wysiłku według Borga. Do pomiaru częstości skurczów serca 

podczas zajęć zastosowano pulsometry firmy Polar (Penko i wsp., 2017; Plewa  

i Markiewicz, 2006). 

• Skala subiektywnego odczuwania wysiłku według Borga (ang. The Borg Scale 

of Perceived Exertion) w celu monitorowania intensywności wysiłku 

Jest to 20-stopniowa skala, mierząca stopień odczuwania wysiłku fizycznego. 

Została zastosowana w trakcie treningów, w celu dokonania oceny intensywności treningu. 

Zadana intensywność odpowiadała wysiłkowi bardzo ciężkiemu naprzemiennie  

z intensywnością ocenianą jako wysiłek niezbyt ciężki (Marusiak i wsp., 2015; Przysada  

i wsp. 2014). 

 Autorski program terapii tańcami etnicznymi 

Zajęcia terapii tańcem (60-minutowe) prowadzone przez wykwalifikowanego 

terapeutę odbywały się 2 razy w tygodniu. Terapia odbywała się w godzinach szczytu 

dawki przyjmowanych leków.  

Do udziału w projekcie zostali zaproszeni wolontariusze – studenci kierunku 

Terapia Zajęciowa Wydziału Fizjoterapii oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku  

w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wolontariusze uczestniczyli  

w zajęciach oraz asekurowali badanych podczas tańca. Aby zapewnić komfort badanych 

do udziału w zajęciach zaproszeni zostali również członkowie rodzin uczestników, którzy 

towarzyszyli im w tańcu. 

Przebieg zajęć: 

• 10 minutowa rozgrzewka,  
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• 40 minut interwału tanecznego z 8 naprzemiennymi okresami obciążenia  

i odpoczynku: 

o 3 minuty intensywnego tańca (na poziomie wysokiej intensywności 

ocenianej za pomocą pomiarów tętna w odniesieniu do wysiłku bardzo 

ciężkiego ocenianego w skali Borg),  

o 2 minuty spokojnego tańca (na poziomie niezbyt ciężkiej intensywności 

ocenianej za pomocą pomiarów tętna w odniesieniu do odpowiadającego 

poziomu wysiłku w skali Borg), 

• część końcowa - 10 minut. 

Aby umożliwić zastosowanie interwału, przed rozpoczęciem projektu zorganizowano 4 

dodatkowe zajęcia, podczas których uczestnicy zostali nauczeni podstawowych kroków 

tanecznych oraz zostali poinstruowani w jaki sposób powinni używać pulsometrów.  

Część główna, interwał taneczny z zastosowaniem następujących tańców etnicznych: 

• Promoroaga - rumuński energiczny górski taniec 

• Kos - grecki taniec chodzony w korowodzie 

• Syrtos – grecki taniec chodzony w korowodzie  

• Mikonos – grecki taniec chodzony w kole 

• Walenki – rosyjski taniec w dwóch kołach: zewnętrznym i wewnętrznym  

• Nigun Atik – izraelski taniec weselny w kręgu 

• Grecki podstawowy - taniec chodzony w korowodzie 

• Kwiat lotosu – indyjski relaksacyjny taniec chodzony bazujący na nauce 

oddechu. 

Terapię rozpoczęto po nauczeniu uczestników 4 układów tanecznych, po czym 

stopniowo włączano kolejne tańce. Kroki taneczne były powtarzalne oraz wykonywane            

do specjalnie wybranych utworów muzycznych. Każdy taniec, który koncentrował się                

na ruchach w jedną stronę był następnie wykonywany w drugą, aby zapewnić 

symetryczność ćwiczeń. Niekiedy podczas tańców uczestnicy trzymali się za ręce,              

dla bezpieczeństwa.  
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I 1. Metody statystyczne 

 Wyniki badań zostały zebrane w arkuszu kalkulacyjnym Excel, a następnie 

poddane zostały analizie statystycznej z zastosowaniem programu STATISTICA PL 

ver.13.1 z licencją dla AWF we Wrocławiu.  

W podstawowych charakterystykach opisowych dla cech mierzalnych wyznaczone 

zostały: średnia arytmetyczna, odchylenie standardowe, wartość minimum i maximum.  

W sytuacji gdy założenia do poprawnego stosowania analizy wariancji nie zostały 

spełnione albo budziły wątpliwości, dodatkowo obserwowano medianę oraz współczynnik 

zmienności. W takich sytuacjach wykonywano również nieparametryczny Test Kruskala-

Wallisa. 

Założenia do poprawnego stosowania parametrycznej wieloczynnikowej analizy 

wariancji zweryfikowano testem Levene’a i Shapiro-Wilka.  

Dla oceny zmian stabilności podczas utrzymywania równowagi w pozycji stojącej             

w analizie materiału brano pod uwagę 2 modele badawcze: 

• Do porównań istotności różnic w wynikach pomiędzy grupami eksperymentalną  

i kontrolną użyto analizę trzyczynnikową z czynnikami: „grupa” (kontrolna  

i eksperymentalna), „pomiar” (badanie 1 i 2), „warunek badania” (oczy otwarte, oczy 

zamknięte, sprzężenie zwrotne), 

• W drugim modelu wykonano dwuczynnikową analizę wariancji w grupie 

eksperymentalnej dla czynników „pomiar” (badanie 1, badanie 2, badanie 3 follow up) 

oraz „warunek badania” (oczy otwarte, oczy zamknięte, sprzężenie zwrotne). 

Dla oceny analizy równowagi i chodu wykonano : 

• Dwuczynnikową analizę wariancji z czynnikami: „grupa” (kontrolna  

i eksperymentalna), „pomiar” (badanie 1 i 2) do porównań istotności różnic                      

w wynikach pomiędzy grupami eksperymentalną i kontrolną, 

• W drugim modelu wykonano jednoczynnikową analizę wariancji w grupie 

eksperymentalnej dla czynników „pomiar” (badanie 1, badanie 2, badanie 3 follow up). 

We wszystkich modelach zastosowano wieloczynnikową analizę wariancji (dla 

parametrów zgodnych z rozkładem normalnym) lub Test Kruskala-Wallisa (dla zmiennych 

niezgodnych z rozkładem normalnym). Analizy uzupełniono o testy post hoc. 
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Do oceny przyrostów jednostkowych w badaniu postorograficznym w odniesieniu             

do badania 1 wyliczono deltę między badaniem 1 a 2 oraz zastosowano parametryczną 

analizę korelacji Pearsona.  

Wszystkie testy statystyczne weryfikowano przy założeniu poziomu istotności α=0,05. 

Prawdopodobieństwo testowe p(p-value) porównywano do poziomu istotności. Stąd,            

gdy p<0,05 wykazywano istotność statystyczną obserwowanego zjawiska. 

 

II  WYNIKI 

II 1.  Ocena zmian stabilności podczas utrzymywania równowagi w pozycji stojącej 

po terapii 

Dokonana analiza porównawcza parametrów przed i po terapii poszczególnych 

parametrów charakteryzujących stabilność wykazała istotne statystycznie różnice               

dla parametrów: średniego promienia wychyleń (R) oraz odchylenia standardowego 

średniego promienia (sdR). Dla pozostałych parametrów nie wykazano istotnej różnicy 

zarówno w zastosowanej trójczynnikowej analizie wariancji w ocenie różnic 

międzygrupowych, jak i w analizie dwuczynnikowej w ocenie różnic w trzech badaniach 

w grupie eksperymentalnej, dlatego, w celu wykazania zmian stabilności, wykorzystano 

średni promień wychyleń oraz odchylenie standardowe średniego promienia wychyleń. 

Analiza wartości średniego promienia wychyleń (R)  

W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie średnich wartości średniego promienia 

wychyleń w grupie kontrolnej oraz eksperymentalnej (tab. 4).  

 

Tabela 4 Zestawienie średnich wartości średniego promienia wychyleń (R) w grupie 

kontrolnej i eksperymentalnej w pomiarach przy oczach otwartych (OO), z oczami 

zamkniętymi (OZ) oraz w sprzężeniu zwrotnym (SZ) 

Zmienna 

Statystyki opisowe 

Grupa Pomiar 
Warunek 

badania 
Nważnych Średnia Minimum Maksimum Odch.std 

R Kontrolna 1 OO 14 4,885714 2,600000 8,200000 1,69427 

R Kontrolna 1 OZ 14 4,985714 2,200000 7,900000 1,573755 
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R Kontrolna 1 SZ 14 5,978571 2,400000 12,20000 2,913676 

R Kontrolna 2 OO 14 4,785714 1,700000 8,100000 1,979843 

R Kontrolna 2 OZ 14 4,864286 1,900000 9,800000 2,006377 

R Kontrolna 2 SZ 14 5,342857 2,200000 10,60000 2,58508 

R Eksperymentalna 1 OO 14 5,942857 2,600000 13,30000 3,00633 

R Eksperymentalna 1 OZ 14 5,75 2,500000 12,00000 2,692939 

R Eksperymentalna 1 SZ 14 6,471429 2,900000 15,70000 3,298818 

R Eksperymentalna 2 OO 14 4,542857 2,900000 8,100000 1,611361 

R Eksperymentalna 2 OZ 14 4,378571 2,200000 7,400000 1,532308 

R Eksperymentalna 2 SZ 14 5,621429 3,000000 10,00000 2,373306 

R Eksperymentalna 3 OO 11 4,9 3,000000 7,900000 1,538831 

R Eksperymentalna 3 OZ 11 4,372727 2,400000 5,900000 0,956129 

R Eksperymentalna 3 SZ 11 5,381818 2,200000 10,50000 2,642279 

 

Trójczynnikowa analiza wariancji wykazała, że czynnik główny „pomiar” 

wykazuje różnicę istotną statystycznie (tab. 5). Zastosowany test Duncana wykazał różnicę 

istotną statystycznie między badaniem 1 a badaniem 2, w postaci istotnego zmniejszenia 

się średniego promienia wychyleń w grupie eksperymentalnej, p=0,029. W grupie 

kontrolnej nie wykazano istotnej różnicy między pomiarami p=0,577 (tab. 6)  

Pozostałe czynniki główne („warunek badania” oraz „grupa”) nie wykazały istotnej 

statystycznie różnicy (tab. 5). Mimo, iż nie obserwuje się istotnej interakcji między 

czynnikami, w każdym w 3 warunków w grupie eksperymentalnej obserwuje się wyraźny 

trend zmian, polegający na zmniejszaniu się średniego promienia po zastosowanej terapii. 

W grupie kontrolnej zmiany są niewielkie i raczej przypadkowe (ryc. 2).  

Istnienie istotnych zmian dla czynnika głównego „pomiar” w którym brane są pod 

uwagę 42 pomiary oraz ich brak przy dla pozostałych czynników, biorąc pod uwagę spadki 

średnich w grupie eksperymentalnej we każdym z trzech warunków (dla każdego warunku 

po 14 pomiarów) może wskazywać, iż brak istotnych różnic w grupie eksperymentalnej 

wynika z małej liczebności grupy. 

  

Tabela 5 Trzyczynnikowa analiza wariancji średniego promienia wychyleń (R) dla 

czynników głównych: „grupa” (eksperymentalna i kontrolna); „pomiar” (badanie 1 i 2); 

„warunek badania” (oczy otwarte, oczy zamknięte i sprzężenie zwrotne) 

 Trzyczynnikowa analiza wariancji, zmienna R 
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 Efekt Grupa eksperymentalna i kontrolna 

SS 
 

Stopnie 

swobody 
 

MS 
 

F 
 

P 
 

Wyraz wolny 
 

4711,703 1 4711,703 853,9058 0,000000 

Grupa 
 

4,055 1 4,055 0,7349 0,392628 

Pomiar 
 

23,401 1 23,401 4,2409 0,041124 

Warunek badania 
 

26,186 2 13,093 2,3728 0,096572 

Grupa*Pomiar 
 

8,915 1 8,915 1,6156 0,205593 

Grupa*Warunek badania 
 

0,620 2 0,310 0,0562 0,945356 

Pomiar*Warunek badania 
 

0,000 2 0,000 0,0000 0,999968 

Grupa*Pomiar*Warunek badania 
 

2,630 2 1,315 0,2383 0,788263 

Błąd 
 

860,781 156 5,518   

 

Tabela 6 Zestawienie wyników testu Duncana średniego promienia wychyleń (R)                  

dla czynnika głównego – „pomiar” w grupie kontrolnej oraz eksperymentalnej 

 

Nr podkl. 

Test Duncana; zmienna R 

Przybliżone prawdopodobieństwa dla testów post hoc 

Grupa 
 

Pomiar 
 

{1} 

5,2833 
 

{2} 

4,9976 
 

{3} 

6,0548 
 

{4} 

4,8476 
 

1 
 

Kontrolna 1  0,577266 0,132347 0,427145 

2 
 

Kontrolna 2 0,577266  0,050151 0,769815 

3 
 

Eksperymentalna 1 0,132347 0,050151  0,029526 

4 
 

Eksperymentalna 2 0,427145 0,769815 0,029526  
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Ryc. 2 Zestawienie średnich wartości średniego promienia wychyleń (R) w grupie 

kontrolnej i eksperymentalnej w badaniu 1 (pomiar 1) i badaniu 2 (pomiar 2). A Bez 

uwzględnienia warunków pomiaru 2B Badanie w warunkach oczu otwartych (OO),  

z oczami zamkniętymi (OZ) oraz w sprzężeniu zwrotnym (SZ) 

Analiza odchylenia standardowego średniego promienia wychyleń (sdR)  

Wartości średniego odchylenia standardowego średniego promienia sdR w grupie 

kontrolnej i eksperymentalnej przedstawiono w tabeli 7 (tab. 7).  

 

Tabela 7 Zestawienie średnich wartości odchylenia standardowego średniego promienia 

(sdR) w grupie kontrolnej i eksperymentalnej w pomiarach przy oczach otwartych (OO),  

z oczami zamkniętymi (OZ) oraz w sprzężeniu zwrotnym (SZ) 

Zmienna 

Statystyki opisowe 

Grupa Pomiar 
Warunek 

badania 
Nważnych Średnia Minimum Maksimum Odch.std 

sdR Kontrolna 1 OO 14 2,672857 1,600000 4,340000 0,859485 

sdR Kontrolna 1 OZ 14 2,904286 1,420000 3,930000 0,803394 

sdR Kontrolna 1 SZ 14 3,702857 1,360000 8,780000 2,127861 

sdR Kontrolna 2 OO 14 2,913571 0,990000 4,760000 1,357025 

sdR Kontrolna 2 OZ 14 2,776429 0,900000 5,650000 1,122501 

sdR Kontrolna 2 SZ 14 3,185714 1,290000 8,750000 1,955598 

sdR Eksperymentalna 1 OO 14 3,276429 1,250000 6,990000 1,478391 

sdR Eksperymentalna 1 OZ 14 3,397857 1,590000 6,530000 1,479996 

sdR Eksperymentalna 1 SZ 14 3,812143 1,470000 10,95000 2,312345 

sdR Eksperymentalna 2 OO 14 2,497143 1,320000 4,200000 0,802797 

sdR Eksperymentalna 2 OZ 14 2,595 1,250000 4,760000 1,031733 



20 

 

sdR Eksperymentalna 2 SZ 14 3,104286 1,600000 5,990000 1,247291 

sdR Eksperymentalna 3 OO 11 2,742727 1,620000 4,510000 0,892413 

sdR Eksperymentalna 3 OZ 11 2,48 1,790000 3,530000 0,477556 

sdR Eksperymentalna 3 SZ 11 3,278182 1,230000 6,630000 1,677592 

 

Trójczynnikowa analiza wariancji wykazała, że czynnik główny „pomiar” istotnie 

różni badanych, p=0,049 (tab. 8). Testem Duncana wykazano różnicę istotną statystycznie 

między badaniami w grupie eksperymentalnej p=0,027. Po terapii obserwuje się istotnie 

mniejsze odchylenie standardowe średniego promienia sdR (ryc. 3). W grupie kontrolnej 

nie wykazano istotnej różnicy między pomiarami, p=0,113 (tab. 9). 

 Pozostałe czynniki główne („warunek badania” oraz „grupa”) nie różnią badanych 

istotnie (tab. 8). Mimo tego, zauważa się w grupie eksperymentalnej w każdym                    

z 3 warunków badań wyraźny trend zmian, polegający na zmniejszaniu się wartości 

średniej odchylenia standardowego średniego promienia sdR, co oznacza mniejszą 

zmienność rozkładu po zastosowanej terapii. W grupie kontrolnej kierunek zmian jest 

różny i raczej przypadkowy (ryc. 3). 

 Istnienie istotnych zmian dla czynnika głównego „pomiar” w którym brane 

są pod uwagę 42 pomiary oraz ich brak przy dla pozostałych czynników, biorąc pod uwagę 

spadki średnich w grupie eksperymentalnej we każdym z trzech warunków (dla każdego 

warunku po 14 pomiarów) może wskazywać, iż brak istotnych różnic w grupie 

eksperymentalnej wynika z małej liczebności grupy. 

 

Tabela 8 Trzyczynnikowa analiza wariancji odchylenia standardowego średniego 

promienia (sdR) dla czynników głównych: „grupa” (eksperymentalna i kontrolna); 

„pomiar” (badanie 1 i 2); „warunek badania” (oczy otwarte, oczy zamknięte i sprzężenie 

zwrotne) 

 

Efekt 

Trzyczynnikowa analiza wariancji, zmienna sdR 

Grupa eksperymentalna i kontrolna 

SS 
Stopnie 

swobody 
MS F P 

Wyraz wolny 1583,260 1 1583,260 735,6731 0,000000 

Grupa 0,324 1 0,324 0,1506 0,698455 

Pomiar 8,469 1 8,469 3,9352 0,049040 
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Efekt 

Trzyczynnikowa analiza wariancji, zmienna sdR 

Grupa eksperymentalna i kontrolna 

SS 
Stopnie 

swobody 
MS F P 

Warunek badania 12,389 2 6,195 2,8784 0,059218 

Grupa*Pomiar 4,149 1 4,149 1,9277 0,166994 

Grupa*Warunek badania 0,142 2 0,071 0,0330 0,967528 

Pomiar*Warunek badania 0,830 2 0,415 0,1929 0,824786 

Grupa*Pomiar*Warunek 

badania 

1,215 2 0,607 0,2822 0,754479 

Błąd 335,731 156 2,152   

 

 

Tabela 9 Zestawienie wyników testu Duncana odchylenia standardowego średniego 

promienia (sdR) dla czynnika głównego – „pomiar” w grupie kontrolnej                           

oraz eksperymentalnej 

 

Nr podkl. 

Test Duncana; zmienna sdR  

Przybliżone prawdopodobieństwa dla testów post hoc 

Grupa Pomiar 
1 

3,0933 

2 

2,9586 

3 

3,4955 

4 

2,7321 

1 Kontrolna 1  0,673785 0,209051 0,290494 

2 Kontrolna 2 0,673785  0,113420 0,479383 

3 Eksperymentalna 1 0,209051 0,113420  0,027428 

4 Eksperymentalna 2 0,290494 0,479383 0,027428  

 

 

Ryc. 3 Zestawienie średnich wartości odchylenia standardowego średniego promienia 

(sdR) w grupie kontrolnej i eksperymentalnej w badaniu 1 (pomiar 1) i badaniu 2 (pomiar 
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2). 3A Bez uwzględnienia warunków pomiaru 3B Badanie w warunkach oczu otwartych 

(OO), z oczami zamkniętymi (OZ) oraz w sprzężeniu zwrotnym (SZ) 

II 2.  Wynik badania stabilograficznego po 4 tygodniach od zakończenia terapii 

Analiza wartości średniego promień wychyleń (R)  

W analizie grupy eksperymentalnej wykazano brak istotnej różnicy między badaniami 

2 oraz 3 dla wszystkich trzech czynników głównych – „pomiar”, „warunek badania”            

oraz „grupa”. Nie wykazano istotnej interakcji między czynnikami (tab. 10, tab. 11). 

Między pomiarem 2 a 3 kierunek zmian jest różny i raczej przypadkowy (ryc. 10). 

 

Tabela 10 Dwuczynnikowa analiza wariancji średniego promienia wychyleń (R) w grupie 

eksperymentalnej dla czynników głównych: „pomiar” (badanie 1 i 2); „warunek badania” 

(oczy otwarte, oczy zamknięte i sprzężenie zwrotne) 

 

Efekt 

Dwuczynnikowa analiza wariancji, zmienna R 

Grupa eksperymentalna 

SS 
Stopnie 

swobody 
MS F p 

Wyraz wolny 3198,537 1 3198,537 582,1622 0,000000 

Pomiar 38,200 2 19,100 3,4764 0,034422 

Warunek badania 19,944 2 9,972 1,8150 0,167766 

Pomiar*Warunek 

badania 

1,937 4 0,484 0,0881 0,985981 

Błąd 593,377 108 5,494   

 

Tabela 11 Zestawienie wyników testu Duncana średniego promienia wychyleń (R)               

dla czynnika głównego – „pomiar” w grupie eksperymentalnej 

 

Nr podkl. 

Test Duncana; zmienna R 

Przybliżone prawdopodobieństwa dla testów post hoc 

Grupa eksperymentalna 

Pomiar 
1 

6,0548 

2 

4,8476 

3 

4,8848 

1 1  0,033617 0,030770 

2 2 0,033617  0,944656 

3 3 0,030770 0,944656  
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Ryc. 4 Zestawienie średnich wartości średniego promienia wychyleń (R) w grupie 

eksperymentalnej w badaniu 1 (pomiar 1), badaniu 2 (pomiar 2) oraz badaniu 3 follow up 

(pomiar 3) 4A Badanie bez uwzględnienia warunków pomiaru 4B Badanie w warunkach 

oczu otwartych (OO), z oczami zamkniętymi (OZ) oraz w sprzężeniu zwrotnym (SZ) 

 

Analiza odchylenia standardowego średniego promienia wychyleń (sdR)  

W analizie grupy eksperymentalnej wykazano brak istotnej różnicy między badaniami 

2 oraz 3, dla wszystkich trzech czynników głównych – „pomiar”, „warunek badania”            

oraz „grupa”. Nie wykazano istotnej interakcji między czynnikami (tab. 12, tab. 13). 

Między pomiarem 2 a 3 kierunek zmian jest różny i raczej przypadkowy (ryc. 11). 

 

Tabela 12 Dwuczynnikowa analiza wariancji odchylenia standardowego średniego 

promienia (sdR) w grupie eksperymentalnej dla czynników głównych: „pomiar” (badanie 1 

i 2); „warunek badania” (oczy otwarte, oczy zamknięte i sprzężenie zwrotne) 

 

Efekt 

Dwuczynnikowa analiza wariancji, zmienna sdR  

Grupa eksperymentalna 

SS 
Stopnie 

swobody 
MS F P 

Wyraz wolny 1053,698 1 1053,698 549,1524 0,000000 

Pomiar 14,096 2 7,048 3,6732 0,028620 

Warunek badania 8,246 2 4,123 2,1488 0,121581 

Pomiar*Warunek 

badania 

0,701 4 0,175 0,0913 0,985022 

Błąd 207,227 108 1,919   
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Tabela 13 Zestawienie wyników testu Duncana odchylenia standardowego średniego 

promienia (sdR) dla czynnika głównego – „pomiar” w grupie eksperymentalnej 

 

Nr podkl. 

Test Duncana; zmienna sdR  

Przybliżone prawdopodobieństwa dla testów post hoc 

Grupa Eksperymentalna 

Pomiar 
1 

3,4955 

2 

2,7321 

3 

2,8336 

1 1  0,022899 0,038469 

2 2 0,022899  0,748601 

3 3 0,038469 0,748601  

 

 

 

Ryc. 5 Zestawienie średnich wartości odchylenia standardowego średniego promienia 

(sdR) w grupie eksperymentalnej w badaniu 1 (pomiar 1), badaniu 2 (pomiar 2) oraz 

badaniu 3 follow up (pomiar 3) 5A Badanie w warunkach oczu otwartych (OO), z oczami 

zamkniętymi (OZ) oraz w sprzężeniu zwrotnym (SZ) 

  

II 3.  Ocena równowagi i chodu po terapii 

Ocena równowagi skalą Berg (BBS) 

 Wykonana dwuczynnikowa analiza wariancji wskazuje na istotne różnice dla obu 

czynników głównych, jak i na istotne interakcje między czynnikami (tab. 14).  

Obserwuje się istotny wzrost średnich wartości wyniku oceny BBS w grupie 

eksperymentalnej, p = 0,004 oraz brak istotnych różnic w grupie kontrolnej, p=0,878.            

W obu grupach średni wynik w badaniu 1 wskazywał na niezależność w poruszaniu się 
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(ryc. 12). W grupie eksperymentalnej po zakończeniu terapii uzyskano istotny wzrost 

wyniku BBS, co oznacza zwiększenie niezależności w zadaniach codziennych 

wymagających zdolności równowagi (tab. 15). 

 

Tabela 14 Dwuczynnikowa analiza wariancji wyniku BBS dla czynników głównych: 

„grupa” (eksperymentalna i kontrolna); „pomiar” (badanie 1 i 2) 

 

Efekt 

Dwuczynnikowa analiza wariancji, zmienna BBS  

Grupa eksperymentalna i kontrolna 

SS 
Stopnie 

swobody 
MS F p 

Wyraz wolny 153930,3 1 153930,3 25666,80 0,000000 

Grupa 31,5 1 31,5 5,25 0,025996 

Pomiar 25,8 1 25,8 4,30 0,043092 

Grupa*Pomiar 34,6 1 34,6 5,76 0,019965 

Błąd 311,9 52 6,0   

 

Tabela 15 Zestawienie wyników testu Duncana wyniku BBS w grupie kontrolnej          

oraz eksperymentalnej 

 

Nr 

podkl. 

Test Duncana; zmienna BBS 

Przybliżone prawdopodobieństwa dla testów post hoc 

Grupa Pomiar 
1 

51,786 

2 

51,571 

3 

51,714 

4 

54,643 

1 Kontrolna 1  0,829644 0,938871 0,003384 

2 Kontrolna 2 0,829644  0,878032 0,002955 

3 Eksperymentalna 1 0,938871 0,878032  0,003670 

4 Eksperymentalna 2 0,003384 0,002955 0,003670  
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Ryc. 6 Zestawienie średnich wartości wyniku BBS w grupie kontrolnej  

i eksperymentalnej w badaniu 1 (pomiar 1) i badaniu 2 (pomiar 2)  

 

Ocena testu standaryzowanej mobilności TUG 

 Dwuczynnikowa analiza wariancji wskazuje na istotne różnice dla obu czynników 

głównych. Nie obserwuje się istotnych interakcji między czynnikami (tab. 16).  

Obserwuje się istotne obniżenie średnich wartości wyniku TUG w grupie 

eksperymentalnej, p = 0,002 oraz brak istotnych różnic w grupie kontrolnej, p=0,805 (tab. 

16, tab. 17). W obu grupach średni wynik testu poniżej 10 sekund w badaniu 1 wskazywał 

na średnie ryzyko upadków (ryc. 13). Istotna poprawa średnich w grupie eksperymentalnej 

po zakończeniu terapii oznacza powrót do normy (małe ryzyko upadków). 

 

Tabela 16 Dwuczynnikowa analiza wariancji w wyniku TUG dla czynników głównych: 

„grupa” (eksperymentalna i kontrolna); „pomiar” (badanie 1 i 2) 

 

Efekt 

Dwuczynnikowa analiza wariancji, zmienna TUG  

Grupa eksperymentalna i kontrolna 

SS 
Stopnie 

swobody 
MS F p 

Wyraz wolny 6635,569 1 6635,569 1687,009 0,000000 

Grupa 23,509 1 23,509 5,977 0,017921 

Pomiar 30,730 1 30,730 7,813 0,007251 

Grupa*Pomiar 14,760 1 14,760 3,753 0,058168 

Błąd 204,533 52 3,933   
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Tabela 17 Zestawienie wyników testu Duncana wyniku TUG w grupie kontrolnej          

oraz eksperymentalnej 

 

 

Nr 

podkl. 

Test Duncana; zmienna TUG 

Przybliżone prawdopodobieństwa dla testów post hoc 

Grupa Pomiar 
1 

11,761 

2 

11,306 

3 

11,492 

4 

8,9833 

1 Kontrolna 1  0,572449 0,721236 0,000973 

2 Kontrolna 2 0,572449  0,805416 0,003279 

3 Eksperymentalna 1 0,721236 0,805416  0,002199 

4 Eksperymentalna 2 0,000973 0,003279 0,002199  

 

 

Ryc. 7 Zestawienie średnich wartości wyniku TUG w grupie kontrolnej  

i eksperymentalnej w badaniu 1 (pomiar 1) i badaniu 2 (pomiar 2) 

 

Ocena poziomu tolerancji wysiłku – test 6 minutowy (6MWT) 

 Dwuczynnikowa analiza wariancji wskazuje na istotne różnice dla obu czynników 

głównych, obserwuje się także istotne interakcje między czynnikami (tab. 18).  

Obserwuje się istotny wzrost średnich wartości wyniku oceny 6MWT w grupie 

eksperymentalnej, p = 0,0001 oraz brak istotnych różnic w grupie kontrolnej, p=0,936 (tab. 

19). W grupie eksperymentalnej po zakończeniu terapii uzyskano średnio wzrost 

pokonanego dystansu o 115,72 m, co oznacza zwiększenie tolerancji wysiłku (ryc. 14). 
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Tabela 18 Dwuczynnikowa analiza wariancji wyniku 6MWT dla czynników głównych: 

„grupa” (eksperymentalna i kontrolna); „pomiar” (badanie 1 i 2) 

 

Efekt 

Dwuczynnikowa analiza wariancji, zmienna 6MWT  

Grupa eksperymentalna i kontrolna 

SS 
Stopnie 

swobody 
MS F p 

Wyraz wolny 7673802 1 7673802 1556,006 0,000000 

Grupa 45145 1 45145 9,154 0,003852 

Pomiar 48616 1 48616 9,858 0,002787 

Grupa*Pomiar 54688 1 54688 11,089 0,001602 

Błąd 256450 52 4932   

 

Tabela 19 Zestawienie wyników testu Duncana wyniku 6MWT w grupie kontrolnej            

oraz eksperymentalnej 

 

 

Nr 

podkl. 

Test Duncana; zmienna 6MWT 

Przybliżone prawdopodobieństwa dla testów post hoc 

Grupa Pomiar 
1 

343,57 

2 

340,00 

3 

337,86 

4 

459,29 

1 Kontrolna 1  0,893590 0,841451 0,000171 

2 Kontrolna 2 0,893590  0,936056 0,000114 

3 Eksperymentalna 1 0,841451 0,936056  0,000106 

4 Eksperymentalna 2 0,000171 0,000114 0,000106  

 

 

Ryc. 8 Zestawienie średnich wartości wyniku 6MWT w grupie kontrolnej  

i eksperymentalnej w badaniu 1 (pomiar 1) i badaniu 2 (pomiar 2) 
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Ocena chodu testem Dynamic Gait Index (DGI) 

 

Dwuczynnikowa analiza wariancji wskazuje na istotne różnice dla obu czynników 

głównych. Nie obserwuje się istotnych interakcji między czynnikami (tab. 20).  

Obserwuje się istotny wzrost średnich wartości wyniku oceny DGI w grupie 

eksperymentalnej, p=0,007 oraz brak istotnych różnic w grupie kontrolnej, p=0,822 (tab. 

21). W obu grupach średni wynik testu w badaniu 1 mieścił się w normie (ryc. 15). 

 

Tabela 20 Dwuczynnikowa analiza wariancji wyniku DGI dla czynników głównych: 

„grupa” (eksperymentalna i kontrolna); „pomiar” (badanie 1 i 2) 

 

Efekt 

Dwuczynnikowa analiza wariancji, zmienna DGI  

Grupa eksperymentalna i kontrolna 

SS 
Stopnie 

swobody 
MS F p 

Wyraz wolny 25500,45 1 25500,45 4644,565 0,000000 

Grupa 27,16 1 27,16 4,947 0,030503 

Pomiar 19,45 1 19,45 3,542 0,065439 

Grupa*Pomiar 24,45 1 24,45 4,453 0,039678 

Błąd 285,50 52 5,49   

 

Tabela 21 Zestawienie wyników testu Duncana wyniku DGI w grupie kontrolnej oraz 

eksperymentalnej 

 

Nr podkl. 

Test Duncana; zmienna DGI 

Przybliżone prawdopodobieństwa dla testów post hoc 

Grupa Pomiar 
1 

20,714 

2 

20,571 

3 

20,786 

4 

23,286 

1 Kontrolna 1  0,872574 0,936118 0,007423 

2 Kontrolna 2 0,872574  0,822079 0,005929 

3 Eksperymentalna 1 0,936118 0,822079  0,006855 

4 Eksperymentalna 2 0,007423 0,005929 0,006855  
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Ryc. 9 Zestawienie średnich wartości wyniku DGI w grupie kontrolnej  

i eksperymentalnej w badaniu 1 (pomiar 1) i badaniu 2 (pomiar 2) 

 

II 4.  Wynik oceny równowagi i chodu po 4 tygodniach od zakończenia terapii 

Ocena równowagi skalą Berg (BBS) 

 Jednoczynnikowa analiza wariancji wykazała, istotne różnice dla czynnika pomiar, 

p=0,001 (tab. 22). Wykazano brak istotnej różnicy między badaniem 2 a 3 co wskazuje          

na utrzymanie się efektu terapii, p=0,825 (tab. 23). Średni wynik 54,45 w badaniu 3 

wskazuje na niezależność w poruszaniu się podczas wykonywania czynności dnia 

codziennego (ryc. 16). 

 

Tabela 22 Jednoczynnikowa analiza wariancji wyniku BBS w grupie eksperymentalnej     

dla czynnika głównego: „pomiar” (badanie 1 i 2) 

 

Efekt 

Jednoczynnikowa analiza wariancji, zmienna BBS  

Grupa eksperymentalna 

SS 
Stopnie 

swobody 
MS F p 

Wyraz wolny 110625,0 1 110625,0 24165,85 0,000000 

Pomiar 72,9 2 36,4 7,96 0,001371 

Błąd 164,8 36 4,6   
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Tabela 23 Zestawienie wyników testu Duncana wyniku BBS dla czynnika głównego – 

„pomiar” w grupie eksperymentalnej 

 

Nr podkl. 

Test Duncana; zmienna BBS 

Przybliżone prawdopodobieństwa dla testów post hoc 

Pomiar 
1 

51,714 

2 

54,643 

3 

54,455 

1 1  0,001975 0,002667 

2 2 0,001975  0,824954 

3 3 0,002667 0,824954  

 

 

Ryc. 10 Zestawienie średnich wartości wyniku BBS w grupie eksperymentalnej w badaniu 

1 (pomiar 1), badaniu 2 (pomiar 2) oraz badaniu 3 follow up (pomiar 3) 

 

Ocena testu standaryzowanej mobilności TUG 

Jednoczynnikowa analiza wariancji wykazała, istotne różnice dla czynnika pomiar, 

p=0,002 (tab. 24). Wykazano brak istotnej różnicy między badaniem 2 a 3, p=0,658 (tab. 

25). Średni wynik TUG na poziomie 9,31 s w badaniu 3 wskazuje na utrzymanie wyniku  

w normie (ryc. 17). 

 

Tabela 24 Jednoczynnikowa analiza wariancji w wyniku TUG w grupie eksperymentalnej 

dla czynnika głównego: „pomiar” (badanie 1 i 2) 

 

Efekt 

Jednoczynnikowa analiza wariancji, zmienna TUG  

Grupa eksperymentalna  

SS 
Stopnie 

swobody 
MS F p 
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Efekt 

Jednoczynnikowa analiza wariancji, zmienna TUG  

Grupa eksperymentalna  

SS 
Stopnie 

swobody 
MS F p 

Wyraz wolny 3794,397 1 3794,397 1121,465 0,000000 

Pomiar 50,872 2 25,436 7,518 0,001870 

Błąd 121,803 36 3,383   

 

Tabela 25 Zestawienie wyników testu Duncana wyniku TUG dla czynnika głównego – 

„pomiar” w grupie eksperymentalnej 

 

 

Nr podkl. 

Test Duncana; zmienna TUG 

Przybliżone prawdopodobieństwa dla testów post hoc 

Pomiar 
1 

11,492 

2 

8,9833 

3 

9,3076 

1 1  0,002044 0,004918 

2 2 0,002044  0,658019 

3 3 0,004918 0,658019  

 

 

Ryc. 11 Zestawienie średnich wartości wyniku TUG w grupie eksperymentalnej w badaniu 

1 (pomiar 1), badaniu 2 (pomiar 2) oraz badaniu 3 follow up (pomiar 3) 

 

Ocena poziomu tolerancji wysiłku – test 6 minutowy (6MWT) 

Jednoczynnikowa analiza wariancji wykazała, istotne różnice dla czynnika pomiar, 

p=0,0002 (tab. 26). Wykazano brak istotnej różnicy między badaniem 2 a 3, p=0,248,         
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co wskazuje na utrzymanie efektu terapii (tab. 27). Średni wynik uzyskany w badaniu 3 

wynosił 426,36 m (ryc. 18). 

 

Tabela 26 Jednoczynnikowa analiza wariancji wyniku 6MWT w grupie eksperymentalnej 

dla czynnika głównego: „pomiar” (badanie 1 i 2) 

 

Efekt 

Jednoczynnikowa analiza wariancji, zmienna 6MWT  

Grupa eksperymentalna 

SS 
Stopnie 

swobody 
MS F p 

Wyraz wolny 6403697 1 6403697 1269,573 0,000000 

Pomiar 109314 2 54657 10,836 0,000207 

Błąd 181583 36 5044   

 

Tabela 27 Zestawienie wyników testu Duncana wyniku 6MWT dla czynnika głównego – 

„pomiar” w grupie eksperymentalnej 

 

Nr podkl. 

Test Duncana; zmienna 6MWT 

Przybliżone prawdopodobieństwa dla testów post hoc 

Pomiar 
1 

337,86 

2 

459,29 

3 

426,36 

1 1  0,000217 0,003369 

2 2 0,000217  0,248116 

3 3 0,003369 0,248116  

 

 

Ryc. 12 Zestawienie średnich wartości wyniku 6MWT w grupie eksperymentalnej            

w badaniu 1 (pomiar 1), badaniu 2 (pomiar 2) oraz badaniu 3 follow up (pomiar 3) 
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Ocena chodu testem Dynamic Gait Index (DGI) 

Jednoczynnikowa analiza wariancji wykazała, istotne różnice dla czynnika pomiar, 

p=0,001 (tab. 28). Wykazano brak istotnej różnicy między badaniem 2 a 3, p=0,908,          

co wskazuje na utrzymanie efektu terapii (tab. 29). Średni wynik testu w badaniu 3                 

na poziomie 23,2 wskazuje na normę (ryc. 19). 

 

Tabela 28 Jednoczynnikowa analiza wariancji wyniku DGI w grupie eksperymentalnej          

dla czynnika głównego: „pomiar” (badanie 1 i 2) 

 

Efekt 

Jednoczynnikowa analiza wariancji, zmienna DGI  

Grupa eksperymentalna 

SS 
Stopnie 

swobody 
MS F P 

Wyraz wolny 18634,19 1 18634,19 5583,191 0,000000 

Pomiar 53,74 2 26,87 8,051 0,001329 

Błąd 116,81 35 3,34   

 

 

Tabela 29 Zestawienie wyników testu Duncana wyniku DGI dla czynnika głównego – 

„pomiar” w grupie eksperymentalnej 

 

 

Nr podkl. 

Test Duncana; zmienna DGI 

Przybliżone prawdopodobieństwa dla testów post hoc 

Pomiar 
1 

20,786 

2 

23,286 

3 

23,200 

1 1  0,002402 0,002452 

2 2 0,002402  0,907945 

3 3 0,002452 0,907945  
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Ryc. 13 Zestawienie średnich wartości wyniku DGI w grupie eksperymentalnej w badaniu 

1 (pomiar 1), badaniu 2 (pomiar 2) oraz badaniu 3 follow up (pomiar 3) 

 

WNIOSKI 

1. Terapia tańcami etnicznymi w protokole intensywnego treningu interwałowego u osób 

z chorobą Parkinsona miała wpływ na poprawę stabilności podczas utrzymywania 

równowagi w pozycji stojącej.  

2. Zastosowana terapia tańcem w protokole interwałowym jest skuteczna w poprawie 

niezależności w wykonywaniu czynności dnia codziennego oraz wpływa pozytywnie 

na chód oraz redukcję ryzyka upadku u osób z PD. 

3. Intensywny trening interwałowy z zastosowaniem tańców etnicznych przeprowadzony 

u osób z PD zwiększył poziom tolerancji wysiłku oceniony 6MWT. 

4. Efekty zastosowanej terapii tańcami etnicznymi w protokole intensywnego treningu 

interwałowego u osób z PD utrzymały się przez 4 tygodnie. Skuteczność 

przeprowadzonej terapii dotyczy stabilności posturalnej, równowagi w czynnościach 

codziennych oraz chodu.  
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