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WYKAZ SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TEKŚCIE

   

ALAL – białaczka z niezidentyfikowanej linii  

ALL – ostra białaczka limfoblastyczna 

AML – ostra białaczka szpikowa 

CPET – test wydolności krążeniowo-oddechowej o stopniowo narastającym obciążeniu  

CRF – wydolność krążeniowo-oddechowa  

HBSC  – zachowania zdrowotne dzieci w wieku szkolnym 

HR – częstotliwość uderzeń serca 

HRpeak –  szczytowa częstotliwość uderzeń serca 

IVG – interaktywne gry wideo   

ml·kg-1·min-1 – mililitr na kilogram masy ciała na minutę  

MVPA – umiarkowana i/lub intensywna aktywność fizyczna 

PA – poziom aktywności fizycznej 

SST – ilości czasu spędzonego w pozycji siedzącej przed ekranem telewizora/komputera 

VO2peak – szczytowy pobór tlenu  

VR – wirtualna rzeczywistość 
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I Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 187, pkt 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).  

Osiągnięcie naukowe stanowi cykl publikacji składający się z 3 oryginalnych 

artykułów o łącznej punktacji 320 punktów MNiSW (wg wykazu z 2020 roku) oraz 

sumarycznym wskaźniku Impact Factor (IF) wynoszącym 8.884.  

I 1. Tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego: 

Wpływ interaktywnych gier wideo na aktywność i wydolność fizyczną dzieci 

leczonych z powodu białaczki 

I 2. Autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa: 

1. Kowaluk A, Woźniewski M, Malicka I. Physical Activity and Quality of Life of 

Healthy Children and Patients with Hematological Cancers. Int J Environ Res Public 

Health. 2019, 16(15), 2776. doi: 10.3390/ijerph16152776.  

• Punktacja MNiSW – 140 pkt, wartość wskaźnika IF – 2.849 

 

2. Kowaluk A, Woźniewski M. Peak Oxygen Uptake and Exercise Capacity of 

Children Undergoing Leukemia Treatment. Int J Environ Res Public Health. 2020, 

17(23), 8732. doi: 10.3390/ijerph17238732.  

• Punktacja MNiSW – 140 pkt, wartość wskaźnika IF – 3.390 

 

3. Kowaluk A, Woźniewski M. Interactive Video Games as a Method to Increase 

Physical Activity Levels in Children Treated for Leukemia. Healthcare 2022, 10(4), 

692. https://doi.org/10.3390/healthcare10040692. 

• Punktacja MNiSW – 40 pkt, wartość wskaźnika IF – 2.645 
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II WSTĘP 

W dzisiejszych czasach obserwuje się stały wzrost zachorowalności na nowotwory 

złośliwe. Coraz więcej danych wskazuje na wzrost liczby zachorowań również w grupie 

dzieci i młodzieży (Smith i wsp., 2010; Hubbard i wsp., 2019). Wynika to między innymi 

ze zwiększonej ekspozycji na czynniki karcinogenne, działające niekorzystnie już w życiu 

płodowym, a także z braku przestrzegania podstawowych zaleceń dotyczących zdrowego 

stylu życia (Carpenter i wsp., 2013; Karalexi i wsp., 2022; Wu i wsp., 2018). Podejmowane 

są liczne inicjatywy, które mają na celu zwiększenie czujności onkologicznej społeczeństwa 

oraz wdrożenie działań prewencyjnych, których ważnym elementem jest regularna 

aktywność fizyczna (Lugo i wsp., 2019; Rock i wsp., 2022). 

Statystyki dotyczące nowotworów wieku dziecięcego wskazują, że schorzenia te 

stanowią zaledwie 1% wszystkich zachorowań u dzieci. Oznacza to, że choroby 

nowotworowe wieku dziecięcego występują znacznie rzadziej niż w grupie osób dorosłych. 

Dane dotyczące krajów europejskich wykazują, że każdego roku w Europie u około 15 tys. 

dzieci w wieku 0–14 lat diagnozuje się nowotwór złośliwy. W grupie młodzieży i młodych 

dorosłych (15–24 lat) odnotowuje się dodatkowo 20 tys. nowych zachorowań. W Polsce 

łączna liczba dzieci w grupie wiekowej od 0 do ukończonych 17 lat to około 7 mln, 

a każdego roku diagnozuje się od 1100–1200 nowych zachorowań na nowotwór (Schüz 

i wsp., 2022; Kowalczyk i wsp., 2021).  

Rozwój metod diagnostyczno-terapeutycznych przyczynia się do stałego wzrostu 

odsetka wyleczonych dzieci. Zdecydowana większość dzieci zostaje trwale wyleczonych 

i uzyskuje całkowitą remisję choroby. Dlatego coraz większego znaczenia nabiera 

sprawność i aktywność fizyczna osób z chorobą nowotworową w wywiadzie, zarówno 

w życiu codziennym jak i zawodowym. Ważne są działania prewencyjne oraz promowanie 

aktywności fizycznej już w okresie trwania choroby nowotworowej.  

Badania Braam i wsp. potwierdzają, że dzieci z chorobą nowotworową przejawiają 

niewystarczający poziom aktywności fizycznej (PA) i nie podejmują samodzielnie żadnej 

formy wysiłku, który mógłby wpłynąć na poprawę ich wydolności. Wykazano, że 80% 

całego czasu w ciągu dnia dzieci te spędzają w pozycji siedzącej, a ich wysiłek fizyczny jest 

związany jedynie z wykonywaniem czynności codziennych (Braam i wsp., 2016). Dzieci 

będące w trakcie leczenia choroby nowotworowej nie podejmują aktywności fizycznej 
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trwającej łącznie co najmniej 60 minut dziennie i tym samym nie spełniają zaleceń 

dotyczących wskaźnika MVPA (umiarkowana i/lub intensywna aktywność fizyczna; 

Moderate to Vigorous Physical Activity) (Tan i wsp., 2013). Wartość wskaźnika MVPA 

zalecana przez Światową Organizację Zdrowia to wysiłek aerobowy trwający co najmniej 

60 minut dziennie przez 7 dni w tygodniu o intensywności umiarkowanej lub dużej (Bull 

i wsp., 2020). 

Wyniki badań Götte i wsp. dowodzą, że poziom aktywności fizycznej dzieci 

leczonych z powodu choroby nowotworowej ulega istotnemu obniżeniu w okresie leczenia 

w porównaniu do czasu przed zachorowaniem. Zaobserwowali oni, że w okresach 

przedłużających się hospitalizacji aż 50% badanych dzieci pozostawało w łóżku w sposób 

ciągły przez ponad 23 godziny (Götte i wsp., 2014).  

Brak aktywności fizycznej i przewaga czasu spędzonego w pozycji siedzącej dzieci 

chorych na nowotwory dodatkowo, w postaci „błędnego koła” potęgują stale obniżający się 

poziom wydolności krążeniowo-oddechowej (cardio respiratory fitness- CRF).  

Intensywna terapia przeciwnowotworowa ma niekorzystny wpływ na wydolność 

fizyczną dzieci i doprowadza do istotnego spadku parametrów wydolnościowych. 

Potwierdzają to m.in. badania Braam i wsp., w których wartość szczytowa poboru tlenu 

(VO2peak) dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej wynosiła średnio 

31.7 ml·kg-1·min-1, podczas gdy średnia wartość przewidywana dla tej grupy wiekowej 

powinna wynieść 45.1 ml·kg-1·min-1. CRF jest istotnie związane z poziomem aktywności 

fizycznej oraz nawykami sedenteryjnymi: każda dodatkowa aktywność na minutę powoduje 

wzrost CRF o 0.05 ml·kg-1·min-1 VO2peak, a każda dodatkowa minuta siedzenia zmniejsza 

VO2peak o 0.06 ml·kg-1·min-1 (Braam i wsp., 2016). 

Obniżoną wydolność fizyczną dzieci oraz istotny spadek parametrów 

wydolnościowych potwierdzają też badania San Juana i wsp. Badane wartości VO2peak 

w grupie dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną, będących w fazie leczenia 

podtrzymującego były istotnie niższe w porównaniu do grupy zdrowych rówieśników 

(25.3 ± 6.5 ml·kg-1·min-1 vs. 31.9 ± 6.8 ml·kg-1·min-1) (San Juan i wsp., 2007).  

Wyniki wielu badań potwierdzają obniżone wartości szczytowego poboru tlenu 

w wysiłkowych próbach ergospirometrycznych, które utrzymują się nawet wiele lat po 

zakończonym leczeniu choroby nowotworowej wieku dziecięcego. Obniżone parametry 
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wydolnościowe utrzymują się w życiu dorosłym i stanowią ograniczenie do podjęcia 

wysiłku fizycznego w pełnym zakresie  (Yildiz Kabak i wsp., 2019). 

Aktywność fizyczna jest bardzo ważnym i wciąż jeszcze zbyt mało docenianym 

elementem prewencji pierwotnej i wtórnej chorób nowotworowych. Ćwiczenia fizyczne 

mają korzystny wpływ zarówno na chorych w trakcie leczenia, jak i po przebytej chorobie 

nowotworowej (Dimeo i wsp., 2008). Istnieje stereotypowe przekonanie o szkodliwym 

wpływie wysiłku fizycznego na proces leczenia choroby nowotworowej. Obecnie zmienia 

się to podejście i  coraz częściej dostrzega się korzystny wpływ wysiłku fizycznego na 

organizm leczonych dzieci. Aktywność fizyczna ma wyraźny udział w rozwoju 

somatycznym i motorycznym, ma duże znaczenie dla zdrowia i dobrostanu dzieci 

i młodzieży oraz daje wyraźne korzyści fizyczne, psychiczne i społeczne (Morales i wsp., 

2008).  

Badania przeprowadzone w grupie dzieci leczonych z powodu ostrej białaczki 

limfoblastycznej dowodzą, że program 16- tygodniowych ćwiczeń oporowych i tlenowych 

doprowadził do wzrostu siły mięśniowej, wydolności i sprawności fizycznej. Obserwacje 

odległe, po upływie 20 tygodni po zakończeniu treningu wykazały utrzymanie poziomu 

wyników uzyskanych bezpośrednio po jego zakończeniu (San Juan i wsp., 2007a). Badanie 

wpływu indywidualnego programu rehabilitacji składającego się z ćwiczeń aerobowych 

oraz oporowych wykazało wpływ na mierzone parametry komórek odpornościowych 

organizmu. Spadek liczby komórek dendrytycznych indukujących swoistą odpowiedź 

immunologiczną był po przeszczepie szpiku kostnego mniejszy u dzieci aktywnych 

fizycznie w porównaniu do dzieci, które nie ćwiczyły, co potwierdza celowość prowadzenia 

ćwiczeń fizycznych w trakcie hospitalizacji (Chamorro-Viña i wsp., 2010). Program 

8- tygodniowych ćwiczeń wewnątrzszpitalnych jest wystarczający do uzyskania istotnych 

klinicznie korzyści w grupie dzieci leczonych z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej. 

Ćwiczenia tlenowe i wytrzymałościowe, angażujące główne grupy mięśniowe poprawiły 

wydolność oraz siłę mięśniową dzieci (San Juan i wsp., 2007b). Wcześnie wdrożony 

program ćwiczeń fizycznych przyczynia się do znacznych korzyści zdrowotnych zarówno 

w sferze fizycznej jak i psychicznej (Marchese i wsp., 2004). 

Istotne znaczenie w zwiększeniu poziomu aktywności fizycznej dzieci chorych na 

nowotwory  mogą mieć interaktywne gry wideo stanowiące atrakcyjną formę ćwiczeń w tej 
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grupie wiekowej pacjentów. Do tej pory interaktywne gry wideo (IVG) używane w celu 

zwiększenia poziomu aktywności fizycznej znalazły szerokie zastosowanie w grupie dzieci 

zdrowych i młodych dorosłych (Liang i wsp., 2014). Natomiast interaktywne gry wideo nie 

znalazły jak dotąd powszechnego zastosowania w grupie dzieci leczonych z powodu 

nowotworów złośliwych (Kauhanen i wsp., 2014). 

Badania Maloney i wsp. potwierdzają korzystny wpływ IVG na poziom aktywności 

fizycznej w grupie zdrowych dzieci. Zaobserwowano zmniejszenie częstotliwości 

podejmowania wysiłków lekkich na rzecz wysiłków fizycznych o znacznym poziomie. 

Wykazano również istotne skrócenie ilości czasu spędzonego w pozycji siedzącej przed 

ekranem telewizora (sedentary screen time-SST) w grupie badanych dzieci (Maloney i wsp., 

2008).  

Dotychczasowe badania dowodzą, że dzieci podczas interaktywnej gry osiągają 

aktywność fizyczną na poziomie lekkim lub umiarkowanym (Biddiss i wsp., 2010; Barnett 

i wsp., 2011), czyli takim jaki zaleca się dzieciom podczas leczenia choroby nowotworowej 

(White i wsp., 2005). Dodatkowo badania dowodzą, że interwencje kontrolowane 

i monitorowane w czasie rzeczywistym dają znacznie korzystniejsze wyniki w porównaniu 

do gry spontanicznej, pozwalającej dziecku na dowolność (Baranowski i wsp., 2012). 

Dlatego słusznym wydaje się zastosowanie indywidualnie dobranego treningu 

z wykorzystaniem interaktywnych gier wideo w grupie dzieci będących w trakcie 

hospitalizacji i leczenia z powodu choroby nowotworowej.  
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III CEL PRACY  

III 1. Cel główny 

Celem rozprawy doktorskiej stanowiącej spójny tematycznie zbiór trzech 

oryginalnych artykułów jest ocena wpływu interaktywnych gier wideo na aktywność 

i wydolność fizyczną dzieci będących w trakcie leczenia z powodu nowotworów 

złośliwych.   

III 2. Cele szczegółowe  

• Publikacja pt.: Physical Activity and Quality of Life of Healthy Children and Patients 

with Hematological Cancers.  

Celem przeprowadzonych badań była ocena poziomu aktywności fizycznej i jakości 

życia dzieci będących w trakcie i po zakończonym leczeniu z powodu choroby 

nowotworowej. 

 

• Publikacja pt.: Peak Oxygen Uptake and Exercise Capacity of Children Undergoing 

Leukemia Treatment. 

Celem przeprowadzonych badań była ocena poziomu wydolności krążeniowo-

oddechowej dzieci będących w trakcie leczenia z powodu białaczki oraz porównanie 

uzyskanych wyników z wynikami dzieci zdrowych. 

 

• Publikacja pt.: Interactive Video Games as a Method to Increase Physical Activity 

Levels in Children Treated for Leukemia.  

Celem pracy była ocena skuteczności oraz bezpieczeństwa i możliwości realizacji 

opracowanego modelu rehabilitacji z zastosowaniem interaktywnych gier wideo (Interactive 

Video Games - IVG) u dzieci będących w trakcie pierwszego etapu leczenia z powodu 

białaczki. 
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IV BADANE GRUPY I METODY BADAWCZE 

Projekt badania otrzymał pozytywną opinię Komisji ds. Etyki Badań Naukowych 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 

51-612 Wrocław (Nr: 22/2018; Data zatwierdzenia: 3 lipca 2018 r.). 

 

IV 1. Osoby badane 

 

• Publikacja pt.: Physical Activity and Quality of Life of Healthy Children and Patients 

with Hematological Cancers.  

Badaniami objęto 88 dzieci w wieku 11–15 lat (Tabela 1). Przebadano trzy grupy 

dzieci. Grupę I stanowiły dzieci będące w trakcie leczenia z powodu choroby 

nowotworowej, grupę II dzieci będące po zakończonym leczeniu z powodu choroby 

nowotworowej natomiast grupę III dzieci zdrowe.  

 

Tabela 1. Charakterystyka badanych grup (Publikacja pt.: Physical Activity and Quality 

of Life of Healthy Children and Patients with Hematological Cancers). 

Parametr 

Grupa I 

Dzieci w trakcie 

leczenia 

Grupa II 

Dzieci po 

zakończonym leczeniu 

Grupa III 

Dzieci zdrowe 

Wiek [lata] 13 ± 1.5 13 ± 1.9 13 ± 0.47 

Masa ciała [kg] 47 ± 13 51 ± 11 50 ± 10 

Wysokość ciała [cm] 156 ± 13 159 ± 12 163 ± 8.7 

 

 

Zdefiniowano kryteria włączenia i wyłączenia (Tabela 2). Grupa I obejmowała 

pacjentów Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu. 

Grupę II stanowiły dzieci, które były uczestnikami Dolnośląskich Onkoigrzysk Dzieci 

i Młodzieży (zawodów sportowych mających na celu promowanie aktywności fizycznej 

wśród dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej, wydarzenia corocznie 
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organizowanego przez Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu). Grupa III 

składała się z uczniów gimnazjum bez wywiadu w kierunku choroby nowotworowej.  

 

Tabela 2. Kryteria włączenia i wyłączenia w grupach badanych (Publikacja pt.: 

Physical Activity and Quality of Life of Healthy Children and Patients with Hematological 

Cancers). 

Grupa I Grupa II Grupa III 

Kryteria włączenia 

- zdiagnozowana choroba nowotworowa 

- leczenie stacjonarne 

- czas trwania hospitalizacji > 7 dni 

- chemioterapia 

 

- przebyta choroba nowotworowa 

w przeszłości 

- zakończony proces leczenia choroby 

nowotworowej > 1 roku 

- przebyta chemioterapia 

- zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań do podejmowania 

aktywności fizycznej 

- brak choroby nowotworowej 

w wywiadzie 

- brak przeciwwskazań lekarskich do 

uczestnictwa w zajęciach WF w szkole 

 

Kryteria wyłączenia 

- brak zgody rodzica i/lub dziecka 

- niepełnosprawność intelektualna 

dziecka 

- brak zgody rodzica i/lub dziecka 

- niepełnosprawność intelektualna 

dziecka 

- wyczynowe uprawianie sportu 

- brak zgody rodzica i/lub dziecka 

- niepełnosprawność intelektualna 

dziecka 

- wyczynowe uprawianie sportu 

 

 

Grupy były porównywalne pod względem liczby badanych osób, wieku, płci, masy 

i wysokości ciała (Tabela 1). W grupie I było 30 dzieci (13 dziewcząt i 17 chłopców) 

hospitalizowanych z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej (n = 24) i ostrej białaczki 

szpikowej (n = 6). Chemioterapia była podstawową formą leczenia dzieci w grupie I (średni 

czas leczenia 2.2 lat). Grupa II składała się z 28 dzieci (17 dziewcząt i 11 chłopców) po 

zakończonym leczeniu z powodu choroby nowotworowej. Dzieci z grupy II były 

w przeszłości leczone z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej (n = 16), ostrej białaczki 

szpikowej (n = 4), mięsaka Ewinga (n = 3) i chłoniaka Hodgkina (n = 5). Chemioterapia była 

podstawową formą leczenia w grupie II. Czas od zakończenia leczenia u dzieci z grupy II 

wynosił > 1 rok. Grupa III (n = 30) obejmowała zdrowe dzieci bez wywiadu w kierunku 

choroby nowotworowej lub innych chorób przewlekłych (dziewczęta n = 14, chłopcy n =16). 
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• Publikacja pt.: Peak Oxygen Uptake and Exercise Capacity of Children Undergoing 

Leukemia Treatment. 

Do badania zrekrutowano 30 dzieci. Czworo dzieci odmówiło udziału w teście 

wydolności krążeniowo-oddechowej. Dwoje dzieci przejawiało objawy przedłużającego się 

złego samopoczucia. Ponadto w dniu badania u trojga dzieci poziom płytek krwi był zbyt 

niski i stanowił przeciwwskazanie do podejmowania wysiłku fizycznego. Ostatecznie 

w badaniu wzięło udział 21 dzieci (9 dziewcząt, 12 chłopców) leczonych z powodu ostrej 

białaczki limfoblastycznej (n = 13) i ostrej białaczki szpikowej (n = 8). Badani byli w wieku 

7–13 lat (średnia wieku 10.7, SD 2 lata; średnia wysokość ciała144, SD 16 cm; średnia masa 

ciała 41.28, SD 13.82 kg) (Tabela 3).  

Tabela 3. Charakterystyka uczestników badania z podziałem na płeć (Publikacja pt.: 

Peak Oxygen Uptake and Exercise Capacity of Children Undergoing Leukemia Treatment). 

* HGB, poziom hemoglobiny; PLT, liczba płytek krwi; RBC, liczba krwinek czerwonych; WBC, liczba białych krwinek; HR spoczenek, 

spoczynkowa częstość akcji serca; VO2peak, szczytowy pobór tlenu; HRpeak, szczytowa częstość akcji serca; VO2 objętość pobranego O2; 

VCO2, objętość wydychanego CO2; VE, wentylacja minutowa; VE/VCO2, wentylację minutową względem ilości wydalanego dwutlenku 
węgla; RQ, współczynnik oddechowy; MET, ekwiwalent metaboliczny. 

 Grupa badana 

n=21 

Chłopcy 

n=12 

Dziewczęta 

n=9 

 Średnia SD Średnia SD Średnia SD 

Zmienne determinujące       

Wiek [lata] 10.7 2.0 10.7 2.1 10.7 2.0 

Wysokość ciała [cm] 144.0 16.0 147.0 18.0 141.0 13.0 

Masa ciała [kg] 41.28 13.82 42 14.99 40.32 12.91 

Czas leczenia [miesiące]  6.0 2.0 6.0 2.0 6.0 1.0 

Hb [mg/dl] 8.34 0.18 8.32 0.18 8.36 0.19 

PLT [G/L] 157.3 66.15 135.8 71.59 186 47.69 

RBC [T/L] 3.49 0.3 3.46 0.32 3.55 0.29 

WBC [G/L] 2.1 0.96 2.29 1.19 1.84 0.49 

HRspoczynek  85.67 3.812 85.58 4.48 85.78 2.95 

       

Zmienne pomiarowe       

VO2peak [ml·kg-1·min-1] 22.16 2.46 22.67 2.67 21.49 2.11 

HRpeak 139.5 21.32 142 24.15 136.1 17.65 

VO2 [ml/min] 1628 2277 1244 293.2 2140 3511 

VCO2 [ml/min] 1130 453.4 1284 461.2 924.9 372.3 

VE [l/min] 28.94 7.65 30.6 6.43 26.72 8.92 

VE/VCO2 27.73 4.99 26.02 4.51 30 4.91 

RQ = VCO2 wydzielone / VO2 

zużyte 

0.93 0.24 1.0 0.17 0.82 0.29 

MET 6.28 0.7 6.4 0.76 6.1 0.6 

Czas trwania testu [sekundy] 470.67 33.91 471.5 35.75 469.55 31.26 
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Do badania zakwalifikowano dzieci będące w trakcie leczenia z powodu choroby 

nowotworowej będące pacjentami Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii 

Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza – Radeckiego we 

Wrocławiu. Wszystkie dzieci przeszły cykle chemioterapii, które były prowadzone 

w warunkach szpitalnych. Średni czas leczenia wynosił 6 miesięcy (SD 1.63 miesiąca). 

W wywiadzie nie występowały choroby współistniejące tj.: choroby płuc, choroby układu 

mięśniowo-szkieletowego, choroba zwyrodnieniowa stawów lub choroba psychiczna. Na 

podstawie wykonanych specyficznych badań, w tym oceny cytologicznej, 

immunofenotypowej oraz genetycznej i molekularnej, dzieci zostały zakwalifikowane do 

leczenia protokołem AIEOP-BFM ALL 2017 lub AML-BFM 2012. Dzieci leczone 

z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej były objęte protokołem AIEOP-BFM ALL 2017 

(13 dzieci), natomiast dzieci leczone z powodu ostrej białaczki szpikowej były objęte 

protokołem AML-BFM 2012 (8 dzieci). W zależności od typu białaczki limfoblastycznej 

(ALL) leczenie przebiegało odmiennie według schematu B-ALL (7 dzieci) lub T-ALL 

(6 dzieci). Wszystkie dzieci po zakończeniu pierwszego etapu leczenia, czyli po Indukcji 

zostały zakwalifikowane do trzech grup ryzyka na podstawie następujących kryteriów: wiek 

dziecka, ilość leukocytów, typ białaczki, szybkość odpowiedzi na leczenie, uzyskanie 

remisji, wyniki badań cytogenetycznych. Do grupy ryzyka standardowego (SR- standard 

risk) zostało zakwalifikowanych 6 dzieci, ryzyka pośredniego (IR- intermediate risk) 

3 dzieci. Największą grupę stanowiły dzieci zakwalifikowane do grupy ryzyka wysokiego 

(HR- high risk)- 12 dzieci. W badanej grupie 13 dzieci w trakcie odbywania leczenia 

przyjmowało leki steroidowe, natomiast 8 dzieci takich leków nie przyjmowało. Wynika to 

z objęcia dzieci odmiennym protokołem leczenia w zależności od rodzaju ALL lub AML.  
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• Publikacja pt.: Interactive Video Games as a Method to Increase Physical Activity 

Levels in Children Treated for Leukemia.  

Badaniem objęto dzieci, u których zdiagnozowano ostrą białaczkę limfoblastyczną 

(ALL) lub ostrą białaczkę szpikową (AML); czas leczenia nie przekraczał 6 miesięcy od 

momentu diagnozy. Pacjenci byli włączani do badania od stycznia 2019 do stycznia 2020 

roku. W badaniu wzięły udział dzieci leczone z powodu choroby nowotworowej (cykle 

chemioterapii w warunkach szpitalnych) w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii 

i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana 

Radeckiego – Mikulicza we Wrocławiu. Ostatecznie do badania zakwalifikowano 21 dzieci 

w wieku 7–13 lat (9 dziewcząt, 12 chłopców) leczonych z powodu ALL (n = 13) i AML 

(n = 8). Dzieci zostały losowo przydzielone do grupy interwencyjnej i kontrolnej. Badani 

z grupy interwencyjnej uczestniczyli w indywidualnej interwencji wewnątrzszpitalnej IVG. 

Dzieci z grupy kontrolnej nie były objęte żadnym programem rehabilitacyjnym. Dzieci 

z grupy kontrolnej nie zgłosiły posiadania żadnego zestawu do interaktywnej gry wideo. 

Podział zrekrutowanych dzieci na grupę interwencyjną i kontrolną pozwolił zweryfikować, 

czy udział w programie IVG może korzystnie wpłynąć na zachowania zdrowotne i poziom 

regularnej aktywności fizycznej. Dodatkowo pozwoliło to ocenić czy nabyte nawyki 

zdrowotne są trwałe i czy istotnie poprawiają parametry wydolnościowe leczonych dzieci. 

Grupa interwencyjna obejmowała 10 dzieci (5 dziewcząt, 5 chłopców,) leczonych 

z powodu ALL (n = 8) i AML (n = 2). Pacjenci byli w wieku 7–13 lat (średnia wieku 11.3, 

SD 2.0 lata; średnia wysokość ciała 149.1 SD 13.76 cm; średnia masa ciała 46.59 SD 

16.0 kg) (Tabela 4). 
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Tabela 4. Charakterystyka pacjentów z podziałem na płeć i grupę interwencyjną oraz 

kontrolną (Publikacja pt.: Interactive Video Games as a Method to Increase Physical Activity 

Levels in Children Treated for Leukemia). 

 
Grupa Interwencyjna 

n = 10 

Grupa Kontrolna 

n = 11 

p-watrości 

Grupa 

Interwencyjna 

vs. Grupa 

Kontrolna 

Zmienne 

determinujące 
Średnia ± SD 

Chłopcy  

Średnia ± SD 

n = 5 

Dziewczęta  

Średnia ± SD 

n = 5 

Średnia ± SD 

Chłopcy 

Średnia ± SD 

n = 7 

Dziewczęta 

Średnia ± SD 

n = 4 

 

Wiek [lata] 11.3 ± 1.9 11.4 ± 2.2 11.2 ± 2.0 10.08 ± 1.9 10.15 ± 2.0 9.9 ± 2.2 0.38 

Wysokość ciała 

[cm] 
149.1 ± 13.76 154 ± 15.36 144.2 ± 11.39 140 ± 16.5 141.7 ± 18.42 137 ± 14.51 0.51 

Masa ciała [kg] 46.59 ± 16.01 49.6 ± 17. 8 43.5 ± 15.4 36.45 ± 9.9 36.57 ± 10.86 36.25 ± 9.43 0.24 

Czas leczenia 

[miesiące] 
6.4 ± 1.6 6.0 ± 2.0 6.8 ± 1.3 6.3 ± 1.7 6.4 ± 2.1 6.0 ± 1.15 0.87 

HGB [mg/dl] 8.35 ± 0.2 8.44 ± 0.15 8.26 ± 0.18 8.33 ± 0.17 8.24 ± 0.15 8.47 ± 0.12 0.78 

PLT [G/L] 173.9 ± 57.26 162.6 ± 60.97 185.2 ± 57.8 142.3 ± 72.6 116.7 ± 76.78 187 ± 40.11 0.28 

RBC [T/L] 3.143 ± 0.36 3.0 ± 0.29 3.29 ± 0.4 3.52 ±0.29 3.46 ± 0.3 3.62 ± 0.22 0.02 

WBC [G/L] 1.91 ± 0.8 2.16 ± 0.9 1.67 ± 0.57 2.27 ± 1.1 2.39 ± 1.42 2.06 ± 0.31 0.92 

HRspoczynkowe 86.5 ± 3.4 86.2 ± 4.2 86.8 ± 2.9 84.9 ± 4.16 85.1 ± 4.95 84.5 ± 2.89 0.35 

* HGB, poziom hemoglobiny; PLT, liczba płytek krwi; RBC, liczba krwinek czerwonych; WBC, liczba krwinek białych; HRspoczynkowe, 
spoczynkowa częstość akcji serca. 

 

Grupę kontrolną stanowiło 11 dzieci (4 dziewcząt, 7 chłopców) leczonych z powodu 

ALL (n = 5) i AML (n = 6). Pacjenci byli w wieku 7–13 lat (średnia wieku 10.08, SD 1.9 

roku; średnia wysokość ciała 140.0, SD 16.5 cm; średnia masa ciała 36.45, SD 9.9 kg) 

(Tabela 4). 
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IV 2. Metody badawcze 

• Publikacja pt.: Physical Activity and Quality of Life of Healthy Children and Patients 

with Hematological Cancers.  

Poziom aktywności fizycznej badanych dzieci oceniano za pomocą pytań 

z kwestionariusza Zachowań Zdrowotnych Dzieci w Wieku Szkolnym (Health Behavior in 

School-Aged Children questionnaire – HBSC) z części dotyczącej zachowań zdrowotnych. 

Pytania dotyczyły aktywności fizycznej w ciągu ostatnich siedmiu dni. Oceniono liczbę dni 

w tygodniu, podczas których dzieci ćwiczyły przez co najmniej 60 minut — wskaźnik 

MVPA. Zadaniem badanych było oszacowanie całkowitej dziennej ilości czasu spędzanego 

przez dzieci na aktywności fizycznej. Oceniono również częstotliwość i czas trwania 

wysiłków na poziomie znacznym. Wysiłek znaczny zdefiniowano jako każdą czynność, 

która spowodowała zwiększenie częstości akcji serca, chwilową duszność i zwiększone 

pocenie się. Kwestionariusz zawierał również trzy pytania dotyczące zachowań siedzących 

oraz czasu spędzanego w pozycji siedzącej przed ekranem. Badania przeprowadzono 

w formie anonimowych badan ankietowych.  

 

• Publikacja pt.: Peak Oxygen Uptake and Exercise Capacity of Children Undergoing 

Leukemia Treatment. 

Poziom wydolności krążeniowo-oddechowej oceniano za pomocą testu 

ergospirometrycznego (CPET). Przeprowadzono test z wykorzystaniem progresywnego 

protokołu Godfreya. Próbę wysiłkową z użyciem ergospirometru rozpoczęto od 3-

minutowej rozgrzewki o mocy obciążenia 15 W dla dzieci o wysokości ciała 120–150 cm) 

lub 20 W (wysokość ciała > 150 cm). Po okresie rozgrzewki, przygotowującej organizm do 

większego wysiłku, rozpoczynała się próba właściwa, w której zwiększanie obciążenia 

następowało w 1-minutowych interwałach o 15 lub 20 W (w zależności od wysokości ciała 

osoby badanej). Podczas próby wysiłkowej częstotliwość pedałowania była stała i wynosiła 

60–80 obrotów na minutę (RPM). Szczytową wartość wysiłku zdefiniowano jako moment 

spełnienia jednego z trzech kryteriów po, którym następowało przerwanie testu: spadek 

częstotliwości pedałowania < 60 RPM pomimo silnej zachęty słownej badacza; HRpeak > 180 

uderzeń na minutę; wartości  współczynnika wymiany oddechowej (RERpeak) > 1.0. Jako 
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wartość właściwą VO2peak przyjęto wartość średnią z ostatnich 30s próby wysiłkowej. Do 

oceny parametrów wydolności wysiłkowej wykorzystano system ergospirometryczny 

(K4b2; COSMED). Do przeprowadzenia testu wysiłkowego wykorzystano również 

cykloergometr ASPEL CRG200 z systemem rehabilitacji kardiologicznej ASTER.  

 

• Publikacja pt.: Interactive Video Games as a Method to Increase Physical Activity 

Levels in Children Treated for Leukemia.  

W celu oceny wyjściowego poziomu wydolności krążeniowo-oddechowej, każde 

dziecko (z grup interwencyjnej i kontrolnej) uczestniczyło w teście CPET. Badanie 

przeprowadzono ponownie po 14 miesiącach. Test przeprowadzono zgodnie z protokołem 

progresywnym Godfreya. W badaniu wykorzystano mobilny system ergospirometryczny 

(K4b2; COSMED). Wykorzystano również ergometr rowerowy ASPEL CRG200. 

W badaniu wykorzystano również graficzną skalę oceny ciężkości zadanego 

dzieciom wysiłku fizycznego (CERT - Children’s Effort Rating Table Scale). Oceniono 

intensywność wysiłku podczas sesji IVG.  

Poziom aktywności fizycznej dzieci oceniono używając pytań z kwestionariusza 

zachowań zdrowotnych dzieci w wieku szkolnym (HBSC 2018). Pytania dotyczyły 

ostatnich siedmiu dni.  

 

Interaktywne gry wideo 

Dzieci z grupy interwencyjnej uczestniczyły w 12 sesjach IVG podczas okresu 

hospitalizacji (konsola Xbox 360, Microsoft), podczas gdy dzieci z grupy kontrolnej nie 

otrzymały żadnej interwencji. Sesje IVG odbywały się z częstotliwością 3 razy w tygodniu 

przez 4 tygodnie. Interwencja miała charakter interwałowy i rozpoczynała się od 

3-minutowej sesji zapoznawczej. Każdy uczestnik grał w dowolną grę w celu poznania 

zasad działania konsoli. Sesje polegały na grze w cztery różne interaktywne gry wideo, 

a każda z nich trwała 5 minut. Pomiędzy kolejnymi grami uczestnik odpoczywał przez 

1 minutę. Rodzaj wysiłku fizycznego podczas wybranych gier był najbardziej zbliżony do 

wysiłku o charakterze ciągłym. Schemat interwencji z wykorzystaniem interaktywnych gier 

wideo (5 minut- wysiłek, 1 minuta- przerwa) zapewnił wysiłek o charakterze interwałowym. 
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Każda gra miała trzy poziomy trudności, które były stopniowo wprowadzane 

podczas kolejnych sesji IVG. Wybrano następujące gry: Kinect Sports, Kinect Sports Season 

Two oraz Kinect Adventures. Wyróżniono trzy poziomy trudności. Pierwszy poziom — 

70% HRpeak (1–4 sesja IVG), drugi poziom — 75% HRpeak (5–8 sesji IVG), trzeci poziom 

— 80% HRpeak (9–12 sesji IVG).  

Podczas gry poziom wysiłku (intensywność) monitorowano za pomocą monitora 

aktywności fizycznej (Polar M 430). Było to dodatkowe narzędzie, które umożliwiało 

monitorowanie HR w czasie rzeczywistym i ocenę intensywności wysiłku dzieci. Wartość 

HR była sprawdzana w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji Polar Flow kompatybilnej 

z monitorem aktywności.  

 

IV 3. Metody statystyczne 

 

• Publikacja pt.: Physical Activity and Quality of Life of Healthy Children and Patients 

with Hematological Cancers.  

Analizę statystyczną przeprowadzono w programie GraphPad Prism 7 (Instytut 

Immunologii i Terapii Doświadczalnej, Wrocław, Polska). Normalność rozkładu danych 

oceniano za pomocą testu Shapiro-Wilka. Parametry określające cechy badanych grup 

zostały przedstawione poprzez podanie statystyk opisowych, takich jak: średnia 

arytmetyczna, mediana oraz dolny i górny kwartyl. Do oceny istotności statystycznej różnic 

wyników pomiędzy badanymi grupami w przypadku kwestionariusza HBSC zastosowano 

test chi-kwadrat. Poziom istotności przyjęto na poziomie p < 0,05. 

 

• Publikacja pt.: Peak Oxygen Uptake and Exercise Capacity of Children Undergoing 

Leukemia Treatment. 

Analizę statystyczną wykonano w programie GraphPad Prism 7 (Instytut 

Immunologii i Terapii Doświadczalnej, Wrocław, Polska). Zgodność rozkładu danych 

z rozkładem normalnym oceniono za pomocą testu Shapiro-Wilka. Parametry określające 

charakterystykę badanej grupy przedstawiono przez podanie statystyk opisowych takich jak: 
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średnia arytmetyczna, odchylenie standardowe. Do oceny istotności statystycznej różnic 

wyników pomiędzy grupą badaną a wartościami przewidywanymi odpowiednimi dla wieku 

i płci zastosowano test t-Studenta dla grup niezależnych. Ocenę zależności poziomu 

wydolności fizycznej od zastosowanego protokołu leczenia sprawdzono wykorzystując test 

t-Studenta dla par zmiennych niezależnych. Do oceny zależności poziomu wydolności 

fizycznej od zastosowanego schematu leczenia wykorzystano jednoczynnikową analizę 

wariancji (ANOVA) oraz test Bartletta do oceny homoscedastyczności zmiennych. 

Przeprowadzono Ocenę zależności poziomu wydolności fizycznej od grupy ryzyka, do 

której zostało zakwalifikowane każde dziecko odjęte różnym schematem leczenia. W tym 

celu wykorzystano korelację rang Spearmana. Ponadto podzielono wyniki testu 

wydolnościowego na podgrupy ze względu na grupę ryzyka i wykonano test t-Studenta dla 

par zmiennych niezależnych. Wykonano również nieparametryczną analizę wariancji 

ANOVA, czyli test Kruskala-Wallisa dla wszystkich trzech podzmiennych. Wyniki ankiet 

HBSC przedstawiono w postaci danych procentowych oznaczających ilość udzielonych 

odpowiedzi na poszczególne pytania. Wartości korelacji wyników ankiety oceniającej 

poziom aktywności fizycznej i zachowań sedenteryjnych z parametrami morfologii krwi 

oraz częstością akcji serca analizowano za pomocą korelacji rang Spearmana ze względu na 

brak zgodności rozkładu zmiennych z rozkładem normalnym. Przyjęto poziom istotności 

p < 0.05. 

 

• Publikacja pt.: Interactive Video Games as a Method to Increase Physical Activity 

Levels in Children Treated for Leukemia.  

Analizę statystyczną przeprowadzono w programie GraphPad Prism 7 (Instytut 

Immunologii i Terapii Doświadczalnej, Wrocław, Polska). Normalność rozkładu danych 

oceniano za pomocą testu Shapiro–Wilka. Parametry opisujące cechy grupy podano za 

pomocą statystyk opisowych, takich jak: średnia arytmetyczna, odchylenie standardowe. Do 

globalnej analizy różnic między grupami zastosowano test ANOVA z poprawką Browna-

Forsythe'a na nierówność wariancji, a następnie testy post-hoc Dunnetta w celu zbadania 

istotności różnic między wybranymi zmiennymi. Następnie zastosowano test t-Studenta dla 

grup niezależnych z poprawką Welcha do oceny istotności statystycznej różnic wyników 
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między badanymi grupami oraz wartości przewidzianych dla wieku i płci. Aby wykazać 

statystyczną istotność różnic w wynikach testu CPET przed i po interwencji w obu grupach 

(grupie interwencyjnej i kontrolnej), zastosowano test ANOVA z poprawką Browna-

Forsythe'a na nierówność wariancji do globalnej analizy różnic między grupami i następnie 

testy post hoc Dunnetta w celu sprawdzenia istotności różnic pomiędzy wybranymi 

zmiennymi. W zależności od rozkładu danych dla danych o rozkładzie normalnym 

zastosowano test t-Studenta z poprawką Welcha. Gdy rozkład różnił się od normalnego, 

zastosowano test Dunna. Do oceny istotności statystycznej różnic w wynikach wydatku 

energetycznego między grupami chłopców i dziewcząt zastosowano test t-Studenta 

z poprawką Welcha. Aby zweryfikować istotność statystyczną różnic w wynikach badania 

HBSC między grupą interwencyjną a kontrolną, do globalnej analizy różnic między grupami 

zastosowano test Kruskala Wallisa, a następnie testy post-hoc Dunna do zbadania istotności 

różnic między grupami. Test Wilcoxona posłużył do weryfikacji różnic w poziomie 

aktywności fizycznej (przed badaniem vs bezpośrednio po interwencji; po interwencji oraz 

w badaniu kontrolnym po 14 miesiącach) w obrębie grupy. Poziom istotności przyjęto na 

poziomie p < 0.05. 
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V WYNIKI 

Wyniki badań własnych, które zostały przedstawione w pierwszej publikacji 

naukowej o tytule: „Physical Activity and Quality of Life of Healthy Children and Patients 

with Hematological Cancers”, stanowiącej element cyklu rozprawy doktorskiej, 

potwierdzają, że choroba nowotworowa oraz proces jej leczenia istotnie wpływały na 

zmniejszenie poziomu aktywności fizycznej badanych dzieci (n=88). Dokonano oceny 

poziomu aktywności fizycznej w trzech grupach dzieci: dzieci w trakcie leczenia choroby 

nowotworowej vs. dzieci, które zakończyły leczenie vs. dzieci zdrowe.  

Wyniki wykazały, że dzieci będące w trakcie leczenia choroby nowotworowej nie 

wykonywały w tygodniu żadnych wysiłków fizycznych trwających łącznie co najmniej 60 

minut dziennie i tym samym nie spełniały zaleceń dotyczących odpowiedniego poziomu 

codziennej aktywności fizycznej (wskaźnik MVPA). Dzieci po zakończonym leczeniu 

choroby nowotworowej w 82% deklarowały, że co najmniej jeden raz w tygodniu 

podejmowały wysiłki fizyczne trwające co najmniej 60 minut dziennie. Dzieci zdrowe 

w 40% podejmowały taką aktywność fizyczną co najmniej 5 dni w tygodniu (Tabela 5). 
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Tabela 5. Poziom aktywności fizycznej dzieci. Ilość udzielanych odpowiedzi [%].  

Pytanie/zmienna Odpowiedź Grupa I Grupa II Grupa III 

Ilość dni w tygodniu 

podczas, których dziecko 

wykonywało aktywność 

fizyczną trwającą co 

najmniej 60 minut 

(wskaźnik MVPA)—

HBSC 1 

0 dni 100.00 17.9 - 

1 dzień - 10.7 - 

2 dni - 25.0 - 

3 dni - 21.4 20.0 

4 dni - - 40.0 

5 dni - - 20.0 

6 dni - 7.1 6.7 

7 dni - 17.9 13.3 

p * <0.0001 ** <0.0001 *** <0.0001 **** <0.0001 

Częstotliwość 

podejmowania wysiłków 

fizycznych o dużej 

intensywności— HBSC 2 

codziennie - 14.3 16.7 

4–6 razy w tygodniu - 7.1 36.7 

2–3 razy w tygodniu - 28.6 33.3 

1 raz w tygodniu - 17.9 10.0 

1 raz w miesiącu - 10.7 - 

< 1 raz w tygodniu 23.3 7.1 3.3 

nigdy 76.7 14.3 - 

p * <0.0001 ** <0.0001 *** <0.0001 **** 0.026 

Ilość godzin w tygodniu 

przeznaczonych na wysiłki 

fizyczne o dużej 

intensywności—HBSC 3 

nigdy 80.0 14.3 - 

około pół godziny 20.0 21.3 - 

około 1 godziny - 17.9 - 

około 2 godzin - 17.9 10.0 

około 3 godzin - 10.7 23.3 

około 4 godzin - 3.6 36.7 

około 5 godzin - 3.6 16.7 

około 6 godzin - - 3.3 

około 7 godzin lub więcej - 10.7 10.0 

p * <0.0001 ** <0.0001 *** <0.0001 **** 0.0003 

Test chi kwadrat: *wszystkie grupy, **grupa I vs grupa III, ***grupa I vs grupa II, **** grupa II vs 

grupa III 

Fakt zakończenia leczenia choroby nowotworowej wpływał na wzrost poziomu 

aktywności fizycznej dzieci, jednak nadal wartości badanych parametrów były niższe 

w porównaniu do grupy dzieci zdrowych. 

Wyniki badań własnych zawarte w drugiej publikacji naukowej: „Peak Oxygen 

Uptake and Exercise Capacity of Children Undergoing Leukemia Treatment”, potwierdziły 

obniżony poziom wydolności krążeniowo-oddechowej dzieci leczonych z powodu 

białaczki. Oceny poziomu wydolności krążeniowo-oddechowej dokonano w grupie 21 

dzieci będących w trakcie leczenia z powodu białaczki. 

Zmierzona wartość parametru VO2peak w badanej grupie dzieci wyniosła średnio 

22.16 ml·kg-1·min-1 (SD 2.5). W grupie badanych chłopców parametr ten wyniósł 22.67 

ml·kg-1·min-1 (SD 2.7) natomiast w grupie badanych dziewcząt 21.49 ml·kg-1·min-1 (SD 

2.1) (Rycina 1).  
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Rycina 1. Poziom wydolności krążeniowo-oddechowej (VO2peak) w badanej grupie 

dzieci z podziałem na płeć. 

 

Średnie wartości parametru VO2peak przewidywane dla tej grupy wiekowej to 45.48 

ml·kg-1·min-1 (SD 3.8). Przewidywana wartość parametru VO2peak w grupie zdrowych 

chłopców to 46.3 ml·kg-1·min-1  (SD 4.2) natomiast w grupie zdrowych dziewcząt 44.7 

ml·kg-1·min-1 (SD 3.4). Różnica bezwzględna wartości zmierzonej i przewidywanej 

VO2peak pomiędzy grupami to 23.32 ml·kg-1·min-1. W grupie chłopców oraz w grupie 

dziewcząt różnica ta wyniosła odpowiednio 23.63 ml·kg-1·min-1 i  23.21 ml·kg-1·min-1 

(Rycina 2). 
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Rycina 2. Wartości VO2peak w badanej grupie z podziałem na płeć w porównaniu 

z wartościami przewidywanymi w odpowiedniej grupie wiekowej. 

 

Badania wykazały, że dzieci będące w trakcie leczenia z powodu białaczki 

charakteryzują się obniżonym poziomem wydolności krążeniowo-oddechowej. Poziom ich 

wydolności jest zdecydowanie niższy w porównaniu do wartości osiąganych przez dzieci 

zdrowe będące w tym samym wieku. Niskie wartości parametrów wydolnościowych 

spowodowane są prawdopodobnie wynikiem zastosowanych metod leczenia, ich skutków 

ubocznych oraz radykalnej zmiany stylu życia z istotnym ograniczeniem aktywności 

fizycznej, a wzrostem zachowań sedenteryjnych. Choroba nowotworowa oraz agresywny 

proces jej leczenia skutkują obniżeniem poziomu parametrów morfotycznych krwi. 

W konsekwencji doprowadza to do niedotlenienia tkanek i narządów oraz znacznego spadku 

parametrów wydolnościowych. Brak aktywności fizycznej oraz niespełnione normy 

dotyczące minimalnego poziomu tygodniowej aktywności fizycznej (wskaźnik MVPA) 

dodatkowo potęgują ubytek poziomu wydolności leczonych dzieci.  

Wyniki badań własnych zawarte w trzeciej publikacji naukowej: „Interactive Video 

Games as a Method to Increase Physical Activity Levels in Children Treated for Leukemia”, 

potwierdziły, że interaktywne gry wideo mogą stanowić skuteczną metodę zwiększającą 

poziom aktywności fizycznej leczonych dzieci. Dzieci z grupy badanej będące w trakcie 

pierwszego etapu leczenia z powodu białaczki wzięły udział w 12 indywidualnie dobranych 

treningach z wykorzystanie IVG. Oceniono poziom wydolności krążeniowo-oddechowej 

(badanie ergospirometryczne na cykloergometrze – protokół progresywny Godfrey’a), 
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aktywność fizyczną i siedzący tryb życia (kwestionariusz HBSC) dzieci podczas 

hospitalizacji oraz w badaniach kontrolnych (14 miesięcy od zakończenia interwencji IVG). 

Podczas gry poziom wysiłku (intensywność) kontrolowano za pomocą monitora aktywności 

fizycznej (Polar M 430). Było to dodatkowe narzędzie, które umożliwiało monitorowanie 

HR w czasie rzeczywistym i ocenę intensywności wysiłku dzieci podczas interwencji 

treningowej IVG. 

Podział dzieci (n=21) na grupę badaną i kontrolną pozwolił ocenić wpływ programu 

IVG na poziom wydolności fizycznej i zmianę nawyków związanych z regularną 

aktywnością fizyczną. Dodatkowo pozwolił ocenić czy nabyte nawyki zdrowotne były 

trwałe i czy znacząco poprawiły parametry wydolnościowe. Dzieci z grupy kontrolnej nie 

były objęte żadnym programem rehabilitacyjnym. 

Ocena uzyskanych wartości częstości akcji serca (HR) w poszczególnych fazach 

treningu wykazała, że w badanej grupie dzieci osiągały zakładane wartości HR 

treningowego, co było szczególnie widoczne w końcowych etapach kolejnych faz treningu 

IVG. Wymagane wartości częstości akcji serca dla każdej fazy treningowej (70% HRpeak, 

75% HRpeak i 80% HRpeak) zostały osiągnięte, a w niektórych przypadkach nawet 

przekroczone i dzieci osiągnęły wyższe wartości HR niż przewidywano. W końcowej fazie 

programu rehabilitacji z wykorzystaniem IVG wszystkie badane osoby osiągnęły założone 

wartości HR, co oznaczało, że trening IVG był bezpieczny i możliwy do przeprowadzenia 

w grupie dzieci z białaczką (Rycina 3, 4).    
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Rycina 3. Wartości częstości akcji serca na różnych etapach treningu w grupie 

dziewcząt z uwzględnieniem poszczególnych faz treningu. * Pierwszy poziom trudności gry 

– 70% HRpeak; drugi poziom trudności gry – 75% HRpeak; trzeci poziom trudności gry – 80% 

HRpeak. Poziome kropkowane linie pokazują zakres wartości HR, które powinny być 

osiągnięte w danej fazie treningu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rycina 4. Wartości częstości akcji serca na różnych etapach treningu w grupie 

chłopców z uwzględnieniem poszczególnych faz treningu. * Pierwszy poziom trudności gry 

– 70% HRpeak; drugi poziom trudności gry – 75% HRpeak; trzeci poziom trudności gry – 80% 

HRpeak. Poziome kropkowane linie pokazują zakres wartości HR, które powinny być 

osiągnięte w danej fazie treningu. 
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We wczesnym etapie leczenia choroby nowotworowej dzieci z grupy interwencyjnej 

podejmowały aktywność fizyczną podczas treningów IVG i tym samym spełniały zalecenia 

dotyczące odpowiedniego poziomu MVPA. Wyniki badań kontrolnych przeprowadzonych 

14 miesięcy od zakończenia programu IVG wykazały, że dzieci te kontynuowały regularną 

aktywność fizyczną, a ich poziom PA był nawet porównywalny do tego podczas interwencji 

treningowej IVG (brak statystycznie istotnej różnicy w PA pomiędzy badaniem 

bezpośrednio po interwencji a badaniem kontrolnym). Po 14 miesiącach od interwencji IVG 

dzieci nie odbywały już tak intensywnego leczenia jak w pierwszym etapie, a ich parametry 

wydolnościowe były lepsze, co wykazały wyniki ponownego testu CPET (czas trwania testu 

był wydłużony, a szczytowa wartość częstości akcji serca była wyższa). W badaniu 

kontrolnym 14 miesięcy po interwencji IVG zaobserwowano istotny statystycznie wzrost 

poziomu wydolności krążeniowo-oddechowej w grupie interwencyjnej w porównaniu do 

wartości osiąganych przez dzieci przed interwencją treningową. Natomiast w grupie 

kontrolnej nie zaobserwowano istotnej statystycznie różnicy w poziomie wydolności 

krążeniowo-oddechowej pomiędzy badaniem wyjściowym a badaniem kontrolnym 

(14 miesięcy później) (Rycina 5, 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rycina 5. Wyjściowy poziom VO2peak przed interwencją IVG w grupach 

interwencyjnej i kontrolnej w porównaniu z przewidywanymi wartościami odpowiednimi 

dla wieku i płci w grupie chłopców, dziewcząt oraz w całej grupie interwencyjnej 

i kontrolnej. 
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Rycina 6. Poziom VO2peak w badaniach kontrolnych po 14 miesiącach od interwencji 

IVG w grupach interwencyjnej i kontrolnej w porównaniu z przewidywanymi wartościami 

odpowiednimi dla wieku i płci w grupie chłopców, dziewcząt oraz w całej grupie 

interwencyjnej i kontrolnej. 

 

 

Dzieci z grupy kontrolnej w badaniu porównawczym (na początku badania i po 

1 miesiącu w badaniu ponownym) nie zwiększyły poziomu aktywności fizycznej w okresie 

hospitalizacji. Po zakończonym okresie hospitalizacji zwiększyły one codzienną aktywność 

fizyczną, na co wskazują wyniki badania po 14 miesiącach.   

Trening IVG z intensywnością określoną na podstawie wyjściowego testu 

wydolności krążeniowo-oddechowej jest bezpieczny i może stać się częścią programu 

rehabilitacji dzieci leczonych z powodu białaczki. Badani z grupy interwencyjnej ukończyli 

wszystkie etapy progresywnego programu treningowego. Dowiodło to, że możliwe jest 

podejmowanie takiego wysiłku fizycznego przez dzieci podczas leczenia choroby 

nowotworowej, a nawet w okresie hospitalizacji.  
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VI WNIOSKI  

Wyniki przeprowadzonych badań poziomu aktywności i wydolności fizycznej dzieci 

leczonych z powodu białaczki oraz wpływu interaktywnych gier wideo na badane parametry 

pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków: 

1. Poziom aktywności fizycznej dzieci będących w trakcie odbywania intensywnego 

leczenia i hospitalizacji z  powodu choroby nowotworowej był znacznie niższy 

w porównaniu do poziomu aktywności dzieci zdrowych, zwłaszcza w zakresie 

umiarkowanej lub/i intensywnej aktywności. 

 

2. Poziom wydolności krążeniowo-oddechowej dzieci będących w trakcie leczenia 

z powodu białaczki był istotnie niższy w porównaniu do wartości przewidywanych 

dla grupy dzieci zdrowych. 

 

3. Trening IVG z intensywnością określoną na podstawie wyjściowego testu 

wydolności krążeniowo-oddechowej był bezpieczny i możliwy do wykonania 

w warunkach szpitalnych podczas aktywnego procesu leczenia z powodu białaczki.  

 

4. Trening z wykorzystaniem interaktywnych gier wideo zastosowany podczas 

hospitalizacji wpłynął na zwiększenie poziomu aktywności fizycznej dzieci i co 

szczególnie ważne, poprawę umiarkowanej lub/i intensywnej aktywności. 

 

 

5. Wyniki badań kontrolnych przeprowadzonych 14 miesięcy od zakończenia 

programu IVG wykazały, że dzieci kontynuowały aktywność fizyczną, a poziom jej 

był porównywalny do osiąganego podczas interwencji treningowej.  
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6. W badaniu kontrolnym zaobserwowano istotny statystycznie wzrost poziomu 

wydolności krążeniowo-oddechowej w grupie interwencyjnej w porównaniu do 

wartości osiąganych przez dzieci przed interwencją treningową, natomiast w grupie 

kontrolnej nie zaobserwowano istotnej statystycznie różnicy, mimo to w  badaniu 

kontrolnym poziom aktywności fizycznej oraz wydolności krążeniowo-oddechowej 

nie różnił się istotnie statystycznie między grupą badaną a kontrolną. 

 

7. Trening z zastosowaniem interaktywnych gier wideo, który jest skuteczną metodą 

zmieniającą nieprawidłowe nawyki sedenteryjne dzieci z chorobą nowotworową, 

powinien stać się integralną częścią programów rehabilitacji, a wyniki badań mogą 

wskazywać na konieczność prowadzenia stałych programów usprawniania dla 

dzieci, również z wykorzystaniem nowych technologii, przez cały okres leczenia 

onkologicznego. 
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