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ZAŁOŻENIA: Aktywność ﬁzyczna związana jest z poprawą chodu oraz jakości życia u chorych
na stwardnienie rozsiane (SM). Grupa ta prowadzi jednak siedzący i mało aktywny tryb życia
w porównaniu z populacją ogólną.
CELE: Autorzy przeprowadzili pilotażowe randomizowane badanie z grupą kontrolną, mające

na celu ocenę wpływu metody komunikacji wykorzystującej internet, opartej na teorii
społeczno-poznawczej (social cognitive theory, SCT), na zwiększenie aktywności ﬁzycznej
u chorych na stwardnienie rozsiane. Następnie oceniano poszczególne zmienne SCT jako
możliwe mediatory takiej metody komunikacji.

METODY: Zarówno do grupy poddawanej terapii, jak i do grupy kontrolnej badania losowo
włączono 54 pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Uczestnicy wypełniali ankietę dotyczącą
ich aktywności ﬁzycznej, samodzielności, oczekiwań związanych z udziałem w badaniu,
ograniczeń w funkcjonowaniu oraz założonych celów. Taką ankietę każdy uczestnik wypełniał
dwukrotnie w odstępie 12 tygodni.
WYNIKI: Grupa poddana interwencji wykazywała istotne statystycznie (p=0,01) i znaczące
zwiększenie aktywności ﬁzycznej w ocenianym okresie (d=0,72). Natomiast w grupie kontrolnej
zaobserwowano nieznaczną (d=0,13) i nieistotną statystycznie zmianę aktywności ﬁzycznej
(p=0,71). W grupie poddawanej interwencji zaobserwowano także w późniejszym okresie
istotny statystycznie (p=0,001) i znaczący wzrost zakładanych celów w czasie badania
(d=0,97). Natomiast w grupie kontrolnej zmiana ta była niewielka (d=-0,13) i nieistotna
statystycznie (p=0,17). Zmiana założonych celów w określonym przedziale czasowym
oddziaływała na wpływ internetowej metody komunikacji na aktywność ﬁzyczną.
PODSUMOWANIE: To pilotażowe badanie może być przesłanką do przeprowadzenia większego
randomizowanego badania z grupą kontrolną, obejmującego większą grupę chorych na
stwardnienie rozsiane, o dłuższym okresie obserwacji, z zastosowaniem obiektywnych metod
pomiaru aktywności ﬁzycznej oraz takimi drugorzędowymi punktami końcowymi, jak zdolność
poruszania się i jakość życia.
SŁOWA KLUCZOWE: interwencja behawioralna, wysiłek, mediatory, stwardnienie rozsiane,

aktywność ﬁzyczna
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Wprowadzenie
Stwardnienie rozsiane (SM) jest przewlekłą, niezwiązaną
z urazem, prowadzącą do niesprawności chorobą układu nerwowego skutkującą utratą zdolności poruszania się oraz pogorszeniem jakości życia (quality of life, QoL). Aktywność
ﬁzyczna może być traktowana jako metoda pomocna
w radzeniu sobie z utratą zdolności poruszania się i pogorszeniem jakości życia u pacjentów z SM. Aktywność ﬁzyczna
może być określona jako zachowania, obejmujące każdy dowolny ruch ciała będący wynikiem dowolnego skurczu mięśni
i prowadzący do zwiększenia wydatku energetycznego powyżej poziomu spoczynkowego.1 Tak szeroko zdeﬁniowane
zachowanie obejmuje rekreacyjną aktywność ﬁzyczną, ćwiczenia ﬁzyczne, sport, pracę zawodową, sposób przemieszczania się oraz prace domowe. Podana wyżej deﬁnicja
podkreśla element osobistej decyzji, kiedy aktywność ﬁzyczna wybierana jest na podstawie indywidualnych potrzeb oraz
zainteresowań, na przykład takich jak poprawa zdrowia i kondycji ﬁzycznej.1 Co ważniejsze, ćwiczenia stanowią jedyny element aktywności ﬁzycznej, który ma charakter zaplanowany,
uporządkowany i powtarzalny, wykonywany przez dłuższy
czas (np. trening) oraz zlecany zazwyczaj przez lekarza lub ﬁzjoterapeutę dla osiągnięcia konkretnego celu, na przykład
poprawy kondycji ﬁzycznej lub stanu zdrowia.1 Aktywność ﬁzyczna jest odwrotnie proporcjonalna do upośledzenia zdolności poruszania się2 i wprost proporcjonalna do jakości
życia3,4 u chorych na stwardnienie rozsiane. Dwie ostatnio
opublikowane metaanalizy wykazały istotny klinicznie wpływ
aktywności ﬁzycznej związanej z określonym i zaplanowanym
treningiem na poprawę zdolności chodzenia (g=0,19)5 oraz
jakości życia (g=0,23)6 w badanej populacji.
Mimo korzyści, jakie przynosi, aktywność ﬁzyczna chorych
na stwardnienie rozsiane jest zazwyczaj zmniejszona. Zostało
to udokumentowane w przeglądach piśmiennictwa7 oraz obliczone w jednej z metaanaliz.8 Wykazano w niej, że pacjenci
ze stwardnieniem rozsianym byli mniej aktywni ﬁzycznie
(o jedno odchylenie standardowe) niż ogólna populacja zdrowych dorosłych (g=–0,96),8 którzy, nawiasem mówiąc, prowadzą raczej siedzący tryb życia.9 Co ważniejsze, u pacjentów
ze stwardnieniem rozsianym stwierdza się te same choroby
współistniejące, co w innych populacjach,10 a tym samym ryzyko zachorowalności i śmiertelności w wyniku siedzącego
tryb życia jest u nich zwiększone. Podkreśla to możliwość poprawy w zakresie poruszania się, jakości życia i zdrowia osób
z SM, jeśli zostaną opracowane metody mogące przyczynić
się do zwiększenia ich aktywności ﬁzycznej.
Podstawy teoretyczne mogą stać się narzędziem pomocnym do opracowania działań pozwalających na zwiększenie
aktywności ﬁzycznej. W tym celu wykorzystano zmienne
uwzględnione w teorii społeczno-poznawczej,11 stosując je jako przekrojowe12,13 i prospektywne14 korelacje oceny aktywności ﬁzycznej u chorych na stwardnienie rozsiane. Ogólnie,
poczucie samowystarczalności jest bezpośrednio i pośrednio
związane z aktywnością ﬁzyczną pacjentów ze stwardnieniem
rozsianym, a związek pośredni zachodzi przez oczekiwania co
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do wyników podjętych działań, możliwych przeszkód związanych z ich realizacją oraz założonych celów.15 W randomizowanym kontrolowanym badaniu z 3-miesięczym okresem
obserwacji z udziałem chorych na stwardnienie rozsiane wykazano, że interwencja oparta na SCT przekazywana przez bezpośredni kontakt powoduje ściślejsze przestrzeganie
zaproponowanych treningów.15 Interwencja taka była przeprowadzana sześciokrotnie podczas cyklu 36 sesji ćwiczeń
w ciągu 3 miesięcy. Co prawda bezpośredni kontakt sprzyjał
lepszemu przestrzeganiu zaleconego programu treningowego, ale okazał się niemożliwy do zastosowania w projektach
zakrojonych na szerszą skalę oraz bardzo kosztowny. Taka forma kontaktu była ograniczona w przypadku chorych na
stwardnienie rozsiane mieszkających na wsi lub mających
trudności w zorganizowaniu transportu.
Internet stanowi innowacyjny, alternatywny dla bezpośredniego kontaktu sposób interwencji, mający na celu zwiększenie aktywności ﬁzycznej u chorych na stwardnienie rozsiane.
Interwencje takie są zazwyczaj metodami behawioralnymi,
które następnie zostały przekształcone i przystosowane
do przekazywania drogą internetową.16 Opierają się one na
skutecznych i empirycznie potwierdzonych metodach kontaktu bezpośredniego. Wykorzystują teorie uczenia się i promowania zmiany stylu życia, mogą zawierać zarówno tekst,
jak i obrazy, animacje, materiały dźwiękowe i wideo, co sprzyja propagowaniu kontaktu, mogą zawierać narzędzia interaktywne pomocne w samodzielnym monitorowaniu, zmianach
zachowania oraz restrukturyzacji poznawczej; a także wspierają więzi społeczne.17 Dodatkową korzyścią wynikającą z takiej metody komunikacji jest udzielanie porad, informacji
i możliwość leczenia w dowolnym czasie i miejscu, z zachowaniem zalet tradycyjnego kontaktu bezpośredniego, a także
powtarzalność i skalowalność.
Pacjenci ze stwardnieniem rozsianym wydają się idealną
grupą dla takiej metody komunikacji, wykorzystywanej w celu zwiększenia aktywności ﬁzycznej. W jednym z badań wykazano, że 93% chorych na stwardnienie rozsiane korzysta
z internetu, natomiast w populacji ogólnej odsetek ten wynosi 75%.18 Inne opracowanie wskazuje, że ponad 80% pacjentów jest zainteresowanych uzyskiwaniem w ten sposób
informacji dotyczących zdrowego stylu życia.19 Co istotne, interwencje internetowe przyczyniły się do zmiany zachowań
w zakresie aktywności ﬁzycznej w populacji osób dorosłych.20,21 Do tej pory nie oceniano tej metody jako sposobu
zwiększania aktywności ﬁzycznej ani możliwości jej zastosowania u chorych na stwardnienie rozsiane.
W tym celu autorzy przeprowadzili pilotażowe kontrolowane randomizowane badanie oceniające wpływ internetowej metody komunikacji opartej na teorii społeczno-poznawczej na zwiększenie aktywności ﬁzycznej w tej grupie
pacjentów. Oceniali następnie zmienne zawarte w SCT jako
potencjalne mediatory takiej metody komunikacji. Oczekiwali, że trzymiesięczna interwencja internetowa będzie związana ze wzrostem aktywności ﬁzycznej, w grupie badanej
w porównaniu z grupą kontrolną, którą stanowiły osoby z listy oczekujących oraz że wpływ interwencji będzie zależał

Neurologia po Dyplomie • Tom 6 Nr 3 2011
www.podyplomie.pl/neurologiapodyplomie

CHOROBY DEMIELINIZACYJNE

Internet w zwiększaniu aktywności ﬁzycznej osób ze stwardnieniem rozsianym

od stopnia samowystarczalności, oczekiwań związanych
z udziałem w badaniu, ograniczeń funkcjonalnych i (lub) założonych celów.

Metoda
ZAŁOŻENIA I PROJEKT BADANIA

Randomizowane i kontrolowane badanie przeprowadzone zostało w dwóch grupach równoległych. Jego celem była
ocena interwencji internetowej jako metody zwiększenia
aktywności ﬁzycznej u chorych z rzutowo-remisyjną postacią
stwardnienia rozsianego (relapsing-remitting multiple sclero-

sis, RRMS). Pierwszorzędowy punkt końcowy stanowiła ocena aktywności ﬁzycznej dokonywana przez samego chorego,
natomiast do drugorzędowych punktów końcowych zaliczono ocenę zmiennych mediacyjnych opartych na teorii społeczno-poznawczej. Uczestnicy badania byli losowo włączani
do grupy poddawanej interwencji internetowej lub do grupy
kontrolnej (lista oczekujących). Taka metoda komunikacji została oparta o założenia teorii społeczno-poznawczej, które
były oceniane in vivo u dorosłych w średnim wieku22 oraz
u chorych na stwardnienie rozsiane.15 Oceniano aktywność
ﬁzyczną oraz mediatory przed badaniem i po 3 miesiącach
obserwacji. Metoda oraz wyniki badania zostały opracowane
zgodnie z wytycznymi Bazy Danych Psychoterapii (Psychotherapy Evidence Database, http://www.pedro.org.au/).

Pacjenci wstępnie zakwaliﬁkowani (n=90)

Pacjenci wyłączeni z badania (n=36)
Kryteria włączenia nie zostały spełnione (n=30)
Zbyt duża aktywność ﬁzyczna (n=15)
Wysokie ciśnienie tętnicze (n=12)
Nieporuszający się samodzielnie (n=1)
Brak dostępu do internetu (n=1)
Rozpoznanie stwardnienia rozsianego
niepotwierdzone (n=1)
Wyłączeni przed randomizacją (n=4)
Powody osobiste (n=2)
Rzut choroby (n=1)
Brak podstawowych danych (n=1)
Niezwrócony ICD (n=2)

Zrandomizowani (n=54)

Włączeni do grupy interwencji (n=27)
Decyzja o włączeniu do grupy interwencji (n=26)
Brak decyzji o włączeniu do grupy interwencji
(n=1), chory nie zalogował się do strony internetowej

Włączeni do grupy kontrolnej (n=27)

Obserwacja nieukończona (n=3)
Przerwanie interwencji (n=3)
Brak dostępu do internetu ((n=1)
Uraz (n=1)
Brak danych w trakcie obserwacji (n=1)

Obserwacja nieukończona (n=2)
Przerwanie udziału (n=2)
Brak danych w trakcie obserwacji (n=2)

Wyłączeni z analizy (n=0)

Poddani analizie (n=25)

Brak danych w trakcie obserwacji (n=1)

Wyłączeni z analizy (n=0)

RYCINA 1. Schemat włączania pacjentów
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UCZESTNICY

Dopróbywłączonochorychz rzutowo-remisyjnąpostacią
SM,wybranychz dużejgrupyosób(n=~300),kwaliﬁkowanychdrogąe-mailowądo trwającegodługoterminowegobadania oceniającego objawy kliniczne i aktywność ﬁzyczną
w RRMS.Rekrutacjado wspomnianegobadaniazostałazakończonapoosiągnięciuzaplanowanejliczbyuczestników,
a tym,którychniezakwaliﬁkowano,zaproponowanoudział
w aktualnymbadaniu.Dobadaniawłączonopacjentówz rzutowo-remisyjnąpostaciąstwardnieniarozsianego,ponieważ
takiprzebiegchorobyjestnajczęstszy.Ponadtochorzycisą
naogółwciążwewczesnejfaziechorobyi wykazująchęćpodejmowaniaaktywnościﬁzycznej.Informacjao badaniuzostałarozesłanadrogąe-mailową,a osobychętnedo wzięcia
udziałukontaktowałysięz autorami.Koordynatorbadaniatelefonicznieszczegółowoobjaśniałjegoceli metody,udzielał
odpowiedzinawszelkiepytaniaorazprzeprowadzałpierwsząkwaliﬁkacjępodkątemkryteriówwłączenia.Dokryteriów
włączeniado badanianależały:(a) pewnerozpoznanierzutowo-remisyjnejpostacistwardnieniarozsianego,(b) zdolność
do samodzielnegoporuszaniasięlubporuszaniasięz pomocąnp.kuli,(c) brakrzutuw ciągu30dnipoprzedzających
randomizację,(d) dostępdo internetu,(e) zgodanawypełnieniekwestionariuszai poddaniesięrandomizacji,(f) brak
regularnejaktywnościﬁzycznej(deﬁniowanejjakowykonywaniećwiczeńprzez30minutdziennie)przezwięcejniżdwa
dniw tygodniuw ostatnich6miesiącach,(g) brakprzeciwwskazańdo aktywnościﬁzycznej(np.współistniejącechoroby układu krążenia), (h) zgoda lekarza na rozpoczęcie
programuaktywnościﬁzycznej.Koordynatorprojektuprzeprowadzający wstępną kwaliﬁk
 ację i podejmujący decyzję
o udzialew badaniuniewiedział,do którejgrupyzostałwłączonypacjent(tj.ukrytyprzydział).Rozmieszczenieosóbzaproszonychdo udziałuw badaniuz zastosowaniemdiagramu
CONSORTprzedstawiarycina1.Wstępniezakwaliﬁkowano
90 pacjentów, a 36 z nich zostało wykluczonych,
ponieważniespełnilikryteriówwłączenia,niezwróciliformularzaświadomejzgodylubwycofalisięprzedrandomizacją.Pierwszyi drugiautordoniesieniapołączylipozostałe
54 osobyw parydobranepodwzględemstopniaaktywności
ﬁzyczneji niesprawności.Następniechorychw poszczególnychparachprzydzielanolosowodo grupypoddanejinterwencji(n=27)lubdo grupykontrolnej(n=27).Badanienie
miałocharakteruślepejpróby,jeżelichodzio pacjentów,badaczyczyosobyoceniające.
METODY OCENY
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Aktywność ﬁzyczną oceniano za pomocą skali GLTEQ
(Godinleisure-timeexercisequestionnaire).23 Tensamodzielniewykonywanytestskładasięz trzechczęścioceniających
częstotliwośćwysiłkuﬁzycznego:forsownego(np.jogging,
pływanie,jazdanarowerzenadługichdystansach),umiarkowanego(szybkimarsz,przejażdżkirowerowe,pływanierekreacyjne,taniec)orazłagodnego(joga,golf,spacery)przez
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dłużejniż15minutw czasiewolnymw tygodniupoprzedzającym.Częstotliwościforsownego,umiarkowanegoi łagodnegowysiłkusąmierzoneodpowiednioprzez9,5i 3ekwiwalentymetaboliczne(metabolicequivalents,MET),a następniesumowane,tworząccałościowąocenęaktywnościﬁzycznej w czasie wolnym. Jednostkę pomiaru stanowi
ekwiwalentmetabolicznynaminutęnatydzień(MET/min).
Istniejądowodynato,żebadanieaktywnościﬁzycznejdokonywanezapomocątestuGLTEQjestwiarygodnąmetodąjej
ocenyu chorychnastwardnienierozsiane.24
SAMODZIELNOŚĆ

OcenystopniasamodzielnościdokonywanozapomocątestuEXSE(exerciseself-efﬁcacyscale).25 Skalataskładasię
z sześciupunktówoceniającychprzekonanieosobybadanej
o zdolnoścido uprawianiaumiarkowanejaktywnościﬁzycznej co najmniej 20 minut dziennie trzy razy w tygodniu,
w odstępachcomiesiącprzeznajbliższesześćmiesięcy.Poszczególnepunktybyłyocenianeod 0(całkowitybrakpewności) do 100 (100% pewność), a następnie uśredniane
do ocenyłącznej.Wyższapunktacjaodzwierciedlawiększą
pewnośćcodo zdolnościpacjentado regularnejaktywności
ﬁzycznejw badanymokresie.Skalatajestspójnai pozwala
na wiarygodną ocenę,25 znalazła ona także zastosowanie
w poprzednichbadaniachdotyczącychaktywnościﬁzycznej
u chorychnastwardnienierozsiane.12-14
OCZEKIWANE WYNIKI

Oczekiwaniadotyczącekorzyści,jakieprzynosząregularne
ćwiczeniai aktywnośćﬁzyczna,byłyocenianezapomocąskaliMOEES(multidimensionaloutcomesexpectationsforexercisescale).26 Składasięonaz 15punktówodzwierciedlających
trzydomenyoczekiwanychwyników.Sześćpunktówodnosi
się do oczekiwań w sferze ﬁzycznej (MOEES_Physical, np.
„ćwiczeniapoprawiąmojąsiłęmięśni”,„ćwiczeniapoprawią
mojeogólnefunkcjonowanie”),kolejneczterydo oczekiwań
w sferzespołecznej(MOEES_Social,np.„ćwiczeniaprzyczyniąsiędo lepszychrelacjiz ludźmi”,„ćwiczeniazwiększąakceptację mojej osoby przez innych ludzi”), a ostatnie pięć
odnosisiędo indywidualnychoczekiwań(MOEES_Self-evaluative,np.„ćwiczeniaumożliwiąmisamorealizację”,„ćwiczeniapomogąmiradzićsobiezestresem”).Każdypunktbył
ocenianyw pięciopunktowejskaliod 1(całkowicienieprawdziwe)do 5(całkowicieprawdziwe),a następniepunktybyły
sumowanew poszczególnychdomenach,a wyższapunktacja
odzwierciedlaławiększeprzekonanieo korzyściach,jakieprzynosząregularnećwiczeniai aktywnośćﬁzyczna.Skalatajest
spójna i pozwala na wiarygodną ocenę u dorosłych26 oraz
u pacjentówzestwardnieniemrozsianym.27
OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA

Ograniczeniafunkcjonowaniadotyczyłyutrudnieńw aktywności ﬁzycznej i były oceniane za pomocą jednego ze
składnikówskaliLL-FDI(late-lifefunctionanddisabilityinstrument).28 SkładnikograniczeńfunkcjonalnychskaliLL-FDI
składasięz 15punktówodnoszącychsiędo zaawansowanych
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funkcjikończynydolnej,podstawowychfunkcjikończynydolnejorazfunkcjikończynygórnej.Przykłademzaawansowanejfunkcjikończynydolnejjestpytanie„ Jakwielkątrudność
sprawiwchodzeniei schodzenieposchodachbezużyciaporęczy?”.Każdyz 15punktówbyłocenianyw pięciopunktowej
skaliod 1(żadnatrudność)do 5(całkowicieniemożliwe),następniewszystkiepunktyuszeregowanow odwróconejskali
i uśredniono,tworzącłącznąocenęzaawansowanychfunkcji
kończynydolnej,podstawowychfunkcjikończynydolnejoraz
funkcjikończynygórnej,a wyższapunktacjaodzwierciedlała
lepszefunkcjonowanie.Wynikiw poszczególnychpodskalach
byłysumowane,copozwoliłocałościowoocenićograniczenia
funkcjonalne.Wyższywynikoznaczałmniejograniczeńfunkcjonalnych.Istniejądowodynawłaściwościpsychometryczne
skróconej skali LL-FDI u dorosłych28 oraz pacjentów ze
stwardnieniemrozsianym.29
USTALANIE CELÓW

Ustalaniecelówćwiczeńi aktywnościﬁzycznejoceniano
zapomocąskaliEGS(exercisegoalsettingscale).30 Zawiera
ona10punktówodzwierciedlającychustalaniecelówćwiczeń
i aktywności ﬁzycznej. Poszczególne punkty oceniane
są w pięciopunktowej skali od 1 (całkowicie sprzeczne)
do 5 (całkowiciezgodne).Sąonenastępniesumowane.Wyższapunktacjaodzwierciedlawiększąskłonnośćdo ustalania
celóww zakresiećwiczeńi aktywnościﬁzycznej.Istniejądowody wskazujące na wiarygodność i rzetelność skali EGS
u młodychdorosłych,30 byłaonatakżestosowanau chorych
nastwardnienierozsiane.13
NASILENIE CHOROBY

StopieńniesprawnościneurologicznejocenianozapomocąskaliPDDS(patientdetermineddiseasesteps).31 Składa
sięonaz jednegoelementuoceniającegostopieńniesprawnościod 0(norma)do 8(całkowicieniesamodzielny),a ocenydokonujesampacjent.Skalatazostałazaproponowana
jakoprostyzamiennikdlaEDSS(ExpandedDisabilityStatus
Scale),jejwynikisąsilniei liniowozwiązanez dokonywaną
przezlekarzaocenąw skaliEDSS(r=0,93).31 W tymbadaniu
skalaPDDSzostałaużytajedyniedo opisaniastopnianiesprawnościprzezsamychchorych.
INTERWENCJA

Układi zawartośćstronyinternetowejzostałypierwotnie
zaprojektowanedlabadaniaoceniającegowpływzachowań
zwiększającychaktywnośćﬁzycznąstudentównaichzdrowie
psychiczne.32 Witrynainternetowazostałazmodyﬁkowana
i udoskonalonadziękiwykorzystaniudoświadczeniazespołu
pracującegoz choryminaSM,a takżedziękikrótkiemubadaniu prowadzonemu w tej grupie pacjentów. Ostateczna
wersjastronyzostałaprzetestowanaprzezgrupębadaczy,jej
użytecznośćpoddanotakżeoceniechorychnastwardnienie
rozsiane.Stronabyłachronionahasłem,przechowywanana
serwerzeUniwersytetuIllinois(CITES,CampusInformation
Technologies and Educational Services) oraz zarządzana
przezdziałinformatycznyUniwersytetu.
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Zawartośćstronyjestopartanateoriispołeczno-poznawczeji odzwierciedlametodykontaktubezpośredniegosprzyjającego ściślejszemu przestrzeganiu zaleceń dotyczących
ćwiczeńﬁzycznychu osóbw średnimwieku22 i pacjentówze
stwardnieniemrozsianym.15 Zawartośćstronyzostałaopracowanaw formietekstoweji uzupełnionamateriałamiwideo
orazplikamiw formaciePDF(np.multimedia).Znalazłysię
naniejposzczególnegłówneskładoweteoriispołeczno-poznawczej,takiejaksamodzielność,oczekiwaniacodo wyników,ograniczeniai zakładanecele.Zostałyoneujętew cztery
podstawowemodułyinterwencji:wprowadzenie,planowaniesukcesu,pokonywaniebarieri przestrzeganieustalonych
zasad,łącznieskładającesięz 10rozdziałów.Modułwprowadzeniezawierałrozdziałydotyczącekorzyści,jakieprzynosić
możeaktywnośćﬁzycznachorymnastwardnienierozsiane,
instrukcjedotyczącesamoocenyz zastosowaniempodręcznegokrokomierzaOmron(HJ-720ITC)orazporady,jakstać
sięaktywnymﬁzycznie.Modułplanowaniesukcesumówił
o planowaniucelów,ichocenie,oczekiwaniachcodo wynikóworazsamodzielności.Modułpokonywaniebarierdotyczyłewentualnychprzeszkódi metodichprzezwyciężania,
jak również wsparcia społecznego. Moduł przestrzeganie
ustalonychzasadskupiałsięnautrzymywaniuaktywnegostylużyciaorazzaleconejaktywnościﬁzycznej.Dodatkoweplikiwideozawierałyrozmowyz pacjentamizestwardnieniem
rozsianym,dotyczącesposobówzachowaniaaktywnościﬁzycznejorazjejzwiększania.W dodatkowychplikachPDF
możnabyłoznaleźćartykułynatematbadańnaukowychomawiającychposzczególnemoduły,instrukcjeomawiającewłączenieaktywnościﬁzycznejdo czynnościdniacodziennego,
arkuszei kwestionariuszepomocnew dalszymwykorzystaniuzawartychtreści.Ponadtodwarazyw tygodniuprowadzono w pacjentami rozmowy na czacie (ich treść była
zapisywanai przechowywanaonlinedlaosób,któreniemogływ nichuczestniczyć).Utworzonotakżeforum,naktórym
uczestnicymoglidyskutowaćnatemataktywnościﬁzycznej
i metodjejzachowywania.Pacjencimielido dyspozycjitakże
bezpłatnąliniętelefonicznąorazadrese-mailumożliwiający
kontakt.Otrzymywalioniprzeze-mailinformacjedotyczące
aktualizacjii zmiannastronieinternetowej.
Analizowanametodakomunikacjibyłarozwijanastopniowo:nowemateriałyzamieszczanonastronieinternetowejco
tydzieńw pierwszymmiesiącubadania,co2tygodniew drugimi razw trzecimmiesiącu.Ogólnie,zawartośćstrony,samokontrolai daneuzyskanez krokomierza,plikiwideoi PDF
orazczati forummiałyzachęcaćdo korzystaniaz witrynyinternetoweji do zmianyzachowańw zakresieaktywnościﬁzycznej.Autorzyzwróciliuwagę,żeichpodejściezawierało
wspomnianewcześniejistotneelementyinterwencjiinternetowej.16,17W grupiekontrolnej(listaoczekujących)dokonano oceny podczas trwania badania, po jego zakończeniu
pacjenciotrzymaliwszystkiemateriały.
PROCEDURY

Odlipca2009rokuchętnido udziałuw badaniukontaktowalisięz jegokoordynatorem,któryudzielałinformacjioraz
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dokonywał przesiewowej oceny kwaliﬁkującej do udziału
w projekcie.Wstępnaocenaobejmowaławypełnieniekwestionariusza gotowości do aktywności ﬁzycznej,33 który
umożliwiałzidentyﬁkowanieosóbz minimalnymiczynnikamiryzykapozwalającyminarozpoczęcieprogramu.Następniedo każdejz wstępniezakwaliﬁkowanychosóbwysyłano
listzawierającyszczegółoweinformacjenatematprogramu
orazformularzdotyczącystanuzdrowia,przeznaczonydlalekarzaopiekującegosięchorympodczastrwaniaprojektu.Koordynatorprojektuprzesyłałkażdemuuczestnikowipocztą
elektronicznąlubzwykłądokumentydotycząceświadomej
zgodynaudziałw badaniu,z załączonąkopertązwrotną.Następniekoordynatorprojektukontaktowałsiętelefonicznie
z każdymuczestnikiem,abyupewnićsię,żeotrzymałondokument,zrozumiałzawartew nimwskazówkiorazpodpisał
świadomązgodęnabadanie.Pootrzymaniuod pacjentaświadomejzgodyorazformularzadotyczącegostanuzdrowiakażdemu choremu wysyłano pocztą zestaw kwestionariuszy
z załączonąkopertązwrotną.Nieprzesyłanodokumentów
pocztąelektroniczną,nieodbywałysiętakżebezpośrednie
spotkaniaz chorymi.Koordynatorprojektukontaktowałsię
telefonicznie z każdym uczestnikiem, aby upewnić się, że
otrzymałonprzesyłkęi zrozumiałzawartew niejwskazówki.
Pootrzymaniuod pacjentówkwestionariuszysprawdzano,
czyzostałyonecałkowiciewypełnione,w przypadkubraków
kontaktowanosięz chorymi proszonoo uzupełnieniedanych.Poskompletowaniuwstępnychdanychpacjencibylilosowodobieraniw pary,z uwzględnieniemstopniaaktywności
ﬁzyczneji niesprawności,i przydzielanido grupypoddawanej
interwencjilubgrupykontrolnej.Zestawinformacjibyłprzydzielanyjednorazowonatrzymiesiące:od sierpnia2009do listopada2009roku.Potrzechmiesiącachchoremuwysyłano
ponowniezestawkwestionariuszy.Uczestnicybadaniaotrzymywaliwynagrodzeniew wysokości10USDzaprzeprowadzenieocenyw każdymz określonychokresówbadaniai brali
udział w losowaniu jednej z czterech nagród pieniężnych
w wysokości250USD(dwiedlakażdejgrupychorych).

mediacyjne.Dotyczyłaonaregresjizmianaktywnościﬁzycznejgrupyw pierwszejanalizie,a następnieregresjizmian
aktywnościﬁzycznejw połączeniuzezmianamiprzypuszczalnychmediatoróww drugiejanalizie.Podstawąmediacjibył
wpływ przynależności do grupy na aktywność ﬁzyczną,
zmniejszającysięi nieistotnypouwzględnieniuzmiennych
mediacyjnych.Udziałwariancjiw końcowymwynikuanalizy
regresjiopartybyło skorygowanywskaźnikR2. Przeprowadzonododatkowądwuczynnikową(r)analizękorelacji,aby
zbadaćpowiązaniamiędzyzmianamiw zmiennychSCTa aktywnościąﬁzycznąw grupiepoddawanejinterwencjii w grupiekontrolnej.Nakonieczbadanozmiennepoczątkowejako
korelatyzmianyaktywnościﬁzycznejw grupiepoddanejinterwencji,stosującanalizędwuczynnikową(r)orazwieloczynnikowąanalizęregresjikrokowej.

Wyniki
PACJENCI, KTÓRZY PRZERWALI I UKOŃCZYLI BADANIE

Spośród54osób,którezostałyzrandomizowane,badanie
ukończyły23(85%)w grupiepoddanejinterwencjii 25(93%)
w grupiekontrolnej.Tylkoichwynikibyłynastępnieanalizowane.Coistotne,w teściet-Studentadlapróbniezależnych
niestwierdzonoróżnicmiędzychorymi,którzyprzerwalibadanie,a grupą,którajeukończyła,zarównopodwzględem
wieku(p=0,54),wzrostu(p=0,09),wagi(p=0,07),nasilenia
choroby(tzn.wynikuw skaliPDDS)(p=0,24)orazczasujej
trwania(p=0,12).W dalszejanaliziewykazanotakżebrakróżnicmiędzygrupamipodwzględemwstępnychdanychdotyczących aktywności ﬁzycznej (p=0,78), samodzielności
(p=0,39),oczekiwańw sferzeﬁzycznej(p=0,77)orazspołecznej (p=0,17), oczekiwań odnośnie do samodzielności
(p=0,81),ograniczeńfunkcjonalnych(p=0,60)orazzakładanychcelów(p=0,85).
CHARAKTERYSTYKA GRUP

ANALIZA DANYCH

Wynikianalizystatystycznejzawartew tekściei tabelach
przedstawionojakośrednie± odchyleniestandardowe.Najpierwporównanoobiegrupypodwzględemróżnychcech,
stosująctestchikwadrat(χ2)i (lub)testt-Studentadlaprób
niezależnych.Następnieocenianowpływtakiejmetodykomunikacjinazmiennezapomocąmieszanegomodeluanalizy wariancji (ANOVA). W ocenie tej analizowano grupę
poddanąinterwencjiorazgrupękontrolnąprzedbadaniem
i ponim,wykorzystującjednowymiarowąFstatystykę.Porównywano różnice w zależności od przynależności do grupy
oraz czasu przeprowadzania badania. Rozkład interakcji
byłocenianyzapomocąanalizypost hoc (tj.testt-Studenta
dla zmiennych zależnych i niezależnych). Wielkość efektu
dla statystyki F była wyrażana jako częściowy eta kwadrat
(η2p).Wielkośćefektuwynikającaz różnicw średnichbyła
przedstawianajakodCohena.Następnieprzeprowadzono
wieloczynnikowąanalizęregresjiliniowej,oceniajączmienne
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Tabela1przedstawiadanedemograﬁcznei kliniczneosób,
któreukończyłybadaniew grupiepoddawanejinterwencji
orazgrupiekontrolnej.Niebyłoistotnychróżnicmiędzygrupami pod względem płci, wieku, wzrostu, wagi, nasilenia
objawówchoroby(tj.wynikuw skaliPDDS)orazczasujej
trwania. Ogólny wynik w skali PDSS ~2,0 wskazuje, że
u wszystkichchorychnasilenieobjawówchorobybyłoumiarkowane,cooznaczabrakograniczeńw poruszaniusię,niezależnieod trudnościw codziennymfunkcjonowaniu.31
DANE WSTĘPNE

Tabela2przedstawiawstępnedanedotycząceaktywności
ﬁzycznejorazprzypuszczalnychzmiennychmediacyjnychdla
osób,któreukończyłybadanie.Niewykazanoistotnychróżnicw danychwstępnychmiędzygrupąpoddawanąinterwencji a grupą kontrolną pod względem aktywności ﬁzycznej
(p=0,64), samodzielności (p=0,73), oczekiwań w sferze
ﬁzycznej (p=0,41) i społecznej (p=0,95), oczekiwanych
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TABELA 1. DANE DEMOGRAFICZNE I KLINICZNE GRUPY PODDANEJ INTERWENCJI I GRUPY KONTROLNEJ NA POCZĄTKU
OBSERWACJI
Cecha
Płeć (M/K)
Wiek (lata)
Waga (kg)
Wzrost (cm)
Zaawansowanie choroby (jednostka umowna)
Czas od rozpoznania choroby (lata)

Grupa poddana interwencji (n=23)

Grupa kontrolna (n=25)

p

2/21
46,1 (10,4)
78,9 (22,6)
166,1 (7,7)
2,0 (1,8)
8,1 (6,5)

3/22
45,6 (9,2)
85,1 (23,1)
166,9 (7,7)
2,1 (1,9)
7,3 (6,2)

0,71
0,86
0,77
0,36
0,82
0,66

Zaawansowanie choroby – wynik w skali PDD.

TABELA 2. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I ZMIENNE MEDIACYJNE PRZED BADANIEM I PO JEGO ZAKOŃCZENIU DLA GRUPY PODDANEJ
INTERWENCJI I GRUPY KONTROLNEJ
Grupa poddana interwencji (n=23)
Zmienna
Aktywność ﬁzyczna
Samodzielność
Oczekiwania w sferze ﬁzycznej
Oczekiwania w sferze społecznej
Oczekiwania co do wyników badania
Ograniczenia funkcjonalne
Osiąganie celów

Grupa kontrolna (n=25)

Przed rozpoczęciem
badania

Po zakończeniu
badania

Przed rozpoczęciem
badania

Po zakończeniu
badania

13,8 (15,2)
77,4 (29,8)
20,8 (2,2)
11,6 (2,2)
18,3 (1,7)
59,3 (11,2)
15,4 (8,6)

24,7 (18,8)a
61,8 (39,6)
20,7 (1,3)
12,0 (2,1)
18,5 (1,6)
60,0 (12,0)
23,8 (10,9)b

11,7 (16,3)
74,7 (24,0)
20,4 (1,3)
11,6 (1,9)
18,6 (1,4)
57,1 (11,0)
21,0 (10,7)

12,4 (14,2)
52,5 (34,1)
20,8 (1,8)
12,2 (2,1)
18,1 (1,7)
57,6 (12,2)
19,6 (10,8)

Aktywność ﬁzyczna – skala GLTEQ, samodzielność – skala ESS, oczekiwania w sferze ﬁzycznej – skala MOEES, podskala ﬁzyczna, oczekiwania w sferze
społecznej – skala MOEES, podskala społeczna, oczekiwania co do wyników badania – skala MOEES, podskala samooceny, ograniczenia funkcjonalne
– skala LL-FDI, osiąganie celów – EGS.
a Wynik istotny statystycznie w porównaniu z wartością przed rozpoczęciem badania p=0,01.
b Wynik istotny statystycznie w porównaniu z wartością przed rozpoczęciem badania p=0,001.

wyników (p=0,53), ograniczeń funkcjonowania (p=0,49)
orazzakładanychcelów(p=0,25).Coważne,średnieogólne
wartościwstępnew obugrupach(tj.poddawanejinterwencjii kontrolnej)dotycząceaktywnościﬁzycznej(d=-0,57),
oczekiwańw aspekcieﬁzycznym(d=-1,94),oczekiwanychrezultatów(d=-0,90)i zakładanychcelów(d=-0,36)byłyznacząconiższeniżśrednieopisywanew poprzednimbadaniu
u chorychnastwardnienierozsiane.13 Dlaporównania,średnieogólnewartościwstępnedlasamodzielności(d=0,08),
oczekiwańw aspekciespołecznym(d=-0,16)orazograniczeń
funkcjonalnych(d=-0,04)byłyporównywalnez danymiuzyskanymiw poprzednimbadaniuu chorychnastwardnienie
rozsiane.13 Oznaczato,żeprzedrozpoczęciembadaniagrupabyłamniejaktywnaﬁzycznie,miałamniejszeoczekiwania
w aspekcieﬁzycznymi podwzględemoczekiwanychwynikóworazzachowańsłużącychosiąganiucelówniżpoprzedniegrupychorychnastwardnienierozsianeuczestniczące
w badaniachnadaktywnościąﬁzyczną.
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KORZYSTANIE Z WITRYNY INTERNETOWEJ

Odsetekosóblogującychsięnastronieinternetowejw ciągutygodniabyłnajwyższy(96%)w pierwszymi drugimtygodniu i spadał w trakcie 12-tygodniowego okresu trwania
interwencji,osiągającnajniższypoziom(52%)w 8,10i 11 tygodniu.Przeciętnyodseteklogującychsięw ciągutygodnia
osóbwynosił71±15%podczascałegoczasubadania.Średniouczestnicylogowalisiępodczas8,6±3,0 tygodniz 12-tygodniowegookresuobserwacji.
WPŁYW KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ NA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ

Zaobserwowanoistotnystatystyczniewpływtakiejmetodykomunikacjinawzrostaktywnościﬁzycznejw czasiebadania, F(1,46)=5,51, p=0,02, η2p=0,11. Indywidualne
trajektoriezmianw grupachzostałyprzedstawionenarycinie2,a wartościśredniew tabeli2.W grupiepoddawanejinterwencjiuzyskanostatystycznieistotny(p=0,01)i znaczny
wzrostaktywnościﬁzycznejw czasiebadania(d=0,72),nato-
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A

(d=0,97),podczasgdyw grupiekontrolnejbyłonniewielki
(d=-0,13)i nieistotnystatystycznie(p=0,17).
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Po zakończeniu badania

RYCINA 2. Indywidualne podwójne trajektorie zmian w aktywności
ﬁzycznej (tj. wynik w skali GLTEQ), oraz błąd średni () i standardowy, dla
grupy poddanej interwencji (A) i grupy kontrolnej (B).

miastw grupiekontrolnejbyłonniewielki(d=0,04)i nieistotnystatystycznie(p=0,71).Przeprowadzonododatkową
analizę zgodną z intencją leczenia pod kątem aktywności
ﬁzycznej,w którejzastąpionobrakującewartościostatnimi
dostępnymi danymi. Uzyskany wynik wpływu interwencji
w czasie badania był również istotny statystycznie,
F(1,52)=4,85,p=0,03,η2p=0,09.Natomiastzmianywielkościefektuokazałysięniewielkiedlagrupypoddawanejinterwencji(d=0,56)i grupykontrolnej(d=0,04).
WPŁYW INTERNETOWEJ METODY KOMUNIKACJI NA ZMIENNE
MEDIATORÓW

Tabela2przedstawiadanedotyczącewartościdlazmiennychmediacyjnychprzedbadaniemi pojegozakończeniu.
Nie wykazano istotnej statystycznie zmiany w czasie pod
względemtakichbadanychparametrówjaksamodzielność
(p=0,41), oczekiwania w sferze ﬁzycznej (p=0,41) i społecznej (p=0,69), oczekiwania dotyczące samodzielności
(p=0,15)orazograniczeńfunkcjonalnych(p=0,88).Zaobserwowanoistotnąstatystyczniezmianęw czasiew kategoriach
takich jak osiąganie zakładanych celów, F(1,46)=16,97,
p=0,0001, η2p=0,27. W grupie poddawanej interwencji
w czasietrwaniabadaniazanotowanoistotnystatystycznie
(p=0,001)i znacznywzrostpodwzględemosiąganychcelów
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Wstępna analiza regresji zmian w aktywności ﬁzycznej
w zależnościod grupy(0=grupakontrolna,1=grupapoddanainterwencji)orazmodeluwykazałaistotnośćstatystyczną,
F(1,46)=5,51,p=0,02,przyczymistotnymczynnikiemzmian
aktywnościﬁzycznejbyłaprzynależnośćdo grupy(B=10,19,
SEB=4,34,β=0,33,p=0,02).Kolejnąanalizęregresjizmian
aktywnościﬁzycznejprzeprowadzonopodwzględemprzynależnoścido grupyorazzakładanychcelów.Modeltenokazałsięznaczący,F(2,44)=14,24,p=0,0001,przyczymistotny
statystycznie czynnik stanowiło osiąganie celów (B=0,46,
SE B=0,10, β=0,56, p=0,0001), natomiast przynależność
do grupyniemiałaistotnegoznaczenia(B=6,23,SEB=3,70,
β=0,20,p=0,10).Zmianaznaczeniai wielkościwspółczynnika�w odniesieniudo przynależnoścido grupymiędzypierwszą a drugą analizą regresji oznacza, że osiąganie celów
określa wpływ takiej metody komunikacji na zachowania
zwiększająceaktywnośćﬁzyczną.Osiąganiecelówwyjaśnia
wzrosto 31%wariancjizmianyaktywnościﬁzycznej,natomiastobiezmiennesąwyjaśnieniemdlawzrostuwariancji
o 37%.Przeprowadzonoostatecznąanalizęregresjizmianaktywnościﬁzycznejw zależnościod przynależnoścido grupy
orazzmianw zakresieosiąganiacelów,samodzielności,oczekiwańcodo wynikóworazograniczeńfunkcjonalnych.Model
tenbyłznaczący,F(7,39)=5,04,p=0,0001,z jedynązmianą
dotyczącą osiągania celów (B=0,52, SE B=0,11, β=0,62,
p=0,0001),wskazującąnarolętegoparametrujakoznaczącegoczynnikaprognostycznegozmianyaktywnościﬁzycznej.
ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY ZMIANAMI W ZMIENNYCH SCT
A AKTYWNOŚCIĄ FIZYCZNĄ

W badaniuocenianotakżemożliwepowiązaniamiędzy
zmianamiw zmiennychSCTa aktywnościąﬁzycznąoddzielniew obugrupach(grupiepoddawanejinterwencjiorazkontrolnej).Dwuwymiarowakorelacjazmianw grupachzawarta
jest w tabeli 3. Istotną statystycznie zmianę aktywności
ﬁzycznejw grupiepoddanejinterwencjiinternetowejzaobserwowano w odniesieniu do zmiany w osiąganiu celów
(p=0,0001).Podobnychobserwacjiniepoczynionodlatakich
zmiennych, jak samodzielność (p=0,32), oczekiwania
w sferzeﬁzycznej(p=0,49)i społecznej(p=0,35),osiąganie
oczekiwanychrezultatów(p=0,23)orazograniczeniafunkcjonalne(p=0,74).W grupiekontrolnejzmianypodwzględemsamodzielności(p=0,91),oczekiwańw sferzeﬁzycznej
(p=0,52),i społecznej(p=0,38),oczekiwanychrezultatów
(p=0,50),ograniczeńfunkcjonalnych(p=0,35)orazosiąganiacelów(p=0,43)niebyłyzwiązanezezmianąaktywności
ﬁzycznej.
KORELACJE ZWIĄZANE Z POZYTYWNYM WYNIKIEM W GRUPIE
PODDAWANEJ INTERWENCJI

W grupiepoddawanejinterwencjidokonanododatkowej
analizypodstawowychzmiennychdemograﬁcznych,klinicz-
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TABELA 3. DWUWYMIAROWE ZALEŻNOŚCI (R) MIĘDZY ZMIANAMI (∆) AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ A ZMIENNYMI MEDIACYJNYMI
ODDZIELNIE DLA GRUPY PODDANEJ INTERWENCJI I GRUPY KONTROLNEJ
Zmienna

Grupa poddana interwencji,
∆ aktywności ﬁzycznej

∆ Samodzielność
∆ Oczekiwania w sferze ﬁzycznej
∆ Oczekiwania w sferze społecznej
∆ Oczekiwania co do wyników
∆ Ograniczenia funkcjonalne
∆ Osiąganie celów

0,22
0,15
0,20
0,26
-0,07
0,75a

Grupa kontrolna, �
∆ aktywności ﬁzycznej
0,02
-0,14
0,18
0,14
-0,19
0,17

Aktywność ﬁzyczna – skala GLTEQ, samodzielność – skala ESS, oczekiwania w sferze ﬁzycznej – skala MOEES, podskala ﬁzyczna, oczekiwania w sferze
społecznej – skala MOEES, podskala społecznej, oczekiwania co do wyników badania – skala MOEES, podskala samooceny, ograniczenia funkcjonalne –
skala LL-FDI, osiąganie celów – EGS.
a Wynik istotny statystycznie dla p=0,0001.

nychorazspołeczno-poznawczych,którejcelembyłaocena
ichwpływunazmianęaktywnościﬁzycznej.Zmianaaktywnościﬁzycznejbyłaznaczącozwiązanajedyniez wyjściowym
wskaźnikiemosiąganiacelów(r=-0,55,p=0,003),oczekiwanychrezultatów(r=-0,38,p=0,04)orazstopniemnasilenia
choroby(r=-0,34,p=0,05).Przeprowadzononastępnieanalizęregresjizmianaktywnościﬁzycznejw stosunkudo podstawowego wskaźnika osiągania celów, oczekiwanych
rezultatóworazstopnianasileniachoroby,z analiząkrokową
powyższych czynników (p wejściowe = 0,10, p końcowe
=0,15). Ogólny model okazał się znaczący, F(2,20)=6,57,
p=0,006, jako czynniki prognostyczne zmiany aktywności
ﬁzycznejistotnestatystycznieznaczeniemiałypodstawowy
wskaźnik osiągania celów (B=-1,19, SE B=0,39, β=-0,53,
p=0,007) oraz stopień nasilenia choroby (B=-3,19, SE
B=1,83, β=-0,30, p=0,09). Zmienne te wyjaśniają wzrost
o 34%wariancjizmianyaktywnościﬁzycznej.Liczbatygodni,
w którychpacjencilogowalisiędo witrynyinternetowej,nie
miałaistotnegostatystyczniewpływunazmianęaktywności
ﬁzycznej(r=0,10,p=0,64).

Omówienie
Brak aktywności ﬁzycznej jest powszechny u chorych na
SM,7,8 mimodowodównakorzystnywpływaktywnościﬁzycznejzarównonazdolnośćporuszaniasię,2,5 jaki jakośćżycia.3,4,6 Wskazuje to na możliwość poprawy zdolności
poruszania się, jakości życia oraz stanu zdrowia osób ze
stwardnieniemrozsianymprzezopracowanie,a następnie
ocenęwpływukomunikacjiinternetowejnazwiększenieaktywności ﬁzycznej. Dlatego głównym celem pilotażowego
randomizowanegokontrolowanegobadaniabyłaocenawpływukomunikacjiinternetowejnazwiększenieaktywnościﬁzycznej u chorych na stwardnienie rozsiane. Interwencja
internetowazostałazaprojektowanatak,abybyłarównieskutecznajakkontaktbezpośredni,jejzawartośćzostałaopracowananapodstawieteoriispołeczno-poznawczej,zawierała
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materiaływideoorazplikiw formaciePDF,uzupełniającedaneznajdującesięw tekstach,zakładałainteraktywnyudział
uczestnikówpoprzezczatyi fora,zapewniałatakżesamodzielnemonitorowaniezachowańi ichzmian.Zwracałtakżeuwagęfakt,żeinterwencjainternetowawydajesięoptymalnym
środkiemsłużącymzwiększeniuaktywnościﬁzyczneju pacjentówzestwardnieniemrozsianym,cowynikaz wzorców
korzystaniaz internetuorazzainteresowań.Takjakoczekiwano,interwencjainternetowaprzyniosłaefektz postaciistotnego statystycznie i znaczącego zwiększenia aktywności
ﬁzycznejwewłasnejoceniepacjentóww ciągu3miesięcy
trwaniabadania.W grupiekontrolnejnieodnotowanonatomiast zmiany w zakresie aktywności ﬁzycznej. W związku
z tympodstawowymistotnymwnioskiemwynikającymz tegobadaniajestpotwierdzenieskutecznościomawianejmetody kontaktu innego niż bezpośredni w zwiększaniu
aktywnościﬁzyczneju pacjentówzestwardnieniemrozsianym.
Podstawy takiej metody komunikacji internetowej były
opartenateoriispołeczno-poznawczeji obejmowałytakiezagadnienia,jaksamodzielność,oczekiwaniacodo wyników
podjętych działań, ewentualne przeszkody oraz ustalane
cele.Dlategow badaniunajwiększąuwagępoświęconoidentyﬁkacjiprzypuszczalnychmediatorówinterwencjiinternetowej.Analizadanychwskazuje,żeinterwencjainternetowa
przyniosłaznaczącązmianęjedyniew zakresieustalaniacelów,natomiastanalizamediatorówwykazała,żezmianaw zakresieustalaniacelówbyłazwiązanazewzrostemaktywności
ﬁzyczneji tylkoonaodpowiadaza31%wariancji.Niewykazanotakiejzależnościw stosunkudo przynależnoścido grupy.
Świadczytoo tym,żezachowaniazwiązanez ustalaniemcelówbyłyprawdopodobniezmienną,którastanowiłao sukcesie interwencji internetowej w zwiększaniu aktywności
ﬁzycznejw badanegrupiechorychnastwardnienierozsiane.
Tewynikiniezaskakują,gdyżnajnowszebadaniawykazują,
żesamoustalaniecelówodpowiadaza23%wariancjiwynikóww skalachoceniającychaktywnośćﬁzycznąu chorychna
stwardnienierozsiane.W przypadkuinnychparametrów,ta-
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kichjaksamodzielność,oczekiwaniaw stosunkudo wyników
oraz ewentualne ograniczenia, każdy z nich jest związany
z wariancjąponiżej4%.13 Wykazanie,żeosiąganiecelówstanowimediator,jestzgodnezestwierdzeniem,żezmianyzachowańznajdująpotwierdzeniew związkumiędzyopartymi
naprzesłankachteoretycznychinterwencjachzwiększających
aktywnośćﬁzycznąa zachowaniamiw tymaspekciedorosłychbezchoróbprzewlekłych.34 Dlategodrugimcelembadaniabyłopotwierdzeniewstępnegozałożeniao znaczeniu
osiąganiacelówjakoistotnegomediatorawynikającychz podstawteoretycznychzachowańprowadzącychdo zwiększenia
aktywnościﬁzyczneju pacjentówzestwardnieniemrozsianym.
Obserwowanozmiennośćwzorcóww zakresiezmianyaktywnościﬁzycznejw grupiepoddanejinterwencjiinternetowej, co przedstawia rycina 2. Dlatego poddano analizie
wyjściowecechydemograﬁczne,klinicznei społeczno-poznawcze,mogącewywieraćwpływnaskutecznośćinterwencjiinternetowejjakośrodkaprowadzącegodo zwiększenia
aktywnościﬁzycznej.Spośródwszystkichzmiennychjedynie
osiąganie celów, nasilenie choroby oraz oczekiwania co
do wynikówbyłyzwiązanezezmianąaktywnościﬁzycznej,
przyczymtylkodwapierwszebyłyniezależniezwiązane.Charaktertychpowiązańwskazuje,żenajwiększązmianęzachowań w zakresie aktywności ﬁzycznej w wyniku trwającej
3 miesiąceinterwencjiinternetowejzaobserwowanou pacjentówo mniejszymzaangażowaniuw osiąganiecelóworaz
o mniejszejniesprawności.Sugerujeto,żeinterwencjainternetowabyłanajskuteczniejszau osób,któreniemiaływypracowanych strategii zachowań skutkujących zwiększaniem
aktywnościﬁzycznej,jakrównieżu osóbnajmniejniesprawnychoraz,cozatymidzie,mającychnajwiększemożliwości
podjęciadziałańw tymkierunku.Wydajesię,żepowyższe
wnioskipowinnybyćuwzględnianew opracowywaniui projektowaniu przyszłych metod komunikacji internetowych,
mającychnaceluzwiększenieaktywnościﬁzyczneju chorych
nastwardnienierozsiane.
Cociekawe,w czasiebadaniaobserwowanozmniejszenie
odsetkaosóblogującychsięw ciągutygodniado stronyinternetowej.Byłotoszczególniezauważalnepodkoniecbadania,gdyjedynie50%osóbz grupypoddawanejinterwencji
internetowejlogowałosięw 8,10,11i 12 tygodniu.Istotne
jest,żeliczbatygodni,podczasktórychpacjencilogowalisię
do stronyinternetowej,niebyłaistotnieskorelowanazezmianąaktywnościﬁzycznej.Spadekczęstościlogowaniamoże
odzwierciedlaćzarównozmniejszeniemotywacjido utrzymywanianarzuconegosobieschematuaktywnościﬁzycznej,jak
i mniejszepoleganienainterneciejakośrodkudo podtrzymywanianarzuconychsobiezmian.Zagadnieniatepowinny
zostać uwzględnione w kolejnych badaniach przy ocenie
zmianyczęstościlogowaniasięw określonymprzedzialeczasowym. Spadkowi częstości logowania się można w przyszłychbadaniachpróbowaćzapobiegaćprzezumożliwienie
kontaktutelefonicznegojakouzupełnieniainterwencjiinternetowej(np.TeleCoach).35 Możliwośćkontaktutelefonicznegomogłabypozwolićnabardziejspersonalizowanąpomoc
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i doradztwozarównow doborzerodzajuaktywnościﬁzycznej,jaki sposobówpokonywaniaewentualnychprzeszkód.
Wydajesię,żebyłobytorównieżpomocnew zwiększeniu
wpływukomunikacjiinternetowejnazwiększenieaktywnościﬁzyczneju chorychnastwardnienierozsiane.
Obserwowanotakżezmniejszeniepoczuciaskuteczności
zarównow grupiepoddawanejinterwencjiinternetowej,jak
i w grupiekontrolnej,leczniewykazanozwiązkumiędzyzmianąw tymzakresiea zmianąaktywnościﬁzycznej.Pokazujeto,
żeinterwencjainternetowaprzyniosłapożądanyskutekpod
postacią zwiększenia aktywności ﬁzycznej, niezależnie
od spadkupoczuciawłasnejskutecznościw tymokresie.Podobnezjawiskobyłoobserwowanetakżew poprzednichbadaniachdotyczącychaktywnościﬁzyczneju zdrowychdorosłych.
Natomiastbrakwpływunazwiększeniepoczuciawłasnejskutecznościmożna,przynajmniejw części,przypisaćprzecenieniu tego parametru w chwili rozpoczęcia badania i jego
skorygowaniuw momenciezakończenia.36 Wydajesię,żepoczątkowoosobyprowadzącesiedzącyi małoaktywnytrybżyciamogąniemiećpunktówodniesieniado ocenywłasnej
skuteczności,leczdoświadczeniezwiązanez udziałemw badaniusprzyjazmianomwzorcóww trakciejegotrwania.36
Doomawianegobadaniawłączonochorychnastwardnienierozsianez niewielkąniesprawnością.W ciągucałegobadaniapacjenciz grupypoddawanejinterwencjiniezgłaszali
drogąmejlowąaniprzezudziałw czatachkwestiizwiązanych
z bezpieczeństwem(np.upadki)czyinnychproblemów(np.
zmęczenie).Podczasrozmównaczacierozważanoraczejsposobyzwiększaniaaktywnościﬁzycznej.Brakproblemówzwiązanychz bezpieczeństwemniejestniczymniespodziewanym,
ponieważwiększośćbadanychmiałajedynieniewielkietrudnościz poruszaniemsięi małoprawdopodobnebyło,aby
doświadczalioniupadków.Niemniejwynikibadaniaprzeprowadzonegowśródosóbz niewielkimograniczeniemw poruszaniu się mogą dostarczyć również danych na temat
bezpieczeństwa,a zagadnieniatemogąbyćźródłemwieluinformacjiprzydatnychw opracowywaniumetodkomunikacji
internetowej,nawetu osób,u którychzewzględówmedycznychaktywnośćﬁzycznamusibyćograniczona.Takainterwencjainternetowamożenaprzykładzawieraćwskazówki
dotyczącezapobieganiaupadkom,pochodzącez programów
dlachorychnastwardnienierozsiane.37 Autorzysąrównież
zdania, że przydatne mogą być dokładniejsze badania
uwzględniającedokładnąocenęzachodzącychzmianw zakresieobjawówchorobyorazprzeszkódw miaręzwiększającej się aktywności ﬁzycznej, co jest wynikiem interwencji
internetowej.Badaniatakiemogłybydostarczyćwielucennychinformacjinatematobjawóworazprzeszkódpojawiających się w miarę zmian aktywności ﬁzycznej w przebiegu
interwencjiinternetowej.
Autorzyzdająsobiesprawę,żeopisywanerandomizowane
kontrolowanepilotażowebadanieoceniałowpływinterwencji internetowej na zmianę aktywności ﬁzycznej oraz
możliwemediatorytejzmianyw trzymiesięcznymokresieobserwacjiu niewielkiejgrupychorychnastwardnienierozsiane, bez kontynuacji po zakończeniu oceny. Badanie jest
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jednakjedyniewstępemdo planowanegodużegorandomizowanegokontrolowanegobadania,w którymweźmieudział
znaczniewiększaliczbachorych,czastrwaniabędziedłuższy,
z okresemobserwacjipojegozakończeniu,z takimidrugorzędowymipunktamikońcowymi,jakzdolnośćporuszania
sięi jakośćżycia.Wynikitakiegozaplanowanegobadaniamogąokazaćsięznaczącedlazdrowiapublicznegoi przyczynić
siędo zmianymodeluopiekinadchoryminastwardnienie
rozsiane. SM związane jest z postępującą utratą zdolności
do samodzielnegoporuszaniasię,mimomożliwościleczenia
z zastosowaniemlekówmodyﬁkującychprzebiegchoroby.38
Zmniejszenie zdolności poruszania się jest bezpośrednio
związane z pogarszaniem się jakości życia w przebiegu
stwardnieniarozsianego.Aktywnośćﬁzycznazwiązanajest
z osiąganiempożądanychrezultatóww zakresiezdolności
do poruszaniasięorazjakościżyciaosóbzestwardnieniem
rozsianym,zwłaszczażeznacznaczęśćtejpopulacjiprowadzi
siedzącytrybżycia.Dlategowiększerandomizowanekontrolowanebadaniamogąstanowićokazjędo zwiększeniaaktywnościﬁzycznej,poprawymożliwościporuszaniasięi jakości
życiau chorychprzezzastosowanieinterwencjiinternetowej
z wykorzystaniemzałożeńteoriispołecznopoznawczej.Mogłobytostanowićznacznywkładw rozwójzdrowiapublicznego oraz opieki nad chorymi, jak również wpłynąć na
udoskonalenie bezpośrednich metod kontaktu, wpływającychkorzystnienazwiększenieaktywnościﬁzycznej,możliwości poruszania się oraz jakość życia u chorych na
stwardnienierozsiane.Wartotakżezauważyć,żeinterwencja
internetowamożebyćuzupełnieniembezpośredniegokontaktusłużącegoprzekazywaniuinformacjinatematzwiększeniaaktywnościﬁzyczneju chorychnastwardnienierozsiane.
Takiepołączeniemetodybezpośredniejorazkontaktuz wykorzystanieminternetumożebyćskuteczniejszew zwiększaniuaktywnościﬁzycznejorazprzynieśćtejgrupiechorych
wieleinnychkorzyści.
Omawianepilotażowerandomizowanekontrolowanebadaniemajednakwieleograniczeń.Jednymz nichbyłowłączeniejakometodypomiaruaktywnościﬁzycznejwyłącznie
samooceny,dlategoopisywanezmianymogąbyćwynikiem
efektuplacebo(tzn.osobyw grupiepoddawanejinterwencji
internetowejmogąprzedstawiaćzawyżoneszacunkowezmianyw aktywnościﬁzycznejpodkoniecbadania).Nieuwzględniono w omawianym badaniu żadnego obiektywnego
markera oceny aktywności ﬁzycznej, ponieważ w ostatnio
opublikowanychdoniesieniachwykazano,żedaneuzyskane
zapomocąakcelerometrujakomiernikaaktywnościﬁzycznejokazująsięniejednoznacznei trudnedo interpretacji.39
Niemniejkolejnebadaniamogąpotwierdzićzmianęw aktywnościﬁzycznejw wynikuinterwencjiinternetowejz wykorzystaniemobiektywnychmetodpomiarukondycjiﬁzycznejlub
innychwskaźnikówocenymożliwościsamodzielnegoporuszania.Innymograniczeniembyłowłączeniedo grupyjedynie
pacjentów z niewielkim stopniem niesprawności, dlatego
wynikiniepozwalająnawyciagnięciewnioskówdotyczących
pacjentówz rzutowo-remisyjnąpostaciąstwardnieniarozsianegoz większymstopniemniesprawności.Dodatkoweogra-
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niczeniestanowiłareprezentatywnośćbadanejgrupynapodstawiedanychdemograﬁcznychuczestników.Badanagrupa
chorychskładałasięgłówniez pacjentekz rzutowo-remisyjnąpostaciąstwardnieniarozsianego,conieodzwierciedla
przekrojudemograﬁcznegopopulacjichorychz SM.Przyszłe
badaniapowinnyobejmowaćwiększegrupymężczyznoraz
osoby zarówno z pierwotnie, jak i wtórnie postępującym
przebiegiemchoroby.Wartotakżedodać,żew omawianym
badaniuocenianojedynieczynnikiutrudniające,niebrano
zaśpoduwagęczynnikówułatwiających,naprzykładtakich
jakaspektspołeczno-strukturalnyteoriispołeczno-poznawczejw ujęciuBandury.11 Niestetykolejnymograniczeniembył
brakocenyzmęczeniazarównoprzedinterwencją,jaki po
niej,szczególnieżestanowiononajbardziejdokuczliwyobjaw
u chorychnastwardnienierozsianei z niewielkimstopniem
niesprawności.Włączenieocenystopniazmęczeniawydaje
siękoniecznew kolejnychbadaniachdotyczącychinterwencjiinternetowych.Pozwolitowykazać,czyzmianaw zakresie
aktywnościﬁzycznejprzekładasięnapoprawęw zakresie
zmęczenia.Ostatnimgraniczeniembyłoto,żemetodypomiarów nie były pierwotnie przeznaczone do badań osób
chorującychnastwardnienierozsianei niektórez tychmetodoceniałyzarównoaktywnośćﬁzyczną,jaki zachowania
związanez wykonywaniemćwiczeń.Wartozauważyć,żeistniejądowodynaskutecznośćpsychometrycznąużytychmetodu chorychnastwardnienierozsianeoraznazależność
z ocenąaktywnościﬁzyczneju osóbzdrowych,cowykazano
w poprzednichbadaniach.
Podsumowując,w pilotażowymrandomizowanymkontrolowanymbadaniuwykazanoistotnystatystyczniei znaczny
wpływinterwencjiinternetowejopartejnateoriispołeczno-poznawczejnazwiększenieaktywnościﬁzycznej,ocenianej
przezsamegochorego,w 3-miesięcznejobserwacji,podczas
gdyw grupiekontrolnejniestwierdzonozmianyzachowań
związanychz aktywnościąﬁzyczną.Skutekinterwencjiinternetowejwynikałz takichmediatorów,jakzmianazachowań
związanychz osiąganiemcelów.Największązmianęzaobserwowanou tychpacjentów,u którychpierwotnieniestwierdzano zaangażowania w osiąganie celów oraz u chorych
z mniejsząniesprawnością.Omawianepilotażowebadanie
możestaćsiępodstawądo kolejnychrandomizowanychkontrolowanychtestów,w którychudziałweźmiewiększaliczba
pacjentówzestwardnieniemrozsianym,okresobserwacjibędziedłuższyi obejmietakżeczaspozakończeniupróby,zastosowanebędątakżemetodyobiektywnejocenyaktywności
ﬁzycznejorazuwzględnionetakiedrugorzędowecele,jak
zdolnośćporuszaniasięi jakośćżycia.Obecnieinterwencja
internetowazostaławstępnieocenionaw niewielkiejgrupie
osóbzestwardnieniemrozsianymwewczesnychstadiach
chorobyi z niewielkimstopniemniesprawności,leczprzy
uwzględnieniuﬁzjoterapiimożeznaleźćonarównieżzastosowanie u pacjentów w bardziej zaawansowanych stadiach,
z ograniczonąlubznacznieupośledzonązdolnościądoporuszaniasię.Takikierunekbadańotwieraperspektywydlakolejnych badań metod kontaktów innych niż bezpośredni
służących zwiększaniu aktywności ﬁzycznej u chorych na
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Internet w zwiększaniu aktywności ﬁzycznej osób ze stwardnieniem rozsianym

stwardnienierozsiane.Takiepodejściemaistotneznaczenie
dlazdrowiapublicznegoorazpoprawyopiekinadchorymi
nastwardnienierozsianepoprzezzmniejszeniekosztóworaz
likwidowanieograniczeńjejdostępności,a takżepozwolina
zwiększenieskutecznościi dostępnoścido leczeniatejgrupypacjentów.
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