
 
PRACA MAGISTERSKA 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 

KIERUNEK: FIZJOTERAPIA 

Studia Niestacjonarne 
 
 
 
 
 

Łukasz Skrzypkowski 
 
 

PORÓWNANIE SKUTECZNOŚCI ZABIEGÓW 

MASAŻU, WYKONYWANYCH Z ŚRODKIEM 

POŚLIZGOWYM I NA SUCHO U PACJENTÓW Z 

BÓLAMI GRZBIETU 

Comparison the effectiveness of the Swedish massage treatments, made 

with the lubricant and dry in patients with back pain 

 
 
 
 

 
 



 1 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Serdeczne podziękowania dla dr n. med. Iwony Rotter, za zgodę na 

przyjęcie do grupy seminaryjnej i umożliwienie pisania pracy z zakresu 

fizjoterapii oraz za rzeczową pomoc przy realizacji niniejszej pracy. 

 



 3 

SPIS TREŚCI 
WSTĘP…………………………………………………….…………4 

ROZDZIAŁ 1. Anatomia i klasyfikacja dolegliwości bólowych 

grzbietu………………………………………………...……………..5 

1.1. Zarys anatomii kręgosłupa………………………………………..5 

1.2. Dolegliwości bólowe kręgosłupa……………………...……….…9 
1.2.1. Definicja bólu………………………………………………...…………..…9 

1.2.2. Epidemiologia i czynniki ryzyka bólów kręgosłupa…………...……….....10 

1.2.3. Przyczyny bólów kręgosłupa…………………………………...…….……11 

ROZDZIAŁ 2. Masaż leczniczy…………………………………...15 

2.1. Masaż – rys historyczny……………………………………...…15 

2.2. Masaż – podział masażu leczniczego i mechanizm działania 

masażu klasycznego…………………………………………………16 

ROZDZIAŁ 3. Założenia i cel pracy………………………………19 

ROZDZIAŁ 4. Materiał i metody badawcze……………...………21 

4.1. Metodyka badań………..…………….…………………...…….21 

4.2. Materiał badany………………………………………………....32 

ROZDZIAŁ 5. WYNIKI…………………………………………...38 

5.1. Wyniki na podstawie obiektywnych danych……………………38 

5.2. Wyniki na podstawie subiektywnych odczuć pacjentów……….46 

ROZDZIAŁ 6. DYSKUSJA…………..………………………...….51 

ROZDZIAŁ 7. WNIOSKI……………………….………………...58 

8. STRESZCZENIE……………………..……………………….…59 

9. ABSTRACT ……….…………………………………………….60 

10. BIBLIOGRAFIA……………………………………………….61 

11. WYKAZ TABEL……………………………………………….69 

12. WYKAZ RYCIN……………………………………….……….71 

13. ZAŁĄCZNIKI……………………………………………….…73 

 



 4 

WSTĘP 
 
Coraz częściej spotykamy się z różnego rodzaju dolegliwościami bólowymi 

grzbietu. Postępujący rozwój cywilizacji często powoduje u nas zmianę trybu życia 

(brak ruchu, długie przebywanie w pozycji siedzącej, nieustający pośpiech, ciągły stres, 

dieta obfitująca w produkty wysoko przetworzone). Odchodzimy coraz bardziej od 

natury, co odbija się niekorzystnie na naszym zdrowiu, np. poprzez różnego rodzaju 

dolegliwości narządu ruchu, zwłaszcza szeroko rozumiane bóle grzbietu. Już nawet 

80% populacji krajów wysokorozwiniętych cierpi na bóle krzyża.[1] 

Jedną z popularniejszych metod fizjoterapeutycznych walki z bólami grzbietu jest 

masaż klasyczny (masaż szwedzki). „Na podstawie badań i obserwacji stwierdzono, że 

spośród znanych metod masażu, masaż klasyczny jest najskuteczniejszy w leczeniu 

chorób narządu ruchu” [2].  

W opracowaniu tym postanowiono skonfrontować się z badaniami 

przedstawiającymi skuteczność oddziaływania masażu w zespołach bólowych grzbietu. 

Uznano, że warto jest w szerszym zakresie przedstawić skutki, jakie powoduje masaż 

leczniczy zarówno pod względem subiektywnych odczuć pacjentów, jak i pod 

względem obiektywnej oceny dokonanej na podstawie porównania ruchomości 

kręgosłupa przed serią zabiegów i po jej skończeniu.  

Dodatkowym ważnym aspektem w tej pracy jest porównanie zabiegu masażu 

klasycznego wykonanego z oliwką (środek poślizgowy) oraz masażu klasycznego 

wykonanego na sucho (bez środków poślizgowych). Porównanie tych dwóch sposobów 

wykonania zabiegu masażu może pomóc w programowaniu rehabilitacji u pacjentów z 

bólami odkręgosłupowymi. Dodatkowym atutem tej pracy jest fakt, że autor nie znalazł 

żadnego opracowania na temat porównania masażu wykonanego z oliwką i na sucho w 

literaturze polskiej oraz anglojęzycznej do jakiej miał dostęp. Pozwala to przypuszczać, 

że jest to niedostatecznie zbadany temat.  
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Rozdział 1. Anatomia i klasyfikacja dolegliwości bólowych 

grzbietu 
1.1. Zarys anatomii kręgosłupa 

Kręgosłup (columna vertebralis), podzielić można na:  

 Odcinek szyny składający się z 7 kręgów; 

 Odcinek piersiowy, który tworzy 12 kręgów; 

 Odcinek lędźwiowy, który zbudowany jest z 5 kręgów; 

 Kość krzyżową powstałą ze zrośnięcia 5 kręgów krzyżowych; 

 Kość ogonową, którą tworzą 3 do 5 zrośniętych ze sobą kręgów. 

Kręgosłup w płaszczyźnie strzałkowej posiada wyraźne 4 krzywizny, dwie z nich 

skierowane są do przodu tworząc tzw. lordozę w odcinku szyjnym i lędźwiowym, 

kolejne dwie krzywizny skierowane są do tyłu tworząc tzw. kifozę w odcinku 

piersiowym i krzyżowym. Krzywizny stanowią swego rodzaju amortyzator, który 

chroni mózg przed wstrząsami powstającymi w trakcie poruszania się. [8, 9, 10, 11] 

Ryc. 1. Kręgosłup z klatką piersiową (przekrój strzałkowy) oraz widok boczny      

kręgosłupa zwróconego przodem w lewą stronę  

               
Źródło: Marecki B., Anatomia funkcjonalna w zakresie studiów wychowania 

fizycznego i fizjoterapii, wyd. 4, Poznań 2004, s.147. oraz Mckenzie R., Wylecz swoje 

plecy, red. naukowy polskiego wydania Stengert T., red. naczelny Materna B., Med.-

Media, Warszawa 2010, s. 15 
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Segment ruchowy kręgosłupa jest najmniejszą częścią kręgosłupa biorącą udział 

w zgięciach i rotacji. Składa się na niego dysk międzykręgowy oraz 2 sąsiadujące ze 

sobą kręgi. Dysk składa się z kolei z jądra miażdżystego oraz pierścienia włóknistego, 

który zbudowany jest wielu warstw. Do zadań dysku międzykręgowego należy 

amortyzacja wstrząsów powstałych w czasie lokomocji i nacisku spowodowanego 

dźwiganiem oraz umożliwienie ruchu kręgom, między którymi się on znajduje. [10] 

 

Ryc. 2. Segment ruchowy kręgosłupa oraz trzon kręgowy 

 

 
Źródło: McKenzie R., red. naukowy polskiego wyd. Stengert T., red. n. Materna 

B., Wylecz swoje plecy, Med-Media, Warszawa 2010, s. 16 

 

Kręgi każdego odcinka kręgosłupa mają podobną budowę, ale w danym odcinku 

wykazują pewną odmienność spowodowaną ich funkcją. Ogólnie w budowie kręgu 

można wyróżnić wyrostki: kolczysty, dwa wyrostki poprzeczne, po dwa wyrostki 

stawowe górne i dolne, dołki żebrowe (kręgi piersiowe), nasadę łuku, otwór kręgowy i 

trzon kręgu. Kręgi w odcinku szyjnym są najmniejsze. Dodatkowo krąg szczytowy oraz 

obrotowy pełnią funkcję łączników czaszki z kręgosłupem, zatem różnią się nieco od 
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innych kręgów. Kręgi w odcinku piersiowym w odróżnieniu od innych kręgów 

posiadają dołki żebrowe. Natomiast kręgi lędźwiowe posiadają najbardziej masywne 

trzony. Kręgi kości krzyżowej zrastają się najpóźniej do 20-25 roku życia, tworząc 

klinowatą w kształcie kość leżącą pomiędzy tylnymi kośćmi miednicznymi. Kość 

ogonową (guziczną) tworzą szczątkowe kręgi ogonowe w liczbie 3-5. [8] 

 

Ryc. 3. Widok z góry na kręg z dyskiem, więzadłami i nerwami 

 
Źródło: Szabuniewicz S., Bóle kręgosłupa, terapia metodą Mcknziego poradnik, 

wyd. 2, Harmonia, Gdańsk 2004, s.11 

 

Mięśnie grzbietu można podzielić na mięśnie głębokie i mięśnie powierzchowne. 

Mięśnie głębokie odpowiadają za płynne ruchy kręgosłupa i danych segmentów 

ruchowych względem siebie. Natomiast mięśnie powierzchowne, oprócz wspomagania 

ruchów kręgosłupa, odpowiadają za utrzymywanie pionowej sylwetki, a także są 

synergistami innych mięśni odpowiadających za ruchy ramion i barków. [11] 

Podsumowując, „kręgi oraz występujące między nimi różne formy połączeń 

międzykręgowych wraz z mięśniami, umożliwiającymi wykonywanie ruchów w 

obrębie różnych odcinków kręgosłupa,” [8] tworzą zespół czynnościowy kręgosłupa.  
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Ryc. 4. Mięśnie głębokie i powierzchowne grzbietu 

 

 
Źródło: Abrahams P., Atlas anatomii,  przekład: Kaczorowska M., Kaczorowski 

S., Świat książki, Warszawa 2002, s. 94-95 

„Kręgosłup człowieka spełnia trzy główne zadania pozornie się wykluczające. 

Jako osiowa część szkieletu jest narządem podpory ciała a dzięki obecności na kręgach 

licznych wyrostków, do których przyczepiają się mięśnie, jest również narządem 

ruchów biernych. Ponadto na skutek wytworzenia przez trzony i łuki kręgów kanału 

kręgowego, spełnia również rolę narządu ochraniającego rdzeń kręgowy”. [8] 
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1.2. Dolegliwości bólowe kręgosłupa 

1.2.1. Definicja bólu 

Międzynarodowe Towarzystwo Badania Bólu określa ból jako „subiektywnie 

przykre i negatywne wrażenie zmysłowe i emocjonalne powstające pod wpływem 

bodźców uszkadzających tkankę (tzw. nocyceptywnych) lub zagrażających ich 

uszkodzeniem. Ból jest odczuciem subiektywnym dlatego jest nim wszystko to co chory 

w ten sposób nazywa, bez względu na obiektywne objawy z nim związane.”[12] 

Według klasyfikacji neurofizjologicznej ból dzieli się na: 

 Ból receptorowy/nocyceptywny – wywołuje go drażnienie receptorów nerwów 

czuciowych przez chemiczne lub mechaniczne bodźce. Ból ten określa się często jako 

rozlany i tępy, a jego pojawienie się bądź nasilenie uwarunkowane jest aktualną pozycją 

ciała. W obrębie kręgosłupa receptory bólowe znajdują się w mięśniach 

przykręgosłupowych, ścianach żył nadtwardówkowych, naczyniach krwionośnych 

kręgów, włóknach pierścienia włóknistego, powięzi kręgowej, więzadłach, torebkach 

stawowych i w okostnej.    

 Ból niereceptorowy/neuropatyczny – wywołuje go ucisk, drażnienie lub 

zniszczenie struktur układu nerwowego. Występuje też jako ból fantomowy. Ból ten 

określany jest jako promieniujący, przeszywający i piekący. Prowokują go słabe bodźce 

mechaniczne. Jest to ból o charakterze napadowym, samoistnym. Nierzadko towarzyszą 

mu osłabienie lub zniesienie odruchów głębokich, zaniki i niedowłady wiotkie oraz 

zaburzenia czucia powierzchownego. [13,14,15]  

Ból można też podzielić na ostry i przewlekły oraz powierzchowny i głęboki. Bez 

względu na postać bólu towarzyszą mu reakcje odruchowe (somatyczne i 

autonomiczne) i behawioralne. Można wyróżnić też ból fazowy i toniczny. Pierwszy 

pojawia się od razu po zaistnieniu bodźca, ale też szybko zanika mimo trwania bodźca. 

Jest łatwy do zlokalizowania i określenia pod względem rodzaju. Uważa się, że jego 

rola polega na ostrzeganiu organizmu o zagrożeniu (np. natychmiastowa reakcja na 

dotknięcie bardzo gorącego przedmiotu). Ból toniczny pojawia się po poprzednim i 

charakteryzuje go tępe, nieprzyjemne odczucie. Trudniej go zlokalizować i nasila się 

gdy bodziec drażniący nie ustępuje. Tak więc rolą tego bólu jest przypominanie o.u.n. o 

istniejącym uszkodzeniu. [16] 

„Spore znaczenie praktyczne dla fizjoterapii ma też klasyfikacja Seidlera, według 

której wyróżnia się ból spontaniczny, ból wywołany uciskiem, spowodowany ruchem 

oraz ból z przeciążenia.”[16] 
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1.2.2. Epidemiologia i czynniki ryzyka bólów kręgosłupa 

Bóle pleców są jednym z najczęściej zgłaszanych dolegliwości przez pacjentów. 

Szacuje się, że 65-80% populacji minimum raz w życiu będzie skarżyło się na bóle 

grzbietu (dolny odcinek pleców). Na bóle w odcinku szyjnym skarży się 30-50% 

populacji. [35] Dr Maria Jaruga i inni zwracają uwagę, że problem ten nie dotyka tylko 

osoby po 40 roku życia, ale coraz częściej ludzi młodszych, nie tylko trzydziestolatków, 

a również nastolatków. [34, 48] Tak częste dolegliwości bólowe kręgosłupa 

uwarunkowane są m.in. przyjęciem przez człowieka na drodze ewolucji wyprostowanej 

sylwetki. Do tych zmian nie został należycie przygotowany odcinek lędźwiowo-

krzyżowy kręgosłupa. [17] Dodatkowo powszechny obecnie niekorzystny tryb życia 

(długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej, mało ruchu, zaburzona równowaga 

mięśniowa, stres) jeszcze bardziej przeciąża nasz kręgosłup i naraża na dolegliwości 

bólowe, przyspieszając patologiczne zmiany w obrębie segmentów ruchowych 

kręgosłupa. [20, 41] Praca fizyczna i zła ergonomia pracy jest też bardzo często 

przyczyną nawrotów przewlekłych bólów kręgosłupa. [38] 

Ryc. 5. „Ewolucja Człowieka” 

 
Źródło:http://www.cellulitis-stop.pl/profilaktyka-i-zapobieganie,profilaktyka-

cellulitu.html 
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Tab. 1. Główne przyczyny odpowiedzialne za bóle krzyża 

 
Źródło: Świerkot J., Bóle krzyża – etiologia, diagnostyka i leczenie, Przewodnik 

Lekarza 2/2006,  Wrocław, s. 87 [17] 

 

1.2.3. Przyczyny bólów kręgosłupa 

Przyczyny bólów grzbietu w zależności od autorów i ich specjalizacji medycznej 

bądź rehabilitacyjnej są różnie systematyzowane [88, 89]. Ogólnie można podzielić 

zespoły bólowe kręgosłupa na szyjne (np. bolesny kręcz szyi, mielopatia szyjna, rwa 

ramienna – brachialgia), piersiowe – najrzadsze, i lędźwiowe (np. rwa kulszowa, rwa 

udowa, zespół ogona końskiego, lumbago i inne). [18]  

Według innego ogólnego podziału wyróżniamy: zespoły przeciążeniowe, gdzie na 

skutek ciągłych zmian strukturalnych tkanek kręgosłupa i towarzyszących im zmian 

mechanicznych dochodzi do różnego rodzaju przeciążeń powstałych nagle (np. 

dźwignięcie ciężkiego przedmiotu) lub przewlekle (nagromadzone mikrourazy). [14,15] 

Choroby zwyrodnieniowe są następstwem mikrourazów będących następstwem 

licznych przeciążeń pojawiających się w czasie życia. Najczęściej związane są z 

wiekiem. Dotyczą one stawów (tkanki miękkie i kości) jak i mięśni, prowadząc do 

różnego rodzaju zmian zwyrodnieniowych (np. odwodnienia dysku międzykręgowego i 

jego wypuklin, patologicznych zmian powierzchni stawowych kręgosłupa, pojawienia 

się kostnych narośli - osteofity i inne), zmniejszenia ruchomości kręgosłupa, 

wzmożonego napięcia mięśniowego, a w konsekwencji do pojawienia się lub nasilenia 
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bólu. Zespoły neurogenne są to uszkodzenia lub podrażnienia tkani nerwowej (zespoły 

korzeniowe i zespoły rdzeniowe). [15] Odrębną złożoną grupę przyczyn dolegliwości 

tworzą różnego rodzaju choroby metaboliczne, wady wrodzone i nabyte, urazy i inne. 

Dokładniejszy podział przyczyn dolegliwości bólowych kręgosłupa przedstawiono w 

tabelach 2 i 3. 

 

 Tab. 2. Przyczyny bólów krzyża 

 
Źródło: Świerkot J., Bóle krzyża – etiologia, diagnostyka i leczenie, Przewodnik 

Lekarza 2/2006,  Wrocław, s. 91 [17] 
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Tab. 3. Klasyfikacja bólu kręgosłupa wg Międzynarodowego Stowarzyszenia 

Badania Bólu 

 
Źródło: Świerkot J., Bóle krzyża – etiologia, diagnostyka i leczenie, Przewodnik 

Lekarza 2/2006,  Wrocław, s. 92 [17] 
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Do najczęściej występujących przyczyn ostrych zespołów bólowych kręgosłupa w 

danej grupie wiekowej zalicza się:  

 do 30 roku życia - urazy (w tym sportowe), wrodzoną cieśń lędźwiową 

oraz nowotwory;  

 między 30 a 50 rokiem życia - układowe zapalenia naczyń, 

spondyloartropatie, wpuklina jądra miażdżystego; 

 po 50 roku życia - choroba zwyrodnieniowa, choroby metaboliczne kości 

(osteoporoza, choroba Pageta), nowotwory pierwotne i przerzutowe. [17] 

Z punktu widzenia rehabilitacji i indywidualnego programowania zabiegów dla 

danego pacjenta, godnymi uwagi są klasyfikacje zespołów bólowych kręgosłupa 

wyodrębnione na podstawie praktyki terapeutycznej. Do takich podziałów należy np. 

system klasyfikacji wg McKenzie czy podział zaproponowany przez Andrzeja 

Rakowskiego. Pierwszy z wymienionych wyróżnia trzy zasadnicze zespoły, zespół 

zaburzeń strukturalnych (derangement), w którym dochodzi do zaburzenia struktury 

przestrzennej segmentu ruchowego kręgosłupa. Charakteryzuje się on dużą 

różnorodnością i zmiennością objawów. Zespół dysfunkcyjny (dysfunction), którego 

przyczyną jest nieprawidłowa struktura tkanek miękkich, co objawia się ograniczeniem 

zakresu ruchomości i bólem. Zespół posturalny (postura syndrome) jest następstwem 

długotrwałego, statycznego działania siły rozciągającej na tkanki miękkie, co powoduje 

pojawienie się bólu i zaburzenie krążenia. [10, 19]. Andrzej Rakowski proponuje zaś 

odmienny podział zaburzeń czynności ruchowych kręgosłupa oraz kończyn. Zespoły 

przeciążeniowe kręgosłupa i miednicy, wśród których do najczęstszych należą 

przeciążenia miednicy, pogłębionej lordozy lędźwiowej, pogłębionej lordozy szyjnej i 

spłaszczonej lordozy lędźwiowej. Zespoły korzeniowe, które są najczęściej skutkiem 

ucisku na korzeń nerwowy lub gałąź rdzeniową. Zespoły psychogenne będące 

następstwem negatywnych doświadczeń emocjonalnych i przewlekłego stresu. [1] 
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Rozdział 2. Masaż leczniczy 
 

2.1. Masaż – rys historyczny 

Masaż wydaje się być jednym z najstarszych znanych ludzkości zabiegów 

leczniczych. Masaż to dotyk, a dotyk jest czymś tak naturalnym, że byłoby zaskakująco 

dziwne gdyby nie był wykorzystywany w walce z bólem od zarania dziejów, od 

początków rodzaju ludzkiego. „Dotyk to zmysł, na który reagujemy szczególnie silnie.” 

[43]  

Zachowały się historyczne wzmianki, które przywołują zabiegi masażu i mówią 

coś więcej o tym zabiegu. Możemy dowiedzieć się z nich, że w Egipcie znaleziono 

rysunki na papirusach sprzed 5000 lat przedstawiające wykonywanie masażu. Inne 

źródła prowadzą do Chińskiej księgi „Kung-Fu” z 3000 lat p.n.e. i Hinduskiej księgi 

„Weda” z 1800 roku p.n.e.,  gdzie zawarto wzmianki na ten temat, a nawet wytyczne 

wykonywania zabiegów masażu. W wielu schorzeniach masaż był zlecany przez 

Hipokratesa, Celsusa i Galena. „W kronikach historycznych państwa rzymskiego znaj-

duje się notatka, że Juliusz Cezar, cierpiący na rwę kulszową, leczony był masażem z 

zastosowaniem głaskania, szczypania i ugniatania.” [2] 

Jednak mówiąc o masażu we współczesnym jego rozumieniu pod względem 

metodyki czy zbadanych i opisanych reakcji fizjologicznych, jakie zachodzą w trakcie 

tego zabiegu, opieramy się na doświadczeniach, jakie ludzkość zdobywała dopiero od 

XVI wieku. Jest to moment wskrzeszenia masażu po okresie średniowiecza przez 

francuskiego chirurga i lekarza Ambrożego Pare (1517-1590), który masaż stosował 

jako jedną z oficjalnych metod terapeutycznych. Duży wkład w rozwój i propagowanie 

masażu leczniczego mieli szwedzcy lekarze na początki XIX wieku. Najbardziej 

znanym z nich był Per Henrik Ling (1776-1839), który założył Centralny Instytut 

Gimnastyczny w Sztokholmie. Opracowali oni tzw. „gimnastykę szwedzką”, której 

ważną częścią był właśnie masaż. Został on dokładnie opisany pod względem metodyki 

wykonywania w poszczególnych jednostkach chorobowych a także w celach 

profilaktycznych. Kolejny propagator masażu to Johan Mezger z Amsterdamu (1839-

1909), który między innymi wprowadził listę przeciwwskazań i wskazań do 

wykonywania masażu oraz przedstawił systematykę metod masażu. Jednym z bardziej 

znanych uczniów Mezgera był Polak - Izydor Zabłudowski, który stworzył autorską 

metodę masażu leczniczego. [2, 3, 5, 6] 
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2.2. Masaż – podział masażu leczniczego i mechanizm działania masażu 

klasycznego 

 „Masaż jest formą oddziaływania na ustrój za pomocą, której wykorzystuje się 

bodźce mechaniczne, głównie w postaci ucisku na tkanki, w celu wywołania odczynów 

fizjologicznych” [5] Z. Prochowicz dodaje, że pacjent powinien biernie poddawać się 

zabiegowi. W zależności od celów masaż można podzielić na leczniczy, sportowy, 

higieniczno-kosmetyczny. Masaż leczniczy można podzielić pod względem rodzaju np. 

masaż klasyczny (szwedzki), masaże specjalistyczne np. drenaż limfatyczny, masaże w 

środowisku wodnym i masaże przyrządowe. Poniżej przedstawiono rycinę 

przedstawiającą podział masażu, zaproponowany przez Z. Prochowicza. [3] 

Ryc.6. Podział masażu leczniczego 

 
Źródło: Prochowicz Z.,  Podstawy masażu leczniczego, wyd. 5, Wyd. lekarskie 

PZWL, Warszawa 2004, s.14 

W masażu klasycznym (szwedzkim) wykonuje się odpowiednie techniki 

(rękoczyny, chwyty) w określonej kolejności, by wywołać reakcję powodującą, 

pojawienie się w narządach i tkankach odczynów fizjologicznych. [4] „Celem masażu 

klasycznego jest zadziałanie na układ ruchu (mięśnie, ścięgna, torebki stawowe, 

okostną, kości) oraz na skórę, tkankę łączną, tkankę tłuszczową, zakończenia nerwowe 

w skórze a także na układ krwionośny i chłonny. Pośrednio masaż klasyczny działa 

również na narządy wewnętrzne.” [5]  
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Masaż klasyczny ma działanie miejscowe i ogólne na organizm. Masażysta 

wykonując określone techniki np. rozcieranie, wytwarza tarcie, które powoduje 

powstanie ciepła. To wywołuje miejscowe zwiększenie przepływu krwi w 

rozszerzonych naczyniach krwionośnych, dzięki czemu zachodzi zintensyfikowane 

dostarczanie substancji odżywczych i tlenu w masowanym obszarze ciała oraz lepsze 

odprowadzanie dwutlenku węgla i produktów przemiany materii. Także mechaniczny 

aspekt masażu (uciskanie mięśni, przepychanie płynów ustrojowych) jest bardzo ważny 

dla miejscowego oddziaływania na organizm. Ogólne działanie masażu powodowane 

jest przez pobudzenie układu nerwowego, który może wpłynąć na wystąpienie 

korzystnych reakcji fizjologicznych w narządach wewnętrznych i układach 

(naczyniowym, oddechowym itd.). [6, 7] „Masaż, zwiększając wydolność tkanek, 

wpływa korzystnie na wydolność ogólną i pozwala na zapobieganie wielu chorobom.” 

[7] 

Ryc. 7. Masaż grzbietu: a) ugniatanie mięśnia czworobocznego grzbietu, b) 

ugniatanie dolnej części pleców, c) rozciągania grzbietu 

a  b  

c  
                                                 

  Natomiast Zygmunt Prochowicz pisze o słuszności określenia zmian 

układowych, jakie występują w następstwie wykonania masażu. „Mogą to być zmiany 

cech fizycznych samych tkanek jako materii strukturalnej a więc zmiany objętości, 

gęstości, lepkości oraz zmiany rozmieszczenia płynów ustrojowych. Mogą to być 

również zmiany potencjałów czynnościowych błon komórkowych, co wpływa na 
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przepuszczalność jonów, od których zależy przebieg reakcji biochemicznych w 

tkankach i narządach. Efektem tych zmian są zmiany czynnościowe układów 

fizjologicznych wpływające na normalizację procesów zaburzonych stanem 

chorobowym.” [3] 

Należy pamiętać, że termin „masaż leczniczy” jest pojęciem umownym i bardzo 

szerokim. Wszystkie metody masażu, które opierają się na wiedzy medycznej z 

anatomii i fizjologii oraz przynoszą wymierne skutki lecznicze, mają też pożądane 

efekty estetyczne i przynoszą pacjentom odprężenie psychiczne. [39] Masaż 

wykonywany ręcznie przez terapeutę należy do najczęstszych naturalnych metod 

leczniczo-profilaktycznych, z jakich korzysta społeczeństwo. [40] W przeprowadzonym 

badaniu skupiono się na efektach masażu klasycznego, zwanego też masażem 

szwedzkim. Ta metoda masażu opiera się na 5 podstawowych technikach: głaskaniu, 

rozcieraniu, ugniataniu, oklepywani i wibracji. [42, 57] 

Efektywność zabiegu masaży jest uzależniona od kompetencji terapeuty. 

Powinien on posiadać dogłębne merytoryczne przygotowanie, predyspozycje fizyczne 

oraz wysoki poziom kompetencji osobistych obawiających się empatią i dążeniem do 

pogłębiania swoich umiejętności. Powinien być profesjonalny i konkretny w czasie 

rozmowy z pacjentem, schludnie ubrany i oczywiście skuteczny. [44, 51] 
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ROZDZIAŁ 3. Założenia i cel pracy 
 

Bóle grzbietu są jedną z najczęstszych przyczyn dolegliwości bólowych wśród 

pacjentów zgłaszających się na rehabilitację. Masaż jest natomiast jednym z najbardziej 

efektywnych środków zapobiegawczych i minimalizujących skutki działania różnych 

czynników wywołujących np. bóle głowy i karku, czy dysfunkcje dolnego odcinka 

kręgosłupa. Bardzo ważną funkcją masażu jest nie tylko rozluźnienie tkanek i 

normalizacja ich stanu zanim pojawią się w nich zmiany włókniste czy punkty 

spustowe. Masaż może też równoważyć pracę autonomicznego układu nerwowego, czy 

usuwać zmiany o charakterze ogniskowym. Dlatego masażysta powinien w trakcie 

zabiegu wyszukiwać i likwidować punkty spustowe. Jedną z podstawowych funkcji 

masażu jest też wzmocnienie mięśni grzbietu. [72, 73, 77]  

Jest wiele publikacji, które potwierdzają skuteczność masażu w walce z bólami 

pleców zarówno pod względem subiektywnych odczuć pacjentów, jak i obiektywnych 

wyników. Wiele prac skupia się na badaniu wpływu tego zabiegu w wybranych 

jednostkach chorobowych lub w danym odcinku kręgosłupa. W literaturze możemy 

spotkać prace kazuistyczne dotyczące leczenia odkręgosłupowych dolegliwości 

bólowych. [27, 32, 47] Duża część prac badawczych skupia się na skuteczności masażu 

medycznego w dolegliwościach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa. [21, 22, 26, 28, 

31, 45, 49, 50, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69] W innych publikacjach 

mamy potwierdzenie skuteczności zabiegów masażu w odcinku szyjnym i zespołach 

szyjno-ramiennych. [23, 25, 29, 55] Opublikowane są też badania wykazujące nie tylko 

skuteczność masażu klasycznego w walce z bólem, ale i jego korzystny wpływ na 

poprawę ruchomości kręgosłupa, [24, 36] normalizację czynności układu ruchu, czy 

poprawę nastroju u pacjentów w wieku podeszłym. [30, 37] Ponadto udowodniono 

skuteczność tego zabiegu także w przypadku kobiet ciężarnych, dotkniętych  bólem 

pleców. [33] 

Autorzy badań dotyczących wpływu masażu leczniczego w swoich wnioskach 

zwracają uwagę na poprawę oceny stanu zdrowia przez samych pacjentów oraz 

zmniejszenie się natężenia bólu, lub jego zniesienie. Publikowane są również wyniki 

wykazujące na poprawę ruchomości kręgosłupa po serii zabiegów, co jest obiektywnym 

potwierdzeniem korzystnego wpływu, jaki wywiera masaż na organizm ludzki.  

Mimo licznych badań opublikowanych w polskich i anglojęzycznych magazynach 

naukowych nie doszukano się opracowań na temat porównania masażu klasycznego 
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(szwedzkiego) wykonanego z oliwką i na sucho. Pozwala to przypuszczać, że jest to 

niedostatecznie zbadany i opisany temat w polskich i anglojęzycznych pracach. Badanie 

to przeprowadzono, by w jakimś stopniu uzupełnić badania nad skutkami masażu 

szwedzkiego. 

Cele pracy:  

 porównanie skuteczności zabiegów masażu wykonywanych z środkiem 

poślizgowym (oliwką) i na sucho (bez środków poślizgowych) u 

pacjentów z bólami grzbietu na podstawie pomiarów linijnych ruchomości 

kręgosłupa; 

 porównanie skuteczności zabiegów masażu z oliwką i suchego, na 

podstawie subiektywnej oceny pacjentów; 

 zbadanie jak pacjenci odczuwają masaż klasyczny wykonany z oliwką i na 

sucho; 

 dodatkowym celem było zbadanie, jak zmienia się po zabiegu masażu 

klasycznego z oliwką i na sucho ciśnienie tętnicze i tętno, oraz 

temperatura skóry grzbietu.  

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń badający stawia tezę, że masaż 

szwedzki wykonany na sucho powinien przynieść lepsze efekty terapeutyczne i mocniej 

wpływać na zmianę temperatury skóry grzbietu, tętna i ciśnienia tętniczego, niż masaż 

szwedzki wykonany z oliwką. Natomiast masaż wykonany z środkiem poślizgowym 

powinien być przyjemniejszy dla pacjentów.  
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ROZDZIAŁ 4. Materiał i metody badawcze 
 

4.1. Metodyka badań 

Metodą badawczą określa się reguły i założenia, które pomagają tak 

usystematyzować teoretyczną lub praktyczną działalność, by dzięki temu możliwy był 

do osiągnięcia cel, do jakiego się świadomie podąża. [70] 

Badania opierały się na obiektywnych wskaźnikach, jakimi były:  

 linijny pomiar ruchomości kręgosłupa przed pierwszym i po ostatnim zabiegu z 

serii; 

 pomiar ciśnienia tętniczego krwi i tętna oraz temperatury skóry (na prostowniku 

grzbietu na wysokości łopatki i na odcinku lędźwiowym kręgosłupa) przed i po 

pierwszym zabiegu; 

Kolejnymi wskaźnikami były subiektywne odczucia pacjentów dotyczące:  

 odczuć towarzyszących im w trakcie zabiegu; 

 oceny skuteczności masażu bezpośrednio po pierwszym zabiegu, na drugi dzień i po 

dwóch tygodniach od zakończenia serii zabiegów oraz na podstawie intensywności 

odczuwanego bólu przed i po zabiegach wg skali VAS [74], czy określeniu 

bolesnych obszarów przed zabiegami i po nich.  

Pacjentami były osoby mające zlecenie lekarskie na serię zabiegów masażu 

medycznego, które skorzystały z usług prywatnego gabinetu rehabilitacji i masażu 

„LuksMasaż”.  

Metodyka badań: 

 pacjenci mieli wykonywaną serię 10 zabiegów; 

 masaże były wykonywane od 3 do 5 razy w tygodniu; 

 czas jednego zabiegu trwał od 30 do 45 minut; 

 pacjenci byli losowo wybierani do masażu wykonanego z oliwką i na 

sucho. 

Pacjenci, którzy zgodzili się na wzięcie udziału w badaniach otrzymali 

anonimową ankietę, która składała się zamkniętych pytań z możliwością wyboru. 

Pytania dotyczyły subiektywnych wrażeń z odbytego zabiegu. Kwestionariusz 

najczęściej wypełniany był samodzielnie przez badanych (w niektórych przypadkach, 

pytania te zostały wypełnione przez badającego na zasadzie wywiadu). Ankieta 

zawierała także część pytań w formie tabeli na wyniki pomiarów linijnych ruchomości 
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kręgosłupa, którą wypełniał badający. Pomiary te były dokonywane przed pierwszym i 

po ostatnim zabiegu z serii. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego. 

Przed rozpoczęciem badań poproszono 3 pacjentów o wypełnienie pilotażowych 

ankiet i dopiero po poprawieniu ankiety i ostatecznym jej zatwierdzeniu, przystąpiono 

do badań ankietowych. Kwestionariusze oznaczono w celu późniejszego ułatwienia ich 

identyfikacji jako „wersja I” dla pacjentów mających masaż z oliwką i „wersja II” dla 

pacjentów mających masaż suchy. Poza tym kwestionariusze się nie różniły. Wzór 

wykorzystanej w badaniu ankiety przedstawiono w załączniku (Ryc. 28).  

W pracy wykorzystano metodę eksperymentu naturalnego porównując 2 grupy 

pacjentów. Zabiegi były wykonywane w serii codziennie lub co 2-3 dni i trwały od 30 

do 45 minut. Przed przystąpieniem do pierwszego zabiegu przeprowadzono wywiad, 

pomiar ciśnienia tętniczego krwi i tętna cyfrowym aparatem „TMA-880” firmy TECH-

MED oraz diagnostykę dobraną do danego pacjenta. [79, 85, 88, 89] Następnie 

przystąpiono do pomiarów linijnych ruchomości kręgosłupa. Pomiar ciśnienia 

dokonano na lewym i prawym ramieniu, uwzględniając wyższy wynik. Pomiar 

ciśnienia powtórzono bezpośrednio po zabiegu. 

Ryc. 8. Pomiaru ciśnienia tętniczego i tętna 
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Pomiary linijne ruchomości kręgosłupa u pacjentów wykonywano w następujący 

sposób i wg podanej kolejności, wykorzystując centymetr krawiecki:  

Odcinek szyjny 

Zgięcie i wyprost: mierzono w pozycji siedzącej (nogi wiszące swobodnie), 

mierząc od guzowatości potylicznej do wierzchołka wyrostka kolczystego 7. kręgu; 

Skłony w prawą i lewą stronę: mierzono w pozycji siedzącej, po prawej i lewej 

stronie pacjenta, mierząc od płatka ucha do wyrostka barkowego łopatki; 

Skręty w prawą i lewą stronę: mierzono w pozycji siedzącej, po prawej i lewej 

stronie pacjenta, mierząc od wyrostka barkowego łopatki do najniższego punktu bródki. 

 

Ryc. 9. Pomiary ruchomości kręgosłupa w odcinku szyjnym, mierzone  po prawej 

stronie: a) pozycja „0”, b) skłon w prawą stronę, c) skłon w lewą stronę 

a  

b  c  
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Ryc. 10. Pomiary ruchomości kręgosłupa w odcinku szyjnym, mierzone  po 

prawej stronie: a) pozycja „0”, b) skręt w prawą stronę, c) skręt w lewą stronę 

a  

b  c  

Odcinek lędźwiowy 

Skłony w prawą i lewą stronę: mierzono w pozycji siedzącej, po prawej i lewej 

stronie pacjenta, mierząc od najwyższego punktu grzebienia biodrowego do punktu 

znajdującego się prostopadle nad nim, na ostatnim żebrze chrzęstnym (7 żebro-ostatnie 

bezpośrednio łączące się z mostkiem); 

Skręty w prawą i lewą stronę: mierzono w pozycji siedzącej, po prawej i lewej 

stronie pacjenta, mierząc od wyrostka mieczykowatego mostka do wyrostka 

kolczystego 5. kręgu lędźwiowego. 
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Ryc. 11. Pomiary ruchomości kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, mierzone  po 

prawej stronie: a) pozycja „0”, b) skręt w prawą stronę, c) skręt w lewą stronę 

a  

b  c  

Odcinek piersiowy 

Zgięcie i wyprost: mierzono w pozycji stojącej, mierząc od wyrostka kolczystego 

pierwszego kręgu piersiowego do wyrostka kolczystego 12. kręgu piersiowego. 

Odcinek lędźwiowy 

Zgięcie: mierzono w pozycji stojącej, mierząc od wyrostka kolczystego 1. kręgu 

lędźwiowego do wyrostka kolczystego 5. kręgu lędźwiowego; 

Wyprost: mierzono w pozycji stojącej, mierząc od wyrostka mieczykowatego 

mostka do spojenia łonowego (pacjent sam przykładał centymetr w tym miejscu); 

Test Schobera: mierzono w pozycji stojącej, wyznaczając punkt na połączeniu 

linii lędźwiowo-krzyżowej (na przecięciu linii wyrostków kolczystych i linii łączącej 

kolce biodrowe tylne górne). Od tego miejsca wyznaczono pierwszy punkt pomiarowy 
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– 10 cm powyżej i drugi punkt pomiarowy – 5 cm poniżej. Pomiaru dokonano mierząc 

odległość między tymi punktami w czasie zgięcia na prostych nogach i w wyproście. 
[78, 79] 

Linijne pomiary ruchomości kręgosłupa, powtórzono po ostatnim zabiegu według 

powyższego schematu. 

Ryc. 12. Pomiary ruchomości kręgosłupa w odcinku lędźwiowym - Test 

Schobera: a) pozycja „0”, b) skłon, c) wyprost 

a  

b  c  
 

Bezpośrednio przed pierwszym zabiegiem i po jego skończeniu, dodatkowo 

wykonano pomiar temperatury skóry bezdotykowym termometrem na podczerwień 

„TM-F03B” firmy TECH-MED, wykonując 3-4 pomiary w jednym miejscu w celu 

wyeliminowania błędnego odczytu. Pomiar tym aparatem wykonywano w odległości 10 

cm od powierzchni skóry w dwóch miejscach: na prostowniku grzbietu (na wysokości 

górnego kąta łopatki) i na odcinku lędźwiowym kręgosłupa. 
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Ryc. 13. Pomiary temperatury skóry: a) górny docinek piersiowy kręgosłupa,  b) 

dolny odcinek lędźwiowo kręgosłupa 

a  b  

Metodyka wykonywanych masaży i techniki w nich wykorzystywanych opierała 

się na wskazówkach zawartych w literaturze [2, 3, 5, 6, 80] i wiedzy badającego, 

zdobytej w trakcie licznych szkoleń. Badający wypracował własny styl na podstawie 

doświadczeń, nieco modyfikując proponowaną w literaturze osnowę zabiegu. W dalszej 

części przedstawiono ogólny zarys wykonywanych masaży szwedzkich grzbietu. Różni 

się on nieco w zależności od indywidualnych potrzeb pacjentów np. uwzględniając 

źródło bólu w dolnym segmencie ruchowym kręgosłupa jest to okolica, która wówczas 

zostaje dłużej i dokładniej opracowana podczas zabiegu. Także nieznaczne różnice 

wynikały z faktu wykonywania zabiegu z oliwką i na sucho. Należy pamiętać, że masaż 

wykonywany ręcznie jest niezastąpioną formą masażu dzięki fizjologicznym 

właściwościom tego aparatu wykonawczego. [86]  

Do zabiegów z środkiem poślizgowym wykorzystywano wielowitaminową 

oliwkę do masażu ogólnie dostępną w specjalistycznych sklepach. Na rynku dostępne 

są jednak różne środki ułatwiające poślizg (oliwki i kremy, mleczka, maści), które 

często zawierają dodatkowe składniki terapeutyczne.[2, 80] Ich właściwości i dokładny 

podział są jednak tematem na inną pracę. 

Metodyka masażu szwedzkiego grzbietu według, którego postępował badający:  

Pacjent w pozycji leżenia przodem. Głowa w otworze twarzowym w stole do 

masażu. Dłonie swobodnie leżą wzdłuż ciała. Pod grzbietową powierzchnią stawów 

skokowych (i w razie potrzeby pod brzuchem) podłożone wałki/podkładki, pozwalające 

na pełniejsze rozluźnienie organizmu, zwłaszcza mięśnia prostownika grzbietu i okolicy 

lędźwiowej. Odpowiednia pozycja ułożeniom w trakcie masażu to ważny aspekt 
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poruszany przez wielu autorów. [2, 3, 5, 49, 80, 82, 83, 84, 87] Oliwkę nalewa się do 

dłoni i następnie rozprowadza po skórze pacjenta.  

Grzbiet 

Część wstępna, czas 5 minut: 

1. Powierzchowne głaskanie całych pleców: podłużne, skośne i poprzeczne, 

wykonywane całymi dłońmi; 

2. Powierzchowne rozcieranie na całych plecach podłużne i poprzeczne, 

wykonywane całymi dłońmi; 

3. Delikatne ugniatanie całych pleców w pasmach podłużnych i poprzecznych; 

4. Głaskanie, rozcieranie kciukami prostowników grzbietu; 

5. Ugniatanie, rozcieranie łokciową krawędzią dłoni i uciski punktowe po obu 

stronach kręgosłupa. 

Część zasadnicza, czas 10 do 25 minut: 

1. Intensywne głaskanie, rozcieranie i ugniatanie poprzeczne, wibracje poprzeczne 

wykonywane po prawej stronie pleców z uwzględnieniem opracowania 

okolicy talerza biodrowego i kości krzyżowej, stojąc po lewej stronie pacjenta; 

2. Przejście na prawą stronę pacjenta i dalsze opracowywanie prawej strony 

grzbietu, tym razem wzdłuż przebiegu mięśni z uwzględnieniem opracowania 

obręczy barkowej; 

3.  Powtórzenie punktu 1 i 2 po przeciwnej stronie grzbietu; 

4. Dokładne opracowanie okolicy przykręgosłupowej wykorzystując techniki 

energicznego głaskania i rozcierana kciukami, powierzchnią dłoniową i 

łokciową ręki, uciski, wyciskania, chwyty na wyrostki kolczyste czy na fałdy 

skórne. 

Zakończenie zabiegu, czas 5 minut: 

1. Oklepywanie, wibracje i wstrząsania grzbietu; 

2. Rozciąganie podłużne i poprzeczne pleców i ich delikatne głaskanie, po czym 

przykrywano ręcznikiem/kocem dolną połowę pleców. 
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Ryc. 14. Masaż grzbietu z oliwką: a) nalewanie oliwki na dłoń,  b) głaskanie 

podłużne pleców dłońmi, c) głaskanie podłużne kciukami prostowników grzbietu, d) 

ugniatanie grzbietu, e) wibracja stabilna, f) rozciąganie grzbietu podłużne, g) 

rozciąganie grzbietu w poprzek, h) kończące głaskanie podłużne pleców 

a  b  

c  

d  e  

f  
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g  h  

Szyja 

Część wstępna, czas 2-3 minut: 

1. Głaskanie karku: podłużne, poprzeczne, wykonywane całymi dłońmi i 

kciukami; 

2. Rozcieranie podłużne i poprzeczne, wykonywane całymi dłońmi i kciukami; 

3. Ugniatanie w paśmie wzdłuż przebiegu mięśnia czworobocznego grzbietu. 

Część zasadnicza, czas 5 do 15 minut: 

1. Intensywne rozcieranie i ugniatanie, wykonywane po prawej stronie szyi 

zakończone uciskami wzdłuż odcinka szyjnego kręgosłupa i głaskaniem 

wyciskającym części zstępującej mięśnia czworobocznego grzbietu; 

2.  Powtórzenie punktu 1 po przeciwnej stronie karku. 

Zakończenie zabiegu, czas 2-3 minuty: 

1. Głaskania i wibracje okolicy karku: podłużne, poprzeczne, wykonywane 

całymi dłońmi i kciukami; 

2. Czasami na zakończenie wykonana trakcja [81] odcinka szyjnego: pacjent w 

pozycji leżenia tyłem, chwyt prawą dłonią za wyrostki sutkowate na czaszce, 

lewa dłoń stabilizuje głowę w okolicach bródki. 

Ryc. 15. Masaż karku, ugniatanie mięśnia czworobocznego grzbietu 
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Masaże wykonywane na sucho w stosunku do zabiegów wykonywanych z oliwką 

charakteryzowały się mniejszą ilością technik rozcierania i dłuższym czasem 

wykonywania technik ugniatania, czy różnych chwytów terapeutycznych na tkankach, 

które łatwiej wykonać, gdy skóra pacjenta nie jest naoliwiona. Dodatkowo przed 

zabiegiem wykonywanym bez oliwki bardzo dokładnie oczyszczano skórę pacjenta i 

dłonie terapeuty, wykorzystując ręcznik papierowy nasączony spirytusem, w celu 

zmniejszenia prawdopodobieństwa podrażnienia mieszków włosowych i zwiększenia 

higieny zabiegu. 

Ryc. 16. Oczyszczanie skóry pacjenta, wykorzystując ręcznik papierowy 

nasączony spirytusem 

   
 

Do realizacji celu opracowania zebranych danych, utworzono bazę danych w 

programie Microsoft Office Excel 2003 w formie tabelarycznej. Transformację danych 

oraz opracowanie wykresów prowadzono w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Office 

Excel 2003 i w programie STATISTICA v.10 (trial). 

Wykorzystano następujące parametry statystyczne: 

Średnia arytmetyczna (X) jest to suma wartości danej cechy podzielona przez 

liczbę jednostek tworzących tą sumę. 

Odchylenie standardowe (S) jest to miara rozproszenia danych wartości wokół 

średniej wartości. Im większe jest to rozproszenie tym S jest większe. 

Mediana (Me) jest wartością środkową, czyli wartością dzielącą zbiór danych na 

dwie równe części. Jedna połowa zbioru ma wartość większą lub równą a druga połowa 

ma wartość mniejszą lub równą liczbie mediany. 

Wartość minimalną i maksymalną (min. i max.) jest to wartość najmniejsza lub 

największa danym zbiorze. [75] 
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Test t–Studenta wykorzystano do porównania wyników między badanymi 

grupami, poprzez wyliczenie poziomu istotności statystycznej dla różnic między 

średnimi w danej grupie. Badający określił istotność statystyczną na poziomie p≤0,05. 

W badaniu subiektywnych odczuć pacjentów wykorzystano metodę 

nieparametryczną. Metody nieparametryczne są szeroko używane przy badaniu 

zmiennych na skali porządkowej (jak punktowa ocena natężenia bólu od 0 do 10). [76] 

 

4.2. Materiał badany 

 

W badaniu prowadzonym od 02.01.2013 do 17.05.2013 wzięli udział pacjenci, u 

których lekarz prowadzący zdiagnozował przewlekłe lub ostre bóle grzbietu na tle 

zmian zwyrodnieniowych, zespołu przeciążeniowego i innych schorzeń oraz zlecił serię 

zabiegów masażu. Wszystkie osoby, które wzięły udział w badaniu wyraziły na nie 

zgodę. Część pacjentów oprócz masażu miała w tym samym czasie zlecone i 

wykonywane inne zabiegi fizjoterapeutyczne.  

W opracowaniu uwzględniono 75 pacjentów, z których 39 miało wykonany 

masaż klasyczny z oliwką, a 36 masaż klasyczny suchy. Wśród 75 badanych ogółem 

było 42 kobiet i 33 mężczyzn. W grupie pacjentów mających zabieg z oliwką było 24 

kobiet i 15 mężczyzn. Natomiast grupa pacjentów, u której wykonano masaż bez 

oliwki, składała się z 18 kobiet i 18 mężczyzn. Najmłodszy pacjent miał 22 lata, 

najstarszy 86 lat.  

Tab. 4. Podział pacjentów biorących udział w badaniu pod względem płci i wieku 

  Masaż z oliwką   Masaż suchy   
Płeć Kobieta Mężczyzna Ogółem Kobieta Mężczyzna Ogółem 
ilość 24 15 39 18 18 36 

średni wiek 57,1 58,3 57,4 48,7 56 52,3 
najstarszy wiek 86 70 86 59 64 64 
najmłodszy wiek 23 26 23 22 37 22 
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Ryc. 17. Podział procentowy pacjentów według diagnozy lekarskiej - przyczyn 

bólu grzbietu. A – grupa korzystająca z masażu z oliwką, B – grupa korzystająca z 

masażu suchego 

59,025,6

15,4

Zmiany zwyrodnieniowe k-pa Zespół przeciążeniowy k-pa Inne
 

A 
 

33,3

58,3

8,4

zmiany zwyrodnieniowe k-pa Zespół przeciążeniowy k-pa Inne
 

B 

Wśród pacjentów korzystających z masażu z oliwką najczęstszą przyczyną 

dolegliwości bólowych były zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa (59%) – głównie 

dyskopatia, osteofitoza i zwężenie przestrzeni między kręgami. Kolejną przyczyną 

bólów grzbietu zdiagnozowaną w tej grupie badanych był zespół przeciążeniowy 

(25,6%), w tym urazy takie jak ostre i przewlekłe przeciążenia segmentów ruchowych 

kręgosłupa i mięśni, lumbago. Z innych przyczyn bólu (15,4%) zdiagnozowano wady 

wrodzone i nabyte (np. skolioza, kręgozmyk, mózgowe porażenie dziecięce), choroby 

metaboliczne (osteopenia i osteoporoza). 

Wśród pacjentów korzystających z masażu bez oliwki najczęstszymi przyczynami 

dolegliwości bólowych były – podobnie jak w poprzedniej grupie – zmiany 

zwyrodnieniowe kręgosłupa (58,3%) i zespół przeciążeniowy (33,3%). Z innych 

przyczyn bólu (8,4%) zdiagnozowano wady wrodzone i nabyte (skoliozy, kręgozmyk), 
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zespoły bólowe po operacyjnych stabilizacjach kręgosłupa (w odcinku lędźwiowym i 

szyjno - piersiowym). 

Tab. 5. Podział pacjentów biorących udział w badaniu pod względem 

wykonywanej pracy 

Rodzaj zabiegu Masaż z oliwką Masaż na sucho 
Zawód N % N % 

Uczeń/Student 3 7,7 3 8,3 
Pracujący/a 
Fizycznie 9 23,1 12 33,3 

Pracujący/a 
Umysłowo 14 35,9 12 33,3 

Emeryt/Rencista 20 51,3 15 41,7 
Bezrobotny 0 0 0 0 

 

 Największą grupę wśród badanych stanowili emeryci i renciści (41,5%). W 

niektórych przypadkach pacjenci zaznaczali więcej niż 1 odpowiedź, np. jako osoba 

pracująca fizycznie i umysłowo, czy student pracujący fizycznie. 
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Ryc. 18. Okres występowania i charakter bólu wśród osób biorących udział w 

badaniu 
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Badane osoby najczęściej skarżyły się na bóle trwające dłużej niż rok, które miały 

charakter zmienny, tzn. nasilały się w określonym czasie i okolicznościach (28% 

pacjentów korzystających z masażu z oliwką i 21% pacjentów korzystających z masażu 

suchego). Na bóle trwające dłużej niż rok, które miały charakter stały cierpiało 

odpowiednio 7% i 6% pacjentów w danej grupie. Po 5% badanych w obu grupach miało 

natomiast bóle trwające dopiero od około miesiąca z tym, że w grupie masażu z oliwką 

był to ból stały, a w grupie masażu suchego ból zmienny. Czasami pacjenci deklarowali 

występowanie zarówno bólu stałego np. od miesiąca i zmiennego ponad rok, czyli 

nasilenie dolegliwości. 
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Ryc. 19. Okresy w ciągu doby i wykonywane czynności powodujące nasilenie się 

bólu u badanych pacjentów 
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Badani odczuwali nasilenie czy wystąpienie bólu najczęściej popołudniu i 

wieczorem (61,5% i 58,3%), natomiast na ranne bóle częściej narzekała grupa 

korzystająca z masażu suchego (25%). Często ból pojawiał się u badanych w czasie 

chodzenia (30,8% korzystających z masażu z oliwką), w czasie siedzenia (28,2% 

korzystających z masażu z oliwką i 25% korzystających z masażu suchego), w czasie 

leżenia (33,3% korzystających z masażu suchego) oraz w czasie dłuższego stania (25% 

korzystających z masażu suchego). Wśród innych czynności, w trakcie których lub po 

których nasilał się ból, pacjenci wymienili: przy skręcaniu szyją, przy pochylaniu się, 

po unoszeniu wnuczki, leżąc na lewym boku, w czasie prac domowych. 
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Ryc. 20. Inne zabiegi, z jakich korzystali pacjenci w czasie pobierania serii 

masażu 
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W trakcie badań uczestnicy najczęściej korzystali tylko z zabiegów masażu 

(66,7% i 50%). W grupie pacjentów korzystających z masażu z oliwką w tym samym 

czasie 10,3% korzystało z kinezyterapii, 5,1% korzystało z fizykoterapii (ultradźwięki, 

laseroterapia, elektroterapia) a 17,9% korzystało z farmakoterapii. W grupie pacjentów 

korzystających z masażu suchego w tym samym czasie 5,1% korzystało z fizykoterapii 

a 41,7% korzystało z farmakoterapii. 

Leki, jakie zażywali pacjenci spowodowane były dolegliwościami bólowymi 

kręgosłupa (najczęściej leki przeciwbólowe i w niektórych przypadkach leki 

rozluźniające mięśnie) lub/i chorobami towarzyszącymi (leki na nadciśnienie tętnicze, 

leki rozrzedzające krew i inne). 
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ROZDZIAŁ 5. WYNIKI  
 
5.1. Wyniki na podstawie obiektywnych danych 

 

Tab. 6. Zmiany ciśnienia krwi i tętna po danym masażu 

Pomiar 
Ciśnienie 

skurczowe 
Ciśnienie 

rozkurczowe Tętno  
Parametry średnia S średnia S średnia S 

przed masażami z 
oliwką 131,9 21,96 81,8 10,77 75,4 13,21 

po masażach z oliwką 126,6 17,83 81,3 8,02 71,2 12,60 
zmiana -5,3 18,96 -0,5 7,39 -4,2 4,39 

przed masażami na 
sucho 135,0 12,15 84,9 10,36 76,9 9,06 

po masażach na sucho 127,8 15,09 82,1 9,78 73,4 5,68 
zmiana -7,2 16,48 -2,8 4,12 -3,5 4,58 
różnica -1,9  -2,3  0,7  

wartość - p 0,652974  0,097453  0,483000  
 

Ryc. 21. Różnica zmiany ciśnienia krwi i tętna po danym masażu 
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Średnie zmiany ciśnienia tętniczego i tętna, jakie wystąpiły po pierwszym zabiegu 

z serii wykazują na korzystne działanie obu form masażu, powodując nieznaczne 

obniżenie się tych parametrów po zabiegu. Masaż wykonany na sucho dał nieco lepsze 

efekty porównując ciśnienie krwi (średni spadek ciśnienia skurczowego o 7,2mmHg a 

ciśnienia rozkurczowego o 2,8mmHg). Natomiast masaż z oliwką przyniósł lepszy efekt 

średniego spadku tętna (o 4,2). Jednak porównując oba masaże nie wykazano istotności 

statystycznej potwierdzającej lepszą skuteczność danego zabiegu, pod względem 

obniżenia ciśnienia i tętna. 
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Tab. 7. Zmiany temp. powierzchni skóry w górnym odcinku piersiowym i dolnym 

odcinku lędźwiowym po danym masażu 

Pomiar temp. w °C Th  L  
Parametry średnia S średnia S 

przed masażami z 
oliwką 35,8 0,57 35,7 0,49 

po masażach z oliwką 36,7 0,52 36,9 0,76 
zmiana 0,8 0,54 1,2 0,70 

przed masażami na 
sucho 35,7 0,32 35,5 0,41 

po masażach na sucho 37,1 0,57 36,9 0,55 
zmiana 1,4 0,65 1,4 0,68 
różnica 0,6  0,2  

wartość - p 0,000046  0,174236  
 

Ryc. 22. Średnia zmiana temp. (w °C) powierzchni skóry w górnym odcinku 

piersiowym i dolnym odcinku lędźwiowym, po danym masażu 
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Średnie zmiany temperatury na powierzchni skóry w odcinku piersiowym i 

lędźwiowym, jakie wystąpiły po pierwszym zabiegu z serii wskazują u obu form 

masażu na miejscowe podniesienie temperatury skóry. Masaż wykonany na sucho 

(wzrost temp. o 1,4°C) podniósł temperaturę skóry średnio o 0,6°C więcej w stosunku 

do masażu wykonanego z oliwką w odcinku szyjno-piersiowym. Różnice wyników w 

danej grupie pacjentów były istotne statystycznie. W odcinku lędźwiowym oba sposoby 

masażu dały podobny wzrost temperatury skóry po wykonanym zabiegu (o 1,2°C i 

1,4°C), jednak nie wykazano już w tym przypadku istotności statystycznej pod 

względem różnic wyników w danej grupie.  
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Tab. 8. Zmiany ruchomości kręgosłupa w odcinku szyjnym po masażu z oliwką 
Miary ruchomości 

kręgosłupa w odcinku 
szyjnym w cm 

Przed  
Masażem 

Po  
Masażu Zmiana  

Masaż z oliwką średnia s średnia s średnia s 
zgięcie 3,5 1,68 4,7 1,83 1,1 0,99 
wyprost 6,7 1,70 7,7 1,74 0,9 0,93 

zgięcie boczne w P prawa 
str. 5,4 1,53 6,8 1,34 1,5 1,39 

zgięcie boczne w L prawa 
str. 4,7 1,51 5,5 1,46 0,8 0,77 

zgięcie boczne w P lewa str. 5,0 1,48 6,1 1,55 1,1 1,08 
zgięcie boczne w L lewa str. 5,8 1,61 7,0 1,55 1,1 1,06 

skręt w P prawa strona 9,9 2,22 11,6 1,87 1,7 1,22 
skręt w L prawa strona 6,3 1,67 6,9 1,68 0,6 0,64 
skręt w P lewa strona 6,7 1,58 7,7 1,47 1,0 1,41 
skręt w L lewa strona 9,3 2,73 11,0 2,76 1,7 1,15 

 

Tab. 9. Zmiany ruchomości kręgosłupa w odcinku szyjnym po masażu na sucho 
Miary ruchomości 

kręgosłupa w odcinku 
szyjnym w cm 

Przed 
Masażem 

Po 
Masażu  Zmiana  

Masaż na sucho średnia s średnia s średnia s 
zgięcie 3,8 1,18 5,5 1,20 1,7 0,79 
wyprost 6,1 1,40 8,8 1,02 2,8 1,57 

zgięcie boczne w P prawa 
str. 6,0 0,83 9,0 1,23 3,0 1,62 

zgięcie boczne w L prawa 
str. 5,9 0,66 7,2 1,47 1,3 1,16 

zgięcie boczne w P lewa str. 6,1 1,85 7,2 1,62 1,1 0,72 
zgięcie boczne w L lewa str. 7,2 0,91 9,6 1,20 2,4 1,46 

skręt w P prawa strona 11,2 1,70 14,4 2,38 3,2 1,35 
skręt w L prawa strona 7,1 1,52 8,2 1,70 1,1 0,72 
skręt w P lewa strona 7,3 1,77 9,2 1,62 1,9 1,17 
skręt w L lewa strona 11,6 2,04 13,8 1,93 2,3 1,60 
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Ryc. 23. Średnie zmiany ruchomości kręgosłupa w odcinku szyjnym 
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Tab. 10. Różnice ruchomości kręgosłupa w odcinku szyjnym 

Masaże 
Średnia zmiana po 

masażu z oliwką w cm 

Średnia zmiana  
po masażu 

suchym w cm 
Różnice 

w cm Wartość - p 
zgięcie 1,1 1,7 0,6 0,007758 
wyprost 0,9 2,8 1,8 0,000000 

zgięcie boczne w P prawa 
str. 1,5 3,0 1,5 0,000067 

zgięcie boczne w L prawa 
str. 0,8 1,3 0,5 0,035825 

zgięcie boczne w P lewa str. 1,1 1,1 0,0 0,916918 
zgięcie boczne w L lewa str. 1,1 2,4 1,3 0,000044 

skręt w P prawa strona 1,7 3,2 1,5 0,000004 
skręt w L prawa strona 0,6 1,1 0,6 0,000474 
skręt w P lewa strona 1,0 1,9 0,9 0,004218 
skręt w L lewa strona 1,7 2,3 0,5 0,099727 

 

Po serii zabiegów masażu uzyskane wyniki wykazały korzystny wpływ tej 

metody terapeutycznej pod względem poprawy ruchomości kręgosłupa w odcinku 

szyjnym. Tę zależność uzyskano w obu wersjach masażu. W większości pomiarów 

lepsze rezultaty uzyskano przy metodzie masażu na sucho. Poza pomiarem zgięcia 

bocznego w prawo mierzonego po lewej stronie, gdzie wyniki dla obu metod były takie 

same i pomiarem skrętu w lewo mierzonego po lewej stronie, gdzie średnia różnica 

wyniosła tylko 0,5 cm i nie wykazano zakładanej istotności statystycznej pod względem 

różnic zmian ruchomości po masażu z oliwką i na sucho. W pozostałych pomiarach 
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uzyskano istotność statystyczną potwierdzającą wyższość masażu wykonywanego na 

sucho nad masażem wykonanym z oliwką do masażu. Największą różnicę między 

badanymi metodami masażu w wynikach poprawy ruchomości odcinka szyjnego 

uzyskano w wyproście (1,8 cm), zgięciu bocznym w prawo mierzonym po prawej 

stronie i skręcie w prawo mierzonym po prawej stronie (1,5 cm). 

 

Tab. 11. Zmiany ruchomości kręgosłupa w odcinku piersiowym po masażu z 

oliwką 
Miary ruchomości kręgosłupa 

w odcinku szyjnym w cm Przed Masażem Po Masażu Zmiana  
Masaż z oliwką średnia s średnia s średnia s 

zgięcie 3,6 1,11 4,4 1,17 0,8 0,80 
wyprost 2,2 1,00 2,8 0,90 0,6 0,71 

 

Tab. 12. Zmiany ruchomości kręgosłupa w odcinku piersiowym po masażu na 

sucho 
Miary ruchomości kręgosłupa 

w odcinku szyjnym w cm Przed Masażem Po Masażu Zmiana  
Masaż na sucho średnia s średnia s średnia s 

zgięcie 3,9 0,97 5,2 0,81 1,3 0,81 
wyprost 2,4 0,94 3,8 1,41 1,3 1,04 

 

Ryc. 24. Średnie zmiany ruchomości kręgosłupa w odcinku piersiowym 
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Tab. 13. Różnice ruchomości kręgosłupa w odcinku piersiowym 

Masaże 

Średnia zmiana  
po masażu z oliwką 

w cm 

Średnia zmiana  
po masażu 

suchym w cm 
Różnice 

w cm Wartość - p 
zgięcie 0,8 1,3 0,5 0,005408 
wyprost 0,6 1,3 0,8 0,000236 

 

W odcinku piersiowym także uzyskano średnią poprawę ruchomości w obu 

metodach i jednocześnie uzyskano lepsze wyniki przy metodzie masażu na sucho, które 

to potwierdzone zostały testem na istotność statystyczną. Pomiar zmian zgięcia po serii 

masażu wykazał wyższą o 0,5 cm poprawę ruchomości po masażach bez środka 

poślizgowego. Jeszcze większą różnicę poprawy ruchomości, bo o 0,8 cm uzyskano dla 

wyprostu w odcinku piersiowym.  

 

Tab. 14. Zmiany ruchomości kręgosłupa w odcinku lędźwiowym po masażu z 

oliwką 
Miary ruchomości 

kręgosłupa w odcinku 
lędźwiowym w cm Przed Masażem Po Masażu Zmiana  

Masaż z oliwką średnia s średnia s średnia s 
zgięcie 4,3 1,61 5,1 1,58 0,8 0,58 
wyprost 2,8 1,19 3,5 1,24 0,7 0,78 

zgięcie boczne w P prawa 
str. 3,2 1,08 4,0 1,32 0,8 0,91 

zgięcie boczne w L prawa 
str. 2,5 0,97 3,5 1,52 1,0 1,16 

zgięcie boczne w P lewa str. 2,6 1,17 4,0 1,38 1,4 1,07 
zgięcie boczne w L lewa str. 3,3 1,25 4,1 1,35 0,8 0,87 

skręt w P prawa str. 4,3 1,45 4,9 1,48 0,6 0,58 
skręt w L prawa str. 3,2 1,81 4,0 1,85 0,8 0,73 
skręt w P lewa str. 3,7 1,43 4,3 1,23 0,6 0,72 
skręt w L lewa str. 4,1 1,71 5,5 1,85 1,4 1,29 

T. Schobera zgięcie 5,9 1,91 6,2 1,76 0,3 0,43 
T. Schobera wyprost 1,7 0,68 2,3 0,76 0,6 0,38 
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Tab. 15. Zmiany ruchomości kręgosłupa w odcinku lędźwiowym po masażu na 

sucho 
Miary ruchomości 

kręgosłupa w odcinku 
lędźwiowym w cm Przed Masażem Po Masażu Zmiana  
Masaż na sucho średnia s średnia s średnia s 

zgięcie 4,0 1,24 5,7 1,21 1,7 0,73 
wyprost 3,7 1,14 5,1 1,57 1,4 0,97 

zgięcie boczne w P prawa 
str. 3,1 1,43 4,6 1,54 1,5 1,20 

zgięcie boczne w L prawa 
str. 2,0 0,91 4,0 1,31 2,0 1,10 

zgięcie boczne w P lewa str. 2,4 0,74 4,1 1,15 1,7 0,89 
zgięcie boczne w L lewa str. 3,8 1,30 4,7 1,22 0,9 0,66 

skręt w P prawa str. 3,9 1,34 5,8 0,98 1,9 0,80 
skręt w L prawa str. 3,0 1,18 5,3 1,27 2,3 1,02 
skręt w P lewa str. 3,8 1,31 5,2 1,23 1,3 1,06 
skręt w L lewa str. 3,6 1,26 5,6 1,19 2,0 1,19 

T. Schobera zgięcie 6,0 1,70 7,2 1,73 1,2 0,63 
T. Schobera wyprost 2,0 0,83 2,6 0,86 0,6 0,51 

 

Ryc. 25. Średnie zmiany ruchomości kręgosłupa w odcinku lędźwiowym 
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Tab. 16. Różnice ruchomości kręgosłupa w odcinku lędźwiowym 

Masaże 

Średnia zmiana  
po masażu z oliwką 

w cm 

Średnia zmiana 
po masażu 

suchym w cm 
Różnice 

w cm Wartość - p 
zgięcie 0,8 1,7 0,9 0,000000 
wyprost 0,7 1,4 0,6 0,002166 

zgięcie boczne w P prawa 
str. 0,8 1,5 0,7 0,005786 

zgięcie boczne w L prawa 
str. 1,0 2,0 1,0 0,000474 

zgięcie boczne w P lewa str. 1,4 1,7 0,3 0,161016 
zgięcie boczne w L lewa str. 0,8 0,9 0,1 0,708655 

skręt w P prawa str. 0,6 1,9 1,3 0,000000 
skręt w L prawa str. 0,8 2,3 1,5 0,000000 
skręt w P lewa str. 0,6 1,3 0,8 0,000519 
skręt w L lewa str. 1,4 2,0 0,6 0,032024 

T. Schobera zgięcie 0,3 1,2 0,8 0,000000 
T. Schobera wyprost 0,6 0,6 0,0 0,829780 

 

Uzyskane wyniki wykazały korzystny wpływ masażu pod względem poprawy 

ruchomości kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. W większości pomiarów lepsze 

rezultaty uzyskano przy metodzie masażu na sucho. Poza pomiarami zgięcia bocznego 

w prawo i w lewo mierzonego po lewej stronie, gdzie wyniki dla obu metod wykazały 

różnicę zaledwie o 0,3 cm i 0,1 cm oraz wyprostu w teście Schobera, gdzie nie 

wykazano zakładanej istotności statystycznej pod względem różnic w zmianach 

ruchomości po masażu z oliwką i na sucho. W pozostałych pomiarach uzyskano 

istotność statystyczną potwierdzającą wyższość masażu wykonywanego na sucho nad 

masażem wykonanym z oliwką do masażu. Największą różnicę między badanymi 

metodami masażu w wynikach poprawy ruchomości odcinka lędźwiowego, uzyskano w 

skręcie w prawo i w lewo mierzonym po prawej stronie (1,3 cm i 1,5 cm). 
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 Wyniki na podstawie subiektywnych odczuć pacjentów 

 

Ryc. 26.  Procentowy rozkład odczuwania danego zabiegu masażu przez 

pacjentów 
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Najwięcej podobnych odczuć, jakie mieli badani podczas zabiegów danym 

sposobem masowania, skupiło się na określeniu tych zabiegów jako relaksujący-

odprężający i mocny-intensywny. Jako przyjemny masaż z oliwką był dla 70,9% 

badanych a masaż na sucho dla 33,3% badanych. Masaż był bolesny dla 12,% 

pacjentów mających masaż z oliwką i dla 41,7% pacjentów mających masaż na sucho. 

Nikt z pacjentów mających zabiegi z oliwką, nie uznał tego zabiegu za nieprzyjemny. 

Jednocześnie żaden z pacjentów mających zabieg bez oliwki, nie uznał go za delikatny. 

Dodatkowo wśród badanych z grupy masażu suchego, 16,7% zaznaczyło odpowiedź 

inna możliwość określając ten masaż jako tępy, powodujący pieczenie i szczypanie 

skóry, powodujący pojawienie się krostek i zaczerwień na skórze (podrażnienie 

mieszków włosowych). 

Tab. 17. Procentowy podział pod względem występowania u pacjentów bólu 

przed i po zabiegach, na podstawie subiektywnych odczuć 

Obszar występowania bólu 
% osób przed 

masażem 
% osób po 
masażach 

% osób bez 
poprawy 

 
M. z 

oliwką 
M. 

suchy 
M. z 

oliwką 
M. 

suchy 
M. z 

oliwką 
M. 

suchy 
Szyja/kark 74,4 58,3 10,3 11,1 13,8 19,0 

Ból promieniujący na k.g. 53,8 25 10,3 8,3 19,0 33,3 
Odcinek piersiowy 17,9 8,3 1,3 0 7,1 0 

Odcinek lędźwiowo-
krzyżowy 71,8 66,7 21,8 12,5 30,4 18,8 

Ból promieniujący na k.d. 38,5 16,7 9,0 4,2 23,3 25 
 

W obu grupach, na podstawie subiektywnych odczuć w większości przypadków 

potwierdzono ustąpienie bólów na danym obszarze grzbietu oraz bólu promieniującego 
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na kończynę dolną lub górną. Część badanych po serii masaży nadal odczuwała 

dolegliwości. Nieraz badani zgłaszali, że jest to już ból o niższym natężeniu, nie 

promieniuje już tak daleko na obwód ale jednak nadal jest odczuwany. Bóle w 

okolicach odcinka szyjnego przed masażami deklarowało 74,4% osób w grupie masażu 

z oliwką i 58,3% osób w grupie masażu suchego. Po masażach w grupie masażu z 

oliwką dalsze dolegliwości zgłaszało 10,3% osób, czyli 13,8% tej grupy. W grupie 

masażu suchego brak ustąpienia bólu w okolicy karku deklarowało 11,1% osób, czyli 

19% tej grupy. Jeszcze więcej osób, u których nie nastąpiła poprawa dotyczyła bólu 

promieniującego na kończynę górną (19% z grupy masażu z oliwką i 33,3% z grupy 

masażu suchego). W odcinku lędźwiowo-krzyżowym, po serii masaży bóle w dalszym 

ciągu zgłaszało 30,4% osób z grupy masażu z oliwką i 18,8% osób z grupy masażu 

suchego. Odsetek osób, u których nie nastąpiła całkowita poprawa dotycząca bólu 

promieniującego na kończynę dolną, kształtował się na poziomie 23,3% osób z grupy 

masażu z oliwką i 25% osób z grupy masażu suchego. 

 

Tab. 18. Ocena subiektywna masaży w skali 0-10, (gdzie 0 to 0% zmian a 10 to 

100% zmian) bezpośrednio po pierwszym zabiegu 

Rodzaj masażu Z oliwką Z oliwką Na sucho Na sucho Różnica 
Istotność 

statystyczna 
Parametry średnia S średnia S średnia wartość - p 

Poprawia samopoczucie 7,8 2,67 8,1 2,88 0,3 0,625645 
Rozluźnia mięśnie 7,5 3,14 8,7 1,33 1,1 0,049434 

Likwiduje dolegliwości 
bólowe 6,2 2,93 7,8 2,65 1,7 0,011404 

Pojawienie się bólów 
mięśniowych 2,1 3,02 3,7 4,13 1,6 0,063507 

Zwiększa dolegliwości 
bólowe 1,0 2,71 1,8 2,93 0,7 0,269729 

Pojawienie się uczucie 
zmęczenia 2,0 3,00 1,9 2,50 -0,1 0,928545 

Inna możliwość 0,0 0,00 2,2 3,84 2,2 0,000725 
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Tab. 19. Ocena subiektywna masaży w skali 0-10, (gdzie 0 to 0% zmian a 10 to 

100% zmian) 24 godz. po pierwszym zabiegu 

Rodzaj masażu Z oliwką Z oliwką Na sucho Na sucho Różnica 
Istotność 

statystyczna 
Parametry średnia S średnia S średnia wartość - p 

Poprawia samopoczucie 7,7 2,44 8,0 2,38 0,3 0,582503 
Rozluźnia mięśnie 7,3 2,72 8,3 1,72 1,1 0,046232 

Likwiduje dolegliwości 
bólowe 6,5 2,54 7,1 3,11 0,5 0,407462 

Pojawienie się bólów 
mięśniowych 1,7 2,74 3,8 3,79 2,2 0,005617 

Zwiększa dolegliwości 
bólowe 0,6 1,95 2,4 3,27 1,8 0,005227 

Pojawienie się uczucie 
zmęczenia 1,1 2,57 1,6 2,09 0,5 0,379680 

Inna możliwość 0,0 0,00 2,1 3,76 2,1 0,000899 

 
Tab. 20. Ocena subiektywna masaży w skali 0-10, (gdzie 0 to 0% zmian a 10 to 

100% zmian) 2 tygodnie po zakończonej serii zabiegów 

Rodzaj masażu Z oliwką Z oliwką Na sucho Na sucho Różnica 
Istotność 

statystyczna 
Parametry średnia S średnia S średnia wartość - p 

Poprawia samopoczucie 6,1 2,91 7,3 2,72 1,1 0,089618 
Rozluźnia mięśnie 5,7 2,82 7,8 1,61 2,1 0,000263 

Likwiduje dolegliwości 
bólowe 5,4 2,74 7,3 1,87 1,9 0,000636 

Pojawienie się bólów 
mięśniowych 0,8 2,09 1,3 2,08 0,5 0,347873 

Zwiększa dolegliwości 
bólowe 0,2 0,54 0,6 1,40 0,4 0,079732 

Pojawienie się uczucie 
zmęczenia 0,3 0,79 0,3 0,60 0,0 0,845372 

Inna możliwość 0,0 0,00 0,6 1,96 0,6 0,067250 

 
Rozważając wyniki subiektywnych odczuć skuteczności masażu w 10. stopniowej 

skali w odniesieniu do poprawy samopoczucia, rozluźnienia mięśniowego, likwidacji 

dolegliwości bólowych, pojawienia się bólów mięśniowych, zwiększenia dolegliwości 

bólowych, pojawienia się uczucia zmęczenie i innych możliwości (wskazanych przez 

pacjentów), porównano je w trzech okresach. Były to odczucia bezpośrednio po 

pierwszym masażu, 24 godz. po pierwszym zabiegu, oraz 2 tygodnie po ostatnim 

masażu z serii. 

Największe zmiany zarówno pozytywne jak i negatywne, badani odczuwali po 

pierwszym zabiegu i w trakcie trwania serii masaży. Dwa tygodnie po skończonej serii, 

zmiany jakie zaszły dzięki zabiegom nadal się utrzymywały ale były już trochę 

„wyciszone”. 
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Różnice wyników w danej grupie badanej (grupa korzystająca z masażu 

szwedzkiego z oliwką i grupa korzystająca z masażu szwedzkiego wykonanego bez 

środków poślizgowych) w nieco ponad połowie przypadków nie wykazały zakładanej 

istotności statystycznej.  

Bezpośrednio po 1. zabiegu grupa korzystająca z masażu suchego miała średnio 

nieco wyższe wyniki pozytywnych wskaźników (poprawa samopoczucia (8,1), 

rozluźnienie mięśniowe (8,7), likwidacja lub zmniejszenie dolegliwości bólowych 

(7,8)), co dało różnicę w stosunku do masażu z oliwką od 0,3 do 1,7 punktów. Grupie 

masażu suchego towarzyszyły także nieco wyższe negatywne wskaźniki (pojawienie się 

bólu mięśni (3,7), zwiększenie dolegliwości bólowych (1,8), inne (2,2)), co dało różnicę 

w stosunku do masażu z oliwką od 0,7 do 2,2 punktów. Natomiast odczucia związane z 

pojawieniem się uczucia zmęczenia były średnio o 0,1 punktu mniej nasilone w grupie 

masażu suchego niż u grupy masażu z oliwką i wyniosły 1,9.  

24 godz. po pierwszym zabiegu grupa korzystająca z masażu suchego miała 

średnio nieco wyższe wyniki wszystkich pozytywnych wskaźników i wszystkich 

negatywnych wskaźników subiektywnej oceny masażu. Największe różnice wynoszące 

od 1,8 do 2,1 punktu, dotyczyły pojawienia się bólu mięśni (średnio 3,8 punktów), 

zwiększenie dolegliwości bólowych (średnio 2,4 punktów), inne (średnio 2,1 punktów). 

Wskaźniki pozytywne w obu grupach nie różniły się znacznie u wynosiły od 6,5 do 8 

punktów. 

2 tygodnie po ostatnim masażu z serii skutki masażu w obu grupach zostały 

ocenione pozytywnie i przedstawiały się następująco. Poprawa samopoczucia 6,1 po 

masażu z oliwką i 7,3 punktów po masażu suchym, rozluźnienie mięśniowe 5,7 po 

masażu z oliwką i 7,8 punktów po masażu suchym, likwidacja lub zmniejszenie 

dolegliwości bólowych 5,4 po masażu z oliwką i 7,3 punktów po masażu suchym. 

Zatem różnice wyniosły od 1,1 do 2,1 punktu na korzyść masażu suchego. Ocena 

negatywnych wskaźników subiektywnej oceny masażu (pojawienie się bólów 

mięśniowych, zwiększenie dolegliwości bólowych, pojawienie się uczucia zmęczenia, 

inne), była nieznacznie wyższa w grupie masażu suchego (od 0 do 0,6 punktu) i w obu 

grupach wahała się od 0,0 do 1,3 punktów.  

Wśród innych możliwości, jakie podawali pacjenci było: pieczenie i szczypanie 

skóry, utrzymujące się długo po masażu zaczerwienienie skóry, pojawienie się krostek 

(podrażnienie mieszków włosowych), odczucia te zostały wskazywane tylko w grupie 

badanych korzystających z masażu suchego. 



 50 

Ryc. 27.  Średnia zmiana odczuć bólu przez pacjentów wg skali VAS 
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Tab. 21. Ocena odczuwanego natężenia bólu przez pacjentów za pomocą skali 

VAS, przed i po zabiegach 

Skala VAS Średnia Me Min Max S 
przed masażami z 

oliwką 6,6 7 2 10 2,28 
po masażach z oliwką 3 3 0 7 1,65 

zmiana -3,6 -4 -6 0 1,76 
przed masażami na 

sucho 6,6 7 2 10 2,36 
po masażach na sucho 2,7 2 1 5 1,45 

zmiana -3,9 -4 -7 -1 1,57 
 Średnia Me Min Max wartość - p 

Różnica -0,3 0 -1 -1 0,400451 
 

Ocena natężenia bólu według 10. stopniowej skali VAS przed masażami i po serii 

zabiegów w obu grupach wykazała zmniejszenie odczuwanego bólu. Jednak wyniki 

były na tyle zbliżone, że nie stwierdzono istotności statystycznej pod względem 

przewagi jednego z wykonywanych masaży, według tego parametru oceny skuteczności 

masaży. Średnio natężenie bólu w grupie masażu z oliwką zmniejszyło się o 3,6, stopni 

a w grupie masażu suchego zmniejszyło się o 3,9 stopni, co dało nieistotną średnią 

różnicę na poziomie 0,3 stopnia. Także niewielkie różnice wystąpiły pod kątem 

największej zmiany zmniejszenia natężenia bólu – o 6 stopni w grupie masażu z oliwką 

i 7 stopni w grupie masażu suchego. Najmniejsze zmiany natężenia bólu wyniosły – 0 

stopni, czyli nastąpił brak poprawy w grupie masażu z oliwką i pojawiła się zmiana 

tylko o 1 stopień w grupie masażu suchego. 
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ROZDZIAŁ 6. DYSKUSJA 
 
Skuteczność zabiegów masażu w walce z dolegliwościami bólowymi grzbietu jest 

powszechnie uznawana. Istnieją liczne zapiski historyczne potwierdzające fakt 

stosowania tych zabiegów, jak np. wzmianki pochodzące z Chińskiej księgi „Kung-Fu” 

z 3000 lat p.n.e. [2, 3, 5, 6] Jednak w porównaniu z innymi metodami 

fizjoterapeutycznymi, działanie masażu jest słabo udokumentowane w oparciu o 

obiektywne metody pomiarowe. Wynika to z faktu trudności w znalezieniu 

obiektywnych metod, które by pozwoliły ocenić efektywność działania masażu w łatwy 

do przeprowadzenia, ogólnodostępny i niepoddający żadnych wątpliwości sposób. Te 

trudności w ocenie wartości terapeutycznej masażu sprawiają, że niewiele jest 

publikacji, które podejmują takie próby. 

W literaturze możemy znaleźć kilka propozycji obiektywnej oceny efektywności 

zabiegów masażu (wykorzystujące ultrasonografię, termografię, elektromiografię). [91] 

Do innych metod obiektywnej oceny wpływu masażu na ustrój człowieka, które 

wykorzystywano w badaniach, proponowano ocenę zmian na podstawie: zdjęć 

rentgenowskich danego odcinka w wyproście i zgięciu, ocenę reakcji 

naczynioruchowych, [23] liniowego pomiaru zmian ruchomości kręgosłupa 

(centymetrem krawieckim) oraz testu zakresu ruchomości kręgosłupa (np. 

goniometrem, inklinometrem), [24, 36, 37, 52, 53, 55, 59] na podstawie zmian siły 

mięśni tułowia. [52, 53] Kolejną wykorzystaną metodą jest badanie parametrów krwi 

(kinaza kreatynowa-CK, dehydrogenaza mleczanowa-LDH, mioglobina-Mb), [26] 

ciśnienia tętniczego i częstości tętna, [54] czy rytmu serca (badanie EKG), które to 

wykazały istotny wpływ masażu na napięcie składowych autonomicznego układu 

nerwowego, w szczególności części parasympatycznej, co przejawiało się w zmianach 

HRV (gęstość widmowa). [90] Opierano się także o wywiad, kartę oceny stanu 

pacjenta, czy badania/testy kliniczne [22, 23, 46, 52, 53, 56, 69, 85].  

Z subiektywnych metod stosowano ocenę palpacyjnej wrażliwości uciskowej, 

palpacyjną ocenę wybranych tkanek miękkich [21, 22, 37, 46, 56] i ogólno przyjęte lub 

stworzone indywidualnie na potrzeby danego badania skale oceny bólu (np. 

kwestionariusz Malzacka, skala VAS, skala LPS i inne). [22, 24, 25, 26, 28, 36, 37, 45, 

46, 55, 59, 65, 66, 69, 68, 92] 

Autor tej pracy oparł się na własnej dokumentacji medycznej z gabinetu 

rehabilitacji i masażu oraz wybrał do obiektywnej oceny skuteczności masażu 
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szwedzkiego, pomiary linijne ruchomości kręgosłupa w odcinku szyjnym, piersiowym i 

lędźwiowym. Pomiar ruchomości kręgosłupa oceniany był przed pierwszym zabiegiem 

z serii i po ostatnim zabiegu. Kolejnym narzędziem do próby obiektywnej oceny 

działania masażu były pomiar ciśnienia tętniczego i tętna oraz temperatury skóry w 

dolnej części pleców (okolica lędźwiowo-krzyżowa) i w górnej części pleców (okolica 

szyjno-piersiowa), którego dokonano przed i po pierwszym zabiegu.  

Subiektywnymi metodami oceny masażu były: ocena natężenia bólu mierzona 

salą VAS oraz inne przygotowane przez autora badania pytania ankietowe dotyczące 

wrażeń i odczuć, jakie badani mieli w trakcie zabiegu, po jego zakończeniu, w następny 

dzień po masażu, po zakończonej serii masaży i 2 tygodnie po ostatnim zabiegu. 

Najważniejszym punktem niniejszej pracy była próba porównania skuteczności 

zabiegów masażu szwedzkiego wykonywanych z oliwką do masażu z zabiegami 

masażu szwedzkiego wykonywanymi bez środków poślizgowych (na sucho). Autor 

badania nie znalazł żadnej publikacji polskiej i anglojęzycznej, w której byłaby 

przedstawiona próba porównania efektywności masażu szwedzkiego wykonywanego z 

oliwką i na sucho. 

Znaleziono natomiast publikacje porównujące masaż szwedzki (klasyczny) z 

akupunkturą i indywidualną kinezyterapią, z masażem tajskim (gdzie nie wykazano 

istotnych różnic między terapiami) [59, 69] i z innymi terapiami. [94] Inne prace 

dotyczyły oceny skuteczności masażu wykonywanego na sucho [24] lub z oliwką, [46] 

ale bez zestawienia ze sobą tych terapii. Znaleziono także artykuły badające wpływ 

zintegrowanych terapii na dolegliwości bólowe pleców – masaż łącznie z innymi 

terapiami (kinezyterapeutycznymi i fizykalnymi). [52, 93] 

Przeprowadzone badanie wykazało pozytywne efekty lecznicze stosowania 

masażu klasycznego. Odnotowano poprawę ruchomości kręgosłupa u wszystkich 

badanych we wszystkich lub w większości pomiarów oraz wyraźny efekt 

przeciwbólowy tego zabiegu w dolegliwościach grzbietu. Podobne wnioski dotyczące 

skuteczności masażu w walce z bólami grzbietu różnego pochodzenia formułowane 

były w innych badaniach, które znaleziono.  

Jednocześnie wykazano wyższą skuteczność masażu wykonywanego na sucho 

nad masażem wykonywanym z oliwką do masażu, pod względem efektów 

terapeutycznych, zarówno w obiektywnych metodach oceny jak i subiektywnych 

metodach oceniających. W zdecydowanej większości metod obiektywnych lepsza 

skuteczność zabiegów masażu wykonywanych na sucho została potwierdzona 
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istotnością statystyczną. Natomiast w metodach subiektywnych ogólna wyższa 

skuteczność zabiegów masażu wykonywanych na sucho tylko w części wyników 

została potwierdzona zakładaną istotnością statystyczną (p≤0,05). 

Średnie zmiany ciśnienia tętniczego i tętna, jakie wystąpiły po pierwszym 

zabiegu, wskazują na korzystne działanie obu form masażu, powodując nieznaczne 

obniżenie tych parametrów. Masaż wykonany na sucho dał nieco lepsze efekty pod 

kątem średniego spadku ciśnienia krwi. Natomiast masaż z oliwką przyniósł lepszy 

efekt średniego spadku tętna. Prawdopodobnie może to świadczyć o większym 

obciążeniu układu krwionośnego w czasie zabiegu wykonywanego na sucho. 

Porównując oba masaże, nie wykazano jednak istotności statystycznej potwierdzającej 

w znaczący sposób lepszą skuteczność masażu suchego. Dodatkowo, by dokładniej 

ocenić wpływ masażu i ewentualne różnice między masażem wykonanym z oliwką i na 

sucho, należałoby zastosować pełny monitoring zmian przed i po zabiegach w czasie 

trwania całej serii. Tak postąpiono w badaniach dotyczących wpływu masażu 

klasycznego na zmianę ciśnienia i tętna u osób zdrowych w wieku 21-26 lat. Badający 

wykonali 2 serie zabiegów (masaż pleców i masaż kończyn dolnych). Przed każdym z 

zabiegów dokonywali pomiarów ciśnienia i częstości tętna. Wyniki, jakie 

przedstawiono wskazywały na uzależnienie zmian ciśnienia i tętna od masowanej części 

ciała (po masażu nóg osiągnięto większe obniżenie badanych wartości). Ogólnie w 

badaniach tych nie osiągnięto istotnych statystycznie różnic w zmianie ciśnienia i tętna 

u badanych po serii zabiegów. [54] W innym badaniu, gdzie pacjenci cierpieli na bóle 

grzbietu i towarzyszące im nadciśnienie tętnicze, po serii zabiegów masażu 

medycznego stwierdzono, że średnie wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego 

krwi w badanej grupie osób zmniejszyły się istotnie statystycznie oraz nastąpiła 

redukcja dolegliwości bólowych grzbietu [56] 

Średnie zmiany temperatury na powierzchni skóry w odcinku piersiowym i 

lędźwiowym, jakie wystąpiły po pierwszym zabiegu z serii, wskazują u obu form 

masażu na miejscowe podniesienie temperatury skóry. Masaż wykonany na sucho 

podniósł temp. skóry o 0,6°C więcej w stosunku do masażu wykonanego z oliwką w 

odcinku szyjno-piersiowym. Może to być efekt większego tarcia podczas zabiegu 

wykonywanego na sucho, co w konsekwencji może przyczynić się do zwiększonego 

odczynu po zabiegu. W odcinku lędźwiowym oba sposoby masażu dały podobny 

wzrost temperatury skóry po wykonanym zabiegu (o 1,2°C i 1,4°C). Jest możliwym, że 

brak różnic w tym przypadku spowodowany został niewłaściwym czasem mierzenia 
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temperatury w odcinku lędźwiowym. Pomiarów dokonywano po zakończonym masażu 

grzbietu łącznie z odcinkiem szyjnym kręgosłupa. Spowodowało to, że bezpośrednio po 

zabiegu wykonywany był pomiar temperatury tylko w części piersiowo-szyjnego 

odcinka kręgosłupa. Natomiast pomiar w dolnym odcinku lędźwiowym wykonany 

został po kilku minutach od zakończenia masażu tej części pleców, w tym czasie 

okolica ta była przykryta kocem lub ręcznikiem. Do dokładniejszego zbadania wpływu 

masażu na ukrwienie skóry w literaturze zaproponowano termografię, nie jest to jednak 

metoda ogólnodostępna dla każdego rehabilitanta. [91] 

Wykazano poprawę ruchomości kręgosłupa w odcinku szyjnym, piersiowym i 

lędźwiowym. Tę zależność uzyskano w obu wersjach masażu. Lepsze rezultaty 

uzyskano przy metodzie masażu na sucho. W zdecydowanej większości różnice te 

spełniały istotność statystyczną. Największą różnicę między badanymi metodami 

masażu w wynikach poprawy ruchomości w odcinku szyjnym, uzyskano w wyproście 

(1,8 cm), zgięciu bocznym w prawo mierzonym po prawej stronie i skręcie w prawo 

mierzonym po prawej stronie (po 1,5 cm). Pomiar zmian zgięcia w odcinku piersiowym 

po serii masażu wykazał wyższą o 0,5 cm poprawę ruchomości po masażach bez środka 

poślizgowego. Jeszcze większą różnicę poprawy ruchomości, bo o 0,8 cm uzyskano dla 

wyprostu w odcinku piersiowym. Największą różnicę między badanymi metodami 

masażu w wynikach poprawy ruchomości odcinka lędźwiowego, uzyskano w skręcie w 

prawo i w lewo mierzonym po prawej stronie (1,3 cm i 1,5 cm).  

Możliwe, że na większą skuteczność w poprawie ruchomości kręgosłupa 

uzyskaną w czasie zabiegu wykonywanego na sucho wpływa między innymi to, że brak 

poślizgu wymusza stosowanie wolniejszego tępa zabiegu, dokładniejszą pracę z 

masowaną tkanką, a nie masowanie po tkankach (jak to bywa przy dużej ilości środków 

poślizgowych) oraz głębszy nacisk, co przyczynia się do większego rozluźnienia 

tkanek. Spełnia więc to założenia masażu tkanek głębokich. [95] Masując bez środków 

poślizgowych skuteczniej (świadomie lub nie) można oddziaływać na powięź 

mięśniową dzięki temu, że łatwiej jest wówczas przesuwać powierzchowne tkanki w 

danym kierunku. [71] Dzięki temu w większym stopniu można uzyskać rozluźnienie 

mięśni i zredukować bolesność. Ciekawą propozycją badań nad zmianą napięcia mięśni 

– przed serią masażu i po niej – jest wykorzystanie do tego celu elektromiografii. [91] 

Inne opracowania porównujące skuteczność masażu na podstawie poprawy ruchomości 

kręgosłupa także wykazały skuteczność tej formy terapii, np. Ćwirlej i 
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współpracownicy wykazali, że masaż leczniczy przyczynił się w istotny statystycznie 

sposób do poprawy ruchomości kręgosłupa i zmniejsza natężenie bólu. [36]  

Najczęstsze odczucia, jakie mieli badani podczas zabiegów danym sposobem 

masowania, określane były jako relaksujący-odprężający i mocny-intensywny. Masaż z 

oliwką często był określany jako przyjemny, czasem jako delikatny, rzadko jako 

bolesny. Masaż na sucho dodatkowo określany był jako przyjemny lub/i bolesny. Za 

nieprzyjemny masaż uznany był tyko przez część badanych mających masaż na sucho, 

którzy to określili ten zabieg także jako tępy, powodujący pieczenie i szczypanie skóry. 

Wyniki takie pozwalają przypuszczać, że masaż z oliwką nie powoduje dla większości 

pacjentów dyskomfortu. Natomiast masaż wykonany na sucho nie wszystkim 

odpowiada i u części badanych powodował pewien dyskomfort. 

W obu badanych grupach, bóle odczuwało: w okolicach odcinka szyjnego po 

masażach w danej grupie 13,8% (masaż z oliwką) i 19% (masaż na sucho). Ból 

promieniujący na kończynę górną po masażach nadal odczuwało 19% i 33,3% 

badanych. W odcinku lędźwiowo-krzyżowym po serii masaży bóle w dalszym ciągu 

zgłaszało 30,4% osób z grupy masażu z oliwką i 18,8% osób z grupy masażu suchego, 

spośród badanych zgłaszających te dolegliwości przed zabiegami. Ból promieniujący na 

kończynę dolną po masażach nadal odczuwało 23,3% osób z grupy masażu z oliwką i 

25% osób z grupy masażu suchego. Nieraz badani zgłaszali, że jest to już ból o niższym 

natężeniu, lub nie promieniuje już tak daleko na obwód, ale jednak nadal jest 

odczuwany i nie został w pełni uśmierzony. Ćwirlej i współpracownicy wykazali w 

swoich badaniach jeszcze lepsze wyniki pod tym względem, jednak średni wiek w tym 

badaniu wyniósł 42 lata. [36] Natomiast średni wiek w niniejszym opracowaniu to 54,8 

lat. Może mieć to wpływ na wyniki porównywanych badań. 

Wyniki subiektywnych odczuć skuteczności masażu w 10. stopniowej skali 

bezpośrednio po pierwszym masażu, 24 godz. po pierwszym zabiegu, oraz 2 tygodnie 

po ostatnim masażu z serii wykazały, że największe zmiany zarówno pozytywne jak i 

negatywne, badani odczuwali po pierwszym zabiegu i w trakcie trwania serii masaży. 

Dwa tygodnie po skończonej serii efekty terapeutyczne, jakie zaszły dzięki zabiegom 

nadal się utrzymywały ale były już trochę „wyciszone”. Należy zwrócić uwagę, że 

badani z grupy masażu suchego wśród innych odczuć i następstw, jakie wywołał u nich 

zabieg, podawali pieczenie i szczypanie skóry, utrzymujące się długo po masażu 

zaczerwienienie skóry, pojawienie się krostek (podrażnienie mieszków włosowych). 
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Ocena natężenia bólu według skali VAS także uległa poprawie - zmniejszeniu 

odczuwanego bólu. Wyniki były zbliżone w obu badanych grupach i średnio natężenie 

bólu w grupie masażu z oliwką zmniejszyło się o 3,6 stopni, a w grupie masażu suchego 

zmniejszyło się o 3,9 stopni. Liczne badania wykorzystujące skalę VAS przy ocenie 

zmniejszenia natężenia dolegliwości bólowych także otrzymały pozytywne wyniki. [36, 

69, 92, 94] 

Wyniki subiektywnej oceny masaży wykonanych z oliwką i na sucho także 

wskazują w obu grupach na zmniejszenie natężenia bólu u badanych już od pierwszego 

zabiegu i efekt ten w trakcie trwania serii jest wzmacniany. Natomiast po upływie 2 

tygodni od zakończenia serii zabiegów u badanych nadal utrzymywały się korzystne 

skutki terapeutyczne, ale były one trochę wyciszone w stosunku do okresu bezpośrednio 

po ostatnim zabiegu z serii. W wynikach oceny subiektywnej, tak jak według 

wskaźników obiektywnych, masaż suchy wykazał wyższą skuteczność. Jednak różnice 

wyników subiektywnej oceny masażu nie były już tak oczywiste – nie wykazywały 

często zakładanej istotności statystycznej.  

Wśród badanych zdarzały się osoby, u których wyniki zmian ruchomości 

kręgosłupa były bardzo korzystne, ale pacjent w subiektywnej ocenie nie zauważył 

znaczącej poprawy. Inni badani natomiast w subiektywnej ocenie zmniejszenia bólu po 

serii masażu i poprawy samopoczucia wskazywali na dużą zmianę na korzyść, a 

tymczasem wyniki poprawy ruchomości kręgosłupa były nieznaczne w stosunku do 

stanu początkowego. Te indywidualne przypadki wskazują, że nie zawsze wyniki 

obiektywne idą w parze z odczuciami i wrażeniami pacjentów. Jednocześnie należy 

zwrócić uwagę, że z medycznego punktu widzenia wyniki subiektywnej oceny masażu 

są mniej istotne od ocen obiektywnych. 

Masaż wykonywany na sucho okazał się skuteczniejszy, ale jednocześnie jest 

zabiegiem, który może być dla części pacjentów niekomfortowy, bolesny i powodować 

podrażnienie skóry. Uwzględniając tylko efektywność zabiegu, należałoby w masażu 

medycznym opartym na masażu klasycznym (szwedzkim), zalecić wykonywanie go bez 

środków poślizgowych wszystkim pacjentom. Tak wykazały wyniki tego badania. 

Masaż wykonywany na sucho okazał się być zabiegiem intensywniejszym o wyższej 

bodźcowości dla organizmu pacjenta niż masaż z oliwką, oddziałując mocniej na 

powięź oraz pozwalając wykonać więcej specjalnych chwytów/technik np. chwyt na 

wyrostki kolczyste. Masaż z oliwką daje większy poślizg i zmniejszając tarcie, nie 

pozwała na głębsze, mocniejsze i pewniejsze uchwycenie masowanych tkanek. Jest to 
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bodziec o mniejszej intensywności oraz przynosi słabszy odczyn miejscowy i 

prawdopodobnie ogólny, w porównaniu z masażem wykonanym na sucho. 

Wykorzystany może być w ramach zabiegów relaksacyjnych. 

Mając do wyboru masaż na sucho i z oliwką należy przypomnieć regułę 

Hildebrandta, która mówi między innymi o niekorzystnym działaniu bodźców bardzo 

silnych na organizm. „Przy doborze siły bodźca należy kierować się zasadą, że bodziec 

powinien być tak silny, jak to jest konieczne, a jednocześnie tak słaby, jak to jest tylko 

możliwe.” [80] Dlatego nie wszyscy pacjenci mogą i powinni korzystać z masażu 

suchego. Należy uwzględnić ich ogólny stan, wydolność sercowo-naczyniową i 

oddechową, choroby towarzyszące, stan skóry oraz podatność na podrażnienie naskórka 

i mieszków włosowych. U części pacjentów masaż suchy można by zastosować jako 

spotęgowanie bodźca w drugiej połowie zleconej serii, czyli najpierw wykonać kilka 

masaży z oliwką, a następnie, gdy pacjent jest już przyzwyczajony do zabiegu, 

wykonywać kolejne masaże z serii na sucho.  
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ROZDZIAŁ 7. WNIOSKI  
 
1. Masaż klasyczny (szwedzki) jest skuteczną formą terapii redukującą bóle 

grzbietu. 

2. U pacjentów korzystających z masażu suchego, stwierdzono większą poprawę 

ruchomości kręgosłupa, lepsze efekty terapeutyczne niż u badanych korzystających z 

masażu z oliwką. 

3. Masaż suchy wywołuje większe ukrwienie skóry i większy wzrost temperatury 

na powierzchni skóry. Powoduje powstanie intensywniejszego odczynu miejscowego. 

4. Nie stwierdzono istotnych różnic w tym badaniu pod względem wpływu 

porównywanych masaży na zmiany ciśnienia tętniczego i tętna. 

5. Masaż suchy jest skuteczniejszy w zmniejszeniu odczuwania dolegliwości 

bólowych kręgosłupa wg subiektywnych opinii pacjentów. Jednak nie stwierdzono tu 

istotnych statystycznie różnic w stosunku do masażu z oliwką. 

6. Masaż suchy w stosunku do masażu z oliwką znacznie częściej może 

powodować dyskomfort w czasie i po zabiegu oraz podrażniać skórę. 

7. Masaż z oliwką jest zabiegiem bardziej relaksującym i wyciszającym niż 

masaż wykonany na sucho. 
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8. STRESZCZENIE 
 
Tytuł: Porównanie skuteczności zabiegów masażu, wykonywanych z środkiem 

poślizgowym i na sucho u pacjentów z bólami grzbietu. 

Autor: Łukasz Skrzypkowski 

Wstęp: Celem pracy jest porównanie wpływu masażu szwedzkiego wykonanego 

z oliwką i na sucho (bez środków poślizgowych) pod względem poprawy ruchomości 

kręgosłupa i zmniejszenia dolegliwości bólowych grzbietu. Dodatkowo porównany 

został wpływ obu wersji masażu na ciśnienie tętnicze krwi i tętno oraz zmianę 

temperatury na powierzchni pleców. 

Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 75 pacjentów (średnia wieku 54,8 

lat) cierpiących na różne dolegliwości odkręgosłupowe, mających skierowanie lekarskie 

na serię 10 zabiegów masażu. Badanych losowo podzielono na dwie grupy: grupę 

masowaną z oliwką, która liczyła 39 osób i grupę masowaną na sucho suchego liczącą 

36 osób. Do badań wykorzystano pomiary linijne ruchomości kręgosłupa wykonane 

przed pierwszym i po ostatnim zabiegu z serii, pomiar ciśnienie tętniczego i tętna oraz 

temperatury skóry, który wykonano przed i po pierwszym zabiegu oraz własną 

dokumentację medyczną. Oceniono także natężenia bólu mierzone skalą VAS. Na 

podstawie autorskiej ankiety badano odczucia dotyczące umiejscowienia bólu przed i 

po masażach oraz wrażenia, jakie badani mieli w trakcie zabiegów i po nich. 

Wyniki: Otrzymane wyniki wskazują na korzystne efekty terapeutyczne masażu 

szwedzkiego w obniżeniu natężenia dolegliwości bólowych grzbietu. Masaż suchy 

spowodował większą poprawę ruchomości kręgosłupa i lepsze efekty terapeutyczne 

oraz większy odczyn miejscowy niż z masaż z oliwką. Różnice te były istotne 

statystycznie. Zanotowano spadek ciśnienia tętniczego krwi i częstości tętna po masażu, 

jednak nie stwierdzono istotnych różnic między masażami. Subiektywne odczucia 

badanych wskazały na wyższość masażu suchego w obniżeniu odczuwanych 

dolegliwości kręgosłupa, jednak nie stwierdzono w tym porównaniu istotnych 

statystycznie różnic w stosunku do masażu z oliwką. Masaż suchy w stosunku do 

masażu z oliwką częściej powodował dyskomfort w czasie i po zabiegu oraz u kilku 

badanych podrażnił skórę. 

Wnioski: Masaż szwedzki wykonany na sucho okazał się efektywniejszy od 

masażu szwedzkiego wykonanego z oliwką pod względem poprawy ruchomości 

kręgosłupa i zmniejszenia natężenia dolegliwości bólowych grzbietu. 
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9. ABSTRACT 
 
Title: Comparison the effectiveness of the Swedish massage treatments, made 

with the lubricant and dry in patients with back pain. 

Author: Łukasz Skrzypkowski 

Introduction: Aim of this study is to compare the effect of Swedish massage 

made with olive and dry (without lubricants) in terms of improving the mobility of the 

spine and reduce back pain. In addition compared the effect of both versions of massage 

on blood pressure and heart rate and temperature changes on the surface of the back. 
Materials and methods: The study included totally 75 patients (mean age 54.8 

years) suffering from various back problems, having a medical referral to a series of 10 

massage treatments recommended by specialists (Doctor Specialist). The patients were 

randomly divided into two groups: The first one had been treated with olive. This group 

consisted 39 people. The second group had been treated without lubricant. That group 

had 36 people. In this experiment, used the study measurements of linear motion in the 

spine made before the first and after the last treatment of the series, to compare the 

measurement of blood pressure and pulse rate, and skin temperature, which had been 

performed before and after the first treatment and their own medical records. In 

additional pain intensity had been assessed and measured by VAS scale. Based on the 

author's survey examined feelings about the location of pain before and after massages, 

and that the respondents had experience during and after the treatment. 

Results: The results show the beneficial effects of Swedish massage therapy in 

reducing the intensity of back pain. Dry massage resulted in more improvement in 

spinal mobility and better therapeutic effects and more local reaction than with a 

massage with olive. These differences were statistically significant. There has been a 

decrease in blood pressure and pulse rate after the massage but there were no significant 

differences between the massages. Subjective feelings of the respondents also indicated 

the superiority of dry massage the back pain is felt, but there was in this comparison no 

statistically significant differences in relation to a massage with olive. Comparing dry 

massage to massage with olive, often causing discomfort during and after surgery, and 

in several test irritated skin. 
Conclusions: Swedish massage performed on a dry, proved to be more effective 

than Swedish massage with olive made in terms of improving the mobility of the spine 

and reduce the intensity of pain in the back. 
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13. ZAŁĄCZNIKI 
 
Ryc. 28. ANKIETA (wersja I). Porównanie skuteczności zabiegów masażu, 

wykonywanych z środkiem poślizgowym i na sucho u pacjentów z bólami grzbietu 
                                                                                                                      Szczecin ………………..2013. 
1.  Ciśnienie i tętno przed 1. masażem……………………………………. 

2.  Ciśnienie i tętno po 1. masażu……………………………………………. 

3. Pomiary zakresu ruchów kręgosłupa – Odcinek szyjny 
 

Rodzaj pomiaru Przed masażami  Po masażach  
Pozycja „0”     

Z     
W     

Pozycja „0” P str. L str. P str. L str. 
Skłon w P     
Skłon w L     

Pozycja „0” P str. L str. P str. L str. 
Skręt w P     
Skręt w L     

 
4. Pomiary zakresu ruchów kręgosłupa – Odcinek piersiowy 
 

Rodzaj pomiaru Przed masażami Po masażach 
Pozycja „0”   

Z   
W   

 
5. Pomiary zakresu ruchów kręgosłupa – Odcinek lędźwiowy 
 

Rodzaj pomiaru Przed masażami  Po masażach  
Pozycja „0” Zgięcie Wyprost Zgięcie Wyprost 

Z  x  x 
W (mierzony z przodu) x  x  

Pozycja „0” P str. L str. P str. L str. 
Skłon w P     
Skłon w L     

Pozycja „0” P str. L str. P str. L str. 
Skręt w P     
Skręt w L     

Test Schobera Pozycja „0”     
Z     
W     

 
6. Temperatura skóry przed 1. masażem (na prostowniku grzbietu na wysokości łopatki i na odc. 

lędźw.)            Th………………..…L……………..…… 

7. Temperatura skóry po 1. masażu (na prostowniku grzbietu na wysokości łopatki i na odc. 

lędźwiowym.)    Th…..………………L….……………….. 

8. Przyczyna bólu grzbietu – diagnoza lekarska: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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9. Płeć:                 Kobieta 

                             Mężczyzna                

 
10. Wiek (rok urodzenia): ………………… 
 
11. Zawód: 
                               Uczeń/Student                                                          

                               Pracujący/a (fizycznie czy umysłowo?)         

                               Emeryt/Rencista   

                               Bezrobotny                                            

                               Inne………………..………….                                                                     

12. Od kiedy występują dolegliwości bólowe i jaki jest charakter bólu? (można zaznaczyć więcej niż 1 
odpowiedź):      
                                  

Okres występowania bólu Ból Stały Ból Zmienny 

Od miesiąca   

Od 6 miesięcy   

Od roku   

Dłłużej niż rok   

Inna możliwość    

 
13. Obszar występowania bólu (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź): 
 

Okolica występowania bólu Przed masażami Po masażach 
Okolica szyi/karku 

 
  

Czy ból promieniuje z okolicy 
szyi?  Jeśli tak to gdzie? 

 

  

Odcinek piersiowy 
 

  

Czy ból promieniuje z okolicy 
piersiowej?  Jeśli tak to gdzie? 

 

  

Odcinek lędźwiowo-krzyżowy 
 

  

Czy ból promieniuje z okolicy 
lędźwiowo-krzyżowej?  Jeśli tak 

to gdzie? 
 

  

 
14. Jak odczuwasz wykonany masaż (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź): 
 

Wrażenia masażu  
Przyjemny  
Delikatny  

Relaksujący, odprężający  
Mocny, Intensywny  

Bolesny  
Nieprzyjemny  

Inna możliwość  
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15. Kiedy ból się nasila (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź): 
 
                 Rano 

                 Po południu/wieczorem 

                 W czasie chodzenie/lokomocji          

                 W czasie spoczynku –pozycja siedziąca  /  stojąca 

                 W czasie spoczynku –pozycja leżąca 

                 Inne (podaj)…………………………………………………………………….…………… 

16. Z jakich zabiegów obecnie korzystasz w celu zmniejszenia bólu?  
 
                         Tylko z masażu 

                          Z masażu i gimnastyki leczniczej 

                          Z masażu i zabiegów fizyklnych (jakie?)…..…………………..….…………..…… 

                         Z masażu i farmakoterapii (jakie leki?)……………….……………………..………. 

                         Inne (jakie?)……………………………….……..…………………………………… 

 
17. Jak oceniasz intensywność występującego u Ciebie bólu w skali od 0 do 10 (skala VAS)? 
 

 
 

Przed masażami Po masażach 
  

 
 
18. Jak oceniasz skuteczność wykonanego masażu?  (PRZYPORZĄDKUJ SKALĘ DLA 

WSZYSTKICH PUNKTÓW)  Odpowiedzi podaj wg skali, gdzie: 0 to BRAK ZMIN (0%),  

                                                                                10 to MAKSYMALANA ZMIANA (100%). 

 Bezpośrednio 
po pierwszym 

zabiegu 

24 godziny po 
pierwszym  

zabiegu 

2 tygodnie od  
zakończonej  

serii zabiegów 
Poprawia samopoczucie    

Rozluźnia mięśnie    
Likwiduje dolegliwości bólowe    

Pojawienie się bólów mięśniowych    
Zwiększa dolegliwości bólowe    

Pojawienie się uczucia zmęczenia    
Inna możliwość    
 

 
 

Uczestnictwo w badaniu ankietowym jest dobrowolne i w każdym momencie mają Państwo prawo do 
rezygnacji. 
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Tab. 22. Różnice ruchomości kręgosłupa w odcinku szyjnym, wartości nie 

zaokrąglone 

Parametr 
Oliwka  
średnia 

Suchy 
 średnia t df p N o N s S Oliwka S Suchy 

iloraz F 
Wariancje 

p 
Wariancje 

zgięcie 1,141026 1,708333 -2,7381 73 0,007758 39 36 0,986412 0,787174 1,570275 0,180768 

wyprost 0,948718 2,750000 -6,1003 73 0,000000 39 36 0,930442 1,569804 2,846509 0,001973 
zgięcie boczne  
w P prawa str. 1,487179 2,958333 -4,2283 73 0,000067 39 36 1,388331 1,622938 1,366526 0,346842 

zgięcie boczne  
w L prawa str. 0,807692 1,291667 -2,1385 73 0,035825 39 36 0,774727 1,161126 2,246266 0,015884 

zgięcie boczne 
 w P lewa str. 1,102564 1,125000 -0,1047 73 0,916918 39 36 1,083242 0,720863 2,258117 0,016758 

zgięcie boczne 
 w L lewa str. 1,141026 2,416667 -4,3462 73 0,000044 39 36 1,063440 1,461408 1,888502 0,057057 

skręt w P  
prawa strona 1,730769 3,208333 -4,9736 73 0,000004 39 36 1,223918 1,348941 1,214735 0,556543 

skręt a L  
prawa strona 0,551282 1,125000 -3,6597 73 0,000474 39 36 0,636550 0,720863 1,282449 0,452902 

skręt w P  
lewa strona 0,987179 1,875000 -2,9541 73 0,004218 39 36 1,407158 1,173365 1,438201 0,280530 

skręt a L 
 lewa strona 1,717949 2,250000 -1,6674 73 0,099727 39 36 1,145902 1,596872 1,941984 0,047125 

 
Tab. 23. Różnice ruchomości kręgosłupa w odcinku piersiowym, wartości nie 

zaokrąglone 

Parametr 
Oliwka  
średnia 

Suchy  
średnia t df p N o N s S Oliwka S Suchy 

iloraz F 
Wariancje 

p 
Wariancje 

zgięcie 0,756410 1,291667 -2,86725 73 0,005408 39 36 0,801904 0,813941 1,030247 0,925192 
wyprost 0,576923 1,333333 -3,86766 73 0,000236 39 36 0,612786 1,041976 2,891336 0,001697 

 
Tab. 24. Różnice ruchomości kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, wartości nie 

zaokrąglone 

Masaże 
Oliwka 
 średnia 

Suchy  
średnia t df p N o N s S Oliwka S Suchy 

iloraz F  
Wariancje 

p  
Wariancje 

zgięcie 0,807692 1,666667 -5,6750 73 0,000000 39 36 0,580555 0,727029 1,568254 0,176414 

wyprost 0,730769 1,375000 -3,1793 73 0,002166 39 36 0,776685 0,973763 1,571872 0,174228 
zgięcie boczne 
 w P prawa str. 0,846154 1,541667 -2,8434 73 0,005786 39 36 0,911576 1,197468 1,725605 0,101826 

zgięcie boczne 
 w L prawa str. 1,000000 1,958333 -3,6601 73 0,000474 39 36 1,158493 1,104374 1,100408 0,777931 

zgięcie boczne  
w P lewa str. 1,384615 1,708333 -1,4160 73 0,161016 39 36 1,072758 0,889422 1,454748 0,265722 

zgięcie boczne 
 w L lewa str. 0,807692 0,875000 -0,3751 73 0,708655 39 36 0,870688 0,658733 1,747055 0,098712 

skręt w P  
prawa str. 0,589744 1,916667 -8,2694 73 0,000000 39 36 0,583454 0,797317 1,867450 0,061512 

skręt w L  
prawa str. 0,794872 2,250000 -7,1181 73 0,000000 39 36 0,731958 1,024695 1,959824 0,044210 

skręt w P 
 lewa str. 0,576923 1,333333 -3,6321 73 0,000519 39 36 0,721279 1,062342 2,169316 0,020894 

skręt w L 
 lewa str. 1,371795 2,000000 -2,1860 73 0,032024 39 36 1,291256 1,189237 1,178928 0,625524 

T. Schobera  
zgięcie 0,346154 1,166667 -6,6069 73 0,000000 39 36 0,431549 0,632456 2,147826 0,022560 

T. Schobera  
wyprost 0,602564 0,625000 -0,2158 73 0,829780 39 36 0,383534 0,512348 1,784518 0,082649 
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Tab. 25. Różnice ciśnienia i tętna, wartości nie zaokrąglone 

Parametr 
Oliwka  
średnia 

Suchy  
średnia t df p N o N s S Oliwka S Suchy 

iloraz F  
Wariancje 

p 
Wariancje 

ciśnienie  
skurczowe -5,30769 -7,16667 0,45149 73 0,652974 39 36 18,95862 16,48289 1,32296 0,405724 

ciśnienie  
rozkurczowe -0,48718 -2,83333 1,67887 73 0,097453 39 36 7,39086 4,11617 3,22406 0,000707 

tętno -4,23077 -3,50000 -0,70509 73 0,483000 39 36 4,39175 4,58258 1,08879 0,795122 

 

Tab. 26. Różnice temperatury powierzchni skóry, wartości nie zaokrąglone 

Parametr 
Oliwka  
średnia 

Suchy  
średnia t df p N o N s S Oliwka S Suchy 

iloraz F  
Wariancje p Wariancje 

Th 0,833333 1,433333 -4,33271 73 0,000046 39 36 0,544027 0,653780 1,444187 0,268725 

L  1,189744 1,408333 -1,37209 73 0,174236 39 36 0,701425 0,675859 1,077086 0,827505 

 

Tab. 27. Różnice natężenia odczuwanego bólu w skali VAS, wartości nie 

zaokrąglone 

Parametr 
Oliwka  
średnia 

Suchy  
średnia t df p N o N s S Oliwka S Suchy 

iloraz F  
Wariancje p Wariancje 

VAS -3,58974 -3,91667 0,845760 73 0,400451 39 36 1,757959 1,574348 1,246855 0,512384 

 

Tab. 28. Różnice subiektywnej oceny masażu w skali 0-10, bezpośrednio po 1. 

zabiegu, wartości nie zaokrąglone 

Parametr 
Oliwka  
średnia 

Suchy  
średnia t df p N o N o S Oliwka S Suchy 

iloraz F  
Wariancje 

p 
Wariancje 

Poprawia  
samopoczucie 7,769231 8,083333 -0,4899 73 0,625645 39 36 2,670123 2,882211 1,165170 0,643331 

Rozluźnia mięśnie 7,538462 8,666667 -1,9981 73 0,049434 39 36 3,135922 1,330950 5,551456 0,000001 
Likwiduje  
dolegliwości bólowe 6,153846 7,833333 -2,5958 73 0,011404 39 36 2,933818 2,645751 1,229612 0,539462 

Pojawienie się  
bólów mięśniowych 2,102564 3,666667 -1,8843 73 0,063507 39 36 3,015703 4,126569 1,872410 0,060433 

Zwiększa 
 dolegliwości bólowe 1,025641 1,750000 -1,1121 73 0,269729 39 36 2,709507 2,931358 1,170461 0,633621 

Pojawienie się 
 uczucie zmęczenia 1,974359 1,916667 0,0900 73 0,928545 39 36 3,004270 2,500000 1,444103 0,275165 

Inna możliwość 0,000000 2,166667 -3,5294 73 0,000725 39 36 0,000000 3,835920 0,000000 1,000000 

 

Tab. 29. Różnice subiektywnej oceny masażu w skali 0-10, dobę po 1. zabiegu, 

wartości nie zaokrąglone 

Parametr 
Oliwka  
średnia 

Suchy  
średnia t df p N o N s S Oliwka S Suchy 

iloraz F  
Wariancje 

p  
Wariancje 

Poprawia  
samopoczucie 7,692308 8,000000 -0,5522 73 0,582503 39 36 2,440382 2,378475 1,052734 0,881216 

Rozluźnia mięśnie 7,256410 8,333333 -2,0278 73 0,046232 39 36 2,721435 1,723783 2,492474 0,007539 
Likwiduje  
dolegliwości bólowe 6,538462 7,083333 -0,8332 73 0,407462 39 36 2,542752 3,111040 1,496936 0,225085 

Pojawienie się  
bólów mięśniowych 1,666667 3,833333 -2,8539 73 0,005617 39 36 2,737011 3,790967 1,918434 0,051267 

Zwiększa  
dolegliwości bólowe 0,641026 2,416667 -2,8793 73 0,005227 39 36 1,953232 3,272177 2,806506 0,002259 

Pojawienie się  
uczucie zmęczenia 1,102564 1,583333 -0,8838 73 0,379680 39 36 2,573088 2,089087 1,517037 0,216168 

Inna możliwość 0,000000 2,083333 -3,4624 73 0,000899 39 36 0,000000 3,759749 0,000000 1,000000 
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Tab. 30. Różnice subiektywnej oceny masażu w skali 0-10, 2 tygodnie po 

skończonej serii masażu, wartości nie zaokrąglone 

Parametr 
Oliwka  
średnia 

Suchy  
średnia t df p N o N s S Oliwka S Suchy 

iloraz F  
Wariancje 

p  
Wariancje 

Poprawia  
samopoczucie 6,128205 7,250000 -1,7203 73 0,089618 39 36 2,912581 2,718981 1,14748 0,683816 

Rozluźnia mięśnie 5,692308 7,750000 -3,8368 73 0,000263 39 36 2,820543 1,610235 3,06822 0,001149 
Likwiduje  
dolegliwości bólowe 5,384615 7,333333 -3,5698 73 0,000636 39 36 2,739721 1,867007 2,15338 0,024058 

Pojawienie się  
bólów mięśniowych 0,794872 1,250000 -0,9448 73 0,347873 39 36 2,092335 2,075366 1,01642 0,964698 

Zwiększa  
dolegliwości bólowe 0,153846 0,583333 -1,7770 73 0,079732 39 36 0,539906 1,401530 6,73859 0,000000 

Pojawienie się  
uczucie zmęczenia 0,282051 0,250000 0,1957 73 0,845372 39 36 0,793019 0,603561 1,72634 0,106033 

Inna możliwość 0,000000 0,583333 -1,8577 73 0,067250 39 36 0,000000 1,962142 0,00000 1,000000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


