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Assessment of the efficiency of different orders of massaging 
upper limb sections using thermovision tests (a case study)

S t r e s z c z e n i e

We współczesnej fizjoterapii współistnieje wiele szkół i systemów masażu, przede 
wszystkim system wschodni (indyjski, chiński itp.) i wiele odmian systemu masażu europe-
jskiego (szwedzki, fiński itp.). Każdy z tych systemów ma swoje techniki i sposoby masow-
ania, dyskutowana jest również kolejność masowania odcinków kończyn. O ile w klasycznym 
współczesnym masażu polskim całościowy masaż kończyny górnej zaczyna się od ręki, to 
w klasycznym masażu wschodnioeuropejskim (rosyjskim) masowanie kończyny górnej zaczy-
na się od masowania obręczy barkowej. W swojej pracy chcieliśmy zbadać, w jakim stopniu 
kolejność masowania poszczególnych odcinków kończyny górnej może wpłynąć na stopień 
podwyższenia temperatury masowanego odcinka i w taki sposób przyczynić się do jej lep-
szego ukrwienia. Termowizja na współczesnym etapie jej rozwoju daje nam taką możliwość. 
W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że kolejność masowania kończyny górnej 
prawej i przylegającego do niej obszaru karku poskutkowała wyższą pozytywną różnicą tem-
peratury maksymalnej, średniej i minimalnej niż na kończynie górnej lewej masowanej 
w kolejności tradycyjnej w masażu polskim (ręka – przedramię – ramię). 

S łowa k luczowe:  mechanizmy wpływu masażu, masaż klasyczny, kończyna górna

A b s t r a c t

In contemporary physiotherapy, many schools and massage systems coexist, especial-
ly the Eastern system (Indian, Chinese and others) and many varieties of European massage 
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systems (Swedish, Finnish and others). Each of these systems has its own techniques and 
methods of massaging, and the sequence of massaging the limb sections is also debatable. 
In the classical contemporary Polish massage, the whole upper limb massage begins with 
its hand, whereas, in the classical Eastern European massage (Russian) massaging the up-
per limb begins with massaging the shoulder girdle. In our work we wanted to examine 
to what extent the order of massaging individual sections of the upper limb can affect the 
degree of the massaged segment temperature elevation and in this way contribute to its 
better blood supply. Thermovision, at the present stage of its development, gives us such 
an opportunity. As a result of the research, it turned out that the order of massaging the 
upper right limb and the adjacent neck area resulted in a higher positive difference in maxi-
mum, medium, and minimum temperature in comparison to the left upper limb massaged 
in the order traditional for the Polish massage (hand – forearm – shoulder).

Key  words :  mechanisms of massage influence, classical massage, upper limb

W p r o w a d z e n i e

Termografia, znana również jako termowizja, jest metodą zdalnej i bez-
dotykowej oceny rozkładu temperatury powierzchniowej ciała. W medy-
cynie oraz inżynierii biomedycznej wykorzystuje się ją nie tylko do celów 
diagnostycznych, ale także poznawczych, pozwala bowiem na wizualizację 
niewidzialnego dla oka ludzkiego promieniowania podczerwonego, a co za 
tym idzie, pozyskiwanie informacji o fizjologicznych oraz patologicznych 
procesach zachodzących w ciele ludzkim, których odzwierciedleniem są lo-
kalne oraz globalne zmiany temperatury. Współczesne metody termowizyj-
ne umożliwiają określenie zmian temperatury, zarówno w odniesieniu do 
jej wartości, jak i rozkładu przestrzennego, w ujęciu statycznym, jak i dy-
namicznym. Podstawową ich zaletą jest całkowicie nieinwazyjny charakter 
oraz brak jakichkolwiek skutków ubocznych dla pacjenta, a co za tym idzie 
możliwość wielokrotnego powtarzania pomiarów bez szkody dla badanego 
[17,18]. Liczba obecnie prowadzonych prac naukowych związanych z wyko-
rzystaniem termowizji w medycynie i naukach pokrewnych świadczy jedno-
znacznie o tym, że dziedzina ta cieszy się dużym zainteresowaniem. Pasywne 
i aktywne pomiary termograficzne znajdują dziś zastosowanie w medycynie 
[1,3,4,6,7,8,16,20,21]. W fizykoterapii termografia medyczna wykorzystywa-
na jest jako narzędzie do oceny skuteczności zabiegów fizykoterapeutycz-
nych [8,16]. W zabiegach tego typu stosuje się wybrane czynniki fizykalne, 
jak np. niskie temperatury, fale ultradźwiękowe, fale termiczne etc. Parame-
try bodźców dobiera się z reguły empirycznie lub na podstawie wielkości 
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reakcji czuciowej lub ruchowej, stąd szczególnie istotna w fizykoterapii jest 
obserwacja i rejestracja reakcji zachodzących w trakcie i po zabiegu [19]. 
Termowizja jest tutaj jednym z najbardziej użytecznych narzędzi, pozwala 
bowiem nie tylko na jednorazową ocenę skuteczności zabiegu, ale daje także 
możliwość śledzenia i oceny zabiegów seryjnych [4,8,21,23].

Uważa się, że termowizja będzie pomocna również w szczegółowym uza-
sadnieniu skuteczności terapii masażem klasycznym. Mimo tego, że masaż był 
znany w starożytności jako jeden ze skutecznych zasobów medycyny ludowej, 
współczesny system klasycznego masażu ukształtował się na terenie Europy 
stosunkowo niedawno. Wielką rolę w rozwoju teorii masażu leczniczego 
i prozdrowotnego odegrał współautor tzw. szwedzkiej gimnastyki – szwedzki 
lekarz Per Henrik Ling. W połowie XIX wieku w wielu krajach Europy pojawi-
ły się prace teoretyczne opisujące lecznicze właściwości masażu w przypadku 
różnych dolegliwości i schorzeniach. Za twórcę naukowego masażu szwedzkie-
go uznawany jest holenderski lekarz Johan Mezger [13]. Jednym z fundatorów 
europejskiej szkoły masażu (w większym stopniu rosyjsko-niemieckiej) był uro-
dzony na terenie Polski lekarz Isidor Zabłudowski [24]. To właśnie jego pra-
ce w dużym stopniu uwarunkowały rozwój naukowy teorii wpływu masażu na 
ustrój na terenie byłego Imperium Rosyjskiego, a zatem i w ZSRR. We współcze-
snej fizjoterapii współistnieje wiele szkół i systemów masażu, przede wszyst-
kim system wschodni (indyjski, chiński itp.) i wiele odmian systemów masażu 
europejskiego (szwedzki, fiński itp.). Każdy z tych systemów ma swoje techniki 
i sposoby masowania, dyskutowana  jest również kolejność masowania odcin-
ków kończyn. O ile w klasycznym współczesnym masażu polskim całościowy 
masaż kończyny górnej zaczyna się od ręki [12,25], to w klasycznym masażu 
wschodnioeuropejskim (rosyjskim) masowanie kończyny górnej zaczyna się od 
obręczy barkowej [5,9,22]. W niniejszej pracy starano się zbadać w ja-
kim stopniu kolejność masowania poszczególnych odcinków kończyny górnej 
może wpłynąć na stopień podwyższenia temperatury masowanego odcinka 
i w taki sposób może przyczynić się do jej lepszego ukrwienia. Termowizja na 
współczesnym etapie jej rozwoju daje nam taką możliwość.

C e l  b a d a ń

Ocena rozkładu temperatur pod wpływem krótkoterminowej, różnej kolej-
ności stosowania technik masażu klasycznego przy zabiegu na obręczy barkowej 
i kończynie górnej. Zbadano kolejność tradycyjną (ręka – przedramię – ramię – 
górne pęczki mięśnia czworobocznego i kark) oraz kolejność stosowana w masa-
żu „wschodnioeuropejskim” (rosyjskim) – zaczynając całościowy masaż kończyny 
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górnej od górnych pęczków mięśnia czworobocznego i karku, później ramię – 
przedramię – ręka.

M a t e r i a ł  i  m e t o d y  b a d a ń

Osoba badana to mężczyzna w wieku 21 roku (BMI – 24,96). Pomiary termo-
wizyjne zostały wykonane przy pomocy kamery termowizyjnej Flir E6 (Szwecja). 
Pomiary te były wykonywane bezdotykowo i nieinwazyjnie, przed i po zabiegu 
masażu klasycznego prawej i lewej kończyny górnej. Wyniki pomiarów są przed-
stawione na ryc. 1. Kończyna górna prawa była masowana w następującej kolej-
ności: górne pęczki mięśnia czworobocznego i kark (EI 1) – ramię (EI 2) – przed-
ramię (EI 3) – ręka (EI 4); kończyna górna lewa była masowana w następującej 
kolejności: ręka (EI 5) – przedramię (EI 6) – ramię (EI 7) – górne pęczki mięśnia 
czworobocznego i kark (EI 8). Zabieg masażu kończył się zastosowaniem technik 
rozcierania i głaskania na obu stronach obręczy barkowej i szyi. Przed wykona-
niem zabiegu masażu klasycznego obręczy barkowej i obu kończyn górnych oraz 
badań termowizyjnych od pacjenta uzyskano pisemną zgodę na przeprowadze-
nie badania z jego udziałem, badacze poinformowali pacjenta również o korzy-
ściach i objawach niepożądanych mogących wystąpić w trakcie przeprowadzania 
badań. Badania miały charakter wyłącznie nieinwazyjny.

P r z e b i e g  b a d a ń

Badania z wykorzystaniem termowizji przeprowadzono zgodnie ze stan-
dardami ASTM E1213-97(2009) Europejskiego Stowarzyszenia Termologiczne-
go [2]. Zdjęcia termowizyjne wykonano przed i po wykonaniu zabiegu masażu 
klasycznego na obręczy barkowej i obu kończynach górnych, co pozwoliło na 
ocenę rozkładu temperatur odcinków masowanych w różnej kolejności. Inter-
pretacja zmian rozkładu temperatur pod wpływem stosowania różnej kolej-
ności masowania odcinków kończyny górnej pozwoliła wnioskować o stopniu 
poprawy ich ukrwienia. Poniżej przedstawiono zastosowane schematy technik 
masażu klasycznego.

SCHEMAT MASAŻU KARKU I GÓRNYCH CZĘŚCI mięśnia czworobocznego 
(musculus trapezius)

Pozycja wyjściowa masażysty – podłużnie względem pacjenta.
Pozycja wyjściowa pacjenta – siedząca z czołem opartym o własne dłonie, broda 
maksymalnie przyciśnięta do mostka.
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1. Głaskanie dziesięcioma palcami karku i barków od potylicy przez kark, barki 
do mięśni naramiennych, równocześnie (3–5 razy).
2. Głaskanie podłużne od dwunastego kręgu piersiowego jednocześnie obie-
ma rękami do wyrostków barkowych (3–5 razy).
Masażysta stoi prostopadle względem pacjenta i masuje dalszą od siebie stronę karku 
i barków (masaż prawej strony, stojąc po lewej stronie pacjenta).
3. Głaskanie naprzemienne obiema rękami od potylicy do wyrostków barko-
wych (2–3 razy).
4. Głaskanie naprzemienne poprzecznie ułożoną ręką i drugą ręką zygzakowa-
te od potylicy do wyrostków barkowych (2–3 razy).
5. Wyciskanie kłębem prawej ręki po prawej stronie szyi od wyrostka sutkowa-
tego kości skroniowej do wyrostka barkowego łopatki (2–3 razy).
6. Wyciskanie poprzeczne zewnętrzną krawędzią dłoni (od strony 5 palca) (1–2 razy).
7. Wyciskanie opuszkami trzecich palców po prawej stronie szyi od wyrostka 
sutkowatego kości skroniowej do wyrostka barkowego łopatki (1–2 razy).
8. Ugniatanie poprzeczne jedną ręką od wyrostka sutkowatego kości skronio-
wej do wyrostka barkowego łopatki (3 razy).
9. Ugniatanie esowate górnych części taśmy mięśnia czworobocznego (2–4 razy 
tam i z powrotem).
10. Ugniatanie palcami ze skręceniem na mięśniach szyi i górnych częściach 
mięśnia czworobocznego (3 razy). 
11. Ugniatanie grzebyczkowe od potylicy do wyrostków barkowych łopatki 
(1–2 powtórzenia).
12. Ugniatanie ze skręceniem złożone (3 razy).
13. Głaskanie naprzemienne obiema rękami od potylicy do wyrostków barkowych 
(2–3 razy).
14. Rozcieranie okolicy potylicznej opuszkami palców obu rąk ruchami okrężnymi 
(4–5 razy).
15. Piłowanie duże od otworu potylicznego do 7 kręgu szyjnego (5–10 razy 
tam i z powrotem).
16. Rozcieranie punktowe opuszkami drugiego i trzeciego palca jednej ręki od 
potylicy do wysokości dolnych kątów łopatek (5–10 razy).
17. Rozcieranie ruchami okrężnymi kciuków obu rąk od potylicy do wysokości 
dolnych kątów łopatek (4–8 razy).
18. Rozcieranie wokół wyrostka kolczystego siódmego szyjnego kręgu opusz-
kami kciuków, ruchami okrężnymi (4–6 razy).
19. Oklepywanie karatowe i grzbietowo-paliczkowe barków i okolicy łopatko-
wej (10–15 sekund).
20. Głaskanie obiema rękami karku i barków od potylicy przez kark, barki do 
mięśni naramiennych, równocześnie (2–3 powtórzenia).
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Masaż stawu barkowego

Pozycja wyjściowa – pacjent siedzi twarzą do masażysty.
I – przednia powierzchnia stawu barkowego:

1. Głaskanie koncentryczne (2–4 razy).
2. Rozcieranie.
3. Okrężne ruchy opuszkami palców (6–8 razy):

a) paliczkowe (6–8 razy),
b) nasadą dłoni (6–8 razy),
c) zewnętrzną krawędzią dłoni (4–6 razy).

4. Głaskanie koncentryczne (2–3 razy).
II – tylna powierzchnia stawu barkowego – metodyka taka sama – powtórzyć tech-

niki (od 1 do 3).
III – ramię:

Masaż wewnętrznej powierzchni ramienia:

Głaskanie:

1. podłużne (1–2 razy),
2. naprzemienne (1–2 razy).

Wyciskanie (głębokie głaskanie):

3. podłużne (2–3 razy),
4. poprzeczne zewnętrzną krawędzią dłoni, od strony 5 palca (1–2 razy),
5. nasadą dłoni (1–2 razy).

Ugniatanie: 

6. całą dłonią i palcami (3 razy),
7. esowate (4–6 razy),
8. opuszkami palców (8–10 razy),
9. szczypcowe, opuszkami palców (4–6 razy).

Rozcieranie:

10. paliczkowe (2–4 razy),
11. kostkami zgiętych palców (2–4 razy),
12. piłowanie duże (2–4 razy).
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Oklepywanie:

13. karatowe (10–15 sekund),
14.  półpiąstkowe (10–15 sekund),
15. wibracja (5–10 sekund),
16. naprzemienne głaskanie (2 razy).

Masaż zewnętrznej powietrzni ramienia:

Pozycja wyjściowa – ta sama – rękę pacjenta umieszcza się przed głową. Pod 
staw łokciowy należy podłożyć wałek. Plan masażu jest ten sam.

Masaż przedramienia i stawu łokciowego (czas trwania 2 min):

Pozycja wyjściowa – siedząca, ręka na stoliku do masażu.

Staw łokciowy:

1. głaskanie okrężne (2–4 razy),
2. rozcieranie opuszkami drugiego i trzeciego palca (4–6 razy),
3. głaskanie okrężne (2–4 razy).

Przedramię (powierzchnia wewnętrzna):

Głaskanie: 

1. naprzemienne (1–2 razy),
2. naprzemiennie, dłoniową powierzchnią palców – (2–4 razy).

Wyciskanie:

3. nasadą dłoni (2–4 razy),
4. zewnętrzną krawędzią dłoni (2–4 razy).

Ugniatanie:

5. okrężne, opuszkami palców jednej ręki (8–12 razy),
6. opuszkami kciuków obu rąk (4–6 razy),
7. paliczkowe (2 razy),
8. okrężne, grzebieniem zgiętych palców (grzebyczkowe) (2 razy).

Rozcieranie:

9. opuszkami palców (2–3 razy),
10. paliczkowe, ruchami okrężnymi (2–3 razy).
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Oklepywanie:

11. półpiąstkowe (5–10 sekund),
12. głaskanie podłużne (1–2 razy).

Przenieść rękę i powtórzyć masaż zewnętrznej powietrzni przedramienia (sche-
mat ten sam).

Ręka: 
Ręka masowana jest palcami i dłonią.
Głaskanie należy wykonać na zewnętrznej a potem na wewnętrznej (dłoniowej) 
powierzchni dłoni (4–6 razy na każdej stronie). 

Rozcieranie: opuszką kciuka należy rozetrzeć dłoń, każdy palec osobno, ze-
wnętrzną stronę dłoni i staw nadgarstkowy – ruchy proste i koliste (4–6 razy na 
każdej części ręki).

Masaż należy skończyć głaskaniem ręki – kierunek dosercowy (2–4 razy). 

W y n i k i

Ryc. 1 przedstawia wyniki pomiarów zmiany rozkładu temperatury po przeprowa-
dzeniu zabiegu masażu na obu kończynach.

 

Ryc. 1. Zmiany rozkładu temperatury na kończynach górnych masowanych w róż-
nych kolejnościach: kończyna górna prawa – od karku i obręczy barkowej do ręki, 
kończyna górna lewa – od ręki do obręczy barkowej i karku.
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Pomiary Dt1, Dt2 i Dt3 charakteryzują róż-
nice temperatur na badanym obszarze obręczy 
barkowej prawej (która była masowana 25 minut 
wcześniej) i lewej. Trzeba zaznaczyć, że przed zro-
bieniem poddanego analizie zdjęcia obie strony 
obręczy barkowej poddano masowaniu intensywną 
techniką rozcierania i głaskania (po 2 min na każdą 
stronę), najpierw prawa strona a potem lewa. Anali-
za pokazała, że, choć prawa cześć obręczy barkowej 
była wymasowana wcześniej, różnica temperatur 
tych obszarów była nieznacząca. Tylko minimalna 
temperatura różniła się istotnie, ale też na korzyść 
prawej strony (+1,4°C) (patrz tab. 1).

Tab. 1. Minimalna (min), maksymalna (max) i średnia (average) temperatura badanego 
obszaru kończyny górnej prawej: górne pęczki mięśnia czworobocznego i kark (EI 1); 
ramię (EI 2); przedramię (EI 3); ręka (EI 4); i kończyny górnej lewej: ręka (EI 5); przedra-
mię (EI 6); ramię (EI 7); górne pęczki mięśnia czworobocznego i kark (EI 8) oraz różnice 
pomiędzy pomiarami jednoimiennych odcinków obu kończyn (źródło: wyniki pomia-
rów do zdjęcia na ryc. 1. – kamera FLIR E6).

Pomiary Dt4, Dt5 i Dt6 charakteryzu-
ją różnice temperatur na badanym obsza-
rze prawego i lewego ramienia. Masowane 
wcześniej prawe ramię na badanym obsza-
rze miało znacznie wyższą temperaturę 
maksymalną, średnią i minimalną niż ra-
mię lewe (odpowiednio: +1,9°C, +2,8°C 
i +1,9°C). Pomiary Dt7, Dt8 i Dt9 charak-
teryzują różnice temperatur na badanym 
obszarze prawego i lewego przedramienia. 
Zaobserwowano taką samą tendencję, jak 
na wyżej położonych odcinkach kończyn – 
masowane wcześniej prawe przedramię na 
badanym obszarze miało znacznie wyższą 
temperaturę maksymalną, średnią i mini-
malną niż przedramię lewe (odpowiednio: 
+4,3°C, +3,8°C i +2,7°C). Pomiary Dt10, 
Dt11 i Dt12 charakteryzują różnicę rozkła-
du temperatur na badanym obszarze prawej 
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i lewej ręki. W tym przypadku również odnotowano taką samą tendencję, jak 
na wyżej położonych odcinkach kończyn – masowana wcześniej prawa ręka na 
badanym obszarze miała istotnie wyższą temperaturę maksymalną, średnią i mi-
nimalną niż ręka lewa (odpowiednio: +1,9°C, +2,8°C i +8,1°C).

W n i o s k i

Kolejność masowania kończyny górnej prawej i przylegającego do niej ob-
szaru karku poskutkowała wyższą pozytywną różnicą temperatury maksymalnej, 
średniej i minimalnej niż kolejność tradycyjna w masażu polskim (ręka – przedra-
mię – ramię) zastosowana na kończynie górnej lewej. Trzeba zaznaczyć, że lewa 
kończyna górna była masowana później – po wymasowaniu kończyny prawej. 
Takie zmiany rozkładu temperatur mogą świadczyć o lepszej i dłuższej popra-
wie ukrwienia w prawej kończynie górnej. Oczywiście, obiektywnych danych 
o skuteczności określonej kolejności masowania odcinków kończyny górnej jest 
jeszcze za mało i potrzebne są obszerne badania uzupełniające, ale niewątpli-
wym jest fakt, że wykorzystywanie technik i metod masażu klasycznego wymaga 
szczegółowej wiedzy odnośnie tego, jaki wpływ mają one na ukrwienie maso-
wanych obszarów ciała, jak długo utrzymują się efekty i czy założenia wstępne 
wykorzystania tych technik i metod odpowiadają otrzymanym efektom.
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