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Podstawy refleksoterapii. Ogólne koncepcje 
refleksoterapii

General ideas of the reflexotherapy

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

W pracy zostały omówione podstawowe założenia ogólnej koncepcji refleksoterapii. 
Podkreślono, że relacje odruchowe stosowane przez RT charakteryzują się obecnością na ciele 
człowieka pewnych funkcjonalnie aktywnych obszarów - biologicznie aktywnych punktów (BAP) 
lub punktów akupunktury (PA). Współczesne badania ujawniły, że biologicznie aktywne punkty 
(BAP) mają swoje fizyczne, biofizyczne i histochemiczne (struktura tkanki) cechy. Możliwości 
leczenia różnych chorób poprzez oddziaływanie na poszczególne punkty powierzchni ciała 
tłumaczone są głębokimi interakcjami fizjologicznymi w unerwieniem narządów wewnętrznych 
i powierzchni ciała. Patologiczne pobudzenie z narządów wewnętrznych rozciąga się na 
przewodników wrażliwości skóry i powoduje bolesne odczucia w pewnych obszarach skóry. 
Działając w tych strefach za pomocą refleksoterapii, możemy wpływać na narządy wewnętrzne.

S łowa k luczowe:  refleksoterapia

A b s t r a c t

The work presents both the basics and the general ideas of the reflexotherapy. It was 
emphasized that the reflex response used by RT are characterized by the presence of certain 
functionally active areas on the human body - biologically active points (BAP) or acupunc-
ture points (AP). Modern research has revealed that biologically active points (BAP) have 
their physical, biophysical and histochemical (tissue structure) characteristics. The possi-
bilities of treating various diseases by affecting individual points of the body surface are 
explained by the deep physiological interactions in the internal organs and body surface. 
Pathological stimulation from the internal organs extends to skin sensitivity and causes 
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painful sensations in certain areas of the skin. Acting in these zones with the help of reflexo-
therapy, one can influence the internal organs.

Key  words :  reflexotherapy

Refleksoterapia (RT) to system terapeutyczny, który wykorzystuje do wpływu 
na proces sanogenezy (przywrócenie zaburzonej samoregulacji organizmu) odru-
chowe stosunki w ustroju, które ukształtowały się w procesie ewolucji (Lang W., 
1957; Tabiejewa D.M., 1957; Chzhu-Lań, 1959).

Ten system leczenia narodził się w Chinach około 4-5 tysięcy lat temu, 
a dzięki akumulacji wiedzy empirycznej, jej systematyzacji i analizie rozwiną 
się w holistyczną naukę medyczną, która jest wykorzystywana przez tradycyj-
ną chińską medycynę (TCM) w leczeniu, zapobieganiu i rehabilitacji (Worren 
F., 1981). Obecnie wiedza medyczna zgromadziła bazę dowodów na skutecz-
ność refleksoterapii (RT) z zaleceniem jej włączenia do schematów leczenia 
wielu chorób (Saint-Maurice Claude et al., 1998; Strong Jenny et al., 2008; Ernst 
Edzard et al., 2010). 

Relacje odruchowe stosowane przez RT charakteryzują się obecnością na 
ciele człowieka pewnych funkcjonalnie aktywnych obszarów - biologicznie ak-
tywnych punktów (BAP) lub punktów akupunktury (PA) (Macheret Ye.L., Samo-
siuk I.Z., 1982). 

PA są umiejscowione wzdłuż pewnych kanałów (meridianów) lub osobno, 
a przy wpływie na PA w ustroju zachodzą naturalne reakcje. Meridian (kanał 
energetyczny) nie jest pojęciem morfologicznym ani fizjologicznym. Należy 
go traktować jako strefę warunkową na powierzchni ciała osoby, składającą się 
z kompleksu punktów akupunkturowych, zjednoczonych przez względną jedno-
rodności efektu, który pojawia się, przy wpływie na to PA. 

W tradycyjnej medycynie chińskiej PA nazywa się również punktami energii 
witalnej (CHI-TSYE) (Chzhu-Lań, 1959). Stare chińskie teksty mówią, że nie ma 
naruszenia żadnego organu ani funkcji bez wzmożonej pobudliwości pewnych 
punktów. W warunkach identycznych naruszeń są pobudzane takie same punkty 
akupunktury. Odpowiednio, wzmożona pobudliwość znika, gdy tylko zostanie 
wyeliminowane naruszenie organu lub funkcji. Dlatego podrażnienie skierowane 
na PA, ułatwia powrót do normalnego funkcjonowania narządów, które są zwią-
zane z tymi PA. 

Co to jest punkt biologicznie aktywny lub punkt akupunktury? Zgodnie                          
z nowoczesnymi koncepcjami, PA jest ograniczonym obszarem ciała, który ma 
ściśle określone umiejscowienie anatomiczne i ma wiele specyficznych cech mor-
fologicznych, biofizycznych i biochemicznych. Obszar projekcji jednego PA na 
skórze waha się od 1 do 10 mm2. Obecnie znanych jest ponad 700 punktów 
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akupunktury, w tym: te sklasyfikowane wg cechy meridiana; sklasyfikowane poza 
meridianem, „nowe” punkty i punkty znajdujące się na małżowinie usznej (Swiri-
dowa N.K., Morozowa O.G., 2017). 

Na powierzchni ciała PA są rozmieszczone nierównomiernie. Najliczniej wy-
stępują na powierzchni głowy, dalszych częściach kończyn (stopy i rąk). Na po-
wierzchni tułowia identyfikowane są proksymalne (bliżej leżące) punkty i dalsze 
- w obszarze dłoni, stóp, twarzy, uszu, nosa. Praktyka przekonująco wykazała, 
że wpływ na dalsze PA daje bardziej intensywną reakcję odruchową niż wpływ 
na punkty proksymalne. Wysoka skuteczność oddziaływania na dalsze PA wynika 
z ich silniejszej reprezentacji aferentnej (czuciowej) na wszystkich poziomach 
ośrodkowego układu nerwowego. Za pomocą elektroencefalograficznej reje-
stracji wywołanych przez RT potencjałów ustalono, że bezpośrednie połączenie 
odruchowe proksymalnych punktów PA ogranicza się do segmentowego aparatu 
rdzenia kręgowego, podczas gdy działaniu na dalsze punkty towarzyszy bezpo-
średnie włączenie struktur mózgu. Stwierdzono pewne różnice histochemiczne 
dalszych i proksymalnych punktów akupunktury. 

Współczesne poglądy na temat PA oparte są na następujących stwierdze-
niach (Siewaga W.M., 1994; Thomas Richard, 2000; Macheret et al., 2009): 
- PA nie jest „punktem” w dosłownym znaczeniu, ale pewną strefą, która ma 
swoje granice zarówno na powierzchni ciała (strefa projekcji), jak i w głębi-
nach tkanek; 
- PA jest strukturą wolumetryczną, która najczęściej ma kształt sferyczny lub bulwiasty; 
- PA obejmuje elementy skóry (cienka warstwa naskórka), tkankę podskórną, luź-
ną tkankę łączną, ścięgna i mięśnie, nerwy i naczynia. 

Tak więc, podstawą strukturalną PA jest wiązka nerwowo-naczyniowa, która 
jest otoczona luźną tkanką łączną, przechodzącą przez perforację w powierz-
chownej powięzi ciała głęboko w tkankę (najczęściej w przestrzeniach między-
mięśniowych). To właśnie obecność formacji nerwowych w PA wyjaśnia zjawi-
sko fenomenu przewidywanych odczuć („odczucie wchodzenia do CHI”), które 
są związane z percepcją podrażnienia przez receptory o głębokiej wrażliwości, 
których stężenie jest znacznie wyższe w PA i które reagują na głębokie ciśnienie, 
a także na receptory wrzecion mięśniowych, które odgrywają najważniejszą rolę                              
w zapewnieniu propriocepcji (głębokie czucie) człowieka. 

Współczesne badania ujawniły, że biologicznie aktywne punkty (BAP) mają 
swoje fizyczne, biofizyczne i histochemiczne (struktura tkanki) cechy (Ernst 
Edzard, 2010). 
Cechy biofizyczne: 
1. Zredukowany opór elektryczny i wyższy potencjał elektryczny w porównaniu 

do otaczających tkanek. 
2. Po przeszczepieniu skóry topografia BAP nie ulega zmianie. 
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3. Potencjały elektryczne w BAP różnią się w zależności od wpływu czynników 
zewnętrznych i wewnętrznych. 

4. Wzrost temperatury ciała w strefie BAP i jej zmiany w przebiegu proce-
sów patologicznych. 

5. Zwiększone promieniowanie podczerwone. 
6. Zwiększenie mikrokrążenia, ciśnienia parcjalnego tlenu, szybkości redukcji 

tlenu i procesów metabolicznych. 
7. Wyższa odporność na pęknięcie tkanki (1,6 razy większa niż w innych czę-

ściach ciała). 
Charakterystyka histochemiczna: 
1. W obszarze BAP warstwy powierzchniowe skóry są przerzedzone. 
2. Obecność w tych obszarach skóry o wysokiej gęstości zakończeń nerwo-

wych, która jest ściśle związana z naczyniami złoża mikrokrążeniowego. 
3. Zwiększone stężenie leukocytów, komórek tłuszczowych, komórek tucz-

nych, które są związane z reakcjami neuroimmunologicznymi. 
4. Osadzanie (deponowanie) substancji biologicznie czynnych (heparyna, hista-

mina, acetylocholina, prostaglandyny, serotonina, katecholaminy). 
Cechy fizyczne (wykryte w badaniu): 
1. Zwiększona wrażliwość na ból, na stymulację mechaniczną. 
2. Podczas stymulacji BAP pojawiają się specyficzne odczucia, które w określo-

ny sposób rozprzestrzeniają się z miejsca ekspozycji, które w refleksotera-
pii nazywa się „zalecanymi doznaniami”. 

Przewidziane doznania (przybycie energii CHI) manifestują się: 
a) drętwieniem, które jest związane z przewodzeniem impulsu wzdłuż włókien 
drugiego typu; 
b) nasileniem i rozszerzaniem się tkanek, które powstaje w wyniku stymulacji 
włókien nerwowych pierwszego i trzeciego typu; 
c) ciepłem wytworzonym w wyniku stymulacji włókien trzeciego typu; 
d) rozprzestrzenianiem się wrażeń wzdłuż przebiegu południka związanym ze 
stymulacją włókien pierwszego i drugiego typu; 
e) bólem związanym z podrażnieniem włókien czwartego typu, który nie wcho-
dzi w pojęcie „uczucia przybycia CHI”. 

Rodzaj włókien jest określony przez grubość osłonki mielinowej nerwu i od-
powiednio prędkość impulsu nerwowego. Im grubsza osłonka mielinowa (pierw-
szy typ), tym większa szybkość impulsu nerwowego. Odpowiednio, czwarty ro-
dzaj włókien ma najmniejszą średnicę i najmniejszą szybkość przeprowadzania 
impulsu nerwowego. 

Mechanizmy działania refleksoterapii. Możliwości leczenia różnych chorób 
poprzez oddziaływanie na poszczególne punkty powierzchni ciała tłumaczone 
są głębokimi interakcjami fizjologicznymi unerwienia narządów wewnętrznych 
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i powierzchni ciała. Podstawą mechanizmów akupunktury są interakcje syste-
mów funkcjonalnych narząd-nerw-skóra, które powstały w procesie embrioge-
nezy (rozwój wewnątrzmaciczny) organizmu człowieka. Skóra pełni złożone 
i różnorodne funkcje w interakcji organizmu ze środowiskiem zewnętrznym 
i utrzymaniu homeostazy organizmu (czyli stałości środowiska wewnętrznego). 

Każdy wpływ na skórę powoduje odpowiednie reakcje organizmu - lokalne, 
segmentowe i ogólne. Reakcje miejscowe manifestują się bólem, obrzękiem, za-
czerwienieniem. Reakcje segmentowe powstają w wyniku istniejących wzajem-
nych zależności pewnych narządów wewnętrznych z pewnymi obszarami skóry 
w wyniku obecności odruchowych połączeń między nimi poprzez rdzeń kręgowy 
(Morozowa O.G. et al. 2016). 

Patologiczne pobudzenie z narządów wewnętrznych rozciąga się na prze-
wodników wrażliwości skóry i powoduje bolesne odczucia w pewnych obsza-
rach skóry. Obszary te nazywane są strefami Zakharyin-Geda. Działając w tych 
strefach za pomocą refleksoterapii, możemy wpływać na narządy wewnętrzne 
(Morozova O.G. et al, 2016). 

Ogólne reakcje występują w wyniku przekazywania podrażnień skóry do 
ośrodkowego układu nerwowego, do ośrodków autonomicznego układu nerwo-
wego (wzgórze, podwzgórze) odpowiedzialnych za funkcje narządów wewnętrz-
nych i ośrodków odpowiedzialnych za emocje (limbiczna część kory mózgowej, 
formacja siatkowa). Dlatego, wpływając na receptory skóry, można zmienić pracę 
organizmu we właściwym kierunku. 

Jak pod względem nowoczesnej neurofizjologii można wyjaśnić ukształto-
wanie kanałów lub meridianów akupunktury? Podczas ewolucji świata zwierząt 
powstała segmentalna zasada unerwienia, gdy pewne części ciała i odpowiednie 
narządy lub części narządów wewnętrznych otrzymują unerwienie z tych samych 
grup komórek nerwowych. Zasada ta jest reprezentowana nie tylko na poziomie 
segmentalnym kręgosłupa, ale także we wszystkich innych strukturach mózgu, aż 
do kory półkul mózgowych (Saint-Maurice Claude, 1998; Strong Jenny et al. 2008). 

Później związki narządowo-nerwowo-skórne, które leżą u podstaw mechani-
zmów RT można wytłumaczyć w aspekcie embriogenezy. Tkanka skórna i nerwo-
wa ma takie samo źródło ektodermalne. A unerwienie i interakcja z narządami, 
jak już wspomniano, odbywa się zgodnie z typem segmentalnym.

Wraz z rozwojem zarodka zachowują się wszystkie połączenia nerwowe 
z okresu embrionalnego, niezależnie od zmiany pozycji narządów w ciele za-
rodka. Dlatego też, chociaż w stanie postembrionalnym, takich połączeń nie 
można ujawnić anatomicznie, są one funkcjonalnie zachowane z powodu wtór-
nych przesunięć odruchów, które pojawiają się tylko w postaci linii, których 
odpowiednikami są meridiany akupunktury (AP), wzdłuż których znajdują się 
PA (Macheret Ye. L. et al., 2009). 
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Dlatego też meridian AP jest neuro-wegetatywnym stereotypem przekazywa-
nia bodźców wzdłuż „kanałów linii bocznej”, które u osoby dorosłej istnieją tylko 
na poziomie funkcjonalnym i znajdują się pod kontrolą ośrodkowego układu nerwo-
wego, a w zarodku są reprezentowane morfologicznie. Trzeba powiedzieć, że takie 
„kanały” zostały zachowane od czasów filogenetycznych przodków człowieka. 

Zatem połączenia nerwowe, które utraciły swoją przydatność w procesie 
przejścia organizmu do wyższych stadiów ontogenezy, są uważane za zachowa-
ne i aktywnie funkcjonujące. 

Jednocześnie połączenia odruchowe istniejące w meridianach funkcjonują 
zarówno ze względu na układ nerwowy, jak i inne układy zdolne do prowadzenia 
energii lub pobudzania (na przykład układ krwionośny, włókien tkanki łącznej, 
przestrzeni międzykomórkowych i ścian naczyń). 

Związek między funkcjonowaniem systemu PA, meridianami akupunktury                           
a proprioreceptywnym (czuciowym) afferentnym układem potwierdza się podo-
bieństwem działania PA oraz PUNKTÓW SPUSTOWYCH (TT – trigger point) (Swy-
rydowa N.K., Morozova O.G., 2017). 

We współczesnej medycynie, pod punktem spustowym (TT) rozumie się bo-
lesną i nadwrażliwą na dotyk okolicę, która znajduje się w obrębie napiętej czę-
ści mięśni szkieletowych lub powięzi – napięcia mięśniowo-powięziowego. Takie 
punkty można znaleźć u pacjentów z bolesnymi zespołami mięśniowo-toniczny-
mi i mięśniowo-powięziowymi. 

W tradycyjnej medycynie chińskiej, TT są określane jako A-SHI (bolesne) 
punkty, czyli PA, które biorą udział w procesie patologicznym („pacjenci PA”), 
które wymagają wpływu na nie. Punkty te często pokrywają się z lokalizacją meri-
dianów AP akupunktury i PA poza nimi, ale czasami nie pokrywają się z ich lokali-
zacją. Punkty te mogą występować w różnych częściach ciała w wyniku patologii 
i koniecznie wykorzystywane są w procesie refleksoterapii. 

Tak więc system kanałów akupunkturowych istniał od momentu rozwoju 
filogenetycznego człowieka. Za jego analog można uznać system uzyskiwa-
nia informacji proprioreceptywnych. PA są strefami o największej gęstości 
umiejscowienia proprioreceptorów. Różne rodzaje wpływu na PA wiążą się ze 
stymulacją receptorów o głębokiej wrażliwości, impulsy z których, poprzez 
system ścieżek przekazujących głęboką wrażliwość, docierają do centralnego 
układu nerwowego, gdzie informacja proprioreceptywna przyczynia się do 
normalizacji aktywności bioelektrycznej, poprawia krążenie krwi w mózgu, 
działa przeciwbólowo.

Dlatego też refleksoterapeuci wykorzystujący system meridianów postrzega-
ją go jako system warunkowych linii łączących lokalizacje BAP. W praktyce naj-
szerzej jest wykorzystywana Międzynarodowa Francuska Klasyfikacja Punktów 
i Merydianów z oznaczeniem liczby porządkowej meridiana przy pomocy cyfr 
rzymskich i wielkich liter alfabetu łacińskiego. Punkty meridianu są oznaczone 
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cyframi arabskimi. Nazewnictwo chińskie punktów akupunktury jest również 
często używane, najczęściej w praktyce akupresury. 

Poniżej przedstawiamy tabelę podsumowującą meridiany.

Tabela 1. Międzynarodowa Numeracja Meridianów akupunktury, ich nazwa w tra-
dycyjnej medycynie chińskiej i skrócone nazwy (opracowanie własne na podsta-
wie dostępnego piśmiennictwa naukowego)

Międzynarodowa
Numeracja

Meridianów Aku-
punktury (MA)

Nazwa meridi-
anów, akupunk-

tury w tradycyjnej 
Chińskiej Medycynie

Polska
nazwa MA

Francuska 
pełna i skró-
cona nazwa 

MA

Angielska 
pełna i skró-
cona nazwa 

MA

I Ręczny Tai In Płuc Poumons (P) Lungs (Lu)

II Ręczny Yan Min Jelita gru-
bego

Gros intestine 
(GI)

Large intestine 
(Li)

III Nożny Yan Min Żołądka Estomac (E) Stomach (St)

IV Nożny Tai In Śledziony – 
trzustki

Rate-Pancras 
(RP) Spleen (Sp)

V Ręczny Shao In Serca Соеиг (С) Heart (Ht)

VI Ręczny Tai Yan Jelita cienk-
iego

Intestin Cgle 
(IG)

Small 
intestine(Si)

VII Nożny Tai Yan Pęcherza 
moczowego Vessie (V) Bladder (B)

VIII Nożny Shao In Nerki Rein (R) Kidney (K)

IX Ręczny Czue In Osierdzia Maitgedu 
coeig (MC) Pericardium (P)

X     Ręczny Shao Yan
 Trzech
 Ogrze-
waczy

Tgoiz 
gchauffeurs             

(TR)

Triple ener-
gizer (TE)

XI Nożny Shao Yan Pęcherzyka 
żółciowego

Vsicule biliare 
(VB) Gallbladde (G)

XII Nożny Czue In Wątroby Foie (F) Liver (Liv)

XIII Du-May Tylno-
środkowy Tou Mo (T) Governing Ves-

sel (GV)

XIV Żen-Maj Przednio-
środkowy Jenn Mo (J)

Conception 
Vessel (CV)
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Metody wpływu na punkty biologicznie aktywne. Wszystkie fizyczne czynniki 
wpływu, które są wykorzystywane w refleksoterapii, można podzielić na następu-
jące: mechaniczne, termiczne, kriogeniczne, elektryczne, magnetyczne, elektroma-
gnetyczne, laserowe, próżniowe i in. (Swyrydowa N.K., Morozova O.G., 2017). 

W zależności od metody (czynnika) ekspozycji (wpływu), refleksoterapia 
dzieli się na: 
1)  Akupunkturę (ukłucie igłą) - nazwa pochodzi od łacińskiego acus - igła i punctura 
(pungo, pungere) - żądlić, ukłuć. Akupunktura jest działem TCM, w którym wpływ 
na ciało jest wykonywany przez specjalne igły, które wprowadzane są do punk-
tów akupunktury w różnych części ciała. Jak wspomniano wcześniej, uważa się, 
że te punkty znajdują się na meridianach, w których krąży CI („Energia życiowa”). 
Wykorzystuje się igły ze stali, srebra, złota i innych metali.
2)  Thermo-refleksoterapię - wpływ na PA termicznymi i zimnymi czynnikami. 

Cieplny wpływ na PA (igni-punktura) realizuje się za pomocą głębokiego roz-
grzania („kauteryzacja”) za pomocą mini-cygar, zwykle zrobionych z piołunu. 
Cygara palą się bez płomienia i dają promieniowanie podczerwone, podnosząc 
temperaturę skóry w miejscu podgrzewania do 43-45 stopni. Reakcja ciała na 
zabieg przejawia się przez reaktywne przekrwienie (zaczerwienienie), po którym 
następuje wiele reakcji odruchowych. Występuje wzrost szybkości przepływu 
krwi, zwiększona aktywność układu współczulno-nadnerczowego i zwiększona 
aktywność układu odpornościowego. 

W przypadku tych dwóch metod szeroko stosowany jest również oryginalny 
chiński termin - terapia zhen-chiu (z chińskiego – ukucie i kauteryzacja). 

Refleksoterapia zimnem (krioterapia) jako czynniki chłodzące wykorzystuje 
lód, zimne mikrokompresy, szybko odparowujące substancje (chloroetyl), apli-
kację maści chłodzących itp. Mechanizm działania czynników kriogenicznych 
jest spowodowany ich szybkim odparowaniem z powierzchni skóry z późniejszą 
stymulacją receptorów. Metoda wywołuje efekt znieczulający i jest szeroko sto-
sowana w medycynie sportowej, traumatologii w ostrych zespołach bólowych. 
3) Akupresurę - wpływ na punkty akupunktury za pomocą palców - naciskania, gła-
skania. Zasada działania jest taka sama jak w przypadku akupunktury, ale zamiast 
igieł używa się dużego lub wskazującego palca ręki. Wskazania do refleksoterapii 
palcami są nawet szersze niż do akupunktury, ponieważ działanie jej nie jest 
traumatyczne, a jest dostępne, skuteczne i bez skutków ubocznych. 
4) Powierzchowną akupunkturę (stosowanie aplikatorów, różnych piłek i wałków                           
z powierzchnią igłową, młotków). 
5) Elektropunkturę - metoda leczenia elektrycznymi mikropulsami przez podłączenie 
prądu elektrycznego do igły akupunkturowej. Daje wyraźniejszy efekt niż inne me-
tody refleksoterapii, przy stosowaniu z ostrymi i przewlekłymi zespołami bólowymi. 
6) Refleksoterapię laserową (lasero-punktura) - innowacyjna metoda refleksoterapii 
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promieniowaniem laserowym. Ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, re-
generacyjne, a także efekt poprawy mikrokrążenia. 
7) Refleksoterapię próżniową (wakuum-punktura) - ustawienie baniek próżniowych 
w PA, masowanie próżniowe stref refleksologicznych. 
8) Mikro-igło-terapię - jest odmianą klasycznej korporalnej akupunktury. Jest to 
metoda akupunktury, w której w PA wprowadza się specjalne mikroigły i pozo-
stawia się od jednego dnia do 2-3 tygodni. W wyniku wykorzystania tej metody 
można uzyskać przedłużony efekt kojący i relaksujący. 

W zależności od miejsca wpływu odruchowego rozróżnia się następujące 
rodzaje refleksoterapii: 
– korporalna (cielesna) - wpływ na punkty akupunktury na powierzchni ciała, 
– uszna - wpływ na punkty akupunkturowe małżowiny usznej, 
– czaszkowa  lub skalpoterapia - wpływ na punkty akupunktury głowy,
– nasoterapia - wpływ na obszar nosa,
– refleksoterapia twarzowa -  akupunktura na punkty twarzy, 
– manoterapia i podoterapia - wpływ na PA dłoni i stóp,
– spondylo-terapia - wpływ na PA w kręgosłupie, 
– glosso-terapia - wpływ na PA znajdujące się na języku. 

Metody oddziaływania na punkty biologicznie aktywne: 
a) mocne (hamujące),
b) słabe (pobudzające), 
c) każda metoda ma słabszą opcję - działanie o średniej sile. 

W metodzie działania mocnego (hamującego) stymulacja jest mocna, inten-
sywna, długotrwała ze stopniowo rosnącym i głębokim efektem na małej liczbie 
punktów (2-3 do 4-6) lub małej strefie wpływu. W ten sposób pacjent odczuwa 
bóle, pęknięcie, ciepło, przejście elektryczne prądu z rozprzestrzenieniem na 
obrzeże ciała lub do jego środka, lub na boki. Metoda ta ma wpływ uspokajający, 
obniżający ciśnienie krwi, przeciwbólowy. Najczęściej stosuje się go w przypad-
kach nadczynności narządów i układów, powstawaniu skurczów, bólu itp. 

Dla dzieci i pacjentów osłabionych używa się podrażnień o średniej sile. Czas 
wpływu na każdy punkt wynosi od 20 do 40 minut. 

W metodzie słabego (pobudzającego) działania stymulacja jest szybka, krót-
ka, słaba, wykonywana konsekwentnie w szeregu punktów. Towarzyszy jej krót-
kie uczucie drętwienia, ciepła lub bólu. Ta metoda jest używana przy zmniejsza-
niu funkcji czucia, ruchu, omdleniach, zapadaniu się, w przypadku konieczności 
nadania nagłej pomocy. Na jednej sesji można stymulować od 5 do 10 punktów 
lub więcej, czas trwania ekspozycji na każdy punkt od 30 sekund do 1-2 minut. 

Główne wskazania do stosowania refleksoterapii: 
1. Choroby obwodowego układu nerwowego - zaburzenia czuciowe i motorycz-

ne, nerwobóle, zapalenie nerwu, zapalenie splotów nerwowych, radikulopatia. 
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2. Zespoły bólowe: ból głowy, ból zęba, ból twarzy, ból mięśniowo-szkieletowy. 
3. Neurozy i zespoły nerwicowo podobne (asteniczne, lękowo-depresyjne, hipo-

chondryczne itp.). 
4. Choroby autonomicznego układu nerwowego - dysfunkcja autonomiczna, mi-

grena, wegetatywne trygger-minalne bóle głowy, erytromelalgia, kauzalgia, 
bóle fantomowe, bolesność, solaralgię itp. 

5. Choroby układu krążenia: nadciśnienie tętnicze I i II stopnia, przewlekłe niedo-
krwienie mózgu, choroba niedokrwienna serca, stany po udarze mózgu, itp. 

6. Choroby układu mięśniowo-szkieletowego: zespoły bólowe kręgosłupa, 
choroby stawów i mięśni pochodzenia pourazowego, metabolicznego 
i reumatycznego. 

7. Choroby gardła, nosa, uszu - naczynioruchowy nieżyt nosa, przewlekłe zapa-
lenie zatok, niedosłuch czuciowo-nerwowy, choroba Meniere'a. 

8. Choroby układu trawiennego - zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmo-
wego, wrzód trawienny dwunastnicy, zaparcia. 

9. Choroby układu oddechowego: przewlekłe zapalenie krtani, zapalenie tcha-
wicy, zapalenie oskrzeli, astma oskrzelowa. 

10. Zaburzenia endokrynologiczne: zaburzenia menopauzy. 
11. Choroby skóry: neurodermit, świąd skóry, egzema. 
12. Zaburzenia ginekologiczne i położnicze: dysfunkcja jajników, zaburzenia cy-

klu miesiączkowego, niepłodność, powikłania ciążowe w postaci toksykozy, 
zaburzenia laktacji. 
Przeciwwskazania do refleksoterapii są względne: 

1. Guzy dowolnego rodzaju i lokalizacji. 
2. Ostre choroby zakaźne i gorączkowe o nieznanej przyczynie. 
3. Ostra patologia chirurgiczna. 
4. Wyraźna dekompensacja chorób układu krwionośnego, oddychania, oddawa-

nia moczu, układu hormonalnego. 
5. Przewlekła infekcja (gruźlica, bruceloza) w ostrej fazie. 
6. Ostre wyczerpanie. 
7. Ciąża w drugiej jej połowie w przypadku pojawienia się jakiejkolwiek pato-

logii. W chorobach układu nerwowego (na przykład neuropatii nerwu twa-
rzowego) konieczne jest ograniczenie się do lokalnych punktów. Nie można 
wpływać na punkty zabronione podczas ciąży (auricular, GI -4, RP -6). 

8. Ostra psychoza, stan ostrego pobudzenia psychicznego, zatrucie alkoholem 
i narkotykami. 

9. Wiek niemowlęcy, noworodkowy i starczy (po 75 roku życia).
10. Stan po znacznym przeciążeniu fizycznym, hipotermii lub przegrzaniu. 

Każdy ze sposobów refleksoterapii ma swoje własne cechy zastosowania 
i korzyści przy określonych schorzeniach.
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Nieinwazyjna metoda refleksoterapii – akupresura (masaż punktowy, „pal-
cowy zhen”, „orientalny” masaż, presura) jest jednym ze sposobów akupunktury. 

Akupresura używa tych samych punktów (i meridianów), w które wprowadza się 
igły w czasie akupunktury, ale akupresura odrzuca użycie metalu podczas leczenia. 
Zamiast igieł, z tym samym efektem, używa się kciuka i palca wskazującego (można 
również wykorzystywać palce własne). 

Podstawą mechanizmu wpływu akupresury jest podrażnienie mechanorecep-
torów skóry, naciskając w punktach akupunktury. Mechanizmy realizacji odpo-
wiedniej reakcji ciała na akupresurę są takie same jak w akupunkturze, choć nieco 
słabsze, ponieważ nie ma bezpośredniego podrażnienia zakończeń nerwów głę-
bokich. To znaczy, że pod wpływem akupresury, jak również akupunktury rozwija 
się lokalna, segmentowa i ogólna reakcja organizmu, która łączy w sobie złożone 
interakcje odruchowe, humoralne (substancje biologicznie czynne, które realizują 
swoje działanie poprzez płyny ustrojowe - krew, limfa), procesy neuroendokrynne, 
których kierunek zależy od strefy i techniki wpływu. Metoda akupresury może być 
stosowana zarówno samodzielnie, jak i w części zabiegu masażu ogólnego lub 
segmentowego. Akupresura wyróżnia się dostępnością, skutecznością, nieinwazyj-
nością. Akupresura nie powoduje bólu od ukłucia igłą, nie powoduje krwawienia 
i wyklucza zakażenie organizmu. 

Efekty akupresury: 
a) poprawa mikrokrążenia w tkankach z powodu rozszerzania się naczyń włoso-
watych skóry, 
b) poprawa drenażu limfatycznego i wydzielania mazi wewnątrzstawowej, 
c) zwiększenie elastyczność skóry, 
d) tonizujący lub uspokajający wpływ na układ nerwowy, 
e) efekt przeciwbólowy. 

Wskazania do akupresury: 
a) ból głowy, twarzy, ból zęba itp., 
b) ból mięśniowo-powięziowy, 
c) związane z kręgosłupem choroby układu nerwowego (odruchowe zespoły 
mięśniowo-toniczne, radikulopatia),
d) konsekwencje urazów, udarów mózgu i kręgosłupa,
e) zaburzenia krążenia krwi, choroby układu oddechowego, przewodu żołądko-
wo-jelitowego, narządów jamy brzusznej i miednicy,
f) zapobieganie i leczenie ostrych chorób układu oddechowego,
g) utrata przytomności, upadek i inne stany nagłe.

Należy pamiętać, że akupresura nie może zastąpić koniecznego leczenia, 
ale może ona być użyta jako dodatkowe leczenie, wzmacniające efekt terapii, 
w programach rehabilitacyjnych i profilaktycznych, a także w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy. 
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Przeciwwskazania do akupresury:
a) ostre stany gorączkowe (ze wzrostem temperatury),
b) guzy i procesy ropno-zapalne (przeciwwskazane działania w dotkniętym obszarze),
c) choroby zakaźne skóry,
d) zakrzepowe zapalenie żył w fazie zaostrzenia, 
e) choroby krwi o zwiększonej kruchości naczyń krwionośnych, 
f) aktywna postać gruźlicy,
g) aktywne formy zaburzeń psychicznych, 
h) ciąża.

Nie zaleca się stosowania nacisku mechanicznego w okolicy gruczołów sut-
kowych w strefie projekcji dużych naczyń.

Metoda wykonywania. Nacisk można wykonać za pomocą opuszek wskazu-
jącego lub środkowego palca lub można wzmocnić nacisk palca wskazującego, 
umieszczając na nim palec środkowy, można naciskać opuszkami palca wskazu-
jącego i środkowego, umieszczając je obok siebie. W niektórych przypadkach 
znacznie łatwiej jest użyć opuszki kciuka. 

Techniki masażu punktowego (akupresury)
Naciskanie (AN) - palec jest ustawiony na PA, a ciśnienie jest przykładane do 

głębokości 0,5-2 cm. Naciśnięcie jest przerywane, rzadziej nieprzerywane do 
pojawienia intensywnego przekrwienia. Odpowiada sedatywnej metodzie „ce”. 
Lekki przerywany nacisk odpowiada metodzie tonizującej „bu”. 

Naciskanie dużej powierzchni (APAKU) przeprowadzone podstawą dłoni na głę-
bokość 1-5 cm, nacisk jest silny, pacjent odczuwa ciepło. 

Wibracje (ZEN) - jednym lub dwoma palcami wykonuje się wibrację mięśni 
wokół biologicznie aktywnego punktu (i przylegających obszarów), częstotliwość 
drgań sięga 120-180 wibracji na minutę, co odpowiada metodzie sedatywnej. 

Technika szczypсowa (NII) - podczas masażu skóra i głębokie tkanki są skuba-
ne kciukiem i palcem wskazującym do występowania efektu zaczerwienienia, co 
odpowiada metodzie sedatywnej. 

Masaż rotacyjny (ANSU) jest wykonywany przy pomocy okrągłych ruchów pal-
ców wokół biologicznie aktywnego punktu, prędkość obrotowa osiąga 60 obro-
tów na minutę i więcej. Ruch powinien być odczuwalny, ze średnim naciskiem na 
tkankę. Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara, w prawo (zakręcanie) od-
powiada metodzie tonizującej. Obrót w stronę przeciwną do ruchu wskazówek 
zegara (odkręcanie) odpowiada metodzie sedatywnej. 

Tak więc, przy pomocy stosowania akupresury można uzyskać efekty tonizu-
jące i uspokajające. 

Metody akupresury:
Metoda tonizująca (bu) - wykonuje się ją przy pomocy ostrego, mocnego, 

przerywanego nacisku na PA lub obrotów trwających 2-3 sekundy z późniejszym 
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odłączeniem palca od powierzchni PA przez 1-2 sekundy. Powtarzanie efektu 
w PA wykonuje się do pojawienia się odrętwienia, lekkiej bolesności w strefie 
PA. Czas trwania wpływu na jedną PA wynosi 30-60 sekund. Następnie można 
przejść do masażu innych punktów. Podczas jednego zabiegu masuje się 6-10 
PA. Metodę tonizującą stosuje się do stymulacji układu nerwowo-mięśniowego 
i narządów wewnętrznych. 

Metoda uspokajająca (hamująca) (ce) charakteryzuje się powolnie rosnącą 
intensywnością i głębokością rozprzestrzeniania wpływów. Najpierw PA jest pod-
dawany wpływowi głaskania, następnie rozcierania, a później wyciskania. Można 
również wykonać wibrację, rotację, ruchy te wykonuje się periodycznie: 20-30 
sekund z intensyfikacją wysiłku, a zatem na 5-10 sekund efekt maleje. Kiedy po-
jawia się uczucie drętwienia, ciepła, przejścia prądu elektrycznego w strefie PA, 
wpływ na punk zatrzymuje się, przy tym nie odrywa się palców od powierzchni 
skóry. Tak powtarza się kilka razy. Czas trwania efektu w punkcie wynosi 3-5 
minut. Zakończenie wpływu na PA powinno być stopniowe. Metoda sedatywna 
wywołuje kojący, spazmolityczny, relaksujący wpływ, działanie przeciwbólowe. 

Dawkowanie wpływu na PA 
Przy pierwszej procedurze zaleca się masować jeden punkt nie więcej niż 

dwa razy, przy niedowładach mięśni - dozwolone 3-4 razy. W pierwszym zabie-
gu wykorzystuje się niewielką liczbę punktów (3-4), a następnie liczba punktów 
stopniowo rośnie do 8-12. W przypadku pojedynczej sesji nie zaleca się masowa-
nia dużej liczby punktów wzdłuż środkowych linii ciała, czyli w strefie przednio-
środkowych i tylno-środkowych meridianów. Sesje są przeprowadzane codzien-
nie lub co drugi dzień, w zależności od stanu pacjenta. Liczba zabiegów wynosi 
od 5-7 do 10-15. Dla uzyskania stabilnego efektu terapeutycznego, wykonuje się 
2-3 cykle akupresury z przerwą 10-15 dni. 

Akupresurę można uzupełnić przez tsuboterapię (mikro-preso-refleksotera-
pia), istota której polega na mocowaniu w strefie PA kulek stalowych, nasion 
roślin o średnicy 1-3 mm. Aby zwiększyć efekt, pacjent musi okresowo naciskać 
kulki pozostałe na skórze aż do następnej sesji. Tsuboterapia jest metodą prze-
dłużonego wpływu na PA. 

W zależności od celu akupresury stosuje się ukierunkowany wpływ na PA 
konkretnych  obszarów: 
1. Aby wpływać na centralny układ nerwowy, wykorzystuje się punkty o ogól-

nym wpływie lub szerokim spektrum działania. 
2. Aby wpłynąć na autonomiczny układ nerwowy, wykorzystuje się punkty stre-

fy szyjkowo-obojczykowej i strefy skóry głowy. 
3. Aby wpływać na funkcję narządów wewnętrznych, stosuje się punkty seg-

mentacyjne i tzw. punkty „współczucia”. 
4. Aby wpływać na zespoły bólowe mięśniowo-powięziowe i nerwy obwodowe, 
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stosuje się regionalne PA, punkty zlokalizowane wzdłuż linii przykręgosłu-
powych (wzdłuż kręgosłupa), a także punkty spustowe w strefach bólowych. 
Ponadto niektóre punkty każdego meridianu mają określone funkcje. 
Biologicznie aktywne punkty meridianów stosowane w akupresurze. Do 

stosowania w akupresurze wykorzystują się następujące PA:
– Harmonizujące (symetryczne względem linii środkowej ciała) punkty narządów. 
– Punkty pobudzenia (w większości przypadków również są symetryczne w sto-
sunku do pionowej linii środkowej ciała). Oni zmuszają do szybkiej odpowiedzi 
narządy, które odnoszą się do tego meridianu. 
– Hamujące, kojące (symetryczne) punkty, działając na które można rozładować 
napięcie nerwowe, doświadczyć przyjemnych wrażeń. 
– Sygnalne punkty (mogą być nie symetryczne w stosunku do środkowej linii ciała). 
Mają bezpośredni związek z konkretnym narządem, więc bezpośrednie  przejście  
przez punkt sygnału prowadzi do szybkiej ulgi w bólu i poprawia ogólną kondycję. 

Jak znaleźć biologicznie aktywny punkt? Ciało ludzkie zachowuje pewne 
proporcje. Niezależnie od płci i konstytucji stosunek proporcjonalny dla zalezie-
nia punktów jest precyzyjnie zdefiniowany. Pojedynczą miarę długości dla znale-
zienia punktów jest  proporcjonalny (lub indywidualny) tsun. 

1 tsun dorównuje szerokości kciuka lewej ręki (u mężczyzn) wzdłuż linii 
przechodzącej przez róg łożyska paznokcia. Kobiety mogą używać do mierzenia 
tsun obu rąk. Aby zmierzyć 3 tsunia, składane są 4  palce wyprostowanej (prawej 
lub lewej) dłoni.

S p i s  w y k o r z y s t a n y c h  s k r ó t ó w :

Refleksoterapia                          
Tradycyjna chińska medycyna    
Biologicznie aktywne punkty    
Punkty akupunktury                  
Punkt spustowy                         
Meridiany akupunktury             
Naciskanie                                  
Naciskanie dużej powierzchni   
Wibracje                                    
Technika szczypcowa                 
Masaż rotacyjny                         
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