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EFEKTYWNOŚĆ MASAŻU U ZAWODOWEGO 
SZCZYPIORNISTY 

The effectiveness of the massage in a professional handball player

IWONA WILK  A, B, E, F Katedra Fizjoterapii, Wydział Fizjoterapii, Akademia 
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

A- przygotowanie projektu badania (study design),   B- zbieranie danych (data collection),   C- analiza statystyczna (statistical analysis),   
D- interpretacja danych (data interpretation),   E- przygotowanie maszynopisu (manuscript preparation),   F- opracowanie piśmiennictwa 
(literature search),   G- pozyskanie funduszy (funds collection)

Streszczenie
Wstęp: Wszyscy sportowcy, niezależnie od uprawianej dyscypliny sportu, ilości treningów, doświadczenia i aktualnej formy mają 
wpisaną w cykl treningowy odnowę biologiczną. Stanowi ona stały punkt planu treningów. Jednak w przypadku kontuzji czy 
urazu, zabiegi odnowy biologicznej nie zawsze są skuteczne i wystarczające, dlatego też należy w takich sytuacjach wykonać 
masaż klasyczny, leczniczy czy tensegracyjny. 
Materiał i metody: U młodego szczypiornisty wykonano masaż klasyczny, jednak brak poprawy stanu pacjenta spowodował 
zmianę rodzaju masażu, wykonano masaż tensegracyjny. 3 zabiegi po 45 minut. Opracowano 4 układy zgodnie z zasadami 
tensegracji.
Wyniki: Po zastosowaniu masażu tensegracyjnego uzyskano normalizację napięcia mięśniowego i zniesienie dolegliwości 
bólowej odcinka lędźwiowego kręgosłupa.
Wnioski: Masaż tensegracyjny może stanowić skuteczną formę terapii w dolegliwościach bólowych u sportowców szczypi-
ornistów.
Słowa kluczowe: masaż sportowy, masaż tensegracyjny, piłka ręczna

Summary
Introduction: All the sportsmen regardless of the sports discipline they do, the number of practice sessions, experience and 
current physical condition, undergo wellness procedures.  They constitute their constant part of the practice schedule. However, 
in case of an injury or contusion such procedures do not always work and there is a need for classic or tensegrity massage. 
Material and methods: A young handball player was given a classic massage and after no improvement was noticed, three 
sessions of 45 minutes of a tensegrity massage were performed. Four different configurations were worked out according to 
the principles of tensegrity.
Results: After the tensegrity massage, the stabilization of muscular tension was achieved and the pain was relieved in the 
lumbar part of the spinal column. 
Conclusions: The tensegrity massage may constitute an effective form of a therapy in pain ailments in handball players.   
Keywords: sports massage, tensegrity massage, handball.   
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Wprowadzenie 

Masaż jako metoda lecznicza i rehabilitacyjna 
był stosowany od czasów starożytnych. W Egiptcie, 
Grecji, Rzymie i na terenie Azji traktowano masaż jako 
sztukę, rytuał, dotyk o uzdrawiającej mocy. Stanowił 
on nieodłączną część życia wielkich tego świata: 
władców, sportowców, artystów. Miał za zadanie 
relaksować, regenerować, a przede wszystkim leczyć 
duszę i ciało [1].

Wśród wielu klasyfikacji masażu sportowego można 
wyróżnić podział na specyficzny i niespecyficzny. Do 
pierwszej grupy zalicza się masaż punktów spustowych 
(The Trigger Point Manual), akupresurę („shi” „atsu” ozna-
cza ucisk palcem), masaż lodem. Specyficzny masaż 
sportowy to również masaż kondycyjny, przedstartowy, 
śródstartowy, postartowy. Każdy rodzaj masażu ma 
swój ściśle określony, specyficzny cel, stąd też wiele 
odmian i klasyfikacji tego zabiegu [2]. Głównym celem 
masażu kondycyjnego jest specyficzna adaptacja 
ciała do stawianych wymagań, wspomaganie rege-
neracji po sesji treningowej, uzyskanie wyciszenia 
i uspokojenia po wysiłku, zapobieganie opóźnionej 
bolesności mięśni szkieletowych (DOMS) [3-5]. Zada-
niem masażu przedstartowego jest przygotowanie 
ciała do wysiłku. Stanowi on fazę wprowadzającą do 
rozgrzewki (przygotowanie fizyczne), czasami ma 
wspomagać i utrwalać efekt rozgrzewki aktywnej/
czynnej. Masaż śródstartowy natomiast ma na celu 
przyspieszenie regeneracji, pobudzenie zawodnika 
w stanie znużenia, wyciszenie obaw zawodnika 
związanych z wystąpieniem wzmożonego napięcia 
mięśniowego, zapobieganie przykurczom.

Masaż postartowy stosuje się, by wzmocnić efekty 
wyciszenia organizmu po starcie, uzyskane dzięki wy-
konaniu ćwiczeń uspokajających. Nierzadko stanowi 
główną formę uspokajania organizmu po wysiłku, 
np. po maratonie, kiedy zawodnik nie jest w stanie 
samodzielnie wykonać aktywnych ćwiczeń wycisza-
jących. Ten rodzaj masażu umożliwia szybszy powrót 
funkcji organizmu do formy przed starem, wpływa 
na proces odprowadzania zbędnych produktów 
przemiany materii, zapobiega bólom powysiłkowym 
[6]. Masaż niespecyficzny to taki, który nie ma szc-
zegółowo określonego celu, przykładem może być 
masaż klasyczny całego ciała. Ma za zadanie zrelak-
sować, poprawić samopoczucie, utrzymać poczucie 
dobrostanu i dobrego nastroju [7].

Niezależnie od odmiany masażu sportowego zawsze 
powinien on być dostosowany do specyfiki uprawia-
nej przez sportowca dyscypliny. W każdej dziedzinie 
obowiązują inne zasady, odmienne reguły gry i ramy 
czasowe, aktywowane są różne partie mięśniowe. Zatem 
oczekiwania będą różne, obszar poddany masażowi 
inny a metodyka odmienna. Poza tym w masażu 
sportowym zawsze oczekuje się umiejętności pracy 
w zmiennych warunkach (murawa boiska, ławka 
rezerwowych, nosze, szatnia) oraz szybkich efektów, 
nawet jeśli będą krótkotrwałe. W związku z powyżs-
zym dominują techniki o dużej intensywności, jak: 
ugniatanie, oklepywane, roztrząsanie. Stosowane są 

oprócz oliwek, różnego rodzaju żele z niesterydowy-
mi lekami przeciwzapalnymi, maści rozgrzewające, 
chłodzące, przeciwbólowe [7]. To wyróżnia masaż 
sportowy spośród innych rodzajów masażu.

Jednak jest kilka takich samych zasad przestr-
zeganych w masażu sportowym, obowiązujących 
również w każdym innym masażu. Dotyczą one do-
boru właściwej pozycji ułożeniowej, która powinna 
być bezpieczna, zapewniająca prawidłowy przepływ 
krwi i chłonki, odciążająca nie masowane części ciała, 
nawet w tak trudnych warunkach, jakie panują na 
boisku [8]. Kolejną wspólną cechą jest uwzględnianie 
przeciwwskazań i wskazań do wykonania masażu oraz 
ustalanie każdorazowo celu zabiegu. 

Opisywane powyżej rodzaje masażu są wpisane 
w cykl treningów jako element składowy zaliczany 
do odnowy biologicznej sportowca. Masaż klasyczny 
i leczniczy stosowane są w przypadku pojawienia 
się kontuzji u zawodnika. Wymagają precyzyjnej 
diagnostyki, indywidualnej metodyki i stałej modyfi-
kacji w zależności od następujących zmian i poprawy 
stanu zdrowia sportowca. Najistotniejszym aspektem, 
niezależnie od rodzaju masażu, jest znajomość ana-
tomii i fizjologii wysiłku, indywidualne podejście do 
sportowca, dostosowane do uprawianej przez niego 
dyscypliny sportowej.

Celem niniejszego opisu przypadku była prezen-
tacja zastosowania masażu tensegracyjnego jako 
skutecznej formy terapii.

Materiał i metoda

Młody sportowiec w wieku 22 lat, grający od 10. 
roku życia w piłkę ręczną, zgłosił się z dolegliwościami 
bólowymi w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Ból 
był asymetryczny, zlokalizowany po prawej stronie 
ciała, nasilał się przy pochylaniu tułowia w przód 
i przemieszczał wzdłuż pośladka i tylnej części uda. Na 
podstawie diagnostyki lekarskiej stwierdzona została 
wypuklina na poziomie L1-L2, jądro przemieszczające 
się w kierunku do rdzenia kręgowego, bez ucisku na 
worek oponowy. Zwiększony kąt przodopochylenia 
miednicy i okrągłe plecy w części dolnej odcinka 
piersiowego. Pacjent był bezpośrednio po leczeniu 
fizykalnym „łokcia tenisisty”, krioterapią miejscową 
i laseroterapią (po 5 zabiegów) bez odczuwalnej po-
prawy zmniejszenia dolegliwości bólowej.

Terapia masażem obejmowała wykonanie 4 zabie-
gów, z częstością 2 razy w tygodniu, każdy jednorazowo 
trwał 45 minut. Przed przystąpieniem do pierwszego 
zabiegu przeprowadzono wywiad. Dla potrzeb ma-
sażu dokonano oceny oglądowej i palpacyjnej tkanek 
w obrębie zgłaszanej największej dolegliwości bólowej 
[9]. Na podstawie oceny palpacyjnej stwierdzono 
największe napięcie mięśni: najszerszego grzbietu, 
czworobocznego grzbietu, czworobocznego lędźwi, 
biodrowego, prostownika grzbietu, pośladkowego 
wielkiego i średniego, gruszkowatego oraz grupy 
bocznej i tylnej przedramienia po stronie prawej oraz 
mięśni: czworobocznego grzbietu, nadgrzebieniowego 
i równoległobocznego większego po stronie przeciwnej. 
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Nasilenie bólu określane przez pacjenta w skali VAS (od 
0 do 10) było na poziomie 4. Dokonana diagnostyka 
umożliwiła dobór rodzaju i metodyki masażu. Pierwszy 
zabieg obejmował wykonanie masażu klasycznego 
grzbietu, mięśni obręczy biodrowej i grupy tylnej 
uda. Czas trwania zabiegu wynosił około 45 minut. 
Zastosowana terapia nie przyniosła jednak żadnych 
efektów, pacjent nadal odczuwał znaczny ból w okolicy 
lędźwiowej określany w skali VAS= 4 i uczucie ciągnięcia. 
Kolejna ocena palpacyjna wykazała napięcie wszystkich 
wymienionych powyżej mięśni, co skłoniło terapeutę do 
zmiany rodzaju masażu. Tym razem wykonano masaż 
tensegracyjny, polegający na opracowaniu czterech 
układów w odpowiedniej kolejności, ułożonych zgod-
nie z zasadą warstwowości rozpoczynając od układu 
mięśnia najszerszego grzbietu (I), następnie mięśnia 
piersiowego większego (II) oraz mięśnia zębatego 
przedniego (III) i więzadła krzyżowo-guzowego (IV) 
[10,11]. Zabieg trwał około 45 minut. Powtórzono go 
jeszcze dwukrotnie, każdorazowo masując wybiórcze 
tkanki, pozostające w zależnościach strukturalnych, 
występujące w poszczególnych układach. 

Wyniki

Przed przystąpieniem do terapii dolegliwość bólo-
wa określana była w skali VAS na 4. Po zastosowaniu 
masażu klasycznego natężenie bólu nie zmieniło się. 
Po pierwszym masażu tensegracyjnym ból określany 
przez pacjenta był VAS=2. Bezpośrednio po terapii 
uzyskano całkowite zniesienie dolegliwości bólowej 
(VAS=0). Efekt ten utrzymał się 2 miesiące po zasto-
sowaniu terapii. Po zastosowaniu masażu uzyskano 
normalizację napięcia mięśniowego tkanek wykazu-
jących wcześniej wzmożoną wrażliwość uciskową. 

Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonej terapii można 
wnioskować, że masaż tensegracyjny może być wykor-
zystywany u sportowców jako skuteczna forma terapii, 
niwelująca ból i wzmożone napięcie mięśniowe. 
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