
 

Szkoła Akupunktury Tradycyjnej 

im. Michała Boyma 

www.akupunktura.edu.pl 

  

PRACA DYPLOMOWA 

Wpływ akupunktury i masażu na dolegliwości 

 okolic szyjnego odcinka kręgosłupa. 
 

Artur Jęsiek 

 

 

Nadzór nad pracą 

dr n. med. Henryk Dyczek 

 

Bydgoszcz 2017 



Spis treści 
1. Wstęp .............................................................................................................................................. 3 

1.1. Dolegliwości szyjnego odcinka kręgosłupa – informacje ogólne ....................................... 3 

1.2. Anatomia kręgosłupa szyjnego ............................................................................................. 3 

1.3. Anatomia kręgów ................................................................................................................... 5 

1.4. Umięśnienie szyi .................................................................................................................... 8 

1.5. Biomechanika szyi ............................................................................................................... 10 

1.5.1. Klasyczne stany patologiczne szyi .............................................................................. 11 

1.6. Akupunktura ........................................................................................................................ 11 

1.7. Technika masaży .................................................................................................................. 12 

2. Metodyka ...................................................................................................................................... 14 

2.1.  Materiał badany ................................................................................................................... 14 

2.2. Metodologia badań .............................................................................................................. 14 

2.2.1. Użyte punkty akupunktury ......................................................................................... 15 

3. Wyniki ........................................................................................................................................... 19 

3.1. Tabela zbiorcza wszystkich pomiarów przed i po badaniu. ............................................. 19 

3.2. Charakterystyka pacjentów ................................................................................................... 20 

3.3. Wyniki osób badanych metodą masażu. ............................................................................... 27 

3.4. Wyniki osób badanych metodą akupunktury. ................................................................... 29 

3.5. Wyniki osób badanych metodą masażu i akupunktury. ................................................... 32 

3.6. Porównanie wyników trzech grup z wyszczególnieniem wszystkich badanych 
parametrów. ..................................................................................................................................... 34 

4. Wnioski ......................................................................................................................................... 41 

5. Dyskusja ........................................................................................................................................ 43 

5.1. Podsumowanie. .................................................................................................................... 43 

6. Bibliografia ................................................................................................................................... 44 

6.1. Źródła drukowane ............................................................................................................... 44 

6.2. Źródła elektroniczne ........................................................................................................... 44 

7. Spisy rycin, wykresów i tabel. ............................................................................................................ 46 



2 
 
 

7.1.  Spis rycin. ............................................................................................................................... 46 

7.2. Spis wykresów. ...................................................................................................................... 46 

7.3. Spis tabel. .............................................................................................................................. 47 

 

 
  



3 
 
 

 

1. Wstęp 
 

1.1. Dolegliwości szyjnego odcinka kręgosłupa – informacje ogólne 
 
Dolegliwości bólowe kręgosłupa stały się epidemią naszych czasów. Według różnych 

źródeł występują u 50-90 % osób dorosłych w różnym okresie życia, prowadząc  
do ograniczenia sprawności fizycznej, bólów głowy, częstych zwolnień chorobowych  
czy hospitalizacji. Ze wszystkich dolegliwości kręgosłupa 10 % przypada na szyjny odcinek1. 
Ponadto ponad 70% całej populacji cierpi na ból odcinka szyjnego kręgosłupa w pewnym 
momencie swojego życia.   

 
Kręgosłup szyjny spełnia kilka ważnych funkcji - chroni przed urazami rdzeń kręgowy, 

który przechodzi przez kręgosłup. Pierwszy kręg – szczytowy – podtrzymuje czaszkę  
i umożliwia ruchy potakiwania, drugi – umożliwia ruchy zaprzeczania. Zespołom bólowym 
kręgosłupa szyjnego towarzyszy odruchowy kurcz mięśni, który unieruchamia uszkodzony 
odcinek kręgosłupa, będący źródłem bólu. Napięte mięśnie powodują ograniczony przepływ 
krwi, a co za tym idzie gorsze ich odżywienie i dotlenienie. Ból jest ostrzeżeniem, że jakaś 
struktura ulega uszkodzeniu bądź doznała już uszkodzenia. Ów ból może być odczuwany  
w ramieniu, barkach lub w okolicy łopatek. Może występować okresowo lub stale. U ludzi  
z tymi dolegliwościami często spada komfort życia, nierzadko występują bóle głowy, spada 
samopoczucie. Dolegliwości sprawiają, że normalne życie zamienia się w pasmo udręk, mogą 
trwać i nawracać przez kilka – kilkanaście lat. Długotrwałe siedzenie z wysuniętą głową do 
przodu, leżenie lub spanie w pozycji z ułożoną za wysoko głową, czy podczas pracy  
w pozycjach wywołujących napięcie karku, mogą wystąpić wyżej wymienione urazy2. 
  

1.2. Anatomia kręgosłupa szyjnego 
 
Kręgosłup zbudowany jest z kręgów połączonych stawami i połączeniami nieruchomymi 

inaczej ścisłymi. Kręgi stanowiące samodzielne kości nazywane są kręgami prawdziwymi. 
Tworzą one trzy odcinki kręgosłupa: szyjny, piersiowy i lędźwiowy. Kości rzekome połączone 
kościozrostami tworzą kość krzyżową i kość guziczną. Kręgosłup ma krzywizny wyznaczające 
płaszczyznę strzałkową pośrodkową. Lordoza to krzywizna wypukła do przodu. Znajduje się 
ona w odcinku szyjnym i lędźwiowym. W odcinku piersiowym i krzyżowym występują 
odwrotnie skierowane kifozy. Wygięcia boczne nazywane są skoliozami (Ryc. 1.2-1.) 3.   

 
 
 
 

                                                           
1 R. Mazur, R. Podemski, B. Książkiewicz, Neurologiczne powikłania niedomogi kręgosłupa, Gdańsk 2003,  
s. 5-23. 
2 P. Abrahams, Atlas anatomiczny. Ciało człowieka: budowa i funkcjonowanie, Warszawa 2012, s. 68-69.  
3 W. Woźniak, Anatomia człowieka, Wrocław 2003, s. 81. 
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----------- > 7 kręgów szyjnych 
 
 
 
 
 
      ------------ > 12 kręgów piersiowych 
         

------------ > 5 kręgów lędźwiowych  
      ------------ > kość krzyżowa  
      ------------ > kość guziczna 
 
 
Ryc. 1.2.-1. Kręgosłup człowieka. Widok z tyłu i z lewej strony4. 

 
W skład szyjnego odcinka kręgosłupa wchodzi siedem kręgów, które układając się jeden 

na drugim, tworzą szkielet szyi. Granice szyi, które oddzielają tułów od głowy,  
a także od obręczy piersiowej są niejasne. Chcąc określić umownie te granice, czynimy to  
w odniesieniu do orientacyjnych struktur kostnych, a nie do struktur zbudowanych  
z tkanek miękkich. Wspomnianymi strukturami kostnymi, patrząc od góry, są żuchwa  
i kość potyliczna. Dolną granicę tworzą powierzchnie górne oraz górne brzegi łopatek. 
Przejście szyi w środkową część klatki piersiowej wyznacza górny otwór klatki piersiowej, 
pierścień kostny utworzony przez pierwszą parę żeber, pierwszy kręg piersiowy oraz rękojeść 
mostka5. 
  

Szyję dzielimy na 3 części – okolica szyjna tylna, okolica szyjna przednia i okolica szyjna 
boczna. Okolica szyjna przednia mieści, pod swoją stosunkowo cienką warstwą mięśni liczne 
narządy wewnętrzne - gardło, tarczycę, krtań i tchawicę. Granice boczne okolicy szyjnej 
przedniej wyznaczają oba mięśnie mostkowo-obojczykowo-sutkowe, które biorą udział  
w ruchach głowy. Dolna część ograniczona jest przez wcięcie szyjne. Wcięcie szyjne znajduje 
się między obojczykami i tuż nad mostkiem. Górna część ograniczona jest przez trzon żuchwy 
oraz 2/3 długości dolnej gałęzi żuchwy (Ryc. 1.2.-2.) 6.   

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 http://salud.ccm.net/faq/7324-discopatia-l5s1-sintomas, [Dostęp: 16.03.2017 r.].  
5 J. Sobotta, Atlas anatomii człowieka. Głowa szyja i układ nerwowy, t. 3., Wrocław 2012, s. 162. 
6 Ibidem. 

http://salud.ccm.net/faq/7324-discopatia-l5s1-sintomas
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   Mięsień mostkowo-gnykowy      Mięsień czworoboczny 
 
 Mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy 

             
                    Wcięcie szyjne 
 
Ryc. 1.2.-2. Okolica szyjna przednia7.  
 

 
Na okolicę szyjną tylną (karkową) składa się cienka powłoka mięśnia czworobocznego. 

Pod mięśniem czworobocznym znajdują się potężne wały mięśniowe m. in. mięsień 
najszerszy grzbietu, mięśnie równoległoboczne, mięsień dźwigacz łopatki, mięsień 
prostownik grzbietu oraz mięśnie kolcowo-poprzeczne. Mięśnie należące do okolicy szyjnej 
tylnej ciągną się przez cały kręgosłup szyjny aż do podstawy kości potylicznej, ułożone są  
w trzech warstwach i po obu stronach kręgosłupa szyjnego8.  
    

   

1.3. Anatomia kręgów 
   
Zróżnicowanie kręgów jest duże, mimo to, możemy wskazać typowe cechy kręgu 

prawdziwego. Wszystkie kręgi zawierają trzon, który mieści się z przodu kręgu. Z tyłu 
każdego kręgu znajduje się łuk. Przejście trzonu w łuk jest najwęższym miejscem kręgu  
i nazywa się nasadą łuku kręgu. W centrum każdego kręgu znajduje się otwór kręgowy, przez 
który biegnie rdzeń kręgowy, od którego odgałęziają się korzenie nerwowe. Korzenie  
te opuszczają kanał kręgowy przez otwory międzykręgowe. Zwrócone do siebie wcięcia 
kręgowe górne i dolne sąsiadujących kręgów tworzą otwór międzykręgowy prowadzący  
do kanału kręgowego. Z przodu ograniczony jest on krążkiem międzykręgowym, a z tyłu 
stawem międzykręgowym (Ryc.1.3-1.) 9.  

    kręg szczytowy 
  
 
      kręg obrotowy  
   wyrostki poprzeczne  
       

trzon kręgu  
       

 
  

Ryc. 1.3.-1. Odcinek szyjny kręgosłupa. Widok w płaszczyźnie czołowej10.  

 
 

                                                           
7 http://nolan.rssing.com/chan-2520185/all_p2.html, [Dostęp: 16.03.2017 r.]. 
8 Ibidem, s. 78-79. 
9 Ibidem, s. 81-82.  
10 http://www.thiemeteachingassistant.com/Home/Collection/1/50207, [Dostęp: 16.03.2017 r.]. 

http://nolan.rssing.com/chan-2520185/all_p2.html
http://www.thiemeteachingassistant.com/Home/Collection/1/50207
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Otwór kręgowy zamknięty jest od tyłu blaszką łuku kręgu, która biegnie  

w przedłużeniu nasady łuku i skierowana jest ku tyłowi oraz przyśrodkowo. Od łuku odchodzi 
wyrostek kolczysty, którego koniec sięga aż po skórę grzbietu. Koniec wyrostka służy  
za miejsce przyczepu mięśni i więzadeł. Pozostałe wyrostki również odchodzą od łuku, mniej 
więcej w przejściu nasady w blaszkę. Para wyrostków stawowych górnych jest skierowana  
ku górze i jej powierzchnie stawowe są zwrócone mniej więcej ku tyłowi. Natomiast para 
wyrostków stawowych dolnych jest skierowana ku dołowi i jej powierzchnie są skierowane 
mniej więcej do przodu. Służą one do stawowego połączenia kręgów między sobą. Wyrostki 
poprzeczne, parzyste, odchodzą od łuków między wyrostkami stawowymi górnymi i dolnymi, 
kierując się bocznie. Służą do przyczepu mięśni i więzadeł11. 

 
Nie wszystkie jednak kręgi charakteryzują się taką budową, jaką przedstawiono 

powyżej. Kręgi szyjne są najmniejsze ze wszystkich. W typowym kręgu szyjnym otwory 
kręgowe są kształtu trójkątnego, wyrostki kolczyste są na końcu rozdwojone. Wyrostki 
poprzeczne składają się z dwóch listewek kostnych ograniczających otwór wyrostka 
poprzecznego. Listewki zakończone są guzkami – przednim i tylnym, a między tymi guzkami 
znajduje się bruzda nerwu rdzeniowego. Przez otwory wyrostków poprzecznych, zaczynając 
od VI kręgu szyjnego ku górze, przebiegają tętnice i żyły kręgowe oraz nerwy współczulne 
(Ryc. 1.3-2)12.  

 
Wyrostki kolczyste są krótkie i skierowane do tyłu. Wyrostki stawowe górne  

i dolne mają płaszczyznę stawową pochyloną pod kątem około 45 stopni do płaszczyzny 
poziomej. Wyrostek poprzeczny wysunięty jest do przodu i skierowany w dół i bocznie13. 

 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 1.3.-2. Odcinek szyjny kręgosłupa. Widok w płaszczyźnie strzałkowej14. 

 
 Dwa pierwsze kręgi szyjne posiadają wyjątkowy kształt. Pierwszy kręg szyjny zwany 

jest kręgiem szczytowym. Jest ukształtowany w formie pierścienia. Przedni łuk kręgu 
szczytowego nosi na swej tylnej powierzchni małą, owalną, pokrytą chrząstką powierzchnię 
stawową, która łączy się z zębem drugiego kręgu szyjnego, tworząc staw szczytowo-
obrotowy15. 

   

                                                           
11 A. Bochenek, M. Reicher, Anatomia człowieka. Tom 1: Anatomia ogólna: kości, stawy i więzadła, 
mięśnie, Warszawa 2008, s. 220-222. 
12 I. Wiszomirska, Anatomia układu ruchu człowieka, Warszawa 2009, s. 35.  
13 W. Woźniak, op. cit., s. 81-82. 
14 https://winkingskull.com/Image/Toc/15/82911, [Dostęp: 16.03.2017 r.]. 
15 K. L. Moore, A.F. Dalley, A. M. R. Agur, Clinically Oriented Anatomy, 7th Edition, Philadelphia 2014, 
s. 19-24. 

https://winkingskull.com/Image/Toc/15/82911
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Przednia część kręgu szczytowego utworzona jest przez łuk przedni, który zawiera  
z przodu guzek przedni i z tyłu dołek zęba. Z łukiem przednim łączą się masywne części 
boczne, a na ich górnych i dolnych powierzchniach leżą powierzchnie stawowe górne  
i dolne. Wyrostek poprzeczny w pierwszym kręgu szyjnym nie jest podzielony, ma otwór  
i jest najbardziej wysunięty do boku ze wszystkich wyrostków poprzecznych kręgosłupa 
szyjnego. Łuk tylny zamyka otwór kręgowy. Szczątkowy wyrostek kolczysty tworzy guzek 
tylny kręgu szczytowego (Ryc.1.3.-3.) 16.   

 
 

otwór kręgowy 
         
wyrostek poprzeczny 
 
 

powierzchnia stawowa 
 

Ryc.1.3.–3. Kręg szczytowy. Widok z góry17. 
 

Drugi kręg szyjny jest kręgiem obrotowym. Środkowa część trzonu pierwszego kręgu 
szyjnego łączy się z trzonem drugiego kręgu szyjnego, tworząc jego ząb. Ząb posiada dwie 
powierzchnie stawowe – przednią, która zwrócona jest do dołka zęba na pierwszym kręgu 
szyjnym oraz tylną, która jest zwrócona do więzadła poprzecznego pierwszego kręgu 
szyjnego, łączącego części boczne atlasu i dzielącą jego otwór kręgowy na część dla zęba oraz 
rdzenia kręgowego (Ryc. 1.3.-4.)18.  

 

W bocznej części trzonu zęba leżą powierzchnie stawowe górne, poniżej których 
znajduje się bardzo krótki i pozbawiony guzków wyrostek poprzeczny. Poniżej mieszczą się 
wyrostki stawowe dolne ułożone w sposób charakterystyczny dla kręgosłupa szyjnego. Łuk 
kręgu obrotowego jest masywny, podobnie jak dachówkowato rozdwojony od dołu wyrostek 
kolczysty19 

Ząb  Wyrostek stawowy górny  
   

            
 
 

Wyrostki poprzeczne 
       
 

Łuk kręgu 
Wyrostek kolczysty 

Ryc. 1.3.-4. Kręg obrotowy. Widok z góry20 
 

                                                           
16 W. Woźniak, op. cit., s. 83. 
17 https://www.portalwiedzy.onet.pl/57957,1,7,1,galeria.html [Dostęp: 1.05.2017 r.]. 
18 L. Magiera, Leksykon masażu i terminów komplementarnych, Kraków 2008, s. 5-23. 
19 W. Woźniak, op. cit., s. 83. 
20 https://www.turbosquid.com/3d-models/3ds-max-human-vertebra-c2-axis/929487, [Dostęp:   
16.03.2017 r.]. 

https://www.turbosquid.com/3d-models/3ds-max-human-vertebra-c2-axis/929487
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Kręgi oddzielone są od siebie krążkami międzykręgowymi. Są to chrząstki, potocznie 
nazywane dyskami. Dyski leżą pomiędzy trzonami kręgów i przypominają gumowe podkładki. 
Składają się z półpłynnej, miękkiej części, czyli jądra miażdżystego oraz z otaczającego  
i utrzymującego go pierścienia włóknistego. Ruchomość między poszczególnymi trzonami, 
możliwa dzięki krążkom, jest niewielka, ale w sumie na przebiegu kręgosłupa umożliwia 
wykonywanie ruchu w znacznym zakresie. Największą ruchomość obserwuje się w odcinku 
szyjnym, najmniejszą w odcinku lędźwiowym21. 

 

1.4. Umięśnienie szyi 
 
Mięśnie znajdujące się w okolicy karku, pomiędzy barkami i w górnej części grzbietu 

muszą być silne. Pracują bez przerwy, zachowując stan napięcia, aby głowa była 
utrzymywana stabilnie. Mięśnie szyi umożliwiają również wykonywanie złożonych ruchów  
w obrębie kręgosłupa22.  

 
Tylna grupa mięśni szyi składa się z czterech warstw nałożonych na siebie - warstwa 

głęboka, warstwa środkowa oraz warstwa powierzchowna. 
 
Mięśnie warstwy głębokiej mają bezpośredni kontakt z kręgosłupem i jego stawami.  

W tej grupie znajdują się małe mięśnie, zwane podpotylicznymi, łączące kość potyliczną  
z kręgami szczytowym i obrotowym. Mięśnie te jako grupa odpowiadają za cofnięcie głowy. 
Długotrwałe skrócenie (wysunięta głowa – często podczas patrzenia w monitor komputera) 
mięśni podpotylicznych może prowadzić do niedokrwienia i powstawania zaburzeń 
objawiającymi się bólami i zawrotami głowy, szumami usznymi czy sztywnością karku23. 
 
Są to: 

 

• Mięsień prosty głowy tylny większy – o kształcie trójkątnym z podstawą zwróconą 
       ku górze. Biegnie od wyrostka kolczystego kręgu obrotowego i dociera do dolnej             
       kresy karkowej kości potylicznej. Wspomaga rotację głowy24. 

 

• Mięsień prosty głowy tylny mniejszy – rozpoczyna się na guzku tylnym kręgu 
szczytowego, a kończy się poniżej kresy karkowej dolnej. Zanik tego mięśnia może       
powodować osłabienie zmysłu orientacji własnego ciała i równowagi posturalnej25. 

 

• Mięsień skośny głowy dolny – rozpoczyna się na wyrostku kolczystym drugiego 
kręgu szyjnego, a kończy się na wyrostku poprzecznym pierwszego kręgu szyjnego.    
Odpowiedzialny jest za rotację głowy i pierwszego kręgu szyjnego26. 

 

                                                           
21 W. Woźniak, op. cit., s. 85. 
22 S. Parker, Atlas Anatomii Człowieka, Nowy Jork 2007, s. 61. 
23 Ibidem. 
24 A. Bochenek, M. Reicher, op. cit., s. 659-676.     
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
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• Mięsień skośny głowy górny – przyczepem początkowym tego mięśnia jest 
wyrostek poprzeczny pierwszego kręgu szyjnego, przyczepem końcowym jest kresa 
karkowa dolna. Pomaga zgiąć głowę do boku po stronie zginania27. 

 

• Mięśnie międzykolcowe – to krótkie mięśnie, umieszczone są pomiędzy 
wyrostkami kolczystymi. W odcinku szyjnym składają się z sześciu par. Pierwsza para 
usytuowana jest między pierwszym kręgiem szyjnym a trzecim kręgiem szyjnym. 
Przyczep końcowy znajduje się pomiędzy siódmym kręgiem szyjnym  
a pierwszym kręgiem piersiowym. Ich czynność polega na prostowaniu kręgosłupa  

               w odpowiednich jego odcinkach28. 
 

Długotrwałe napięcie mięśni podpotylicznych, jakie towarzyszy posturze  
z charakterystycznie wysuniętą ku przodowi głową może prowadzić do niedokrwienia  
i powstawania zaburzeń objawiających się bólami głowy, sztywnością karku, zawrotami 
głowy czy szumami usznymi29. 

 
Warstwa mięśnia półkolcowego: 

• Mięsień półkolcowy głowy – położony wzdłuż linii środkowej kręgosłupa, obustronnie 
obok więzadła karkowego. Rozpoczyna się na wyrostkach poprzecznych Th1 – Th 6 
oraz na wyrostkach poprzecznych i stawowych C4-C7. Przyczep końcowy znajduje się 
na łusce kości potylicznej między kresą karkową górną i dolną. Mięsień ten działając 
jednostronnie zgina głowę i kręgosłup do boku i obraca w stronę przeciwną. Działając 
obustronnie prostuje kręgosłup i zgina głowę do tyłu30. 
 

• Mięsień najdłuższy głowy – bierze początek na wyrostkach poprzecznych trzech 
górnych kręgów piersiowych i kończy się na wyrostku sutkowym kości skroniowej. 
Prostuje i zgina do tyłu kręgosłup, utrzymuje równowagę głowy31. 

 
Warstwa mięśni płatowatych dźwigacza łopatki: 

• Mięsień płatowaty – dzieli się na dwie części, tj. mięsień płatowaty głowy i mięsień 
płatowaty szyi. Mięsień płatowaty głowy rozpoczyna się na więzadle karkowym  
na wysokości C3-C7 oraz na wyrostkach kolczystych i więzadle nadkolcowym  
Th1-Th2. Przyczep końcowy znajduje się na wyrostku sutkowatym kości skroniowej  
i poniżej kresy karkowej górnej na płaszczyźnie karkowej. Jest przykryty przez 
przyczep mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego.  
Mięsień płatowaty szyi rozpoczyna się w przedłużeniu mięśnia płatowatego głowy 
oraz na wyrostkach kolczystych i więzadle nadkolcowym Th3-Th5, a kończy  
na guzkach tylnych wyrostków poprzecznych C2-C3. Biegnie od czaszki w kierunku 

                                                           
27 A. Bochenek, M. Reicher, op. cit., s. 659-676.     
28 R. Drake, A. Wayne Vogl, A. Mitchell, Gray Anatomia, t. 2, Wrocław 2010 , s. 40-48.   
29 J. McPartland, R. Brodeur, Rectus Capitis Posterior Minor: A Small But Important Suboccipital 
Muscle. Journal of Body Work and Movement Therapy, Michigan 1999, s. 30-35. 
30 A. Bochenek, M. Reicher, op. cit., s. 676.     
31 Z. Ignasiak, Anatomia układu ruchu, Wrocław 2013, s. 67-69. 
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piersiowej części kręgosłupa zgina szyję ku tyłowi oraz do boku, stabilizuje głowę, 
pogłębia lordozę szyjną32. 
 

• Mięsień dźwigacz łopatki – jest położony bocznie w stosunku do przyczepu mięśnia 
płatowatego szyi. Przyczep początkowy – guzki tylnych wyrostków poprzecznych 
kręgów C1-C4. Przyczep końcowy – brzeg przyśrodkowy łopatki,  
od kąta górnego do trójkąta grzebienia Przy prostym kręgosłupie szyjnym pociąga 
łopatkę ku górze i przyśrodkowo, a przy ustalonej obręczy barkowej zgina kręgosłup 
w odcinku szyjnym ku bokowi i ku tyłowi33. 
 

Warstwa powierzchowna: 

• Mięsień czworoboczny grzbietu – ma wiele miejsc przyczepu, począwszy od podstawy 
czaszki do wyrostków kolczystych dwunastu kręgów piersiowych. Dolne włókna 
mięśnia są przyczepiane do grzebienia łopatki, włókna pośrednie do wyrostka 
barkowego, a położone najwyżej włókna do zewnętrznej jednej trzeciej obojczyka.34 
Wspomaga ruchy głowy, dźwiga bark ku górze, zbliża łopatkę do kręgosłupa  
i opuszcza staw ramienny, przy ustalonej obręczy kończyny górnej unosi tułów  
ku górze.  
Kiedy mamy za sobą wielogodzinną pracę siedzącą w pozycji nieergonomicznej, 
możemy zaobserwować mocno rozciągnięty mięsień czworoboczny grzbietu,  
co uwidacznia się głową i barkami wysuniętymi do przodu.  
 

• Mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy – przyczep początkowy składa się  
z dwóch głów. Pierwsza przyczepia się do przedniej powierzchni rękojeści mostka, 
druga do górnej powierzchni końca mostkowego obojczyka. Między obiema głowami 
zaznacza się dół nadobojczykowy mniejszy. Przyczep końcowy znajduje się  
na zewnętrznej powierzchni wyrostka sutkowego kości skroniowej.    
Biegnie ukośnie przez cały odcinek szyjny, posiada zatem wiele funkcji: prostuje 
głowę względem szyjnej części kręgosłupa, zgina kręgosłup szyjny względem 
piersiowego oraz pogłębia lordozę szyjną35. 
 

1.5. Biomechanika szyi 
 
W pozycji neutralnej jądra miażdżyste krążków międzykręgowych łączących trzony 

kręgów pozostają stabilne, a włókna pierścieni włóknistych równomiernie napięte. Podczas 
wyprostu trzon kręgu położonego wyżej pochyla się i ślizga ku tyłowi, krążek międzykręgowy 
ulega spłaszczeniu w części tylnej, a jądro miażdżyste przemieszcza się do przodu, mocniej 
napinając przednie włókna pierścienia włóknistego. Ponieważ ruch trzonu kręgu położonego 
wyżej nie zachodzi wokół centralnego punktu wygięcia powierzchni stawów 
międzywyrostkowych, szpary tych stawów otwierają się w ich częściach górnych. Wyprost 

                                                           
32 A. Bochenek, M. Reicher, op. cit., s. 659-670.     
33 https://fizjoterapeuty.pl/fizjoterapia/anatomia/uklad-miesniowy/powierzchowne-miesnie-
grzbietu.html [Dostęp: 04.02.2017]. 
34 A. Bochenek, M. Reicher, op. cit., s. 618-620.     
35 A. I. Kapandji, Anatomia funkcjonalna stawów. Kręgosłup i głowa, t. 3, Wrocław 2014, s. 248.  

https://fizjoterapeuty.pl/fizjoterapia/anatomia/uklad-miesniowy/powierzchowne-miesnie-grzbietu.html
https://fizjoterapeuty.pl/fizjoterapia/anatomia/uklad-miesniowy/powierzchowne-miesnie-grzbietu.html
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jest ograniczany przez więzadło podłużne przednie, a także i przede wszystkim, przez kontakt 
powierzchni kostnych, tj. górnego wyrostka stawowego kręgu leżącego niżej  
i wyrostka poprzecznego kręgu leżącego wyżej, oraz tylnej części łuków obydwu kręgów36.  

 
Podczas zgięcia trzon kręgu położonego wyżej pochyla się i ślizga ku przodowi, krążek 

międzykręgowy ulega spłaszczeniu w części przedniej, a jądro miażdżyste przemieszcza się 
do tyłu, mocniej napinając tylne włókna pierścienia włóknistego. Ruch ten ułatwia 
spłaszczenie przednio-górnej krawędzi trzonu kręgu leżącego niżej, pozostawiające wolną 
przestrzeń nasuwającą się na niedziobiastą wypustkę przednio-dolnej krawędzi kręgu 
położonego wyżej. Zgięcie nie jest kontrolowane przez elementy kostne, a jedynie przez 
napięcie więzadła podłużnego tylnego, torebki stawowe stawów międzywyrostkowych, 
więzadła żółte, międzykolcowe i karkowe (czyli szyjną część więzadła nadkolcowego)37.  
   
 

1.5.1. Klasyczne stany patologiczne szyi 

 
Większość dolegliwości barku oraz górnego odcinka kręgosłupa jest związana  

z przeciążeniem mięśni i więzadeł w tej okolicy ciała. Bóle karku są źródłem wielu objawów 
towarzyszących: bólów głowy, twarzy i ucha, zawrotów głowy, ucisku pod gałką oczną, 
omdleń, bólu lub dyskomfortu w rejonie barku i ramienia. Zwiększone napięcie mięśni karku 
wywołuje ograniczenia ruchomości głowy. Większość dolegliwości w tym rejonie ciała wiąże 
się z nieprawidłową postawą lub powtarzającymi się mikrouszkodzeniami tkanek. 
Uszkodzenia odcinka szyjnego zwykle związane są z ostrym urazem, jednak najczęściej 
trudno jest rozpoznać naruszenie którejś z istotnych struktur, złamanie lub dyslokację 
elementów kostnych tej części ciała38.  
  

Ucisk na nerw pojawia się wtedy, gdy rozmiary wolnej przestrzeni wokół nerwu 
ulegają zmniejszeniu. Ucisk pojawia się w wyniku uszkodzenia tkanek po wystąpieniu urazu 
jako efekt zaburzeń posturalnych, a czasami może być związany z zahamowaniem przepływu 
płynów ustrojowych. Uszkodzenie struktur nerwowych odcinka szyjnego może być 
wywołane przez nadmierne napięcie lub zwiększoną kompresję. Ryzyko pojawia się,  
gdy głowa wykonuje nadmierny ruch wyprostu i zgięcia dając w rezultacie biczowy uraz 
kręgosłupa. Wiele urazów tego typu następuje w trakcie wypadków komunikacyjnych39 
     

1.6. Akupunktura  
 

Akupunktura jest metodą leczniczą, która powstała na gruncie starożytnej medycyny    
chińskiej, polegającą na miejscowym nakłuwaniu igłami ściśle określonych punktów ciała.  
W medycynie zachodniej w ciele człowieka wyróżnia się układ krwionośny, limfatyczny  
i nerwowy. Medycyna chińska, odmiennie od zachodniej, zakłada istnienie niepoddający się 

                                                           
36 A. I. Kapandji, op. cit., s. 214. 
37 Ibidem. 
38 S. Fritz, L. Chaitow, Masaż leczniczy: bóle głowy i górnego odcinka kręgosłupa, Wrocław 2010, s. 
17-18. 
39 Ibidem. 
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oglądowi układ krążenia życiodajnej energii Qi (czi) energia Qi krąży według ściśle ustalonych 
zasad, wzdłuż 12 linii nazywanych meridianami. Wszelkie choroby, według medycyny 
chińskiej są spowodowane zaburzeniami w sferze energetycznej organizmu. Zaburzenia 
wynikają z nieprawidłowego przepływu energii w meridianach. Przywracanie prawidłowego 
przebiegu energii polega na nakłuwaniu skóry igłą przez terapeutę, w odpowiednich 
punktach znajdujących się wzdłuż wspomnianych wcześniej meridianów. Poprzez zabiegi 
akupunktury przywrócona zostaje równowaga energetyczna, co jest równoznaczne  
z usunięciem źródła choroby i tym samym zwalczeniem jej. Leczenie odbywa się wyłącznie 
naturalnymi drogami, jakimi dysponuje każdy organizm. Nie jest to przerywanie choroby,  
ale przyspieszenie jej naturalnego przebiegu prowadzące do zdrowia40. 
 

Akupunktura znana jest od zamierzchłych czasów, jednak nie można wskazać 
dokładnej daty jej powstania. Metoda ta powstawała przez tysiące lat na podstawie 
dokładnych obserwacji człowieka i otaczającego go świata. Ślady kopalne wskazują,  
że około 5000 lat p.n.e. znane już były igły do akupunktury. Akupunktura nie ma praktycznie 
żadnych skutków ubocznych i jeżeli właściwie się nią praktykuje jest to bardzo bezpieczna  
i nieszkodliwa terapia. Leczenie akupunkturą przebiega nie na zasadzie wygaszania objawów, 
ale na zasadzie sięgania do samego korzenia choroby41.          
                 

1.7. Technika masaży  
 

Pierwsze opisy technik i chwytów stosowanych w masażach, które miały odprężyć 
zmęczone ciało oraz poprawić samopoczucie, pochodzą z Chin z około 2600 r. p.n.e.  
W ajurwedzie, indyjskiej nauce o długim i zdrowym życiu, masaż jest jedną z wielu terapii 
mających na celu stymulację zdolności samouzdrawiających organizmu. Literatura rzymska  
i grecka z czasów przedchrześcijańskich zawiera wiele informacji jak i kiedy stosowano 
masaże, np. przed sportowymi zmaganiami i po nich, w procesie powrotu do zdrowia oraz 
jako terapia na cielesne i duchowe dolegliwości. Według greckiego lekarza Hipokratesa 
sztukę masażu powinien znać każdy lekarz42.   

 
 Poza masażem klasycznym, znanych jest wiele innych form masażu. Na grupie 
badawczej, która była poddana zabiegom masażu, zastosowano wspomniany masaż 
klasyczny. W tymże masażu wyróżnia się 7 podstawowych technik: głaskanie, rozcieranie,  
wyciskanie, ugniatanie, oklepywanie, wibrację oraz wstrząsanie. 

 
Głaskanie to ruch wykonywany dłońmi, w którym dłonie ślizgają się po powierzchni 

skóry, bez przesuwania tkanki masowanej. Głaskaniem rozpoczynamy i kończymy masaż, 
możemy również przeplatać tę technikę z innymi technikami. Głaskanie może być 
powierzchowne i głębokie. Celem tej techniki jest przyzwyczajenie pacjenta do dotyku osoby 
masującej. Głaskanie służy do rozprowadzenia maści, żelu, oliwki, talku, itd. Głaskanie 
powoduje usunięcie zrogowaciałych łusek naskórka, w celu ułatwienia wydzielniczej pracy 

                                                           
40 J. Cover, Porozmawiajmy o akupunkturze, Wrocław 2004, s. 27-28. 
41 Ibidem, s. 28-29. 
42 K.Schutt, Masaż relaksacyjny. Wszystkie techniki, Warszawa 2011, s. 16. 
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gruczołów łojowych i potowych, podnosi nieznacznie temperaturę skóry oraz działa  
na zakończenia nerwów czuciowych i ruchowych w skórze43. 
  

Rozcieranie to technika polegająca na wykonywaniu ruchów kolisto-posuwistych  
wraz z tkanką masowaną. Istotą rozcierania jest to, aby tkanka masowana przesuwała się  
za ręką masażysty. W zależności od wskazań rozcieranie może być powierzchowne albo 
głębokie. Rozcieranie powinno być poprzedzone głaskaniem. Celem tej techniki jest 
uaktywnienie miejscowego przepływu krwi, uelastycznienie przykurczonych mięśni torebek 
stawowych, więzadeł i przyczepów mięśniowych. Rozcieranie posiada działanie 
przeciwbólowe, zapobiega odleżynom, ułatwia wchłanianie krwiaków czy obrzęków44. 

 
 

Ugniatanie polega na wykonywaniu rękoma ruchów przyłożenia, unoszenia, uciskania 
i wyciskania tkanki masowanej. Ugniatanie wymaga użycia większej siły w stosunku  
do pozostałych technik. W czasie ugniatania ręka wyraźnie i zdecydowanie chwyta  
za masowany mięsień, starając się odciągnąć od części kostnej. Chwytami ugniatania są: 
ugniatanie chwytem przesuwanym, ugniatanie okrężne, zwijanie i wałkowanie. Celem 
opisywanej techniki jest pobudzenie mięśni, zwiększenie szybkości przepływu krwi,  
a co za tym idzie szybsze odprowadzenie produktów przemiany materii. Ugniataniem 
zwiększamy elastyczność tkanki mięśniowej oraz ścięgien. Ugniatanie przyspiesza ogólną 
regenerację mięśni po intensywnym wysiłku fizycznym45. 

 
Oklepywanie to seria energicznych uderzeń rękoma następujących jedno po drugim 

masowany obszar. W oklepywaniu istotne jest to, by kontakt ręki masażysty był jak 
najkrótszy, a siła uderzenia na całej powierzchni ręki biorącej udział w masażu była rozłożona 
równomiernie. Uderzanie powinno być sprężyste i krótkie. Oklepywanie stosujemy, gdy 
chcemy doprowadzić to przekrwienia masowanej części ciała. Oklepywanie dzielimy  
na szybkie i wolne. Siłę uderzenia podczas masażu stopniuje się w zależności  
od masowanego obszaru. Silnym oklepywaniem pobudzamy, lekkim uspokajamy. Omawiana 
technika ma na celu silne przekrwienie masowanej powierzchni, a tym samym odżywienie 
tkanek. Oklepywanie podwyższa temperaturę tkanek.  W chorobach układu oddechowego 
oklepywanie stosuje się w celu oderwania wydzieliny zalegającej w płucach46. 
  

Wibracja to technika polegająca na przekazywaniu drgań mechanicznych o małej 
amplitudzie i znacznej częstotliwości tkankom masowanym. Wyróżnia się wibrację labilną – 
wykonywana wzdłuż przebiegu nerwu, włókien mięśniowych, wzdłuż kręgosłupa oraz 
stabilną – najczęściej stosowaną na punkty bolesne. Wibracja działa przeciwbólowo, 
zmniejsza obrzęki, obniża napięcie mięśniowe47. 
  

Wyciskanie to technika podobna do głaskania głębokiego. Polega na wykonywaniu 
głębokich ruchów głaszczących o jednakowym nasileniu po całym masowanym odcinku wraz 

                                                           
43 L. Magiera, Klasyczny masaż leczniczy, Kraków 2007, s. 21-22. 
44 L. Magiera, op. cit., s. 22. 
45 Ibidem, s. 22-23. 
46 Ibidem, s. 23-24. 
47 Ibidem, s. 25. 
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z tkanką skórną. Wyciskanie wykonuje się ruchami jednostajnymi lub pulsacyjnymi. 
Wyciskanie zwiększa szybkość przepływu krwi i limfy, działa pobudzająco na ośrodkowy 
układ nerwowy oraz przyspiesza odprowadzenie produktów przemiany materii48.     
  

Wstrząsanie polega na przekazywaniu tkankom drgań mechanicznych o znacznej 
amplitudzie i niedużej częstotliwości. Technika ta stosowana jest na zakończenie masażu  
i możemy ją stosować między techniką ugniatania a głaskaniem. Wyróżnia się wstrząsanie 
powierzchowne i wstrząsanie głębokie. Ruchy wykonuje się zdecydowanie, płynnie, 
rytmicznie i bez szarpnięć. Celem opisywanej techniki jest obniżenie napięcia mięśniowego, 
aktywacja przepływu krwi oraz ułatwienie rozprowadzenia chłonki w przestrzeniach 
komórkowych. Wstrząsanie klatką piersiową ułatwia wydzielanie płynu wysiękowego 
zalegającego w płucach49. 
     
 

2. Metodyka 
 

2.1.  Materiał badany 
 

W badaniu wzięło udział 12 osób w wieku 23-80 lat, które zmagają się z bólem 
mięśniowym szyjnego odcinka kręgosłupa. Jedynym kryterium doboru osób było 
występowanie u nich dolegliwości bólowych w okolicy szyjnego odcinka kręgosłupa.   
W skład grupy badawczej wchodzili ochotnicy, którzy zadeklarowali swój udział  
w badaniu. Dobór badanych był nielosowy, oparty na dostępności osób badanych.    
 

Do programu badania pacjenci zostali zakwalifikowani po spełnieniu odpowiednich 
warunków: 
- występujący ból w odcinku szyjnym kręgosłupa, 
- wyrażenie pisemnej zgody na wykonanie zabiegów masażu i/lub akupunktury, 
- wypełnienie ankiet badawczych, 
- nie korzystanie z zabiegów akupunktury przez co najmniej sześć miesięcy poprzedzających 
rozpoczęcie badań.   

2.2. Metodologia badań 
 
 Celem pracy była ocena wpływu zabiegów akupunktury i masażu na bóle  
w okolicach szyjnego odcinka kręgosłupa. Każda osoba poddana była pełnej serii  
10 zabiegów. Zabiegi dla każdej z osób odbywały się raz w tygodniu. Osoby poddane były  
2,5 miesięcznej terapii.  
 

Grupa badawcza liczyła 12 osób, podzielona została na 3 podgrupy, w każdej  
po 4 osoby. 

 

                                                           
48 L. Magiera, op. cit., s. 26. 
49 A. Zborowski, Masaż klasyczny, Kraków 1998, s. 35. 
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W pierwszej podgrupie pacjenci byli poddani zabiegowi masażu klasycznego,  
w drugiej przeprowadzono zabiegi akupunktury, w trzeciej zaś połączono obie metody,  
tzn. akupunkturę i masaż. 

 
Przed przystąpieniem do pierwszego zabiegu, uczestnicy wypełnili ankietę. Pacjentów 

poproszono, by nie korzystali z zabiegów masażu, fizjoterapii oraz akupunktury przez okres 
prowadzenia badań.  

 
Następnie przeprowadzono serię 10 zabiegów, które odbywały się raz w tygodniu. 

Zabieg dla pierwszej podgrupy polegał na masowaniu rejonu całego odcinka szyjnego 
kręgosłupa przez 20 minut. Podczas masażu użyto technik głaskania, rozcierania, ugniatania, 
wyciskania, wibracji, oklepywania oraz wstrząsania.  

 
Zabiegi dla drugiej podgrupy polegały na nakłuwaniu trzech punktów akupunktury, 

które według literatury mają korzystne działanie w napięciach okolic szyjnego odcinka 
kręgosłupa. Każdy z wybranych punktów akupunktury był nakłuwany igłą 0,25 cm x 0,20 cm. 
Igły były pozostawione w punkcie akupunktury przez piętnaście minut i nie były 
stymulowane, bądź osłabiane. Meridiany w organizmie człowieka płyną parzyście, dlatego 
nakłuwanych było sześć punktów podczas jednego zabiegu - te same trzy punkty po lewej  
i po prawej stronie. 

 
Trzecia podgrupa miała przeprowadzane zabiegi akupunktury połączone  

z zabiegami masażu. Zabiegi przeprowadzane były identycznie jak zabiegi w podgrupie 
pierwszej i drugiej.  

  
Po zakończonych zabiegach pacjenci wypełnili jeszcze raz tę sama ankietę. 

 

2.2.1. Użyte punkty akupunktury 

 
GB 21 – Jiang Jing, Źródło Barku. Lokalizacja: na barku, w miejscu spotkania przedniej części 
mięśnia czworobocznego grzbietu z linią krzywą (w płaszczyźnie strzałkowej) biegnącą  
po klatce piersiowej przez środek brodawki sutkowej i dalej przez bark50. 
 
TH 15 – Tian Liao, Niebiański Dół. Lokalizacja: na grzbiecie, w okolicy nadłopatkowej,  
na linii krzywej biegnącej do góry przez środek brodawki sutkowej po klatce piersiowej,  
na linii krzywej biegnącej w dół przez punkt GB 21, w połowie odcinka krzywoliniowego, 
którego końce są wyznaczone przez wyrostek kolczysty siódmego kręgu szyjnego  
i wyrostek barkowy łopatki51.   
 
LI 16 -  Ju Gu, Duża Kość. Lokalizacja: na górnej powierzchni barku, w zagłębieniu pomiędzy 
końcem barkowym obojczyka, a grzebieniem łopatki52 
 

                                                           
50 M. Grzonkowska, H. Dyczek, Anatomiczna lokalizacja punktów akupunktury, Przysiek 2004, s.582  
51 Ibidem, s. 522. 
52 Ibidem, s. 72.  
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2.2.2. Użyta ankieta: 

Ankieta: 

a) Wskaźnik Niepełnosprawności Spowodowanej Dolegliwościami Bólowymi Części Szyjnej 
Kręgosłupa (Neck Disability Index).  

CZĘŚĆ 1 – INTENSYWNOŚĆ BÓLU CZĘŚĆ 6 – SKUPIENIE SIĘ 

□ Obecnie nie odczuwam żadnego bólu. □ Mogę się w pełni skupić, kiedy chcę, bez problemu. 

□ Obecnie ból jest bardzo łagodny. □ Mogę się w pełni skupić, kiedy chcę, z małymi 
problemami. □ Obecnie ból jest umiarkowany. □ Skupienie się, kiedy chcę, sprawia mi pewne kłopoty. 

□ Obecnie ból jest dosyć silny. □ Skupienie się, kiedy chcę, sprawia mi duże kłopoty. 

□ Obecnie ból jest bardzo silny. □ Skupienie się, kiedy chcę, sprawia mi ogromne kłopoty. 
□ Nie mogę sobie wyobrazić gorszego bólu, niż obecny. □ W ogóle nie mogę się skupić. 

CZĘŚĆ 2 – PIELĘGNACJA (MYCIE, UBIERANIE SIĘ, ITP.) CZĘŚĆ 7 – PRACA 

□ Dbam o siebie normalnie i nie wywołuje to 
dodatkowego bólu. 

□ Mogę pracować tyle, ile zechcę. 

□ Dbam o siebie normalnie, ale wywołuje to dodatkowy 
ból. 

□ Mogę wykonywać swoją normalną pracę, ale nie więcej. 

□ Pielęgnacja sprawia mi ból, jestem powolny i 
delikatny. 

□ Mogę wykonywać większość swojej normalnej pracy, ale 
nie  więcej. 

□ Potrzebuję trochę pomocy, ale większość rzeczy robię 
samodzielnie. 

□ Nie mogę wykonywać swojej normalnej pracy. 

□ Pod wszystkimi aspektami pielęgnacji 
osobistej potrzebuję codziennej pomocy. 

□ Prawie w ogóle nie mogę wykonywać żadnej pracy. 

□ Nie ubieram się, myję się z trudnością i zostaję w łóżku □ W ogóle nie mogę wykonywać żadnej pracy. 

CZĘŚĆ 3 – PODNOSZENIE PRZEDMIOTÓW CZĘŚĆ 8 – PROWADZENIE SAMOCHODU 

□ Mogę podnosić ciężkie przedmioty i nie powoduje 
to dodatkowego bólu. 

□ Nie odczuwam bólu karku podczas prowadzenia 
samochodu. 

□ Mogę podnosić ciężkie przedmioty, ale powoduje to 
dodatkowy ból. 

□ Mogę prowadzić samochód tak długo jak tylko 
chcę, ale  odczuwam delikatny ból karku 

□ Ból uniemożliwia mi podnoszenie dużych ciężarów 
z podłogi, ale mogę to zrobić, jeśli są one w 
wygodnym położeniu, np. na stole. 

□ Mogę prowadzić samochód tak długo jak tylko 
chcę, ale  odczuwam umiarkowany ból karku. 

□ Ból uniemożliwia mi podnoszenie dużych 
ciężarów, ale mogę to zrobić, jeśli średnie ciężary 
znajdują się w wygodnym położeniu. 

□ Nie mogę prowadzić samochodu tak długo jakbym 
chciał, ponieważ odczuwam umiarkowany ból karku. 

□ Mogę podnosić tylko bardzo lekkie przedmioty. 
□ Z powodu silnego bólu karku prawie w ogóle nie 
mogę prowadzić samochodu. 

□ W ogóle nie mogę niczego podnosić ani nosić. □ W ogóle nie mogę prowadzić samochodu. 

CZĘŚĆ 4 – CZYTANIE CZĘŚĆ 9 – SPANIE 
□ Mogę czytać tyle ile zechcę i nie odczuwam bólu szyi □ Nie mam problemów ze spaniem. 

□ Mogę czytać tyle ile zechcę, ale odczuwam delikatny 
ból szyi. 

□ Mam niewielkie problemy ze spaniem (mniej niż 1 godz. 
bez snu). 

□ Mogę czytać tyle ile zechcę, ale odczuwam 
umiarkowany ból szyi. 

□ Mam małe problemy ze spaniem (1-2 godz. bez snu). 

□ Nie mogę czytać tyle ile bym chciał/a, 
ponieważ odczuwam umiarkowany ból szyi. 

□ Mam średnie problemy ze spaniem (2-3 godz. bez snu). 

□ Prawie w ogóle nie mogę czytać, ponieważ 
odczuwam silny ból szyi. 

□ Mam duże problemy ze spaniem (3-5 godz. bez snu). 

□ W ogóle nie mogę czytać z powodu bólu szyi. □ Mam ogromne problemy ze spaniem (5-7 godz. bez snu). 

CZĘŚĆ 5 – BÓL GŁOWY CZĘŚĆ 10 – WYPOCZYNEK 

□ W ogóle nie odczuwam bólu głowy. 
□ Mogę brać udział we wszystkich zajęciach 
rekreacyjnych, bez odczuwania bólu szyi. 
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□ Odczuwam delikatny ból głowy, który zdarza się 
sporadycznie 

□ Mogę brać udział we wszystkich zajęciach 
rekreacyjnych, odczuwając lekki ból szyi. 

□ Odczuwam umiarkowany ból głowy, który zdarza się 
sporadycznie. 

□ Z powodu bólu szyi nie mogę brać udziału we 
wszystkich typowych dla mnie zajęciach rekreacyjnych 

□ Odczuwam umiarkowany ból głowy, który zdarza się 
często. 

□ Z powodu bólu szyi mogę brać udział tylko w kilku 
typowych dla mnie zajęciach rekreacyjnych 

□ Odczuwam silny ból głowy, który zdarza się często. 
□ Z powodu bólu szyi prawie w ogóle nie mogę brać 
udziału w typowych dla mnie zajęciach rekreacyjnych 

□ Prawie cały czas odczuwam ból głowy. 
□ W ogóle nie mogę brać udziału w 
jakichkolwiek zajęciach rekreacyjnych. 

 
Ankieta obejmowała następujące pytania, do których zostały przypisane następujące cyfry: 
 
Pytanie nr 1 – Intensywność bólu: 
1 – Obecnie nie odczuwam żadnego bólu. 
2 – Obecnie ból jest bardzo łagodny. 
3 – Obecnie ból jest umiarkowany. 
4 – Obecnie ból jest dosyć silny. 
5 – Obecnie ból jest bardzo silny. 
6 – Nie mogę sobie wyobrazić gorszego bólu, niż obecny. 
 
Pytanie nr 2 – Pielęgnacja (mycie, ubieranie się, itp.): 
1 – Dbam o siebie i nie wywołuje to dodatkowego bólu. 
2 – Dbam o siebie normalnie, ale wywołuje to dodatkowy ból. 
3 – Pielęgnacja sprawia mi ból, jestem powolny i delikatny. 
4 – Potrzebuję trochę pomocy, ale większość rzeczy robię samodzielnie. 
5 – Pod wszystkimi aspektami pielęgnacji osobistej potrzebuję codziennej pomocy. 
6 – Nie ubieram się, myję się z trudnością i zostaję w łóżku. 
 
Pytanie nr 3 – Podnoszenie przedmiotów: 
1 – Mogę podnosić ciężkie przedmioty i nie powoduje to dodatkowego bólu. 
2 – Mogę podnosić ciężkie przedmioty, ale powoduje to dodatkowy ból. 
3 – Ból uniemożliwia mi podnoszenie dużych ciężarów z podłogi, ale mogę to zrobić, jeśli są one  
w wygodnym położeniu, np. na stole. 
4 – Ból uniemożliwia mi podnoszenie dużych ciężarów, ale mogę to zrobić, jeśli  średnie ciężary 
znajdują się w wygodnym położeniu. 
5 – Mogę podnosić tylko bardzo lekkie przedmioty. 
6 – W ogóle nie mogę niczego podnosić ani nosić . 
 
Pytanie nr 4 – Czytanie: 
1 – Mogę czytać tyle ile zechcę i nie odczuwam bólu szyi. 
2 – Mogę czytać tyle ile zechcę, ale odczuwam delikatny ból szyi. 
3 – Mogę czytać tyle ile zechcę, ale odczuwam umiarkowany ból szyi. 
4 – Nie mogę czytać tyle ile bym chciał/a, ponieważ odczuwam umiarkowany ból szyi. 
5 – Prawie w ogóle nie mogę czytać, ponieważ odczuwam silny ból szyi. 
6 – W ogóle nie mogę czytać z powodu bólu szyi. 
 
 
Pytanie nr 5 – Ból głowy: 
1 – W ogóle nie odczuwam bólu głowy.  
2 – Odczuwam delikatny ból głowy, który zdarza się sporadycznie. 
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3 – Odczuwam umiarkowany ból głowy, który zdarza się sporadycznie. 
4 – Odczuwam umiarkowany ból głowy, który zdarza się często. 
5 – Odczuwam silny ból głowy, który zdarza się często.  
6 – Prawie cały czas odczuwam ból głowy. 
 
Pytanie nr 6 – Skupienie się: 
1 – Mogę się w pełni skupić, kiedy chcę, bez problemów. 
2 – Mogę się w pełni skupić, kiedy chcę, z małymi problemami. 
3 – Skupienie się, kiedy chcę, sprawia mi pewne kłopoty. 
4 – Skupienie się, kiedy chcę, sprawia mi duże kłopoty. 
5 – Skupienie się, kiedy chcę, sprawia mi ogromne kłopoty. 
6 – W ogóle nie mogę się skupić.  
 
Pytanie nr 7 – Praca: 
1 – Mogę pracować tyle, ile zechcę. 
2 – Mogę wykonywać swoją normalną pracę, ale nie więcej. 
3 – Mogę wykonywać większość swojej normalnej pracy, ale nie więcej. 
4 – Nie mogę wykonywać swojej normalnej pracy. 
5 – Prawie w ogóle nie mogę wykonywać żadnej pracy. 
6 – W ogóle nie mogę wykonywać żadnej pracy. 
 
Pytanie nr 8 – Prowadzenie samochodu: 
1 – Nie odczuwam bólu szyi podczas prowadzenia samochodu. 
2 – Mogę prowadzić samochód tak długo jak tylko chcę, ale odczuwam delikatny ból szyi. 
3 – Mogę prowadzić samochód tak długo jak tylko chcę, ale odczuwam umiarkowany ból szyi. 
4 – Nie mogę prowadzić samochodu tak długo jakbym chciał, ponieważ odczuwam umiarkowany  
ból szyi. 
5 – Z powodu silnego bólu karku prawie w ogóle nie mogę prowadzić samochodu. 
6 – W ogóle nie mogę prowadzić samochodu. 
 
Pytanie nr 9 – Spanie: 
1 – Nie mam problemów ze spaniem. 
2 – Mam niewielkie problemy ze spaniem (mniej niż 1 godz. bez snu). 
3 – Mam małe problemy ze spaniem (2-3 godz. bez snu). 
4 – Mam średnie problemy ze spaniem (2-3 godz. bez snu). 
5 – Mam duże problemy ze spaniem (3-5 godz. bez snu). 
6 – Mam ogromne problemy ze spaniem (5-7 godz. bez snu). 
 
Pytanie nr 10 – Wypoczynek: 
1 – Mogę brać udział we wszystkich zajęciach rekreacyjnych, bez odczuwania bólu szyi. 
2 – Mogę brać udział we wszystkich zajęciach rekreacyjnych, odczuwając lekki ból szyi. 
3 – Z powodu bólu szyi nie mogę brać udziału we wszystkich typowych dla mnie zajęciach 
rekreacyjnych. 
4 – Z powodu bólu szyi mogę brać udział tylko w kilku typowych dla mnie zajęciach rekreacyjnych. 
5 – Z powodu bólu szyi prawie w ogóle nie mogę brać udziału w typowych dla mnie zajęciach 
rekreacyjnych. 
6 – W ogóle nie mogę brać udziału w jakichkolwiek zajęciach rekreacyjnych. 
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3. Wyniki 

3.1. Tabela zbiorcza wszystkich pomiarów przed i po badaniu.    
Tab.3.1. – 1. Powyższa tabela przedstawia odpowiedzi badanych osób na pytania zawarte w 
ankiecie, sporządzone zarówno przed wykonaniem zabiegów jak i po zabiegach.   

Pacjent 1 2            3 4 5 6 7 8 9 10 11 12          

Rodzaj 
zabiegu 

Masaż Akupunktura Masaż i akupunktura 

Płeć  K K M K K M M M M M M K 

Wiek pacjenta l. 54 l. 30 l. 54 l. 51 l. 29 l. 42 l. 56 l. 24 l. 44 l. 33 l. 80 l. 26 

Aktywność 
zawodowa 
(Aktywny – A, 
Nieaktywny – N) 

A A A A A A A A A A N A 

 Przed     
/Po 

Przed          
/Po 

Przed              
/Po 

Przed 
/Po 

Przed 
/Po 

Przed     
/Po 

Przed 
/Po 

Przed    
/Po 

Przed         
/Po 

Przed         
/Po              

Przed         
/Po 

Przed             
/Po 

Intensywność 
bólu (pyt. 1) 

3/1 3/2 3/2 2/1 3/3 2/2 2/1 2/1 3/3 2/1 3/1 3/2 

Pielęgnacja 
(mycie, 
ubieranie się, 
itp.) (pyt. 2) 

3/1 1/1 2/1 2/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/1 1/1 

Podnoszenie 
przedmiotów 
(pyt.3) 

1/1 2/2  2/1 3/2 2/1 3/2 2/2 1/1 1/1 2/1 2/2 1/1 

Czytanie (pyt. 
4) 

3/2 2/2 3/2 2/1 3/2 2/2 2/2 2/1 2/2 2/1 2/1 2/1 

Ból głowy 
(pyt. 5) 

3/1 3/2 3/2 3/2 3/2 3/1 1/1 3/2 2/3 1/2 3/1 4/4 

Skupienie się 
(pyt. 6) 

3/2 3/3 3/2 2/1 3/3 2/1 2/1 2/1 2/1 2/2 2/2 2/1 

Praca (pyt.7) 3/2 2/2 3/3 1/1 1/1 3/1 2/2 1/1 1/1 2/1 3/2 1/1 

Prowadzenie 
samochodu 
(pyt.8) 

2/2 3/2 4/2 2/1 2/3 1/1 3/2 2/1 2/3 3/2 2/2 3/2 

Spanie (pyt. 9) 3/1 2/2 4/2 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/3 2/1 4/3 1/1 

Wypoczynek 
(pyt. 10) 

2/1 3/2 2/2 2/2 2/1 2/1 2/1 1/1 1/1 1/1 3/2 1/1 
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3.2. Charakterystyka pacjentów 
 
Struktura przedstawionych wyników badań wynika z pytań zawartych  

w kwestionariuszu ankiety wypełnionej przez osoby skarżące się na bóle w okolicy szyjnego 
odcinka kręgosłupa. 

Na wykresach przedstawione zostały wyniki uzyskanych odpowiedzi. 
 

 
Wykres 3.2. – 1. Płeć osób badanych. 
 

Wśród dwunastu badanych osób kobiety stanowiły pięć osób a mężczyźni siedem. 
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Wykres 3.2. – 2. Przedział wiekowy osób badanych. 
 

Wśród kobiet największą grupę stanowią te poniżej 30. roku życia w liczbie trzech. 
Dwie kobiety mają powyżej 50 lat. Wśród grupy kobiet brakuje takich w przedziale od 31 do 
50 lat. Najmniej liczną grupę wśród mężczyzn stanowi grupa z wiekiem poniżej 30. roku 
życia, w niej znajduje się jedna osoba. W grupie wiekowej powyżej 50. roku życia oraz  
w grupie z przedziału wiekowego 31-50 lat znajdują się po trzy osoby. 

 
Wykres 3.2. – 3. Aktywność zawodowa osób badanych. 
 

Z dwunastu ankietowanych jedenaście osób jest aktywnych zawodowo, tylko jedna 
jest emerytem. 
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3 3 3

2

3

2

3 3 3

2 2 2

1

2 2

1

3

1 1

2

3

2

1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Intensywność bólu
Przed zabiegiem Po zabiegach

3

1

2 2

1 1

2

1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pielęgnacja (mycie, 
ubieranie się, itp.)

Przed zabiegami Po zabiegach

 
 
 
 
 
 
1 – Obecnie nie odczuwam żadnego bólu. 
2 – Obecnie ból jest bardzo łagodny. 
3 – Obecnie ból jest umiarkowany. 
4 – Obecnie ból jest dosyć silny. 
5 – Obecnie ból jest bardzo silny. 
6 – Nie mogę sobie wyobrazić gorszego  
      bólu, niż obecny. 

 

 
 
 
 
Wykres 3.2. – 4. Intensywność bólu ankietowanych. Wyniki przed rozpoczęciem  
i po zakończeniu badań. 
 

Wśród trzech ankietowanych nie nastąpiła poprawa w odczuwaniu bólu,  
u pozostałych nastąpiła poprawa, w tym u dwójki badanych aż o dwie pozycje.  

 

 

1 – Dbam o siebie i nie wywołuje  
to dodatkowego bólu. 
2 – Dbam o siebie normalnie, 
 ale wywołuje to dodatkowy ból. 
3 – Pielęgnacja sprawia mi ból, jestem 
powolny i delikatny. 
4 – Potrzebuję trochę pomocy,  
ale większość rzeczy robię samodzielnie. 
5 – Pod wszystkimi aspektami pielęgnacji 
osobistej potrzebuję codziennej pomocy. 
6 – Nie ubieram się, myję się z trudnością  
i zostaję w łóżku. 
  

 
 
Wykres 3.2. – 5. Dolegliwości szyjnego odcinka kręgosłupa a pielęgnacja ciała. 
 

Aż osiem osób ankietowanych nie widziało poprawy w tym aspekcie. Cztery osoby 
czuły poprawę, a jedna z nich o dwa punkty. 
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Czytanie

Przed zabiegami Po zabiegach

 
1 – Mogę podnosić ciężkie przedmioty  
i nie powoduje to dodatkowego bólu. 
2 – Mogę podnosić ciężkie przedmioty,  
ale powoduje to dodatkowy ból. 
3 – Ból uniemożliwia mi podnoszenie 
dużych ciężarów z podłogi, ale mogę  
to zrobić, jeśli są one w wygodnym 
położeniu, np. na stole. 
4 – Ból uniemożliwia mi podnoszenie 
dużych ciężarów, ale mogę to zrobić, jeśli  
średnie ciężary znajdują się w wygodnym 
położeniu. 
5 – Mogę podnosić tylko bardzo lekkie  
przedmioty. 
6 – W ogóle nie mogę niczego podnosić  
ani nosić.  

 
Wykres 3.2. – 6. Ból w szyjnym odcinku kręgosłupa a podnoszenie ciężkich przedmiotów. 
 

Siedem osób ankietowanych nie odczuło poprawy po zabiegach, pięć osób poprawiło 
swoje wyniki o jedną pozycję. 
 

 

1 – Mogę czytać tyle ile zechcę i nie 
odczuwam bólu szyi. 
2 – Mogę czytać tyle ile zechcę,  
ale odczuwam delikatny ból szyi. 
3 – Mogę czytać tyle ile zechcę,  
ale odczuwam umiarkowany ból szyi. 
4 – Nie mogę czytać tyle ile bym chciał/a, 
ponieważ odczuwam umiarkowany ból szyi. 
5 – Prawie w ogóle nie mogę czytać, 
ponieważ odczuwam silny ból szyi. 
6 – W ogóle nie mogę czytać z powodu bólu 
szyi. 
 

Wykres 3.2. – 7. Dolegliwości szyjnego odcinka kręgosłupa spowodowane czytaniem.  
 

Cztery ankietowane osoby nie odczuły żadnej poprawy, osiem zauważyło poprawę  
o jeden punkt.  
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1 – W ogóle nie odczuwam bólu głowy.  
2 – Odczuwam delikatny ból głowy, 
który zdarza się sporadycznie. 
3 – Odczuwam umiarkowany ból 
głowy, który zdarza się sporadycznie. 
4 – Odczuwam umiarkowany ból 
głowy, który zdarza się często. 
5 – Odczuwam silny ból głowy, który 
zdarza się często. 
6 – Prawie cały czas odczuwam ból 
głowy. 

 
 
Wykres 3.2. – 8. Ból głowy spowodowany dolegliwościami szyjnego odcinka kręgosłupa.  
 

Tylko dwie osoby nie zauważyły zmian po przeprowadzonych zabiegach, osiem osób 
zauważyło poprawę w tym trzy z nich o dwie pozycje.  

Dwie osoby odczuły pogorszenie – jedna z nich przed rozpoczęciem zabiegów nie 
odczuwała bólów głowy, po zabiegach zaczęła czuć umiarkowany ból.   

 
 
 
 

1 – Mogę się w pełni skupić, kiedy 
chcę, bez problemów. 
2 – Mogę się w pełni skupić, kiedy 
chcę, z małymi problemami. 
3 – Skupienie się, kiedy chcę, 
sprawia mi pewne kłopoty. 
4 – Skupienie się, kiedy chcę, 
sprawia mi duże kłopoty. 
5 – Skupienie się, kiedy chcę, 
sprawia mi ogromne kłopoty. 
6 – W ogóle nie mogę się skupić.   

 
 

Wykres 3.2. – 9. Skupienie się przy dolegliwościach związanych z odcinkiem szyjnym 
kręgosłupa. 

Czterech ankietowanych nie zauważyło poprawy, osiem osób odczuło poprawę  
o jedną pozycję w ankiecie.  
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1 – Mogę pracować tyle, ile zechcę. 
2 – Mogę wykonywać swoją normalną 
pracę, ale nie więcej. 
3 – Mogę wykonywać większość swojej 
normalnej pracy, ale nie więcej. 
4 – Nie mogę wykonywać swojej 
normalnej pracy. 
5 – Prawie w ogóle nie mogę wykonywać 
żadnej pracy. 
6 – W ogóle nie mogę wykonywać 
żadnej pracy. 

 
 
Wykres 3.2. – 10. Dolegliwości okolic odcinka szyjnego kręgosłupa i ich wpływ na pracę. 
 

Ośmiu badanych nie odczuło poprawy po wykonanych zabiegach, cztery osoby czuło 
poprawę w tym jeden o dwa punkty. 

 
 
 
1 – Nie odczuwam bólu szyi podczas 
prowadzenia samochodu. 
2 – Mogę prowadzić samochód tak długo 
jak tylko chcę, ale odczuwam delikatny  
ból szyi. 
3 – Mogę prowadzić samochód tak długo 
jak tylko chcę, ale odczuwam 
umiarkowany ból szyi. 
4 – Nie mogę prowadzić samochodu tak 
długo jakbym chciał, ponieważ odczuwam 
umiarkowany ból szyi. 
5 – Z powodu silnego bólu karku prawie  
w ogóle nie mogę prowadzić samochodu. 
6 – W ogóle nie mogę prowadzić 
samochodu. 

 
 
 
Wykres 3.2. – 11. Wpływ prowadzenia samochodu na dolegliwości okolic szyjnego odcinka 
kręgosłupa. 
 

Tylko trzy osoby nie odczuły zmian dzięki zabiegom, siedem osób odczuło poprawę  
o jedną pozycję, zaś jedna osoba o dwie pozycje. 

Jedna osoba zauważyła zwiększone dolegliwości.  
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1 – Nie mam problemów ze spaniem. 
2 – Mam niewielkie problemy  
ze spaniem (mniej niż 1 godz. bez snu). 
3 – Mam małe problemy ze spaniem  
(2-3 godz. bez snu). 
4 – Mam średnie problemy ze spaniem 
(2-3 godz. bez snu). 
5 – Mam duże problemy ze spaniem  
(3-5 godz. bez snu). 
6 – Mam ogromne problemy  
ze spaniem (5-7 godz. bez snu). 

 

 
Wykres 3.2. – 12. Sen a dolegliwości związane z odcinkiem szyjnym kręgosłupa.  

 
Ośmiu badanych nie zauważyło pozytywnych zmian, u czterech osób nastąpiła poprawa,  

w tym u dwóch o 2 stopnie. 
 
 
1 – Mogę brać udział we wszystkich zajęciach 
rekreacyjnych, bez odczuwania bólu szyi. 
2 – Mogę brać udział we wszystkich zajęciach 
rekreacyjnych, odczuwając lekki ból szyi. 
3 – Z powodu bólu szyi nie mogę brać udziału 
we wszystkich typowych dla mnie zajęciach 
rekreacyjnych. 
4 – Z powodu bólu szyi mogę brać udział tylko  
w kilku typowych dla mnie zajęciach 
rekreacyjnych. 
5 – Z powodu bólu szyi prawie w ogóle nie mogę 
brać udziału w typowych dla mnie zajęciach 
rekreacyjnych. 
6 – W ogóle nie mogę brać udziału  
w jakichkolwiek zajęciach rekreacyjnych.  

 
Wykres 3.2. – 13. Wpływ dolegliwości związanych z okolicami szyjnego odcinka kręgosłupa  
na zajęcia rekreacyjne. 

 
Pięciu badanych wykazało brak poprawy, u siedmiu osób nastąpiła poprawa  

o jedną pozycję. 
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3.3. Wyniki osób badanych metodą masażu. 
 

Tab. 3.3. – 1. – Porównanie wyników pacjentów, którzy poddali się zabiegom masażu. Wyniki 
przed zabiegami i po zabiegach. 
 

 Pacjent 1 Pacjent 2 Pacjent 3 Pacjent 4 

 Przed/Po Przed/Po Przed/Po Przed/Po 

Intensywność bólu 3/1 3/2 3/2 2/1 

Pielęgnacja (mycie, ubieranie się, itp.) 3/1 1/1 2/1 2/1 

Podnoszenie przedmiotów 1/1 2/2 2/1 3/2 

Czytanie 3/2 2/2 3/2 2/1 

Ból głowy 3/1 3/2 3/2 3/2 

Skupienie się 3/2 3/3 3/2 2/1 

Praca 3/2 2/2 3/3 1/1 

Prowadzenie samochodu 2/2 3/2 4/2 2/1 

Spanie  3/1 2/2 4/2 1/1 

Wypoczynek 2/1 3/2 2/2 2/2 

 
 

U wszystkich osób badanych nastąpiła poprawa w większym  
lub mniejszym stopniu lub ich stan pozostał bez zmian. Osoby, u których był stosowany 
zabieg masażu, w ankietach uzupełnianych po zakończonych zabiegach, nie występowało 
pogorszenie w żadnym aspekcie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wykres 3.3. – 1. Badane parametry przed i po terapii masażem, pacjent 1. 
 
Pierwszy pacjent poddany zabiegom masażu nie odczuł pogorszenia w żadnym 

aspekcie. Tylko w jednym punkcie nie odczuł zmiany. Nie miał dolegliwości związanych  
z podnoszeniem przedmiotów przed zabiegami i to się nie zmieniło również po.  
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Wykres 3.3. – 2. Badane parametry przed i po terapii masażem, pacjent 2. 
 
Drugi pacjent, na którym przeprowadzono zabiegi masażu nie odczuł pogorszenia  

w żadnym elemencie. Jedynie pytanie nr 6 o związek bólu głowy i skupienie się nie przyniosło 
poprawy i pozostało na dosyć wysokim poziomie. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykres 3.3. – 3. Badane parametry przed i po terapii masażem, pacjent 3. 
 
Trzeciemu pacjentowi poprawiło się niemal na każdym polu. Jedynie ból głowy, który 

był umiarkowany, ale pojawiał się często nie został złagodzony.  
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Wykres 3.3. – 4. Badane parametry przed i po terapii masażem, pacjent 4.  
 
Czwarta badana osoba podobnie jak trzy pozostałe nie zauważyły pogorszenia w 

żadnym aspekcie. Aż w siedmiu dziedzinach nastąpiła poprawa.  
 

 

3.4. Wyniki osób badanych metodą akupunktury. 
 
 
Tab. 3.4. – 1. – Porównanie wyników pacjentów, którzy poddali się zabiegom akupunktury. 
Wyniki przed zabiegami i po zabiegach. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
U osób w grupie poddanych terapii akupunkturą, u jednej osoby nastąpiło 

pogorszenie dolegliwości bólowych kręgosłupa szyjnego, podczas prowadzenia samochodu.  
 
 

 Pacjent 5 Pacjent 6 Pacjent 7 Pacjent 8 

 Przed/Po Przed/Po Przed/Po Przed/Po 

Intensywność bólu 3/3 2/2 2/1 2/1 

Pielęgnacja (mycie, ubieranie się, itp.) 1/1 1/1 1/1 1/1 

Podnoszenie przedmiotów 2/1 3/2 2/2 1/1 

Czytanie 3/2 2/2 2/2 2/1 

Ból głowy 3/2 3/1 1/1 3/2 

Skupienie się 3/3 2/1 2/1 2/1 

Praca 1/1 3/1 2/2 1/1 

Prowadzenie samochodu 2/3 1/1 3/2 2/1 

Spanie  1/1 1/1 1/1 1/1 

Wypoczynek 2/1 2/1 2/1 1/1 
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Wykres 3.4. – 1. Badane parametry przed i po terapii akupunktury, pacjent 5.                

  
Parametr, ból karku uległ zaostrzeniu. W czterech parametrach nastąpiła poprawa  

a w pozostałych pięciu nie nastąpiła zmiana.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wykres 3.4. – 2. Badane parametry przed i po terapii akupunktury, pacjent 6.                 
U pacjenta w aż czterech przypadkach poprawiło się na tyle,  

że po zabiegach nie odczuwał dolegliwości. W żadnym aspekcie badany nie odczuł 
pogorszenia. 
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Wykres 3.4. – 3. Badane parametry przed i po terapii akupunktury, pacjent 7.                 
 
Pacjent odczuwał dolegliwości bólowe okolic szyjnego odcinka kręgosłupa, ale nie 

cierpiał z tego powodu najbardziej i nie była to jego główna dolegliwość. Jednak poprawa 
nastąpiła w aż czterech aspektach. Najważniejsze to brak odczuwania bólu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykres 3.4. – 4. Badane parametry przed i po terapii akupunktury, pacjent 8.                 
 
U pacjenta nastąpiła poprawa w pięciu aspektach. Po zakończonych badaniach 

prawie na żadnym polu nie odczuwał dolegliwości bólowych. Jedynie ból głowy był 
odczuwany, ale tu też nastąpiła poprawa. 
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3.5. Wyniki osób badanych metodą masażu i akupunktury. 
 
Tab. 3.5. – 1. – Porównanie wyników pacjentów, którzy poddali się zabiegom masażu  
i akupunktury. Wyniki przed zabiegami i po zabiegach. 
 

 Pacjent 9 Pacjent 10 Pacjent 11 Pacjent 12 

 Przed/Po Przed/Po Przed/Po Przed/Po 

Intensywność bólu 3/3 2/1 3/1 3/2 

Pielęgnacja (mycie, ubieranie się, itp.) 1/1 1/1 2/1 1/1 

Podnoszenie przedmiotów 1/1 2/1 2/2 1/1 

Czytanie 2/2 2/1 2/1 2/1 

Ból głowy 2/3 1/2 3/1 4/4 

Skupienie się 2/1 2/2 2/2 2/1 

Praca 1/1 2/1 3/2 1/1 

Prowadzenie samochodu 2/3 3/2 2/2 3/2 

Spanie  3/3 2/1 4/3 1/1 

Wypoczynek 2/1 1/1 3/2 1/1 

 
Dwie osoby mające zabiegi masażu i akupunktury odczuły pogorszenie po zabiegach. 

W obu przypadkach pogorszenie dotyczyło bólu głowy.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wykres 3.5. – 1. Badane parametry przed i po terapii masażu i akupunktury,  
pacjent 9.                 
 
Pacjent z najmniejszymi efektami terapeutycznymi. Aż w dwóch aspektach nastąpiło 

pogorszenie objawów. Objawy zmniejszyły się natomiast tylko w trzech czynnikach. 
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Wykres 3.5. – 2. Badane parametry przed i po terapii masażu i akupunktury,  
pacjent 10.       

 
Pacjent zauważył pogorszenie, jeśli chodzi o ból głowy. Przed rozpoczęciem badań  

nie odczuwał dolegliwości, po zabiegach zaczął odczuwać delikatny ból głowy. Poza tym  
w aż sześciu przypadkach nastąpiła poprawa.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wykres 3.5. – 3. Badane parametry przed i po terapii masażu i akupunktury,  
pacjent 11.                 
 
Pacjent zauważył poprawę w aż siedmiu aspektach, gdy w trzech nie odczuł zmian. 

Wyraźną poprawę widać w intensywności bólu – na początku ból był umiarkowany,  
by po zakończonych zabiegach pacjent mógł stwierdzić brak dolegliwości. 
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Wykres 3.5. – 4. Badane parametry przed i po terapii masażu i akupunktury,    
pacjent 12.                 

 
W tym przypadku uwagę przykuwa duża intensywność bólu głowy  

i brak efektów po zakończonej terapii. Pacjent wykazał cztery przypadki poprawy, na żadnym 
polu nie było pogorszenia. 

 
 

3.6. Porównanie wyników trzech grup z wyszczególnieniem 
wszystkich badanych parametrów.  

 
Tab. 3.6. – 1. – Porównanie wyników pierwszego parametru – Intensywność bólu. 

 

Badane grupy Zsumowana 
różnica 
pacjentów 
przed/po 

Badane 
osoby 

Przed Po  Różnica przed/po 

Masaż 5 Pacjent 1 3 1 2 

Pacjent 2 3 2 1 

Pacjent 3 3 2 1 

Pacjent 4 2 1 1 

Akupunktura 2 Pacjent 5 3 3 0 

Pacjent 6 2 2 0 

Pacjent 7 2 1 1 

Pacjent 8 2 1 1 

Masaż  
i akupunktura 

4 Pacjent 9 3 3 0 

Pacjent 10 2 1 1 

Pacjent 11 3 1 2 

Pacjent 12 3 2 1 
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Tab. 3.6. – 2. – Porównanie wyników drugiego parametru - Pielęgnacja.  

 
 
Tab. 3.6. – 3. – Porównanie wyników trzeciego parametru – Podnoszenie przedmiotów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Badane grupy Zsumowana 
różnica 
pacjentów 
przed/po 

Badane 
osoby 

Przed Po  Różnica przed/po 

Masaż 4 Pacjent 1 3 1 2 

Pacjent 2 1 1 0 

Pacjent 3 2 1 1 

Pacjent 4 2 1 1 

Akupunktura 0 Pacjent 5 1 1 0 

Pacjent 6 1 1 0 

Pacjent 7 1 1 0 

Pacjent 8 1 1 0 

Masaż  
i akupunktura 

1 Pacjent 9 1 1 0 

Pacjent 10 1 1 0 

Pacjent 11 2 1 1 

Pacjent 12 1 1 0 

Badane grupy Zsumowana 
różnica 
pacjentów 
przed/po 

Badane 
osoby 

Przed  Po  Różnica przed/po 

Masaż 2 Pacjent 1 1 1 0 

Pacjent 2 2 2 0 

Pacjent 3 2 1 1 

Pacjent 4 3 2 1 

Akupunktura 2 Pacjent 5 2 1 1 

Pacjent 6 3 2 1 

Pacjent 7 2 2 0 

Pacjent 8 1 1 0 

Masaż  
i akupunktura 
 

1 Pacjent 9 1 1 0 

Pacjent 10 2 1 1 

Pacjent 11 2 2 0 

Pacjent 12 1 1 0 
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Tab. 3.6. – 4. – Porównanie wyników czwartego parametru - Czytanie. 

 
Tab. 3.6. – 5. – Porównanie wyników piątego parametru – Ból głowy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Badane grupy Zsumowana 
różnica 
pacjentów 
przed/po 

Badane 
osoby 

Przed Po  Różnica przed/po 

Masaż 3 Pacjent 1 3 2 1 

Pacjent 2 2 2 0 

Pacjent 3 3 2 1 

Pacjent 4 2 1 1 

Akupunktura 4 Pacjent 5 3 2 1 

Pacjent 6 2 1 1 

Pacjent 7 2 1 1 

Pacjent 8 2 1 1 

Masaż  
i akupunktura 

1 Pacjent 9 2 2 0 

Pacjent 10 2 2 0 

Pacjent 11 2 2 0 

Pacjent 12 2 1 1 

Badane grupy Zsumowana 
różnica 
pacjentów 
przed/po 

Badane 
osoby 

Przed  Po Różnica przed/po 

Masaż 5 Pacjent 1 3 1 2 

Pacjent 2 3 2 1 

Pacjent 3 3 2 1 

Pacjent 4 3 2 1 

Akupunktura 4 Pacjent 5 3 2 1 

Pacjent 6 3 1 2 

Pacjent 7 1 1 0 

Pacjent 8 3 2 1 

Masaż  
i akupunktura 

0 Pacjent 9 2 3 -1 

Pacjent 10 1 2 -1 

Pacjent 11 3 1 2 

Pacjent 12 4 4 0 
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Tab. 3.6. – 6. – Porównanie wyników szóstego parametru – Skupienie się. 

 
Tab. 3.6. – 7. – Porównanie wyników siódmego parametru – Praca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Badane grupy Zsumowana 
różnica 
pacjentów 
przed/po 

Badane 
osoby 

Przed  Po Różnica przed/po 

Masaż 3 Pacjent 1 3 2 1 

Pacjent 2 3 3 0 

Pacjent 3 3 2 1 

Pacjent 4 2 1 1 

Akupunktura 3 Pacjent 5 3 3 0 

Pacjent 6 2 1 1 

Pacjent 7 2 1 1 

Pacjent 8 2 1 1 

Masaż  
i akupunktura 

2 Pacjent 9 2 1 1 

Pacjent 10 2 2 0 

Pacjent 11 2 2 0 

Pacjent 12 2 1 1 

Badane grupy Zsumowana 
różnica 
pacjentów 
przed/po 

Badane 
osoby 

Przed  Po Różnica przed/po 

Masaż 1 Pacjent 1 3 2 1 

Pacjent 2 2 2 0 

Pacjent 3 3 3 0 

Pacjent 4 1 1 0 

Akupunktura 2 Pacjent 5 1 1 0 

Pacjent 6 3 1 2 

Pacjent 7 2 2 0 

Pacjent 8 1 1 0 

Masaż  
i akupunktura 

2 Pacjent 9 1 1 0 

Pacjent 10 2 1 1 

Pacjent 11 3 2 1 

Pacjent 12 1 1 0 
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Tab. 3.6. – 8. – Porównanie wyników ósmego parametru – Prowadzenie samochodu. 

 
Tab. 3.6. – 9. – Porównanie wyników dziewiątego parametru – Spanie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Badane grupy Zsumowana 
różnica 
pacjentów 
przed/po 

Badane 
osoby 

Przed  Po  Różnica przed/po 

Masaż 4 Pacjent 1 2 2 0 

Pacjent 2 3 2 1 

Pacjent 3 4 2 2 

Pacjent 4 2 1 1 

Akupunktura 1 Pacjent 5 2 3 -1 

Pacjent 6 1 1 0 

Pacjent 7 3 2 1 

Pacjent 8 2 1 1 

Masaż  
i akupunktura 

1 Pacjent 9 2 3 -1 

Pacjent 10 3 2 1 

Pacjent 11 2 2 0 

Pacjent 12 3 2 1 

Badane grupy Zsumowana 
różnica 
pacjentów 
przed/po 

Badane 
osoby 

Przed Po Różnica przed/po 

Masaż 4 Pacjent 1 3 1 2 

Pacjent 2 2 2 0 

Pacjent 3 4 2 2 

Pacjent 4 1 1 0 

Akupunktura 0 Pacjent 5 1 1 0 

Pacjent 6 1 1 0 

Pacjent 7 1 1 0 

Pacjent 8 1 1 0 

Masaż  
i akupunktura 

2 Pacjent 9 3 3 0 

Pacjent 10 2 1 1 

Pacjent 11 4 3 1 

Pacjent 12 1 1 0 
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Tab. 3.6. – 10. – Porównanie wyników dziesiątego parametru – Wypoczynek. 

Badane grupy Zsumowana 
różnica 
pacjentów 
przed/po 

Badane 
osoby 

Przed  Po Różnica przed/po 

Masaż 2 Pacjent 1 2 1 1 

Pacjent 2 3 2 1 

Pacjent 3 2 2 0 

Pacjent 4 2 2 0 

Akupunktura 3 Pacjent 5 2 1 1 

Pacjent 6 2 1 1 

Pacjent 7 2 1 1 

Pacjent 8 1 1 0 

Masaż  
i akupunktura 

2 Pacjent 9 2 1 1 

Pacjent 10 1 1 0 

Pacjent 11 3 2 1 

Pacjent 12 1 1 0 

 
 
 
 
Tab. 3.6. – 11. – Porównanie wyników grup badanych wszystkich parametrów przed  
i po zabiegach.   

 
 

Badane parametry Badane grupy 

 Masaż Akupunktura Masaż i akupunktura   
 
 
 
 

Intensywność bólu 5 2 4 

Pielęgnacja (mycie, ubieranie się, itp.) 4 0 1 

Podnoszenie przedmiotów 2 2 1 

Czytanie 3 4 1 

Ból głowy 5 4 0 

Skupienie się 3 3 2 

Praca 1 2 2 

Prowadzenie samochodu 4 0 1 

Spanie  4 1 2 

Wypoczynek 2 3 2 
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Wykres 3.6. – 1. Różnica wyników wszystkich badanych z podziałem na badane grupy  
z wyszczególnionymi parametrami.  
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4. Wnioski 
 

Badanie miało na celu ocenę wpływu akupunktury i masażu na dolegliwości związane  
z odcinkiem szyjnym kręgosłupa. Zabiegi wykonywane były na wybranej grupie 12 osób  
przez 70 dni, to znaczy jedna osoba miała wykonywany zabieg raz na tydzień. Wszystkie 
osoby biorące udział w badaniu miały za zadanie wypełnić ankietę przed rozpoczęciem oraz 
tuż po zakończeniu zabiegów. Porównywano wpływ dolegliwość bólowych odcinka szyjnego 
kręgosłupa na czynności życiowe za pomocą Kwestionariusza Oswestry – Wskaźnik 
Niepełnosprawności Spowodowanej Dolegliwościami Bólowymi Części Szyjnej Kręgosłupa 
(Neck Disability Index). 

 
Wszyscy badani zgłaszali dolegliwości okolic odcinka szyjnego kręgosłupa. Według 

autora najbardziej miarodajnym parametrem dla oceny skuteczności przeprowadzonych 
badań był parametr pierwszy, czyli intensywność bólu w górnym odcinku kręgosłupa 
szyjnego. Intensywność bólu wśród osób badanych była albo umiarkowana albo bardzo 
łagodna. U żadnego z badanych nie nastąpiło pogorszenie. U dwóch odczuwalna 
intensywność bólu pozostała bez zmian. U pozostałych badanych nastąpiła poprawa. 
Pozostałe parametry uległy poprawie lub pozostały bez zmian. Wyjątkiem są trzej badani,  
u których wystąpiło pogorszenie w parametrze: „Prowadzenie samochodu” (u jednej) oraz 
„Ból głowy” (u dwóch). Pozostałe parametry u tych osób uległy poprawie lub pozostały bez 
zmian. 
  
  W parametrze: 

• intensywność bólu, najwyraźniej poprawił się w grupie, na której przeprowadzane 
były zabiegi masażu; 

• pielęgnacja ciała, pacjenci z wykonywanymi zabiegami akupunktury nie odczuli 
poprawy, ponieważ nie odczuwali w tym względzie żadnych dolegliwości. 
Najistotniejsze jest to, że we wszystkich grupach w tym parametrze nie wystąpiło 
zaostrzenie.   

• podnoszenie przedmiotów, najwięcej poprawy było wśród pacjentów, na których 
przeprowadzono zabiegi masażu oraz zabiegi akupunktury; 

• czytanie, najwięcej plusów było w grupie z zabiegami akupunktury; 

• ból głowy, największą poprawę zauważyli pacjenci badani metodą masażu. W grupie, 
w której zastosowano akupunkturę i masaż dwie osoby odczuły pogorszenie  
o jeden stopień, u jednej nie uległ on zmianie, a u jednej nastąpiła poprawa;  

• skupienie się, największą poprawę zgłaszali pacjenci, u których zastosowano masaż 
oraz akupunkturę; 

• praca, najbardziej wyraźną poprawę zauważono w grupie z zabiegami akupunktury 
oraz z zabiegami masażu i akupunktury; 

• prowadzenie samochodu, najwięcej poprawy zauważyli pacjenci, u których 
zastosowano masaż. U jednej osoby z grupy, w której zastosowano akupunkturę, 
nastąpiło pogorszenie;  

• spanie, najwięcej korzyści przyniósł grupie z zabiegami masażu; 

• wypoczynek, największą poprawę odczuli pacjenci z grupy, u której zastosowano 
zabiegi akupunktury. 
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Każda z zastosowanych metod terapeutycznych przyniosła zauważalne korzyści 
prozdrowotne. Z obserwacji autora wynika, że osoby, na których były przeprowadzane 
zabiegi masażu odczuwały rozluźnienie napiętych mięśni podczas i zaraz po masażu. U osób 
poddawanych zabiegom akupunktury proces rozluźniania napiętych struktur przebiegał 
dłużej i czuli poprawę lub ulgę w bólu dopiero po kilku zabiegach.       
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5. Dyskusja 
    

Dolegliwości związane z odcinkiem szyjnym kręgosłupa są coraz powszechniejsze. 
Literatura tematu opisuje różnorodne przyczyny powodujące dolegliwości ze strony szyjnego 
odcinka kręgosłupa. Wielość zespołów bólowych, ich nawracający charakter  
i stałość bólu w przypadkach przewlekłych, jest problemem będącym przedmiotem badań  
i poszukiwania skutecznej diagnostyki i leczenia.  

 
Na grupie 123 pacjentów z dolegliwościami bólowymi szyi wykonano zabiegi 

akupunktury z grupą kontrolną. Zastosowano 5 sesji zabiegowych w ciągu trzech tygodni  
i zauważono polepszenie jakości życia badanych oraz zmniejszenie odczuwania 
intensywności bólu. Opisane wyżej korzyści zabiegów zauważono w grupie leczonej 
akupunkturą53, co jest zbieżne z wynikami tejże pracy. 

 
Wpływem masażu leczniczego w zmianach zwyrodnieniowych szyjnego odcinka 

kręgosłupa zajęła się polska grupa naukowców. Wykazano, że masaż leczniczy zmniejsza 
dolegliwości szyjnego odcinka kręgosłupa, a także pozytywnie oddziałuje na stan 
psychofizyczny pacjentów, co może wpływać na poprawę jakości życia54. Uzyskane wyniki 
potwierdzają powyższe. 

 
 W 2004 r. zostało przeprowadzone badanie wpływu akupunktury na redukcję bólu  

w odcinku szyjnym, bólu barku i związane z tym bóle głowy. W badaniu wzięło udział 24 
kobiet w wieku od 36 do 56 lat, pracujących jako urzędniczki i cierpiących na dolegliwości 
szyi i barku przez okres od 3 do 21 lat. Pacjentki zostały poddane 10 zabiegom w ciągu 3-4 
tygodni. Każdy zabieg trwał 45 minut. Badanie dowiodło, że akupunktura jest skutecznym 
zabiegiem krótkookresowym w leczeniu pacjentów z chronicznym bólem odcinka szyjnego 
kręgosłupa, jednak dowody na długookresowe skutki są ograniczone. Zwiększa ona zdolność 
ruchową, redukując ból związany z ruchem. Najlepsze efekty akupunktura przyniosła u osób 
z bólami mięśniowo-powięziowymi i u tych, którzy cierpieli na bóle dłużej niż  
5 lat55.  

 
 

 

5.1. Podsumowanie. 
 Analiza cytowanego piśmiennictwa oraz wyniki przeprowadzonego eksperymentu 

wskazują, że zarówno akupunktura jak i masaż korzystnie wpływają na dolegliwości 
obszaru odcinka szyjnego kręgosłupa oraz polepszają komfort życia.    

                                                           
53 J. Vas, E. Perea-Milla, C. Mendez, C.S. Navarro, J.M. Leon Rubio, M. Brioso, I. G. Obrero, Efficacy and 
safety of acupuncture for chronic uncomplicated neck pain: A randomised controlled study, Pain 2006 
Dec str.245-255. 
54 K. Kassolik, W. Andrzejewski i wsp. Masaż leczniczy w zmianach zwyrodnieniowych szyjnego 
odcinka kręgosłupa, Kwartalnik Fizjoterapia, Wrocław 2005, 13(4): 53-60. 
55 D. He i wsp. Effect of acupuncture treatment on chronić neck and shoulder pain in sedentary female 
workers: a 6-month and 3-year follow-up study. Pain 2004, 109, 299-300.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304395906003605
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7. Spisy rycin, wykresów i tabel. 

7.1.  Spis rycin. 
1. Ryc. 1.2.–1. Kręgosłup człowieka. Widok z tyłu i z lewej strony. 
2. Ryc. 1.2.–2. Okolica szyjna przednia. 
3. Ryc. 1.3–1. Odcinek szyjny kręgosłupa. Widok z przodu. 
4. Ryc. 1.3.–2. Odcinek szyjny kręgosłupa. Widok z przodu. 
5. Ryc. 1.3.-3. Kręg szczytowy. Widok z góry. 
6. Ryc. 1.3.–4. Kręg obrotowy. Widok z góry.  

 

7.2. Spis wykresów. 
1. Wykres 3.2. – 1. Płeć osób badanych. 
2. Wykres 3.2. – 2. Przedział wiekowy osób badanych. 
3. Wykres 3.2. – 3. Aktywność zawodowa osób badanych. 
4. Wykres 3.2. – 4. Intensywność bólu ankietowanych. Wyniki przed rozpoczęciem  

i po zakończeniu badań. 
5. Wykres 3.2. – 5. Dolegliwości szyjnego odcinka kręgosłupa a pielęgnacja ciała. 
6. Wykres 3.2. – 6. Ból w szyjnym odcinku kręgosłupa a podnoszenie ciężkich 

przedmiotów. 
7. Wykres 3.2. – 7. Dolegliwości szyjnego odcinka kręgosłupa spowodowane czytaniem. 
8. Wykres 3.2. – 8. Ból głowy spowodowany dolegliwościami szyjnego odcinka 

kręgosłupa. 
9. Wykres 3.2. – 9. Skupienie się przy dolegliwościach związanych z odcinkiem szyjnym 

kręgosłupa. 
10. Wykres 3.2. – 10. Dolegliwości okolic odcinka szyjnego kręgosłupa i ich wpływ  

na pracę. 
11. Wykres 3.2. – 11. Wpływ prowadzenia samochodu na dolegliwości okolic szyjnego 

odcinka kręgosłupa. 
12. Wykres 3.2. – 12. Sen a dolegliwości związane z odcinkiem szyjnym kręgosłupa.  
13. Wykres 3.2. – 13. Wpływ dolegliwości związanych z okolicami szyjnego odcinka 

kręgosłupa na zajęcia rekreacyjne. 
14. Wykres 3.3. – 1. Pacjent 1. 
15. Wykres 3.3. – 2. Pacjent 2. 
16. Wykres 3.3. – 3. Pacjent 3. 
17. Wykres 3.3. – 4. Pacjent 4. 
18. Wykres 3.4. – 1. Pacjent 5. 
19. Wykres 3.4. – 2. Pacjent 6. 
20. Wykres 3.4. – 3. Pacjent 7. 
21. Wykres 3.4. – 4. Pacjent 8. 
22. Wykres 3.5. – 1. Pacjent 9. 
23. Wykres 3.5. – 2. Pacjent 10. 
24. Wykres 3.5. – 3. Pacjent 11. 
25. Wykres 3.5. – 4. Pacjent 12. 
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7.3. Spis tabel. 
1. Tab.3.1. – 1. Powyższa tabela przedstawia odpowiedzi badanych osób na pytania 

zawarte w ankiecie, sporządzone zarówno przed wykonaniem zabiegów jak i po 
zabiegach. 

2. Tab. 3.3. – 1. – Porównanie wyników pacjentów, którzy poddali się zabiegom masażu. 
Wyniki przed zabiegami i po zabiegach. 

3. Tab. 3.4. – 1. – Porównanie wyników pacjentów, którzy poddali się zabiegom 
akupunktury. Wyniki przed zabiegami i po zabiegach. 

4. Tab. 3.5. – 1. – Porównanie wyników pacjentów, którzy poddali się zabiegom masażu  
i akupunktury. Wyniki przed zabiegami i po zabiegach. 

5. Tab. 3.6. – 1. – Porównanie wyników pierwszego parametru – Intensywność bólu. 
6. Tab. 3.6. – 2. – Porównanie wyników drugiego parametru - Pielęgnacja.  
7. Tab. 3.6. – 3. – Porównanie wyników trzeciego parametru – Podnoszenie 

przedmiotów. 
8. Tab. 3.6. – 4. – Porównanie wyników czwartego parametru - Czytanie. 
9. Tab. 3.6. – 5. – Porównanie wyników piątego parametru – Ból głowy. 
10. Tab. 3.6. – 6. – Porównanie wyników szóstego parametru – Skupienie się. 
11. Tab. 3.6. – 7. – Porównanie wyników siódmego parametru – Praca. 
12. Tab. 3.6. – 8. – Porównanie wyników ósmego parametru – Prowadzenie samochodu. 
13. Tab. 3.6. – 9. – Porównanie wyników dziewiątego parametru – Spanie.  
14. Tab. 3.6. – 10. – Porównanie wyników dziesiątego parametru – Wypoczynek. 
15. Tab. 3.6. – 11. – Porównanie wyników grup badanych wszystkich parametrów przed  

i po zabiegach.   
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