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IZVLEČEK
Namen diplomskega dela je bil podrobneje preučiti nekatere vplive masaţe na
organizem. K pisanju nas je spodbudilo dejstvo, da v literaturi pogosto ni navedenih
teh informacij, oziroma so le te rezultat osebnih opaţanj in teoretičnih sklepov. Menili
smo, da bi boljše poznavanje mehanizmov masaţe, lahko pripomoglo k boljšemu
opravljanju masaţe v praksi.
Naloga je razdeljena na dva dela. V prvem delu so predstavljene posamezne
masaţne tehnike, v drugem delu pa so predstavljeni posamezni telesni sistemi in
učinek masaţe na njih. V tem delu so tudi opisani učinki masaţe na nekatere ostale
funkcionalne kazalce in telesne sposobnosti.
Na podlagi pregledane literature in raziskav smo prišli do sklepov, da naj bi masaţa
imela vpliv predvsem na mehanoreceptorje v koţi, mišici in kiti. Stimulacija teh
receptorjev povzroča zmanjšano vzdraţnost alfa motoričnih ţivcev (v nekaterih
primerih jo tudi poveča- tehnika udarjanja). Aktivacija koţnih mehanoreceptorjev naj
bi tudi povečala parasimpatično avtonomno aktivnost, ki nadalje vpliva na nivo
nekaterih hormonov v krvi in povzroča občutek sprostitve. Vsi ti učinki masaţe so
kratkotrajni in so omejeni na čas masaţe ali malo po njej. Trajnejši učinki masaţe se
ponavadi nanašajo na plastične spremembe v vezivnem tkivu (odpravljanje
brazgotinastega tkiva, raztegnitev ovojnic) ali pa na zmanjšanje zateklin. V obeh
primerih je potrebno masaţo izvajati redno in dalj časa z ustreznimi masaţnimi
tehnikami. V nasprotju s splošnim prepričanjem, masaţa nima kakšnega posebnega
vpliva na krvni tok ali pa na zmanjšanje laktata v krvi. Večji učinek ima masaţa na tok
limfe in v nekaterih primerih na akutno gibljivost. Ni tudi dokazano, da bi lahko
masaţa bistveno izboljšala športni nastop. Priporočajo se dodatne raziskave, v
katerih bi uporabili masaţo v tekmovalnih okoliščinah in bi s tem poskušali oceniti
njen vpliv na nekatere psihične dejavnike.
Ključne besede: masaţa, tehnike, fiziologija
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ABSTRACT
The purpose of this thesis is to extensively study the influences of massage on the
human organism. We were intrigued by the fact that there is not a lot of literature on
this subject and the existing writings are based on personal observations and
theoretical conclusions. We were of the opinion that better understandings of
mechanisms of the massage could contribute to better applications on field.
Thesis are divided in to two parts. In the first part we examine massage techniques
and next we examine specific changes induced by these techniques. We also
describe the effects of the massage on other functional indicators of physical
capability.
Based on the examined literature we came to the conclusion that the massage
should mainly influence mechanoreceptors of the skin, muscle and tendon.
Stimulating these receptors causes lowered excitability of alfa motonevrons (in some
cases it even increases it – punching technique). Activating skin mechanoreceptors
should increase the activity of parasympathetic nervous system which further
influences the level of some hormones in the blood and causes a relaxing sensation.
All these effects are short termed and limited to the time of the duration of massage
or to a slightly longer time interval. Longer lasting effects are usually a consequence
of plastic changes in the connective tissue (removing scar tissue, elongation of
fascia) or a reducement of swelling. In both cases it is critical to use the right
technique, applicate it regularly and for longer periods of time. On the contrary to
general belief massage has no significant effect on the blood flow or the reducement
of blood lactate. It has a greater effect on the flow of lymph and in some cases on
acute flexibility. It is not scientifically proven that massage could significantly enhance
sport performance. Additional researches are recommended to determine the exact
possible influence.
Keywords: massage, technique, physiology
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1. UVOD
Današnji čas pogosto zaznamujeta stres in hiter tempo ţivljenja. Zato je toliko bolj
pomembno, da odmor, ki ga imamo na razpolago, kakovostno izkoristimo. Prosti čas
naj bi namenili aktivnostim, ki nas sproščajo in pri katerih se lahko otresemo skrbi.
Aktivnosti so lahko pasivne narave (branje knjig, ogled raznih predstav) ali pa
aktivne, kot so npr. tek, pohodništvo, ples… Aktivno preţivljanje prostega časa je
toliko bolj pomembno, kolikor bolj sta stresna sluţba ali pa način ţivljenja
posameznika, oziroma posameznik ni izpostavljen pretiranim fizičnim obremenitvam.
Telesna neaktivnost je lahko razlog številnih telesnih in psihičnih teţav. Tako se
lahko pri osebah, ki veliko časa presedijo, pojavijo teţave z drţo, gibljivostjo, poveča
se tudi verjetnost za nastanek srčno-ţilnih bolezni. Večji pritiski na delovnem mestu
in odgovornost še dodatno psihično obremenjujejo posameznika, kar lahko vodi v
depresijo, socialno odtujenost, povišan krvni tlak in ostale probleme.
Med aktivnostmi, ki jih posamezniki izbirajo v prostem času, se vedno bolj uveljavlja
masaţa, predvsem zaradi njenega blagodejnega vpliva na počutje in sprostitev.
Masaţe se posluţujejo tako rekoč vse druţbene skupine. Od posameznikov, ki si
ţelijo razbremenitve ali preprosto samo razvajanja, do rekreativnih in vrhunskih
športnikov, uporabljajo jo v rehabilitaciji, itd.
Masaţa naj bi imela na telo različne učinke. Izboljšala naj bi krvni tok in tok limfe, iz
mišic naj bi odplavljala presnovne produkte (laktat), lajšala naj bi bolečino,
zmanjševala otekline, izboljšala naj bi gibljivost, počutje in telesno zmogljivost,
odpravljala naj bi mišične zakrčenine (spazme) in zatrdline itd. Te in še mnoge druge
koristne učinke masaţe pogosto najdemo navedene v različni literaturi, npr. (Gaber,
1994; Goats, 1994a; Goats, 1994b; King, 1993; Lacroix, Rinaldi, Seager in Tanner,
2007; Šef, 1978; Ylinen in Cash, 1988). Omenjene trditve so velikokrat splošne in
pogosto temeljijo na praktičnih spoznanjih oseb, ki se ukvarjajo z masaţo in ki so do
omenjenih zaključkov prišle na podlagi opazovanj. Bolj poredko pa najdemo v
literaturi (predvsem poljudni) znanstveno preverjena dejstva o tem, kakšni so učinki
masaţe na organizem.
Pogosto tudi ni razvidno, kakšen masaţni protokol bi morali izbrati za dosego
določenega cilja. Če npr. primerjamo dva različna učinka masaţe, kot sta izboljšanje
počutja in odprava mišičnih zatrdlin, lahko hitro vidimo, da je za izboljšanje
trenutnega počutja lahko dovolj ţe ena masaţa, medtem ko je treba za odpravo
mišičnih zatrdlin uporabiti več zaporednih masaţ. Omenjena učinka se razlikujeta
tudi z vidika uporabljenih masaţnih tehnik. Počutje lahko izboljšamo ţe s splošno
masaţo, za odpravo mišičnih zatrdlin pa moramo uporabiti specializirane masaţne
tehnike (vtiranje), ki povzročijo plastične spremembe v vezivnem tkivu (Callaghan,
1993; Goats, 1994a; Ylinen in Cash, 1988).
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Poleg splošnih vplivov na zdravje in počutje ţelimo z masaţo pogosto doseči tudi bolj
specifične učinke, npr. v športni in terapevtski masaţi. V športni masaţi uporabljamo
masaţo za regeneracijo po naporu, kar vključuje zniţanje mišične napetosti,
raztezanje, izboljšanje krvnega toka, odpravo laktata iz mišic, zmanjšanje mišične
bolečine ipd., ali pa za pripravo na tekmovanje, pri čemer ţelimo, odvisno od cilja,
zmanjšati prekomerno mišično napetost ali pa jo povečati (aktivacija), ogreti in
raztegniti mišico, itd (King, 1993). V terapevtski masaţi uporabljamo masaţo za
odpravljanje brazgotinastega tkiva po poškodbah, s čimer ţelimo povrniti normalno
gibljivost v sklepu (Ylinen in Cash, 1988), uporabljamo jo pri poloţajni drenaţi za
laţje izkašljevanje (Gaber, 1994) ipd. Skupno vsem naštetim stvarem je, da ţelimo z
masaţo doseči določen učinek. Zato je pomembno, da poznamo kakšen vpliv ima
posamezna tehnika ali prijem na organizem, saj nam le to omogoča njihovo ciljno in
nadzorovano uporabo.
To bo tudi glavni namen diplomskega dela. Menimo, da je za kakovostno in ciljno
usmerjeno masaţo poleg praktičnih izkušenj pomembno tudi poznavanje nekaterih
fizioloških procesov, ki se dogajajo v organizmu med masiranjem. To nam lahko
omogoča, da način masiranja (izbira masaţnih tehnik, trajanje masaţe,…)
prilagodimo cilju, ki ga ţelimo doseči z masaţo. V diplomskem delu bomo poskušali
odpraviti nekatere pomanjkljivosti, ki jih najdemo v splošni literaturi. Poskušali bomo
povezati znanja iz masaţe in fiziologije in v razlago učinkov masaţe čimbolj vključiti
izsledke znanstvenih raziskav, ki obravnavajo omenjeno področje.
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1.1. PREDMET IN PROBLEM
Predmet diplomskega dela predstavlja vpliv masaţe na nekatere glavne telesne
sisteme. Osredotočili se bomo na obtočila (krvni tok in tok limfe), ţivčni sistem in
vezivno tkivo (kite, vezi, mišična ovojnica). Omenjeni sistemi bodo nadalje razčlenjeni
na posamezne podsisteme. Poleg tega bomo obravnavali tudi vpliv masaţe na
nekatere ostale dejavnike, kot so: zmanjšanje laktata v krvi, zmanjšanje bolečine,
gibljivost in športna pripravljenost.

1.2. CILJI
1. Predstaviti literaturo s področja masaţe.
2. Povezati znanja masaţe in fiziologije.
3. Preveriti nekatera splošno znana dejstva o masaţi (z raziskavami).
4. Na podlagi pridobljenih informacij ponovno ovrednotiti vpliv masaţe in posameznih
masaţnih tehnik na organizem.

1.3. METODE DELA
V diplomskem delu smo uporabili deskriptivno metodo dela. Glavnino uporabljenih
virov predstavljajo monografske publikacije in priročniki s področja masaţe in
fiziologije ter znanstveni članki, ki preučujejo učinke masaţe na organizem.
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2. PREDSTAVITEV POSAMEZNIH MASAŢNIH TEHNIK
Za boljše razumevanje naslednjih poglavij, so v tem delu predstavljene posamezne
masaţne tehnike. Pri vsaki tehniki je opisana njena izvedba in v katerih primerih jo
uporabljamo. Nekateri opisi so podkrepljeni s slikami. Naveden je tudi učinek
posamezne masaţne tehnike na organizem. Pri tem je treba poudariti, da so učinki
masaţe povzeti iz različne literature in načeloma niso podprti z znanstvenimi
raziskavami, ampak so prej teoretičen opis vpliva posamezne masaţne tehnike na
organizem. Učinki masaţe na organizem se bodo bolj natančno preverjali v
naslednjih poglavjih.
Predstavljene so tehnike klasične masaţe. Poznamo več različnih tehnik, ki imajo na
telo različne učinke. V osnovnem ločimo:
-gladenje,
-gnetenje,
-vtiranje,
-udarjanje,
-tresenje in
-pritiskanje.
Vsaka izmed tehnik se deli še na posamezne prijeme, nekateri izmed njih bodo
predstavljeni v nadaljevanju.

2.1. GLADENJE
Glede na stopnjo pritiska ločimo površinsko in globoko gladenje. Pritisk pri
površinskem gladenju je neţen, malo močnejši od boţanja, medtem ko je pri
globokem gladenju močnejši. Pritisk ne sme biti premočan, saj lahko s tem izzovemo
obrambni krč mišice (spazem). Na to moramo biti še posebej pozorni pri bolečinskih
stanjih. Pritisk pri gladenju je stalen in enakomerno porazdeljen pod roko. Vsak
prehod iz površinskega v globoko gladenje mora biti postopen (Gaber, 1994).
Površinsko gladenje običajno uporabljamo kot uvodno in zaključno tehniko v
masaţo (Callaghan, 1993; Gaber, 1994; Goats, 1994a). Na začetku z njim
masiranega postopoma privadimo na dotik, obenem pa na koţo enakomerno
nanesemo olje. Z njim tudi dobimo prve informacije o stanju, obliki, sestavi in
napetosti tkiva. Je najprimernejša tehnika za odkrivanje proţilnih točk (trigger points).
Ob koncu masaţe s površinskim gladenjem ovrednotimo učinkovitost izbranih
masaţnih prijemov in postopno prekinemo stik z masiranim (Gaber, 1994). Vmesna
gladenja uporabljamo tudi med ostalimi masaţnimi tehnikami, s čimer vzdrţujemo
11

sproščenost, še posebno kadar uporabljamo globoke prijeme, ki so lahko boleči
(Ylinen in Cash, 1988). Pri površinskem gladenju lahko gladimo v vse smeri, saj je
pritisk tako blag, da ne moti cirkulacije. Običajno pa je gladenje v smeri rasti dlak bolj
prijetno za masiranega (Gaber, 1994).
Vsako gladenje s katerim dosegamo mehanske in refleksne učinke, četudi je pritisk
neznaten, imenujemo globoko gladenje. Osnovni namen globokega gladenja je
pomagati venskemu in limfnemu obtoku, zato ga tudi izvajamo v smeri venskega
krvnega obtoka (proti srcu) in vzporedno z potekom spodaj leţečih mišic. Med
globokim gladenjem mora biti mišica sproščena, saj sta v napeti mišici motena krvni
in limfni obtok. S postopnim pritiskom zmanjšujemo mišično napetost in spodbujamo
sproščenost masiranca, s čimer ga pripravimo na močnejše prijeme (Gaber, 1994).
Pri gladenju nog masiramo v dimeljski predel, pri gladenju rok v pazdušni predel in pri
gladenju glave in vratu proti ključnici, ker so tam veliki limfni in venski zbiralni prostori
(Šef, 1978). Tega se še posebej drţimo kadar je prisoten edem oziroma kadar je
motena cirkulacija. Nazaj se vračamo s površinskim gladenjem, da ne prekinjamo
vzpostavljenega stika s koţo in da s tem ne spodbujamo refleksnih odgovorov preko
ţivčnih receptorjev v koţi (Gaber, 1994).
Ritem je pri gladenju bistvenega pomena za sprostitev. Je umirjen in enakomeren.
Neenakomeren ritem lahko refleksno poveča mišično napetost in s tem ovira uporabo
ostalih masaţnih tehnik. Hitrost gladenja je počasna, okoli 20 cm na sekundo (taka,
da v eni minuti pogladimo roko od prstov do rame 15-krat). Kadar gladimo izmenično,
gledamo, da je ena roka ves čas v stiku z masirano površino, da tako ohranimo stik z
masiranim (Gaber, 1994).
Glede na velikost obravnavane površine uporabljamo dlan ali dele roke. Večje
površine gladimo z obema rokama in z razmaknjenimi palci, dlani se morajo pri tem
tesno prilegati masirani površini (Gaber, 1994).

Slika 1. Različni primeri gladenja (Lacroix idr., 2007).
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Na Sliki 1 je od leve proti desni prikazano površinsko gladenje hrbta (prva dva
primera) in globoko gladenje mečnih mišic (tretji primer).

2.2. GNETENJE
Gnetenje je prijem, ki ga najbolj pogosto uporabljamo pri masaţi. Z gnetenjem
raztegnemo skrajšana tkiva (predvsem mišice) in zmanjšamo mišični krč,
preprečujemo zlepljanje tkiv ter izboljšamo venski in limfni obtok. Največji vpliv ima
na koţo in mišice, posebno na tiste, ki leţijo tik pod površjem (Gaber, 1994).
Gnetemo lahko vse mišice, nikakor pa ne kit in kitnih prirastišč. Prijem pri gnetenju je
za kite pretrd in premočan (Šef, 1978).
Način gnetenja izbiramo glede na anatomske vzorce, tako dolge sloke mišice
gnetemo s tremi prsti, večje mišične skupine gnetemo z dlanmi, ploščate mišice z
ulnarno stranjo, itd. Ko gnetemo manjše površine, uporabimo samo palce in prste na
rokah, pri gnetenju večjih površin pa se v gibanje vključujejo tudi ostali deli telesa. S
tem razbremenimo roke in prenesemo obremenitev na močnejše mišice (trup, noge)
(Gaber, 1994).
Gnetenje lahko izvajamo prečno ali vzdolţno glede na mišico. Pritisk pri gnetenju
vedno usmerimo centripetalno, ne glede na to v kateri smeri gnetemo. Kadar je
prisoten edem ali je motena cirkulacija, pričnemo gnetenje na proksimalnih delih in se
postopoma pomikamo na distalne (centrifugalna smer). Na proksimalni del se
vrnemo z globokim gladenjem. Kadar gnetemo v centripetalni smeri, pa se vračamo s
površinskim gladenjem (Gaber, 1994).
Ko gnetemo, z roko čvrsto objamemo mišico in jo previdno dvignemo od podlage.
Nato s palcem in nasproti poloţenimi ostalimi prsti stiskamo mišico, ki nam med tem
počasi drsi med prsti (Šef, 1978). Pritisk mora biti enakomerno porazdeljen po vsej
notranji površini prijema, pazimo, da ne prihaja do ščipanja. Prisotnost modric in
oteklin po masaţi so pogosto znak nepravilnega gnetenja. Pritisk povečujemo le
kadar je mišica sproščena, s povečevanjem pritiska namreč ne dosegamo boljšega
raztezanja tkiva. Gnetenje mora biti ritmično (Gaber, 1994).
Podobno gnetenju je izţemanje, pri katerem s počasnim kroţnim gibanjem
pritiskamo mehka tkiva proti spodaj leţeči kosti. Ves čas ohranjamo stik s podlago,
največji pritisk uporabimo, ko se dlani gibljejo v proksimalni smeri. Majhna področja
ponavadi obdelujemo samo s konicami prstov (Goats, 1994a). Kadar izţemamo s
plosko roko, prsti pritegujejo mišico k dlani in s tem olajšujejo izţemanje. Izţemanje
uporabljamo predvsem na širokih, masivnih mišičnih predelih, ki niso primerni za
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gnetenje in ki nimajo potrebne reliefne oblosti (stegno, golen, zadnjica, hrbet). Ni
nujno, da je izţemanje vedno močno (Šef, 1978).
Rahlo izţemanje, pri katerem hkrati zajamemo iztegovalke in upogibalke katerega
uda, imenujemo svalkanje. Roki se pri tem gibljeta druga proti drugi. Svaljkanje je
zelo primerno za zrahljanje mišičevja (Šef, 1978).

Slika 2. Gnetenje meč (Lacroix idr., 2007).
Na Sliki 2 je prikazano gnetenje mečnih mišic.

Slika 3. Izţemanje stegna (Lacroix idr., 2007).
Na Sliki 3 vidimo izţemanje s plosko roko na zadnjem delu stegna. Druga roka s
pritiskom pomaga spodnji roki.

2.3. VTIRANJE
Z vtiranjem povzročimo lokalno hiperemijo in povečamo prekrvavitev tkiva. Vtiranje je
zelo uporabno, kadar ţelimo raztegniti zakrčene dele mišice ali pa ţelimo zrahljati
sprijeto vezivno tkivo. Z vtiranjem povzročimo blaţjo poškodbo vezivnega tkiva in
vnetni odziv. S tem omogočimo, da se v fazi preoblikovanja kolagenska vlakna
preuredijo bolj organizirano. Vtiranje preko aktivacije »pain gate« mehanizma vpliva
na začasno zmanjšanje bolečine. Kite in ligamente obdelujemo rahlo napete,
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medtem ko mišice najbolje obdelujemo ko so sproščene in tako preprečimo
prekomerno poškodbo mišičnih celic (Callaghan, 1993; Goats, 1994a).
Vtiranje pričnemo z neţnimi gibi, in nato postopoma napredujemo zmerom bolj
globoko v tkivo in nadaljujemo od 5 do 15 minut (Goats, 1994a). Pritisk pri vtiranju je
dokaj močan. Odvisen je od telesnega predela, ki ga masiramo, stanja masiranca in
od lokalnega stanja tkiva. Povečujemo ga s kroţnimi gibi, lahko pa si pomagamo tudi
s prsti na isti roki (npr. poloţimo kazalec čez sredinec) ali pa z drugo dlanjo, ki jo
poloţimo na hrbtišče prve. Vtiranje izvajamo natančno in ritmično, hitrost je počasna.
(Gaber, 1994). Pri vtiranju uporabljamo predvsem jagodice prstov, pri večjih
površinah (hrbet, zadnjica) pa tudi dlani, členke ali peščaje (Šef, 1978).
Vtiranje z vzdolţnimi gibi: Gibamo se v smeri mišičnih vlaken. Gibi so kratki (od pet
do osem centimetrov naenkrat) in se delno prekrivajo med seboj. Vsako mišico
obdelamo posebej, večje mišice razdelimo na več delov. Obdelamo tudi prostor med
mišicami, da jih razdvojimo med sabo. S to tehniko povzročamo raztezanje, zato je
zelo učinkovita za obdelavo prekomerno napetih delov mišice. Pomembno je, da
poleg trebuha mišic obdelujemo tudi kite in narastišče mišic na kito. V bliţini narastišč
usmerimo gibe proti trebuhu mišice, s čimer doseţemo raztezanje kit in s tem
refleksno sproščanje mišice. Tehniko vtiranja ponovimo večkrat in postopoma
večamo pritisk. Med vtiranjem bo masiranec na mestih kjer je mišica napeta občutil
bolečino. Najboljši učinek bomo dosegli, če bomo uporabili največji moţni pritisk,
vendar le ta ne bo povzročil prekomerne bolečine ali pa krčenja mišice. Lahko
uporabimo tudi manjšo intenzivnost, vendar bomo morali masaţo za enak učinek
ponoviti večkrat (Ylinen in Cash, 1988).
Vtiranje s prečnimi gibi: Uporabimo ga lahko za diagnostiko ali pa za ločevanje
mišic med sabo in od kosti. Iztegnjene dlani postavimo prečno na mišico. S palcem
ali korenom dlani mišico fiksiramo in nato z ostalimi prsti globoko povlečemo čez njo.
Pri tem mora mišica drseti pod konicami prstov. Lahko izvajamo tudi obratno, da so
prsti v vlogi fiksatorjev, z dlanjo pa se gibljemo proti njim. Vsako lokalno mišično
napetost zaznamo tam, kjer tkivo ne prehaja gladko pod prsti (Ylinen in Cash, 1988).
Globoko vtiranje: Uporabljamo ga samo lokalno, kadar ţelimo odpraviti
brazgotinasto tkivo. Brazgotinasto tkivo lahko nastane kot posledica akutnih in
preobremenitvenih poškodb, ali pa zaradi neaktivnosti in pri dolgotrajnih statičnih
obremenitvah. Brazgotinasto tkivo povzroča zlepljanje mišičnih vlaken med sabo in
preprečuje neodvisne gibe med njimi, kar se na zunaj kaţe kot mišična zatrdlina. Je
eden glavnih vzrokov za dalj časa trajajočo bolečino. Pogosto ga najdemo na
mišično-kitnih zvezah, ker so tu tkiva bolj kompaktna in je manj gibanja med vlakni.
Globoko vtiranje lahko uporabimo tudi okoli sklepov, s čimer preprečujemo
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izgrajevanje brazgotinastega tkiva v poškodovanih vezeh in vzpodbujamo lokalni
krvni tok (Ylinen in Cash, 1988).
Pri tej tehniki uporabljamo jagodice palca ali ostalih prstov. Na ta področja pritiskamo
močno, do meje bolečine in se nato počasi pomikamo prečno glede na mišična
vlakna ali pa uporabimo kroţne gibe. Pri tem lahko nastane precejšnja bolečina, zato
je priporočljivo da masiranca na to prej opozorimo. Pomembno je, da se ta med
izvajanjem masaţe ne napne, ampak se poskuša čimbolj sprostiti (Ylinen in Cash,
1988).

Slika 4. Različni primeri vtiranja (Lacroix idr., 2007).
Na Sliki 4 so od leve proti desni prikazani: vzdolţno vtiranje in vtiranje s kroţnimi gibi
na mečnih mišicah ter vtiranje po lopatičnem robu.

2.4. UDARJANJE
Z udarci zvišujemo mišično napetost, zato tehniko udarjanja pogosto uporabljamo v
športu pri pripravi na tekmovanje. Uporabljamo jo tudi, kadar ţelimo ohraniti mišično
napetost in preprečiti prekomerno sprostitev mišic (npr. med kratkimi odmori na
tekmovanju). Svoje mesto ima tudi v kontaktnih športih, povečana mišična napetost
namreč izboljša odpornost na udarce. Vendar pa je tehnika udarjanja dejansko le
redko potrebna, saj ponavadi predstavljata splošno vzburjenje in priprava na tekmo
za športnika dovolj velik draţljaj (Ylinen in Cash, 1988).
Udarjanje učinkuje predvsem na avtonomni ţivčni sistem, kar se najbolj vidi v
reakcijah oţilja, dvigu krvnega pritiska in v hitrejši sproţitvi mišičnih refleksov (Šef,
1978).
Med udarjanjem se poveča aktivnost mišičnega vretena. Udarjanje povzroči majhna
mišična krčenja, ki povečajo sicer zniţan mišični tonus (Dervišević idr., 2003).
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Gibi rok so hitri, kratki in čvrsti. Udarjamo izmenično, ves čas je samo ena roka v
dotiku s koţo. Ritem je hiter in enakomeren. S tem izzovemo tresenje (vibracijo)
mehkih struktur. Smer udarcev je v smeri poteka mišičnih vlaken (Gaber, 1994).
Nekateri svetujejo tudi udarjanje pravokotno na smer mišičnih vlaken (Šef, 1978).
Pritisk pri udarjanju prilagodimo telesnemu predelu. Ne sme povzročati bolečin, saj
lahko s tem izzovemo refleksni zaščitni mišični krč (spazem). Če je pritisk ustrezen,
bomo na koţi opazili lepo rdečico, ki je posledica povečane kapilarne cirkulacije.
Rdeče ali modre lise so znak prevelikega pritiska. Tehniko udarjanja običajno
uporabljamo na trupu mišice in nikoli na njenih prijemališčih. Ne uporabljamo je tudi
na ledvenem predelu in spodnjem delu trebuha, strogo se je tudi izogibamo v primeru
oteklin oziroma motene cirkulacije (Gaber, 1994).
Tehnika udarjanja ima pomembno mesto v respiratorni fizioterapiji. Uporabljamo jo
kot pomoč pri posturalni (poloţajni) drenaţi za laţje izkašljevanje in čiščenje dihalnih
poti. Z vibracijami doseţemo pregrevanje in odlepljanje sluzi ter nato še njeno
pomikanje po dihalnih poteh navzven. V tem primeru moramo udarjanje obvezno
izvajati v centripetalni smeri (od periferije proti centru) (Gaber, 1994).
Pri udarjanju s podlahtničnim robom dlani in mezinca so prsti iztegnjeni in rahlo
razmaknjeni, dlani sta obrnjeni ena proti drugi. Robovi dlani in mezincev morajo
udarjati pravokotno na ravnino in na potek mišičnih vlaken. Udarjamo proţno iz
zapestja, prsti pa udarjajo lahkotno drug na drugega (Šef, 1978). Nekateri avtorji
priporočajo sekanje z ulnarnim robom dlani v smeri vzporedno z vzdolţno osjo tkiva
(Goats, 1994a).
Pri sekanju udarjamo z iztegnjenimi prsti, ki so tesno drug ob drugem, in z
iztegnjenim in fiksiranim zapestjem. Prijem je zelo trd in lahko povzroča bolečine.
Zaradi globinskega vpliva ga moramo izvajati previdno nad slabše zaščitenimi organi,
kot so na primer ledvice (Šef, 1978).
Tleskanje izvajamo z dlanmi in ga uporabljamo za hitro ogrevanje koţe. Je prijem, ki
nedvomno najmočneje učinkuje na hiperemijo koţe. Zaradi znatnih bolečin ga le
redko uporabljamo v športni masaţi (Šef, 1978).
Udarjamo lahko tudi s konkavno oblikovano dlanjo. Pri udarcu pride zaradi tako
oblikovane dlani do zračnega blaţenja ob trku, kar zmanjša pekoč občutek in bolj
enakomerno razprši šok skozi tkiva (Goats, 1994a).
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Slika 5. Različni primeri udarjanja (Lacroix idr., 2007).
Na Sliki 5 so od leve proti desni prikazani: udarjanje s konkavno oblikovano dlanjo,
sekanje in udarjanje s pokrčenimi prsti (mehka dlan).

2.5. TRESENJE
Tresenje je lahko uvodna, vmesna ali končna tehnika masaţe. Z njim ţelimo
zmanjšati povečano napetost mišice (Gaber, 1994). Uporabimo ga lahko med
globokimi prijemi, ko je športnik lahko napet (Ylinen in Cash, 1988).
Poznamo več načinov tresenja. Lahko stresamo celo okončino, pri čemer primemo
ud v zapestju ali gleţnju, ga dvignemo (da pospešimo pretok venske krvi in limfe) in
nato stresamo (Callaghan, 1993). Masivne mišične skupine, ki jih je teţko v celoti
doseči (zadnjica) potresamo tako, da na njih poloţimo roko z iztegnenimi in nekoliko
razmaknjenimi prsti in stresamo. Potresanju je zelo podobno tresenje ali vibracija, pri
kateri navadno potresamo s konicami prstov. Uporabljamo jo predvsem na trebuhu in
vzdolţ dolgih ţivcev (ischiadicus) (Šef, 1978).
Kadar je prisotna bolečina uporabljamo neţno površinsko tresenje. Močno tresenje
pogosto uporabljamo v športni masaţi, ni pa primerno pri edemih, ker lahko
poškodujemo edematozno tkivo (Gaber, 1994).
Smer tresenja ni pomembna, pogosto se ravnamo po mišičnih anatomskih vzorcih.
Smer tresenja je pomembna predvsem v respiratorni terapiji, da doseţemo izločanje
sluzi v smeri dihalnih poti (Gaber, 1994).
Ritem je hiter in enakomeren, zato tehniko tresenja teţko izvajamo daljši čas.
Poznamo ročno in mehanično tresenje, slednjega izvajamo s pomočjo električnih
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aparatur (vibratorjev). Pri ročni tehniki doseţemo od 5 do 10 tresljajev na sekundo,
pri električni aparaturi pa od 10 do 100 tresljajev na sekundo. Zaradi tega se v praksi
vse bolj uveljavljajo električni vibratorji, ki pa ne morejo v celoti nadomestiti človeških
rok (Gaber, 1994).

Slika 6. Tresenje (Lacroix idr., 2007).
Na Sliki 6 je prikazano tresenje z razmaknjenimi prsti na zadnjici.

2.6. PRITISKANJE
Pritiskanje je podobno izţemanju in ga največkrat uporabljamo za masaţo meč,
tilnika in hrbta. Pri tem prijemu mišico močno pritiskamo s palcem ali s plosko roko
proti kosti, ne da bi opravili izrazito kretnjo izţemanja. Največkrat uporabimo
pritiskanje s palci, pri čemer si pomagamo s prsti na nasprotno leţeči strani ali pa
pritiskamo proti kosti, da je pritisk boljši in močnejši. Palec ki pritiska, lahko izvaja
majhna, počasna kroţna gibanja (Šef, 1978).
Tehniko pritiskanja se pogosto uporablja na proţilnih točkah, s čimer se ţeli odpraviti
dolgotrajno bolečino (Ylinen in Cash, 1988). Proţilne točke (trigger points) (King,
1993) so majhna območja v mišičnih vlaknih, ki so občutljiva na dotik in pogosto širijo
bolečino na druge dele telesa. Nastanejo zaradi refleksnega skrčenja mišice, ki je
pogosto posledica prekomernega fizičnega stresa. Proţilne točke lahko začutimo kot
majhne zatrdline na mišici. Čeprav lahko nastanejo v katerikoli mišici v telesu, se
ponavadi običajno pojavijo na zgornjem in spodnjem delu hrbta in na vratu. Proţilne
točke lahko najdemo na različne načine, npr. če pri masiranju začutimo posamezna
napeta območja ali pa če pri uporabi neposrednega pritiska masiranec odreagira s
skrčkom mišice, ki nastane zaradi prekomerne nevrološke aktivnosti. Lahko smo tudi
pozorni na to, če masiranec izvaja spontane raztezne gibe, s katerimi ţeli raztegniti
skrajšana področja mišice. Pri odpravljanju proţilnih točk je treba paziti, da ne
uporabimo prezgodaj prevelikega pritiska, ker se lahko masiranec refleksno zakrči,

19

kar je kontraproduktivno za nevtralizacijo proţilnih točk. Z odpravo proţilnih točk
odpravimo bolečino, ki jo povzročajo in pomagamo obnoviti funkcijo mišice.
Pritiskanje lahko uporabimo tudi na kitah, s čimer ţelimo preko Golgijevega kitnega
organa zmanjšati mišično napetost.

Slika 7. Različni primeri pritiskanja (Lacroix idr., 2007).
Na Sliki 7 sta od leve proti desni prikazana pritiskanje s palci (s kroţnimi gibi) ob
hrbtenici in pritiskanje s palci na kito mišice kvadriceps.
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3. PREDSTAVITEV NEKATERIH TELESNIH SISTEMOV
Namen tega poglavja je podrobneje predstaviti določene telesne sisteme, na katere
se bo kasneje nanašalo besedilo. To bo omogočalo boljšo predstavljivost in laţje
razumevanje kasnejših poglavij. V tem delu bodo predstavljeni zgradba in funkcija
mišic, vezivnega tkiva (kit, vezi in mišičnih ovojnic) in nekaterih mehanoreceptorjev
(mišično vreteno, Golgijev kitni organ, koţni mehanoreceptorji). Zaradi boljše
predstavljivosti so besedilu ponekod dodane slike.

3.1. MIŠICE, KITE IN VEZI, OVOJNICE
Mišico sestavljajo tri mehanske komponente in sicer (Alter, 1996):
1. vzporedni elastični elementi,
2. zaporedni elastični elementi in
3. krčljivi elementi
Vzporedni elastični elementi leţijo vzporedno z kontraktilnim mehanizmom in so
odgovorni za pasivno napetost mišice oziroma za njeno napetost v mirovanju.
Mednje spadajo mišična membrana (sarkolema), sarkoplazma, elastična vlakna
mišičnih ovojnic (epimysium, perimysium in endomysium) ter titin. Slednji je v največji
meri odgovoren za mišično napetost v mirovanju.
Zaporedni elastični elementi potekajo v liniji s kontraktilnim mehanizmom. Imajo
pomembno vlogo, da bolj enakomerno prenašajo hitre spremembe v mišični
napetosti. Najpomembnejši zaporedni elastični element je kita.
Namen krčljivih elementov je razvoj sile v mišici. Sestavljajo jih aktinske in miozinske
nitke ter prečni mostički. Večje kot je prekrivanje med aktinskimi in miozinskimi
nitkami, več prečnih mostičkov se lahko vzpostavi in večjo silo lahko razvije mišica.

3.2. MIŠICA (Alter, 1996)
Poznamo tri vrste mišic in sicer prečno progaste, gladke in srčno mišico. Prečno
progaste ali skeletne mišice so namenjene gibanju. Svoje ime so dobile po
enakomerno ponavljajočih se progah, katere lahko vidimo pod mikroskopom.
Mišica je sestavljena iz mišičnih snopov. Vsak od njih vsebuje okoli 100 do 150
mišičnih vlaken. Mišična vlakna so samostojne mišične celice, katerih naloga je
proizvodnja sile. Sestavljena so iz miofibril, ki največkrat potekajo vzdolţ celotnega
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mišičnega vlakna. Miofibrila je zgrajena iz velikega števila zaporedno vezanih
sarkomer. Sarkomera je osnovna funkcionalna enota mišice. Nahaja se med dvema
Z-ploščicama in je sestavljena iz vzdolţnih debelih in tankih nitk (miofilamentov),
kateri omogočajo krčenje mišice.
V sarkomeri se nahaja še sarkotubularni sistem, ki je sestavljen iz dveh delov. Prvi
del je sarkoplazemski retikulum, ki obdaja krčljive elemente sarkomere in vsebuje
skladišče kalcijevih ionov. Drugi del so prečne T-cevčice, katere povezujejo
membrano mišičnega vlakna (sarkolemo) z njegovo notranjostjo. Glavna naloga Tcevčic je prenos električnega impulza iz sarkoleme v notranjost mišičnega vlakna.

Sestava sarkomere
Debeli miofilamenti (miozinske nitke) se gledano vzdolţ, nahajajo na sredini
sarkomere in so sestavljene iz molekul miozina. Molekula miozina je zgrajena iz
dveh dolgih med seboj prepletenih verig (rep), ki se nadaljujeta v vrat in končujeta z
glavico. V miozinski nitki so repi postavljeni vzporedno drug ob drugem, glavice pa so
enakomerno razporejene okoli nitke. Vsaka glavica vsebuje aktivno mesto za vezavo
z aktinom in mesto, ki ima funkcijo katalizatorja hidrolize ATP-ja (miozin ATP-aza).
Na obeh polovicah debelega vlakna so glavice usmerjene proti sredini vlakna
(Enoka, 2002; Lasan, 1996).
Tanka vlakna (aktinske nitke) se nahajajo na robovih sarkomere in so pritrjena na Zploščico. Sestavljena so iz dveh med seboj ovitih verig iz zaporedno vezanih
aktinskih kroglic. Na aktinski nitki so razporejena mesta za vezavo z miozinom in so v
mirovanju prekrita z nitasto molekulo tropomiozina. Tropomiozin je sestavljen iz dveh
med seboj prepletenih verig, leţi pa v ţlebu, ki ga tvorita aktinski verigi. Na aktinski
nitki se v določenih razdaljah nahajajo skupki treh molekul troponina (I, C in T), ki so
pomembne pri krčenju sarkomere. Troponin T je vezan na tropomiozin in ga zadrţuje
v takšnem poloţaju, da prekriva mesta na aktinu za vezavo z miozinom. Troponin I
inhibira aktivnost miozin ATP-aze, troponin C pa je receptor za kalcijeve ione (Enoka,
2002; Lasan, 1996).
Poleg krčljivih filamentov, so v sarkomeri še povezovalni filamenti, kateri ohranjajo
ustrezno razporeditev debelih in tankih vlakenc znotraj sarkomere. V vzdolţni smeri
se nahaja titin, ki pripenja miozinske nitke na Z-ploščico in skrbi da so te ves čas
poravnane vzporedno z aktinskimi nitkami. Med raztezanjem sarkomere prihaja tudi
do raztezanja elastičnega titina. V slednjem tako narašča napetost, ki preprečuje
prekomeren razteg sarkomere in skrbi, da se aktinske in miozinske nitke delno
prepokrivajo tudi pri večjem raztegu sarkomere. V prečni smeri zagotavljajo stabilnost
sarkomere M-mostički, A-mostički in I-mostički (Alter, 1996).
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Motorične enote
Mišico sestavljajo motorične enote. Motorična enota je skupina mišičnih vlaken, ki jih
oţivčuje isti motorični ţivec. So različne velikosti. Majhne motorične enote vsebujejo
le nekaj mišičnih vlaken, medtem ko lahko velike motorične enote vsebujejo tudi do
1700 mišičnih vlaken. Mišična vlakna ene motorične enote so razmetana po mišici;
ne dotikajo se drug drugega in so po tipu vsa enaka. Ţivčni impulz, ki prispe po alfa
motoričnemu ţivcu povzroči, da se vsa mišična vlakna v eni motorični enoti skrčijo
sočasno in to z maksimalno silo (Lasan, 1996). Manjše motorične enote načeloma
vsebujejo počasna mišična vlakna in jih oţivčuje tanek motorični ţivec z niţjim
pragom vzdraţnosti. Večje motorične enote pa večinoma vsebujejo hitra mišična
vlakna in jih oţivčuje debeli motorični ţivec z višjim pragom vzdraţnosti (Enoka,
2002). Male motorične enote so odgovorne za fina, natančna gibanja, velike
motorične enote pa za gibanja ki zahtevajo veliko moč (dvigovanje, brcanje,
skakanje) (Lasan, 1996).

Slika 8. Zgradba mišice (Enoka, 2002) Slika 9. Prerez mišičnih vlaken (Enoka, 2002).
Na Sliki 8 je prikazana zgradba mišice. a: mišica; b: skupek mišičnih vlaken s krvnimi
ţilami; c: mišično vlakno (med dvema Z-ploščicama se nahaja sarkomera); d:
sarkomera, označena so debela vlakenca (thick filament) in tanka vlakenca (thin
filament), vidi se tudi Z-ploščica in M-mostiček; e: prikazani so: debelo vlakno (thick
filament), tanko vlakno (thin filament), prečni mostiček (crossbridge), troponin in
tropomiozin.
Na Sliki 9 je prikazan prerez mišičnih vlaken. Posamezno vlakno je sestavljeno iz
miofibril (črne pikice). Vidijo se prečne T-cevčice (transverse tubule), ki povezujejo
sarkolemo z razširitvami (lateral sacs) sarkoplazemskega retikuluma.
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3.3. VEZIVNO TKIVO (Alter, 1996)
Vezivno tkivo je v glavnem sestavljeno iz kolagena in elastičnih vlaken.
Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu. Glavni značilnosti
kolagenskih vlaken sta, da so zelo odporna na raztezne sile in da so slabo
raztegljiva.
Elastično tkivo je osnovna sestavina tkiv in ga v različnih količinah lahko najdemo
po celem telesu. Veliko elastičnega tkiva se nahaja v sarkolemi mišičnih vlaken
(vezivno tkivo, ki obdaja sarkomere) in tako v veliki meri določa moţen razteg
mišičnih celic. Velik deleţ elastičnih vlaken najdemo tudi v ligamentih hrbtenice.
Elastična vlakna niso tako dobro raziskana kot kolagenska. Menijo, da so sestavljena
iz mreţe naključno ovitih verig, katere so med seboj verjetno povezane s
kovalentnimi prečnimi povezavami. Menijo tudi, da so nekovalentne sile med
verigami majhne in da so prečne povezave široko razmaknjene med seboj, zaradi
česar molekule med seboj niso tako močno povezane kot so pri kolagenu.
Zveza med kolagenom in elastičnimi vlakni: Elastična vlakna se skoraj zmerom
nahajajo skupaj s kolagenskimi. Obe tkivi imata povsem različne lastnosti. Elastična
vlakna so raztegljiva in se potem, ko silo umaknemo, vrnejo nazaj na prvotno dolţino.
Kolagenska vlakna pa so toga in s tem omejujejo deformacijo elastičnih vlaken.
Končne značilnosti (silo na raztezanje, obseg raztega) tkiva v glavnem določajo
kolagenska vlakna. Tkivo, ki ima večji deleţ kolagena je bolj togo in nudi večji odpor
pri raztezanju, zmanjša se mu tudi obseg giba.

3.3.1. KITE IN VEZI (Enoka, 2002)
Kita veţe mišico na kost. Njena glavna funkcija je prenos sile iz mišice na kost in
skladiščenje elastične energije. Vezi pa povezujejo kosti med seboj, njihova glavna
vloga je stabilizacija sklepa.
Kite in vezi so gosta vezivna tkiva. Sestavljena so iz kolagena, elastina, aktina,
fibronektina, proteoglikanov, vode in celic (fibroblastov). Do nivoja vlaken je njihova
zgradba enaka, prav tako je pri obeh enaka njihova vloga (nudijo odpor silam)
(Enoka, 2002). Glavna razlika med kito in vezjo je v ureditvi vlaken, kar je povezano z
njihovo funkcijo. Kite prenašajo silo iz mišice na kost, zato so vlakna v kiti postavljena
vzdolţno in vzporedno, s čimer nudijo maksimalni odpor natezni sili. Vezi pa
povezujejo kosti med seboj. Njihova glavna vloga je stabilizacija sklepa, zato so tudi
vlakna v njih postavljena v več smereh, s čimer omogočajo amortizacijo sil, ki
prihajajo iz različnih smeri.
24

Sestava kit in vezi (Alter, 1996)
Najmanjša enota kit in vezi je tropokolagen (molekula kolagena, ki jo sestavljajo tri
med seboj prepletene polipeptidne verige). Pet tropokolagenskih vlaken se zdruţuje
v mikrovlakno, več mikrovlaken oblikuje subvlakno, slednja pa sestavljajo posamezno
kolagensko vlakno. Kolagensko vlakno je osnovna enota kit in ligamentov. Skupina
vlaken oblikuje fascikle, ti pa oblikujejo kito.
Kolagenu dajejo odpornost na raztezno silo prečne povezave (biokemične vezi),
katere najdemo tako na znotraj-molekularni ravni (povezave med alfa 1 in alfa 2
verigami) ter na med-molekularni ravni (povezave med subfibrilami, filamenti in
ostalimi vlakni). Večja kot je gostota teh povezav, večja je togost. Menijo, da je število
teh vezi odvisno od razmerja izgradnje in razgradnje kolagena. Če izgradnja preseţe
razgradnjo, se bo število prečnih povezav povečalo in struktura bo bolj odporna na
raztezanje in obratno. Vadba ali mobilizacija naj bi s povečano potrošnjo kolagena
igrali pomembno vlogo pri zmanjševanju števila prečnih povezav.

Slika 10. Zgradba kite (Enoka, 2002)

Slika 11. Prečne povezave
med.kolagenskimi vlakni (Alter, 1996)

Na Sliki 10 je prikazana zgradba kite od tropokolagena (najmanjša enota) do celotne
kite.
Na Sliki 11 je prikazan idealiziran model prečnih povezav med kolagenskimi vlakni. A
in B: kolagenski vlakni; C: novo nastalo vlakence; D: prečna povezava, ki nastane,
kadar se novo nastalo vlakence zraste s kolagenskim vlaknom in X: osišče, okoli
katerega se normalno gibljeta kolagenski vlakni.
Velik vpliv na mehanske značilnosti kolagena ima posebna snov, ki se nahaja med
kolagenskimi vlakni. Ta viskozna, gelu podobna snov je sestavljena iz
glikozaminglikanov (GAGs), beljakovin in vode. Voda sestavlja okoli 60% do 70%
vsebine vezivnega tkiva, za kar naj bi bil delno odgovoren GAGs, ki ima zelo veliko
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zmogljivost vezanja vode. GAGs naj bi ohranjal kritično razdaljo med kolagenskimi
vlakni in tako omogočal njihovo medsebojno svobodno gibanje ter preprečeval
prekomerno nastajanje prečnih povezav med njimi. Statična imobilizacija, zmanjšana
obremenitev ali pa statična kompresija sklepa ovirajo sintezo proteoglikanov (na
beljakovino vezan GAGs), nasprotno pa naj bi dinamičen pritisk spodbujal njegovo
biosintezo.

Slika 12. Kolagenska vlakna in glikozaminglikani (GAGs).
Na Sliki 12 lahko vidimo kolagenska vlakna, med katerimi se nahajajo proteoglikani
(na beljakovino vezan GAGs) in voda. Med raztezanjem kolagenskih vlaken (glej
puščice), se le ta pribliţajo med sabo. Proteoglikani ohranjajo kritično razdaljo med
kolagenskimi vlakni in s tem preprečujejo prekomerno nastajanje prečnih povezav
med njimi.

Lastnosti kit in vezi (Enoka, 2002)
Kako velik upor bo vezivno tkivo nudilo med raztezanjem, je odvisno od viskoznosti
GAGs in od hitrosti raztezanja. Večji kot sta, večji bo upor. Z aktivnostjo (ogrevanjem)
se viskoznost snovi in s tem upor tkiva zmanjšata, kar pomeni, da bo tkivo lahko
preneslo hitrejša raztezanja, preden se bo poškodovalo. To lastnost imenujemo
thixotropičnost.
Ko raztezamo kite in vezi, je na začetku raztezanja krivulja sile v odvisnosti od
raztega bolj poloţna. To je zaradi tega, ker so v tem delu kolagenska vlakna pod
različnim kotom glede na smer delovanja sile, povečevanje sile pa povzroči, da se
poravnajo v njeno smer. Ko raztezamo naprej, pridejo do izraza elastične lastnosti
kolagenskih vlaken. Njihov razteg se povečuje enakomerno s povečevanjem sile in to
traja do neke meje. Če nadalje povečujemo silo, pride do trganja posameznih
kolagenskih vlaken, še večje raztezanje pa lahko povzroči tudi pretrganje celotne kite
ali vezi.
Ko se kita razteza, se v njej shranjuje elastična energija. Le ta se sprosti, ko se kita
krči. Razlika med energijo, ki je potrebna, da se kita raztegne in energijo, ki jo kita pri
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krčenju odda, je majhna, predstavlja okoli 2,5 do 20 % razlike. To pomeni, da se
skoraj vsa energija, ki smo jo porabili za raztezanje kite, povrne nazaj pri njenem
krčenju. To lastnost kite izkoriščamo pri ekscentrično-koncentričnih mišičnih krčenjih,
(npr. pri poskokih, teku, zamahih,…), kjer v ekscentričnem delu mišica razvije večjo
togost kot kita, zato prihaja do večjega raztezanja slednje. V kiti se tako shrani
elastična energija, ki se sprosti v koncentričnem delu, ko se kita krči. Pri tem tipu
krčenja je raztezanje in krčenje mišice manjše kot pri običajnem krčenju, zato mišica
tudi porabi manj kemične energije. Poleg ekonomičnosti, je prednost ekscentričnokoncentričnih krčenj tudi ta, da lahko razvijejo večjo hitrost. Največja hitrost krčenja,
ki jo doseţe kita, je namreč večja od največje hitrosti krčenja mišice.
Struktura kit in vezi se prilagaja glede na njihovo aktivnost. Njihova jakost pade pri
zmanjšani uporabi (imobilizacija), s starostjo in z jemanjem steroidov, poveča pa se s
kronično vadbo.

3.3.2. MIŠIČNE OVOJNICE
Glavna funkcija skeletnih (prečno-progastih) mišic je proizvodnja sile. Sila se prenaša
iz mišičnih vlaken na kito preko kolagenskega vezivnega tkiva (mišična ovojnica),
katero obdaja mišico na več ravneh. In sicer obdaja posamezno mišično vlakno
(endomysium), snop mišičnih vlaken (perymisium) in celotno mišico (epymisium)
(Enoka, 2002).
Vezivno tkivo sestavlja do več kot 30 % mišične mase. Med pasivnim gibanjem
predstavljajo mišične ovojnice okoli 41 % celotnega upora in so drugi najbolj
pomemben dejavnik, ki omejuje obseg giba (prvi dejavnik je sklepna kapsula, ki
predstavlja okoli 47 % upora). Mišično ovojnico lahko podaljšamo z ustreznim
programom raztezanja, pri čemer pa se moramo izogibati raztezanju vezi, ker lahko
to povzroči nestabilnost sklepa (Alter, 1996).
Preglednica 1: Relativni upor posameznih mehko-tkivnih struktur pri gibanju sklepa.
Struktura
Upor
sklepna kapsula 47%
mišica (ovojnica) 41%
kita
10%
koţa
2%
V Preglednici 1 je prikazano, kakšen je relativni upor posameznega mehkega tkiva
pri gibanju sklepa. Vidimo, da največji upor prestavlja sklepna kapsula (47%) in za
njo mišična ovojnica (41%).
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Slika 13. Posamezne plasti mišičnih ovojnic v mišici (Alter, 1996).
Na Sliki 13 lahko vidimo posamezne plasti mišičnih ovojnic, ki obkroţajo posamezne
dele mišic. Epimysium obdaja celotno mišico, Perimysium obdaja snop mišičnih
vlaken (fascikel) in Endomysium obdaja posamezno mišično vlakno.

3.4. SENZORIČNI RECEPTORJI
Senzorični receptorji nam omogočajo zaznavanje določenih notranjih in zunanjih
draţljajev. V nadaljevanju so predstavljeni nekateri senzorični receptorji in sicer
mišično vreteno, Golgijev kitni organ in koţni receptorji, na katere ima masaţa
teoretično vpliv.

3.4.1. MIŠIČNO VRETENO (Enoka, 2002)
Mišična vretena so mehanoreceptorji, ki zaznavajo dolţino mišice ter hitrost njenega
raztezanja. Zaradi tega so pomembni pri kontroli gibanja in pri zaznavanju telesa v
prostoru. Poleg tega mišico varujejo pred prekomernim ali prehitrim raztegom in jo s
tem ščitijo pred poškodbo.
Mišična vretena se nahajajo v skeletnih mišicah. Vreteno je dolgo med 0,5 do 10 mm
in je podolgovate oblike. Poteka vzporedno z mišičnimi vlakni, s svojimi konci se
pritrjuje na znotraj-mišično vezivno tkivo (endomysium, perymisium). Vretena so
obdana z ekstrafuzalnimi mišičnimi vlakni. Število vreten v mišicah je lahko zelo
različno. Največ jih je v mišicah, ki izvajajo natančna gibanja in leţijo distalno (mišice
dlani, vratu,…), manj pa v proksimalnih mišicah. Mišično vreteno je sestavljeno iz
centralnega dela, kjer se nahaja senzorni del in iz polarnih delov, kjer leţijo
intrafuzalna mišična vlakna. Iz senzornega dela vodijo senzorična aferentna ţivčna
vlakna skupine Ia in II. Skupina Ia ţivčna vlakna dajejo informacijo o hitrosti
raztezanja mišice, skupina II ţivčna vlakna pa o dolţini raztezanja. Nekatera mišična
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vretena vsebujejo samo ţivčna vlakna skupine Ia. Mišično vreteno oţivčujejo tudi
eferentna ţivčna vlakna beta in gama. Beta ţivčna vlakna oţivčujejo intrafuzalna in
ekstrafuzalna mišična vlakna, gama ţivčna vlakna pa le intrafuzalna.
Mišično vreteno se vzdraţi, kadar se raztegne njegov senzorični del. To se zgodi pri
raztezanju ekstrafuzalnih mišičnih vlaken ali pa med aktivnostjo gama ţivčnih vlaken,
ki uravnavajo napetost intrafuzalnih mišičnih vlaken. Aktivacija slednjih povzroči
krčenje polarnih delov mišičnega vretena in s tem posredno raztegnitev senzoričnega
dela. Ko se senzorni del raztegne, se začnejo v Ia in II aferentnih vlaknih tvoriti
akcijski potenciali. Ti potujejo do hrbtenjače, kjer aktivirajo alfa motorične ţivce
motoričnih enot v isti mišici kot je vreteno in preko vmesnih ţivcev inhibirajo alfa
motorične ţivce antagonističnih mišic.
Signali iz mišičnega vretena potujejo tudi naprej v centralni ţivčni sistem in ga na ta
način obveščajo o čutnih informacijah o absolutni dolţini mišice (statična
komponenta) in o hitrosti spremembe mišične dolţine (dinamična komponenta)
(Enoka, 2002).
Mišičnemu vretenu je mogoče spreminjati njegovo občutljivost. To je moţno
spreminjati z uravnavanjem dolţine intrafuzalnih vlaken glede na ekstrafuzalna
mišična vlakna. Če se občutljivost mišičnega vretena poveča, se bo pri enakem
podaljšanju mišice sproţil večji refleksni odziv, če pa se občutljivost vretena zmanjša,
pa se bo pri enakem podaljšanju mišice sproţil manjši refleksni odziv, kot pa bi se
sproţil pri normalni občutljivosti vretena. Pri enako hitrem krajšanju ali raztezanju
ekstra- in intrafuzalnih vlaken se dolţina senzornega dela skoraj ne spreminja, zato
ostaja frekvenca akcijskih potencialov v Ia in in II ţivcih pribliţno enaka. Frekvenca
se poveča, kadar so intrafuzalna vlakna skrajšana glede na ekstrafuzalna (npr. kadar
se intrafuzalna vlakna raztezajo počasneje od ekstrafuzalnih). In nasprotno,
frekvenca se zmanjša, kadar so intrafuzalna vlakna raztegnjena glede na
ekstrafuzalna vlakna.
Aktivnost mišičnega vretena se poveča med izvajanjem določenih masaţnih prijemov
kot so taping (udarjanje) in vibracije. Ti prijemi povzročajo majhna mišična krčenja, ki
povečajo zniţan mišični tonus (Dervišević idr., 2003).
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Slika 14. Zgradba mišičnega vretena.
Na Sliki 14 je prikazana zgradba mišičnega vretena. Vreteno je sestavljeno iz
centralnega dela, kjer se nahaja senzorni del in iz polarnih delov, kjer leţijo
intrafuzalna mišična vlakna. Iz senzornega dela vodijo senzorična aferentna ţivčna
vlakna skupine Ia in II, polarni deli pa so povezani z eferentnimi ţivčnimi vlakni beta
in gama.

3.4.2. GOLGIJEV KITNI ORGAN (Enoka, 2002)
Golgijev kitni organ je receptor, ki nadzira silo v mišici. Odkrili so, da se aktivnost
proţenja kitnega organa veča vzporedno z naraščanjem amplitude EMG signala. Ker
je slednji v tesni povezanosti z mišično silo, kaţe na to, da je proţenje kitnega organa
povezano z velikostjo sile v mišici. Poleg tega Golgijev kitni organ preprečuje
preveliko obremenitev mišično-kitnega kompleksa. Ko v slednjem sila tako naraste,
da bi lahko prišlo do poškodbe, se aktivira inhibitorni refleks, ki zmanjša aktivacijo
mišice in s tem silo v njej.
Golgijev kitni organ je sorazmerno enostavno sestavljen receptor. Dolg je med 0,2 do
1 milimetra. Sestavljajo ga veje aferentnega ţivca skupine Ib, ki so prepletene s
snopiči kolagenskih vlaken kite. Kadar je mišica sproščena, v Ib ţivcih ni nobenih
signalov. Ko pa sila v mišici naraste, se ta prenese na kito in povzroči da se
kolagenska vlakna kite napnejo in poravnajo ter stisnejo veje Ib ţivcev. Zaradi tega
se v njih začnejo tvoriti akcijski potenciali, ki potujejo do hrbtenjače in preko vmesnih
nevronov zavirajo aktivacijo agonistov in spodbujajo aktivacijo antagonistov. Velikost
sile v mišično-kitnem sklopu, ki je potrebna, da pride do tvorjenja akcijskih
potencialov v Ib ţivcih je odvisna od tega ali je sila posledica pasivnega raztezanja
mišice (mišica je sproščena) ali pa aktivnega mišičnega krčenja. Pri pasivnem
raztezanju mišice je za nastanek signalov v Ib ţivcih potrebna sila 2 N, pri aktivnem
mišičnem krčenju pa je dovolj ţe sila, ki jo razvije posamezno mišično vlakno (30 do
90 µN). Nekaj kitnih organov se nahaja v kiti, večino pa jih najdemo na mestu kjer
mišica prehaja v kito.
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Slika 15. Zgradba Golgijevega kitnega organa.
Na Sliki 15 je prikazana zgradba Golgijevega kitnega organa. Vidimo lahko, kako se
med seboj prepletajo kolagenska vlakna kite (Collagen Strands) in veje Ib
aferentnega ţivca (Branch of Ib Afferent axon). Golgijev kitni organ se ponavadi
nahaja na zvezi med mišico in kito.

3.4.3. KOŢNI RECEPTORJI (Enoka, 2002)
V koţi se nahaja več vrst receptorjev in sicer:
- koţni mehanoreceptorji (Merkeljeve ploščice, Meissnerjeva telesca, Rufinijevi
končiči, Pacinijeva telesca),
- receptorji za temperaturo (termoreceptorji) in
- receptorji za bolečino (nociceptorji).
Vsi omenjeni receptorji imajo vpliv na gibanje in na aktivnost alfa motoričnih ţivcev.
Koţni mehanoreceptorji posredujejo informacije iz zunanjega okolja. Zlasti so
pomembni tisti, ki se nahajajo v dlaneh in stopalih. V koţi na dlani jih je okoli 17.000.
Slabša kontrola drţe pri starejših osebah in pri nekaterih pacientih je posledica
zmanjšane
somatosenzorične
aktivnosti
in
verjetno
vključuje
koţne
mehanoreceptorje.
Poznamo štiri vrste koţnih mehanoreceptorjev. Bolj na površju koţe se nahajajo
Merkeljevi diski in Meissnerjeva telesca, medtem ko se Ruffinijevi končiči in
Pacinijeva telesca nahajajo globlje v njej.
- Merkeljeve ploščice se odzivajo na lokalni vertikalni pritisk, ne odzivajo pa se na
stransko raztezanje koţe. Njihov odziv je hiter in se hitro zmanjša.
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- Meissnerjeva telesca se odzivajo na daljši lokalni pritisk, njihov odziv se zmanjša
hitro.
- Ruffinijevi končiči se odzivajo na raztegnitev koţe, njihov odziv pa je odvisen od
smeri raztezanja. Tako lahko raztezanje v določeni smeri vzdraţi končiče, medtem ko
jih raztezanje pravokotno na to smer inhibira. Odziv Ruffinijevih končičev se prilagaja
počasi na dalj časa trajajoče raztezanje koţe.
- Pacinijeva telesca so največji receptorji v koţi, zaznavajo pa hitro spremembo
pritiska na njej.

4. VPLIV MASAŢE NA ORGANIZEM
V tem delu so navedeni učinki masaţe na posamezne telesne sisteme in na nekatere
funkcionalne kazalce. V prvem delu vsakega podpoglavja je najprej podrobneje
predstavljeno posamezno področje, ki ga podpoglavje obravnava. V drugem delu pa
so predstavljeni učinki masaţe na obravnavano področje. V kolikor je mogoče,
razlaga učinkov temelji na izsledkih znanstvenih raziskav, drugače pa se njihova
razlaga opira na teoretična spoznanja.

4.1.OBTOČILA
Naloga obtočil v telesu je preskrba celic s hranili, kisikom in hormoni ter odvajanje
odpadnih snovi celične presnove iz celic in dostava nastalega ogljikovega dioksida v
pljuča. Med obtočila spadata krvni in limfni obtok. Krvni obtok temelji na delovanju
srca kot črpalke in na omreţju ţil, po katerih se celice v telesu preskrbujejo s hranili,
kisikom in ostalimi snovmi. Limfni obtok zbira limfo (mezgo). Deluje kot drenaţno
omreţje, ki predvsem omogoča odstranjevanje beljakovin iz medceličnih prostorov
(Arnau, 1997).

4.1.1. KRVNO-ŢILNI SISTEM
Srce je organ v telesu, ki omogoča gibanje krvi po ţilah. Sestavljeno je iz dveh
polovic, leve in desne, vsaka polovica pa še iz prekata in preddvora. Pri utripanju
srca prihaja do izmeničnega krčenja in sproščanja srčne mišice. Med krčenjem
prekatnih mišic (sistola) se kri iztisne iz srca, med njihovo sprostitvijo (diastola) pa kri
priteče v srce. Energija za delovanje srčne mišice nastaja pri oksidacijski fosforilaciji
in je vezana na prisotnost kisika (Lasan, 2002).
Ko kri zapusti levi prekat nadaljuje pot skozi aorto. Aorta zadrţuje tlak v oţilju v času
diastole, kar ji omogoča velika količina elastičnih in kolagenskih vlaken v njeni steni in
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debela srednja plast. Iz aotre potuje kri v arterije. Arterije prenašajo kri stran od srca
(Lasan, 2002). Vse arterije (razen pljučne) prenašajo oksigenirano kri (Alter, 1996).
Arterije umirijo pulzirajoč tok krvi iz srca. Imajo dve plasti elastičnih vlaken, ki jim
zagotavljata, da se lahko prilagajajo volumnu krvi in se zato tlak v njih v času sistole
in diastole bistveno ne spreminja. Tlak se do segmenta arteriol vzdrţuje avtomatsko
s prilagajanjem elastične stene aorte in velikih arterij količini krvi (Lasan, 2002).
Arterije, ki so manjše od 0,5 mm se imenujejo arteriole (Alter, 1996). Arteriole so
odgovorne za spreminjanje krvnega tlaka, kar doseţejo s spreminjanjem svoje
odprtosti, s čimer vplivajo na velikost perifernega upora. To jim omogoča gladko
mišičje v njihovi steni (Lasan, 2002).
Iz arteriol nadaljuje kri pot v kapilare. Kapilare so mikroskopske krvne ţilice, ki
povezujejo arteriole z venulami (Alter, 1996). Njihova naloga je izmenjava snovi med
krvjo in celicami (kisik, hranila, stranski produkti,…), katera poteka prek medceličnine
(Lasan, 2002).
Iz kapilar potuje kri v venule (manjše vene) in iz njih v vene. Vene prenašajo kri proti
srcu. Vse vene (razen pljučne) vsebujejo deoksigenirano kri (Alter, 1996). V njih se
zadrţuje največja količina krvi. So bolj raztegljive od arterij, ker imajo manj elastičnih
vlaken in tanjšo steno. Napetost mišic v njihovi steni uravnava dotok krvi v srce v
času diastole in s tem vpliva na velikost utripnega volumna srca. Večja kot je njihova
napetost, večji bo pritisk v venah in večji bo dotok krvi v srce (Lasan, 2002).
Če napetost ţilne stene popusti, zastaja kri v venah zaradi teţnosti pod ravnijo srca
in dotok krvi v srce je manjši. To preprečuje delovanje skeletno-mišične črpalke,
katera preko aktivnosti skeletnih mišic poveča dotok krvi v srce. Omenjena črpalka
deluje s pomočjo venskih zaklopk. V venah, ki so pod ravnijo srca, so zaklopke
postavljene na vsake tri do štiri centimetre. Ko se skeletna mišica skrči, pritisne na
veno in tlak v njej se poveča. Pritisk deluje v obe smeri, tako po veni navzgor kot
navzdol. Vendar pa se zaklopke odpirajo samo v smeri proti srcu, medtem ko so v
nasprotni smeri zaprte. Zaradi tega se kri pomika le po venah navzgor proti srcu
(Lasan, 2002).
Iz ven nadaljuje kri pot v desni preddvor nazaj v srce. Kri nato potuje skozi desni
prekat v pljučno arterijo in iz nje v pljučne kapilare. Preko slednjih se vrši izmenjava
plinov v pljučih (oddajo ogljikov dioksid, prevzamejo kisik). Kapilare se zdruţujejo v
pljučne vene, po katerih potuje kri v levi preddvor in nato nazaj v levi prekat (Lasan,
2002).
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Slika 16. Mali in veliki krvni obtok
(Arnau, 1997).

Slika 17. Srčni ciklus
(Arnau, 1997).

Na Sliki 16 sta prikazana mali in veliki krvni obtok. Pri velikem krvnem obtoku potuje
s kisikom bogata kri (oksigenirana kri) iz leve polovice srca v telo, kjer pride do
izmenjave snovi med krvjo in celicami. Deoksigenirana kri nato vstopi v mali krvni
obtok, pri katerem potuje v desno polovico srca in naprej v pljuča. V pljučih kri odda
ogljikov dioksid in se napolni s kisikom. Nato nadaljuje pot v levo polovico srca in
cikel se ponovi.
Na Sliki 17 je prikazan en cikel krčenja srca (diastola in sistola).

Nekateri pojmi:
Utripni volumen je količina krvi, ki jo srce iztisne v času sistole. Enak je razliki med
prostornino krvi na koncu diastole in prostornino na koncu sistole. Prostornina krvi na
koncu diastole je odvisna od dotoka krvi v srce, na katerega vplivajo napetost ţilne
stene ven, delovanje mišične črpalke in volumen kroţeče krvi. Prostornina krvi na
koncu sistole pa je odvisna od moči krčenja srčne mišice (Lasan, 2002).
Količina krvi, ki jo srce prečrpa v eni minuti, se imenuje minutni volumen srca.
Povečuje se z utripnim volumnom srca in s frekvenco utripov. Aktivnost simpatičnih
vlaken zvišuje frekvenco srčnih utripov in moč mišičnega krčenja srca, ter tako
povečuje minutni volumen srca. Aktivnost parasimpatičnih vlaken pa upočasni srčni
utrip in zmanjšuje moč mišičnega krčenja srca ter s tem zmanjšuje njegov minutni
volumen (Lasan, 2002).
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Periferni upor predstavlja odpor toku krvi. Veča se z viskoznostjo krvi in dolţino ţil,
manjša pa se z njihovim polmerom. Na periferni upor najbolj vpliva spreminjanje
polmera (odprtosti) ţil. Najbolj se spreminja polmer arteriol (njihov polmer se lahko
zmanjša ali poveča za 3- do 4- krat). Arteriole predstavljajo največji upor toku krvi.
Odprtost arteriol uravnavajo impulzi iz vazomotornega centra v podaljšani hrbtenjači,
ki je del centra za srceţilje. Vazomotorni center neprekinjeno pošilja impulze po
simpatičnih ţivčnih vlaknih v gladke mišice v steni arteriol in ven, s čimer se vzdrţuje
določena napetost ţilne stene. Večja kot je njena napetost, oţja je ţila in obratno.
Zoţenje ţile se imenuje vazokonstrikcija, njena razširitev pa se imenuje
vazodilatacija (Lasan, 2002).
Krvni tlak nam pove, kakšen je pritisk krvi na ţilno steno. Odvisen je od minutnega
volumna srca in od perifernega upora. Večja kot sta, večji bo tudi krvni tlak (Lasan,
2002). Ločimo zgornji krvni tlak (sistolični) in spodnji krvni tlak (diastolični). Prvi
ustreza tlaku v arterijah med skrčenjem srca, drugi pa tlaku v arterijah v času med
dvema krčenjema (Arnau, 1997).
Kapaciteta oţilja pomeni prostornino krvi, ki jo v danem trenutku lahko ţile
sprejmejo. Vedno mora biti usklajena z volumnom kroţeče krvi. Če je volumen krvi
manjši, tlak pade. Del krvi se zadrţuje v jetrih in vranici (do enega litra in pol). Pri
telesnem naporu se ta kri priključi skupnemu volumnu kroţeče krvi (Lasan, 2002).

4.1.2. LIMFNI OBTOK (Arnau, 1997)
Medceličnina predstavlja četrtino telesne teţe in nastane s precejanjem plazme in
belih krvnih celic skozi krvne kapilare v medcelične prostore. Del medcelične
tekočine, ki se vsrka v limfne kapilare, je limfa (mezga) in teče po limfnih ţilah. Obe,
medcelična tekočina in limfa, imata podobno sestavo kot krvna plazma, vendar
vsebujeta manj kisika in beljakovin ter več limfocitov. Limfa je sestavljena iz 97 %
plazme in 3 % belih krvnih celic. V limfi iz večine tkiv je 1,8 % beljakovin, več jih je v
limfi iz jeter, črevesja in pljuč. Limfne kapilare v črevesnih resicah vsrkajo maščobe,
tako da lahko limfa po mastnem obroku vsebuje tudi 1 do 2 % maščob.
V nasprotju s krvnimi obtočili, limfna (mezgovna) obtočila nimajo črpalke. Limfa kroţi
zaradi masaţnega učinka mišic, ki stiska limfne ţile, v katerih zaklopke omogočajo
pretok le v eni smeri. Limfa se premika zelo počasi, kar omogoča prehrano tistih
organov, ki niso prekrvavljeni, npr. roţenice. Glavna naloga limfnih obtočil je
predvsem vsrkavanje beljakovin plazme, ki so prestopile iz kapilar v medceličnino in
vračanje le teh nazaj v kri. Limfne kapilare odvajajo beljakovine iz medceličnih
prostorov in s tem preprečijo zatekanje tkiv.
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Tkivna limfa potuje v veliki krvni obtok po limfnih ţilah. Najprej vstopi v limfne
kapilare, katere se slepo pričenjajo v medceličnini. Limfne kapilare se nahajajo po
vsem telesu, razen v hrustancu, kosteh in osrednjem ţivčevju. Med seboj se
prepletajo in v nasprotju s krvnimi, limfne kapilare odvajajo beljakovine iz
medceličnine. Limfne kapilare se nadaljujejo v limfne ţile. Te so zgrajene iz
zaporedja vozličkov, kateri imajo v notranjosti polmesečaste zaklopke, ki se odpirajo
le v eni smeri in tako preprečijo vračanje tekočine po limfnih ţilah nazaj. Limfne ţile
se zbirajo v dva glavna voda, v prsni limfni vod in v desni limfni vod, ki na stičišču
leve oz. desne podključnične vene z ustrezno notranjo jugularno veno, vodita limfo
nazaj v veliki krvni obtok. Prsni limfni vod zbere tri četrtine telesne limfe, desni limfni
vod pa četrtino telesne limfe, ki pripada desni polovici telesa nad prepono. V
običajnih razmerah steče skozi limfne vode okoli 2400 ml limfe dnevno.
Na kriţiščih limfnih ţil (npr. v pazduhi, dimljah, na vratu in v medenici) se v skupkih
nahajajo drobni limfni organi, imenovani bezgavke. Njihova osnovna naloga je
precejanje limfe in tvorba limfocitov (B, T). Celice poţiralke (makrofagi) fagocitirajo
morebitne kuţne klice, ki pritečejo z limfo. Ta precejalni mehanizem je zelo učinkovita
past za bakterije in druge bolezenske dejavnike.

Slika 18. Preplet krvnega in limfnega sistema
(Arnau, 1997).

Slika 19. Limfna ţila
(Arnau, 1997).

Na Sliki 18 je na levi strani prikazan preplet krvnega in limfnega sistema, na desni
strani pa preplet krvnih in limfnih kapilar. Z rdečo barvo so označene arterije
(arteriole), z modro so označene vene (venule) in z zeleno so označene limfne ţile
(limfne kapilare). Kot lahko vidimo na desni strani, se limfne kapilare začenjajo prosto
v medceličnini.
Na Sliki 19 vidimo prerez limfne ţile. S puščico je označena smer potovanja limfe.
Limfa potuje le v smeri proti srcu, kar ji omogočajo polmesečaste zaklopke, ki se
odpirajo le v eni smeri. Limfa je na sliki označena z belo barvo.
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4.1.3. KRI (Lasan, 2002)
Glavne naloge krvi so prenos hranil in kisika do celic ter odvajanje ogljikovega
dioksida in ostalih odpadnih snovi iz njih. Poleg tega se po krvi prenašajo tudi
hormoni. Kri ima pomembno vlogo pri uravnavanju telesne temperature in pri
uravnavanju kislo-bazičnega ravnovesja. Sodeluje tudi pri obrambi telesa in pri
preprečevanju krvavitve.
Kri predstavlja okoli 8% človekove telesne mase. Sestavljena je iz plazme
(medceličnine) in krvnih celic. Plazma zavzema 55 % skupne prostornine krvi, krvne
celice pa 45 % (37 - 54 %). Plazmo v večini sestavlja voda (91,5 %), ostalo so
različne beljakovine (7 %) in v plazmi raztopljene snovi (1,5 %). Krvne celice pa se
delijo na rdeče krvničke (eritrociti), krvne ploščice (trombociti) in bele krvničke
(levkociti).
Odstotek celic v krvi se imenuje hematokrit. Odvisen je predvsem od volumna rdečih
krvničk, ker jih je številčno največ.

PLAZMA
Krvna plazma je tekoči del krvi. V plazmi se prenašajo snovi, raztopljene v vodi. Vse
ostale naloge plazme so povezane z njenimi beljakovinami, katere:
- vzdrţujejo ozmotski tlak krvi (odvisen je od koncentracije plazemskih beljakovin),
- sodelujejo pri transportu snovi, ki niso topne v vodi,
- vzdrţujejo kislo-bazično ravnovesje (sodelujejo v kompleksu kemičnih pufrov krvi,
kateri so odgovorni za takojšnjo vzpostavitev kislo-bazičnega ravnovesja),
- vplivajo na viskoznost krvi
- sodelujejo pri strjevanju krvi (fibrinogen, protrombin) in
- so del specifične obrambne funkcije organizma (y globulini).

KRVNE CELICE
Rdeče krvničke (eritrociti)
Rdeče krvničke ali eritrociti nastajajo v procesu eritropoeze, katero nadzira hormon
eritropoetin. Pred rojstvom nastajajo v jetrih in vranici (pri dolgotrajnih teţjih oblikah
anemij lahko tudi po rojstvu), po rojstvu pa v rdečem kostnem mozgu. V membrani
eritrocita se nahajajo specifične beljakovine, ki določajo krvne skupine. Poznamo štiri
različne krvne skupine in sicer: A, B, AB in 0. Osnovna funkcija eritrocitov je transport
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kisika in ogljikovega dioksida. Eritrociti nimajo mitohondrijev in proizvajajo ATP z
energijo iz anaerobne glikolize.
Največja količina kisika, ki jo lahko sprejme liter krvi, se imenuje oksiforna kapaciteta
krvi in je okoli 200 ml kisika. Odvisna je od koncentracije hemoglobina. O anemiji
govorimo, kadar je oksiforna kapaciteta krvi zmanjšana za več kot 10 %.

Krvne ploščice (trombociti)
Nastajajo v rdečem kostnem mozgu in sodelujejo pri zaustavljanju krvavitve. Ko se
prekine ţilna stena, se začnejo gladke mišice v ţilni steni refleksno krčiti, zaradi
česar pride do zoţenja ţil (vazokonstrikcija). Na mestu krvavitve (kjer stena ţil ni
gladka) se začnejo razbijati in kopičiti trombociti, iz katerih nastane trombocitni čep.
Iz poškodovane ţilne stene in razbitih trombocitov se sproščata serotonin in
tromboplastin. Serotonin povzroča vazokonstrikcijo, tromboplastin pa sproţi proces
strjevanja krvi (koagulacija)- tromboplastin posredno vpliva na nastajanje fibrinskih
nitk, iz katerih nastane mreţica, v katero se ujamejo krvne celice. Nastane krvni
strdek.
Spontano strjevanje krvi v ţilah preprečujejo gladkost ţilnih sten, neprekinjeno
kroţenje krvi in prisotnost nekaterih kemičnih snovi (heparin, antitrombin,…). Krvni
strdki v ţilah pa lahko spontano nastajajo v primeru aterosklerotičnih sprememb ţilnih
sten, pri katerih prihaja do neravnih površin, na katerih se razbijajo trombociti. Ali pa
nastajajo zaradi oslabljene srčne funkcije, katera povzroča zastajanje krvi, oziroma
zaradi zmanjšane koncentracije heparina in antitrombina, ki preprečujeta strjevanje
krvi (koagulacijo). Pride lahko tudi do motenj strjevanja krvi, ki je gensko pogojena.
Motnja strjevanja krvi se imenuje hemofilija, za njo pa načeloma obolevajo le moški.

Bele krvničke (levkociti)
Bele krvničke (levkociti) sodelujejo pri obrambi organizma. Nastajajo v rdečem
kostnem mozgu, v katerem jih večina tudi dozori, razen limfocitov T, ki dozorevajo v
priţeljcu (timusu). Levkociti se delijo na nelimfoidne in limfoidne celice. Nelimfoidne
celice sodelujejo pri nespecifičnem imunskem odgovoru organizma (pri vnetju).
Limfoidne celice pa upravljajo specifični imunski odgovor, ki je vezan na celice
(celična imunost) in na proizvodnjo protiteles v krvi (humoralna imunost). S starostjo
se število levkocitov zmanjšuje.
- Celična imunost: Imunski odgovor začne monocit, kateri poţre (fagocitira) antigen.
Ko limfocit T prepozna z antigenom označen monocit, se aktivira in se spremeni v
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celico pomagalko, celico ubijalko in celico zaviralko. Celica pomagalka nadzoruje
aktivnost imunskega odgovora, ter posredno aktivira vnetni odgovor. Celica ubijalka
(nosilka celične imunosti) uniči okuţeno celico, celica zaviralka pa ustavi imunski
odgovor. Istočasno pride tudi do povišanja telesne temperature in do zaspanosti.
Povečana telesna temperatura upočasni razvoj mikrobov, spanje pa vpliva na
povečano obrambno sposobnost organizma. V spanju namreč hipofiza izloča več
rastnega hormona, kateri aktivira limfocite v krvi ter pospeši dozorevanje limfocitov T
v timusu in njihovo prehajanje v kri.
- Humoralna imunost: Njeni nosilci so limfociti B (protitelesa v krvi). Za vsako
specifično naravno substanco (antigen), s katero pridemo v stik, imamo poseben
limfocit B, ki je sposoben ustvariti posebno protitelo proti njej. Ob prisotnosti antigena
in ostalih dejavnikov se limfocit B aktivira in začne deliti. Nastane klon specifičnih
celic, katere se spremenijo ali v spominske celice ali v celice plazmatke. Spominske
celice imajo v membrani le specifična protitelesa in se v stiku z antigenom začnejo
deliti. Več kot jih je, hitrejši je imunski odgovor ob ponovnem srečanju z enakim
antigenom. V telesu se lahko zadrţijo vse ţivljenje. Celice plazmatke pa pospešeno
proizvajajo specifična protitelesa, katera onesposobijo in označijo antigen, ki jih nato
poţrejo makrofagi.

4.2. VPLIV MASAŽE NA TOK KRVI, LIMFE IN OSTALIH TEKOČIN
4.2.1. VPLIV MASAŢE NA KRVNI TOK
Menijo, da masaţa poveča tako lokalni kot celotni krvni tok. Lokalni krvni tok naj bi se
povečal zaradi neposrednega mehanskega učinka na tkivno oţilje, lokalnega
sproščanja vazodilatatorjev (histamin) in refleksnega zniţanja napetosti simpatika.
Celotni krvni tok pa naj bi se izboljšal zaradi povečanega venskega dotoka krvi v
srce, ki nadalje vpliva na večji srčni sistolični udarni volumen (posebno pri močni
masaţi). Na pospešen venski krvni tok naj bi imelo vpliv mehansko pritiskanje v
smeri venskega krvnega toka ali pa aktivno krčenje mišice (delovanje skeletnomišične črpalke), do katerega lahko pride pri tehnikah udarjanja (Goats, 1994b;
Martin idr., 1998; Ylinen in Cash, 1988).
Nekateri so preučevali, kako posamezne masaţne tehnike vplivajo na krvni tok. V
nekaterih raziskavah so hitrost krvnega toka ugotavljali s pomočjo sledenja
radioizotopa xenon-133 v krvi (Hovind in Nielsen, 1974; Hansen in Kristensen, 1973,
v Callaghan, 1993). Ugotovili so, da se je krvni tok povečal z udarjanjem in
gladenjem. Domnevajo, da je udarjanje povzročilo zadovoljiva mišična krčenja, ki so
vplivala na tok krvi. Gladenje pa naj bi s centripetalno silo (proti srcu) povzročilo
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praznjenje kapilar in ven in s tem pospešilo krvni tok. Navajajo še, da so bile te
spremembe majhne in začasne in da ţe laţja mišična vaja povzroči večje povečanje
krvnega toka.
Podobno so odkrili Shoemaker idr. (1997), ki so z Dopplerjevim ultrazvokom merili,
kako masaţne tehnike gladenje, gnetenje in udarjanje, vplivajo na krvni tok v malih
mišicah (upogibalke podlahti) in v velikih mišicah (kvadriceps). Krvni tok so merili
neposredno po masaţi. Ugotovili so, da nobena od uporabljenih tehnik ni povečala
krvnega toka ne v malih, ne v večjih mišicah ter da imata ţe dvesekundni blaţji
izometrični stisk zapestja ali pa dinamično iztegovanje kolena večji vpliv na njegovo
povečanje (za okoli 3x). Da so laţja krčenja kvadricepsa bolj učinkovita pri povečanju
krvnega toka kot gladenje, sta odkrila tudi Tiidus in Shoemaker (1995), ki sta z
Dooplerjevim ultrazvokom merila femoralni arterijski in venski krvni tok. Podobno so
odkrili Hinds idr. (2004), ki so po dinamični vadbi za mišico kvadriceps uporabili
tehniki gladenja oziroma gnetenja. Tehniki nista značilno povečali krvnega toka v
femoralni arteriji, so pa po masaţi odkrili povečan krvni tok v koţi in povečano
temperaturo koţe na mestu masaţe v primerjavi s počitkom.
Čeprav navedene raziskave ne podpirajo trditve, da se med masaţo izboljša krvni
tok, pa bi lahko masaţa vendarle imela posreden učinek na njegovo povečanje. V
prekomerno napetih mišicah je povečan pritisk, kateri stiska krvne ţile in s tem ovira
pretok krvi. Kadar je pritisk v mišici večji od sistoličnega pritiska, pride do okluzije
(zaprtja) krvnega toka (Enoka, 2002). Pri prekomerno napetih mišicah je tako obtok
krvi oviran, oviran je tudi v drugih tkivih: v kitah, vezeh in v sklepih (Ylinen in Cash,
1988). Masaţa lahko zmanjša prekomerno mišično napetost in s tem posredno
izboljša krvni tok.

4.2.2. VPLIV MASAŢE NA RAZREDČITEV KRVI
Tromboza pogosto nastane zaradi slabega pretoka venske krvi. K njej so posebno
nagnjeni pacienti, ki veliko leţijo. Masaţa celotnega telesa začasno zmanjša
viskoznost krvi in povzroči njeno razredčitev (zniţa se hematokrit- odstotek celic v
krvi). S tem masaţa preprečuje nastajanje krvnih strdkov. Tako lahko na primer
masaţa roke zmanjša pogostost globoke venske tromboze v nogi (Goats, 1994b).
Masaţa naj bi zmanjšala napetost simpatikusa, oziroma naj bi povzročila reaktivno
hiperemijo, katera vpliva na razredčitev krvi. Prav tako naj bi masaţa preko
mehanskega učinka povzročila prerazporejanje stoječega toka iz mikro-oţilja v
aktivno cirkulacijo (Callaghan, 1993).
Sabri idr. (1971) so preučevali, kako uporaba pritiska med operacijo vpliva na
pojavnost zgodnje po-operativne globoke venske tromboze. Sodelovalo je 39
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pacientov. Pritisk so uporabili na eni nogi, druga noga je bila kontrolna. Posredovali
so ga s posebno napravo vsako minuto operacije za pet sekund. Tromboza se je
razvila v 11 kontrolnih nogah in le v dveh nogah, na katerih je bil uporabljen pritisk.
Domnevajo, da pritisk pomaga prazniti venski sistem, še posebno velike sinuse v
mišici soleus, v katerih tromboza zaradi majhnega venskega toka in stoječe krvi
najbolj pogosto nastane. Menijo tudi, da je za preprečevanje po-operativne globoke
venske tromboze bolj pomembno povečanje pulzivnosti venskega toka, kot pa le
povečanje povprečnega krvnega toka.

4.2.3. VPLIV MASAŢE NA LIMFNI SISTEM
Elkins idr. (1953, v Goats, 1994b) so preučevali učinek masaţe na tok limfe. Pse so
izpostavili infrardečemu sevanju, kratkovalovnem ali mikrovalovnem segrevanju,
aktivnim ali pasivnim vajam ali masaţi za 30 minut. Tok limfe se je povečal le pri
masaţnih tehnikah gnetenja in gladenja, ter pri aktivnih ali pasivnih vajah. Vse druge
obravnave, vključno z masaţnim prijemom sekanja niso imele učinka. Podobne
rezultate so dobili Ladd idr. (1952, v Goats, 1994b), ki so primerjali masaţo, pasivno
razgibavanje in električno stimulacijo. Pokazalo se je, da je bil tok limfe največji po
masaţi.
Poleg vpliva na tok limfe, so Ikomi idr. (1996) raziskovali tudi, kakšen vpliv ima
masaţa na transport snovi iz medceličnine v limfni obtok. Z neţnimi kroţnimi gibanji
prstov so 15 minut masirali zadnjo nogo zajca. Ugotovili so, da so se med masaţo v
povprečju povečali hitrost toka limfe za 22x, koncentracija koloida v limfi za 47x in
število levkocitov za 8,5x. Za 10x se je na račun povečanega limfnega toka povečal
tudi tok plazemskih beljakovin. Avtorji ugotavljajo, da je učinek masaţe na tok limfe
takojšen in da bi lahko povečan tok ohranjali tudi več ur (dokler masiramo). Prav tako
menijo, da bi lahko z večjo frekvenco gibov med masaţo tok limfe še povečali.
Periodično gibanje tkiva ocenjujejo kot najbolj učinkovit mehanizem za
odstranjevanje makromolekul in celičnega materiala iz medceličnine.

4.2.4. MASAŢA IN ZMANJŠEVANJE OTEKLIN
Masaţa zelo učinkovito zmanjša otekline in jo s tem namenom veliko uporabljajo v
športu. Pri masaţi prihaja do stiskanja površinskih ven in limfnih kanalov. Ker venske
zaklopke preprečujejo odtekanje krvi po venah nazaj, se lahko kri iztiska samo proti
srcu. Znotraj tkivna tekočina lahko tako laţje vstopi v ţile. Ko pritisk tkivnih tekočin
popusti, se arteriolarni zastoj zmanjša in izboljša se prekrvavitev (Goats, 1994b).
Nekateri raziskovalci verjamejo, da izboljšana drenaţa obnovi normalen osmotski tlak
znotraj-tkivnih tekočin in trdijo, da je ta učinek bolj pomemben pri zdravljenju kot
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katerikoli neposreden vpliv na krvni tok (Wakim idr., 1955, v Goats, 1994b). Sicer pa
so neţne aktivne vaje najbolj učinkovite pri izboljšanju drenaţe tkiva. Masaţe se
posluţujemo, kadar obravnavamo osebo, ki je imobilizirana zaradi poškodbe (Goats,
1994b).
Zmanjšanje otekline po masaţi so potrdili Weiss (1998) in Duman idr. (2009). Weiss
(1998) je obravnaval pacienta z dolgotrajno oteklino (edemom). Pacient je dobil
sedem-tedensko terapijo, ki je vsebovala manualno limfno drenaţo, kompresijo,
vadbo in nego koţe. Z limfno drenaţo so ţeleli spodbuditi limfatično aktivnost, katera
naj bi pomagala pri zmanjšanju otekline. Limfno drenaţo so uporabili po celem
limfnem sistemu, na samo na poškodovani nogi, saj so menili, da je za učinkovito
drenaţo treba očistiti celotno limfno pot. Ob koncu terapije se je oteklina (edem) na
nogi zmanjšala za 74%, rane pa za 89%. Izboljšanje se je nadaljevalo tudi po koncu
terapije.
Duman idr. (2009) so primerjali dve skupini pacientov. Ena skupina je prejela
osnovno obravnavo, ki je vključevala protivnetna zdravila in fizioterapijo, druga
skupina pa je dodatno prejela še ročno limfno drenaţo (petkrat tedensko po 45
minut). Po tri-tedenskem obdobju se je pri teh, ki so dodatno prejeli limfno drenaţo,
oteklina bistveno zmanjšala, ne pa tudi pri tistih, ki so bili deleţni le osnovnega
programa. Ročna limfna drenaţa se je tako izkazala kot učinkovito sredstvo za
zmanjšanje otekline.
Nasprotno pa so ugotovili Hart idr. (2005). Merjenci so po ekscentrični vadbi za
mišico triceps surae tri dni vsakodnevno prejemali kratko 5-minutno masaţo, ki je
vsebovala masaţni tehniki gladenja in gnetenja. Omenjen masaţni protokol ponavadi
izvajajo z namenom zmanjšanja mišične otekline po vadbi. Pokazalo se je, da kratka
masaţa ni zmanjšala zatekanja tekom 72 ur po ekscentrični vadbi.
Kot je razvidno iz prej navedenih raziskav, je za zmanjšanje otekline potrebno
masaţo izvajati redno, skozi daljše časovno obdobje, po moţnosti s tehnikami, ki so
prilagojene temu namenu (npr. limfna drenaţa) in v kombinaciji z ostalimi
terapevtskimi sredstvi.
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4.3. ŽIVČNI SISTEM
4.3.1. ŢIVČEVJE
Ţivčevje je nadzorni sistem, ki usklajuje delovanje različnih organov in organskih
sistemov in hkrati omogoča organizmu povezavo z okoljem. Ţivčevje sestavljajo ţivci
(nevroni) ter ţivčno oporno tkivo (nevroglija) (Enoka, 2002).
Anatomsko se ţivčni sistem deli na dva dela, na centralni in na periferni del. Centralni
(osrednji) ţivčni sistem obsega moţgane in hrbtenjačo, perifernega pa sestavljajo
ţivci, ki vodijo iz hrbtenjače na periferijo. Prenos informacij poteka v obe smeri, v
CŢS in iz njega. Aferentna ţivčna vlakna prenašajo draţljaje iz periferije v CŢS,
eferentna ţivčna vlakna pa prenašajo informacije iz CŢS na periferijo (Alter, 1996).
Posamezen ţivec sestavljajo ţivčna celica (soma), eden ali več dendritov in akson s
presinaptičnim koncem. Dendriti spadajo med aferentna ţivčna vlakna in potekajo
razvejano iz ţivčnih celic. Akson je dolgi izrastek ţivčne celice in spada med
eferentna ţivčna vlakna. Končni del aksona (presinaptični konec) je vključen v
sinapso, preko katere se ţivčni signal prenaša na ciljno celico. Akson pogosto
vsebuje stranske izrastke (kolaterale). Velike aksone obdaja maščobna izolacijska
ovojnica, ki se imenuje mielin (Alter, 1996).
Funkcionalna ţivčna enota je refleksni lok. Refleksni lok sestavljajo receptor,
uravnalni center v osrednjem ţivčevju in izvršilni organ (efektor). Naloga receptorjev
je zaznavanje različnih draţljajev iz okolice. Če se receptor vzdraţi, pošlje električni
impulz po aferentnem ţivčnem vlaknu v centralni ţivčni sistem, kjer se ta informacija
ustrezno predela. Centralni ţivčni sistem nato pošlje električni impulz po eferentnem
ţivcu do izvršilnega organa (efektorja), kot so npr. mišice in ţleze, ki poda ustrezen
odgovor na draţljaj (Lasan 2002; Alter, 1996).
Po funkciji se ţivčevje deli na somatsko in avtonomno (vegetativno). Somatsko
ţivčevje nadzoruje delovanje skeletnih mišic in je namenjeno gibanju, avtonomno
ţivčevje pa nadzoruje aktivnost gladkih mišic, ţleznih celic in srčne mišice in tako
nadzoruje delovanje notranjih organov (Lasan, 2002).
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Slika 20. Anatomska in funkcionalna delitev ţivčevja (Arnau, 1997).
Na Sliki 20 je prikazan ţivčni sistem v telesu. Ţivčevje se anatomsko deli na centralni
del (moţgani in hrbtenjača) in na periferni del. Funkcionalno se ţivčevje deli na
avtonomno in na somatsko.

4.3.2. AVTONOMNO ŢIVČEVJE (Lasan, 2002)
Avtonomno (vegetativno) ţivčevje nadzoruje delovanje organov, ki vzdrţujejo
stabilnost organizma. Deluje praviloma neodvisno od naše volje. Nadzor poteka
preko refleksnega loka, katerega naloga je uravnavanje določenega elementa, kot
npr. krvnega tlaka, koncentracije glukoze v krvi, telesne toplote, itd. Ko pride v
organizmu do določene spremembe, receptorji to zaznajo in posredujejo informacijo
v CŢS. Tu se informacija predela in zatem potuje do efektorjev, ki na dano
spremembo ustrezno ukrepajo.
Receptorji se nahajajo v stenah notranjih organov in v stenah ţil (periferni receptorji)
ter v hipotalamu (centralni receptorji). Delimo jih na mehanske in kemične.
Med mehanske spadajo:
- receptorji v popljučnicu (zaznajo raztezanje pljuč);
- baroreceptorji (zaznajo spremembe krvnega tlaka) in
- volumoreceptorji (zaznajo zmanjšanje volumna telesnih tekočin).
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Kemične pa sestavljajo:
- kemoreceptorji (zaznajo povišanje koncentracije ogljikovega dioksida in vodikovih
ionov v krvi ter zniţanje koncentracije kisika v krvi);
- ozmoreceptorji (zaznajo povečano koncentracijo anorganskih snovi v krvi);
- glukoreceptorji (zaznajo spreminjanje koncentracije glukoze v krvi);
- ostali receptorji (zaznajo povišano koncentracijo določenih hormonov, zaznajo
spreminjanje koncentracije kalcijevih ionov v krvi).
Med efektorje spadajo:
- gladke mišice v steni dihalnih poti, prebavne poti in ţil,
- ţlezne celice v sluznici dihalnih poti, prebavne poti, izločal ter v ţlezah z notranjim
in zunanjim izločanjem,
- srčna mišica.
Avtonomno ţivčevje se deli na simpatični in parasimpatični del.
Simpatik je torakolumbalni del avtonomnega ţivčevja. Organizem dvigne na višjo
energetsko raven in oblikuje celosten odgovor organizma (borba ali beg), ki
predstavlja enovit vzorec reakcij v katerikoli stresi situaciji. Vpliv ima na srčno mišico,
gladke mišice v stenah ţil, ţleze znojnice, mišice ob korenu dlak, zenico in sredico
nadledvičnih ţlez. Sredica nadledvičnih ţlez izloča kateholamine (adrenalin in
noradrenalin), ki po krvi podpirajo učinke simpatika na efektorjih (gladke mišice).
Parasimpatik je kraniosakralni del avtonomnega ţivčevja. Je bolj diskreten od
simpatika in na različnih delih telesa (glava, prsni koš, trebuh) povzroča sočasno
različne učinke. Nekje aktivnost poveča, drugje jo zmanjša. Aktivira praznjenje
organizma, ker pospeši potovanje hrane skozi prebavno pot in njeno izločanje.
Povzroča tudi praznjenje mehurja. Povečana aktivnost parasimpatika vzdrţuje
procese obnavljanja organizma.
Funkcijo vseh celic, razen skeletnih mišic, vodi avtonomno ţivčevje. Njihovo
uravnavanje poteka na tri načine:
1. Uravnavanje s simpatikom in parasimpatikom je enakovredno:
organ
učinek povečane
učinek povečane
aktivnosti simpatika aktivnosti parasimpatika
zenica
razširi
zoţi
bronhioli
razširi
zoţi
srce
pospeši srčni utrip upočasni srčni utrip
prebavna pot
zavre gibljivost
poveča gibljivost
zapiralke prebavne poti skrči
sprosti
mehur
polni
prazni
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2. Uravnavanje predvsem s simpatikom:
organ
povečana aktivnost simpatika
krvne ţile
vazokonstrikcija
ţleze znojnice produkcija znoja
3. Uravnavanje predvsem s parasimpatikom:
organ
povečana aktivnost parasimpatika
ţleze slinavke
izločanje sline in povečan tok krvi
ţelodčne ţleze
izločanje ţelodčnega soka, bogatega z encimi
pankreatične ţleze izločanje pankreatičnega soka, bogatega z encimi
zunanje spolovilo vazodilatacija

4.3.3. VPLIV MASAŢE NA ŢIVČNI SISTEM
Masaţa aktivira senzorične receptorje in lahko spodbuja ali zavira delovanje
ţivčnega sistema. Dobljeni učinek je odvisen od izbranih masaţnih prijemov in od
uporabljenega pritiska med masaţo. Počasni, rahli in ritmični gibi povzročajo nizko
stopnjo ţivčnega vzburjenja in tako zavirajo (sproščajo) delovanje ţivčevja. Močni
gibi in prijemi, ki jih uporabljamo krajši čas pa spodbudijo njegovo delovanje.
Aktivnost mišičnega vretena se poveča med izvajanjem določenih masaţnih prijemov
kot so taping in vibracije. Ti prijemi povzročajo majhne mišične kontrakcije, ki
povečajo zniţan mišični tonus (Dervišević idr., 2003).
Stimulatorni masaţni gibi so pritiskanje s prstom, pritiskanje s korenom dlani in
komolcem ter taping. Sprostitveni masaţni gibi pa so rahlo masiranje s korenom
dlani, rahlo pritiskanje s prstom ali korenom dlani in rahla vibracija (Dervišević idr.,
2003).
Masaţa povečuje aktivnost delta valov in zmanjšuje alfa in beta aktivnost (valovi
moţganske aktivnosti, ki jih zaznamo z elektroencefalografijo –EEG) (Dervišević idr.,
2003).

4.3.4. VPLIV MASAŢE NA VZDRAŢNOST MOTORIČNIH ŢIVCEV
Vzdraţnost motoričnih ţivcev pogosto ugotavljajo posredno, z merjenjem amplitude
H-refleksa. Hofmanov refleks (ali H-refleks) je umetno sproţen refleks, s katerim
merimo učinkovitost prenosa ţivčnega impulza iz aferentnih ţivčnih vlaken, preko
hrbtenjače v eferentna ţivčna vlakna. Sproţimo ga tako, da stimuliramo periferni
ţivec. Ţivčni impulz nato po perifernem ţivcu potuje do hrbtenjače, kjer se prenese
na alfa motorične ţivce. Prenos ţivčnega impulza je odvisen od njegove velikosti in
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od stopnje vzdraţenosti motoričnih ţivcev. Bolj kot so vzdraţeni, večja je verjetnost
za prenos impulza. Več motoričnih ţivcev kot se aktivira, večja bosta EMG odziv in
sila krčenja mišice. Zaradi tega uporabljajo H-refleks za oceno vzdraţenosti
motoričnih ţivcev. H-refleks se prilagaja na kronično aktivnost. Tako se na primer
poveča po obdobju treninga moči, oziroma se zmanjša pri plavalcih v obdobju
intenzivne vadbe (Enoka, 2002).
Mnoge raziskave so potrdile zmanjšano vzdraţnost motoričnih ţivcev med masaţo.
Morelli idr. (1991) so odkrili zmanjšanje amplitude H-refleksa med masaţo soleusa.
Poleg merjenja H-refleksa so nadzorovali tudi temperaturo koţe in aktivnost
antagonistov. Spremenjena temperatura koţe namreč lahko vpliva na hitrost
prevodnosti ţivcev, medtem ko lahko aktivnost antagonistov preko recipročne
inhibicije zmanjša aktivacijo agonistov. Pokazalo se je, da zmanjšanje vzdraţnosti
motoričnih ţivcev agonistov med masaţo ni posledica sprememb v temperaturi
mišice, hitrosti prevodnosti ţivcev ali aktivnosti antagonistov, kar kaţe na to, da je za
zmanjšanje vzdraţnosti res odgovorna masaţa.
Sullivan idr. (1991) so ţeleli odkrili, ali ima masaţa samo lokalni učinek ali pa je njen
vpliv širši in se prenese tudi na druge mišice. H-refleks so merili na mišici triceps
surae na desni nogi, istočasno pa so izvajali gnetenje na različnih mišicah (levi in
desni triceps surae ter levi in desni hamstring). Amplituda H-refleksa je bila niţja
(42% od kontrolne) samo med masiranjem stimulirane mišice (desni triceps surae),
ne pa tudi med masiranjem ostalih mišic, kar kaţe na to, da ima masaţa predvsem
lokalen učinek. Nasprotno pa so Morelli idr. (1998) ugotovili, da se je zmanjšala
amplituda H-refleksa na medialnem gastronemiusu, medtem ko so masirali mišico
soleus na isti nogi, kar nakazuje na to, da zaviralni učinek masaţe ni omejen samo
na motorične ţivce masirane mišice, ampak ima lahko vpliv tudi na bliţnje
sinergistične mišice, ki niso vključene v masaţo.
Za zmanjšano vzdraţnost motoričnih ţivcev med masaţo, bi bil lahko odgovoren
pritisk. Njegovo vlogo so preučevali Goldberg idr. (1992). Uporabili so dve masaţi
(gnetenje) mišice triceps surae, vsako z različnim pritiskom (1,25 kPa in 2,50 kPa).
Ustrezno intenzivnost pritiska so zagotovili s predhodno vadbo maserja na posebni
napravi. Pri obeh masaţah se je amplituda H-refleksa značilno zmanjšala, pri čemer
je bilo zmanjšanje bolj izrazito pri masaţi, ki je uporabila večji pritisk (laţja masaţa je
dosegla 61%, globoka pa 51% kontrolne amplitude). Zato sklepajo, da so mehanizmi
ki so odgovorni za inhibicijo med masaţo, občutljivi na pritisk.
V vseh zgoraj navedenih raziskavah je bila amplituda H-refleksa zniţana le med
masaţo in se je neposredno po njej vrnila na kontrolno raven.
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V koţi se nahaja več vrst receptorjev, med njimi tudi receptorji za pritisk. Njihova
stimulacija vpliva na aktivnost alfa motoričnih ţivcev (Enoka, 2002).
Vlogo koţnih receptorjev na amplitudo H-refleksa med masaţo so preučevali Morelli
idr. (1999). Merjenci so prejeli dve masaţi (gnetenje). Pred drugo masaţo so jim
koţo na mestu masaţe namazali z anestetikom, s čimer so ţeleli odstranili občutek
za dotik. H-refleks je bil tekom obeh masaţ značilno niţji v primerjavi s kontrolnimi
meritvami, ni pa bilo razlik med masaţama. Zato domnevajo, da zaviralni učinek
masaţe na H-refleks ni posledica mehanske stimulacije koţnih receptorjev, ampak
se zdi bolj verjetno, da so v inhibicijo vključeni globoki mehanoreceptorji.
Nekateri (Hébert in Boucher, 1998) so preučevali vpliv vibracij na vzdraţnost
motoričnih ţivcev. Uporabili so dvominutno tresenje spodnje okončine (frekvenca 3,54,0 Hz; amplituda 4,2-6,8 cm), pri čemer so nogo drţali v stopalu. Merili so H-refleks
na medialnem gastrohnemiusu. Med tresenjem spodnje okončine se je H-refleks
zniţal na 5% od kontrolne vrednosti. Zniţanje se je nadaljevalo tudi po koncu
tresenja, tako je v prvih dveh minutah njegova amplituda dosegla povprečno 86 %
začetne vrednosti, obnovila pa se je šele proti koncu četrte minute po končani
obravnavi. Menijo, da je inhibicija H-refleksa rezultat predsinaptične inhibicije oziroma
nanjo vplivajo višji centri, ki so odgovorni za vzdrţevanje drţe, medtem ko naj bi bil
vpliv koţnih mehanoreceptorjev manjši.

4.3.5. TEHNIKE PRITISKANJA NA KITO
V kiti se nahaja Golgijev kitni organ, ki obvešča centralni ţivčni sistem o velikosti sile
v mišično-kitnem sklopu. Golgijev kitni organ sestavljajo veje Ib aferentnega ţivca, ki
so prepletene s snopiči kolagenskih vlaken kite. Kadar sila v mišici naraste, se
kolagenska vlakna kite napnejo in poravnajo ter stisnejo veje Ib ţivcev. To povzroči
tvorjenje signalov v Ib ţivcih, ki poleg tega, da obveščajo centralni ţivčni sistem o sili
v mišici, delujejo tudi inhibicijsko na motorične ţivce agonistov, kar lahko povzroči
sprostitev mišice (Enoka, 2002). Prav ta učinek se ţeli doseči s tehniko pritiskanja na
kito, pri kateri prihaja do stiskanja kolagenskih vlaken kite in s tem verjetno tudi do
stikanja Ib ţivcev.
V dveh raziskavah (Kukulka idr., 1985; Kukulka idr., 1986) so merili, kako pritiskanje
na Ahilovo kito vpliva na H-refleks na mišici soleus. Uporabili so zmeren pritisk dveh
kilogramov, ki so ga posredovali 30 sekund. V prvi raziskavi (Kukulka idr., 1985) so
uporabili neprekinjen pritisk, v drugi (Kukulka idr., 1986) pa pritisk s prekinitvami
(sekunda pritiska/sekunda razbremenitve). V obeh primerih se je amplituda Hrefleksa takoj ob uporabi pritiska zmanjšala, pri neprekinjenemu na 60% in pri
prekinjenemu na 73% začetne vrednosti. Pri neprekinjenemu pritisku je nato
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amplituda začela naraščati in po petih sekundah dosegla 85 %, po 30 sekundah pa
93% začetne vrednosti. Nasprotno pa se je pri uporabi pritiska s prekinitvami
amplituda še nadalje niţala in dosegla najniţjo vrednost (45% od kontrolne) med 20
in 30 sekundami pritiskanja.
Podobno sta odkrila Leone in Kukulka (1988) pri bolnikih, ki so preboleli kap. Na
Ahilovi kiti so uporabili dva različna pritiska (5 in 10 kg), ki so ju posredovali
neprekinjeno ali pa s prekinitvami (1 pritisk/s). Amplituda H-refleksa se je takoj ob
uporabi pritiska zniţala. Pri neprekinjenemu je nato začela naraščati, medtem ko je
pri prekinjajočemu ostala zniţana ves čas pritiskanja in je še rahlo padala. Odkrili so
tudi, da pritisk 10 kg ni imel večjega učinka kot pritisk 5 kg.
Za daljše zmanjšanje mišične napetosti je torej prekinjajoče pritiskanje na kito bolj
učinkovito od neprekinjenega. Slednjega se posluţujemo, kadar ţelimo kratkotrajno
zmanjšati mišično napetost, na primer, ko ţelimo dokončati gib pri razgibavanju ali pa
pomagati bolniku da spremeni poloţaj telesa (Kukulka idr., 1985). V vseh treh zgoraj
navedenih raziskavah (Kukulka idr., 1985, Kukulka idr., 1986, Leone in Kukulka,
1988) je bila amplituda H-refleksa zniţana samo med časom pritiskanja na kito.

4.3.6. VPLIV MASAŢE NA AVTONOMNI ŢIVČNI SISTEM
Vpliv masaţe na avtonomni ţivčni sistem pogosto ugotavljajo preko avtonomne
napetosti srca, ki jo merijo z EKG-jem (preko analize spremenljivosti srčnega utripa)
ter z merjenjem krvnega tlaka in frekvence srca pred in po masaţi. Spremenjivost
srčnega utripa odraţa vpliv avtonomnega ţivčnega sistema na srčni utrip.
Delaney idr. (2002) so uporabili 20 minutno masaţo glave, vratu in ramen. Masaţa je
kombinirala običajne masaţne tehnike in pritiskanje na proţilne točke. Izkazalo se je,
da je masaţa povečala aktivnost parasimpatika in da je zmanjšala srčni utrip ter
sistolični in diastolični krvni tlak. Udeleţenci so prav tako poročali o večji sprostitvi in
izboljšanem razpoloţenju.
Enake rezultate so dobili Takamoto idr. (2009), ki so pri ţenskah, katerih dnevna
opravila so bila v večini v stoječem poloţaju, uporabili 20 minutno masaţo. Masaţa je
zajemala zmerno močno pritiskanje na proţilne točke tistih mišic spodnjega uda, kjer
so občutile utrujenost. Poleg tega so med 20 minutnimi meritvami pred in po masaţi
spremljali dihanje udeleţenk (med vdihom se namreč zmanjša draţenje
parasimpatičnega ţivca) in to upoštevali pri analizi EKG-ja, kar dodatno potrjuje
zanesljivost dobljenih rezultatov.
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Nekateri so preučevali, kako vpliva masaţa na avtonomno funkcijo, kadar je
opravljena po visoko-intenzivni vadbi. Visoko-intenzivna vadba lahko poruši
avtonomno ravnoteţje, kar se kaţe kot povečan srčni utrip ter kot povečana
simpatična in zmanjšana parasimpatična dejavnost. V raziskavi Arroyo-Morales idr.
(2008) so aktivni študenti najprej opravili intenzivno kolesarjenje in nato po kratkem
odmoru prejeli bodisi 40 minutno masaţo celega telesa (sproščanje mišične ovojnice)
ali pa placebo obravnavo z izključenim ultrazvokom in magnetoterapijo. Po vadbi so
vsem udeleţencem izmerili povečano simpatično ţivčno aktivnost in zmanjšan
diastolični krvni tlak. Po masaţi se je simpatična ţivčna aktivnost zmanjšala in
normaliziral se je diastolični krvni tlak. Nasprotno pa je po placebo obravnavi
simpatična ţivčna aktivnost ostala povečana, diastolični krvni tlak pa zniţan. Avtorji
menijo, da naj bi bila za povečano parasimpatično aktivnost po masaţi odgovorna
stimulacija določenih koţnih mehanoreceptorjev, ki se odzivajo na pritisk in
raztezanje koţe.
V nasprotju s prej navedenimi raziskavami, pa so nekateri avtorji po masaţi zaznali
povečano simpatično ţivčno aktivnost. Diego in Field (2009) sta uporabila dve
različni intenzivnosti masaţe (gladenje in stiskanje). Vsaka masaţa je trajala petnajst
minut, EKG so merili tudi med masaţo. Pokazalo se je, da je masaţa z zmernim
pritiskom povečala aktivnost parasimpatika, medtem ko je masaţa z laţjim pritiskom
delno povečala aktivnost simpatičnega ţivčnega sistema. Ugotovili so tudi, da je bil
učinek pri obeh skupinah največji na začetku masaţe, nakar se je zmanjševal in vrnil
na kontrolno raven po koncu masaţe. Zato menijo, da je za večji učinek bolje
uporabiti krajše masaţe večkrat, kot pa daljše masaţe bolj poredko. Slabost
raziskave je ta, da se merjenci pred prvo kontrolno meritvijo niso posebej umirjali.
Povečano simpatično dejavnost so odkrili tudi Hatayama idr. (2008) po 45 minutni
estetski masaţi obraza. Ponavadi se boljše počutje pojavi istočasno s povečano
parasimpatično dejavnostjo, v omenjeni raziskavi pa se je pojavilo skupaj s
simpatično. Domnevajo, da je masaţa s poţivljajočim učinkom povečala pozitivni
stres (eustres) in zmanjšala negativnega (distres). Slabost raziskave pa je, da so se
kontrolne meritve izvajale šele tri minute po koncu masaţe, kar mogoče ne odraţa
pravega stanja med masaţo oziroma neposredno po njej. Diego in Field (2009) sta
namreč ugotovila, da se je učinek masaţe kmalu po koncu masaţe vrnil na kontrolno
vrednost. Pomanjkljivost raziskave je tudi ta, da ni imela kontrolne skupine.
Cambron idr. (2006) so preučevali vpliv različnih vrst masaţ na krvni tlak. Ugotovili
so, da je imela švedska masaţa največji učinek na zmanjšanje krvnega tlaka (čeprav
majhnega), medtem ko sta trigger point terapija in športna masaţa povečali sistolični
krvni tlak. Povečanje krvnega tlaka je bilo značilno za potencialno boleče masaţne
tehnike, kot je npr. trigger point terapija, ki lahko povzroči bolečinski odziv in s tem
poveča simpatično ţivčno aktivnost ter posledično krvni tlak. Nasprotno pa so
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nekateri (Delaney idr., 2002; Takamoto idr., 2009) odkrili zmanjšanje krvnega tlaka
po uporabi trigger point terapije. Razlog za to se morda skriva v tem, da so Delaney
idr. kombinirali trigger point terapijo z običajnimi masaţnimi tehnikami, Takamoto idr.
pa so pri masaţi uporabili zmerno močen pritisk, ki ni povzročal bolečine.

4.4. HORMONI
»Stresni hormoni«
Adrenalin in kortizol sta glavna hormona, ki sodelujeta pri metabolnem odgovoru
organizma na stres.
Skorja nadledvičnih ţlez izloča kortizol. Kortizol zvišuje koncentracijo glukoze v krvi,
medtem ko v celicah zavira njeno oksidacijo. Poleg tega pospeši razgradnjo
beljakovin v mišicah, kosteh in limfatičnem tkivu, nima pa vpliva na jetra, moţgane in
srce. Preprečuje nastajanje protiteles, s čimer zmanjšuje obrambno sposobnost
organizma. Kortizol pospešuje lipolizo in lipogenezo, zaradi česar pride do
prerazporeditve maščevja, ki se tako kopiči na trupu, medtem ko se na okončinah
topi (Lasan, 2002).
Sredica nadledvičnih ţlez izloča hormona adrenalin (epinerfin) in noradrenalin
(norepinerfin), ki jo skupaj imenujemo kateholamina. Adrenalin ima ključno vlogo pri
vzdrţevanju koncentracije glukoze v krvi. V mišicah podpira glikogenolizo. V
maščobnih celicah (adipocitih) pa aktivira lipolizo, posledica česar je mobilizacija
maščobnih kislin v kri. Na metabolna dogajanja ima adrenalin 10-krat močnejši
učinek od noradrenalina. Močnejši vpliv ima tudi na srce (poveča minutni volumen
srca), medtem ko je njegov vpliv na vazokonstrikcijo arteriol v mišicah manjši. Pri
telesnem naporu (v stresnih situacijah) naraste koncentracija adrenalina v krvi od 2
do 6-krat. Noradrenalin je močnejši vazokonstriktor. Razširi zenici in inhibira
aktivnost mišic prebavne poti. (Lasan, 2002).

»Hormoni sreče«
Enkefalin, endorfin in kortikotropni hormon so morfiju podobne snovi, ki dvignejo
prag bolečine in zmanjšajo agresivnost. Sredica nadledvičnih ţlez izloča enkefalin
(izloča se skupaj z noradrenalinom), adenohipofiza pa izloča endorfin (Lasan, 2002).
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4.4.1. VPLIV MASAŢE NA HORMONE
Pokazali so, da se med masaţo zniţajo ravni cirkulirajočih kateholaminov
(noradrenalina in adrenalina) in kortizola, ki spadajo med stresne hormone. Do tega
zniţanja pride zaradi sproščujočega vpliva masaţe (prevlada delovanje
parasimpatika nad simpatikom). Pri osebah, ki so podvrţene masaţi so izmerili tudi
povišane ravni ţivčnih prenašalcev centralnega ţivčnega sistema in sicer dopamina
in serotonina. To govori o blagodejnem vplivu masaţe pri depresivnih stanjih in
stresnih situacijah (Dervišević idr., 2003).
Vpliv masaţe na nivo hormonov v telesnih tekočinah so preučevali v kar nekaj
raziskavah. Preučevali so tako kratkotrajni učinek masaţe (nivo hormonov pred in po
masaţi), kot njen dolgotrajnejši učinek (nivo hormonov pred in po določenemu
obdobju masiranja).
V raziskavi Hernandez-Reif idr. (2004) so ţenske z rakom na dojki pet tednov trikrat
tedensko prejemale 30 minutno masaţo. Prvi in zadnji dan so jim izmerili nivo
adrenalina, noradrenalina in kortizola (stresnih hormonov), ter dopamina in
serotonina v urinu. Nekaterim so vzeli tudi kri za imunske meritve. Po končanem
obdobju so se povečali nivo dopamina in serotonina v urinu ter število celic naravnih
ubijalk in limfocitov. Udeleţenke so bile tudi manj depresivne in anksiozne. Ni se pa
zmanjšal nivo stresnih hormonov, domnevno zaradi premajhne pogostosti oziroma
trajanja masaţe ali pa zaradi domnevno prevelikega stresa, na kar nakazujejo višje
vrednosti stresnih hormonov pri udeleţenkah.
V drugem primeru je skupina, ki je pet tednov dvakrat tedensko prejemala 30minutno klasično masaţo, po koncu obdobja imela značilno niţje vrednosti kortizola
in občutka stresa v primerjavi s kontrolnim merjenjem (Listing idr., 2010). Ni pa bilo
značilnih razlik med skupinama, razen v motnjah razpoloţenja (jeza, depresija,
utrujenost), ki je bilo v masaţni skupini manjše. Ni jasno, ali so bile niţje vrednosti
kortizola v masaţni skupini po končanem obdobju glede na začetno merjenje
posledica akutnega ali pa kroničnega vpliva masaţe. Začetne vzorce krvi so namreč
vzeli pred masaţo, medtem ko so končne vzeli 10 minut po njej.
Bolj zanesljive rezultate podajajo Stringer, Swindell in Dennis (2008), ki so primerjali
vzorce serumskega kortizola in prolaktina, ki so jih vzeli pred in po 20 minutni masaţi
(laţja gladenja). Pokazalo se je, da je masaţa značilno zniţala nivo serumskega
kortizola in prolaktina v primerjavi s kontrolno skupino. Zniţanje je trajalo do 30 minut
po masaţi. Podoben učinek je bil pri aromaterapiji (ista masaţa s posebnimi olji), ki je
vplivala na zniţanje kortizola. Masaţa je tudi zmanjšala utrujenost in povečala
sproščenost.
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Teţko je potrditi, ali ima masaţa predvsem kratkotrajni učinek ali pa ima po daljšem
obdobju rednega masiranja tudi dolgotrajnejšega. V zvezi s tem je zanimiv pregleden
članek (Moraska, Pollini, Boulanger, Brooks in Teitlebaum, 2008), v katerem so zbrali
raziskave, ki so se ukvarjale z vplivom masaţe na stresne hormone in ostale znake
stresa. Povzemajo, da so po masaţi pogosto odkrili zniţan kortizol v slini in zmanjšan
srčni utrip. Dodajajo, da so se te spremembe načeloma pojavljale redno tekom
posameznih masaţ, vendar pa so bile spremembe kratkotrajne in niso predstavljale
trajnejšega učinka masaţe. Do podobnih ugotovitev so prišli, ko so merili nivo
kateholaminov (adrenalin, noradrenalin) pred in po daljšem obdobju rednega
masiranja. Povzemajo, da masaţa ni vplivala na zniţanje kateholaminov po daljšem
obdobju. Navajajo še, da je zaradi premajhnega vzorca in nezadostnega upoštevanja
metodoloških standardov v raziskavah teţko posplošiti, kakšen vpliv ima masaţa na
nivo hormonov. Menijo tudi, da bi bilo pri razlagi rezultatov raziskav bolje upoštevati
klinično pomembnost rezultatov, ne pa samo statističnih razlik med njimi.
Day, Mason in Chesrown (1987) so preučevali učinek masaţe na nivo endogenih
opiatov v periferni venski krvi. Endogeni opiati naj bi vplivali na lajšanje bolečine. Po
30 minutni masaţi hrbta (gladenje, gnetenje) ni bilo značilnih razlik v nivoju
serumskega β-endorfina in β-lipotropina. V raziskavi so sodelovale zdrave osebe
brez bolečin in zato po mnenju avtorjev masaţa ni imela učinka. Priporočajo podobno
raziskavo pri pacientih z akutno ali kronično bolečino v hrbtu.
Do nasprotnih zaključkov pa sta prišla Kaada in Torsteinbo (1989, v Bender idr.,
2007), ki sta ugotovila, da je po 30 minutah masaţe vezivnega tkiva prišlo do
zmernega povečanja nivoja β-endorfina v plazmi.
Kot lahko razberemo iz navedenih raziskav, se zdi, da ima masaţa predvsem
kratkotrajni vpliv na spremembo koncentracije hormonov v telesnih tekočinah. Njen
vpliv naj bi bil po mnenju nekaterih (Dervišević idr., 2003; Diego in Field, 2009)
posredovan preko njenega vpliva na avtonomni ţivčni sistem.

4.5. MASAŽA IN SPROSTITEV
Masaţa povzroča tako lokalno kot splošno sprostitev.
Lokalno sprostitev mišic lahko doseţemo z mnogimi mehanskimi učinki masaţe kot
so povečana toplota, povečana cirkulacija, raztezanje, itd. Posredni učinki masaţe so
včasih še bolj pomembni. Z masaţo lahko zmanjšamo vzdraţenost
mehanoreceptorjev v mišicah in kitah ter s tem zniţamo mišično napetost in aktivnost
simpatičnega ţivčnega sistema (Ylinen in Cash, 1988). Masaţa zmanjša mišične
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omejitve, otrdelost in spazme. Ti učinki nastanejo zaradi neposrednega pritiska na
mišico, ki je v spazmu ter z draţenjem mišičnega vretena (Dervišević idr., 2003).
Menijo, da so številne prednosti masaţe posledica njenega vpliva na povečano
delovanje parasimpatika (Diego in Field, 2009). Slednji lahko v veliki meri vpliva na
nevroendokrino funkcijo, psihološke znake (npr. zmanjšana depresija), imunsko
funkcijo in na rast ter razvoj. Odgovor parasimpatika verjetno izzovemo z stimulacijo
receptorjev za pritisk v koţi.
Sprostitev lahko doseţemo na različne načine. Splošno sprostitev lahko doseţemo s
splošno neţno masaţo. Učinek bo večji, če masiramo večji del telesa. Togost in
bolečino na teţavnih delih lahko omilimo z globokimi masaţnimi prijemi. Prav tako
lahko z masiranjem določenih področij, preko refleksnega odziva povzročimo
sprostitev. S tem se na primer ukvarja akupresura (Ylinen in Cash, 1988).

4.6. VPLIV MASAŽE NA ODSTRANJEVANJE LAKTATA
Metabolična acidoza povzroči utrujenost. V aktivni mišici se zniţa pH, zaradi česar
pride do zmanjšanja aktivnosti encimov laktatne dehidrogenaze in fosfofruktokinaze,
ki sta pomembna pri proizvodnji anaerobne energije. Visoka koncentracija vodikovih
ionov v mišici lahko povzroči, da se na aktivna mesta na troponinu namesto kalcija
veţe vodik. Zaradi tega se vzpostavi manj prečnih mostičkov in zmanjša se mišična
sila. Zniţan pH stimulira receptorje za bolečino, kar prispeva k večjemu zaznavanju
fizičnega napora in k padcu mišične zmogljivosti (Martin idr., 1998).
Glikoliza poteka brez prisotnosti kisika, zato pri njenem procesu nastaja mlečna
kislina. Mlečna kislina se razcepi na laktat (na mesto vodika se veţe natrij) in
vodikove ione (Lasan, 2002). Ker je koncentracija laktata v mišici višja kot v krvi,
začne zato ta prehajati v kri. Koncentracija laktata v mirovanju je 0,44-1,8 nM/l krvi.
Med naporom naraste njegova koncentracija v krvi pri netreniranih do 10 mM/l krvi,
pri treniranih pa na 15-20 mM/l krvi. Po koncu visoko-intenzivnega napora se začne
koncentracija laktata v krvi zmanjševati. Po ponavljajočih se maksimalnih telesnih
naporih, ki trajajo med 20 in 120 sekund, je za zniţanje koncentracije laktata na nivo
v mirovanju potrebna ena ura. Razpolovni čas za laktat je 15 minut (v 15 minutah se
koncentracija laktata v telesnih tekočinah zniţa na polovico) (Lasan, 1996).
Zmanjševanje koncentracije laktata v krvi je posledica (Lasan, 2002):
- njegove oksidacije v neaktivnih mišicah in v srčni mišici (iz enega mola mlečne
kisline nastane 16 molov ATP),
- pretvarjanja v glukozo v jetrih (glukoneogeneza),
- pretvarjanja v aminokislino- alanin (piruvična kislina + NH2) v jetrih.
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Masaţa naj bi preko povečanega krvnega toka skozi mišice uspešno odstranjevala
laktat iz njih. To so preučevali v nekaterih raziskavah. Hemmings idr. (2000) so po
simulaciji nastopa na boks ergometru uporabili 20 minutno standardno masaţo.
Ugotovili so, da se po masaţi ali po pasivnem počitku koncentraciji laktata v krvi med
seboj nista razlikovali in da tako masaţa ni imela večjega učinka na odstranjevanje
laktata iz krvi kot počitek. To so potrdili tudi Robertson idr. (2004), ki niso odkrili razlik
v vsebnosti laktata v krvi po 20 minutni masaţi ali po počitku, ki sta sledila visoko
intenzivnemu kolesarjenju.
Poleg masaţe in počitka, so nekateri v po-vadbeno dejavnost po intenzivnem naporu
vključili še aktivni odmor. Podobno kot v prej omenjenih raziskavah, tudi v tej niso
odkrili bistvenih razlik med 20 minutno športno masaţo (tipična športna masaţa po
naporu) in počitkom. Na zniţanje laktata v krvi pa je bistveno vplival 20 minutni
aktivni odmor z intenzivnostjo 40% VO2 max. Sklepajo, da masaţa ni bistveno
vplivala na mehanizme, ki so pomembni za laktatno presnovo (Martin idr., 1998).
Povečan krvni tok krvi skozi mišico naj bi bila glavna prednost masaţe pri
odstranjevanju laktata iz mišice. Kot ugotavljajo mnogi (str: 29-30), masaţa nima
posebnega vpliva na tok krvi. Poleg tega povečanje krvnega pretoka samo po sebi
ne vpliva bistveno na zmanjševanje koncentracije laktata v krvi. Pri psih so ugotovili,
da ko ostane presnova na isti ravni, 65% povečanje krvnega pretoka nad običajno
vrednostjo nima učinka na odstranjevanje laktata (Gladden idr., 1992 v Martin idr.,
1998). Aktivni odmor pospeši krvni pretok skozi mišice in dvigne presnovo. Povečan
krvni tok poveča difuzijo laktata iz mišice, povečana presnova pa prispeva k njegovi
porabi v procesih oksidacije in glukoneogeneze. Oksidacija naj bi predstavljala kar 70
% prispevka pri porabi laktata. Porabljajo ga aktivne mišice in srce. Laktat, ki ga
proizvajajo mišična vlakna tipa 2 b, se prenaša do tipa 1 in tipa 2 a vlaken, kjer se
oksidira. Počasna vlakna imajo večjo kapilarno gostoto in vsebujejo visoko vsebnost
encima laktatne dehidrogenaze, zato sklepajo, da se oksidacija laktata dogaja prav v
njih. Intenzivnost, ki ustreza 40 % VO2 max naj bi bila najbolj uspešna pri
odstranjevanju laktata iz krvi (Martin idr., 1998).

4.7. VPLIV MASAŽE NA ZMANJŠEVANJE BOLEČIN
Masaţa zmanjšuje bolečine. Protibolečinski učinek traja tako krajši čas (čas masaţe)
kot tudi daljši čas. Kratkotrajni učinek je posledica zmanjšanega prehoda draţljajev,
ki potujejo iz bolečinskih receptorjev v hrbtenjačo (pain-gate mehanizem). To
doseţemo s stimulacijo koţnih termo- in mehanoreceptorjev, kateri pošiljajo draţljaje
v hrbtenjačo po velikih, hitro prevodnih ţivčnih vlaknih, medtem ko draţljaji iz
bolečinskih receptorjev potujejo po majhnih, počasi prevodnih ţivcih. Ker so draţljaji
iz koţnih termo- in mehanoreceptorjev hitrejši, le ti blokirajo prehod draţljajev iz
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bolečinskih receptorjev, ki vstopajo v isti hrbtenični predel (Goats, 1994b). Dlje
trajajoče zmanjšanje bolečine poteka preko višjih centrov. Z masaţo spodbujamo
predele v srednjih moţganih, kateri nato povzročajo sproščanje endogenih opiatov
(inhibitornih nevroprenašalcev) v predelih hrbtenjače, skozi katere potujejo bolečinski
draţljaji. Endogeni opiati zmanjšujejo intenzivnost bolečine, ki se prenaša v višje
centre in na ta način zmanjšajo občutek bolečine (Goats, 1994b).
Masaţa zmanjšuje tudi bolečino, ki nastane zaradi preobčutljivosti proţilnih (trigger)
točk in sicer tako, da poveča krvni pretok skozi tkiva (reaktivna hiperemija) in tako
zmanjša z ishemijo povezano bolečino. Splošno relaksacijski vpliv masaţe ravno
tako zmanjšuje subjektivni občutek bolečine (Dervišević idr., 2003).

4.8. ZAKASNJENA MIŠIČNA BOLEČINA (ZMB)
Med samo vadbo oziroma neposredno po njej se lahko pojavi bolečina (Michael
1996; Enoka, 2002). Bolečina pa se lahko pojavi šele kasneje (po 24 do 48 urah po
vadbi), zaradi česar jo imenujemo zakasnjena mišična bolečina. Sočasno z
zakasnjeno bolečino se pojavi še padec mišične sile in zmanjšan obseg giba (kot
posledica povečane togosti).

4.8.1. DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA ZMB
Verjetnost za nastanek ZMB se poveča pri ekscentrični aktivnosti mišice, če nismo
dovolj trenirani glede na dano obremenitev ali pa pri nezadostnem ogrevanju (Alter,
1996).
ZMB se pogosto pojavlja po ekscentričnih mišičnih krčenjih. Pri enaki sili bremena in
pri enaki hitrosti krčenja je pri ekscentričnem mišičnem krčenju EMG aktivnost mišice
niţja kot pri koncentričnem. Prav tako je med ekscentričnim krčenjem aktivnih manj
motoričnih enot, niţja je tudi povprečna frekvenca proţenja signalov. To pomeni, da
je sila na posamezno mišično vlakno večja, večja je tudi sila, ki jo razvije posamezni
prečni mostiček (Alter, 1996; Enoka, 2002).
Mišice, ki niso dovolj trenirane glede na dano obremenitev ali pa so zakrčene, so bolj
izpostavljene poškodbam mišičnih vlaken in vezivnega tkiva. ZMB se pogosto pojavi,
kadar po daljšem obdobju neaktivnosti pričnemo z vadbo, ki je preveč intenzivna kot
nam jo dopušča trenutna pripravljenost. Za zaščito mišic pred ZMB je potrebno nekaj
tednov redne vadbe. Zaščitni učinek treninga pred ZMB naj bi trajal od šest do deset
tednov (Alter, 1996; Enoka, 2002).

56

V splošnem velja prepričanje, da je mišična bolečina posledica nezadostnega
ogrevanja ali raztezanja pred vadbo. Raziskav, ki bi to potrdile je izredno malo,
verjetno zaradi tega, ker noben raziskovalec noče izvajati poizkusa, pri katerem se
udeleţenci lahko poškodujejo. Ne glede na to se ogrevanje pred vadbo priporoča, saj
so hladne mišice in kite bolj dovzetne za nastanek poškodb med obremenitvijo (Alter,
1996).

4.8.2. MEHANIZEM NASTANKA ZAKASNJENE MIŠIČNE BOLEČINE (ZMB)
Obstajajo različne teorije o tem, kaj naj bi povzročalo zakasnjeno mišično bolečino.
Vzrok bolečine naj bi bili:
- poškodba mišičnega vlakna,
- poškodba vezivnega tkiva,
- kopičenje presnovnih produktov v mišici,
- lokalni mišični krč.
Poškodba mišičnega vlakna: Mišično poškodbo pogosto ugotavljajo z biokemičnimi
meritvami mišičnih encimov v krvi ali urinu, na primer z merjenjem koncentracije
encima kreatin kinaze. Povečana koncentracija kreatin kinaze v plazmi je posledica
njenega prehajanja iz mišičnega vlakna v kri, kar ji omogočajo luknjice v poškodovani
celični membrani, ki so nastale pri vadbi. To je še posebno očitno po ekscentrični
vadbi in pri večji intenzivnosti vadbe. Vendar pa se bolečina pojavi en do dva dni po
vadbi, medtem ko se največje vrednosti kreatin kinaze v plazmi pojavijo šele pet do
šest dni po njej. Poleg tega se tekom nadaljnjih vadb nivo kreatin kinaze zmanjša
hitreje kot bolečina, kar nakazuje na to, da ZMB ni povezana s poškodbo mišičnih
vlaken (Alter, 1996; Enoka,2002).
Poškodba vezivnega tkiva: Odkrili so, da obstaja velika povezanost med občutkom
mišične bolečine in vsebnostjo hydroxyprolina v urinu. Omenjena snov je pokazatelj
kolagenske presnove in kaţe na razgradnjo vezivnega tkiva. Vezivno tkivo se v večji
meri poškoduje pri ekscentričnem mišičnem krčenju, ker prihaja pri tem tipu krčenja
do večje pasivne napetosti v njem (Alter, 1996).
Kopičenje presnovnih produktov v mišici: Kopičenje presnovnih produktov v
mišici povzroči, da se v njej poveča osmotski tlak, zaradi česar se začne v mišici
zadrţevati voda. Nastane edem, ki pritiska na senzorne ţivce in s tem povzroča
bolečino. Zaradi zatekanja se tudi poveča togost mišice, kar zmanjša obseg njenega
raztega in poveča občutek bolečine (Alter, 1996).
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Vendar pa naj ti razlogi ne bi bili odgovorni za ZMB, saj se pri premagovanju
enakega bremena pri ekscentričnem mišičnem krčenju porabi manj energije kot pri
koncentričnem, zato se pri prvem tvori tudi manj presnovnih produktov. Mišična
bolečina pa je ponavadi večja po ekscentrični vadbi kot pa po koncentrični (Alter,
1996). Da za ZMB ni kriva znotraj-mišična oteklina, so pokazali Gulick idr. (1996), saj
je bila mišica zatekla le neposredno po ekscentrični vadbi (verjetno zaradi
povečanega toka krvi skozi aktivno mišico), medtem ko je bolečina nastopila šele po
24 urah. Prav tako naj za bolečino ne bi bil odgovoren povečan pritisk v mišici, saj
lahko med izometričnim mišičnim krčenjem pritisk v mišici močno naraste, kljub temu
pa to ne povzroča pretirane bolečine (Alter, 1996).
Lokalni mišični krč: Govori o tem, da je zakasnjena mišična bolečina posledica
lokalnega toničnega mišičnega krča. Vadba povzroči določeno stopnjo ishemije
(začasno pomanjkanje oskrbe s krvjo) v aktivni mišici, ishemija pa povzroči mišično
bolečino. Za to bolečino naj bi bila odgovorna P-substanca (posebna bolečinska
snov), ki preko membrane mišične celice vstopi v tkivno tekočino, od kjer ima dostop
do bolečinskih končičev. Bolečina posledično povzroči zaščitno refleksno tonično
mišično krčenje, katero dodatno poveča ishemijo in tako se začarani krog ponovi.
Rezultat je lokalni, tonični mišični krč (Alter, 1996). De Vries je odkril povezanost med
velikostjo mišične bolečine po vadbi in stopnjo električne aktivnosti mišice. Odkril je
tudi, da statično raztezanje zmanjša tako bolečino kot električno aktivnost v
poškodovani mišici. Vendar pa mnogi avtorji niso mogli potrditi njegovih izsledkov.
Prav tako niso potrdili prisotnosti povečane EMG aktivnosti v boleči mišici, ki je
sproščena (Lund idr.,1991, v Alter, 1996).

4.8.3. VZROK ZAKASNJENE MIŠIČNE BOLEČINE
Pri veliki obremenitvi pride do natrganja sarkomere, zaradi česar se poruši
ravnovesje kalcija v celici. Visoka znotraj-celična koncentracija kalcija aktivira
proteolitični in lipolitični sistem, ki začneta razgradnjo celičnih struktur (pride do
vnetja). Ker se vnetni proces in povečan občutek bolečine dogajata v podobnem
času menijo, da je občutek bolečine posledica vnetnega odgovora (Enoka, 2002).

4.8.4. VPLIV MASAŢE NA ZAKASNJENO MIŠIČNO BOLEČINO
Z masaţo pogosto ţelijo omiliti bolečino, ki nastane kot posledica vadbe. Njen učinek
so preučevali v mnogih raziskavah, masaţo so ponavadi izvajali po ekscentrični
vadbi.
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Hart idr. (2005) niso odkrili, da bi kratka 5 minutna masaţa (gladenje, gnetenje), ki so
jo merjenci prejemali tri dni po opravljeni ekscentrični vadbi za mišico triceps surae,
imela vpliv na zmanjšanje bolečine ali zatekanja.
Nasprotno pa so ugotovili Smith idr. (1994). Tisti merjenci, ki so dve uri po
ekscentrični vadbi prejeli 30 minutno atletsko masaţo, so kasneje občutili manj
bolečine in imeli so manjše vrednosti kreatin kinaze.
Zaradi pričakovanega pozitivnega učinka masaţe na bolečino, bi lahko prišlo do
placebo učinka. Hilbert idr. (2003) so ţeleli kontrolirati ta dejavnik, zato so merjence
razdelili v dve skupini. Ena skupina je dve uri po opravljenem ekscentričnem treningu
za desni hamstring prejela 20 minutno klasično Švedsko masaţo, druga skupina pa
je bili namazana z placebo lozijonom in je 20 minut leţala. Obema skupinama so
rekli, da lahko njihova obravnava zmanjša vnetje. V naslednjih dveh dneh med
skupinama ni bilo razlik v največjem doseţenem navoru, obsegu gibljivosti in številu
neutrofilov. So pa tisti, ki so po vadbi prejeli masaţo, občutili manjšo intenzivnost
bolečine 48 ur po vadbi. Kot moţno razlago, zakaj lahko masaţa zmanjša
intenzivnost bolečine navajajo, da masaţa izboljša spanec, poveča vsebnost
endorfina in serotonina in zmanjša vsebnost stresnih hormonov.
Temu pritrjujeta Tiidus in Shoemaker (1995). V raziskavi so merjenci po ekscentrični
vadbi za iztegovalke kolena štiri dni prejemali masaţo (gladenje) kvadricepsa na eni
nogi, medtem ko je bila druga noga kontrolna. Znotraj 96 ur po vadbi med nogama ni
bilo značilnih razlik v največjem doseţenem navoru, je pa med 48 in 96 urami
masirana noga občutila malo manj bolečine.
Zdi se, da masaţa ni posebno učinkovita pri odpravljanju posledic ZMB. V nekaterih
primerih je sicer delno uspešna pri lajšanju zakasnjene bolečine, vendar pa ni
potrjeno, da bi imela vpliv na izboljšanje mišične sile ali pa na obseg gibljivosti po
ekscentrični vadbi. Zato je tudi vprašljiva smiselnost njene uporabe s tem namenom.
Za odpravo posledic ekscentrične vadbe so se kot neučinkovita pokazala tudi
nekatera ostala sredstva, kot so masaţa z ledom, vadba (Isabell idr., 1992; Gulick
idr., 1996), nesteroidna protivnetna sredstva in razna mazila, edino 10 minutno
statično raztezanje se je izkazalo kot učinkovito za ohranjanje gibljivosti znotraj 72 ur
po vadbi (Gulick idr., 1996).

4.9. NASTANEK IN ODPRAVA MIŠIČNIH ZATRDLIN
Brazgotinasto tkivo najdemo v mehkih tkivih (v mišicah, kitah in vezeh). Nastane kot
posledica akutnih ali pa kroničnih (preobremenitvenih) poškodb. Poleg tega lahko
prizadene tudi neaktivne mišice ali pa tiste, ki so dolgotrajno obremenjene pod
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izometričnimi pogoji. Najbolj so izpostavljene mišice, ki skrbijo za vzdrţevanje
določenih poloţajev (na primer vratne ali hrbtne). Brazgotinasto tkivo največkrat
zajame le del mišice, medtem ko ostala mišica opravlja delo naprej. Zaradi tega ga
tudi ne opazimo takoj. Edini simptomi so lahko: dalj časa trajajoča bolečina ki se širi,
napetost in omejeni gibi (Ylinen in Cash, 1988).
Vpliv imobilizacije na vezivno tkivo: Med imobilizacijo sklepa se spremeni kemična
struktura vezivnega tkiva. Zmanjša se prostornina GAG in vode, kar povzroči
zmanjšanje kritične razdalje med kolagenskimi vlakni. Posledično se začnejo vlakna
sprijemati med sabo in nastajati začnejo nenormalne prečne povezave med njimi.
Posledica je izguba razteznosti in povečanje togosti tkiva (Alter, 1996).

4.9.1. AKUTNE IN KRONIČNE POŠKODBE MIŠIC IN VEZIVNEGA TKIVA
(Alter, 1996)
Vsako tkivo lahko prenese določeno obremenitev. Ko to obremenitev preseţemo, se
začno pojavljati poškodbe. V splošnem delimo poškodbe na dva tipa, na kronične in
akutne. Kronične ali preobremenitvene poškodbe nastajajo dalj časa in so posledica
prepogostih obremenitev, med katerimi ni dovolj časa za obnovo. Nasprotno pa
akutne poškodbe nastanejo nenadoma in so posledica kratkotrajne prekomerne
mehanske obremenitve, katera povzroči manjše ali večje pretrganje mišice. Pri
manjšem pretrganju pride do prekinitve le nekaj mišičnih vlaken in do blaţjega
vnetnega odziva, pri večjem pretrganju pa pride do delnega ali celotnega pretrganja
mišice. Po poškodbi se začne proces celjenja. Celjenje gre skozi naslednje faze, ki
se prepletajo med sabo:
-vnetni odziv
-popravilo
-preoblikovanje
Vnetni odziv: Vnetje je začetni odziv po poškodbi. Neposredno po poškodbi pride do
vazokonstrikcije lokalnega oţilja, ki traja od pet do deset minut. Temu sledita lokalna
vazodilatacija in povečanje krvnega toka skozi poškodovano tkivo, s čimer se izboljša
dostava anti-mikrobnih snovi ter hranil, ki so pomembna pri popravilu poškodovanih
celic. Poveča se tudi prepustnost ţilne stene, kar pospeši odstranjevanje
poškodovanih delov iz tkiva in olajša prehod plazemskih beljakovin, pomembnih pri
obrambi tkiva, do prizadetih delov. Znaki vnetja se kaţejo kot vročina, rdečica,
zatekanje, bolečina in izguba funkcije. Vročina in rdečica sta posledica povečanega
krvnega toka, nabiranje tekočine v tkivu povzroči zatekanje, bolečina pa lahko
nastane zaradi draţljajev iz bolečinskih receptorjev.
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Popravilo in preoblikovanje tkiva: Po vnetju se začne poškodovano tkivo
popravljati in preoblikovati. V fazi popravila pride do močnega širjenja kapilarne
mreţe in fibroblastov (celice, ki sintetizirajo kolagenska vlakna). Ta faza je znana tudi
kot fibroplazija. Usmeritev novih kolagenskih vlaken je naključna, povezave med njimi
so šibke. V fazi preoblikovanja se sinteza kolagena nadaljuje, istočasno pa se začno
kolagenska vlakna poravnavati v smeri obremenitve in zavzamejo bolj organizirano
postavitev. Med njimi se tvorijo normalne prečne povezave. Obseg brazgotinjenja
tkiva je odvisno od velikosti poškodbe, do kakšne mere se bo brazgotinasto tkivo
preoblikovalo, pa je odvisno od vsakega posameznika in od njegove starosti med
poškodbo. Končne lastnosti brazgotinastega tkiva so odvisne od razporeditve in
gostote medmolekularnih kovalentnih vezi in od usmeritve in prepleta kolagenskih
vlaken.
Čeprav je brazgotinjenje tkiva bolj ugodno kot nezaceljena poškodba, pa lahko
kasneje predstavlja teţave, še posebej kadar je obseţno. Mišična sila se vrača
počasi, kita pa se zaradi slabše oskrbe s krvjo celi še počasneje. Brazgotinasto tkivo
zmanjšuje elastičnost mišice ter poveča tveganje za ponovno poškodbo. Tej so še
posebej izpostavljeni tisti športniki, ki se vrnejo v trenaţni proces še preden se
poškodba ustrezno zaceli.

4.9.2. ZDRAVLJENJE PRI AKUTNIH POŠKODBAH TKIVA
Obravnava med vnetno fazo: Ta faza traja do 72 ur, odvisno od velikosti poškodbe.
Glavni namen v tej fazi je zmanjšati hemoragijo in zatekanje. Vsaj od 48 do 72 ur po
poškodbi se je treba izogibati uporabi toplote na poškodovanem tkivu, saj le-ta
poveča krvavitev in s tem tudi tvorbo otekline. Iz istega razloga se odsvetuje tudi
uporaba mišične stimulacije, ultrazvoka in podobnih stvari. Izogibati se je tudi treba
pitju alkohola, ker povzroča vazodilatacijo in jemanju eksogenih steroidov, ki lahko
zavlečejo obnovo kolagena. Obravnava po poškodbi zajema naslednje ukrepe, ki jih
pogosto imenujemo s kratico »RICE«:
- počitek poškodovanega dela (Rest),
- uporabo ledu vsake štiri ure po poškodbi, med 20 in 30 minut naenkrat (Ice),
- s povojem obveţemo poškodovan del (da ga stisnemo), obvezo pustimo vsaj 48 ur
(Compression) in
- dvig poškodovanega uda, da pospešimo venski pretok (Elevation).
Obravnava med fazo popravila: Traja od 48 ur do šest tednov. Je zelo zahtevna,
saj moramo omogočiti tako ustrezne pogoje za zdravljenje poškodbe, kot tudi
upoštevati ţelje športnika po čimprejšnji vrnitvi v trenaţni proces. Z ustreznim
razgibavanjem poškodovanega uda pospešimo celjenje, z gibanjem celega telesa pa
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ohranjamo pripravljenost srčno-ţilnega sistema. Posebej moramo biti pozorni, da se
športnik ne vrne v trenaţni proces prehitro, preden se poškodba ustrezno zaceli, saj
se lahko le ta ponovi.
Obravnava med fazo preoblikovanja: Traja od treh tednov pa do leta in več.
Tekom te faze se kolagen preoblikuje tako, da se lahko bolje upira obremenitvam.
Fazi popravila in preoblikovanja se med seboj prepletata. Glavna razlika med njima je
v tem, da gre pri fazi popravila predvsem za povečanje količine kolagena, medtem ko
se v fazi preoblikovanja izboljša njegova kakovost (usmeritev vlaken in odpornost na
raztezno silo).

4.9.3. VPLIV MEHANSKE OBREMENITVE NA PREOBLIKOVANJE
BRAZGOTINASTEGA TKIVA
Z obremenitvijo (gibanjem) lahko preprečujemo, oziroma odpravljamo nastanek
brazgotinastega tkiva. Obremenitev spodbuja ustreznejšo razporeditev kolagenskih
vlaken in zmanjšuje nastanek adhezij v brazgotinastem tkivu. Domnevajo, da lahko
ustrezna obremenitev poveča promet kolagena (istočasno povečana proizvodnja in
razgradnja). Če razgradnja kolagena preseţe njegovo proizvodnjo, se bo v njem
vzpostavilo manj prečnih povezav, brazgotina bo tako mehkejša in manjša. Če pa je
razgradnja manjša od proizvodnje, bo število vzpostavljenih prečnih povezav večje, s
tem bo večje tudi brazgotinjenja tkiva (Alter, 1996).
Preoblikovanje vezivnega tkiva traja dalj časa, odvisno od zahtevnosti brazgotine.
Jakost novega brazgotinastega tkiva je odvisna tako od trajanja kot intenzivnosti
uporabljene obremenitve. Obremenitev raztezanja je potrebno prilagoditi, saj lahko
drugače pride do trganja ţil in krvavitve ter posledično do povečanega vnetja, kar
podaljša zdravljenje. Treba je vedeti, da novi kolagen še ni dovolj dozorel in je bolj
podvrţen novim poškodbam. Z raztezanjem vplivamo na podaljšanje brazgotinastega
tkiva (Alter, 1996).
Vezivno tkivo je elastično. Ko ga raztezamo, v njem narašča sila in ko silo popustimo,
se tkivo vrne nazaj na svoje mesto. Za trajno podaljšanje vezivnega tkiva moramo
povzročiti plastične spremembe v njem, pri čemer pa lahko pride do oslabitve
strukture tkiva. Če ţelimo doseči optimalno podaljšanje vezivnega tkiva in obenem
povzročiti čim manj strukturnih poškodb, je najbolje da tkivo predhodno dobro
ogrejemo in nato uporabimo manj intenzivno raztezanje, ki ga uporabimo daljši čas
(Alter, 1996).
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4.9.4. VPLIV MASAŢE NA PREOBLIKOVANJE BRAZGOTINASTEGA
TKIVA
Razlog zmanjšane gibljivosti so lahko tudi napete mišične ovojnice. Njihovo napetost
lahko zmanjšamo z različnimi tehnikami, kot so splošna masaţa, mobilizacija,
manipulacija, raztezanje, itd. Za sproščanje napetosti mišičnih ovojnic se uporablja
posebna tehnika (myofascial release technique), ki jo lahko uporabimo na vezivnem
tkivu ali na mišicah. Pri tem najprej poiščemo napeta področja in nato v ustrezni
smeri uporabimo silo. Silo zadrţimo toliko časa, dokler ne pride do sprostitve mehkih
tkiv. Postopek ponavljamo, dokler ni ciljno tkivo popolnoma raztegnjeno. Raztezanje
mišične ovojnice lahko posredujemo na različne načine. Na primer, dlani poloţimo na
koţo in jih brez drsenja potiskamo v striţni smeri (s tem povzročimo drsenje plasti
ovojnic med sabo). Lahko tudi z dlanmi močno pritisnemo na širše področje, medtem
ko se pacient aktivno premika skozi celoten gib. Pri različici, kjer pacient miruje,
pritiskamo na mišico ko je ta raztegnjena. Pri tehniki globoke sprostitve (deep release
technique) s togo iztegnjenimi prsti (oziroma so ti v krempljastem poloţaju) globoko
pritisnemo na omejujoče dele ter posredujemo pritisk čez in pravokotno na mišična
vlakna (Alter, 1996).
Uporaba masaţe v primeru brazgotin zmanjša moţnost nastanka keloida
(prekomernega kopičenja veziva v področju brazgotine) in zmanjša pretirano
brazgotinjenje v mehkih tkivih, ki se nahajajo neposredno pod mestom masaţe
(Dervišević idr., 2003). Brazgotinasto tkivo odpravljamo s tehniko prečnega in
globokega vtiranja (Ylinen in Cash, 1988).
Pozitiven učinek masaţe na dolgotrajno povečanje gibljivosti sta potrdila Guler-Uysal
in Kozanoglu (2004). Primerjala sta učinkovitost Cyriaxove metode in običajnih
fizioterapevtskih metod na odpravljanje posledic adhezivnega capsulitisa. Cyriaksova
metoda je vsebovala globoko vtiranje in mobilizacijske vaje, fizioterapevtska metoda
pa površinsko in globinsko segrevanje tkiva. Poleg tega so udeleţenci po enourni
obravnavi in doma izvajali še raztezne vaje. Skupina, ki je trikrat tedensko prejela
Cyriaxovo metodo, je po prvih dveh tednih obravnave značilno bolj povečala gibljivost
v ramenskem obroču, manj je tudi občutila bolečino med gibanjem kot skupina, ki je
petkrat tedensko prejela običajno fizioterapevtsko obravnavo s segrevanjem tkiva.

4.10. MASAŽA IN RAZTEZANJE
Ylinen in Cash (1988) navajata nekatere prednosti masaţe pred raztezanjem:
- Pri običajnih razteznih vajah vplivamo na mišico kot celoto. Ko raztezamo, se
mišična vlakna podaljšajo, mišični snopi pa se pribliţajo med seboj. Pri masaţi
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posredujemo raztezanje v vse smeri in ne le v smeri poteka mišice. S tem poleg
podaljšanja mišičnih vlaken omogočamo tudi ločevanje mišičnih snopov med sabo, s
čimer odpravljamo morebitne adhezije med njimi.
- Med raztezanjem je sila v vsej mišici enaka, kar povzroči da se manj napeti deli
mišice raztezajo v večji meri kakor bolj napeti. Z masaţo delujemo lokalno, zato
lahko pozornost usmerimo na bolj napete dele mišice. Omogoča nam tudi, da
posredujemo raztezanje na točno določene strukture, na primer na mišično ovojnico.
Raztezanje ovojnice med masaţo sprošča mišično napetost. To je posebno
pomembno v primerih (compartment) sindroma, kjer napeta ovojnica povzroči
povečan pritisk znotraj nje (Ylinen in Cash, 1988).
Kakorkoli, Wiktorssön-Moller idr. (1983) so primerjali učinek različnih vadbenih
sredstev na akutno povečanje gibljivosti kvadricepsa in hamstringov. In sicer so
uporabili splošno ogrevanje, masaţo in raztezanje. Obseg giba se je najbolj povečal
po kombinaciji splošnega ogrevanja in raztezanja. Učinek je bil bistveno večji kot po
masaţi ali po splošnemu ogrevanju, oziroma po kombinaciji obojega skupaj.
Raztezanje se je torej izkazalo kot najbolj učinkovito pri povečanju akutne gibljivosti
od vseh uporabljenih metod.
V kakšni meri lahko masaţa poveča obseg giba je odvisno tudi od vrste uporabljene
masaţe. Hopper idr. (2005) so med seboj primerjali klasično masaţo in posebno
dinamično obravnavo. Merili so gibljivost hamstringov. Klasična masaţa je trajala 5
minut in je vsebovala tehnike gladenja, gnetenja in stresanja. Dinamična obravnava
pa je trajala 3 minute in je vključevala distalno-proksimalna gladenja, ki so jih izvajali
samo na napetih področjih mišice. Gladenja so izvajali med pasivnim gibanjem noge
in med aktivnim gibanjem, pri katerem je masirani izvajal koncentrična in
ekscentrična krčenja hamstringov. Dinamična obravnava je značilno povečala obseg
giba (+4,7º), medtem ko klasična masaţa ni imela posebnega učinka (+1,2º). Kot
moţne razloge, zakaj tehnike klasične masaţe niso bile uspešne, navajajo, da so bile
morda preveč splošne in zato niso predstavljale ustreznega draţljaja prekomerno
napetim področjem in to, da so masirali mišice v nevtralnem poloţaju (mišice niso
bile dovolj raztegnjene). Razlog bi lahko bil tudi ta, da je dinamična obravnava sledila
klasični masaţi in bi lahko bil zaradi daljšega trajanja masaţe učinek večji.
Vendar pa tudi Barlow idr. (2004), ki so uporabili 15 minutno masaţo (gladenje,
gnetenje) niso odkrili, da bi masaţa bistveno povečala akutno gibljivost hamstringov,
katero so merili s testom predklona sede. Malo večje razlike so se sicer pojavile pri
slabše gibljivih, vendar pa so se pojavile tudi pri nekaterih iz kontrolne skupine (brez
masaţe). Menijo, da je na njihov rezultat lahko imelo vpliv pred-testiranje, pri katerem
je prišlo do raztega mišic. Je pa test predklon sede vprašljiv z vidika ustreznosti za
merjenje gibljivosti hamstringov, saj se poleg slednjih pri predklonu razteza tudi
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spodnji del hrbta. Za izolirano merjenje gibljivosti hamstringov je bolj ustrezen test
upogiba kolka pri iztegnjenem kolenu leţe, kot so ga na primer uporabili Hopper idr.
(2005) zgoraj.
Zdi se, da običajna klasična masaţa nima posebnega učinka na povečanje gibljivosti.
Med masaţo prihaja do raztezanja mišičnih vlaken. Če ţelimo povečati obseg giba,
moramo mišico raztegniti preko meje trenutne gibljivosti (Enoka, 2002). To bi lahko
bil tudi razlog, zakaj klasična masaţa ni imela posebnega učinka v prej navedenih
raziskavah. Vzemimo pod drobnogled mišice na zadnjem delu stegna (hamstringe).
Za normalno gibljivost teh mišic se šteje, da lahko pri iztegnjenem kolenu doseţemo
80º pasivni upogib kolka glede na vzdolţno os trupa (Jakovljević in Hlebš, 1993). Pri
masaţi je stegno ponavadi v nevtralnem poloţaju (0º), torej je vzporedno z vzdolţno
osjo trupa. Pri masaţi sicer prihaja do raztezanja mišičnih vlaken, pa vendar to
raztezanje morda ni dovolj veliko, da bi preseglo mejo gibljivosti pri normalno gibljivih
osebah, medtem ko bi pri slabše gibljivih osebah mogoče imelo učinek. Če se
vrnemo h raziskavi Hopper idr. (2005), ki so uporabili posebno dinamično obravnavo.
Vidimo lahko, da se je noga gibala iz nevtralnega poloţaja do upogiba kolka, pri
čemer so se raztezale mišice na zadnjem delu stegna. To bi lahko bil tudi razlog za
uspešnost omenjene obravnave. Ne gre tudi zanemariti morebitnega učinka
gladenja. Izvajali so ga samo na napetih delih mišice, kar je mogoče sprostilo lokalno
napetost in omililo njen vpliv na obseg giba. Pritisk pri gladenju bi tudi lahko vplival na
manjšo vzdraţnost motoričnih ţivcev hamstringov in s tem olajšal raztezanje.

5. ŠPORTNA MASAŢA
5.1. MASAŽA PRED NASTOPOM (King, 1993)
Namenjena je ogrevanju, traja od 15 do 20 minut, z njo pa začnemo 30 do 45 minut
pred nastopom kot dopolnilo ogrevanju. Ni nadomestilo za splošno aktivno
ogrevanje, lahko pa ga dopolnjuje. Njen namen je povečati pripravljenost mišic in
tkiv, s tem da v njih spodbuja cirkulacijo in jih oskrbi s krvjo (hiperemija). Masaţa
pomaga sprostiti prekomerno napete mišice in poveča obseg njihovega giba, s čimer
omogoča daljše in učinkovitejše delovanje mišic. Izboljša splošno počutje in poveča
psihično pripravljenost.
Masaţa pred nastopom je laţja, krajša in splošna. Poudarek je na mišicah, ki bodo
med nastopom najbolj vključene. Masaţa je poţivljajoča, zato je ritem hitrejši.
Izogibamo se bolečih prijemov. Pazimo, da ne pride do prevelike sprostitve športnika,
da ne postane zaspan ali nepozoren. Ne uporabljamo je na predelih, ki se celijo po
poškodbi.
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Športnika nikoli ne masiramo prvič pred nastopom, ker ne vemo kako se bo odzval
na njo. Masaţa mora biti poznana masiranemu. Priporočljivo je, da ima stalnega
maserja, ki ga je vajen.
Če je oseba, ki jo masiramo, pretirano anksiozna in napeta, uporabimo počasne in
ritmične gibe, da jo pomirimo. Lahko se posluţimo tudi dihalnih tehnik in rahlega
raztezanja. Nasprotno pa pri premalo motivirani osebi uporabimo hitrejši tempo
masaţe, s čimer jo poţivimo.
Kakšen vpliv ima masaţa na temperaturo v mišici, so preučevali Drust idr. (2003).
Primerjali so učinkovitost masaţe (5, 10 in 15 minut) in ultrazvoka (5 minut) na dvig
temperature v mišici vastus lateralis. Odkrili so, da je bila masaţa bolj učinkovita
bliţje površini (1,5 in 2,5 cm globoko), medtem ko globlje v mišici (3,5 cm globoko)
med obravnavama ni bilo razlik. Masaţa je tudi povečala srčni utrip in temperaturo
koţe stegna. Omenjeni učinki so bili isti pri vseh trajanjih masaţe. Zaključujejo, da
imata masaţa in ultrazvok le omejene učinke na dvig temperature v mišici in da zato
morda nista dovolj ustrezna za pripravo mišice na vadbo.
Fletcher (2010) je pri treniranih osebah primerjal učinek treh različnih ogrevanj na
kratek 20 metrski šprinterski nastop. In sicer je uporabil tradicionalno ogrevanje (2
minuti teka in krajša raztezanja), 9 minutno predtekmovalno masaţo, ter kombinacijo
masaţe in ogrevanja. Masaţa je bila sestavljena iz hitrih površinskih tehnik (gladenje,
gnetenje), s katerimi so stimulirali mišice, ki so pomembne pri šprintu. Pokazalo se je,
da so bili tisti, ki so prejeli običajno ogrevanje ali pa masaţo z ogrevanjem bistveno
hitrejši od teh, ki so prejeli samo masaţo. Imeli so tudi večjo frekvenco korakov.
Običajno ogrevanje se je tako izkazalo kot bolj učinkovito pri pripravi na nastop. Zdi
se tudi, da kombinacija aktivnega ogrevanja in masaţe nima večjega učinka kot
samo aktivno ogrevanje posebej, zato se zdi uporaba masaţe pred tekmovanjem z
vidika učinkovitosti vprašljiva. Domnevajo, da je masaţa povzročila manjšo togost
mišice na račun manjšega proţenja mišičnega vretena, zaradi česar je bilo
ekscentrično-koncentrično krčenje manj učinkovito. Poleg tega menijo, da je masaţa
povečala trenutno gibljivost, kar je lahko začasno porušilo občutek giba (koordinacijo)
pri šprintu.

5.2. MASAŽA PO NASTOPU (King, 1993)
Namen masaţe po nastopu je pomagati cirkulaciji in raztegniti zakrčene mišice. Po
naporu (še posebej po maksimalnem) so mišice pogosto utrujene, boleče in napete.
V njih zastajajo presnovni odpadki, ki so se tvorili med naporom.
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Z masaţo po naporu postopno umirimo organizem in spodbujamo splošno sprostitev.
Z njo zmanjšamo prekomerno napetost mišic, s čimer se poveča krvni pretok skozi
njih in s tem olajša odstranjevanje presnovnih odpadkov. Prav tako pomaga
zmanjšati mišično bolečino po vadbi. Dobro opravljena masaţa lahko skrajša čas
obnove organizma. Opravimo jo čim prej po naporu, traja naj 20 minut ali manj. Še
posebej se posvetimo prekomerno napetim delom, pri čemer se lahko posluţimo tudi
laţjega raztezanja.
Ker so po naporu mišice lahko boleče in občutljive na dotik, moramo pritisk pri
masaţi prilagoditi. Najprej uporabimo manjšega in ga nato postopno povečujemo.
Masaţa ne sme povzročati bolečin. Da se izognemo morebitnim nevšečnostim med
masaţo, športnika predhodno povprašamo o njegovem počutju. Pove nam lahko,
katerim delom bi rad posvetil posebno pozornost. Med samo masaţo naj sodeluje z
maserjem in mu daje povratne informacije o tem ali mu uporabljena tehnika ustreza
ali ne.
Če je športnik poškodovan ali ima prekomerno povišano telesno temperaturo, ga ne
masiramo.

5.3. MASAŽA MED NASTOPOM
V športu se pogosto zgodi, da je potrebno opraviti več nastopov v krajšem časovnem
intervalu, na primer med boksarskimi turnirji, atletskimi tekmovanji, več-dnevnim
etapnim kolesarjenjem, itd. Ker je časa za obnovo med nastopi malo, je pomembno,
da se športnik med odmorom čimbolj spočije in da v čim večji meri odpravi negativne
učinke predhodnega nastopa. Kadar si dva visoko-intenzivna nastopa sledita v zelo
kratkem času (nekaj ur), lahko predstavljajo teţave pri drugem nastopu presnovni
prudukti, ki so ostali v mišici ali krvi po prvem nastopu. Med visoko-intenzivnim
naporom pride do tvorjenja mlečne kisline, ki se nadalje spremeni v laktat. Laktat v
krvi se po eni uri (odvisno od količine) vrne na nivo v mirovanju. Če si nastopa sledita
v manj kot uri, potem lahko laktat predstavlja omejitveni dejavnik pri uspešnosti v
drugem nastopu.
Nekateri so preučevali, kakšen vpliv ima masaţa na okrevanje med dvema visokointenzivnima nastopoma, ki si sledita v zelo kratkem času. V raziskavi Ogai idr.
(2008) so športno aktivne študentke opravile dve serije visoko-intenzivne vadbe na
ciklo ergometru. Vmes so imele 35 minutni pasivni odmor, v katerem so nekatere
prejele 10 minutno masaţo (gnetenje) nog. Slednje so imele ob koncu odmora manj
napete in utrujene mišice na nogah, bolj uspešno so tudi opravile drugo serijo od
tistih, ki so le počivale. Ker med skupinama ni bilo razlik v nivoju laktata v krvi,
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menijo, da je na izboljšan nastop pri masiranih vplivalo gnetenje s svojim učinkom na
manjšo mišično togost in utrujenost v nogah.
Podobno so odkrili Hemmings idr. (2000) pri amaterskih boksarjih in Robertson idr.
(2004) pri kolesarjih. V obeh raziskavah so med dvema visoko-intenzivnima
nastopoma uporabili 20 minutno standardno masaţo mišic, ki so bile med prvim
nastopom najbolj obremenjene. Odkrili so, da masaţa ni imela vpliva na zmanjšanje
koncentracije laktata v krvi ali pa na izboljšanje pri drugem nastopu, so se pa
pokazali sprostilni učinki masaţe. Boksarji so se po masaţi počutili bolj spočiti,
masirani kolesarji pa so pri Wingate testu, ki je sledil masaţi, dosegli niţji indeks
utrujenosti. Domnevajo, da zaradi sprostilnega učinka masaţe na začetku Wingate
testa (indeks utrujenosti pomeni razmerje opravljenega dela med zadnjimi 5 in prvimi
5 sekundami maksimalne 30 sekundne vadbe).
Mnoge raziskave, ki se ukvarjajo z vplivom masaţe na nastop, pogosto uporabijo bolj
splošno masaţo, v kateri je vključenih veliko mišic. Za posamezno mišico bi lahko to
morda predstavljalo premajhen draţljaj, da bi se pokazal učinek. Brooks idr. (2005)
so ţeleli odpraviti to pomanjkljivost in so po tri-minutnem maksimalnem stisku dlani
uporabili petminutno lokalno masaţo (gladenje in vtiranje) mišic na podlahti in dlani.
Nekateri so namesto masaţe prejeli placebo razgibavanje ali pa so počivali.
Pokazalo se je, da je masaţa imela večji učinek na sposobnost stiska zapestja, kot
ostali dve obravnavi. Njen vpliv je bil še posebno izrazit pri nedominantni roki, kar se
sklada z ugotovitvami, da ima masaţa večji vpliv na netrenirane mišice kot pa na
trenirane.
Nasprotno pa Young idr. (2005) niso odkrili prednosti 5 minutnega lokalnega
gladenja primikalk palca na obnovo maksimalne sile in na hitrost prirastka sile pred
počitkom. Domnevajo, da je bilo eno-minutno maksimalno izometrično krčenje
primikalk palca mogoče prekratko, da bi se lahko razvila dovolj velika utrujenost, zato
morebiten pozitiven učinek masaţe morda ni mogel priti do izraza. Poleg tega v
mišicah primikalkah palca prevladujejo počasna mišična vlakna, ki so bolj odporna na
utrujenost.
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6. SKLEP
Glavni vzrok za pisanje diplomskega dela je bilo dejstvo, da v literaturi predstavljeni
učinki masaţe na organizem pogosto temeljijo na praktičnih izkušnjah in opazovanju,
le malokrat pa so preverjeni z ustreznimi znanstvenimi postopki. Menili smo, da lahko
boljše razumevanje procesov, ki se dogajajo med masaţo pripomore k boljšemu
praktičnemu delu, ter da nam poznavanje učinkov posameznih tehnik masaţe
omogoča, da lahko način masiranja prilagodimo ciljem, ki jih ţelimo doseči.
Ugotovili smo, da v nasprotju s splošnim prepričanjem, masaţa nima posebnega
učinka na krvni tok ali pa na odpravo laktata v krvi. Večji učinek ima na tok limfe in na
zmanjšanje zateklin. Pri zadnjem je pomembno, da masaţo izvajamo redno in dalj
časa za ţeljen rezultat.
Kot eden izmed najbolj pomembnih učinkov masaţe se je pokazal njen vpliv na ţivčni
sistem. Masaţa naj bi preko stimulacije koţnih mehanoreceptorjev zmanjšala
vzdraţnost motoričnih ţivcev (merjeno posredno prek H-refleksa), kar je posebno
očitno pri tehnikah, ki uporabljajo pritisk na koţo (gnetenje). Na zmanjšano
vzdraţnost motoričnih ţivcev imajo vpliv tudi pritiskanje na kito in vibracije. Pri
pritisku na kito bi lahko moţen vzrok za inhibicijo predstavljala aktivacija Golgijevega
kitnega organa ali pa tudi aktivacija koţnih mehanoreceptorjev, ki so občutljivi na
pritisk. Pri vibracijah pa naj bi največjo vlogo igrala predsinaptična inhibicija ali pa
centralni mehanizmi, ki so pomembni pri uravnavanju drţe in poloţaja (na oboje
imajo vpliv signali iz mišičnega vretena). Aktivacija koţnih mehanoreceptorjev naj bi
tudi imela vpliv na povečano parasimpatično avtonomno aktivnost, katera povzroči
zniţanje krvnega tlaka, srčnega utripa in poveča nivo hormonov, ki so povezani z
boljšim počutjem (serotonin, dopamin) in zmanjša nivo stresnih hormonov (adrenalin,
noradrenalin, kortizol). Vsi omenjeni učinki so omejeni na čas masaţe ali malo po
njej.
Na izboljšano športno pripravljenost vpliv masaţe ni potrjen. V raziskavah, ki se
lotevajo tega problema, pogosto uporabljajo splošno masaţo, ki vsebuje več različnih
masaţnih tehnik. To je sicer dobro, kadar ţelimo preveriti učinkovitost posameznega
masaţnega protokola, ki se ga ponavadi uporablja v praksi. Teţje pa je na ta način
oceniti vpliv posamezne masaţne tehnike na nekatere sposobnosti, kot so npr.
maksimalna sila, hitrost prirastka sile, večja vzdrţljivost ipd. Menimo, da bi bilo v
nadaljnjih raziskavah bolje uporabiti eno masaţno tehniko, ki jo bi najprej uporabili na
izolirani mišici in kasneje šele v tekmovalnem gibanju. Čeprav raziskave ne podpirajo
izboljšane športne pripravljenosti po masaţi, pa ne smemo zanemariti njenega vpliva
na psiho posameznika. Mnoge raziskave so opravljene v laboratorijskih pogojih in
tako ne odraţajo pravega predtekmovalnega stresa. V tekmovalnih pogojih bi morda
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masaţa lahko imela pozitiven učinek na nekatere psihične dejavnike (izboljšana
motivacija, zmanjšana anksioznost).
Mnogo raziskav potrjuje pozitiven učinek masaţe na zmanjšanje bolečine, predvsem
kratkotrajne. V nekaterih primerih se je pokazal tudi vpliv na zmanjšanje zakasnjene
mišične bolečine, ki pogosto nastane kot posledica ekscentrične vadbe, vendar pa v
tem primeru masaţa nima vpliva na nekatere ostale dejavnike, kot so npr. izboljšana
mišična sila in gibljivost.
Pogosto se tudi omenja, da ima masaţa pozitiven učinek na povečanje gibljivosti.
Izsledki raziskav so različni, zdi se, da je za povečanje akutne gibljivosti potrebno
uporabiti prilagojene tehnike (masiranje v raztegnjenem poloţaju mišice), medtem ko
se navadna klasična masaţa, pri kateri masiramo mišice v nevtralnem poloţaju, ni
izkazala kot posebno učinkovita.
Pokazal se je tudi pozitiven učinek masaţe na strukturne spremembe v vezivnem
tkivu (skrajšana sklepna kapsula), pri čemer je treba upoštevati, da je za ta namen
potrebno izbrati temu namenu prilagojene tehnike (vtiranje), masaţo je tudi treba
izvajati redno in daljši čas.
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