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I  WSTĘP 

 

 

 Masaż stanowi jedną z form oddziaływania na organizm i jest powszechnie 

stosowany w celach leczniczych i profilaktycznych, jak również w kosmetologii i odnowie 

biologicznej (Al-Qattan i wsp., 2013; Bradbury-Squires i wsp., 2015). 

Pomimo szerokiego zastosowania masażu tylko nieliczne z powszechnie przyjętych 

mechanizmów jego działania zostały potwierdzone obiektywnymi i wiarygodnymi 

badaniami, a większość z nich nadal nie jest wystarczająco wyjaśniona. Taki stan rzeczy 

przyczynia się do tego, że stale prowadzone są badania mające na celu zweryfikowanie i 

zbadanie powszechnie uznanych efektów masażu i mechanizmów jego działania na 

organizm człowieka. Niestety ograniczona wiedza na temat masażu i mechanizmów jego 

działania powoduje, że jego wartość, szczególnie jako jednego z elementów postępowania 

fizjoterapeutycznego, nie jest do końca przekonywująca. Dzięki coraz bardziej dostępnym, 

zaawansowanym metodom badawczym, w tym wykorzystującym techniki biologii 

molekularnej, pojawiły się możliwości przeprowadzenia eksperymentów, które pozwalają 

zbliżyć się do poznania mechanizmów działania masażu, także na poziomie komórkowym 

(Andrzejewski, 2014). 

Jednym z mechanizmów działania masażu, który został już częściowo 

potwierdzony w badaniach na zwierzętach jest stymulacja procesu angiogenezy w 

masowanych tkankach, czyli rozbudowy istniejącej sieci naczyń krwionośnych. W 

ostatnich latach przeprowadzono badania na zwierzętach, które wykazały, że czynnik 

mechaniczny w postaci masażu, aplikowany na brzusiec i ścięgno mięśnia zginacza 

długiego palców u szczura w grupie zwierząt poddawanych jednoczesnemu treningowi 

biegowemu, inicjuje proces angiogenezy. Może on pośrednio, poprzez rozbudowę sieci 

naczyń i tym samym lepszą dystrybucję krwi, przyczyniać się do zwiększenia wydolności 

ścięgien i mięśni, jak również stwarzać lepsze warunki do procesów regeneracji i reparacji. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że systematycznie wykonywany masaż, stymulując 

proces angiogenezy, potencjalnie może również sprzyjać przebudowie strukturalnej tkanki 

ścięgnistej, a także stymulować procesy regeneracyjne w skórze (Andrzejewski i wsp., 
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2014; Andrzejewski i wsp., 2015; Kassolik i wsp., 2013; Ratajczak-Wielgomas i wsp., 

2018). 

Angiogeneza jest procesem w trakcie którego następuje tworzenie się nowych 

naczyń krwionośnych. W odróżnieniu do procesu waskulogenezy, podczas którego nowe 

naczynia krwionośne powstają w wyniku różnicowania się komórek śródbłonka z tak 

zwanych wysp krwionośnych (zjawisko spotykane w rozwoju embrionalnym), 

angiogeneza jest procesem tworzenia się nowych naczyń krwionośnych z już istniejącej 

sieci naczyniowej. Ma on zasadnicze znaczenie dla wielu zjawisk fizjologicznych oraz 

patologicznych. Poznano różne mechanizmy tworzenia się nowych naczyń krwionośnych i 

odkryto szereg czynników działających proangiogennie i antyangiogennie. Zrozumienie 

funkcji tych czynników przyczynia się do stosowania nowych narzędzi w terapii w 

różnorodnych schorzeniach (King i wsp, 2014; Kinja i wsp, 2011; Kurzyk, 2015; Shahneh 

i wsp, 2013).  

Do czynników proangiogennych zalicza się szereg cytokin i mediatorów 

komórkowych, które stymulują proliferację i dojrzewanie komórek śródbłonka np. FGF, 

VEGF (Gong i Koh, 2010; Wójcik i wsp, 2010). 

VEGF (naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu), jest jednym z kluczowych 

regulatorów tworzenia naczyń krwionośnych (Katoh i Nakagama, 2014). VEGF jest 

syntetyzowany przez wiele typów komórek, a jego produkcja stymulowana jest w 

środowisku o obniżonym ciśnieniu parcjalnym tlenu. Przewlekła hipoksja indukuje 

komórkową produkcję czynnika indukowanego hipoksją (HIF, ang. hypoxia inducible 

factor), czynnika transkrypcji, który z kolei stymuluje produkcję i nasila uwalnianie VEGF 

(Dong, 2014; Szala 2009; Sobocińska i wsp, 2016). 

Rodzina VEGF składa się z: VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E, 

VEGF-F oraz łożyskowego czynnika wzrostu PlGF. Czynniki te wiążą się do swoistych 

specyficznych receptorów, obecnych na komórkach śródbłonka. Receptory te ulegają 

dimeryzacji, aktywują wewnątrzkomórkowe kinazy tyrozynowe, przekazując sygnał 

promujący angiogenezę. Aktywacja wspomnianych receptorów prowadzi w efekcie do 

indukcji oraz proliferacji komórek śródbłonka, a także promuje wzrost i migrację oraz ich 

organizację przestrzenną podczas formowania się naczyń (Poulsen i wsp., 2014; Shahneh i 

wsp., 2013).  
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Prawidłowe ukrwienie, które jest uwarunkowane między innymi jakością i ilością 

naczyń krwionośnych w tkankach, stanowi jeden z kluczowych czynników prawidłowego 

ich funkcjonowania. Jest ono również bardzo ważne w sytuacji zwiększonego 

zapotrzebowania na substancje odżywcze i tlen podczas wysiłku fizycznego.  

Tworzenie się nowych naczyń krwionośnych, może mieć istotne znaczenie w 

procesach reparacji po przebytym urazie, ale również w procesach regeneracji po wysiłku 

fizycznym i związanym z nim obciążeniem mięśni (Bradbury-Squires i wsp., 2015; Erba i 

wsp., 2011; Ramakrishnan  i wsp., 2014).  

W ciągu ostatnich lat rozwój sportu i zainteresowania rekreacyjnymi formami 

aktywności fizycznej wymusiły tworzenie coraz to nowszych działań wspomagających 

zarówno przygotowanie do wysiłku jak i odnowy biologicznej (Bradbury-Squires i wsp, 

2015). Odnowa biologiczna stała się powszechnie stosowaną metodą wspomagającą 

regenerację organizmu po przebytej aktywności fizycznej, zarówno w sporcie 

wyczynowym, jak i w amatorskim uprawianiu sportu  

Jednym z zabiegów, który jest coraz częściej wykorzystywany w odnowie 

biologicznej i fizjoterapii jest masaż rolerem (Rys. 1).. Jak dotychczas wiedza dotycząca 

tej formy masażu jest stosunkowo mało poznana i wymaga przeprowadzenia obiektywnych 

badań dotyczących jego działania na organizm. Można jednak założyć, że masaż rolerem 

jest formą oddziaływania czynnikiem mechanicznym, którego skutki mogą być podobne 

do tych, które już potwierdzono przy zastosowaniu innych form masażu (Lemiesz i wsp., 

2015).  
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Rys. 1 Roler – wałek do masażu (karbowany) 
Źródło: https://tohurt.pl/sport-/1293-walek-do-masazu-jogi-crossfit---niebieski.html 

 

 

 

W oparciu o wyniki badań przeprowadzonych na zwierzętach, w których wykazano 

wpływ masażu na stymulację proangiogennych czynników wzrostu między innymi takich 

jak VEGF-A oraz FGF-2, w niniejszej pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy 

masaż stosowany w formie rolowania u ludzi, również wpłynie na wzrost syntezy tych 

czynników (Andrzejewski i wsp., 2014; Kassolik i wsp., 2013; Ratajczak-Wielgomas i 

wsp., 2018). W dostępnej literaturze brak jest doniesień mówiących o działaniu masażu w 

formie rolowania na poziom VEGF-A oraz FGF-2. Ewentualny wzrost ich stężenia u 

człowieka w wyniku zastosowania masażu rolerem, potwierdziłby mechanizm działania 

tego rodzaju masażu w fizjoterapii, odnowie biologicznej czy też w kosmetologii. 

Taka reakcja byłaby zgodna z założeniem, że masaż jako czynnik mechaniczny 

powoduje zmiany w samej komórce, przekształcając energię mechaniczną w reakcje 

chemiczne. Efektem tych zmian może być między innymi zwiększona ekspresja 

czynników proangiogennych. Wydawałoby się zatem, że pod wpływem działania masażu 

rolerem, dochodzić może nie tylko do zmian odruchowych w postaci normalizacji napięcia 

masowanych tkanek, ale również stymulacji ich przebudowy strukturalnej.  
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Ze względu na brak możliwości pobrania do badań tkanki mięśniowej szkieletowej 

z masowanej okolicy, do przeprowadzenia zaplanowanych eksperymentów, pobrano krew, 

w której stężenie VEGF-A oraz FGF-2 pośrednio odpowiada nasileniu ich syntezy oraz 

wydzielania przez poddane działaniu masażu włókna mięśniowe. 
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II CEL PRACY 

 

Celem pracy była próba odpowiedzi na pytanie, czy masaż mięśni kończyn dolnych 

wykonywany z wykorzystaniem rolera o nieregularnej powierzchni (karbowanego), przez 

okres 7 tygodni może wpływać na stężenie VEGF-A i FGF-2 w surowicy krwi u młodych 

mężczyzn, co pośrednio wiąże się z natężeniem syntezy i wydzielania wyżej 

wymienionych czynników proangiogennych w masowanej tkance. 

 

 

 

III PYTANIA I HIPOTEZY BADAWCZE 

 

Postawiono następujące pytania badawcze: 

 

1. Czy masaż wykonywany przez okres 7 tygodni przy użyciu rolera może wpływać 

na stężenie naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF-A) w surowicy 

krwi? 

2. Czy masaż wykonywany przez okres 7 tygodni przy użyciu rolera może wpływać 

na stężenie czynnika wzrostu fibroblastów (FGF-2) w surowicy krwi? 

 

 

 

Postawiono następujące hipotezy badawcze: 

 

1. Masaż mięśni kończyn dolnych wykonywany przez okres 7 tygodni przy użyciu 

rolera powoduje wzrost stężenia VEGF-A w surowicy krwi. 

2. Masaż mięśni kończyn dolnych wykonywany przez okres 7 tygodni przy użyciu 

rolera powoduje wzrost stężenia FGF-2 w surowicy krwi. 
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IV MATERIAŁ I METODY 
 
 

IV 1. Osoby badane 
 

Badaniem objęto 60 studentów Akademii Wojsk Lądowych imienia generała 

Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. 

Projekt eksperymentu poznawczego uzyskał pozytywną opinię Senackiej Komisji 

ds. Etyki Badań Naukowych przy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu nr 

32/18 z dnia 10.10.2018 roku. 

Badanych podzielono na dwie grupy w sposób losowy. W pierwszej grupie – 

badanej, liczącej 40 osób, wykonywano masaż przy użyciu rolera, w drugiej grupie – 

kontrolnej, liczącej 20 osób, nie wykonywano masażu. 

Badani byli skoszarowani na terenie uczelni, a ich tryb dnia był ściśle określony 

według porządku dnia w Akademii Wojsk Lądowych stanowiącego załącznik do Rozkazu 

Rektora-Komendanta w sprawie organizacji i funkcjonowania AWL. 

Wszystkie zakwalifikowane osoby szczegółowo poinformowano o celu, rodzaju 

i sposobie prowadzenia badań oraz o warunkach uczestnictwa w projekcie. 

 
 
 
 

Kryteria włączenia:   
 

- płeć: mężczyźni, 

- wiek: 19 – 25 lat, 

- masa ciała: 75 kg – 85 kg, 

- zawartość tkanki tłuszczowej w normie dla zdrowego mężczyzny,  

- BMI z zakresu 20-24,9,  

- student studiów pierwszego stopnia Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, 

- brak przeciwwskazań do masażu. 
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Kryteria wyłączenia:   
 

- urazy w układzie ruchu w ostatnim półroczu, 

- palenie tytoniu i zażywanie innych używek, 

- choroby ostre i przewlekłe, 

- infekcje zlokalizowane w obrębie miejsca masażu, 

- świeże zabiegi chirurgiczne i przerwanie ciągłości tkanek, 

- stany zapalne, 

- stany gorączkowe, 

- nowotwory, 

- tętniak, 

- osteoporoza, 

- nadwrażliwość skóry, 

- cukrzyca. 

 

 

IV 2. Materiał badany 
 

Materiał do badań stanowiła krew (15 ml), pobrana do probówek bez 

antykoagulantu przed rozpoczęciem eksperymentu oraz po 1, 3, 5 i 7 tygodniu jego 

przebiegu, zarówno od uczestników grupy badanej jak i kontrolnej. Krew pobierano w 

gabinecie lekarskim Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu przez wykwalifikowany 

personel medyczny. Po pobraniu materiał został odstawiony na 30-60 minut, a następnie 

odwirowany  (5 min – 4000 obr/min). Po odwirowaniu pobrano surowicę, którą 

przechowano w -80°C do czasu analizy laboratoryjnej. 
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IV 3. Metody badań 
 

IV 3.1. TANITA 
 

Wszystkie osoby biorące udział w eksperymencie poddano analizie 

składu ciała. W tym celu wykorzystano analizator TANITA typu BC-418 MA, 

będący na wyposażeniu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 

obliczający parametry za pomocą bioimpedancji elektrycznej. 

 

 

IV 3.2. MASAŻ 
 

Masaż wykonywany był w formie automasażu przy użyciu rolera o 

długości 33 cm i średnicy 14 cm, o nieregularnej powierzchni (karbowany). 

Wykorzystano roler twardy wykonany z pianki EVA firmy Coolmed 

(Myślenice, Polska). Masaż wykonywano w następującej sekwencji: masaż 

tylnej strony podudzia (mięsień trójgłowy łydki), masaż tylnej strony uda 

(mięsień dwugłowy uda, mięsień półścięgnisty, mięsień półbłoniasty), masaż 

przyśrodkowej części uda (mięsień przywodziciel długi, krótki i wielki), masaż 

bocznej części uda (mięsień dwugłowy uda i czworogłowy uda), masaż okolicy 

pośladka (mięsień pośladkowy wielki), masaż przedniej strony uda (mięsień 

czworogłowy uda). Masaż wykonano na każdej kończynie z osobna. Czas 

wykonywania masażu wynosił 7,5 minuty na każdej kończynie dolnej (15 minut 

obie kończyny). Czas rolowania każdej grupy mięśniowej wynosił 1,5 minuty z 

prędkością 2,5 cm/s. Masaż wykonywano 4 razy w tygodniu, każdorazowo 

około godziny 13:00, przez okres 7 tygodni. Rolowanie wykonywano w sali 

gimnastycznej pod nadzorem fizjoterapeuty, który przed rozpoczęciem 

eksperymentu poinstruował uczestników oraz zademonstrował schemat masażu. 
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IV 3.3. ELISA 
 

Stężenia VEGF-A oraz FGF-2 oznaczano za pomocą metody 

immunoenzymatycznej (ELISA) stosując komercyjne zestawy firmy Abcam (ab 

119566 VEGF-A Human ELISA kit i odpowiednio ab99979 FGF2 Human 

ELISA kit). Zamrożone próbki surowicy i zestawy do badań przenoszono do 

temperatury pokojowej na 30 minut przed rozpoczęciem oznaczeń. Oznaczenia 

stężeń badanych białek wykonywano ściśle wg zaleceń podanych przez 

producenta. Na komercyjnie przygotowane płytki z zagłębieniami 

opłaszczonymi specyficznymi przeciwciałami monoklonalnymi, nakrapiano po 

100 µl próbki standardowej, zawierającej białko w znanym stężeniu w celu 

wykreślenia krzywej wzorcowej, natomiast do części zagłębień po 100 µl 

odpowiednio rozcieńczonej surowicy krwi. Dla oznaczenia stężeń VEGF-A w 

badanej surowicy krwi, po 2 godzinach inkubacji w temperaturze pokojowej, 

umożliwiającej wiązanie białek z ufiksowanymi przeciwciałami, płytki płukano 

buforem dostarczonym przez producenta (Wash buffer). Z kolei surowicę krwi 

przeznaczoną do pomiaru FGF-2  inkubowano przez noc w temperaturze 4°C. 

Następnie dodawano do zagłębień po 100 µl poliklonalnego biotynylowanego 

przeciwciała wykrywającego (Biotin-conjugate anti-Human VEGF-A polyclonal 

antibody i odpowiednio Biotinylated anti-human FGF basic) i inkubowano przez 

1godzinę w temperaturze pokojowej. Po wypłukaniu kolejno dodawano po 100 

µl roztworu streptawidyna-HRP (Streptavidin-HRP conjugate) i inkubowano 

przez 1 godzinę w temperaturze pokojowej dla VEGF-A oraz przez 45 minut  w 

odniesieniu do FGF-2. Następnie po wypłukaniu studzienek i odsączeniu na 

bibule dodawano po 100 µl roztworu substratu (TMB substrate solution) i  

inkubowano przez 30 minut w celu wywołania reakcji barwnej. Po upływie tego 

czasu dodawano 1M kwasu fosforowego (Stop solution), aby zatrzymać reakcję 

barwną. Intensywność zabarwienia jest proporcjonalna do ilości białka 

związanego z ufiksowanym przeciwciałem monoklonalnym. Odczytywano ją za 

pomocą czytnika płytek Infinite 200 (TECAN, Männedorf, Switzerland) o 

długości fali 450 nm., stosując filtr korekcyjny o długości fali 620 nm. Stężenia 
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białek odczytywano w oparciu o parametryczne krzywe wzorcowe. Czułość 

testów dla VEGF-A i FGF-2 wynosiła odpowiednio 7,9 pg/ml i 2 pg/ml. 

Badania wykonano w Zakładzie Histologii i Embriologii Uniwersytetu 

Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.  

 

 

IV 4. Metody statystyczne 
 

Wyniki badań zebrano w arkuszu kalkulacyjnym Excel, a następnie poddano 

analizie statystycznej przy użyciu programu Prism 5.0 (GraphPad, La Jolla, Kalifornia, 

USA) i STATISTICA 10 (StatSoft Inc. Tulsa, Oklahoma, USA).  

W celu określenia rozkładu badanych cech ilościowych wykorzystano test 

Kołmogorowa-Smirnowa, a różnice pomiędzy średnimi w grupach porównano za pomocą 

testu t-Studenta lub U-Manna Whitneya (dla porówniania cechy w dwóch grupach) oraz 

ANOVA lub testem Kruskala Wallisa z testem wielokrotnych porównań Dunna. 

 Cechy jakościowe w poszczególnych grupach porównano za pomocą testu Chi-

kwadrat lub testu Fischera. 

Dla porównania badanej cechy pomiędzy grupami wykorzystano wielowymiarową 

analizę wariancji (MANOVA). 

Dodatkowo zastosowano test Pearsona i Spearmana do analizy istniejących 

korelacji. 

W zastosowanych analizach statystycznych wartości testów na poziomie p<0,05 

przyjęto za istotne. Prezentację danych przygotowano w oparciu o tabele i wykresy. 

 

 

 

 

 



14 

 

V WYNIKI 

 

 Analizując wyniki eksperymentu stwierdzono, że stężenie VEGF-A wzrosło 

istotnie w badanej grupie (masowanej), w poszczególnych tygodniach, w stosunku do 

stężenia przed eksperymentem (tydzień 0). Stężenie VEGF-A było istotnie wyższe w 

grupie masowanej po 1 tygodniu (p=0.0002), po 3 tygodniu  (p=0.0008), po 5 tygodniu 

(p<0.0001) i po 7 tygodniu (p=0.0008) w stosunku do wartości początkowej. W tygodniu 7 

obserwowano nieznaczny spadek stężenia VEGF-A w porównaniu do 5 tygodnia 

eksperymentu, co obrazuje wykres 1. Szczegółową analizę stężenia VEGF-A w badanej 

grupie przedstawiono w tabeli 1. 

 

 

 
 

Wykres 1: Stężenie VEGF-A w badanej (masowanej) grupie 
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Tabela 1. Stężenie VEGF-A w badanej (masowanej) grupie 
 

 

Test Kruskala-Wallisa; p 26,85; p < 0,0001  

Poziom istotności: α=0,05   

Liczba grup 5  

Test post-hoc Dunn’a Różnice sumy rang Istotność różnic 

VEGF-A tydzień 0 [pg/ml] 
vs 
VEGF-A tydzień 1 [pg/ml] 

- 43.84 p = 0.0002 

VEGF-A tydzień 0 [pg/ml] 
vs 
VEGF-A tydzień 3 [pg/ml] 

-38.16 p = 0.0008 

VEGF-A tydzień 0 [pg/ml] 
vs 
VEGF-A tydzień 5 [pg/ml] 

-57.06 p = 0.0001 

VEGF-A tydzień 0 [pg/ml] 
vs 
VEGF-A tydzień 7 [pg/ml] 

-36.25 p = 0.0008 

VEGF-A tydzień 1 [pg/ml] 
vs 
VEGF-A tydzień 3 [pg/ml] 

5.688 ns 

VEGF-A tydzień 1 [pg/ml] 
vs 
VEGF-A tydzień 5 [pg/ml] 

-13.22 ns 

VEGF-A tydzień 1 [pg/ml] 
vs 
VEGF-A tydzień 7 [pg/ml] 

7.594 ns 

VEGF-A tydzień 3 [pg/ml] 
vs 
VEGF-A tydzień 5 [pg/ml] 

-18.91 ns 

VEGF-A tydzień 3 [pg/ml] 
vs 
VEGF-A tydzień 7 [pg/ml] 

1.906 ns 

VEGF-A tydzień 5 [pg/ml] 
vs 
VEGF-A tydzień 7 [pg/ml] 

20.81 p = 0.0508 
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Z kolei na wykresie 2 przedstawiono wyniki w grupie kontrolnej, w której nie 

zaobserwowano żadnych znaczących zmian w stężeniu VEGF-A, z wyjątkiem tygodnia 5, 

w którym nastąpił wzrost w stosunku do tygodnia 0. Zaobserwowano niewielki trend 

wzrostu stężenia VEGF-A  podczas trwania eksperymentu, z wyjątkiem tygodnia 7, w 

którym odnotowano powolny spadek stężenia VEGF-A.  

 

 
Wykres 2: Stężenie VEGF-A w grupie kontrolnej 

 

 

 

 

 

Analizując stężenie VEGF-A w badanej grupie, w porównaniu z grupą kontrolną, 

widoczny jest wzrost stężenia VEGF-A po 1, 3, 5 oraz 7 tygodniu eksperymentu, co 

przedstawia wykres 3. Aby dokonać porównania między grupami w poszczególnych 

tygodniach eksperymentu posłużono się dwuczynnikową analizą wariancji, co 
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przedstawiono w tabeli 2. Wykazano, że między grupami masowaną a kontrolną na 

początku eksperymentu (tydzień 0) nie występowała istotna statystycznie różnica 

pomiędzy poziomem stężenia VEGF-A. W kolejnych pomiarach obserwowano istotnie 

wyższy poziom stężenia VEGF-A w grupie badanej, w porównaniu z grupą kontrolną. 

 

 

 
 

Wykres 3. Stężenie VEGF-A – porównanie grupy badanej (masowanej) z kontrolną 
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Tabela 2. Stężenie VEGF-A – porównanie grupy badanej (masowanej) z kontrolną 
 
 
 

Dwuczynnikowa ANOVA    
 
Źródła zmienności wariancja p   
Interakcja 
międzyczynnikowa 

1.48 0.3823   

Zmienność 
międzygrupowa 

14.66 < 0.0001   

Zmienność 
międzypomiarowa 

5.79 0.0032   

     
     

Źródła zmienności 
Ilość stopni 
swobody 

Suma 
kwadratów 

Średnia 
kwadratów 

Test Fishera-
Snedecora 

Interakcja 
międzyczynnikowa 

4 94597 23649 1.050 

Zmienność 
międzygrupowa 

1 934902 934902 41.52 

Zmienność 
międzypomiarowa 

4 369469 92367 4.102 

Sumarycznie 205 4.616e+006 22515  
     
Test post-hoc 
Bonferroniego 

    

     
Masowana 
vs 
Kontrolna 

    

     

Pomiar Masowana Kontrolna 
Różnice między 
średnimi 

Przedział 
ufności 

0 152.4 88.75 -63.66 -200.0 do 72.69 
1 308.2 111.5 -196.7 -333.1 do -60.39 
3 286.4 129.9 -156.5 -292.9 do -20.16 
5 366.0 172.8 -193.1 -329.5 do -56.78 
7 271.2 125.6 -145.6 -281.9 do -9.238 
     

Pomiar 
Różnice między 
średnimi 

t p  

0 -63.66 1.214 p > 0.05  
1 -196.7 3.752 p < 0.01  
3 -156.5 2.984 p < 0.05  
5 -193.1 3.683 p < 0.01  
7 -145.6 2.776 p < 0.05  
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 Analizując poziom stężenia FGF-2 nie stwierdzono istotnych statystycznie zmian 

w badanej (masowanej) grupie, w okresie trwania eksperymentu, z wyjątkiem różnicy w 

stężeniu pomiędzy 1 a 7 tygodniem. (wykres 4). Zauważyć należy jednak, że różnica 

stężeń pomiędzy tygodniem 0 a tygodniem 3 jest bliska istotności, zaś różnica pomiędzy 

tygodniem 0 a tygodniem 7 jest na granicy istotności. Szczegółowe wyniki przedstawiono 

w tabeli 3. 

 
 
 
 

 
 
 

Wykres 4. Stężenie FGF-2 w badanej (masowanej) grupie 
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Tabela 3. Stężenie FGF-2 w badanej (masowanej) grupie 
 
 
 

Test Kruskala-Wallisa; p 8.504; p=0.0748  
Poziom istotności: α=0,05   
Liczba grup 5  
Test post-hoc Dunn’a Różnice sumy rang Istotność różnic 

FGF-2 tydzień 0 [pg/ml] 
vs 
FGF-2 tydzień 1 [pg/ml] 

4.328 ns 

FGF-2 tydzień 0 [pg/ml] 
vs 
FGF-2 tydzień 3 [pg/ml] 

-16.39 p = 0.0833 

FGF-2 tydzień 0 [pg/ml] 
vs 
FGF-2 tydzień 5 [pg/ml] 

-13.44 ns 

FGF-2 tydzień 0 [pg/ml] 
vs 
FGF-2 tydzień 7 [pg/ml] 

-24.58 p = 0.0668 

FGF-2 tydzień 1 [pg/ml] 
vs 
FGF-2 tydzień 3 [pg/ml] 

-20.72 p = 0.0797 

FGF-2 tydzień 1 [pg/ml] 
vs 
FGF-2 tydzień 5 [pg/ml] 

-17.77 ns 

FGF-2 tydzień 1 [pg/ml] 
vs 
FGF-2 tydzień 7 [pg/ml] 

-28.91 p = 0.0154 

FGF-2 tydzień 3 [pg/ml] 
vs 
FGF-2 tydzień 5 [pg/ml] 

2.953 ns 

FGF-2 tydzień 3 [pg/ml] 
vs 
FGF-2 tydzień 7 [pg/ml] 

-8.188 ns 

FGF-2 tydzień 5 [pg/ml] 
vs 
FGF-2 tydzień 7 [pg/ml] 

-11.14 ns 
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Na wykresie 5 przedstawiono wyniki w grupie kontrolnej, w której nie 

zaobserwowano żadnych istotnych statystycznie zmian w stężeniu FGF-2. 

 

 
 

Wykres 5: Stężenie FGF-2 w grupie kontrolnej 
 

 

 

Porównując stężenie FGF-2 w grupie badanej w stosunku do grupy kontrolnej, nie 

stwierdzono istotnych statystycznie różnic w poszczególnych tygodniach pomiędzy obu 

grupami, co obrazuje wykres 6. Szczegółowe wyniki  przedstawiono w tabeli 4. 
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Wykres 6. Stężenie FGF-2 – porównanie grupy badanej (masowanej) z kontrolną 
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Tabela 4. Stężenie FGF-2 – porównanie grupy badanej (masowanej) z kontrolną 
 

 

Dwuczynnikowa ANOVA    
 
Źródła zmienności wariancja p   
Interakcja 
międzyczynnikowa 

0.46 0.9023   

Zmienność 
międzygrupowa 

0.01 0.8735   

Zmienność 
międzypomiarowa 

8.57 0.0008   

     
     

Źródła zmienności 
Ilość stopni 
swobody 

Suma 
kwadratów 

Średnia 
kwadratów 

Test Fishera-
Snedecora 

Interakcja 
międzyczynnikowa 

4 34838 8709 0.2615 

Zmienność 
międzygrupowa 

1 846.6 846.6 0.02542 

Zmienność 
międzypomiarowa 

4 653617 163404 4.907 

Sumarycznie 205 6.827e+006 33301  
     
Test post-hoc 
Bonferroniego 

    

     
Masowana 
vs 
Kontrolna 

    

     

Pomiar Masowana Kontrolna 
Różnice między 
średnimi 

Przedział 
ufności 

0 503.1 500.9 -2.232 -168.1 do 163.6 
1 499.2 510.0 10.77 -155.1 do 176.6 
3 566.8 537.1 -29.66 -195.5 do 136.2 
5 559.0 517.2 -41.77 -207.6 do 124.1 
7 654.6 694.7 40.16 -125.7 do 206.0 
     

Pomiar 
Różnice między 
średnimi 

t p  

0 -2.232 0.03500 p > 0.05  
1 10.77 0.1688 p > 0.05  
3 -29.66 0.4651 p > 0.05  
5 -41.77 0.6550 p > 0.05  
7 40.16 0.6297 p > 0.05  
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Dla zbadania związku pomiędzy stężeniem VEGF-A a FGF-2 wykonano analizę 

korelacji dla wszystkich tygodni, którą przedstawia wykres 7. 

 

 
 

Wykres 7. Analiza korelacji zależności między stężeniami VEGF-A a FGF-2 w tygodniach 0-7 
 

 
 
 
 
 
 
 

Analiza korelacji dla VEGF-A i FGF-2, na przestrzeni od 0 do 7 tygodnia nie 

wykazała istotnego związku pomiędzy badanymi czynnikami, co przedstawiono w tabeli 5. 
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Tabela 5. Analiza korelacji zależności między stężeniami VEGF-A a FGF-2 w tygodniach 0-7 
 
 
 

 FGF-2 tydzień 0-7 [pg/ml] 
Liczba obserwacji 158 
Współczynnik korelacji rang Spearmana 0.1283 
Przeciał ufności -0.03305 do 0.2832 
p 0.1080 
α = 0.05 Nie 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

VI WNIOSKI 

 

1. Masaż mięśni kończyn dolnych wykonywany przez okres 7 tygodni przy użyciu 

rolera, wpływa na wzrost stężenia VEGF-A (naczyniowo-śródbłonkowy 

czynnik wzrostu) w surowicy krwi. 

2. Masaż mięśni kończyn dolnych wykonywany przez okres 7 tygodni przy użyciu 

rolera, wpływa nieznacznie na wzrost stężenia FGF-2 (czynnik wzrostu 

fibroblastów) w surowicy krwi, a także zarysowuje pewną tendencję wzrostową 

stężenia tego czynnika, bliską istotności statystycznej, na przestrzeni całego 

eksperymentu. 

3. Wzrost stężenia VEGF-A obserwowany w wyniku masowania mięśni 

szkieletowych rolerem, potwierdza występowanie mechanizmu transdukcji w 

stymulacji procesu angiogenezy tkanki mięśniowej. 
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