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Dla większości kobiet cellulit 
to istotny problem estetyczny, 
jednak bardzo rzadko uważa 

się, iż jest to stan patologiczny. Patofi-
zjologiczne aspekty cellulitu nadal nie 
są jasne. Jest to niezapalne zjawisko 
degeneracyjne powodujące zmiany 
w tkance podskórnej. Zmiany zwią-
zane z tą przypadłością pojawiają się 
również w obrębie tkanki tłuszczowej, 
dotyczą także mikrokrążenia (obrzęk 
żylny). Wynikają one z zaburzeń prze-
pływu krwi oraz chłonki (obrzęk lim-
fatyczny), w konsekwencji powodując 
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Title: Effectiveness of Chinese Cupping Rubber 
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Streszczenie: Cellulit współcześnie jest jedną 
z najczęstszych dolegliwości dermatologicznych, 
z jaką zmaga się większość kobiet. Walczyć 
z cellulitem można różnymi środkami i metodami, 
wśród których znajduje się m.in. masaż bańką 
chińską. Celem niniejszej pracy była ocena 
efektywności serii 10 masaży bańką chińską 
w leczeniu objawów cellulitu u młodych kobiet. 
Grupa badanych liczyła 20 kobiet, średnia wieku 
wynosiła 23,4 roku. Pacjentki poddawane były 

zabiegom co 2-3 dni. Zarówno przed przystąpie-
niem do terapii, jak i po niej dokonano pomiarów 
grubości fałdów tłuszczowych ud i pośladków 
oraz obwodów uda. Wykonana została także 
dokumentacja fotograficzna. 
Słowa kluczowe: cellulit, bańka chińska, masaż, 
tkanka tłuszczowa
Summary: Nowadays cellulite is one of the most 
frequent dermatologic problem that majority 
of the women are struggling with. It is possible 
to fight with cellulite with various means and 
methods, with cupping rubber massage amongst 

them. The aim of this study was to evaluate the ef-
ficacy of a series of 10 massages using the Chinese 
Cupping Rubber in treating cellulite symptoms 
in young women. The studied group consisted 
of 20 women of the mean age 23,4 years. The 
patients were subjected to the treatment with 
2-3 day intervals. Before and after the therapy 
the measurements of the skin folds of thighs and 
buttocks, as well as of the thigh size, were carried 
out, and the photographs were taken. 
Keywords: cellulite, Cupping Rubber, massage, 
adipose tissue

takie objawy kliniczne, jak: „skórka 
pomarańczy” bezpośrednio zwią-
zana z rozszerzeniem porów skóry 
i obrzmieniem naskórka, zwiotczenie 
skóry, stwardnienia, uwypuklenia oraz 
nieregularne napięcie skóry prowadzą-
ce do zmian miejsca położenia wynio-
słości. Miejsca najczęściej objęte cellu-
litem to te, w których nagromadzona 
jest tkanka tłuszczowa, a więc: uda, 
pośladki, brzuch oraz boczne części 
tułowia (1, 2). 

Statystyki wyraźnie wskazują, że na 
tę dolegliwość narażona jest głównie 

Cellulit jest jedną 
z najpowszechniejszych 
i jednocześnie najbardziej 
niepożądanych kobiecych 
przypadłości dermatologicznych. 
Borykają się z nim zarówno osoby 
szczupłe, jak i te walczące 
z nadwagą. 

Praca recenzowana

Fot. 1. Zestaw akupunkturowych baniek chińskich
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płeć żeńska: 98% kobiet wobec 2% mężczyzn. Dlacze-
go mężczyźni są mniej podatni na cellulit? Odpowiedzi 
na to pytanie należy się doszukiwać w różnicach fizjolo-
gicznych oraz hormonalnych między płcią żeńską i męską. 
Dotyczą one przede wszystkim struktury tkanki łącznej, 
bardziej elastycznej u kobiet, oraz sposobu rozmieszczenia 
podskórnej tkanki tłuszczowej warunkowanego aktywno-
ścią żeńskich hormonów, zwłaszcza estrogenu. Dowody 
wskazują, iż to estrogen prawdopodobnie przyczynia się 
do powstania zjawiska, ale także zaostrza jego przebieg 
i wpływa na utrzymywanie się dysfunkcji. Hipotezę potwier-
dza występowanie cellulitu u kobiet po zakończeniu okresu 
dojrzewania, jego nasilenie w okresie ciąży, w czasie mie-
siączki, ale również podczas stosowania doustnych środków 
antykoncepcyjnych (3, 4). 

Zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe mogą 
predysponować do rozwoju cellulitu. Do genetycznych 
zalicza się: płeć żeńską, rasę białą, rozmieszczenie tkanki 
tłuszczowej, wrażliwość receptorów hormonalnych. Zna-
czenie mają także czynniki środowiskowe oraz te związa-
ne ze stylem życia, takie jak: stres, zbyt mała aktywność 
fizyczna, przebywanie w jednej pozycji przez większą część 
dnia, zbyt obcisłe ubrania, błędy żywieniowe, środki powo-
dujące zatrzymywanie wody w organizmie, palenie tytoniu 
i nadużywanie alkoholu. Udowodniono również, że choroby 
układu krążenia, nefrologiczne, ginekologiczne, ale także 
zaburzenia hormonalne i metaboliczne oraz niektóre leki 
mogą przyczyniać się do powstawania tej dysfunkcji (5).

Współczesne gabinety kosmetyczne oferują szereg zabie-
gów pomocnych w walce z tą dolegliwością, między innymi 
antycellulitowy masaż bańką chińską. Niestety, zarówno 
w polskich, jak i w zagranicznych publikacjach brakuje spój-
nych informacji na temat skuteczności jego stosowania. 
Wiadomo, iż masaż ten jest ściśle związany z tradycyjną 
medycyną chińską, liczącą sobie ok. 3 tysiące lat. Od począt-
ku powstawania tej terapii używanych było wiele rodzajów 
baniek, m.in. bańki bambusowe, szklane oraz ceramiczne. 
Były one umieszczane w odpowiednich miejscach na cie-
le pacjenta w celu wywołania lokalnego przekrwienia lub 
pobudzenia mechanizmów samoregulacji homeostazy (6). 

Przez dziesiątki lat bańki stosowano z sukcesami w ła-
godzeniu bólu oraz w terapii zaburzeń tkanek miękkich. 
Z biegiem czasu zaczęto je stosować w celu zmniejszenia 
rozstępów, a także w przebiegu cellulitu. Znana jest także 
terapia bańką w ruchu, w której praktycy powinni kon-
trolować ssanie, delikatnie przesuwając bańkę w jednym 
kierunku. Ta metoda dała początek współczesnym bań-
kom chińskim. Współczesne bańki chińskie to odmiana 
baniek próżniowych, nie mają one jednak zaworu, wyko-
nane są z gumy i mają kilka rozmiarów (średnica otworu 
od 25 do 65 mm) (fot. 1). Do wytworzenia podciśnienia 
dochodzi poprzez wywołanie zassania, poprzedzonego 
dociśnięciem bańki do ciała. Wybrzuszenie, które powstaje 
na skutek wciągnięcia skóry do środka bańki, może wyno-
sić od 1 do 3 cm (6, 7). 

Celem przeprowadzonego badania była ocena efektyw-
ności masażu bańką chińską w redukcji podskórnej tkanki 
tłuszczowej oraz objawów cellulitu u kobiet. 

Materiał badawczy i metodyka badań
Badania przeprowadzono na grupie 20 kobiet w wieku śred-
nio 23,4 roku (SD 0,94, min.: 22, maks.: 25). U 4 pacjentek 
stwierdzono I stopień zaawansowania cellulitu, u 15 pa-
cjentek – II stopień, u 1 pacjentki występował III stopień 
w klasyfikacji Nurnbergera i Millera (8). Wśród badanych 
kobiet 15 miało BMI w normie, 4 nadwagę, a 1 pacjentka 
była otyła. Średnia masa ciała badanych kobiet wynosiła 
64,5 kg (SD 9,9, min.: 54, maks.: 94). Wzrost pacjentek 
wynosił średnio 167,3 cm (SD 6,8, min.: 150, maks.: 178). 
Wszystkie pacjentki wyraziły pisemną zgodę na uczestni-
czenie w badaniach, u żadnej z nich nie stwierdzono prze-
ciwwskazań do wykonywanych zabiegów. 

Przebieg badania
U wszystkich kobiet przed przystąpieniem do pierwszego 
masażu wykonano, oddzielnie dla strony lewej i prawej, po-
miary wielkości skórnego fałdu tłuszczowego oraz obwodów 
uda oraz pośladka w następujących lokalizacjach:
• FP1 – 1 fałd pośladka, 8 cm od szpary pośladkowej 

i 7 cm od fałdu pośladkowego,
• FP2 – 2 fałd pośladka, 10 cm od szpary pośladkowej 

i 8 cm od fałdu pośladkowego,
r e k l a m a
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• FU DRF– fałd uda, 2 pomiar od rzep-
ki w dystalnej części rectus femoris, 

• FU VM – fałd uda, 2 pomiar od rzep-
ki w dystalnej części vastus medialis, 

• FU PRF – fałd uda, 2 pomiar od rzep-
ki w proksymalnej części rectus fe
moris, 

• OPK – krótki pomiar obwodu poślad-
ka (krętarz większy – szpara poślad-
kowa), 

• OU 1 – obwód uda 15 cm od rzepki, 
• OU N – najszerszy obwód uda pod 

fałdem pośladkowym. 
Ponadto została wykonana doku-

mentacja fotograficzna w celu wizu-

Fot. 2. Prostokąty tworzące szablon do pomiarów 
fałdów skórnych uda

Fot. 3. Linia najszerszego obwodu uda Fot. 4. Pomiar fałdu udowego FU DRF przy użyciu 
fałdomierza

alnego porównania cellulitu przed 
masażami i po masażach. 

Do pomiaru grubości fałdów skór-
nych użyto mechanicznego fałdo-
mierza firmy Saehan, model SH5020. 
W badaniu fałdów udowych zastoso-
wano procedurę opisaną m.in. przez 
Rodriguez i wsp. oraz Selkow i wsp. 
(8, 9). Podczas przeprowadzania bada-
nia uczestniczki siedziały w wystan-
daryzowanej pozycji siadu prostego. 
Wyznaczono odległość 2 cm – prok-
symalnie od górnego bieguna rzepki 
na mięśniu obszernym przyśrodko-
wym – i namalowano prostokąt o wy-

miarach 7 x 12 cm. W skład dużego 
prostokąta wchodziły trzy mniejsze 
o wymiarach 7 x 3 cm – wynik odczy-
tywano tylko ze środkowego prosto-
kąta. Następnie prostokąt o takich sa-
mych wymiarach został przeniesiony 
na mięsień prosty uda – część dystalną 
(fot. 2). Do trzeciej części pomiarów 
przednich wliczono wyznaczony pro-
stokąt na proksymalnej części mięśnia 
prostego uda. Boczna krawędź (12 cm) 
była przedłużeniem zarysowanego 
prostokąta na dystalnej części tego 
mięśnia, natomiast brzeg o wymiarach 
7 cm pokrywał się z linią najszerszego 
obwodu uda (fot. 3).

Osoba przeprowadzająca badanie 
ręką dominującą dokonywała pomiaru 
za pomocą fałdomierza, natomiast fałd 
skórny ujęto w palec wskazujący oraz 
kciuk lewej ręki (fot. 4). Ciało chwytano 
na szerokości 7 cm, w połowie każdego 
środkowego prostokąta. Wynik odczy-
tano po pierwszym szybkim spadku 
wskaźnika na tarczy.

Badanie pomiaru grubości fał-
du skórnego na pośladku zostało 
stworzone dla potrzeb przeprowa-
dzenia niniejszego badania. Odmie-
rzono 8 cm od szpary pośladkowej 
w kierunku krętarza większego oraz 
7 cm w górę od fałdu pośladkowego. 
W miejscu przecięcia tych dwóch 
długości narysowano punkt – na tej 
podstawie uchwycono fałd skórny, 
odczytano i zanotowano wynik. Dru-Fot. 5. Pomiar fałdu pośladkowego
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gi pomiar był analogiczny do powyż-
szego, różnił się jedynie odległością – 
10 cm od fałdu pośladkowego (fot. 5). 

Pomiary obwodów uda i pośladka 
zostały przeprowadzone z użyciem 
miękkiej taśmy centymetrowej w pozy-
cji stojącej, prostopadle do osi podłuż-
nej ciała, pacjentki stały wyprostowane 
przy ścianie, ze stopami rozstawiony-
mi na szerokość bioder, masa ciała 
równomiernie rozmieszczona na obie 
kończyny dolne. 

W celu wizualnej oceny wpływu za-
biegu na zmiany skórne zastosowano 
podział na stopnie zaawansowania 
cellulitu wg Nurnbergera i Millera (8). 
Stopniowanie oparte jest na ocenie 
wzrokowej i może być pomocne przy 
wyborze sposobu leczenia oraz kon-
troli jego skuteczności:
• stopień 0 – brak zmian skórnych,
• stopień I – obszar skóry dotkniętej 

cellulitem jest gładki, jeśli pacjent 
znajduje się w pozycji stojącej lub 
leżącej, pofałdowania pojawiają się 
w wyniku uszczypnięcia lub w trak-
cie skurczu mięśniowego, 

• stopień II – objaw „skórki pomarań-
czy” występuje w pozycji stojącej, 
znika w pozycji leżącej, 

• stopień III – w pozycji stojącej i le-
żącej występują pofałdowania oraz 
pojawia się „skórka pomarańczy” . 
W analizie wyników  wykorzystano 

test t-studenta dla prób zależnych, 

przy czym zgodność rozkładu danych 
z rozkładem normalnym zbadano te-
stem Shapiro-Wilka. Wyniki uznawano 
za istotne na poziomie p < 0,05.

Metodyka 
wykonywania zabiegu
Każda pacjentka została objęta serią 
10 zabiegów masażu z wykorzysta-
niem bańki chińskiej. Zabiegi prze-
prowadzano co 2-3 dni. Czas trwania 
pojedynczego zabiegu wynosił 30 mi-
nut. Przed przystąpieniem do właści-
wego masażu antycellulitowego roz-
prowadzano w miejscu zabiegu oliwkę, 
w celu ułatwienia prowadzenia bańki 
po ciele oraz zminimalizowania od-
czuwania bólu przez pacjentkę. Na-
stępnie wykonywano kilkuminutowy 
masaż klasyczny w celu rozluźnienia 
oraz rozgrzania tkanki. Później zasy-

sano bańkę w okolicy dołu podkola-
nowego, masując w kierunku poślad-
ka. Kolejno opracowywano tylną część 
ud wraz z pośladkami i przechodzono 
do przedniej części uda. Podczas ma-
sażu na pośladku stosowano ruchy 
okrężne, natomiast udo masowano 
wzdłuż jego przebiegu (fot. 6). Siłę 
zassania oraz intensywność zabiegu 
dostosowywano do każdej pacjentki 
indywidualnie, ze względu na różny 
stopień odczuwania bólu. Zazwyczaj 
w miarę wykonywania kolejnych za-
biegów próg bólowy się zwiększał, 
co pozwalało zwiększyć siłę nacisku 
na skórę pacjentki (7).

Wyniki
Średnia grubość pierwszego fałdu po-
śladkowego (FP1) wynosiła przed se-
rią zabiegów 37,9 mm dla strony lewej 
i 37,7 mm dla strony prawej. Po zabie-
gach wartości te wynosiły po 31,9 dla 
każdej ze stron (wyk. 1). 

Średnia grubość drugiego fałdu 
pośladkowego (FP2) wynosiła przed 
zabiegami 41,1 mm dla strony lewej 
i 40,5 dla strony prawej. Po zabiegach 
wartości te wynosiły odpowiednio 
33,7 mm oraz 34,0 mm (wyk. 2). 

Średnia grubość fałdu skórnego uda 
mierzonego na dystalnej części m. pro-
stego uda (FU DRF) wynosiła przed 
zabiegami 32,6 mm dla strony lewej 
i 32,5 mm dla strony prawej. Po serii 

r e k l a m a

Współczesne gabinety 
kosmetyczne oferują szereg 
zabiegów pomocnych  
w walce z cellulitem, między 
innymi masaż bańką chińską. 
Zarówno w polskich, 
jak i w zagranicznych 
publikacjach brakuje jeszcze 
spójnych informacji na temat 
skuteczności jego stosowania.

Oryginalne plastry K-Active firmy Nitto Denko,
która jako pierwsza stworzyła plaster terapeutyczny.

www.fizjomix.pl

Szkolenia z zakresu KINESIOLOGYTAPINGU
terapii zaburzeń mechaniki mięśniowo-powięziowej

z wykorzystaniem taśm terapeutycznych.
www.kinesiologytaping.pl

tel. 660 680 702
www.kinesiologytaping.pl
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Wykaz zdjęć: 

Fot. 1. Zestaw akupunkturowych baniek chińskich 

Fot. 2. Prostokąty tworzące szablon do pomiarów fałdów skórnych uda 

Fot. 3. Linia najszerszego obwodu uda  

Fot. 4. Pomiar fałdu udowego FU DRF przy użyciu fałdomierza 

Fot. 5. Pomiar fałdu pośladkowego 

Fot. 6. Przykład III stopnia zaawansowania cellulitu 

Fot. 7. Wykonywanie masażu bańką chińską na pośladku 

Fot. 8. Przykład redukcji cellulitu z III na II stopień 
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Wyk. 1. Wyniki pomiarów grubości fałdu FP1 dla obu stron, przed serią zabiegów i po serii 

zabiegów 
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Wyk. 2. Wyniki pomiarów FP2 dla obu stron, przed serią zabiegów i po serii zabiegów 
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Wyk. 3. Wyniki pomiarów FU DRF dla obu stron, przed serią zabiegów i po serii zabiegów 

 

 

Wyk. 1. Wyniki pomiarów grubości fałdu FP1 dla obu stron, przed serią 
zabiegów i po serii zabiegów

Wyk. 2. Wyniki pomiarów FP2 dla obu stron, przed serią zabiegów i po serii 
zabiegów
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Wyk. 4. Wyniki pomiarów FU DVM dla obu stron, przed serią zabiegów i po serii zabiegów 
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Wyk. 5. Wyniki pomiarów FU PRF dla obu stron, przed serią zabiegów i po serii zabiegów 
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Wyk. 2. Wyniki pomiarów FP2 dla obu stron, przed serią zabiegów i po serii zabiegów 
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Wyk. 3. Wyniki pomiarów FU DRF dla obu stron, przed serią zabiegów i po serii zabiegów 

 

 

Wyk. 3. Wyniki pomiarów FU DRF dla obu stron, przed serią zabiegów i po serii 
zabiegów

Wyk. 4. Wyniki pomiarów FU DVM dla obu stron, przed serią zabiegów 
i po serii zabiegów
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Wyk. 4. Wyniki pomiarów FU DVM dla obu stron, przed serią zabiegów i po serii zabiegów 
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Wyk. 5. Wyniki pomiarów FU PRF dla obu stron, przed serią zabiegów i po serii zabiegów 
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Wyk. 6. Wyniki pomiarów OPK dla obu stron, przed serią zabiegów i po serii zabiegów 
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Wyk. 7. Wyniki pomiarów OU1 dla obu stron, przed zabiegiem i po zabiegu 

 

Wyk. 5. Wyniki pomiarów FU PRF dla obu stron, przed serią zabiegów i po serii 
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Wyk. 6. Wyniki pomiarów OPK dla obu stron, przed serią zabiegów i po serii 
zabiegów
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Wyk. 8. Wyniki pomiarów OUN lewego oraz OUN prawego, przed zabiegiem i po zabiegu 
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Wyk. 6. Wyniki pomiarów OPK dla obu stron, przed serią zabiegów i po serii zabiegów 
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Wyk. 7. Wyniki pomiarów OU1 dla obu stron, przed zabiegiem i po zabiegu 

 

Wyk. 7. Wyniki pomiarów OU1 dla obu stron, przed zabiegiem i po zabiegu Wyk. 8. Wyniki pomiarów OUN lewego oraz OUN prawego, przed zabiegiem 
i po zabiegu
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zabiegów wartości te wynosiły odpo-
wiednio 27,7 i 27,6 mm (wyk. 3). 

Średnia grubość fałdu udowego 
mierzonego na dystalnej części m. ob-
szernego przyśrodkowego (FU DVM) 
wynosiła przed zabiegami 32,5 mm dla 
strony lewej i 32,9 mm dla strony pra-
wej. Po serii zabiegów wartości te wy-
nosiły odpowiednio 27,1 i 27,0 mm 
(wyk. 4). 

Średnia grubość fałdu udowego 
mierzonego na bliższej części m. pro-
stego uda (FU PRF) wynosiła przed 
zabiegami 33,5 mm dla strony lewej 
i 33,1 mm dla strony prawej. Po serii 
zabiegów wartości te wynosiły odpo-
wiednio 27,7 i 27,2 mm (wyk. 5). 

Średnia wartość obwodu pośladka 
mierzonego od krętarza większego 
do szpary pośladkowej (OPK) wyno-
siła przed zabiegami 27,78 cm dla stro-
ny lewej i 27,68 cm dla strony prawej. 
Po serii zabiegów wartości te wynosiły 
26,30 cm dla obu stron (wyk. 6). 

Średni obwód uda mierzony 15 cm 
od rzepki (OU2) wyniósł przed zabie-
gami 51,46 cm dla strony lewej oraz 
51,45 cm dla strony prawej. Po zabie-
gach wartości te wyniosły odpowied-
nio 50,44 oraz 50,25 cm (wyk. 7). 

Średnia najszerszego obwodu uda 
mierzonego bezpośrednio pod po-
śladkiem (OU1) wyniosła przed zabie-
gami 59,79 cm dla strony lewej oraz 
60,04 cm dla strony prawej. Po zabie-
gach wartości te wyniosły odpowied-
nio 58,72 oraz 58,86 cm (wyk. 8). 

Kompletne wyniki analizy staty-
stycznej istotności różnic pomiędzy 
średnimi poszczególnych pomiarów 
przedstawia tab. 1.

Wpływ serii 10 masaży bańką chiń-
ską na zmniejszenie cellulitu u ko-
biet został zweryfikowany również 
za pomocą porównania wizualnego. 
U 4 pacjentek stopień zaawansowania 
cellulitu zmniejszył się ze stopnia III 
na II (fot. 7), u 7 kobiet – z II na I, u ko-
lejnych 7 – z I na 0, u 2 pacjentek nie 
zaobserwowano żadnych zmian. 

Dyskusja
Działanie terapeutyczne baniek chiń-
skich jest szeroko omawiane w do-
tychczas opublikowanej literaturze. 

Efektywność ich stosowania została 
odnotowana m.in. w takich schorze-
niach jak: półpasiec, trądzik, poraże-
nie nerwu twarzowego, zmiany zwy-
rodnieniowe stawów obwodowych 
i kręgosłupa, fibromialgia, a także ból 
nowotworowy (10-12). Z kolei opubli-
kowano niewiele prac dotyczących 
efektywności stosowania masażu bań-
ką chińską. Jest on opisywany np. jako 
skuteczna terapia w bólu kręgosłupa 
szyjnego, niemniej brak w literaturze 

doniesień nt. skuteczności w leczeniu 
cellulitu (13, 14). 

Mechanizm działania terapii bańką 
chińską nie został dotychczas jedno-
znacznie określony. Yoo i Tausk po-
dają kilka możliwych teorii, według 
których wpływa ona na stymulację 
systemów immunologicznych, a także 
autonomicznego układu nerwowego. 
Dochodzi do silnego przekrwienia 
w miejscach działania bańki, dzięki 
czemu toksyny są odprowadzane,  

Fot. 6. Wykonywanie masażu bańką chińską na pośladku

Fot. 7. Przykład redukcji cellulitu z III na II stopień
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dostarczanych jest natomiast więcej 
substancji odżywczych oraz tlen (15). 

Przeprowadzone przez nas badanie 
wykazało wysoką skuteczność serii 
10 antycellulitowych masaży bań-
ką chińską. U wszystkich badanych 
kobiet poziom tkanki tłuszczowej, 
mierzony fałdomierzem, oraz obwód 
ud zmniejszyły się po terapii. Podob-
ne wyniki dotyczące redukcji tych sa-
mych parametrów uzyskali w dwóch 
badaniach de Godoy i wsp., którzy 
zastosowali autorską metodę, będącą 
kombinacją drenażu limfatycznego 
oraz stymulacji odcinka szyjnego krę-
gosłupa (3, 16). Z kolei Wanitphakde-
edecha i Manuskiatti uzyskali zmniej-
szenie obwodów i wizualną redukcję 
cellulitu u kobiet po zastosowaniu 

kombinacji dwubiegunowej terapii 
falami radiowymi z promieniowaniem 
podczerwonym oraz pulsującym pod-
ciśnieniem (17). Romero i wsp. zastoso-
wali podobną kombinację uzupełnioną 
o masaż ręczny, stosując ją na jednym 
pośladku, drugi traktując jako obszar 
kontrolny, i również uzyskali redukcję 
cellulitu (18). Podciśnienie oraz masaż 
były wybiórczo cechami wspólnymi 
powyższych badań z masażem bańką 
chińską, niemniej ze względu na kom-
binację z innymi zabiegami oraz małe 
grupy badanych teoria istotności tych 
dwóch czynników wymaga potwierdze-
nia w osobnych badaniach. 

Drenaż limfatyczny jest jednym 
z najczęściej wymienianych zabiegów 
w leczeniu cellulitu. Jego efektywność 

ocenili m.in. Bayrakci Tunay i wsp., 
porównując stosowanie drenażu lim-
fatycznego z masażem przyrządowym 
i konkludując skuteczność obu metod 
w redukcji podskórnej tkanki tłusz-
czowej, przy czym masaż dawał lepsze 
efekty w zmniejszaniu tkanki tłuszczo-
wej powyżej linii bioder, podczas gdy 
drenaż limfatyczny powodował większą 
redukcję obwodu uda. Natomiast Scho-
nvvetter i wsp. stwierdzili brak istotnych 
różnic w pomiarach ud, notując istot-
ność różnic obwodu bioder po zastoso-
waniu ręcznego drenażu limfatycznego 
(19, 20). Stosunkowo nowymi i obiecu-
jącymi metodami stosowanymi w lecze-
niu cellulitu są laseroterapia oraz tera-
pia falą uderzeniową. Obydwie jednak 
wymagają potwierdzenia skuteczności 
w większej liczbie przeprowadzonych 
badań (21-23).

Z występowaniem cellulitu często 
powiązane są również nadwaga i oty-
łość, co mogłoby świadczyć, iż reduk-
cja wagi jest czynnikiem istotnym 
w redukcji tej dolegliwości dermatolo-
gicznej. Jednakże badanie przeprowa-
dzone przez Smalls i wsp. zaprzecza 
częściowo tej tezie, gdyż uzyskane 
przez nich rezultaty w grupie 51 osób 
z nadwagą i otyłością ujawniły w całej 
grupie zarówno poprawę, jak i nasi-
lenie objawów cellulitu po obniżeniu 
masy ciała. Autorzy nie zanotowali 
korelacji pomiędzy utratą masy ciała 
a redukcją tkanki tłuszczowej uda, su-
gerując brak wpływu ogólnego ubytku 
tkanki tłuszczowej w całym organi-
zmie na wielkość zmian w miejscach 
występowania cellulitu. Uznali jedna-
kowoż redukcję masy ciała za czynnik 
sprzyjający walce z tą dolegliwością 
(21). 

Podsumowanie
Podsumowując – masaż bańką chińską 
daje dobre rezultaty, a metoda wyko-
nania zabiegu nie jest skomplikowana. 
Wydaje się jednak, że w celu skutecz-
nego leczenia cellulitu należy skojarzyć 
go z innymi metodami, jak np. drenaż 
limfatyczny lub terapia falami radiowy-
mi, odpowiednio zbilansowaną dietą 
z małą ilością węglowodanów, a także 
regularną aktywnością fizyczną.  q

Zmienna Średnia SD t df p

FP2 L 
przed zabiegiem 41,14 6,22

7,96 19 0,001
po zabiegu 33,70 4,69

FP1 L
przed zabiegiem 37,90 5,67

5,65 19 0,001
po zabiegu 31,90 4,33

FP2 P
przed zabiegiem 40,50 5,82

7,61 19 0,001
po zabiegu 34,05 4,22

FP1 P
przed zabiegiem 37,70 5,70

5,78 19 0,001
po zabiegu 31,90 4,15

FU DRF L
przed zabiegiem 32,65 5,73

7,31 19 0,001
po zabiegu 27,65 3,95

FU DVM L
przed zabiegiem 32,45 5,89

6,35 19 0,001
po zabiegu 27,05 4,84

FU PRF L
przed zabiegiem 33,45 5,80

6,65 19 0,001
po zabiegu 27,70 4,28

FU DRF P
przed zabiegiem 32,50 6,22

6,76 19 0,001
po zabiegu 27,60 4,90

FU DVM P
przed zabiegiem 32,95 6,07

5,94 19 0,001
po zabiegu 27,00 4,65

FU PRF P
przed zabiegiem 33,05 4,94

7,74 19 0,001
po zabiegu 27,25 4,95

OPK L
przed zabiegiem 27,78 2,94

3,56 19 0,01
po zabiegu 26,30 2,86

OPK P
przed zabiegiem 27,68 3,06

5,86 19 0,001
po zabiegu 26,30 3,18

OU1 L 
przed zabiegiem 51,46 3,60

6,89 19 0,001
po zabiegu 50,44 3,52

OUN L
przed zabiegiem 59,79 4,22

5,47 19 0,001
po zabiegu 58,72 4,22

OU1 P
przed zabiegiem 51,46 3,53

6,00 19 0,001
po zabiegu 50,26 3,47

OUN P
przed zabiegiem 60,04 4,12

6,08 19 0,001
po zabiegu 58,87 4,33

Tab. 1. Wyniki testu t-studenta dla różnic pomiędzy średnimi poszczególnych pomiarów
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