
 

Masaż limfatyczny. 

W środowisku weterynaryjnym i  zoofizjoterapeutycznym drenaż limfatyczny

traktowany  jest  jako  jeden  z  podstawowych,  najskuteczniejszych  zabiegów

fizykalnych wspomagających leczenie  oraz  profilaktykę  powstawania obrzęków

chłonnych. Z uwagi na ograniczoną skuteczność metod chirurgicznych i farmako-

logicznych w niektórych  schorzeniach drenaż limfatyczny  stosuje  się  w leczeniu

obrzęków  w różnych  stadiach,  w których  obrzęk  jest  jednym  z  podstawowych

objawów, ale także w dolegliwościach, którym towarzyszy niewielki obrzęk lub też

gdy występuje on jedynie sporadycznie. 

Masaż limfatyczny polega na usprawnieniu krążenia chłonki (limfy) w ukła-

dzie  limfatycznym. Chłonka rozprowadza w organizmie  limfocyty  (krwinki  białe)

odpowiedzialne za odporność organizmu. W przypadku dobrego obiegu chłonki

w organizmie bakterie, a nawet komórki nowotworowe zanim dostaną się z tkanek

do  krwi  zostają  zatrzymane  w  węzłach  chłonnych.  Drenaż  limfatyczny  (masaż

limfatyczny)  likwiduje  obrzęki,  wysięki  lub  zmiany  skórne  wynikające  z  zaburzeń

krążenia  limfy.  Limfę  podczas  masażu  odprowadza  się  z  najmniejszych  naczyń

limfatycznych do coraz większych likwidując w ten sposób zatory.  Masaż limfa-

tyczny  jest  jednym  z  najczęściej  stosowanych  zabiegów  przez  końskich

masażystów. Daje rzeczywiście niesamowicie pozytywne rezultaty w walce z obrzę-

kami zastoinowymi, zapalnymi, onkotycznych i chłonnych . 

W  drenażu  limfatycznym  nie  ma limitu  ilości  zabiegów.  Można go wyko-

nywać codziennie,  a w przypadku koni sportowych jest  to nawet wskazane na

stałe. W urazach sportowych należy pamiętać o tym, że im szybciej uda nam się

go wprowadzić do terapii tym szybciej usprawnimy zwierzę.

Odpowiednie wykonanie manualnego drenażu limfatycznego poprawia przepływ
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płynów  ustrojowych,  zwłaszcza  podczas  zastoju  limfy.  Stymulujemy  wymianę

składników przemiany metabolicznej struktur  pozanaczyniowych,  a pobudzając

układ limfa-tyczny,  podnosimy  sprawność  układu odpornościowego zwierzęcia.

Większość naczyń limfatycznych, na które mamy wpływ podczas masażu, znajduje

się  tuż  pod  skórą  konia.  Naczynia  te  mają  delikatną  strukturę,  tak  więc  ich

stymulacja wymaga precyzyjnych, ukierunkowanych,  delikatnych, ale pewnych

ruchów. Podczas masażu, drenażu limfatycznego pracuje się najczęściej w tempie

około sekundowym, a intensywność masażu jest  dostosowana przede wszystkim

do  oko-licy  wykonywanego  masażu  oraz  budowy  końskiego  pacjenta.  Same

naczynia włosowate mają dużą elastyczność, co ułatwia zarówno przechodzenie

produktów z naczyń do przestrzeni pozanaczyniowej, jak i przenikanie produktów

przemiany  materii  z  przestrzeni  pozanaczyniowej  z  powrotem  do  krwiobiegu.

Podczas lekkiego, precyzyjnego i ukierunkowanego nacisku dochodzi do odkształ-

cania, rozciągania tych drobnych struktur, co wspomaga proces filtracji.   

Zasady stosowania masażu limfatycznego u koni:  

1. Zwierzę  podczas  masażu  powinno  przyjąć  pozycje,  najwygodniejszą  dla

niego, a zarazem taką, która ułatwi odpływ chłonki z drenowanej części

ciała.

2. Drenaż wykonujemy od obwodu w kierunku ujść żylnych. W celu ułatwienia

odpływu chłonki  do  układu krwionośnego należy  najpierw  udrożnić  pnie

limfatyczne i węzły chłonne leżące przy ujściu żylnym, a następnie stopnio-

wo,  zachowując  odpowiedni  kierunek  opracowywać  dalsze  części.

Przetoczenie limfy z obwodu w innej kolejności będzie bardzo utrudnione.

3. Stosowane  techniki  (  głaskanie,  rozcieranie,  ugniatanie)  powinny  mieć

charakter wypychający, czyli każda z nich – poprzez odpowiednio rozłożoną

siłę  nacisku  –  winna  spowodować  przepchnięcie  limfy  we  właściwym

kierunku. Siła nacisku na tkanki wzrasta w kierunku wykonywanego chwytu 

i nie powinna być przyczyną zbytniego wzrostu temperatury tkanek.
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4. Każdą technikę powtarzamy 4-5 razy, a tempo poszczególnych technik –  

10-20 ruchów na minutę – podyktowane jest wolnym prądem chłonki.

5. Czas  zabiegu  częściowego  wynosi  15-20  minut,  a  całościowego  do  60

minut.

6. W trakcie masażu dwukrotnie opracowujemy większe węzły chłonne.

7. O ile nie ma przeciwwskazań, zabieg można wykonywać codziennie. Liczba

zabiegów jest dowolna, zależna od postępów w leczeniu schorzenia.

Wskazania do masażu limfatycznego szczególnie uwzględniają te przypadki

patologiczne,  którym  towarzyszą  obrzęki,  wysięki  oraz  zmiany  skórne  spowodo-

wane  zaburzeniem krążenia limfy. Zawsze jednak w takich przypadkach należy

skonsultować   z  lekarzem  weterynarii  bądź  zoo  fizjoterapeutą  apropo’s  czasu

rozpoczęcia drenażu, obszaru zabiegu oraz liczby powtórzeń.  Dotyczy to głównie

koni  po  przebytych  chorobach  zakaźnych,  z  podostrymi  stanami  zapalnymi

przebiegającymi z obrzękami jak również z obrzękami powstałymi pod wpływem

zaburzeń pracy serca i nerek.               

Głównymi przeciwwskazaniami do stosowania masażu limfatycznego są choroby

nowotworowe układu chłonnego, nowotwory oraz ich przerzuty, choroby zakaźne,

a także obrzęki i wysięki z przebiegu ostrych stanów zapalnych. 

Techniki masażu limfatycznego. 

Drenaż limfatyczny należy wykonywać zgodnie z podanymi wcześniej zasadami  

i z zastosowaniem następujących technik:  - głaskanie - rozcieranie - ugniatanie 

Głaskanie:  celem głaskania w formie ”wyciskania” jest przygotowanie niewielkiej

powierzchni ciała zwierzęcia lub jego części do szeregu technik, które będziemy

stosować w dalszej kolejności. Głaskaniem w formie  „wyciskania” również kończy-

my masaż danego odcinka. Głaskanie w zależności od miejsca drenażu staramy

się wykonywać jak największą powierzchnią dłoni. 
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Rozcieranie:  wyróżniamy  trzy  sposoby  rozcierania:  koliste,  posuwiste,  spiralne.

Rozcieranie  koliste  polega na wykonywaniu  trzech,  czterech kółek w miejscu,  

a następnie przesunięciu dłoni i zatoczeniu następnych kółeczek w miejscu zacho-

dzącym na jedną trzecią poprzedniego kółeczka itd.  Rozcieranie posuwiste,  to

ruch  głębokiego  naprzemiennego  przesuwania  wykonany  powierzchniami

dłoniowymi  obu  rąk  lub  opuszkami  palców  II,  III,  IV  obu  rąk  w  linii  prostej.

Rozcieranie  spiralne  charakteryzuje  się  tym,  że  opuszkami  palców  II,  III,  IV

wykonujemy rozcieranie po linii w kształcie spirali. 

Ugniatanie:  działanie  ugniatania  w drenażu  limfatycznym ma przede wszystkim

spowodować rozluźnienie  mięśni  i  przepchnięcie  chłonki.  W  sposób optymalny

uzyskuje się ten efekt poprzez ugniatanie „szczypcowe” ,  tzn. ugniatanie tkanek

ujętych pomiędzy kciuk i palec wskazujący lub pomiędzy kciuk i pozostałe palce

ręki.  Ponadto  wyróżniamy  jeszcze  dwa  inne  sposoby  ugniatania:  -  punktowe

falujące, wykonywane opuszkami palców  II, III, IV,  - w formie „kołyski”, czyli dłoń

w pierwszej fazie ma styczność z ciałem konia tylko poprzez kłąb kciuka i kłębik

palca małego, następnie również przez śródręcze, a w fazie końcowej opiera się

tylko na opuszkach palców.
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