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Wstęp. Światowa Organizacja Zdrowia WHO kwalifikuje bolesne miesiączkowanie do chorób, w których poprzez kontrolowane badania kliniczne udowodniono, że akupresura jest
skuteczną metodą leczenia. Celem pracy była ocena wpływu
akupresury na łagodzenie objawów bolesnego miesiączkowania u młodych kobiet.
Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 33. kobiet w wieku
19-25 lat z rozpoznaniem bolesnego miesiączkowania. Po
zakwalifikowaniu do badania, kobiety instruowano, aby mogły
wykonać u sobie zabieg akupresury w ramach samopielęgnacji. Badane nauczono lokalizacji punktów akupresury, wykorzystywanych w badaniu: SP6, LR3, LI4. Akupresurę badane
kobiety dokonywały, w każdy dzień krwawienia miesiączkowego, dwa razy dziennie, przez dwie kolejne miesiączki. Wyniki
mierzono po pierwszej i drugiej miesiączce, następujących po
zakończeniu interwencji.
Wyniki. Stosowanie akupresury w ramach samopielęgnacji
podczas miesiączki zmniejszyło dolegliwości bólowe u większości badanych kobiet, a u części z nich spowodowało ulgę
w wybranych objawach towarzyszących bolesnej miesiączce.
Wnioski. Akupresura wywiera znaczny wpływ na poprawę
jakości życia w okresie menstruacji u młodych kobiet cierpiących na bolesne miesiączkowanie.
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WSTĘP
Bolesne miesiączkowanie (dysmenorrhea) stanowi istotny problem w ginekologii dziewcząt
i młodych kobiet. Zaburzenie rozpoznawane
jest u 30-70% kobiet w wieku 19-23 lat. W tym
przedziale wiekowym częstość dysmenorrhea
osiąga najwyższy odsetek [1]. Z uwagi na etiologię bolesne miesiączkowanie klasyfikowane
jest, jako pierwotne lub wtórne. Dysmenorrhea
pierwotna to ból miednicy mniejszej, pojawiający się w czasie menstruacji bez żadnej patologii w obrębie miednicy. Dysmenorrhea wtórna współistnieje z patologią miednicy mniejszej.
Dysmenorrhea pierwotna stanowi 90% wszystkich przypadków bolesnego miesiączkowania
[1]. Dolegliwości bólowe związane z dysmenorrhea mogą objawiać się, jako kurczowe bóle
podbrzusza, promieniujące do śródbrzusza, okolicy krzyżowej oraz wewnętrznych powierzchni ud. W 50% przypadków bólowi towarzyszą
objawy dodatkowe w postaci nudności, wymiotów, zmęczenia i utraty apetytu. Dolegliwości
bólowe rozpoczynają się zwykle wraz z początkiem krwawienia miesiączkowego i utrzymują
się przez 24-48 godzin [1]. W leczeniu bolesnego miesiączkowania, jako leki pierwszego rzutu stosowane są wybrane niesteroidowe leki
przeciwzapalne (NLPZ) oraz dwuskładnikowe
preparaty antykoncepcyjne. W terapii drugiego
rzutu zaleca się leczenie chirurgiczne, suplementację diety oraz metody alternatywne, w tym
akupunkturę [1].
Światowa Organizacja Zdrowia WHO kwalifikuje bolesne miesiączkowanie do chorób,
w których poprzez kontrolowane badania kliniczne udowodniono, że akupunktura jest skuteczną metodą leczenia [2]. WHO podaje, że
akupunktura w wąskim znaczeniu jest terapią
polegającą na stymulacji odpowiednich punk-
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tów za pomocą igieł [2]. Oddziaływanie na
punkty nie jest jednak ograniczone do użycia
igieł, może mieć charakter stymulowania uciskiem, co nosi nazwę akupresury. W swojej
publikacji WHO używa pojęcia akupunktury
w szerszym znaczeniu, obejmującym wszystkie
tradycyjne metody oddziaływania na punkty
zwane punktami akupunktury [2]. Stwierdzenia WHO odnośnie akupunktury odnoszą się
również do akupresury. Akupresura jest stymulacją punktów akupunktury za pomocą ucisku
wywieranego przez ręce lub palce terapeuty
[3].
Według Dorshera, akupunktura to termin
określający zbiór procedur, polegających na
stymulacji ściśle określonych anatomicznie
punktów w celu osiągnięcia efektów klinicznych
[4]. Jak dowodzi, działanie przeciwbólowe
akupunktury opiera się na endogennym systemie opioidów oraz działaniu obwodowego
i centralnego układu nerwowego [4]. Pod wpływem akupunktury poziom endorfin we krwi
i płynie mózgowo-rdzeniowym wzrasta, a w określonych obszarach mózgu spada. Tomografia
komputerowa wykazała, że akupunktura wywołuje krótko- i długookresowy wzrost potencjału wiążącego receptorów µ-opioidowych układu limbicznego, co prowadzi do redukcji bólu.
Akupunktura obniża wywołane bodźcem bólowym pobudzenie kory starej (obejmującej struktury układu limbicznego), nie ograniczając aktywności kory nowej, dzięki czemu może łagodzić behawioralną odpowiedź na bodziec bólowy, bez upośledzania zdolności do zlokalizowania obszaru bólowego [4].
Punkt akupunktury to określony odcinek
skóry i przylegających tkanek, poddawany stymulacji w celu wyregulowania stanu czynnościowego danych narządów lub układów organizmu. Dowiedziono, że punkty akupunktury
posiadają większą liczbę mięśni gładkich oraz
receptorów (ciał dotykowych, kolb stożkowych
i kłębków) w stosunku do otaczających je tkanek. Ponadto punkty wykazują mniejszą oporność elektryczną i większy potencjał niż sąsiadujące z nim obszary skóry [5]. Część punktów
akupunktury pokrywa się ze strefami Heada,
czyli obszarami skóry, które stają się bardziej
wrażliwe, a następnie bolesne przy patologii
określonego organu wewnętrznego [6]. Dowiedziono również, że pod względem anatomicznym i klinicznym (zarówno w terapii bólu, jak
i zaburzeń somato-trzewnych) punkty akupunktury są zgodne z punktami spustowymi
[7]. Punkty akupunktury najczęściej stosowane w terapii dysmenorrhea to punkty SP6 i LR3

(nomenklatura punktów akupunktury według
WHO [8]), zlokalizowane na kończynie dolnej.

CEL PRACY
Celem pracy była ocena wpływu akupresury na
łagodzenie objawów bolesnego miesiączkowania u młodych kobiet w wieku 19-25 lat.

MATERIAŁ I METODY
Projekt badawczy uzyskał opinię Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach (KNW/0022/KB1/24/16). Komisja uznała, iż projekt nie jest eksperymentem
medycznym i nie wymaga zgody Komisji Bioetycznej.

Rekrutacja do badania
Badanie miało charakter prospektywny. Uczestniczki badania były rekrutowane na podstawie
rozpoznania bolesnego miesiączkowania (n=33).
Warunkiem przystąpienia do badań był wiek
pacjentek (19-25 lat). Wszystkie kobiety zostały poinformowane o celu badania i procedurach
zabiegowych. Wszystkie uczestniczki wyraziły
zgodę na udział w badaniu.
Przyjęto następujące kryteria włączenia do
badania: kobiety z rozpoznaniem zespołu bolesnego miesiączkowania; wiek – 19-25 lat; zgoda na uczestnictwo w badaniu. Kryteria wyłączenia obejmowały: stosowanie farmakoterapii
w ciągu ostatnich 6. miesięcy (m. in. leki hormonalne, preparaty antykoncepcyjne, NLPZ);
dodatkowe choroby ogólnoustrojowe (np. schorzenia sercowo-naczyniowe, cukrzyca, choroba
wrzodowa, schorzenia o podłożu autoimmunologicznym, inne zaburzenia endokrynologiczne,
padaczka).

Narzędzia badawcze
Wyniki mierzone były za pomocą anonimowego kwestionariusza, które kobiety wypełniały
przed zabiegami, po pierwszej miesiączce oraz
po drugiej miesiączce, objętej interwencją. Kwestionariusz miał na celu uzyskanie podstawowych informacji dotyczących demografii, wywiadu rodzinnego, stylu życia i aktywności fizycznej, stanu zdrowia, wywiadu ginekologicznego. Kwestionariusz zawierał również skale
dotyczące bólu i innych dolegliwości współistniejących w zespole bolesnego miesiączkowania
oraz skalę oceniającą jakość życia. Ocenie podlegały: stopień odczuwalności bólu podczas
miesiączki (analogowa skala bólu VAS) oraz
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dodatkowe objawy tj. nudności, wymioty, apetyt, zmęczenie, biegunki, bóle głowy, jakość snu,
bóle pleców, nerwowość, zaburzenia nastroju,
zawroty głowy, omdlenia. Każdy dodatkowy
objaw oceniany był na skali VAS od 0 do 100
punktów. Zakres został podzielony na strefę
zieloną od 0 do 25, strefę żółtą od 25 do 50,
strefę pomarańczową od 50 do 75 oraz strefę
czerwoną od 75 do 100. Do każdej skali dołączono opis z wyjaśnieniem. Kolor i opis na skali
wskazywał, że wartości bliżej zera są bardziej
pozytywne, natomiast wartości bliżej 100 najbardziej negatywne. Opisy na skalach dla poszczególnych parametrów wyglądały następująco: ból podbrzusza podczas miesiączki (0=brak
bólu, 100=największy wyobrażalny ból); nudności podczas miesiączki (0=brak nudności,
100=największe wyobrażalne nudności); wymioty (0=brak wymiotów, 100=największe
wyobrażalne wymioty); apetyt (0=dobry apetyt,
100=całkowity brak apetytu); zmęczenie
(0=brak zmęczenia, 100=największe wyobrażalne zmęczenie); biegunki (0=brak, 100=ciągła biegunka podczas miesiączki); ból głowy
(0=brak bólu, 100=największy wyobrażalny
ból); sen (0=doskonały sen; 100=zupełny brak
snu); ból pleców (0=brak bólu, 100=największy wyobrażalny ból); nerwowość podczas miesiączki (0=stan pełnego relaksu, 100=stan
największej wyobrażalnej nerwowości); zaburzenia nastroju (0=brak zaburzeń nastroju,
100=ciągłe zaburzenia nastroju); zawroty głowy (0=brak zawrotów głowy, 100=ciągłe zawroty głowy); omdlenia (0=brak, 100=ciągłe
omdlenia). Oceniana była również jakość życia
uczestniczek (kwestionariusz Short Form 36).

Interwencja
Do badania zostały wykorzystane następujące
punkty akupunktury: SP6 (Śledziona 6), LR3
(Wątroba 3) oraz LI 4 (Jelito Grube 4). Punkt
akupresury był naciskany i masowany kciukiem
przez 4 sekundy, po czym następowały 2 sekundy przerwy. Ta sekwencja powtarzana była 10
razy na minutę. Jeden punkt stymulowany był
przez 5 minut. Punkty położone są symetrycznie na kończynach ciała, więc w przypadku
każdego punktu najpierw stymulowany był
punkt po prawej stronie ciała, a następnie ten
sam punkt po lewej stronie. Podczas stymulacji
pacjentka mogła odczuć drętwienie, ciężkość,
ciepło, tkliwość w uciskanym punkcie.
Kobiety zakwalifikowane do badania zostały poinstruowane do wykonania u sobie zabiegu akupresury w ramach samopielęgnacji i na-
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uczone lokalizacji trzech punktów akupunktury, techniki oraz czasu uciskania punktów.
Pacjentki wykonywały akupresurę, w każdy
dzień miesiączki, dwa razy dziennie (jeden zabieg trwał 30 minut - stymulowano 6 punktów
po 5 minut). Badane kobiety postępowały w ten
sposób przez dwie kolejne miesiączki. Kwestionariusz ankiety wypełniano dwukrotnie (po
pierwszej i drugiej miesiączce).

Analiza statystyczna
Do analizy statystycznej materiału wykorzystano oprogramowanie komputerowe EzAnova.
Przyjęto poziom istotności statystycznej p>0,05.
W badaniach statystycznych wykorzystano analizę wariancji (ANOVA).

WYNIKI
Średni wiek kobiet badanych wyniósł 21,24
±0,81 lat, wzrost 166,14±6,76 cm, a waga
60,89±8,20 kg. Większość stanowiły mieszkanki miast do 100 tys. mieszkańców (68%). Zdecydowaną większość uczestniczek (96%) stanowiły osoby niepalące, większość spożywała alkohol sporadycznie (59%) lub podczas uroczystości (34%). Pierwsza miesiączka wystąpiła
średnio w wieku 12,10±1,18 lat, miesiączki
były regularne u 79% kobiet, 66% badanych
rozpoczęło współżycie płciowe.
Po zabiegach akupresury nastąpił istotny spadek dolegliwości bólowych w okolicy podbrzusza, odczuwanych przez osoby badane w czasie
miesiączki (p=0,000001) (tab.1.). Również dodatkowe objawy, towarzyszące bolesnemu miesiączkowaniu uległy redukcji. Poprawa była znacząca dla następujących parametrów: nudności
(p=0,003613), zmęczenie (p=0,0028860), bóle
głowy (p=0,006074), nerwowość (p=0,011608),
zaburzenia nastroju (p=0,013575) (tab.1.).
Zmiany w pozostałych aspektach nie były istotne statystycznie.
Jakość życia badanych kobiet po zabiegach
akupresury wzrosła w aspekcie ogólnego poczucia zdrowia, witalności, funkcjonowania socjalnego i emocjonalnego oraz zdrowia psychicznego, jednak zmiany nie były istotne statystycznie
(tab.2.).

DYSKUSJA
Badanie wpływu akupresury na bolesne miesiączkowanie dowiodło, że zabiegi akupresury
znacząco redukują ból podbrzusza odczuwany
przez młode kobiety w czasie miesiączki, a także
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powodują znaczący spadek nasilenia objawów
towarzyszących, takich jak nudności, zmęczenie,
ból głowy, nerwowość oraz zaburzenia nastroju. Poprawiają również jakość życia młodych
kobiet, jednak zmiana ta nie była istotna statystycznie.
Wyniki własne są zgodne z wynikami badań
publikowanych w literaturze [9-13]. Badania
dowiodły, że akupresura punktu SP6 znacznie
zmniejsza nasilenie bólu w czasie miesiączki
oraz nasilenie objawów towarzyszących. Efekt
przeciwbólowy występuje bezpośrednio po
zabiegu i utrzymuje się 2 godziny [9] lub 3 godziny [10,12] po interwencji. Ponadto akupresura z wykorzystaniem punktu SP6 skraca czas
odpoczynku, wynikający z bólu oraz redukuje
zażywanie ibuprofenu u kobiet z dysmenorrhea [11]. Również metaanaliza badań wykazała, że akupresura z wykorzystaniem punktu
SP6 w sposób istotny obniża ból odczuwany
w czasie miesiączki [14]. W innych badaniach
dowiedziono skuteczności akupresury z wyko-

rzystaniem punktu LR3 w terapii dysmenorrhea [15,16].
Inne prace o charakterze metaanaliz również
potwierdzają skuteczność akupresury w terapii
bolesnego miesiączkowania [14,17-20]. Autorzy
stwierdzają jednak, że wyniki posiadają pewne
ograniczenia ze względu na małą liczbę badań
i postulują konieczność dalszych obserwacji.
W części prowadzonych badań kobiety były
instruowane, aby mogły samodzielnie wykonywać akupresurę w ramach samopielęgnacji
[11,13,16]. Uczestniczki badań nauczono lokalizacji punktów i poinstruowano o wykonywaniu akupresury w sytuacji wystąpienia bólu
miesiączkowego lub w odpowiednim czasie
cyklu. Zdaniem autorów, akupresura nie ma
żadnych efektów ubocznych i może być wykonywana samodzielnie przez odpowiednio przeszkolone kobiety w ramach samopielęgnacji
[11]. Również metaanaliza, mająca na celu
ocenę skuteczności i bezpieczeństwa akupresury wykonywanej samodzielnie przez pacjentów

Tab. 1. Średnie nasilenie objawów w zależności od etapu terapii (średnia ± SD)
Zmienna
Ból

Przed terapią

Po 1. interwencji

Po 2. interwencji

Test Anova

70,34±15,00

53,45±19,32

38,79±19,71

p=0,000001*

Nudności

31,9±23,35

18,79±18,79

13,79±19,12

p=0,003613*

Wymioty

11,21±22,35

6,72±16,60

6,38±16,42

p=0,548845

Apetyt

29,83±22,22

36,72±25,75

34,83±27,34

p=0,582375

Zmęczenie

61,55±19,92

48,10±21,02

42,24±22,82

p=0,002886*

Biegunki

30,52±25,75

28,10±26,37

22,76±23,63

p=0,491862

Ból głowy

42,76±25,02

28,62±21,91

23,79±21,24

p=0,006074*

Jakość snu

31,9±23,35

33,1±21,61

29,66±24,42

p=0,847655

Ból pleców

38,1±29,08

28,28±26,7

23,97±25,96

p=0,135592

Nerwowość

65,69±21,74

52,93±26,1

46,21±25,66

p=0,011608*
p=0,013575*

Zaburzenia nastroju

68,62±21,08

55,86±25,07

50,17±25,34

Zawroty głowy

23,34±20,89

20,24±23,87

15,41±21,16

p=0,388656

9,66±18,8

7,93±19,53

9,31±19,4

p=0,936948

Omdlenia

* istotność statystyczna (p<0,05)

Tab. 2. Średnie wartości skali SF-36 w zależności od etapu terapii (średnia ± SD)
Zmienna

Przed terapią

Po 1. interwencji

Po 2. interwencji

Test Anova

Funkcjonowanie fizyczne

94,14±7,20

93,10±6,74

94,48±6,32

p=0,722176

Ograniczenia z powodu

73,28±34,02

67,24±37,86

77,59±32,28

p=0,526406

Odczuwanie bólu

44,83±18,75

50,66±18,07

54,97±17,76

p=0,109924

Ogólne poczucie zdrowia

60,62±11,64

62,38±13,81

62,24±14,12

p=0,853805

Witalność

63,03±15,79

63,97±16,33

68,79±16,88

p=0,358712

Funkcjonowanie socjalne

75,43±21,77

79,31±18,68

80,60±18,48

p=0,584002

Funkcjonowanie

81,61±31,61

78,16±34,82

82,76±30,37

p=0,853209

zdrowia fizycznego

emocjonalne
Zdrowie psychiczne

64,55±14,37

68,41±15,28

70,34±16,34

p=0,347386

Wymiary MCS

47,07±9,30

48,26±10,04

49,34±9,89

p=0,675525

Wymiary PCS

46,92±5,19

46,56±4,93

48,19±3,94

P=0,386438
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w celu redukcji objawów różnych problemów
zdrowotnych (w tym dysmenorrhea) wykazała pozytywne efekty takich zabiegów – następowała znacząca redukcja objawów [21]. Badania pokazują, że 58-90% młodych kobiet doświadczających dolegliwości miesiączkowych
wybiera odpoczynek w łóżku, a nie proaktywne metody i terapie [3]. W związku z tym akupresura wykonywana samodzielnie przez kobiety byłaby realnym środkiem działania przeciwbólowego i może być stosowana, jako skuteczna, prosta i bezpieczna metoda terapii dolegliwości związanych z miesiączką [3]. Akupresura nie powoduje żadnych efektów ubocznych, a równocześnie przynosi natychmiastową
ulgę w bólu, podnosząc jednocześnie jakość
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1.

życia w trakcie menstruacji [3]. Przedstawione badanie posiada ograniczenia – mała liczebność grupy badanej (n=33), brak grupy kontrolnej oraz subiektywność oceny w związku
z wykorzystaniem formularzy samooceny w pomiarze wyników.

Akupresura wykonywana w ramach samopielęgnacji znacząco redukuje ból podbrzusza odczuwany przez młode kobiety w czasie miesiączki,
a także powoduje znaczący spadek nasilenia
objawów towarzyszących, takich jak: nudności,
zmęczenie, ból głowy, nerwowość oraz zaburzenia nastroju.

