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Wibroterapia 
– mechanizmy odpowiadające 
za działanie terapeutyczne
Korzyści z wykorzystywania urządzeń 
wibroterapeutycznych przez fizjoterapeutów

edna z technik fizykote-
rapeutycznych – wibrote-
rapia [zdefiniowana i szerzej 
opisana w (1, 2)] – polega 
na dostarczaniu w celach 
leczniczych bodźców wibra-
cyjnych o odpowiednich 

parametrach terapeutycznych [czas: do kilku-
dziesięciu minut (min) dozowania; częstotliwość: 
do ok. 50 Hz w przypadku wibracji ogólnoustro-
jowych lub nawet do 300-500 Hz w przypadku 
wibracji lokalnych; amplituda: setne do dziesiątych 
części mm, nawet do kilku mm (3, 4)]. Wibrote-
rapię bada się lub stosuje jako praktykę np. w zabu-
rzeniach funkcji nerwowo-mięśniowych (5-9), 
krążeniowych (10-13), oddechowych (14-18), 
w fizjoprofilaktyce (19) czy w zwiększaniu wydol-
ności sportowej (20). Efekty stosowania wibracji 
terapeutycznych są porównywane m.in. z efek-
tami ćwiczeń fizycznych o niskiej do umiarkowanej 
intensywności (3, 21, 22).
Wibracje terapeutyczne mogą być podawane 
podczas masażu ręcznego lub dostarczane przez 
odpowiednie urządzenia. Poniżej dokonano prze-
glądu wiedzy na temat mechanizmów mogących 
stać za terapeutycznym działaniem wibracji oraz 
przybliżono rodzaje urządzeń do wibroterapii, 
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jak i nie zawsze oczywiste korzyści, jakie przynosi 
używanie urządzeń wibroterapeutycznych, nie 
tylko pacjentowi, ale i w praktyce fizjoterapeuty.

Mechanizmy 
w wibroterapii 
Mechanizmy odpowiadające za terapeutyczne 
działanie wibroterapii neurologicznej 
Termin „wibroterapia neurologiczna” wprowa-
dzono i omówiono w poprzednim artykule z cyklu 
(1). Ujmuje on stosowanie wibracji terapeutycz-
nych w rehabilitacji i fizjoprofilaktyce zaburzeń 
neurologicznych.

Sygnalizacja nerwowo-mięśniowa 
Zabiegi wibroterapii wykorzystujące wibracje 
całego ciała (ang. whole-body vibration, WBV) 
wykazują korzystny wpływ na sprawność nerwo-
wo-mięśniową, powodując ogólną poprawę funkcji 
mięśni: wywołują skurcze mięśni (23, 24), zwięk-
szają masę mięśni i siłę fizyczną (19, 25), popra-
wiają równowagę i zmniejszają lęk przed upad-
kiem (26) oraz mają pozytywny wpływ na kontrolę 
postawy po udarze mózgu (27).
Wibroterapia w tym kontekście jest wspierana przez 
procesy neurologiczne, które wywołuje (28). Dowie-
dziono, że aktywizacja mięśni podczas zabiegów 
wibroterapii odbywa się przez naprzemienną stymu-
lację chwilowego skurczu i rozluźnienia (29, 30). 
Szczegółową odpowiedź neurofizjologiczną mięśni 
na wibracje rzetelnie przedstawił Rittweger w (31). 
Przyłożenie wibracji bezpośrednio do brzuśca lub 
ścięgna mięśnia wywołuje we wrzecionku nerwowo-
-mięśniowym fazowo-zorientowane wyładowania 
aferentnych (wejściowych) neuronów pierwotnych 
(Ia) i wtórnych (II), przy czym włókna Ia wyka-
zują większą odpowiedź. W narządach ścięgni-
stych Golgiego wibracja mięśni pobudza aferenty 
Ib. Ponadto aferenty wrzecionka nerwowo-mię-
śniowego oraz narządów ścięgnistych Golgiego 
mocniej reagują na wibracje podczas skurczu niż 
rozkurczu mięśni. Idąc dalej za przebiegiem sygnału 
od mięśnia poddawanego wibracji, wyładowania 
wrzecionka nerwowo-mięśniowego pobudzają 
motoneurony alfa rdzenia kręgowego przez monosy-
naptyczne aferenty Ia lub polisynaptyczne aferenty 
II, sprzyjając kurczeniu się homonimicznego (tego 
samego) mięśnia, jako że motoneurony alfa uner-
wiają go eferentnie (wyjściowo). Dlatego pasywna 
wibracja mięśnia powoduje odruch kurczenia się 
mięśni, znany także jako toniczny odruch wibra-
cyjny, który jest aktywny przez cały czas poda-
wania wibracji, powodując naprzemienne kurczenie 
i rozluźnianie mięśni [przeglądu dokonano w (31)].
Wykazano ponadto, że poziom poboru tlenu 
podczas ćwiczeń wykonywanych na wibrującej 

platformie zależał od częstotliwości i amplitudy 
wibracji, wskazując, że poziom aktywacji metabo-
licznej może być parametrycznie kontrolowany 
za pomocą wyboru odpowiedniej częstotliwości 
i amplitudy wibracji. Potwierdza to również pogląd, 
że ćwiczenia wibracyjne zwiększają metabolizm 
mięśni, a tym samym ich aktywność (32).

Sygnalizacja bólowa
Wibroterapia przynosi ulgę w bólu różnego pocho-
dzenia, potencjalnie zwalczając stany zapalne, które 
wywołują ból poprzez uciskanie nerwów, czy wpły-
wając na mięśnie lub bezpośrednio na przekaź-
nictwo neuronalne. Wpływa na:
• łagodzenie stanów zapalnych – korzystny wpływ 

wibracji na stany zapalne obserwowano m.in. 
w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego 
u starszych osób, u których wibroterapia popra-
wiała chód, równowagę oraz obniżała markery 
stanu zapalnego i odczuwanie bólu (33). 
Wibracje zmniejszały markery stanu zapalnego 
również w badaniach in vitro nad mechanizmami 
gojenia tkanek, w których promowały ponadto 
zmianę fenotypu makrofagów na prolecz-
niczy (34). Także w badaniach nad wpływem 
ćwiczeń, w tym wibracji całego ciała, na symp-
tomy depresji obserwowano obniżanie poziomu 
markerów stanu zapalnego przez wibracje (35),

• hamowanie przekaźnictwa neuronalnego – 
Lundeberg i wsp. (36) zauważyli na licznej 
grupie pacjentów, że stymulacja drganiami 
obniżała ból u około 70% pacjentów. Najlepsze 
efekty uzyskiwano, gdy wibracje przykładano 
do mięśnia lub ścięgna obszaru objętego bólem 
lub do mięśnia antagonistycznego czy do punktu 
spustowego poza bolesnym obszarem. Ponadto 
na efekt przeciwbólowy wpływał sposób 
nacisku – umiarkowany dawał najlepsze rezul-
taty, jak i stosowanie dużej powierzchni apli-
kującej wibracje. Stymulacja musiała być 
stosowana przez około 25-45 min. Lunde-

ibroterapię bada się lub 
stosuje jako praktykę np. 

w zaburzeniach funkcji nerwowo-
mięśniowych (5-9), krążeniowych 
(10-13), oddechowych (14-
18), w fizjoprofilaktyce (19) 
czy w zwiększaniu wydolności 
sportowej (20). Efekty stosowania 
wibracji terapeutycznych 
są porównywane m.in. z efektami 
ćwiczeń fizycznych o niskiej 
do umiarkowanej intensywności.
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• wzmacnianie mięśni – wykazano, że stymu-
lacja wibracyjna może uśmierzać ból również 
na skutek zmieniania wzorca aktywności mięśni 
i wpływając na poprawę oraz wzmocnienie 
ruchomości układu kostno-stawowego, jak 
u pacjentów z bólem w lędźwiowym odcinku 
kręgosłupa (40).

Oddziaływanie wibracji terapeutycznych 
na układ kostny 
Wibroterapia jest badana od czasu pierwszych 
lotów kosmicznych jako terapia aktywizująca układ 
mięśniowo-szkieletowy i dostarczająca biernych 
ćwiczeń mogących zapobiegać utracie mięśni oraz 
tkanki kostnej w wyniku chronicznego odcią-
żenia ciała, co może mieć miejsce w przypadku 
braku grawitacji albo unieruchomienia z powodu 
choroby. Efekty stosowanej wibroterapii są w tym 
względzie zadowalające. Zapobiega ona nie 
tylko sarkopenii (19), ale też korzystnie wpływa 
na gęstość mineralną kości (41, 42).
Badania na poziomie biologii molekularnej poka-
zały możliwe mechanizmy za to odpowiedzialne. 
Mianowicie wibroterapia pozytywnie wpływa 
na gęstość mineralną kości przez hamowanie 
aktywności kościogubnej, co wykazało badanie 

berg i współautorzy podkreślają, że pacjenci 
mogą samodzielnie i długoterminowo stosować 
podobne zabiegi w prosty sposób w warun-
kach domowych. W badaniach Beinert i wsp. 
(37) wibracje mięśni szyi skutecznie podnosiły 
próg bólu uciskowego (zmniejszając uczucie 
bólu) już po zaledwie 5 min aplikacji. Jednym 
z mechanizmów wyjaśniających ostre efekty 
wibroterapii na obniżenie progu bólu jest 
hamowanie czucia bólu zarówno na poziomie 
obwodowym, jak i centralnym. Hamowanie 
centralne wywołane drganiami można tłuma-
czyć neuroanatomiczną bliskością somatosen-
sorycznych obszarów korowych mózgu odpo-
wiedzialnych za przetwarzanie bólu lub odczuć 
wibrodotykowych (38). Na poziomie obwo-
dowym możliwym wyjaśnieniem inhibicji 
sensorycznej jest tzw. „bramkowa teoria bólu”, 
wg której siła pierwotnego sygnału bólowego, 
zanim dotrze do kory mózgowej (i świado-
mości), jest zmniejszana na poziomie skrzy-
żowania różnych dróg czuciowych w rdzeniu 
kręgowym z powodu hamowania presynaptycz-
nego wytworzonego przez jednocześnie docho-
dzący sygnał czuciowy z większych aksonów, 
które nie sygnalizują bólu (39).
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markerów obrotu kostnego (43), a także poprzez 
pobudzanie aktywności kościotwórczej szpiku 
kostnego (44). Potwierdzają to również badania 
genetyczne, gdzie zidentyfikowano geny poten-
cjalnie odpowiedzialne za przeciwdziałanie przez 
wibroterapię skutkom chronicznego odciążenia 
ciała. Głównymi genami, regulowanymi wyłącznie 
przez sygnały mechaniczne wibracji, okazały się 
PANK2 (niezbędny w syntezie koenzymu A) oraz 
DENND2C (związany z licznymi fizjologicznymi 
funkcjami komórki, w tym z organizacją cytoszkie-
letu) (45).

Mechanizmy wibroterapii kardiologicznej 
„Wibroterapię kardiologiczną” opisano szerzej 
w poprzednim wydaniu „Rehabilitacji w Prak-
tyce” (2). Po stymulacji wibracyjnej obserwuje 
się zwiększenie dopływu tlenu do mięśni szkiele-
towych, jak i prędkości przepływu krwi w tętnicy 
podkolanowej w wyniku poszerzenia małych 
naczyń krwionośnych i wzrostu powrotu żylnego 
(5, 10). Na poziomie molekularnym odpowiada 
za to zwiększone wydzielanie przez śródbłonek 
naczyniowy tlenku azotu (46, 47), co z kolei 
wpływa na rozluźnienie otaczających śródbłonek 
mięśni gładkich, powodując rozszerzenie naczyń 
i zwiększenie przepływu. Poprawiając pracę 
śródbłonka naczyń, zaburzoną choćby przez 
starzenie się, wibroterapia powinna w pewnym 
stopniu zapobiegać rozwojowi chorób sercowo-na-
czyniowych (48). 
Ponadto seria 30 półgodzinnych zabiegów 
na urządzeniu wibroterapeutycznym powodo-
wała ok. 10-proc. obniżenie stężenia fibryno-
genu we krwi (49). Należy zauważyć, że podwyż-
szone stężenie fibrynogenu sprzyja zwiększaniu 
agregacji komórek krwi i lepkości osocza, czyli 
powstawaniu oporów w mikrokrążeniu (50), 
zwiększając ryzyko zaburzeń sercowo-naczy-
niowych (51). Przedstawione wyniki mają 
charakter badań wstępnych i wymagają potwier-
dzenia w badaniach na większej grupie pacjentów, 
ponieważ skuteczna i efektywna profilaktyka 
zaburzeń sercowo-naczyniowych jest nie do prze-
cenienia, choćby w celu poprawy procesów 
starzenia się, tym bardziej, że bardzo obiecująca 
tutaj wibroterapia kardiologiczna jest niedroga 
i łatwo dostępna.

Mechanizmy wibroterapii oddechowej 
Wibroterapię w zaburzeniach oddechowych, 
wibroterapię oddechową (52), już od lat stosuje 
się w klinice mukowiscydozy (53). Zaczyna się 
ją proponować również m.in. pacjentom covi-
dowym z zalegającą wydzieliną płucną (15, 54, 55) 
oraz bada się w przewlekłej obturacyjnej chorobie 
płuc pod kątem podnoszenia jakości życia, obser-
wując korzystne rezultaty (17).

Podawanie wibracji terapeutycznych lokalnie 
w okolice klatki piersiowej pomaga w usuwaniu zale-
gającej w drogach oddechowych wydzieliny, gdy 
upośledzeniu ulega normalna praca rzęsek nabłonka 
oddechowego, odpowiedzialnych fizjologicznie 
za usuwanie wydzieliny. Rzęski w normalnych 
warunkach efektywnie usuwają wydzielinę, uderzając 
z częstotliwością rzędu kilkunastu Hz (43). W sytu-
acji upośledzenia ich działania, jak w mukowi-
scydozie lub przy nadmiernej wydzielinie, jak 
w COVID-19, pomocne okazują się wibracje wpra-
wiające rzęski w rezonans, które zwiększają ampli-
tudę ich uderzeń, co może bezpośrednio wpływać 
na poprawę transportu wydzieliny (56-58).
Oddziaływanie wibracji terapeutycznych na drogi 
oddechowe i ich okolice, mechanicznie i niespe-
cyficznie pobudza ponadto nerw błędny unerwia-
jący płuca, co dalej może być nie bez znaczenia dla 
korzyści stosowania wibroterapii oddechowej w scho-
rzeniach takich jak mukowiscydoza czy COVID-19. 
W tym drugim przypadku dodatkową zaletą wibro-
terapii zautomatyzowanej jest efektywniejsze 
izolowanie pacjentów i zmniejszanie ekspozycji 
personelu medycznego na zakażenie wirusem SARS-
CoV-2, przy jednoczesnym stałym dostarczaniu 
niezwykle istotnych elementów terapii oddechowej.

Urządzenia 
wibroterapeutyczne 
i korzyści z ich stosowania 
Na urządzenia generujące terapeutyczne wibracje 
można spojrzeć okiem pacjenta lub fizjoterapeuty. 
Pacjent powinien szukać urządzenia oczywiście 
najodpowiedniejszego dla swoich potrzeb, przy-
padku konkretnego schorzenia czy zamiaru trenin-
gowego. Ponadto musi brać pod uwagę również 
komfort stosowania oraz dostępności – brać pod 
uwagę zarówno ekonomię, jak i ergonomię. Nato-
miast, patrząc okiem fizjoterapeuty, urządzenia 

izjoterapeuta może ponadto 
dzięki zautomatyzowanej 

wibroterapii efektywnie rozszerzyć 
ofertę. Urządzenia w formie 
materacy z zainstalowanymi 
programami wibroterapeutycznymi 
(ze zmiennym przebiegiem 
wibracji, odpowiednim dla 
różnych zastosowań) pozwolą 
fizjoterapeucie „obsługiwać” np. 
dwoje pacjentów jednocześnie.
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do wibroterapii powinny być przynajmniej wszech-
stronne, bezawaryjne, długożywotne, a dla mobil-
nych fizjoterapeutów – mobilne. Ponadto, zarówno 
dla pacjenta, jak i fizjoterapeuty, urządzenia 
do wibroterapii powinny, nie tracąc na swojej 
skuteczności, być łatwe w obsłudze, a najlepiej – 
możliwie bezobsługowe.
Fizjoterapeuta może ponadto dzięki zautomatyzo-
wanej wibroterapii efektywnie rozszerzyć ofertę. 
Urządzenia w formie materacy z zainstalowanymi 
programami wibroterapeutycznymi (ze zmiennym 
przebiegiem wibracji, odpowiednim dla różnych 
zastosowań) pozwolą fizjoterapeucie „obsługiwać” 
np. dwoje pacjentów jednocześnie. Gdy jeden 
jest masowany wibracją zautomatyzowaną, drugi 
może być masowany obok manualnie przez fizjo-
terapeutę, a po określonym czasie zabiegu może 
nastąpić zamiana pacjentów miejscami. Najpierw 
zatem pacjent może zostać rozgrzany przez wibro-
terapię zautomatyzowaną, następnie przejść zabieg 
manualny, może być również po zabiegu zrelakso-
wany (regeneracja) wibracjami zautomatyzowa-
nymi.
Urządzenia do wibroterapii lokalnej, często stoso-
wane w celach kosmetycznych czy terapii bólu, 
zazwyczaj są wyposażane w różne końcówki apliku-
jące wibracje, jak Fleximatic G5, Vitafon – szcze-
gólnie polecany w terapii bólu, czy Aquavibron. 
Aczkolwiek niektórzy do terapii bólu polecają 
większe powierzchnie aplikacyjne (36). W wibro-
terapii ogólnoustrojowej jednym z najczęściej 
stosowanych i badanych urządzeń jest platforma 
Galileo, polecana szczególnie sportowcom w celu 
zwiększania osiągnięć. Natomiast w celu efektywnej 
regeneracji po treningu są wybierane urządzenia 
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Podsumowanie
Wibroterapia wyjątkowo sprawdza się w dyscyplinach medycznych. 
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większej liczby technik na jednym pacjencie, z drugiej – obsługi-
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jak Vitberg Recovery System.
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