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Streszczenie

Termografia jest metodą diagnostyczną stosowaną 
w bezinwazyjnej rejestracji i wizualizacji rozkładu tem-
peratur na powierzchni ciała. Dzięki termografii możli-
wa jest m.in. ocena przeciążeń treningowych u sportow-
ców oraz analiza termicznej reakcji tkanek miękkich na 
mechaniczne odkształcanie. 
Celem pracy była analiza zmian powierzchniowej tempe-
ratury ciała po krótkotrwałej aplikacji i usunięciu elastycz-
nego plastra stosowanego w kinesiotapingu. Miało to po-
służyć określeniu metody usuwania plastra, która najmniej 
wpływa na wzrost powierzchniowej temperatury ciała.
W badaniu uczestniczyło 47 osób, których średnie BMI 
(Body Mass Index) wyniosło 20,85 kg/m2. Pomiary wyko-
nywano pięciokrotnie: przed aplikacją plastrów (bada-
nie 1), zaraz po odklejeniu plastra (badanie 2), 10 sekund 
(badanie 3), 30 sekund (badanie 4) i 60 sekund (badanie 
5) po odklejeniu plastra. W badaniach wykorzystano ela-
styczny plaster Kinesio Tex oraz sztywny plaster marki 
Omnifix.
Analiza zmian rozkładu temperatury powierzchni ciała 
w zależności od metody usuwania plastra (metoda szybka 
i wolna) w większości przypadków nie wykazała istotnych 
statystycznie różnic. Zanotowano istotnie statystycznie 
niższą temperaturę badanej okolicy ciała po usunięciu pla-
stra Kinesio Tex, w porównaniu z plastrem sztywnym.

Słowa kluczowe: termografia, kinesiotaping, podrażnie-
nie skóry

Abstract

Thermography is a noninvasive diagnostic method ap-
plied in detection and visualization of superficial body 
temperature distribution. It is helpful in detection of 
sport overloads and the analysis of thermal reaction of 
soft tissues on mechanical deformation. 
The objective of this study was to analyze the changes 
of superficial body temperature after short-term appli-
cation and removal of elastic tape used in kinesiotaping. 
The analysis was performed to define a method of such 
tape removal which would cause the minimal increase of 
superficial body temperature.
The study included 47 students, with mean BMI (Body 
Mass Index): 20,85 kg/m2. The measurements were taken 
5 times: before plaster application (1st measurement), 
after plaster removal (2nd measurement), after: 10 seconds 
(3rd measurement); 30 seconds (4th measurement) and 60 
seconds (5th measurement) of plaster removal. The ela-
stic plaster Kinesio Tex and stiff Omnifix plaster, were 
applied. 
The analysis of superficial body temperatures changes, 
depending on applied method of plaster removal (slow-
ly and quickly), in most cases did not reveal statistically 
significant differences. The examination of body surface 
temperature distribution revealed the statistically signi-
ficant lower temperature of measured area after removal 
of Kinesio Tex plaster, comparing to stiff plaster.

Key words: thermography, kinesiotaping, skin irritation
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Wprowadzenie

Termografia to dynamicznie rozwijająca się dziedzina na-
uki mająca od lat 60. XX wieku coraz większe zastosowanie 
w diagnostyce obrazowej. Pozwala rejestrować zmiany tem-
peratury ciała z dokładnością 0,88°K [1,2]. 

W pierwszych pracach naukowych dotyczących zasto-
sowań medycznych opublikowano zastosowanie podczer-
wieni w onkologii [3]. Dzięki małej inwazyjności metoda 
może znaleźć zastosowanie w diagnozowaniu chorób 
związanych z zaburzeniami krążenia [4], chorobą reuma-
tyczną [5], oparzeniami [6], chorobami skóry [7], a także 
sprawdzaniu efektów terapeutycznych określonych zabie-
gów fizykalnych, takich jak zimnolecznictwo [1]. Dzięki 
termowizji możliwa jest również ocena przeciążeń trenin-
gowych u sportowców [8] oraz termicznej reakcji tkanek 
miękkich na mechaniczne ich odkształcanie.

Plastrowanie (taping) jest obecnie popularną metodą 
stosowaną w fizjoterapii i sporcie, zarówno jako forma za-
pobiegania, jak i likwidowania skutków przeciążeń apa-
ratu ruchu. Jedną z najczęściej wykorzystywanych metod 
plastrowania jest metoda kinesiotapingu opierająca się na 
oddziaływaniu elastycznej taśmy (plastra) o nazwie Kinesio 
Tex (KT), o parametrach zbliżonych do ludzkiej skóry w za-
kresie grubości, ciężaru właściwego i rozciągliwości [9, 10].

Od momentu pojawienia się metody kinesiotapingu 
w Europie powstaje coraz więcej raportów z badań mają-
cych na celu wykazanie efektywności terapii [9-13]. Nie-
wiele jest jednak prac analizujących wpływ aplikacji pla-
stra KT na zmianę temperatury obszaru ciała poddanego 
aplikacji wykorzystujących termografię [13, 14].

W trakcie przygotowywania przez nasz zespół pro-
jektu badawczego poświęconego badaniu efektywności 
plastrów KT postawiliśmy m.in. hipotezę, że plastry KT 
oddziaływują na oklejony obszar ciała, wywołując wzrost 
powierzchniowej temperatury, co może mieć wpływ na 
tkanki. Aby zweryfikować powyższą hipotezę, zaplano-
waliśmy wykonanie pomiarów powierzchniowej tempe-
ratury ciała po usunięciu plastra KT za pomocą kamery 
termowizyjnej. Podczas opracowywania procedury bada-
nia pojawiło się pytanie, czy określone sposoby odklejania 
plastra KT mogłyby wpływać modyfikująco na wyniki po-
miarów temperatury obszarów ciała poddanych aplikacji. 
W praktyce klinicznej obserwowaliśmy bowiem wielokrot-
nie występowanie zaczerwienienia skóry bezpośrednio po 
odklejeniu plastra, które mogło być objawem podrażnienia 
skóry i wiązać się ze wzrostem powierzchniowej tempe-
ratury podrażnionego obszaru. Drugie pytanie brzmiało: 
czy odklejanie plastra KT wywołuje jakieś specyficzne 
podrażnienie wiążące się ze zmianą temperatury ciała, 
odmienne w przypadku usuwania plastrów innego typu?

Szukając odpowiedzi na powyższe pytania, postanowiono 
dokonać pomiarów powierzchniowej temperatury ciała po 
krótkotrwałej aplikacji, a następnie usunięciu dwóch typów 
plastrów (sztywnego oraz elastycznego KT) dwoma różnymi 
sposobami. Dla porównania wykonano także pomiary tem-
peratury obszarów ciała niepoddanych aplikacji plastrów. 
Celem było odnalezienie takiego sposobu usuwania plastra 
KT, który w kolejnych badaniach nie wpływałby modyfiku-

jąco na ocenę efektu terapeutycznego działania plastra KT, 
mogącego się wiązać ze wzrostem temperatury ciała.

Materiał i metoda

W badaniach wzięło udział 47 osób (30 kobiet, 17 męż-
czyzn), studentów Akademii Wychowania Fizycznego we 
Wrocławiu. Średnia wieku badanej grupy wynosiła 21,5 
lat (+/- 1,27), natomiast średnia wartość BMI 20,85 kg/m2 
(+/- 2,12). Do grupy badanych zakwalifikowano jedynie 
osoby z wartością BMI poniżej 25 kg/m2, aby wyelimino-
wać mogące wystąpić zaburzenia w obrębie uzyskanych 
termogramów, spowodowane nadmierną ilością tkanki 
tłuszczowej w badanej okolicy.

W dniu badań osoby poddane badaniom nie podejmowały 
większej aktywności fizycznej, nie spożywały również gorą-
cych posiłków i płynów. 15 minut przed przystąpieniem do 
badania aklimatyzowały się w pomieszczeniu pomiarowym, 
gdzie temperatura wynosiła 21-22°C, a poziom wilgotność za-
warł się w przedziale 50-55% (rys. 1). Dla celów badań przyjęto 
emisyjność skóry na poziomie 0,98.

Badania obejmowały pięciokrotną rejestrację tempera-
tury ciała po usunięciu elastycznego lub sztywnego pla-
stra dwiema różnymi metodami. Pomiary wykonano za 
pomocą kamery termograficznej VarioCAM o rozdziel-
czości 640x480 firmy InfraTec. Analizy termogramów 
wykonano za pomocą programu komputerowego IRBIS® 

3 professional. Badania 
przeprowadzono zgodnie 
ze standardami Europej-
skiego Towarzystwa Ter-
mograficznego [15, 16]. 

Rys.1. Stanowisko pomiarowe

Rys. 2. Badany po aplikacji pla-
strów (kolory plastrów: niebie-
ski - elastyczny, biały - sztywny)

Rys. 3. Termogram badanego po usunięciu plastrów (Pw - plaster sztyw-
ny odklejany powoli, Ps - plaster sztywny odklejany szybko, Tw - plaster 
elastyczny Kinesio Tex odklejany powoli, Ts - plaster elastyczny Kinesio 
Tex odklejany szybko)
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Wykorzystano w nich elastyczny plaster 
stosowany w metodzie kinesiotapingu 
oraz sztywny plaster marki OMNIFIX 
(P). Plastry o wymiarach 7,5 x 5 cm apli-
kowano na przebiegu mięśnia prostow-
nika grzbietu, na powierzchni od linii 
kątów dolnych łopatek do wysokości li-
nii talerzy biodrowych. Plastry nakleja-
no w pozycji maksymalnego zgięcia, nie 
rozciągając elastycznej taśmy. Zawsze 
nanoszono dwa plastry danego rodzaju – jeden po prawej, 
drugi po lewej stronie kręgosłupa (rys. 2). Oba rodzaje 
plastra usuwano na dwa różne sposoby: powoli (plaster 
z lewej strony) – odciągając plaster od skóry zgodnie z kie-
runkiem porostu włosów, szybko (plaster z prawej strony) 
– ściągając plaster jednym energicznym ruchem. Zakoń-
czenie odklejania obu plastrów następowało zawsze rów-
nocześnie. Plaster odklejała w określony sposób zawsze 
jedna i ta sama osoba.

Pomiary wykonano przed aplikacją plastrów (badanie 
1), zaraz po odklejeniu (badanie 2), a następnie 10 sekund 
(badanie 3), 30 sekund (badanie 4) i 60 sekund (badanie 
5) po odklejeniu plastra. Pomiędzy pierwszym a drugim 
badaniem plastry pozostawały na skórze przez 15 minut. 
Kamerę termograficzną ustawiono w odległości 1 m pro-
stopadle do obszaru pomiarowego. Pomiary rejestrowano 
w pozycji stojącej przy odwiedzionych kończynach gór-
nych powyżej kąta 45° (rys. 3).

Do analizy statystycznej zastosowano wybrane elementy 
z zakresu statystyk podstawowych (średnia arytmetyczna, 
mediana, odchylenie standardowe, korelacje). Do określenia 
rozkładu wyników wykorzystano test Shapiro-Wilka. Prze-
prowadzony test wykazał, iż zgromadzone dane 
charakteryzują się rozkładem normalnym, dlatego 
do analizy statystycznej zastosowano testy para-
metryczne. Dla określenia poziomu istotności sta-
tystycznej wykorzystano test t-Studenta.

Wyniki

Po wykonaniu analizy statystycznej stwierdzono 
bardzo wysokie korelacje między temperaturą 
ciała po aplikacji sztywnych plastrów a tempera-
turą ciała po aplikacji plastrów Kinesio Tex (0,87 
– 0,912) (tabela 1).

Analizując zmiany rozkładu temperatury po-
wierzchni ciała po usunięciu sztywnego plastra 
i plastra Kinesio Tex, zarówno szybką, jak i wolną 
metodą, w większości nie stwierdzono istotnych 
statystycznie wahań temperatury ciała (tabela 2). 
Istotną statystycznie różnicę uzyskano jedynie, 
porównując temperaturę powierzchni ciała przed 
aplikacją kinesiotapingu (34,06°C) i po 60 sekun-
dach po wolnym usunięciu plastra (33,87°C). Wy-
niki wykazały spadek temperatury ciała rzędu 
0,19°C.

Analizując sposoby odklejania w obrębie jed-
nego rodzaju plastra, zanotowano istotny staty-
stycznie wzrost temperatury skóry o 0,09°C zaraz 

po szybkim usunięciu sztywnego plastra w porównaniu 
z usuwaniem powolnym tego samego rodzaju plastra. Po-
zostałe wyniki nie wykazały istotności statystycznej.

Natomiast porównując zmiany rozkładu temperatury 
powierzchni ciała w zależności od rodzaju naklejonego 
plastra, zanotowano istotną statystycznie niższą tempe-
raturę badanej okolicy po usunięciu plastra Kinesio Tex 
w porównaniu z plastrem sztywnym. Różnice wykaza-
no zaraz po usunięciu plastrów metodą szybką (różni-
ca 0,22°C) oraz zaraz metodą wolną (0,13°C) i 60 sekund 
(0,12°C) po usunięciu plastrów metodą wolną.

Dyskusja

Skuteczność terapii kinesiotapingu została niejednokrotnie 
potwierdzona [9-12]. W dalszym ciągu nie zostały jednak 
jednoznacznie wyjaśnione mechanizmy, jakie wpływają 
na efektywność terapii i określone zmiany, jakie zachodzą 
w fizjologii mięśni. Dzięki odpowiedniej aparaturze medy-
cyna jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy aplikacja 
kinesiotapingu, oddziałując na pracę mięśnia, wpływa na 
zmianę temperatury ciała na określonej powierzchni. Jed-

nak sam plaster naklejony na skórze 
uniemożliwia uzyskanie wiary-
godnych wyników [13, 14]. Rache-
niuk i wsp. [13] próbowali określić 
współczynnik emisyjności plastra 
Kinesio Tex, wykonując pomiary 
w obszarach kontrolnych z użyciem 
termopary i porównując wyniki 
z uzyskanymi termogramami. Za-
uważono, że temperatura taśmy na 
termogramach była niższa o średnio 
0,35°C dla taśmy czarnej i 0,55°C dla 
taśmy niebieskiej. Przyjęto zatem, 
że aby uzyskać takie same wyniki 
w obu badaniach, należałoby przy-
jąć współczynnik emisyjności 0,91 
dla plastra niebieskiego i 0,92 dla 
plastra czarnego. Nie jest to jednak 
typowy współczynnik emisyjności, 
lecz ekwiwalentny współczynnik 
uwzględniający współczynnik emi-
syjności i właściwości izolacyjne 
plastra KT [13]. Z kolei, odklejając 
plaster, a tym samym podrażniając 
skórę, nie wiemy, czy zaczerwie-
nienie będące tego skutkiem samo 
w sobie wpływa na zmianę tempe-

Tabela 2. Wartości współczynnika p 
testu t-Studenta (dla p < 0,005)

porównywane 
parametry n współczynnik p

Pw
1 &  Pw

2

47

0,4258

Pw
1  & Pw

3 0,3697

Pw
1  & Pw

4 0,1948

Pw
1  & Pw

5 0,2254

Ps
1 &  Ps

2 0,1626

Ps
1  & Ps

3 0,416

Ps
1 &  Ps

4 0,1886

Ps
1 & Ps

5 0,1320

Tw
1 &  Tw

2 0, 4709

Tw
1  & Tw

3 0,3459

Tw
1  & Tw

4 0,1062

Tw
1  & Tw

5 0,0328*

Ts
1 &  Ts

2 0,3718

Ts
1  & Ts

3 0,1381

Ts
1 &  Ts

4 0,1335

Ts
1 & Ts

5 0,0558

Pw
2 & PS

2 0,003*

Pw
5 & PS

5 0,297

Tw
2 & TS

2 0,200

Tw
5 & TS

5 0,467

Pw
2 &  Tw

2 0,012*

Pw
5&  Tw

5 0,0012*

Ps
2 &  Ts

2 0,00024*

Ps
5&  Ts

5 0,068

Pw – plaster sztywny odklejany powo-
li,  Ps - plaster sztywny odklejany szybko,  
Tw – plaster elastyczny Kinesio Tex odklejany 
powoli, Ts – plaster elastyczny Kinesio Tex od-
klejany szybko, 1-5 – numery kolejnych badań

Tabela 1. Wartości średnie temperatur i odchylenia standardowe (sd) uzyskane w obrębie 
badanych obszarów w kolejnych badaniach

badanie 1 badanie 2 badanie 3 badanie 4 badanie 5

plaster średnia sd średnia sd średnia sd średnia sd średnia sd

Pw 34,17 0,69 34,19 0,69 34,13 0,65 34,09 0,64 34,09 0,61

Ps 34,19 0,67 34,28 0,67 34,16 0,65 34,11 0,67 34,08 0,68

Tw 34,06 0,8 34,06 0,79 34,02 0,76 33,94 0,79 33,87 0,81

Ts 34,03 0,8 34,06 0,77 33,75 1,66 33,92 0,75 33,87 0,72

Pw – plaster sztywny odklejany powoli,  Ps – plaster sztywny odklejany szybko, Tw – plaster elastyczny Kinesio 
Tex odklejany powoli, Ts – plaster elastyczny Kinesio Tex odklejany szybko
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ratury skóry [17]. Postanowiono sprawdzić, czy sam fakt 
odklejenia plastra będzie mieć istotny statystycznie wpływ 
na zmiany temperatury powierzchni ciała w uzyskanych 
termogramach. Biorąc pod uwagę budowę plastra KT, dla 
porównania podrażnienia po ściągnięciu plastra, zdecydo-
wano wykorzystać zwykły sztywny plaster opatrunkowy. 
Oba rodzaje plastrów ściągano zarówno powoli, jak zaleca 
metoda kinesiotapingu [9] oraz szybko, jak zazwyczaj ścią-
gany jest plaster opatrunkowy.

Wiadomo, że powierzchniowa temperatura ciała jest 
ściśle związana z charakterem podskórnego przepływu 
krwi i z procesami metabolicznymi tkanek, a oddawane 
promienie podczerwone może odzwierciedlać zwiększo-
ny lub zmniejszony przepływ krwi w danym obszarze. 
W związku z powyższym założono, że obraz termograficz-
ny pozwoli dostrzec zmiany ukrwienia związane ze zmia-
nami fizjologicznymi tkanki w badanym obszarze.

Wyniki obecnych badań pozwalają stwierdzić, że przy 
utrzymywaniu plastra w krótkim czasie na skórze jego 
usunięcie szybką metodą nie wpływa na zmianę tempe-
ratury powierzchni skóry badanej okolicy. Pomimo duże-
go zaczerwienienia po usunięciu sztywnego plastra nie 
stwierdzono istotnego statystycznie zwiększenia tempera-
tury powierzchni skóry danej okolicy. Natomiast usuwając 
plaster Kinesio Tex powoli, należy odczekać co najmniej 
60 sekund przed wykonaniem rejestracji termowizyjnej, 
aby wyeliminować mogące wystąpić zaburzenia. Po 60 
sekundach od usunięcia elastycznego plastra zanotowano 
istotny statystycznie spadek temperatury w obrębie danej 
okolicy o 0,19°C. Trudno jest odpowiedzieć na pytanie, 
czy uzyskany wynik był spowodowany hemodynamiczną 
reakcją odruchową naczyń krwionośnych [18] i dlaczego 
pojawił się dopiero po 60 sekundach od usunięcia plastra. 

Porównując zmiany rozkładu temperatury powierzchni 
ciała w zależności od rodzaju naklejonego plastra, zauwa-
żono, że usunięcie elastycznego plastra Kinesio Tex dowol-
ną metodą powoduje mniejszy wzrost temperatury bada-
nej okolicy niż usunięcie sztywnego plastra. Taką sytuację 
można tłumaczyć budową plastra Kinesio Tex, który po-
siada parametry w zakresie grubości i ciężaru właściwego 
zbliżone do ludzkiej skóry. Dzięki temu nie powoduje on 
ucisku ani nie ogranicza ruchomości skóry i głębiej poło-
żonych tkanek w aplikowanej okolicy.

Wnioski

1. Usunięcie plastrów zarówno metodą szybką, jak i wolną 
nie wiąże się ze wzrostem powierzchniowej temperatu-
ry ciała – pomimo obserwowanego miejscowego zaczer-
wienienia skóry.

2. Usunięcie sztywnego plastra dowolną metodą zwiększa 
temperaturę aplikowanej okolicy w większym stopniu 
niż usunięcie plastra Kinesio Tex.

3. Usunięcie plastra niezależnie od zastosowanej metody 
nie powinno zakłócić pomiarów termograficznych pod-
czas przyszłych badań nad efektywnością metody kine-
siotapingu. n
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