
© Borgis - Balneologia Polska 2/2006, s. 82-85

*Elżbieta Ciejka, Anna Gorąca, Bogusława Kowacka, Beata Skibska

Charakterystyka własności fizycznych pola 
magnetycznego niskiej częstotliwości w 
biologicznym oddziaływaniu na organizmy 
żywe
The characteristic of physical properties of low magnetic field in 
biological influence on living organisms

z Katedry Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Zakładu Fizjologii Krążenia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Dariusz Nowak

Streszczenie

Pole magnetyczne warunkuje przebieg wielu procesów życiowych organizmów żywych. Stosowane jest ono w terapii

jako magnetoterapia.  Efekty terapeutyczne  uwarunkowane są biologicznym oddziaływaniem pola magnetycznego,  a

wynika ono z własności fizycznych tego pola. Zjawiska magnetyczne występujące w tkankach wynikają z oddziaływania

siły Lorentza, indukowania efektu Halla oraz indukowania zmiennego napięcia w strukturach organizmów żywych.
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WSTĘP 

Naturalne  pola  magnetyczne  występują  we  wszechświecie  od  jego  początków.  Przenikały  one

wszechświat na długo wcześniej zanim pojawiły się rośliny, zwierzęta i człowiek, odegrały wielką rolę

w  procesie  powstawania  pierwszych  form  życia.  Wszystkie  żywe  istoty  podlegają  wpływom  pola

magnetycznego,  a zachodzące w nich procesy wynikają  z działania  sił  elektromagnetycznych (1).

Natężenie pola geomagnetycznego kształtuje się w granicach od 20 do 70 μT. Zmiany natężenia i

kierunku  linii  sił  działania  pola  magnetycznego  ziemi  u  zwierząt  posiadających  magnetoreceptory

determinują  orientację  przestrzenną  w  polu  magnetycznym.  Najnowsze  badania  donoszą,  że

prawdopodobnie  w  mózgu  człowiekokształtnych  również  znajdują  się  mikroskopijne  receptory

zawierające fragmenty minerału magnetytu (1-5).

Nazwa magnetyzm wywodzi się od nazwy okolicy – Magnesia, w której wydobywany był kamień

zawierający związek Fe3O4. Pierwsze doniesienia na temat leczniczego działania magnetytu pochodzą

z czasów starożytnych – eksperymenty z wykorzystaniem magnesów prowadzono już w starożytnych

Chinach. Korzystny wpływ pola magnetycznego na organizm ludzki obserwował również Hipokrates

(460 r.p.n.e.), Galen (IX wiek), Avicenna (X wiek), oraz Paracelsus (XVI wiek) (6-7).

W XVIII wieku miały miejsce odkrycia dotyczące magnetyzmu i elektryczności sformułowane jako

podstawowe prawa fizyki Oersteda (1820 r.), Faradaya (1831 r.), Maxwella (1865 r.) (6, 8-9). Odkrycia

te stały się podstawą do prowadzenia badań dotyczących oddziaływania pól elektromagnetycznych na

organizmy żywe.
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Postęp w nauce i w technice, charakterystyczny dla współczesnego świata, sprawił iż szczególnie

intensywnie następuje rozwój jednej z dyscyplin lekarskich jaką jest medycyna fizykalna. Dziedzina ta

wykorzystuje różne postacie energii fizycznej, w tym również energii pola magnetycznego.

Medycyna fizykalna wywodzi się od przyrodolecznictwa, stosowanego od najdawniejszych czasów.

Oparta  jest  na  wykorzystywaniu  różnych  form  energii  występujących  w  naturalnym  środowisku

człowieka  lub  też  wytwarzanej  przez  specjalnie  skonstruowaną  aparaturę,  w  celu  pobudzania  i

usprawniania fizjologicznych mechanizmów samoobrony i zdrowienia organizmu (10).

Celem  medycyny  fizykalnej  jest  więc  usunięcie  procesów  chorobowych  lub  ich  skutków,

zapobieganie  postępowi  choroby,  zmniejszenie  lub  usuwanie  dolegliwości,  usprawnienie  funkcji

poszczególnych układów i narządów, poprawa lub utrzymanie wydolności ogólnej organizmu.

We  współczesnej  medycynie  stosuje  się  leczenie  różnorodnymi  formami  fizykalnymi  jako

uzupełnienie farmakoterapii lub leczenia chirurgicznego (10).

Z uwagi na rodzaj stosowanej formy energii medycyna fizykalna obejmuje szereg działów, takich

jak:  kinezyterapię  i  masaż  leczniczy,  elektroterapię,  termoterapię,  fototerapię,  aerozoloterapię,

klimatoterapię, balneoterapię oraz coraz powszechniej stosowaną magnetoterapię (7, 10-12).

Magnetoterapia  jest  formą  terapeutyczną  wykorzystującą  zmienne  pole  magnetyczne  niskiej

częstotliwości o częstotliwość do 100 Hz, indukcji  pola do 30 mT i różnym kształcie impulsu pola:

prostokątnym, trójkątnym, sinusoidalnym w wersji bipolarnej i unipolarnej (10-13).

Zmienne  pole  magnetyczne  stosowane  jest  w  terapii  od  ponad  20  lat.  Pierwsze  doniesienia  o

terapeutycznym wykorzystaniu pola magnetycznego niskiej częstotliwości  datują się od około 1973

roku i dotyczą zastosowania tej formy energii w celu przyspieszenia procesu zrastania kości oraz w

leczeniu pacjentów z brakiem zrostu kostnego (14-19). Pod wpływem pola magnetycznego następuje

regulacja  syntezy  proteoglikanów  i  kolagenu  w  tkance  chrzęstnej.  Buczek  (20)  zaobserwował

przyspieszenie  przebudowy  tkanki  kostnej  grubowłóknistej  w  tkankę  kostną  blaszkowatą.  Cechą

charakterystyczną przebudowującej się tkanki kostnej jest zwiększona angiogeneza. W doświadczeniu

tym zastosowano pole magnetyczne o częstotliwości 20 Hz i indukcji 10 mT. Magnetoterapia znajduje

zastosowanie również w leczeniu zmian troficznych, owrzodzeń podudzi o różnej etiologii, oraz ran i

odleżyn.  W badaniach tych zaobserwowano stymulację procesu ziarninowania  i  naskórkowania,  a

także działanie antyseptyczne i analgetyczne. Korzystne efekty leczenia tych jednostek chorobowych

uzyskane zostały z zastosowaniem pól magnetycznych o częstotliwości od 5 do 40 Hz i indukcji 4,5 -

8,4 mT (21-24).

Do klasycznych wskazań zastosowania magnetoterapii należą natomiast zespoły bólowe różnego

pochodzenia.  Od kilku  lat  liczne  prace  wskazują  na skuteczność  działania  pól  magnetycznych  w

terapii  migreny,  bólów  głowy,  zespołów  bólowych  narządu  ruchu  w  przebiegu  zmian

zwyrodnieniowych stawów i kręgosłupa (25-27). Uzyskanie efektu analgetycznego autorzy tłumaczą

udziałem  układu  opioidowego,  jak  również  udziałem  miejscowych  czynników,  które  zmieniając

przepuszczalność  błon  komórkowych,  hiperpolaryzują  zakończenia  nerwowe,  modyfikując  w  ten

sposób przewodnictwo nerwowe (25, 28-29).

Literatura donosi również o korzystnych efektach stosowania magnetoterapii w rehabilitacji chorych

w  schorzeniach  neurologicznych,  w  terapii  chorych  pulmonologicznych,  w  stanach  zapalnych  i

pourazowych narządu ruchu (30-34).



Do najczęściej  opisywanych przeciwwskazań wymienianych w literaturze należą:  ciąża,  choroba

nowotworowa, czynna gruźlica płuc, cukrzyca młodzieńcza, krwawienia z przewodu pokarmowego,

ciężkie  infekcje  pochodzenia  wirusowego,  bakteryjnego  i  grzybiczego,  obecność  elektronicznych

implantów (11).

Dotychczasowe badania dotyczące leczenia magnetoterapią nie są jednoznaczne. Riva i wsp. (35)

podkreślają  brak  skutków  ubocznych  w  czasie  magnetoterapii,  jednak  badania  o  charakterze

epidemiologicznym  donoszą  o  szkodliwym  oddziaływaniu  pól  elektromagnetycznych  na  organizm

człowieka. Doniesienia te jednak nie są jednoznaczne co do charakteru skutków zdrowotnych (36-38).

Magnetoterapia  jest  stosunkowo  młodą  dyscypliną  medycyny,  a  powszechność  stosowania

magnetoterapii w procesie leczniczym i profilaktyce skłania do kontynuacji badań doświadczalnych i

przedklinicznych,  które  stanowić  będą wyjaśnienie  obserwowanych  efektów terapeutycznych,  oraz

umożliwią  poznanie  mechanizmów  oddziaływania  pola  magnetycznego  na  organizmy  żywe.

Prowadzenie  badań  doświadczalnych  i  klinicznych  dotyczących  zarówno  korzystnych  jak  i

negatywnych  oddziaływań  tej  formy  energii  przyczyni  się  do  bezpiecznego  jej  stosowania  w

lecznictwie.
WŁASNOŚCI FIZYCZNE POLA MAGNETYCZNEGO NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

Podstawę  reakcji  zachodzących  w  tkankach  pod  wpływem  zmiennego  pola  magnetycznego

stanowią jego właściwości fizyczne. Każdy atom charakteryzuje się pewną wielkością magnetyczną

zwaną momentem magnetycznym. W wyniku oddziaływania z polem magnetycznym wszystkie ciała

możemy  podzielić  na  diamagnetyki,  paramagnetyki  i  ferromagnetyki.  Ferromagnetyki  są  to

ukształtowane w określonej strukturze krystalicznej atomy paramagnetyka (w tzw. domenach). Para i

ferromagnetyki skupiają linie sił pola magnetycznego, natomiast diamagnetyki rozpraszają linie sił pola

magnetycznego (9, 39). Na cząstki obdarzone ładunkiem elektrycznym zewnętrzne pole magnetyczne

oddziałuje z siłą Lorentza, która określona jest zależnością:

F = q (v x B) (1)

gdzie:

q – ładunek elektryczny

v – prędkość

B – indukcja magnetyczna.

Gdy cząstka ta porusza się po okręgu – po torze kołowym – kierunek siły Lorentza oraz kierunek

wywołanego  przez  nią  w  polu  magnetycznym  odchylenia  zależy  od  znaku  ładunku.  Gdy cząstka

porusza się równolegle do linii  sił  pola wówczas siła Lorentza równa się zeru i  cząstka nie ulega

odchyleniu, a w przypadku gdy cząstka uczestniczy w dwóch ruchach jednocześnie: po okręgu oraz

przemieszcza się ruchem postępowym w kierunku prostopadłym do płaszczyzny obiegu, to torem

ruchu  naładowanej  cząstki  jest  linia  śrubowa,  której  oś  pokrywa  się  z  linią  indukcji  pola

magnetycznego.

Występowanie siły Lorentza wywołującej ruch cząstek naładowanych powoduje, że w stałym polu

magnetycznym jony gromadzą się w obrębie błon biologicznych, a w zmiennym polu magnetycznym

jony oscylują i  wpływają na procesy dyfuzji.  Efektem działania tej  siły jest  zmiana rozmieszczenia

jonów,  ich  dystrybucja  w środowisku  zewnątrz-  i  wewnątrzkomórkowym,  co może mieć wpływ na

zmiany  w  potencjale  błonowym  (6,  41).  Wynikiem działania  siły  Lorentza  na  ładunki  elektryczne



biorące  udział  w  uporządkowanym  ruchu  jest  efekt  Halla,  a  powstająca  poprzeczna  różnica

potencjałów nosi nazwę napięcia Halla. Występowanie efektu Halla może spowodować zmianę ruchu

jonów  w  elektrolicie,  wpływając  na  zmianę  agregacji  cząstek  chemicznych,  a  tym  samym  może

prowadzić  również do zaburzenia w przepływie informacji  mającej trafić do efektora. Efektem tych

zjawisk będą zmiany reakcji poszczególnych organów odbierających ładunki elektryczne jako źródło

informacji (6, 9).

Każde  zmieniające  się  pole  magnetyczne  indukuje  w  elektrolitycznych  strukturach  organizmu

zmienne  napięcie,  a  siła  elektromotoryczna  powstająca  w  danym  obwodzie,  zgodnie  z  prawem

Faradaya, jest równa:

E =∫ (2)

gdzie: s – powierzchnia,

B – indukcja,

t – czas

natomiast  gęstość  generowanego  w  tkance  prądu,  w  zależności  od  częstotliwości  i  indukcji

magnetycznej, będzie wynosić:

J = η f B (3)

gdzie: η – współczynnik uwzględniający przewodność i geometrię tkanki.

f – częstotliwość

Zjawisko indukowania zmiennego napięcia pod wpływem zmieniającego się pola magnetycznego

obserwowane jest w szczególności w obrębie błon biologicznych i w obrębie układów przewodzących,

takich jak: układ naczyniowy, układ nerwowy, układ limfatyczny. Zaindukowany zmienny prąd, który

zależny jest od częstotliwości zmian pola (wzór 3) oraz indukcji magnetycznej, może stanowić również

przyczynę występowania tarcia wewnętrznego w elektrolitycznych strukturach organizmów żywych (6,

42).

Pole  magnetyczne  wpływa  na  stan  spinowy  jonów pierwiastków  paramagnetycznych  i  wolnych

rodników oraz molekuły diamagnetyczne. Efekt nakładania się zewnętrznego pola magnetycznego na

nieskompensowane  spiny  jonów  pierwiastków  magnetycznych  powoduje  podwyższenie  momentu

magnetycznego tych pierwiastków i tym samym oddziałuje na funkcję molekuł biologicznych, w skład

których one wchodzą, prowadząc do uaktywnienia reakcji enzymatycznych. Istnieje jednak zarówno

dolny  jak  i  górny  próg  natężenia  pola  magnetycznego,  w  których  następuje  zmiana  aktywności

enzymów. Poniżej dolnej granicy nie obserwuje się żadnych reakcji ze strony enzymów, natomiast

powyżej  górnego  progu  dochodzi  do  gwałtownego  spadku  aktywności  enzymatycznej.  Granice

natężenia pól dla poszczególnych enzymów nie są jednakowe (43).

Wielkości fizyczne, które charakteryzują pole magnetyczne, a stosowane są w magnetoterapii to :

- natężenie pola magnetycznego H, którego jednostką w układzie SI jest [A/m].

- indukcja magnetyczna B, której jednostką jest tesla [T] zależność między indukcją, a natężeniem

pola magnetycznego określa wzór:

B = μμ0 H (4)

gdzie: μ0 = 4 π * 10-7 N/A jest przenikalnością magnetyczną próżni, μ jest względną przenikalnością

magnetyczną substancji



- oraz częstotliwość f wyrażana w Hz, określająca liczbę zmian amplitudy pola magnetycznego w

ciągu sekundy (6, 9, 44).

Z  teorii  elektromagnetyzmu  wynika,  iż  zmiennym  w  czasie  polom  magnetycznym  towarzyszą

zawsze pola elektryczne (teoria Maxwella), (9) i wystarczy istnienie jednego z nich, aby powstało pole

elektromagnetyczne. Zmieniające się w czasie pola elektryczne i magnetyczne powodują wystąpienie

zjawiska wzajemnej indukcji tych pól. Obszary wzajemnych indukcji przemieszczają się w przestrzeni

tworząc  falę  elektromagnetyczną,  która  w  próżni  rozchodzi  się  z  prędkością  300  000  km/s,  a  w

ośrodkach materialnych prędkość ta jest mniejsza na skutek oddziaływania składowej elektrycznej i

magnetycznej fali z dipolami elektrycznymi i momentami magnetycznymi ośrodka.

Wielkości charakteryzujące pole elektromagnetyczne to:

– natężenie pola elektrycznego (E),

– natężenie pola magnetycznego (H),

– częstotliwość (f),

– prędkość rozchodzenia się zmian pola (v).

W zależności  od wartości  tych parametrów możemy mówić o zmiennym polu elektrycznym, gdy

natężenie tego pola znacznie przekracza wartości natężenia pola ziemskiego (130 V/m), a natężenie

pola  magnetycznego  jest  porównywalne  z  polem  ziemskim  (30-70  μT),  natomiast  zmienne  pole

magnetyczne występuje wówczas,  gdy wartość natężenia pola elektrycznego jest porównywalna z

polem  ziemskim,  a  natężenie  pola  magnetycznego  ma  wartości  przekraczające  wartości  pola

ziemskiego (11).

W  podziale  metrycznym  widma  elektromagnetycznego  pole  magnetyczne  stosowane  w

magnetoterapii określane jest jako częstotliwości ekstremalnie niskie ELF (częstotliwość do 300 Hz), a

w literaturze anglosaskiej ELF –MF, czyli extremely low frequency magnetic field (11, 45).

Oddziaływanie  pól  elektromagnetycznych  z  obiektami  biologicznymi  uwarunkowane  jest  ich

częstotliwością. Przyjmuje się, iż w zakresie częstotliwości poniżej 100 kHz są to efekty biologiczne –

stymulacyjne, natomiast przy częstotliwościach powyżej 100 kHz następuje ogrzewanie tkanek – efekt

termiczny – wskutek pochłaniania energii [45].

Praca finansowana z działalności statutowej nr 503-179-1.
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