Lze magnetostimulací v lidském organismu navodit stav relaxace?
„(…) Milí rodiče, vrátili jsme se z nejlepších našich prázdnin, jaké jsme doposud zažili. Bylo tam
výborně a nikdy jsme se ještě tak dobře necítili. Teď – jako ještě nikdy – budeme moci začít
školní výuku jako žáci relaxovaní (…)“.

Jestli se vám podařilo napsat někdy taková slova blízkým, musíte být velmi šťastnými lidmi.
Zamysleli jste se někdy nad tím, jak jste se cítili? Byli jste relaxovaní nebo jen odpočati? Jak to
ve skutečnosti bylo? Byl to poslední výlet?
Abychom si odpověděli na tyto otázky, je třeba vědět, co obnáší termín relaxace.
V psychologii znamená stav úplného fyzického i psychického uvolnění, přičemž se nestanoví
způsob, jímž se tohoto stavu dosáhne. Je známo mnoho různých relaxačních metod, které jsou
spojeny se zvláštními zájmy, jimiž je např. meditace, sport, sběratelství aj. Všechny směřují
k jedinému cílu, jímž je zlepšení zdraví, sebevědomí, duševní a fyzická kondice.
Stav relaxace již dávno přitahoval zájem vědců. Potvrdil, že u osob nacházejících v tom
stavu lze zaznamenat řadu pozitivních pocitů, k nimž patří:
- tichá radost
- mírná euforie
- spokojenost se svým Já i s okolím
- úplné uvolnění
Lze navíc uvést, že tyto znaky relaxace jsou pro lidský organismus naprosto pozitivní a
současně je třeba si však uvědomit, že ten stav často podléhá subjektivnímu ocenění a to, co je
pro někoho úplnou relaxací, u jiných tomu tak není. Zadejte si otázku: je nějaký objektivní
ukazatel relaxovaného stavu? Tuto otázku si položili také psychofyziologové, kteří při hledání
odpovědi potvrdili, že u osob, které říkaly, že jsou relaxované, je možné pozorovat zvýšenou
činnost mozku v okruhu rytmu vlny alfa a nízkou aktivitu v okruhu rytmu vlny theta. Proto se
poměr hodnoty amplitud rytmů těchto vln považuje za ukazatel relaxovaného organizmu.
Přirozenější se zdá otázka o způsobu zvýšení hodnoty tohoto ukazatele i z hlediska dosažení
úplnějšího fyzického i psychického odreagování. Pokus odpovědět na tuto otázku vyvolal zájem
o vliv střídavých magnetických polích na činnost mozku a takto se souběžně objevovala řada
elektronických přístrojů pro magnetoterapii i magnetostimulaci. Jednotný výklad tohoto termínu
znamená takové využití vlivu střídavého magnetického pole na ústřední nervovou soustavu,
který by umožnil následně dostat se do stavu psychického a fyzického uvolnění. Mezi velmi
propagovanými elektronickými přístroji, které generují střídavé magnetické pole, zasluhuje
zvláštní pozornost Viofor JPS firmy Med & Life, který je používán pro uvedené výzkumy
hledající odpověď na následující otázky:
-

Lze střídavými magnetickými poli používanými metodou magnetostimulace vyvolat
stav relaxace prospěšný lidskému organismu?
Jak vypadá zápis o bioelektronické činnosti mozku, který lze charakterizovat rytmy
vln alfa a theta:
Před použitím magnetostimulace
Po účinku placebo
Po průběhu magnetostimulace pulzujícími magnetickými poli generovanými ve
Vioforu JPS firmy Med & Life Polsko?

Ptali jsme se studující mládeže a odpovídaly nám 2 dvousetčlenné skupiny i jednotlivě se
zaměřením:
- pohlaví (15 žen + 5 mužů)
- věku (22 – 23 let)
- IQ (110 – 121).
IQ podle testu Matryc TMS J.C. Ravena.
Tyto skupiny jsou označeny písmeny A a B. Liší se jen jedním parametrem: úrovní citové
vyzrálosti, měřeno činitelem C z dotazníku 16 PF Cattella. Skupina A takto zahrnuje mládež
s nízkou úrovní citové vyzrálosti, čli s vysokou neuroticitou, skupina B – mládež s vysokou
úrovní citovn vyzrálosti, ale s nízkou neuroticitou.
V obou skupinách jsme prováděli měření hodnoty amplitud a frekvence rytmu mozkových vln
alfa a theta technikou CapScan EEG/EMG firmy Biofeedback Systems Inc. Fungující na bázi
systému biofeedback. Použitý rozklad elektrod se shodoval se systémem „10 – 20“ schváleným
Mezinárodní federací pro elektroencefalografii a klinickou neurofyziologii. Hodnoty rytmu
vybraných vln byly zaregistrovány jako: T3 – C3 a T4 – C4. Je třeba dodat, že použité
elektronické měřící přístroje byly vybaveny funkčními měřiči nebo úplnou počítačovou analýzou
fungující na principu biologické zpětné vazby.
Měření hodnoty rytmů vln alfa a theta bylo provedeno třikrát:
- před provedení magnetostimulace
- po použití účinku placeba, tj. po pozorování magnetostimulace
- po provedení magnetostimulace pulzujícím magnetickým polem generovaném v přístroje
Viofor JPS firmy Med & Life Polsko
Ve výzkumu hrál velkou roli efekt placebo, protože jeho použití umožnilo posoudit vliv
psychických činitelů na získané magnetoencefalografické výsledky.
V magnetostimulaci jsme použili tyto parametry:
- aplikaci M2 pro program P2
- čas výkonu 12 minut
- sekvenci změny polarizace na 2 – 4 – 4 – 2 min.
Regulaci úrovně magnetické indukce jsme provedli skokem z 0,5 na 6. Při výzkumech
jsme použili rohožový aplikátor.
Výzkumy byly prováděny v laboratořích pro psychofyziologii Vyšší školy pro speciální
pedagogiku M. Grzegorzewské ve Varšavě a získané výsledky byly statisticky zpracovány podle
testu t-Student pro odpovídající zkoušky.
Grafické znázornění výsledků magnetoencefalografických výzkumů ve skupině A a B
– viz obr. 1 na straně 35 originálu.
Z uvedených výsledků lze vyvodit, že osoby méně vyspělé mají nižší hodnoty
amplitudy rytmů vln alfa při současně vyšších hodnotách amplitud rytmů vln theta. Tato tvrzení
se vztahují jak k pravé tak levé polovině mozku. Efekt placebo použitý při výzkumech ukazuje,
že psychické činitele nemodifikují hodnoty získaných výsledů a nezpůsobují takto změny, které
jsou typické pro relaxaci. Hodnoty získané po použití efektu placebo se pohybují v rozmezí
statistických hodnot výsledků, které byly zaznamenány před magnetostimulací.
Když srovnáme výsledky dosažené po magnetostimulaci ve vztahu k odpovídající hodnotě
rytmu vln alfa před magnetostimulací, jsou znatelně vyšší při současném poklesů rytmů vln
theta. Tyto rozdíly jsou ve statistice při p < 0,001, což znamená psychické i fyzické uvolnění
zkoumaných osob, které je charakteristické pro efekt stavu relaxace. Jako zajímavou
skutečnost lze hodnotit to, že výsledky získané po použití efektu placebo nejsou statisticky

nespolehlivé ve vztahu k výsledkům získaným před magnetostimulací. To znamená, že
magnetostimulací a ne efektem placebo lze získat fyziologický stav relaxace a tím i psychické
uvolnění. Takových výsledků nebylo dosaženo ve skupině osob, pro něž je charakteristická
vysoká neuroticita. Tyto osoby by pravděpodobně měly používat magnetostimulaci déle nebo by
měla být použita silnější magnetická pole vzhledem k rozdílům v upořádání buněčných blan.
Získané požadované výsledky z prováděných magnetoencefalografických výzkumů
ukazují podstatné poznatky pro novelizaci všeobecně používaných relaxačních metod u osob,
které mají problémy se zvýšenou psychickou aktivitou, tím více, že – jako dosud – při používání
střídání magnetických polí generovaných ve Vioforu JPS firmy Med & Life Polsko nebyly
zaznamenány žádné vedlejší účinky.
1 – před magnetostimulací
2 – efekt placebo
3 – po magnetostimulaci
obr. 1 – Srovnání průměrů amplitud rytmů vln alfa a theta, které byly získány ve skupině A a B
před a po magnetostimulaci a po efektu placebo.
Legenda:
alfa ALp – rytmus vlny alfa, skupina A, levá polovina
alfa BLp – rytmus vlny alfa, skupina B, levá polovina
theta ALp – rytmus vlny theta, skupina A, levá polovina
theta BLp – rytmus vlny theta, skupina B, levá polovina
alfa APp – rytmus vlny alfa, skupina A, pravá polovina
alfa BPp – rytmus vlny alfa, skupina B, pravá polovina
theta APp – rytmus vlny theta, skupina A, pravá polovina
theta BPp – rytmus vlny theta, skupina B, pravá polovina
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