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Když chceš psát něco, co je hodno čtení, opravuj často to, cos napsal.
V roce 1821 Hans Christian Oersted, dánský vědec, dokázal svými pokusy, že v okolí
vodiče, jímž probíhá elektrický proud, vzniká síla, která vychyluje střelku kompasu. Téměř
současně Francouz André Marie Ampère objasnil, že protékající proud se pojí se směrem
silových linií tohoto pole. V roce 1864 J. C. Maxwell, skotský fyzik, vytvořil rovnici určující
teorii magnetického pole – vědecký základ, na němž stojí přístroje vytvářející a používající
elektřinu a elektromagnetický náboj v technice a v každodenním životě, rovněž pak
v magnetoterapeutických přístrojích.
Jeden z prvních vědeckých poznatků tohoto druhu byl zveřejněn v roce 1905 na
univerzitě v Budapešti : A. von Sarbo v práci klinické důkazy o terapeutické hodnotě
elektromagnetické léčby ( Klinische Erfahrungen uber den therapeutischen Wert der
Elektromagnetischen Behandlung). Od té doby bylo shromážděno ohromné množství
vědeckých prací, které pojednávají o nejrůznějších jevech a skutečnostech spojených
s působením elektromagnetických polí na živé organismy. Velmi bouřlivý rozvoj začal poté
v 30. letech. Část vědeckých prací prováděných nebo financovaných vojenskými
organizacemi je zveřejněna v omezeném rozsahu nebo později než objevy jako takové.
Informací bylo velmi mnoho avšak zůstalo mnoho záhad hlavně v oblasti mechanismů
biologických účinků vyvolaných magnetickými poli, což je úkolem široce zaměřeného
badatelského úsilí. Současně jsou využívány techniky jak in vivo, zahrnující výzkum lidí i
zvířat, vystavovaných jednorázovému nebo několikanásobnému působení magnetického
pole, taktéž in vitro.
Výzkumy působení magnetických polí v podmínkách in vitro, jsou prováděny s použitím
techniky kultivace tkání (např. fibroplastů, krevních buněk, novotvarových buněk). Týkaly
se rovněž vlastností odizolovaných biologických substancí (např. aktivity enzymů, změny
struktury nebo fyzikálně chemických znaků).
Biologické účinky střídavých magnetických polí lze pozorovat v různých úrovních
integrace. Zahrnují :
1. Působení na celé tělo (hormonální sekrece)
2. Působení na orgány (např. srdeční stahy)
3. Působení na buňky a tkáně (např. proces průchodu přes blány, regenerační
procesy)
4. Působení na molekulární a submolekulární procesy (např. aktivace enzymů
dýchacího řetězce, nebo změny utváření molekul hemoglobinu při průchodu kyslíku).
Výzkum procesů v molekulární úrovni a zvláště pak v úrovni submolekulární umožňuje
nové metody používání neobyčejně přesného přístroje, jehož konstrukce a funkčnost se
opírají o nejnovější poznatky fyziky a chemie. Integrální částí některých z těchto přístrojů
jsou počítače, bez nichž by nemohla probíhat analýza získaných údajů v době měření.
Velmi široce se používají izotopové a imunologické techniky, též jejich kooperace, která je
základem radioimunologického výzkumu. Mnohé z uvedených metod by měly být použity
ve výzkumu mikrostruktury, pomocí světelných a elektronických mikroskopů, což
umožňuje poznání konstrukce (složení), funkce a lokalizace molekul v prostoru
mimobuněčném i vnitrobuněčném.

Střídavá magnetická pole a Viofor
Již několik let firma Med&Life Polsko s.r.o. sponzoruje programy základního a
klinického výzkumu, který se týká působení změn magnetických polí na jiné organismy.
Tato pole mají velmi nízké hodnoty magnetické indukce, jen málo převyšují hodnoty
indukce magnetického pole Země, tj. 30 – 100 µT a jejich působení je obyčejně nazýváno
magnetostimulace.
Výše zmíněné výzkumy magnetostimulace se provádějí s použitím magnetického pole,
které vytváří přístroj MRS 2000, v němž se používá jen jeden typ elektrosignálu. Postupně
se zrodila koncepce nového systému a nové magnetostimulační přístroje, které využívají
účinků: 1/ eletrodynamického;
2/ magnetomechanického; 3/ cyklotronové-iontové
rezonance, což vytváří indukční magnetické pole způsobilé aktivovat přesun iontů blanami
buněk a buněčných jader. Tato novátorská koncepce umožnila firmě Med&Life vyrobit
originální přístroj schopný regenerovat a regulovat vlastnosti aplikovaného magnetického
pole. Tento přístroj se nazývá Viofor JPS (skratka JPS je odvozena z počátečních písmen
jmen autorů systému a přístroje prof. Jaroszyka, prof. Paluszaka a prof. Sieroně).
Vyrobený přístroj Viofor JPS zahájil novou etapu obecných a klinických výzkumů
biologických efektů a magnetostimulace. Mezi nimi je třeba zvlášť podtrhnout vliv
magnetostimulace na :
• strukturu a funkce biologických blan
• kinetiku enzymatických reakcí
• procesy transkripce a translace
• průchody a synchronizace endogenních biologických rytmů
• procesy volných radikálů
obr. 1 : Procesy geneze radikálů
HOCl = kyselina chlórná
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= hydroxilový radikál
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= oxid dusnatý
OONO = dusičňanový iont
Volné radikály
Volné radikály, která vyvolávají velký zájem badatelů, jsou atomy, molekuly nebo jejich
části schopné samostatné existence a mají jeden nebo více nevázaných elektronů.
přítomnost volného elektronu umožňuje volným radikálům, aby byly velmi reaktivní. Ve
snaze elektronů vázat se s jinými, což může nastat úbytkem nebo přechodem elektronů
z jiných molekul, probíhají vlastní chemické reakce volných radikálů. Přítomnost volného
elektronu ukazuje, že volné radikály mají vlastnosti paramagnetické následkem slabého
přitahování magnetického pole. Volné radikály vznikají v procesech homolitického
rozrušování vazeb nebo následkem přesunu elektronů mezi molekulami chemických
sloučenin. Tyto procesy jsou podmíněny ionizujícími, ultrafialovými, teplotními a
světelnými změnami. Volné radikály mohou vznikat v redukčně-oxidačních reakcích,
reakcích katalýzou některých kovů a /nebo enzymů při vzniku produktů v metabolických
procesech.
Jak již bylo řečeno mají volné radikály jeden nebo více nepárných elektronů, jejichž
kvantový spin může dosáhnout hodnoty – 1/2 nebo + 1/2. Když se setkají dva volné
radikály mohou mít jejich nepárové elektrony tentýž spin, který jsme uvedli jako trojvaznou

konfiguraci nebo protikladný spin jednomocné konfigurace. Mohou přejít prostřednictvím
vnitřního křížového systému (intersystem krossing) do konfigurace jednovazné, která vede
k vznikajícím vazbám mezi nimi. Je zřejmé, že taková schopnost je vlastní též volným
radikálům, které mají nepárové elektrony s opačnými náboji. Vnitřní křížový systém může
být chráněn velmi slabými elektromagnetickými poli. To způsobuje snížení kapacity
křížového systému, což vede ke snížení počtu radikálů přecházejících do jednovazné
konfigurace a zachovávají si současně stejné množství nebo početně narůstají.
Magnetická pole se takto pokládají za činitele, které mohou generovat volné radikály.
Reaktivní formy kyslíku
Z biologického hlediska mají velký význam volné kyslíkové radikály, které vznikají
v živých organismech. Je třeba uvést radikál nadkyslíkový, skupina anionových radikálů a
nejreaktivnější skupina hydroxilová. Tyto tvoří skupinu pod názvem reaktivní formy kyslíku.
Do této skupiny patří též molekulární kyslík jednomocný, ozón (O3), peroxid vodíku (H2O2),
oxid dusnatý (NO), oxid dusičitý (NO2), kyselina dusičná (HONO2) a kyselina chlorná
(HOCl).
Zdroje reaktivních forem kyslíku jsou :
• buněčné dýchací procesy
• katalyzované oxidační reakce
• některé bílkoviny (např. hemoglobin, mioglobin)
• autooxidace nízkomolekulových vazeb (např. adrealiny)
• procesy mikrosomatické hydroxilace některých léků,
též již vzpomenuté změny ionizace, ultrafialové, světelné, ultrazvuky, toxické vazby a ionty
kovů (např. měď).
Reaktivní formy kyslíku vykazují živé buňky. Jejich působením dochází k peroxidaci
buněčných blan, inaktivaci enzymů, poškozování chromozómů, štěpení DNA, změnám
v molekulách bílkovin a uhlovodanů a k řadě jiných škodlivých procesů. V evoluci vytvořily
organismy obranné mechanismy proti působení reaktivních forem kyslíku.
obr. 2 : obranné mechanismy před působením reaktivních forem kyslíku.
peroksydacja lipidów = peroxidace lipidů
zmiatacze wolných rodniów = usměrňovače volných radikálů
Obranné mechanismy
Patří sem neenzymatické obranné mechanismy, k nimž řadíme :
1. Vazby tlumící buzené molekuly (karotenoidy – vitamín A)
2. Antiokysličovadla (glutation, průdušnice, tokoferole – vitamin E, kyselina askorbová –
vitamín C)
3. Usměrňovače volných radikálů (adrenalin, kyseliny močové, mannitolu, glukózy)
4. Enzymatické obranné mechanismy zahrnující dismutaci, katalázu (CAT) a glutatinovou
peroxidázu (Gpx)
obr. 3 : Rovnováha anti-prooxidačních procesů
1. profilaktické a léčebné působení
2. Antioxidanty a prooxidanty
3. Působené vyvolávající nemoce

Oxidační stres
V podmínkách mezi vznikem reaktivních forem kyslíku a jejich znehybněním se
objevuje zpravidla stav rovnováhy. Převaha prooxidačních procesů vyvolává stav
označovaný jako oxidační stres. je to považováno za činitele podílejícího se na vzniku
mnohých nemocí, např. zápalů, nedokrvení – reperfáze, kornatění, cukrovky, nemocí
ústřední nervové soustavy, nervové soustavy, nemocí krve, novotvarů, AIDS, nemocí
autoimunitní a nemocí nakažlivých. Kromě toho se volné radikály podílejí na procesu
apoptózy a stárnutí organismů. Tento seznam určitě není úplný, ale je jen zběžným
výčtem úlohy volných radikálů v patogenezi těchto nemocí a jejich počet je ve skutečnosti
daleko větší.
Volné radikály mají též dobré vlastnosti
Pro úplnou objektivitu je třeba říci,že volné radikály plní i kladné funkce. Uspišují růst
kostí, hojení ran a hlavně mají antibakteriální účinnost. Je zjištěno, že při fagocytóze
značně snižují granulocyty a též monocyty a makrofágy množství kyslíku. Tento jev se
nazývá „dýchací exploze“, v jejímž průběhu uvolňují fagocyty velké množství anionradikálu
nadkysličníkového , jehož dismutace vede k vytváření kyslíku a H2O2 silně antibakteriálně
působících. Granulocyty ………mají ještě jednu zbraň mieloperoxidázu, která okysličí
chlorové ionty na chlornan a ten reaguje s aminy a mění je chloraminy – vazby se silnými
antibakteriálními vlastnostmi. Tomuto systému odpovídá systém granulocitů kyseliny
solné, zvaný též chloroperoxidáza. Ve slině má ochranou funkci vylučovaná slinnými
žlázami a granulocyty mieloperoxidáza, podílející se na vzniku chlornanu a stávající se
radikálem tiokyanatanu.
Vzniká otázka jestli je tedy oxidační stres činitelem vyvolávajícím nemoci a procesy
stárnutí organismu? Je třeba říci ne. V nevelké míře indukuje oxidační stres velké změny
v aktivitě antioxidačních enzymů, což potvrzují plně naše výzkumy o změnách aktivity
dismutáze nadkysličníku , katalázy, glutationové peroxidázy a celkového antioxidačního
stavu u krys, které byly vystaveny v průběhu 7 – 14 dní působení střídavých magnetických
polí (viz. Bulletin Med&Life č. 5). Podobné závěry lze rovněž vyvodit z našich výzkumů o
vlivu magnetostimulace při použití přístroje Viofor JPS na průběh oxidačního stresu
objevujícího se u krys vystavených hypotermii.
Kysličník dusnatý
Vědci se velmi zajímají o radikál oxidu dusnatého ( NO). On vzniká v buňkách střední
blány a plní fyziologickou funkci činitele rozšiřujícího cévy. Nazývá se proto EDRF, což je
výraz pro anglický termín endothelial derivedrelaxing factor. Vedle vlivu na cévní tlak podílí
se NO i na jiných metabolických a regulačních procesech. Jedna z jeho známých úloh je
podíl na rozmnožovací činnosti. Pohlavní stimulace vyvolává vylučování NO, který
budí aktivitu enzymů cyklázy guanylové měnící GTP (guanozinotrojfosforečnan) na cGMP
(cyklický guanozinomonofosforečnan). Ten poslední, nebo-li cGMP ovlivňuje zvýšení
přílivu krve do substancí pohlavních orgánů. Množství přílivu krve a doba překrvení
topořivých tělisek je možné zvýšit zvýšeným množstvím syntetizovaného cGMP
nebo snížením jeho rozpadu. Proces rozpadu probíhá pod vlivem enzymů
fosfodiesterázy, jejíchž činnost lze podržet podáváním tabletek sildenafillu neboli
Viagry (obr. 3). Jinou zajímavostí tohoto typu je polyfenol gossypol – zkoumaný
jako mužský antikoncepční lék, jehož spermatocidní působení může být vyvoláno
reaktivními formami kyslíku vznikajícího při jeho okysličování.

Ethyl alkohol
Chtěli bychom též objasnit úlohu ethyl alkoholu v procesech vzniku reaktivních forem
kyslíku a vyvolávání oxidačního stresu. Alkohol je opravdovým usměrňovačem radikálu
peroxidu vodíku. V průběhu jeho metabolismu vzniká značné množství jiných reaktivních
forem kyslíku určujících toxicitu ethanolu. Při přípitcích mějme proto na paměti, že je třeba
jejich množství i obsah omezit a věnujme pozornost jakosti nápojů, aby se splnilo známé
„Na zdraví“.

