
Fizjoterapia w praktyce.

Jak pomóc koniowi w zaciszu własnej stajni, cz.3

TERAPIA POLEM MAGNETYCZNYM.

Trochę historii.

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. 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 człekokształtnych

również  znajdują  się  mikroskopijne  receptory  zawierające  fragmenty  minerału

magnetytu.

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) oraz Paracelsus (XVI wiek). W XVIII

wieku miały miejsce odkrycia dotyczące magnetyzmu i elektryczności sformuło-

wane jako podstawowe prawa fizyki Faradaya (1831 r.) i Maxwella (1865 r.). 

Odkrycia te stały się  podstawą do prowadzenia badań dotyczących oddziały

wania pól elektromagnetycznych na organizmy żywe. 
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Zasada  działania:  Wszystkie  żywe  komórki  obdarzone  są  potencjałami  elektry-

cznymi,  podlegają  więc  wpływom  działających  na  nie  pól  magnetycznych.  

W  generatorach  pola  magnetycznego  prąd  przepływający  pulsacyjnie  przez

przewodnik  powoduje  powstanie  pulsacyjnego  pola  elektromagnetycznego.

Zjawisko to ma miejsce między innymi dzięki poruszającym się ładunkom elektry-

cznym i szybko zmieniającym się polom elektrycznym. Powstałe pole magnetyczne

posiada w każdym miejscu w przestrzeni określony zwrot i wielkość. Właściwość ta

jest  przedstawiana  za  pomocą  linii  sił  pola,  których  gęstość  jest  określona  w

gaussach lub teslach (nowa jednostka). W zależności od natężenia i aparatu, fale

pola magnetycznego przenikają całkowicie przez wszystkie organizmy, zarówno

ludzi, jak i zwierząt. Poszczególne tkanki w organizmach wykazują zróżnicowane  

z nim oddziaływanie. Te, które przyciągają fale magnetyczne tzw. paramagnetyki

powodują ich zogniskowanie i zwiększają siłę działania. Pozostałe tzw. diamagne-

tyki rozpraszają pole magnetyczne i tym samym osłabiają jego efekt. 

Struktura jądra komórkowego, cytoplazmy i  błony komórkowej jest w zasa-

dzie we wszystkich komórkach identyczna. Komórki wykorzystują energię, potrze-

bną do procesów wymiany substancji przemiany materii, skumulowaną w składni-

kach odżywczych i  tlenie, które przenikają przez  błonę komórkową do wnętrza

komórki,  a  następnie  już  w  zmienionej  formie  jako  odpadki  wydalane  są  na

zewnątrz.  Błona  komórkowa  jest  elektrycznie  naładowana  i  posiada  swój

charakterystyczny potencjał. Potencjał ten ulega zmianie we wszystkich stanach

patologicznych komórki. Jest oczywistym, że poprzez zastosowanie pola magne-

tycznego  istnieje  możliwość  wpłynięcia  na  zmieniony  ładunek  elektryczny

uszkodzonej komórki, a tym samym uruchomienie procesów jej naprawy. 

W pierwszej fazie, po zastosowaniu terapii,  pole magnetyczne oddziałując

na organizm wpływa między innymi na poprawę transportu tlenu przez komórki

krwi, rozszerza naczynia krwionośne, zmniejsza napięcie śródbłonka naczyniowego,
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przyczyniając się do lepszej wymiany jonowej, miejscowo podwyższa temperaturę,

co zwiększa tempo procesów naprawczych. Gdy dochodzi do uporządkowania

zaburzonych  procesów,  następuje  faza  poprawy,  czyli  podniesienie  witalności

organizmu poprzez dostarczenie mu dodatkowej dawki energii, co w konsekwencji

korzystnie wpływa na wzrost odporności na choroby, a także na zmęczenie. 

Znane  są  dwa  rodzaje  leczniczego  zastosowania  magnetoterapii:  stałym

polem magnetycznym i zmiennym polem magnetycznym. W pierwszym przypadku

wykorzystuje się magnesy wytwarzające stałe pole magnetyczne. W drugim zaś

zamiast magnesów wykorzystuje się cewki podłączone do aparatu zasilającego,

wytwarzające pulsacyjne pole magnetyczne. Cewki te umieszczone są w specja-

lnych derkach lub w kamaszach na kończyny, które zakłada się na konia na czas

trwania  zabiegu.  Działanie  impulsowego  pola  magnetycznego  jest  znacznie

silniejsze niż stałego pola, dlatego też bardzo istotnym elementem w terapii  jest

dobór odpowiednich parametrów (natężenia, częstotliwości i czasu trwania emisji)

pola magnetycznego. 

Działania magnetoterapii:

• przeciwzapalne, 

• przeciwbólowe, 

• przeciwobrzękowe, 

• przyspiesza zrost kostny, ścięgnowy,

• w leczeniu chorób zwyrodnieniowych stawów kończyn i kręgosłupa,

• w zwalczaniu bólu kręgosłupa,

• przyspiesza gojenie się ran, 

• stymuluje krążenie obwodowe, 

• lepsze zaopatrzenie tkanek w tlen i efektywniejsze jego wykorzystanie,

• przyśpiesza resorpcję krwiaków i obrzęków pourazowych. 
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• wywołuje reakcje biochemiczne i reakcje przebiegające z udziałem enzy-

mów i hormonów, 

• polepsza metabolizm tkanki nerwowej szczególnie w ośrodkowym układzie

nerwowym poprzez zmniejszanie napięcia naczyń mózgowych, 

• hamuje procesy destrukcyjne i pobudzające reaktywność immunologiczną

ustroju w przypadku zmian degeneracyjnych i zapalnych, 

• podczas  trwania  wzmożonego  wysiłku  fizycznego  jako  zabieg  przygo-

towujący  przed lub  regenerujący  po  określonej  aktywności  fizycznej  (np.

zawodach).

Do przeciwwskazań należą: 

ciąża, choroba nowotworowa, ciężkie infekcje pochodzenia wirusowego, bakte-

ryjnego i grzybiczego, obecność elektronicznych implantów.

U koni zastosowanie pola magnetycznego możemy znaleźć w: 

derkach  i  kapturach  magnetycznych,  czaprakach  magnetycznych,  ochrania-

czach, kaloszach.

Derki magnetyczne:  Wielu praktyków z powodzeniem stosuje derki magnetyczne

jako terapię wspomagającą przy bolesności mięśni u koni. W stanach zapalnych 

i  zwyrodnieniowych  w  obrębie  stawów  kręgosłupa,  w  odcinkach  szyjnym  

i  piersiowo-lędźwiowym  (częste  choroby   starszych  oraz  koni  w  intensywnym

treningu sportowym). Przy regularnym stosowaniu pola magnetycznego obserwuje

się  zmniejszenie  objawów  bólowych,  pozwala  to  na  ograniczenie  stosowania

środków przeciwzapalnych i przeciwbólowych.

Jako dalsze profilaktyczne zastosowanie zaleca się zastosowanie pola magnety-

cznego po leczeniu kontuzji. Łączenie ze sobą terapii polem magnetycznym oraz

odpowiedniej rehabilitacji ruchowej przynosi bardzo dobre efekty lecznicze, gdyż

jak  wiemy  głównym  kryterium  działania  i  skuteczności  terapii  polem  magnety-

Copyright 2016 © Fizjoterapia Zwierząt mgr inż. Malina Brzozowska



cznym  jest  poprawienie  ukrwienia  tkanek w obrębie  działania  pola.  Nie  ulega

jednak wątpliwości,  że bardzo korzystny  wpływ na funkcjonowanie,  szczególnie

układu mięśniowo-szkieletowego, a przede wszystkim regenerację „sił” po dużych

wysiłkach  i  w  czasie  zawodów  ma  profilaktyczne  stosowanie  tego  rodzaju

fizjoterapii.

Nowoczesne urządzenia derkowe wyposażone są w sterownik mikroprocesorowy

oraz  wzbogacone  są  o  dodatkowe  funkcje,  np.:  funkcje  masażu.  Należy

podkreślić, że derki magnetyczne są dobrze tolerowane nawet przez niespokojne,

nerwowe konie i znakomicie spełniają rolę pomocniczą w profilaktyce i leczeniu

schorzeń układu ruchu u koni.

Czapraki magnetyczne:  W tych czaprakach  w specjalnych tunelach, umiejsco-

wionych wzdłuż  linii  grzbietu,  zastosowano  neodymowe biostymulatory  magne-

tyczne. Mają one na celu poprawić elastyczność grzbietu wpływając na najwięk-

sze  partie  mięśniowe podczas  aktywności,   (musculus  latissimus  dorsi,  musculus

longissimus  dorsi).  Producenci  proponują  modele  dla  wszystkich  dyscyplin

sportowych  (skokowy,  ujeżdżeniowy,  WKKW),  różniące  się  krojem  i  umiejsco-

wieniem podszycia. 

Ochraniacze magnetyczne:  Ochraniacze idealne do użytku przed i po treningu.

Utrzymuje nogi suche i ciepłe, dzięki magnetycznym wkładkom pobudza krążenie

krwi,  co  wspiera  regenerację  ścięgien  i  całego  aparatu  ruchu  oraz  ogranicza

możliwość  tworzenia  się  obrzęków.  Uśmierza  ból,  daje  dużą  ulgę,  przyspiesza

proces odnowy, przyspiesza eliminowanie toksyn, przygotowuje mięśnie i ścięgna

do wysiłku.  

Kalosze magnetyczne:  dzięki  magnesom zawartym w kaloszkach wspomagamy

zdrowotność kopyta. Polepszamy jego ukrwienie, a co za tym idzie lepsze odży-

wienie i dotlenienie. Niezastąpione przy wszelkich problemach z koronką kopyta, 

z puszką kopytową czy ze ścianą rogową. Jak również przy problemach z trzeszcz-

kami czy innymi strukturami kostno-stawowymi w kopycie.
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