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1. WSTĘP
Współcześnie prowadzi się wiele badań mających na celu wyjaśnienie
oddziaływania zmiennych pól magnetycznych na człowieka. Wiele z tych
badań, to badania ultrastrukturalne oraz badania doświadczalne.
Dynamika tych badań wynika z rozwoju medycyny fizykalnej, będącej
aktualnie jakby nowym odkryciem współczesnej kliniki. Wynika to
z możliwości wykorzystania oddziaływania metod fizykalnych w różnych
klasycznych

dyscyplinach

medycznych,

do

których

należą ortopedia

i traumatologia, medycyna sportowa, chirurgia oraz reumatologia.
Zainteresowanych i zaangażowanych tą tematyką jest wiele znaczących
ośrodków naukowych, oraz różnych fundacji między innymi takich jak:
Biomagnetic Research Foundation przy Uniwersytecie Evanston (USA),
Agency
Hydrographic Center w Waszyngtonie, czy wreszcie American Food and Drug
Administration

(USA)

i

NASA(National

Aeronautics

and

Space

Administration)
(5, 8, 47, 57, 77, 79.
Zawiłe czynniki współzależności molekularnych, trudne nieraz do
rozwiązania

przy

pomocy

dotychczas

stosowanego

instrumentarium

badawczego, pobudzają inicjatywę naukowców do ciągłego poszukiwania
rozwiązań w różnych działach biofizyki, biologii, biochemii, patomorfologii
i tym podobnych dziedzinach nauki (21, 23, 30, 77, 79, 81).
Taki kierunek działania badaczy różnych specjalności naukowych
jest konieczny, powinien być zachowany, kontynuowany i rozbudowywany dla
wyjaśnienia

wątpliwości

dotyczących

zbadania

istoty

działania

pola

magnetycznego (3, 4, 5, 6, 8).
Ostatnie lata charakteryzują się dynamicznym rozwojem badania
wpływu pola magnetycznego na otaczające je struktury żywe.
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Dotyczy to zarówno roślin jak i zwierząt (2, 3, 30, 37, 46, 55, 58, 71, 73, 76).
W szczególny jednak sposób okres ten charakteryzuje się rozwojem
badań eksperymentalnych i klinicznych, mających wskazać możliwości
wykorzystania pola magnetycznego dla dobra i zdrowia człowieka (20, 41, 44,
45, 50, 74).
Nie powinno się jednak pomijać spostrzeżeń istoty problemów
wynikających z samego faktu obecności

pola geomagnetycznego (PGM),

które jest uniwersalnym, niepostrzeganym czynnikiem koordynującym
wszelkie reakcje biofizyczne i biochemiczne ustroju (27, 78).
Dane literaturowe, z ostatnich lat pozwalają jednak zaszeregować
określone podstawowe mechanizmy (1, 3, 4, 10, 30-36, 72), względnie
hipotetyczne przypuszczenia dotyczące oddziaływania pola magnetycznego na
organizmy żywe jako:
• oddziaływanie

na

nieskompensowane

spiny

magnetyczne

(impulsy

obrotowe wokół własnej osi) pierwiastków paramagnetycznych, będących
składnikami koenzymów, oraz grup prostetycznych enzymów (6),
• przemieszczanie poruszających się ładunków elektrycznych, tworzących
w organizmie prądy biologiczne jako efekt Halla, będący konsekwencją
działania siły Lorentza (siła z jaką pole magnetyczne działa na poruszającą
się cząsteczkę naładowaną),
• zmianę stanu kryształów i błon plazmatycznych zewnątrzkomórkowych, jak
i struktur błoniastych wewnątrzkomórkowych, których warstwy mają
charakter ciekłokrystaliczny (37-40, 49, 53, 54, 60),
• indukowanie

w

elektrolitycznych

strukturach

komórkowych

różnic

potencjałów przemieszczających się jonów (7, 9, 51, 52),
• zmiany właściwości fizykochemicznych wody (lepkość i napięcie
powierzchniowe),

najpospolitszego
2

rozpuszczalnika,

a

równocześnie

najbardziej idealnego półprzewodnika, o wyjątkowych właściwościach
rekombinacji

protonów

i

elektronów

pod

wpływem

pola

elektromagnetycznego (5, 27),
• modyfikację procesów depolaryzacji błon komórkowych, wykorzystujących
ich własny automatyzm (komórki nerwowe)(7, 28, 40).
Dane kliniczne (7, 12, 16, 24, 72, 73, 74, 77) oparte o szczegółowe
i wnikliwe badania laboratoryjne, dobrze udokumentowane w piśmiennictwie
naukowym , dotyczące efektów działania pola magnetycznego wyrażają się:
• zwiększeniem procesów oksydo-redukcyjnych w mitochondriach (1, 2, 36),
• pobudzeniem syntezy białek, oraz przyśpieszeniem podziałów
komórkowych prowadzących do intensyfikacji procesów regeneracji
tkankowej (18, 19, 20, 25, 26, 63, 70),
• pobudzeniem angiogenezy (80),
• działaniem przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym (41, 56),
• działaniem przeciwbólowym przy udziale endogennego układu opiatowego
(56, 67),
• zmianami właściwości reologicznych krwi (16),
• wpływem na aktywność hormonalną i enzymatyczną, wynikającą nieraz
z konieczności rozszerzenia kanałów wapniowych błon komórkowych
(9, 10, 46, 68).
Pola magnetyczne stosowane są także w technice na użytek
wkomponowania ich w przedmioty codziennego użytku. Od lat znane są
właściwości oddziaływania pola magnetycznego na systemy hydrauliczne,
w których powoduje ono zmniejszanie się osadu w układzie rur przesyłowych.
W technologiach związanych z płynnymi nośnikami energii (benzyny)
powoduje ich bardziej ekonomiczne spalanie.
3

Przyjmując, że wpływ pola magnetycznego jest niezaprzeczalny
w różnych obszarach naszego życia, szczególnie istotne wydaje się znalezienie
odpowiedzi na pytanie, na ile woda zmieniająca swoje właściwości
fizykochemiczne pod wpływem pola magnetycznego oddziaływuje na
organizmy żywe.
Woda, stanowiąca 70% masy ciała jest w różny sposób związana
strukturalnie, jest odpowiedzialna za wszystkie procesy biochemiczne toczące
się na obszarze komórki, tkanki i narządów całego organizmu.
Szczególnie istotne jest zbadanie, na ile woda, która stosowana przez
dłuższy czas jako jedyne źródło płynów wymienia niejako cały zasób wodny,
zmienionymi

właściwościami

fizykochemicznymi

pod

wpływem

pola

magnetycznego oddziaływuje na żywy organizm.
Z piśmiennictwa (27, 69, 77, 78)

wiadomo, że woda poddana

działaniu pola magnetycznego wywołuje określone efekty biologiczne,
polegające np. na przyśpieszeniu wzrostu roślin, oraz korzystniejszym rozwoju
organizmów jednokomórkowych (75). Te dane pozwalają na wysunięcie
przypuszczenia, że obserwowane i opisywane efekty działania pola
magnetycznego u człowieka mogą zależeć w szczególny sposób od jego
wpływu na wszechobecną w organizmie wodę. Wiadomo jednak również z
badań prowadzonych na zwierzętach laboratoryjnych, że ekranizowanie ich
od pola geomagnetycznego (PMG) doprowadza do

daleko idących zmian

destrukcyjno-strukturalnych (79).
W dostępnym piśmiennictwie (70, 72) poświęconym tematyce
oddziaływania tego pola na człowieka brak jest danych potwierdzających lub
zaprzeczających, czy woda poddana magnetyzacji jest korzystna lub
niekorzystna dla zdrowia człowieka.

4

Odpowiedzi na tak ważne pytanie do tej pory nie uzyskano. Wynika
to z wielu czynników, między innymi z trudności utworzenia losowo dobranej
(randomizowanej) grupy osób pijących wodę poddaną działaniu pola
magnetycznego, u której wykonano by badania wyjaśniające ten problem.
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2. ZAŁOŻENIA I CEL PRACY
Do tej pory brak jednoznacznej odpowiedzi, jaki jest mechanizm
oddziaływania pól magnetycznych powodujących pozytywne efekty w
leczeniu niektórych schorzeń. Wykazano jednak, że pola magnetyczne
przyspieszają gojenie się ran, do których należą także oparzenia. Mają wpływ
na grę naczyniową powodując efekt wazodylatacyjny, a także wpływają
korzystnie na procesy osteosyntezy, zwłaszcza w przypadku opóźnionych
zrostów kostnych, bądź stawów rzekomych .
Nie można wykluczyć, że przyczyną tych efektów na poziomie
molekularnym może być, oprócz działania siły Lorentza, efektu Halla, a także
oddziaływania pola z diamagnetycznymi molekułami i paramagnetycznymi
atomami,

oddziaływanie

na

tkanki,

wody

poddanej

działaniu

pola

Wyjaśnienie działania wody, poddanej uprzednio ekspozycji

pola

magnetycznycznego.

magnetycznego na organizm żywy jest też ważne, ponieważ w wielu
systemach wodnych dostarczających wodę pitną do mieszkań istnieją i
używane są

magnetyzery. Magnetyzery te, to układy stałych magnesów

generujących pola magnetyczne, oddziaływujące na przepływającą przez ich
okolicę wodę.
Obydwa te czynniki wpłynęły na próbę odpowiedzi na pytanie, jak
ogólnoustrojowe działanie wody, poddanej ekspozycji pola magnetycznego,
wpływa na stan tkanek i narządów.
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Narządem najbardziej aktywnym w przemianach metabolicznych jest
wątroba. W związku z tym postawiłem sobie jako cel główny pracy odpowiedź
na pytanie:
-

jak woda poddana uprzednio działaniu pola magnetycznego wpływa
na procesy zachodzące w komórce wątrobowej

Aby zrealizować cel główny pracy, wyznaczyłem sobie następujące cele
cząstkowe:
-

określenie

zmian

morfologiczno-ultrastrukturalnych

w

hepatocytach szczurów, u których stosowano wodę poddaną
działaniu pola magnetycznego
-

analizę u tych zwierząt wybranych parametrów biochemicznych
będących odzwierciedleniem czynności wątroby.
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3. MATERIAŁ I METODYKA
A) MATERIAŁ
Badania na zwierzętach przeprowadzono po uzyskaniu

zgody

Uczelnianej Komisji Etyki ds. Doświadczeń na Zwierzętach Śląskiej Akademii
Medycznej w Katowicach.
Szczury rasy Spraque Dawlej pochodziły z hodowli Centralnej
Zwierzętarni

Śląskiej

Akademii

Medycznej

w

Katowicach

Ligocie,

prowadzonej przez Prof. dr hab. A. Stojko.
Do badań użyto 30 dojrzałych płciowo samców o ciężarze ciała 250g
(±20). Utrzymywano je w standardowych warunkach laboratoryjnych.
Temperatura pomieszczenia wynosiła 20-22 °C, oświetlenie zmieniano w
cyklu dwunastogodzinnym (700-1900 faza jasna, 1900- 700 faza ciemna).
Zwierzęta karmiono standaryzowaną paszą typu Murigran.
Grupa kontrolna:

15 szczurów - otrzymywało wodę pitną pochodzącą
z normalnej instalacji wodociągowej w dowolnej
ilości.

Grupa badana:

15 szczurów - otrzymywało wodę również w
dowolnej ilości, którą uprzednio poddano działaniu
pola magnetycznego (wg opisu zawartego w części
"aparatura").
Grupa ta dzieliła się na podgrupy po 5 zwierząt,
pojone wodą po przepływie w polu magnetycznym
o strumieniu rozproszonym, co powoduje zmianę
czasu relaksacji magnetycznej wody, jej lepkości oraz
napięcia powierzchniowego.
Grupa I - 6 dni pojenia
Grupa II - 10 dni pojenia
Grupa III - 14 dni pojenia.
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B) APARATURA
Woda bieżąca z normalnej instalacji wodociągowej o temperaturze
poniżej 30°C i przepływie nie mniejszym niż 0,5 m/sek została poddana
magnetyzacji w specjalnie skonstruowanym urządzeniu zwanym RAM
(rurowy aparat magnetyczny), którego włąścicielem jest firma Feniks.
Urządzenie jest opatentowane numerem patentowym 155856 (rys. 1).
Wspomniane

urządzenie

do

magnetyzacji

cieczy

zawiera

stos

magnetyczny w elemencie rurowym, składającym się z magnesów stałych
spiekanego anizotropowego ferrytu baru lub strontu o gęstości energii nie
mniejszej niż 26 kJ/m3 i natężeniu pola magnetycznego nie mniejszym niż 150
kA/m., oraz niemagnetyzowanych krążków ferrytowych baru lub strontu
mającego pozostałość magnetyzmu równa połowie magnetyzacji nasycenia
i wynoszącą odpowiednio nie mniej niż 420 m T i 210 mT.
Użyta do prowadzonych badań aparatura zawiera stos magnetyczny,
który pozwala uzyskać efekt rozproszenia strumienia magnetycznego, w
wyniku czego w przepływającej przez RAM wodzie wydłuża się czas
relaksacji magnetycznej (czas potrzebny cząsteczce wody do obrotu wokół
własnej osi) zmieniając w konsekwencji parametry lepkości i napiecia
powierzchniowego wypływającej wody.
Czas relaksacji magnetycznej dla zwykłej wody, wody po przepływie
przez RAM i wody zdemineralizowanej wynosi odpowiednio: 1100 µsek, 1300
µsek i 1500 µsek (wyniki uzyskane w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie).
Lepkość wody destylowanej i wody po przejściu przez RAM wynosi
odpowiednio: 262,69 sek i 243,84 sek (pomiary wykonano w Laboratorium
Elektrowni Rybnik przy użyciu Viskozymetru kapilarnego typu Tamson
TV-2000 AKV)
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Należy zaznaczyć, że zastosowanie do doświadczenia rurowego aparatu
magnetycznego (RAM) do magnetyzacji wody pitnej podawanej zwierzętom
traktować należy jako unikalne. Nie znalazłem w dostępnym piśmiennictwie
opisu zbliżonych lub podobnych badań.
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Rys.
A - odcinek rury stalowej
B - stos magnetyczny składający się z krążków ferrytowych i magnesów
stałych.
C - stalowa kształtka centrująca stos magnetyczny i obudowę
D - charakterystyka pola magnetycznego
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C) BADANIA MORFOLOGICZNE

Szczurom zarówno kontrolnym jak i grup badanych pobierano
w znieczuleniu ogólnym (podano dootrzewnowo 2,5% roztwór thiopentalu
w dawce 40 mg/kg ciężaru ciała) wycinki wątroby z lewego płata. Wycinek
tkankowy przeznaczony do badań morfologicznych natychmiast wkładano do
zimnego płynu utrwalającego (3% glutaraldehyd zbuforowany, buforem
kakodylowym o pH 7,2), w którym pozostawał

przez 2 godziny w

temperaturze 4 °C. Następnie płukano go dwukrotnie (po 12 godzin) w buforze
kakodylowym. Wtórnie utrwalano wycinki przez dwie godziny w temperaturze
4°C w 1% roztworze czterotlenku osmu (0S04) zbuforowanym buforem
kakodylowym o pH 7,2.
Rutynowe odwodnienie tkanek we wzrastającym szeregu alkoholowym
zakończono tlenkiem propylenu, po czym próbki tkankowe zatopiono w
mieszaninie epoksydowej - Eponu 812 i polimeryzowano w kapsułkach
żelatynowych w temperaturze cieplarki przez 36 godzin (po 12 godzin w 36°,
42° i 60 °C).
Bloczki eponowe krojono ultramikrotomem firmy Reichert (Oum-3) na
skrawki półcienkie grubości 0,5-1 µm., które nałożone na szkiełka
podstawowe, barwiono wodnym roztworem błękitu toluidyny. Preparaty te
służyły do obserwacji w mikroskopie świetlnym, oraz uzyskania dokumentacji
histomorfologicznej. Służyły również do lokalizacji i ustalenia miejsca do
skrawania ultracienkiego.
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Skrawki ultracieńkie o grubości 0,05 µm nakładano na siatki miedziane
(300 mesh) i kontrastowano roztworami octanu uranylu i cytrynianu ołowiu
(52). Obserwacje ultrastruktury materiału tkankowego i dokumentację
fotograficzną wykonano w mikroskopie elektronowym JEM 100CX - firmy
JEOL.
Badania przeprowadzono w pracowni mikroskopii

elektronowej

Katedry
Histologii i Embriologii w

Zabrzu, Śląskiej

w Katowicach.
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Akademii

Medycznej

D) BADANIA BIOCHEMICZNE
W homogenatach tkanki wątrobowej pobranej równocześnie z
wycinkami do badań morfologicznych, uzyskanych od zwierząt grupy
kontrolnej jak i grup badanych, określono stężenie następujących enzymów w
IU/g białka:
a) dehydrogenazy glutaminianowej

-

GLDH - (EC1.4.1.2)

b) dehydrogenazy jabłczanowej

-

MDH - (EC 1.1.1.3.7.)

c) dehydrogenazy mleczanowej

-

LDH - (EC 1.1.1.27)

d) aminotransferazy alaninowej

-

AIAT - (EC 2.6.1.2)

Badania przeprowadzono w Katedrze i Zakładzie Biochemii Śląskiej
Akademii Medycznej w Zabrzu.

E) ANALIZA STATYSTYCZNA.
Analizę
standardowego,

statystyczną,
oraz

błędu

obliczenia

wartości

statystycznego

średniej,

średniej

odchylenia

przeprowadzono

wykorzystując arkusz statystyczny STATGRAPHICS-Plus (version 7 for
DOS). Z uwagi na małą liczebność prób (n=5) i brak założeń w rozkładzie
normalnym do porównania średnich użyto testu U Mann'a- Whitney'a. Za
statystycznie istotny przyjęto poziom =p.(a)<O,O5.
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4. WYNIKI BADAŃ.

A) MORFOLOGICZNO-ULTRASTRUKTURALNYCH
:
GRUPA KONTROLNA

ZDJĘCIA 1-8

I GRUPA BADANA

ZDJĘCIA 9-12

II GRUPA BADANA

ZDJĘCIA 13-16

15

III GRUPA BADANA

ZDJĘCIA 17-20

Grupa kontrolna (mikroskop świetlny)
Ryc. 1

Mikrofotografia przedstawia fragment gronka wątrobowego (Istrefa) szczura kontrolnego. Hepatocyty wykazują prawidłową
budowę z centralnie ułożonymi jądrami, w niektórych dobrze
widoczne są jąderka. Pomiędzy beleczkami wątrobowymi
widoczne są sinusoidy (S).
Powiększenie imersyjne – 1000x

Ryc. 2

Fragment tkanki wątrobowej z okolicy żyły środkowej (cv)
zbieżny, skierowany na żyłę środkową układ beleczek
wątrobowych, hepatocyty o prawidłowej strukturze.
Powiększenie 250x

Mikrofotografie przedstawiają preparaty skrawków półcienkich uzyskanych w
ultramikrotomie (grubość 0,5-1µ) barwione roztworem błękitu toluidyny.
16

Grupa kontrolna (mikroskop świetlny)
Ryc.3

Fragment tkanki wątrobowej szczura grupy kontrolnej z okolicy
I strefy gronka wątrobowego. Hepatocyty o prawidłowej budowie,
niektóre naczynia zatokowe (S) nieznacznie poszerzone.
Powiększenie imersyjne – 1000x

Ryc.4

Fragment tkanki wątrobowej szczura grupy kontrolnej z okolicy
przestrzeni okołobramnej z widoczną triadą wątrobową (trw),
strzałka wskazuje przewodzik żółciowy. S – naczynie zatokowe.
Powiększenie imersyjne – 1000x

Mikrofotografie przedstawiają preparaty skrawków półcienkich uzyskanych
w ultramikrotomie (grubość 0,5-1µ) barwione roztworem błękitu toluidyny.
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Grupa kontrolna (mikroskop elektronowy)
Ryc. 5 Fragment komórki wątrobowej I strefy gronka. Widoczny jest
wycinek jądra komórkowego (Nu) o regularnym przebiegu błony
jądrowej w karioplazmie widoczne jąderko o strukturze ziarnistowłóknistej oraz obwodowo zlokalizowana chromatyna jądrowa.
Mitochondria (m) kształtu owalnego bądź okrągłego wykazują
prawidłową budowę. W cytoplazmie podstawowej widoczne nieliczne
skupiska sieci endoplazmatycznej szorstkiej (rer), nieliczne ziarna
glikogenu zlokalizowane w pobliżu sieci endoplazmatycznej gładkiej
(ser). W sąsiedztwie kanalika żółciowego (bc) i przestrzeni
międzykomórkowej (is) widoczne błoniaste struktury aparatu
Golgiego (Ga).
Powiększenie ostateczne 16 250x
Ryc. 6 Fragmenty dwóch hepatocytów przyległych do naczynia zatokowego.
Przestrzenie Dissego (Ds) wypełnione licznymi mikrokosmkami
powierzchni zatokowej komórek wątrobowych. Komórka BrowiczaKupfera (Kc) wypustką cytoplazmatyczną przedziela światło naczynia
zatokowego. W cytoplazmie podstawowej występują owalne lub
okrągłe mitochondria (m) oraz ziarnistości glikogenu (gl).
Powiększenie ostateczne 16 250x.
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Grupa kontrolna (mikroskop elektronowy)
Ryc. 7

Fragmenty dwóch komórek wątrobowych stykających się
powierzchniami kanalikowymi. W centrum mikrofotografii
widoczny jest kanalik żółciowy (cb) tworzący biegun
wydzielniczy komórek wątrobowych. W jego sąsiedztwie, w
cytoplazmie podstawowej występują liczne lizosomy (li), różnej
wielkości mitochondra (m) o prawidłowej budowie, nieliczne
spłaszczone kanaliki sieci endoplazmatycznej szorstkiej (rer) i
fragmenty aparatu Golgiego (ga), oraz ziarnistości glikogenu (gl).
Powiększenie ostateczne 16 250x.

Ryc. 8

Elektronogram przedstawia powierzchnię zatokową hepatocytu z
komórką Browicza-Kupfera (Kc). Do przestrzeni Dissego (Ds)
wnikają mikrokosmki. W cytoplazmie komóki Browicza-Kupfera
liczne lizosomy (li). W obrębie cytoplazmy podstawowej komórek
wątrobowych widoczne są różnej wielkości mitochondria (m),
ziarnistości glikogenu (gl) i fragmenty aparatu Golgiego (Ga).
Powiększenie ostateczne 16 250x.
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Grupa I po 6 dniach (mikroskop elektronowy)
Ryc. 9 Elektronogram przedstawia fragmenty dwóch komórek wątrobowych
stykających się powierzchniami kanalikowymi. Wzdłuż ich przebiegu
widoczny jest kanalik żółciowy (bc) z mikrokosmkami. W cytoplazmie
podstawowej komórek wątrobowych w pobliżu kanalika żółciowego
obserwuje się fragmenty aparatu Golgiego (Ga) , struktury lizosomalne
(li), różnej wielkości mitochondria (m), spłaszczone woreczki sieci
endoplazmatycznej szorstkiej (rer) i kanaliki sieci endoplazmatycznej
gładkiej (ser), oraz ziarna glikogenu (gl). Jądro komórkowe (Nu)
otoczone podwójną błoną jądrową o regularnym przebiegu wykazuje
rozrzucone w całej karioplazmie skupiska heterochromatyny.
Powiększenie ostateczne 16 250x.
Ryc. 10 Fragment cytoplazmy hepatocytu z licznymi stosami spłaszczonych
kanalików sieci endoplazmatycznej szorstkiej (rer). Mitochondria (m)
mimo różnej wielkości wykazują prawidłową budowę.
W pobliżu skupisk sieci endoplazmatycznej gładkiej (ser) spotyka się
nieliczne ziarna glikogenu.
Powiększenie ostateczne 16 250x.
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Grupa I po 6 dniach (mikroskop elektronowy)
Ryc. 11

Fragment cytoplazmy komórki wątrobowej szczura badanego.
W okolicy przyjądrowej (Nu) widoczne skupiska sieci
endoplazmatycznej szorstkiej (rer), liczne, różnej wielkości
mitochondria (m) o prawidłowej strukturze. W obszarze sieci
endoplazmatycznej gładkiej (ser) widoczne ziarnistości glikogenu.
U dołu mikrofografi przebiega przestrzeń międzykomórkowa (is).
Powiększenie ostateczne 16 250x.

Ryc. 12

Podobny fragment cytoplazmy komórki wątrobowej szczura
badanego I grupy z licznymi mitochondriami (m) skupiskami
spłaszczonych kanalików sieci endoplazmatycznej szorstkiej (rer).
W górnej części fotogramu widoczna przestrzeń
międzykomórkowa (is).
Powiększenie ostateczne 16 250x.
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Grupa II po 10 dniach (mikroskop elektronowy)
Ryc. 13

Cytoplazma hepatocytu z powierzchnią zatokową (Ds) . Fragment
jądra z wyraźnie brzeżnie zlokalizowaną chromatyną jądrową
(Nu). Mitochondria (m) owalne bądź okrągłe wykazują
prawidłową ultrastrukturę. Uwagę zwracają liczne stosy sieci
endoplazmatycznej szorstkiej (rer). Ga – fragment aparatu
Golgiego – diktiosom.
Powiększnie ostateczne 16 250x.

Ryc. 14

Fragment cytoplazmy hepatocytu z okolicy przyjądrowej (Nu).
Widoczne są liczne skupiska sieci endoplazmatycznej szorstkiej
(rer). Różnej wielkości mitochondria (m) wykazują prawidłową
budowę ultrastrukturalną. W sąsiedztwie aparatu Golgiego (Ga)
obserwuje się pęcherzyki lizosomalne (li). W cytoplazmie
podstawowej rozrzucone ziarnistości glikogenu (gl).
Powiększenie ostateczne 16 250x.
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Grupa II po 10 dniach (mikroskop elektronowy)
Ryc. 15 Fragment cytoplazmy hepatocytu z powierzchnią zatokową. U dołu
elektronogramu widoczna komórka Browicza-Kupfera (Kc) z jądrem
(Nu) z wyraźnie brzeżnie nagromadzoną heterochromatyną, również
brzeżnie ułożonym jąderkiem. w karioplazmie. W cytoplazmie
podstawowej komórki Kc pojedyncze lizosomy pierwotne. Do
przestrzeni Dissego (Ds) sterczą wypustki hepatocytów. W
cytoplazmie tych komórek obserwuje się prawidłowo ukształtowane
mitochondria (m), skupiska sieci endoplaznmatycznej szorstkiej (rer),
a w pobliżu kanalika żółciowego (bc) lizosomy pierwotne (li).
Powiększenie ostateczne 16 250x.
Ryc. 16 Elektronogram przedstawia fragmenty cytoplazmy komóek
wątrobowych sąsiadujących z kanalikiem żółciowym (bc). Widoczne
są wzmocnienia desmosomalne (ic). Do światła kanalika żółciowego
sterczą mikrokosmki. Mitochondria (m) wykazują prawidłową
budowę.
W pobliżu aparatu Golgiego (Ga) widoczne są lizosomy pierwotne
(li).
W cytoplazmie podstawowej obserwuje się nieliczne ziarnistości
glikogenu (gl)
Powiększenie ostateczne 16 250x.
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Grupa III po 14 dniach (mikroskop elektronowy)
Ryc. 17 Fragment przyjądrowy cytoplazmy hepatocytu szczura III grupy
badanej. Jądro komórkowe (Nu) o prawidłowych obrysach i brzeżnej
lokalizacji jąderka wykazuje skupiska heterochromatyny zarówno
brzeżnie zlokalizowanej jak również rozrzuconej w obrębie
karioplazmy. W pobliżu jądra obserwuje się duże skupiska sieci
endoplazmatycznej szorstkiej (rer) jak i pęcherzyki sieci
endoplazmatycznej gładkiej (ser), którym towarzyszą liczne
ziarnistości glikogenu (gl). Mitochondria (m) wykazują prawidłową
budowę.
Powiększenie ostateczne 16 250x.
Ryc. 18 Mikrofotografia przedstawia przekrój przez naczynie zatokowe.
W świetle naczynia trzy pojedyncze erytrocyty (er) oraz duży
fragment komórki Browicza-Kupfera z prawidłowo ukształtowanym
jądrem komórkowym (Nu). W jej cytoplazmie gęste elektronowo
ziarnistości odpowiadające lizosomom pierwotnym. Przestrzeń
Dissego (Ds) z licznymi mikrowypustkami
i włóknami
siateczkowymi oddziela światło naczynia zatokowego wąskim
pasmem komórek śródbłonka.
Powiększenie ostateczne 16 250x.
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Grupa III po 14 dniach (mikroskop elektronowy)
Ryc. 19 Fragment cytoplazmy hepatocytu szczura III grupy badanej. Na
uwagę zasługują regularnie uformowane skupiska sieci
endoplazmatycznej szorstkiej (rer), okrągłe prawidłowo ukształtowane
mitochondria (m).
W sąsiedztwie sieci endoplazmatycznej gładkiej (ser) widoczne
nagromadzenie ziarnistości glikogenu (gl).
Powiększenie ostateczne 16 250x.
Ryc. 20 Cytoplazma hepatocytu z powierzchnią zatokową, u góry
elektronogramu widoczne światło naczynia zatokowego wyścielonego
delikatną komórką śródbłonka (Ec) oddzielającą przestrzenia Dissego
(Ds) cytoplazmę komórki wątrobowej. Tu widoczne są liczne
prawidłowo ukształtowane mitochondria oraz skupiska sieci
endoplazmatycznej szorstkiej (rer) i normalnie występujące
ziarnistości glikogenu.
Powiększenie ostateczne 16 250x.

25

B) BIOCHEMICZNE OZNACZENIE STĘŻENIA ENZYMÓW
DEHYDROGENAZY GLUTAMININIANOWEJ
DEHYDROGENAZY JABŁCZANOWEJ
DEHYDROGENAZY MLECZANOWEJ
AMINOTRANSFERAZY ALANINOWEJ
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5. PODSUMOWANIE WYNIKÓW
PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ MORFOLOGICZNYCH
Grupa kontrolna - zdjęcia 1-8
Preparaty półcienkie z wszystkich obszarów gronka wątrobowego strefy
I, II i III (zdj. 1-4) przedstawiają prawidłowy układ beleczek wątrobowych.
Poszczególne hepatocyty nie wykazują odchyleń od stanu prawidłowego.
Elektronogramy

(zdj.

5-8)

przedstawiają

różne

fragmenty

ultrastrukturalne hepatocytów, głównie z I strefy gronka wątrobowego. Jądro
komórkowe o regularnych obrysach, mitochondria wykazują prawidłową
budowę, mimo różnej wielkości (zdj. 7 i 8). W cytoplazmie podstawowej
sąsiadującej z biegunem naczyniowym (przestrzenią Dissego) wystepuje
większe nagromadzenie ziarnistości glikogenu (zdj. 6 i 8). W cytoplazmie
komórek Browicz-Kupfera spotyka się liczne lizosomy.
Grupa badana I - zdj. 9-12
Wszystkie elektronogramy przedstawiają hepatocyty z I strefy gronka
wątrobowego. Podobnie jak w grupie kontrolnej obserwuje się prawidłową
budowę ultrastrukturalną. Jądro komórkowe o regularnych obrysach (zdj. 9),
mitochondria wykazują różną wielkość i kształt przy zachowanej prawidłowej
budowie (zdj. 9 i 10). Obserwuje się licznie występujące stosy spłaszczonych
kanalików sieci endoplazmatycznej szorstkiej (zdj. 10 i 11).
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Grupa badana II - zdj. 13-16
Elektronogramy hepatocytów tej grupy zwierząt wykazują prawidłową
budowę z tendencją wzrostu sieci endoplazmatycznej szorstkiej w porównaniu
do grupy poprzedniej (zdj. 13 i 14). Jądra komórkowe o regularnych obrysach
wykazują wzrost ziarnistości hetero chromatyny (zdj. 13 i 14). Mitochondria
posiadają prawidłową budowę. Pojedyncze lizosomy pierwotne w sąsiedztwie
bieguna

wydzielniczego

(kanalika

żółciowego)

posiadają

prawidłową

lokalizację.
Grupa badana III - zdj. 17-20
Elektronogramy hepatocytów zwierząt badanych po 14 dniach
eksperymentu przedstawiają prawidłową strukturę submikroskopową. Jądro
komórkowe o regularnych obrysach, prawidłowo ukształtowanej błonie
jądrowej (zdj. 17). Mitochondria okrągłe o prawidłowej budowie. Zarysowuje
się również tendencja wzrostu sieci endoplazmatycznej szorstkiej w stosunku
do grupy kontrolnej (zdj. 17, 19 i 20). Biegun naczyniowy hepatocytów
oddzielony od światła naczynia zatokowego przestrzenią Dissego ma
prawidłowe ukształtowanie (zdj. 18 i 20).
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PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ
BIOCHEMICZNYCH
Wykonane

na homogenatach wątrobowych oznaczenia aktywności

enzymów związanych z procesami przemian metabolicznych nie wykazały
statystycznie znamiennych różnic. Dehydrogenaza glutaminianowa, która wraz
z syntazą glutaminianową i transaminazami zajmuje

centralną pozycję

w biosyntezie aminokwasów strukturalnie związana jest z mitochondriami.
Statystycznie znamienny wzrost dehydrogenazy jabłczanowej świadczy
o wzmożeniu aktywności cyklu Krebsa, co byłoby zgodne ze stwierdzeniem, iż
pola magnetyczne wpływają korzystnie na procesy oddychania tlenowego.
Dehydrogenaza mleczanowa, której zmiany stężenia sygnalizowałyby
zmiany strukturalne w hepatocytach nie wykazuje statystycznie istotnych
różnic w grupach zwierząt pojonych wodą magnetyzowaną w stosunku do grup
kontrolnych.
Transaminaza alaninowa należy do wewnątrzkomórkowych enzymów
indykatorowych, biorących udział w przenoszeniu grup aminowych z alaniny
na kwas α-ketoglutarowy z wytworzeniem kwasu pirogronowego i kwasu
glutaminianowego. Prawidłowe wartości stężenia tego enzymu przemawiają za
nieuszkodzoną strukturą hepatocytów.
Istotne

dla

metabolizmu

wewnątrzkomórkowego

badania

stężenia

powyższych enzymów i ich poziomy nie odbiegające w grupach badanych od
grup kontrolnych korespondują z dobrze zachowaną strukturą wątroby
u szczurów, które otrzymywały wodę poddaną uprzednio działaniu pola
magnetycznego.
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6. OMÓWIENIE WYNIKÓW I DYSKUSJA
Zmienne pola magnetyczne stosowane są coraz to szerzej w medycynie.
W 1998 roku Food and Drug Administration dopuściła pola magnetyczne do
magnetostymulacji mięśni miednicy małej umożliwiając tym samym
rozpoczęcie badań nad leczeniem nietrzymania moczu inną niż dotychczas
stosowane drogą (Gaalovay-Urology). Uzyskane wyniki pozwalają przyjąć, że
oddziaływanie zewnętrznego pola magnetycznego na mięśnie miednicy małej
wpływa korzystnie na pęcherz moczowy zmniejszając dolegliwości związane
z nietrzymaniem moczu.
Inne prace dowodzą, że zmienne pola magnetyczne wykazują korzystne
działania przeciwzapalne i przeciwbólowe. Jedną z interpretacji tego
oddziaływania jest efekt wazodilatacyjny i efekt związany z poprawą
komórkowej utylizacji tlenu (12, 13, 42, 43, 48).
Do korzystnych efektów oddziaływania pola magnetycznego wielu
autorów zalicza również działanie regeneracyjne i reparacyjne tkanek
miękkich, przyspieszenie tworzenia zrostu kostnego, oraz intensyfikację
procesów oddychania tkankowego (22, 29, 59, 62).
Wielu autorów podkreśla także możliwość oddziaływania pola
magnetycznego na transport błonowy i dystrybucję jonów (11, 14, 15, 16, 17,
64).
Do tej pory w wyjaśnieniach tych efektów nie brano pod uwagę
możliwości oddziaływania pola na wodę tkankową, a raczej koncentrowano się
na mechanizmach związanych z oddziaływaniem na układ gospodarki
humoralnej.
Zmienne pola magnetyczne to w ostatnim okresie czasu nie tylko jedna
z dynamicznie rozwijających się dziedzin medycyny fizykalnej. Jest to również
34

coraz częściej wykorzystywany w naszym codziennym życiu czynnik
oddziaływania na wodę używaną w gospodarstwach domowych, a więc służącą
do picia oraz wodę przemysłową celem uzyskania efektu zmniejszenia
wytrącania się osadu kamiennego w rurach i w urządzeniach instalacji
wodnych. W związku z tym, że używanie tzw. magnetyzerów wody jest
obecnie powszechne, nie łatwą jest odpowiedź na pytanie, czy korzyści
płynące ze zmniejszenia się uszkodzenia instalacji wodnych poparte są również
korzyściami dla użytkowników tej instalacji.
Istotnym jest fakt, że woda poddana działaniu zewnętrznego pola
magnetycznego wykazuje głębokie i nie wyjaśnione do tej pory w pełni zmiany
o charakterze ultrastrukturalnym, które powodują zmiany jej własności
fizykochemicznych. Zmiany te są szczególnie powiązane z wartością indukcji
S' zewnętrznego pola magnetycznego oddziaływującego na wodę (65).
Drugim istotnym faktem jest, że zmiany właściwości fizycznych wody
spowodowane oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego utrzymują
się przez kilkadziesiąt godzin po odstawieniu tego pola (72).
Wśród wielu udokumentowanych oddziaływań pól magnetycznych
przyjmuje się, że efektorem tego oddziaływania są ciekłokrystaliczne struktury
będące składowymi błon biologicznych, a także składniki kanałów tych błon.
Tym często tłumaczone są stwierdzone oddziaływania pola magnetycznego na
pracę układów organelli komórkowych jak i samych komórek. Jak do tej pory
brak powiązania tych oddziaływań, choćby hipotetycznego, z wpływem pola
magnetycznego na wypełniacz komórkowy jakim jest woda.
Wyniki uzyskane w mojej pracy pozwalają na wyciągnięcie wniosku, że
ten mechanizm oddziaływania pola, a więc zmiany, które dokonują się
w obrębie ultrastruktury cząsteczki wody są efektorem zewnętrznego pola
magnetycznego, który wpływa na zmiany w obrębie komórek i organelli
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komórkowych, a także gospodarki enzymatycznej, przynajmniej w obrębie
wątroby.
W przypadku oceny oddziaływania pola magnetycznego używanego
w systemach wodociągowych wody pitnej każdy dowiedziony efekt jest
niezmiernie ważny, bo:
• stwierdzenie działań negatywnych powinno pociągać za sobą eliminowanie
magnetyzerów wody,
• stwierdzenie braku negatywnych działań, a nie stwierdzenie działań
pozytywnych pozwalać może na stosowanie tego typu systemów
wpływających na drożność układów wodociągowych,
• stwierdzenie pozytywnego efektu może być czynnikiem sprzyjającym
promowaniu

magnetyzerów

wody

w

układach

wodociągowych

doprowadzających wodę pitną do naszych mieszkań
W swoim doświadczeniu podawałem zwierzętom doświadczalnym przez 14
dni wodę po przepływie przez pole magnetyczne o zmiennej indukcji, której
wartość znacznie przekraczała wartość indukcji pola ziemskiego.
Woda ta była zwykłą woda pochodzącą z instalacji wodociągowej, której
jedyną różnicą w stosunku do wody, którą piły zwierzęta kontrolne było
poddanie jej działaniu pola magnetycznego.
Histomorfologiczne

obrazy

wycinków

wątroby

zarówno

zwierząt

kontrolnych jak i zwierząt grup badanych przedstawiają prawidłową budowę
hepatocytów z dobrze widocznymi w skrawkach semicienkich jądrami
komórkowymi i zarysowującymi się strukturami wewnątrzkomórkowymi.
Obraz mikroskopowo elektronowy hepatocytów w pierwszych dwóch
grupach badanych, które były grupami poddanymi działaniu pola przez 6 i 10
dni nie odbiega strukturalnie od grup kontrolnych. W trzeciej grupie natomiast,
która była grupą pijącą wodę poddaną działaniu pola magnetycznego przez
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okres 14 dni, dostrzec można cechy "uporządkowania" przedziałowości
cytoplazmy i zawartych w niej organelli komórkowych. W stosunku do
kontroli zauważalna jest równokształtność mitochondriów, na ogół okrągłych
lub

owalnych

i

regularnie

w

stosy

układające

się

kanaliki

sieci

endoplazmatycznej szorstkiej.
W żadnej z badanych grup bez względu na czas ekspozycji na wodę
poddaną działaniu pola magnetycznego nie spostrzega się cech destrukcyjnych.
Można w związku z tym, wyciągnąć ostrożną hipotezę, że oddziaływanie pola
magnetycznego na wodę, korzystne ze względu na wymogi technologii sieci
wodociągowej, nie jest niekorzystne, a nawet przy dłuższym piciu tej wody
stwierdza się cechy korzystnego oddziaływania nad strukturę hepatocytów.
Przyjmując że, przedziałowość cytoplazmy komórkowej (kompartmentacja)
jest warunkiem prawidłowo przebiegających funkcji życiowych komórki,
a

każdy

z

kompartmentów

reprezentuje

specyficzne

środowisko,

umożliwiające przebieg określonych reakcji biochemicznych, struktura
cytomembran oddzielających poszczególne organella komórkowe odgrywa
istotną rolę

w przebiegu reakcji metabolicznych komórki.

Błonami lipoproteidowymi otoczone są jądra komórkowe, mitochondria,
lizosomy, struktury aparatu Golgiego i przestrzenie zawarte w siateczce
śródplazmatycznej szorstkiej i gładkiej.
W badaniach biochemicznych wykonanych przeze mnie wykazałem
również, że woda poddana działaniu pola magnetycznego używana
w doświadczeniu nie wpływa istotnie na markery uszkodzenia komórki
wątrobowej

jakimi

są

dehydrogenaza

mleczanowa,

dehydrogenaza

glutaminianowa oraz transaminaza alaninowa. Dowodzi to, że stosowanie tej
wody w warunkach prowadzonego przeze mnie eksperymentu nie przyniosło
negatywnych skutków dla komórki wątrobowej.
Podobnie jak w przypadku badań ultrastrukturalnych wydaje się, że istnieją
przesłanki aby sądzić, że używana przeze mnie w eksperymencie woda, która
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eksponowana była na pole magnetyczne powoduje po dłuższym okresie jej
picia korzystne efekty w procesie oddychania tkankowego, za czym
przemawiać mogłaby stwierdzona przeze mnie w pracy zmiana aktywności
dehydrogenazy mleczanowej.
Uzyskane wyniki badań submikroskopowych wątroby, oraz badania stężeń
enzymów odpowiedzialnych za najbardziej istotne reakcje metaboliczne
w hepatocytach przemawiają za hipotezą, że woda poddana działaniu pola
magnetycznego, a spożywana przez 14 dni przez zwierzęta laboratoryjne nie
przyczyniła się do żadnego uszczerbku w homeostazie tych zwierząt.
Na podstawie wyników uzyskanych w pracy można sądzić, że dłuższe
stosowanie wody poddanej działaniu użytego w pracy magnetyzera może
przynosić pewne efekty korzystne na funkcję i czynność wątroby. Aby
wykazać jednak tę zależność należałoby, jak sądzę przeprowadzię eksperyment
trwający dłużej .
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7. WNIOSKI
1. Zmiany morfologiczno-ultrastrukturalne w hepatocytach szczurów,
u których stosowano wodę poddaną działaniu pola magnetycznego
wykazują korzystne działanie szczególnie widoczne w prawidłowym
ukształtowaniu

mitochondriów

oraz

we

wzroście

sieci

endoplazmatycznej szorstkiej.
2. Uzyskane wyniki badań biochemicznych mogą wskazywać na aktywację
cyklu Krebsa w mitochondriach.
3. Woda poddana ekspozycji pola magnetycznego, stosowana do picia u
szczurów

w początkowym okresie obserwacji nie wykazuje nieko-

rzystnych działań, a po 14 dniach ekspozycji można mówić o
korzystnym działaniu na czynność i strukturę komórki wątrobowej.
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9. STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena wpływu wody poddanej działaniu pola
magnetycznego na procesy zachodzące w komórce wątrobowej.
Do badania użyto samców szczura płc`iowo dojrzałych rasy Spraque
Dawlej o ciężarze ciała około 250g pochodzącej z Centralnej Zwierzętarni
Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Ligocie. Zwierzęta utrzymywano
w standardowych warunkach laboratoryjnych, w określonej temperaturze
(20-22°C) i zmienianym 12-godzinnym cyklu oświetlenie.
Szczury grupy kontrolnej (15 sztuk) otrzymywały do picia wodę
wodociągową, natomiast badane (po 5 sztuk w każdej grupie) przez 6, 10 i 14
dni, wodę poddaną działaniu pola magnetycznego, o strumieniu rozproszonym,
co powodowało zmianę czasu relaksacji magnetycznej wody, jej lepkości, oraz
napięcia powierzchniowego.
Wodę bieżącą do doświadczenia poddawano magnetyzacji w specjalnie
skonstruowanym urządzeniu zwanym RAM (rurowy aparat magnetyczny)
firmy Feniks.
W hepatocytach oceniano zmiany ultrastrukturalne u zwierząt
kontrolnych i doświadczalnych po zastosowaniu magnetyzowanej wody.
Wyniki przeprowadzonych doświadczeń oceniano również na podstawie
analizy wybranych parametrów biochemicznych. W homogenatach tkanki
wątrobowej zwierząt kontrolnych i doświadczalnych określono stężenie
enzymów w IU/g białka: dehydrogenazy glutaminianowej, jabłczanowej,
mleczanowej oraz aminotransferazy alaninowej, będącej odzwierciedleniem
czynności wątroby.
Wyniki badań morfologiczno-strukturalnych wskazują na korzystny
wpływ wody poddanej magnetyzacji na ukształtowanie mitochondriów oraz
sieci endoplazmatycznej szorstkiej, natomiast biochemiczne na aktywację
cyklu kwasu cytrynowego.
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Evaluation of the influence of magnetized water on liver cell
function and structure
Key words: magnetic field, water, liver cells, metabolic processes, citric acid
cycle
Summary
The aim of the study was an evaluation of the influence of water exposed
to magnetic field on the processes in the liver cell.
The study included male sexually grown up rats of Spraque Dawley
breed, body weight 250 /-+/ from the Central Animal Quarters, Silesian
Medical University in Katowice Ligota.
The animals were kept in standard laboratory conditions, at the
temperature of 20-22°C/ and changeable 12-hour lighting cycle.
The rats from control group /15/ received tap water while the study rats,
5 rats in each group for 6, 10 and 14 days, water exposed to magnetic field, of
disperse stream, which caused a change in relaxation time of magnetic water,
its viscosity and surface tension.
Tap water for the experiment was magnetized in a special device called
RAM (pipe magnetic device) by Feniks company.
The ultrastructural changes in hepatocytes in control and study animals
after using magnetized water were evaluated. The results of the experiments
were also evaluated on the basis of the analysis of some biochemical
parameters. In homogenates of the liver tissue of control and study animals, the
enzyme concentration was measured in IU/g, the measurements included:
glutamate, malate, lactate, dehydrogenase and alanine aminotransferase, which
are a reflection of a liver function.
The results of morphologic and structural tests show a positive influence
of water exposed to magnetization on mitochondria creation and rough
endoplasmatic reticulum while, in biochemical terms, on the activation of citric
acid cycle.
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