
Физикална терапија 1 
Магнетотерапија 



Периодично
мењање неке
физичке
величине

Комбинација два поља

Електричног 
Магнетог 



Ниска фреквенција (0 –
1.000Hz)
Средња фреквенција
(1.000- 100.000Hz)
Висока фреквенција (преко
100.000Hz)

Учесталост 
електричног поља



Физичка величина која описује магнетно поље у околини покретног наелектрисања
Уколико магнетно поље замишљамо помоћу магнетних линија сила које се шире у
простору тада је флукс број линија која пролази кроз неку површину
Представљено је грчким словом Φ (fi)
SI јединица за магнетски флукс је Wb (veber)
или Vs (volt sekundа)
Јединица која описује индукцију магнетског
поља Wb/m2 или T (teslа)

Магнетни флукс - ток



Експерименти показују да сваки магнет има два пола
Уколико би магнет облика шипке окачили о канап да слободно виси он би
се оријентисао приближно тако да један његов пол показује ка
географском северном полу, а други ка географском јужном полу
Услед тога су и два пола магнета названи северни и јужни магнетни пол
Универзална карактеристика свих магнета је да се истоимени полови

одбијају, а разноимени привлаче

Магнетни полови



Електромагнетна особина материјала која показује интензитет
магнетизације тела када су она изложена спољашњем магнетном
пољу (пропусност неког материјала за магнетно поље)
Што је пермеабилност већа, то лакше је успоставити магнетно
поље у том материјалу
Означава грчким словом ми (μ)
Магнетна пермеабилност

Релативна магнетна пермеабилност μr показује колико се пута

магнетно поље у неком материјалу промени у односу на пољe у
вaкуму

Пропусност неког материјала 
за магнетно поље



материјали који доминантно исказују дијамагнетна својства
су материјали чији атоми и молекули немају перманентне магнетне
моменте
под дејством спољашњег поља у њима се индукују (стварају)
магнетни диполи супротно оријентисани
пермеабилност мања од 1 (вода, дрво, неки метали)

Дијамагнетици



су материјали са перманентним магнетним моментима
(неспарени електрони), који се у присуству спољашњег поља
делимично оријентишу у смеру поља
пермеабилност већа од 1 (gvožđe, paladijum, platina)
магнетне особине показују искључиво у присуству спољашњег
магнетног поља

Парамагнетици



пермеабилност = 1 
ваздух, људско тело

Неутрални материјали



Магнетно поље постоји око
проводника кроз које протиче
електрична струја као и око
природних и вештачких магнета

Природни магнети
Вештачки магнети



Осим атмосфере, значајна компонента која Земљу чини 
живом планетом је њено магнетно поље
Земља преко свог магнетног поља регулише хомеостазу 
живота одговарајући на разне промене које се дешавају у 
свемиру прилагођавањем свог магнетног поља, чиме одржава 
сталну температуру, регулише космичко зрачење и друге 
услове који су потребни за живот
33 гауса на екватору и 66 гауса на половима

Извор магнетног поља
ПРИРОДНИ & ВЕШТАЧКИ

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА



Проучавање дејства магнета на хумано ткиво
Биомагнетизам
Руски и Амерички научници – људима, 
животињама & биљкама

Биомагнетизам 



Стари Грци су магнет звали ”Херкулов
камен” - вероватно због тога што им је
његова привлачна сила изгледала страшно
велика
Кинези су знали за магнет још много
раније (према неким подацима, пре 4000
год.). Они су га назвали именом ”Tšu-ši”
(”камен љубави”)
Кинези су били први који су магнет почели
да практично употребљавају

Први почетци коришћења 
магнета у терапијске сврхе

Dr. Samuel Hanemann (1755-1843)
Michael Faraday (1791-1867) → темеље био-

магнетне и магнето-хемије
Carl Friedrich Gauss

за науку о магнетизму десио се
почетком XIX века, када је француски
физичар и астроном Араго уочио да
гвоздени предмети постају
намагнетисани у близини места где је
ударио гром



Yasuda & Fukada 1957 Japan
Bassett 1962 SAD

поставили су научне основе за примену
магнетног поља у лечењу прелома костију
које не зарастају спонтано

касније се магнетотерапија проширила на
лечење многих обољења и повреда

Примена магнета у 
физикалној медицини



је појава електричног набоја на површини материјала када
се исти изложи механичком притиску и дође до његове
деформације
интересантно је да се пиезоелектрични ефекат јавља и код
живих бића
КОСТИ делују као сензори за силу. Када се изложе сили,
кости производе електрични набој пропорционалан
унутрашњем оптерећењу
овај набој стимулише нагомилавање кошчаног материјала
што проузрокује ојачање коштане структуре на тим местима
где је интерно померање (деформација) била највећа
овако настају структуре са оптималним односом масе и
носивости

Пиезоелектрични 
ефекат 



мeханички стрес → електрична поларизација
пиезоелектрични ефекат узрокује ремоделирање кости
јавља се у опсегу одређених фреквенција (kHz) (далеко изнад опсега физиолошки
значајних фреквенција)
магнетно поље → у кристалоидним макромолекулама протеина настаје позитивни
пиезоелектрични ефекат који активира остеобласте, хондробласте и фибробласте, тако
да настаје пролиферација коштаног, хрскавичног и везиног
ткива

ELECTRICAL Properties 
of Bones



Магнетофори 
Електромагнетна терапија 
(ПЕМP)

МАГНЕТОТЕРАПИЈА 
Физикална медицина



Биполарно 
Униполарно
Проф др Душанка Мандић
МАгнетско Дубинско
Униполарно оријентисано
поље (MADU)
Северни пол
Клопка за гелере (1992)

Магнетофори –
СУПТИЛНА ЕНЕРГИЈА 



Безапаратурна техника



Нискофреквентно
Високофреквентно
Пулсирајуће (PEMF)
Стандардно 
Фокусно 
Електромагнетни спектар
РАДИОТАЛАСИ
3 Hz до 300 GHz

Електромагнетно поље



На молекуларном нивоу
На ћелијском нивоу
На нивоу ткива и органа
На нивоу органзима

Биофизиологија ЕМP



Промена просторне орјентације молекула
Повећање процеса дифузије и активног транспорта
Интеракција рецептора и активних супстанци

Ниво молекула





Деполаризација & реполаризација ћелијске мембране
Мембрански потенцијал
Повећање пермабилности ћелијске мембране
Интеракција протеина са липидним матриксом
Повећање парцијалног притиска кисеоника
Максимална искоришћеност кисоеника 
Повећање енергетског биланса ћелије
Синтеза и ресинтеза АTP & АDP
Активирање ензимских система
Повећана продукција меланина

Ниво ћелије 



Повећање продукције колагена
Повећање депозита калцијума
Модификација архитектонског коштаног 
процеса
Стимулација синтезе хијалуронске киселине

Ниво ткива и органа 
(коштано ткиво)



Фацилитира капиларну неоформацију
Стимулише продукцију перицита (звездаста ћелија везивног 
ткива која учествује у изградњи капилара и малих венула)
Отварање прекапиларног 
свинктера
Промена вискозност 
Дилатација
Хемолобин – кисоенк (парамамагнетик)
(јури у магнетно поље)
Хемоглобин – угљендиоксид (дијамагентик)
(несметано напушта магнето поље) 

Крвни систем

Ендокрини систем 
Хуморално дејство
Имуни систем 
Неурогено дејство

Ниво 
организма



Термографија



Стално деловање
Биофизичка снага (као батерија)
Биохемија 
Биоелектрика 

Перманентни магнети



Аналгетско
Антиинфламаторно

Антиедематозно
Регенеративно
Квалитет сна

Терапијско дејство



Убраза елеминацију токсина; активирање
ензимских система; промена просторне
орјентације молекула; повећање процеса
дифузије и активног траспорта; капиларнуа
неоформација

Продукција олигопепдтда који конституишу
ендорфине и енкефалине; блокада бола на
централном и периферном нивоу; инхибиција
трансмисије нервних импулса (ацетилхолин
инхибиција); хиперполаризација ћелијске
мембране

У складу са пијезоелектричном особином
кошт. ткива унапређује правац кретања
кош.ћелија у оштећену зону, усмеравајући их
у устом правцу–боље формирање калуса;
повећање артериоларне циркулације;
повећање парцијалног притиска кисеоника

аналгезија 

регенерација

антиедематозно 
антиинфламаторно



Извор добијања (апаратурни & 
безапаратурни)
Безапаратурни (магнетофоре –
наруквице, минђуше, накит)
Апаратурни (EMP или PEMP)
Стандарно или фокусно PEMP
Нискофрекентно EMP (до 50Hz)
Високофтеквентно EMP
Интензитет поља
Време апликације

Параметри у дозирању
ИНТЕНЗИТЕТ (МАГНЕТНА ИНДУКЦИЈА)
0,5 – 10 mT (5-100 GAUSА)
слабе дозе: 0,5-4мТ (5-40 G)
средњe дозе: 4-6мТ(40-60 G)
јаке дозe: 6-10мТ (60-100G)
ФРЕКВЕНЦИЈА: 1 - 50Hz

1 – 10Hz
10 - 25Hz
50Hz

ВРЕМЕ АПЛИКАЦИЈЕ 10-90мин.

ПРОГРEСИВНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ (1/3; 2/3; 
3/3)

НАПОМЕНА:EMP СЕ МОЖE АПЛИКОВAТИ
И ДВА ПУТА ДНЕВНО У РAЗМАКУ ОД 6-8 h



СИНЕРГИЗАМ 
EMP & ЛАСЕР
Магнет па ЛАСЕР
Истовремено (посебна опрема и
апарати, где око ласерске сонде постоји
извор магнетног поља)

У комбинацији са осталим 
агенсима



Појачавање симптома
Пролазна
Поступност у раду – доза никад 
прва три третмана није потпуна

Третман реакција 
Нарочито у 

прве три 
сесије 
(дана)



Повећање бола→ мања доза
Смањење бола → иста доза
Без промена → јача доза
Мигрене и предео главе никад са већом дозом од 3mТ 
(10мин)
Пацијенти са алергијама се третирају мањим дозама (4mТ, до 
20мин)
Пацијенти са поремећајем циркулације посебна пажња (бол 
може да се повећа са мањим дозама услед повећања 
циркулације у периферним крвним судовима)

Основна правила



Апаратурна техника



Магнети високог 
интензитета (2 Т) 

У фази 
испитивања



Уграђени пејсмекери
Трудноћа
Деца у развоју
Тумори и предканцерозна 
стања
Менструални циклуси
Склоност ка крварењу

ОПРЕЗ!
Апсолутне 

контраиндкације



Разлике између магнетног и електричног поља
Особине поља (флукс, идукција поља, магнетни полови, 
пропусност материјала за МП)
Врсте магнетног поља које се користи у ФТ
Магнетотофори, МАДУ
Дејство магнета на молекулатном, ћелијском, на нивоу ткива
и органа
Које биофизиолошке реакције изазване магентим пољем
довое до аналгезије
Које биофизиолошке реакције изазване магентим пољем
довое до регенерације
Које биофизиолошке реакције изазване магентим пољем
довое до антиинфламције и антиедематозног дејства

Питања 



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3280454/

http://www.medical-
technologies.eu/upload/the_use_of_electromagnetic_radiation_in
_thephysiotherapy_-_putowski.pdf

Корисни линкови 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3280454/
http://www.medical-technologies.eu/upload/the_use_of_electromagnetic_radiation_in_thephysiotherapy_-_putowski.pdf


ХнП


