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Wydanie drugie.
Autor: Aleksander Sieroń.

Prof. Aleksander Sieroń jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii i
medycyny fizykalnej. Kieruje jedyną w kraju Katedrą i Oddziałem Klinicznym Chorób
Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej. Jako pierwszy w Kraju i jeden z pierwszych w
świecie stworzył podwaliny naukowe pod nowoczesne i właściwie udokumentowane
zastosowanie zmiennych pól magnetycznych w medycynie. Jest autorem ponad 200
opracowań naukowych, książek i monografii poświęconych w sporej części tematyce
zastosowań pól magnetycznych w praktyce klinicznej. Z jego inicjatywy powstał także
nowoczesny Ośrodek Diagnostyki i Terapii Laserowej Nowotworów, w którym
wykorzystuje się jedną z najnowszych metod medycyny fizykalnej, jaką jest metoda
fotodynamiczna. Prof. Aleksander Sieroń wspólnie z profesorami Feliksem Jaroszykiem,
Januszem Paluszakiem z Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego i zespołem
inżynierów, stworzył aparaty do magnetostymulacji Viofor JPS System, za które
otrzymano szereg nagród min.: Polski Wynalazek Roku 2000, Polski Produkt Przyszłości
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2002, Złoty Eskulap Międzynarodowych Targów Poznańskich a także złote medale na
światowych targach nowych technologii w Brukseli, Norymberdze, Paryżu, Genewie i
Budapeszcie.
Książkę Zastosowanie pól magnetycznych w medycynie kupisz Tutaj &gt;&gt;&gt;
"Mam nadzieję, że drugie, poszerzone wydanie wyjaśnia lepiej wiele niejasności i
problemów, z którymi na co dzień spotykają się studenci dyscyplin medycznych,
fizjoterapeuci, rehabilitanci, lekarze medycyny fizykalnej, a także lekarze innych
specjalności zainteresowani zastosowaniem pól magnetycznych w medycynie."
Aleksander Sieroń 

  

Mieszkańców Zielonej Góry i okolic
Zapraszamy 
do naszego sklepu

  

Wszystkich zapraszamy do  sklepu internetowego
www.sklep-naturalna-medycyna.com.pl

  

Spis treści.

Przedmowa 9

Część I. Pola magnetyczne o wyższych wartościach indukcji 13

1. Podstawy teoretyczne 15
Podstawowe wielkości charakteryzujące pole elektromagnetyczne 15
Pole elektryczne 15
Pole magnetyczne 16
Pole elektromagnetyczne 18
Właściwości magnetyczne substancji 23
Podstawy oddziaływania zewnętrznych pól magnetycznych na organizmy żywe 30
Fizyczne mechanizmy oddziaływania 30
Biofizyczne mechanizmy oddziaływania 31
Piśmiennictwo 35

 2 / 5

Zastosowanie pól magnetycznych w medycynie
http://www.sklep-naturalna-medycyna.com.pl


Zastosowanie pól magnetycznych w medycynie

2. Efekty biologiczne 37
Modyfikacja transmisji sygnału komórkowego 37
Działanie na strukturę błon biologicznych i procesy transportu jonów 38
Działanie na procesy replikacji i transkrypcji kwasów nukleinowych oraz syntezy białek
41
Działanie na procesy proliferacji komórkowej 42
Działanie na wolne rodniki tlenowe i procesy apoptozy komórkowej 43
Działanie regeneracyjne 46
Działanie osteogenetyczne 49
Działanie przeciwzapalne i analgetyczne 52
Wpływ na układ krążenia 58
Wpływ na układ nerwowy 61
Wpływ na procesy metaboliczne 68
Wpływ na układ hormonalny 80
Wpływ na układ krwiotwórczy i immunologiczny 83
Piśmiennictwo 90

3. Zastosowania kliniczne - magnetoterapia 103
Choroby narządu ruchu 103
Opóźniony zrost kostny 103
Stawy rzekome 105
Osteoporoza 107
Choroba zwyrodnieniowa oraz stany zapalne stawów 108
Choroby układu nerwowego 115
Stany po udarach mózgowych 115
Migrena i naczynioruchowe bóle głowy 118
Zaburzenia czynności nerwów czaszkowych i obwodowych 119
Stwardnienie rozsiane 124
Choroby narządu wzroku 129
Choroby infekcyjne rogówki 129
Zanik nerwu wzrokowego 129
Endokrynooftalmopatie 130
Choroby górnych dróg oddechowych i słuchu 132
Choroby płuc 134
Choroby układu krążenia 135
Nadciśnienie tętnicze 136
Choroba niedokrwienna serca 137
Zaburzenia rytmu serca 139
Makroangiopatia cukrzycowa 140
Choroby przewodu pokarmowego 141
Choroba wrzodowa 141
Colon irritabile 142
Przewlekłe zapalenie trzustki 143
Choroby żeńskich narządów płciowych 143
Choroby skóry i tkanek miękkich 144
Infekcje bakteryjne skóry i tkanek miękkich 144

 3 / 5



Zastosowanie pól magnetycznych w medycynie

Leczenie bliznowców 145
Owrzodzenia i zmiany troficzne podudzi 146
Przeciwwskazania do stosowania magnetoterapii 155
Piśmiennictwo 163

  

  //       //       

  

Część II. Pola magnetyczne o niskich wartościach indukcji 175

1. Podstawy teoretyczne 177
Aparatura stosowana w magnetostymulacji 179
Piśmiennictwo 185

2. Efekty biologiczne 187
Modele tkankowe 187
Wpływ na przekaźnictwo i błony komórkowe 188
Wpływ na aktywność enzymatyczną 191
Wpływ na procesy genetyczne 192
Wpływ na procesy apoptozy 194
Wpływ na uwalnianie wolnych rodników tlenowych i azotynowych 195
Wpływ na procesy onkogenezy 196
Wpływ na układ hormonalny, nerwowy i sercowo-naczyniowy 199
Wpływ na układ odpornościowy 200
Piśmiennictwo 201

3. Zastosowania kliniczne - magnetostymulacja 206
Choroby układu nerwowego 206
Choroba Parkinsona 206
Stwardnienie rozsiane 208
Choroba Alzheimera 209
Stany po udarach mózgowych 209
Migrena 210
Nerwice wegetatywne 210
Zespoły bólowe o różnej etiologii 211
Owrzodzenia skóry 214
Działania uboczne i przeciwwskazania do stosowania magnetostymulacji 215
Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna 216
Piśmiennictwo 218
Skorowidz 222

 4 / 5



Zastosowanie pól magnetycznych w medycynie

  

 5 / 5


