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Streszczenie. W artykule przedstawiono ideę wykorzystania pól elektromagnetycznych o bardzo 
wielkiej częstotliwości i subniskim poziomie mocy do pobudzania punktów biologicznie czynnych. 
Opisano również metodę diagnostyczną polegającą na pomiarze przewodności elektrycznej biolo-
gicznie czynnych kanałów organizmu w wybranych charakterystycznych punktach na skórze.
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Warunki życia we współczesnym społeczeństwie o wysokim poziomie cywili-
zacji nie są całkowicie przyjazne człowiekowi. Mimo dobrej sytuacji ekonomicznej, 
odpowiedniej infrastruktury przestrzeni życiowej i niewątpliwych osiągnięć nowo-
czesnej medycyny, istnieją realnie zagrożenia dla zdrowia i życia znaczącej części 
populacji w tych społeczeństwach. Zmiany w swoistych przejawach i przebiegu 
dotychczasowych tradycyjnych chorób, a także pojawienie się zupełnie nowych, 
dotychczas nieznanych chorób to jedno źródło zagrożenia, a drugie, bardziej 
związane z trybem życia jednostki, to napięcia i stresy w pracy zawodowej i mała 
aktywność fizyczna. W badaniach nad opanowaniem nowych metod diagnostyki
i terapeutycznych nie można także nie zauważać problemu wydłużania się wieku 
życia. Nawet bardzo pobieżna analiza kierunków badań medycznych nad pozna-
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niem mechanizmów regulujących strukturę i funkcję różnych narządów i układów 
człowieka pozwala na dostrzeżenie pewnej tendencji, która przejawia się między 
innymi w rozpatrywaniu organizmu człowieka jako zwartego systemu biologicznego, 
którego działanie zależy od interakcji całego zespołu pojedynczych elementów. W tej 
sytuacji na uwagę zasługują te metody badawcze i terapeutyczne, które wykorzystują 
naturalną właściwość organizmu do samoregulacji, jako zintegrowanego systemu 
pod względem koordynacyjnym i energetycznym.  

W latach 60. ubiegłego stulecia wykryto pozytywne działanie na organizm 
człowieka pola elektromagnetycznego o bardzo wielkiej częstotliwości (b.w.cz.) 
i subniskim poziomie (sn.p.) mocy. W przeciągu ostatniego dziesięciolecia obser-
wuje się  zintensyfikowane badania wykorzystania tego zjawiska  w medycynie.
Przykładem są prace zespołu pracowników  Instytutu Mechaniki Technicznej Ukra-
ińskiej Akademii Nauk, zajmujących się tą tematyką od kilkunastu lat. W ramach 
swoich prac badawczych i rozwojowych, zespół ten opracował: model biofizyczny
funkcjonowania organizmu ludzkiego oraz zestaw aparatury do jego diagnostyki 
i terapii — bazując na technologii pola elektromagnetycznego b.w.cz. i sn.p. Punktem 
wyjścia tych prac było potraktowanie organizmu ludzkiego jako samoregulującego 
się systemu zintegrowanego pod względem energetycznym i informacyjnym. Sys-
tem ten składa się z niezliczonej liczby komórek biologicznych, które są źródłem 
bardzo słabych drgań elektromagnetycznych w paśmie b.w.cz. 

Z biofizycznego punktu widzenia, organizm ludzki jest otwartym układem bio-
logicznym o naturze ciekłokrystalicznej, którego wejściami i wyjściami są matryce 
polowe — stanowiące system meridianów akupunkturowych. Część energii systemu 
akupunkturowego związana jest z polem (złożonym w sensie fizycznym) rozłożo-
nym poza ciałem fizycznym. Z ciałem fizycznym jest ściśle skojarzona „otoczka”,
którą stanowi swego rodzaju „cienka warstwa energetyczna” pola biologicznego. 
Z radiofizycznego punktu widzenia, organizm ludzki można traktować jako otwarty
system bioenergetyczno-informacyjny zdolny do przekazywania otaczającemu 
środowisku i pozyskiwania zeń energii i informacji.

W związku z tym, że pola energetyczne i informacyjne żywych organizmów 
mają elektromagnetyczną naturę, właściwe do ich badania i sterowania są metody 
i techniki wykorzystywane w radioelektronice przy uwzględnieniu swoistości orga-
nizmu człowieka. Z tego też powodu  w metodzie szybkiego diagnozowania bazuje 
ona na pomiarze wielkoczęstotliwościowej admitancji w biologicznie aktywnych 
punktach. Proponowane, nowe ujęcie jest oryginalne i zasadniczo różni się od 
pomiarów stałoprądowych według metody Volla.

W opisywanej metodzie diagnostycznej wykorzystano znany w medycynie od 
wielu lat sposób polegający na pomiarze przewodności elektrycznej biologicznie 
czynnych kanałów organizmu w wybranych charakterystycznych punktach na 
skórze (w tzw. punktach biologicznie czynnych). Z tym że pomiar odbywa się 
przy wymuszeniu zmienno prądowym wielkiej częstotliwości. Zaletą takiego wy-
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muszenia jest unikanie efektów polaryzujących i potencjałów przyelektrodowych 
pogarszających dokładność pomiaru przy zasilaniu stałoprądowym. Poza tym 
przy pomiarach stałoprądowych określa się jedynie konduktancję (lub rezystancję) 
środowisk humoralnych, która „bocznikuje” bardzo dużą rezystancję membran 
komórkowych. Przy pomiarach zmienno prądowych w.cz. wyznacza się admitancję 
zespołu — środowisko humoralne i komórek.

Rys. 1. Model komórki organizmu jako obwodu rezonansowego

Zespół diagnostyczno-terapeutyczny „Ramed ekspert” umożliwia pomiar 
dwóch składowych admitancji: konduktancji (charakteryzującej właściwości śro-
dowiska humoralnego) i susceptancji (określającej stan membran komórkowych) 
— rysunki 2 i 3. Wartości i stosunek składowych admitancji w sposób jednoznaczny 
odzwierciedlają stan procesów metabolicznych, strukturalnych i regulacyjnych 
wspierających homeostazę i zapewniających odpowiedni stan funkcjonalny zarówno 
całego organizmu, jak i poszczególnych jego organów. Charakteryzują one także 
właściwości fizjologiczne i patologiczne reakcje na różne „zaburzenia”. Dynamika
zmian stanu membran zespołów komórkowych i środowisk humoralnych może być 
kontrolowana zarówno w procesie dowolnych „zaburzeń”, jak i w trakcie leczenia. 
Stosowana metoda i sprzęt diagnostyczny pozwoliły ustalić, że energetyka środowiska 
humoralnego jest znacznie bardziej wrażliwa na krótkotrwałe pseudoimpulsowe 
zaburzenia niż struktury komórkowe. Badając równocześnie: reaktywną dynamikę 
komórek i otaczającego je środowiska przy działaniu nań słabym polem elektro-
magnetycznym b.w.cz. o częstotliwości rezonansowej oraz równowagę między ich 
stanami, otrzymuje się mapę dynamicznego funkcjonowania organów i tkanek 
przy ostrych lub chronicznych zaburzeniach [1].

Z kolei terapia za pomocą pola elektromagnetycznego b.w.cz. i sn.p. polega na 
oddziaływaniu na system punktów biologicznie czynnych. Działanie to przeprowa-
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Rys. 2. Pomiar admitancji w Punkcie Biologicznie Aktywnym (PBA)

Rys. 3. Wizualizacja wyników pomiaru admitancji Punktu Biologicznie Aktywnego (PBA)

dza się za pomocą miniaturowego modułu generacyjnego b.w.cz. (tzw. igły b.w.cz.) 
— rysunek 4, w którym jako elementu czynnego użyto złącza Gunna [2]. Skutek 
leczniczy uzyskuje się, działając jednocześnie na kilka punktów biologicznie czyn-
nych na ciele człowieka sygnałem b.w.cz. o paśmie częstotliwościowym, w którym 
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zawarta jest częstotliwość rezonansowa stymulowanego zespołu komórkowego. 
Poziom mocy sygnału emitowanego przez „igłę b.w.cz.” nie przekracza 10 nW, 
a jego rozkład widmowy jest bliski widmu sygnałów wytwarzanych przez komórki 
biologiczne organizmu ludzkiego.

Na rysunku 5 przedstawiono zespół wielofunkcyjnych promienników mikro-
falowych z różnego rodzaju elementami promieniującymi. Gęstość strumienia 
mocy w tych urządzeniach zawiera się w przedziale  0,5 µW/cm2-0,5 mW/cm2.  
Podstawowa częstotliwość sygnałów generowanych przez promienniki wynosi  
ok. 42 GHz. Pasmo dewiacji częstotliwości generowanego sygnału zawiera się 

Rys. 4. Moduł generacyjny b.w.cz.: 1 — korpus, 2 — śruba strojeniowa, 3 — radiator, 4 — falowód, 
5 — zasilanie, 6 — dioda Gunna, 7 —  filtr

Rys. 5. Jednokanałowe wielofunkcyjne promienniki mikrofalowe
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w przedziale 20-200 Hz. W tabeli 1 przedstawiono wymiary i masę poszczególnych 
promienników. Na rysunku 6 przedstawiono natomiast przykładowe zastosowa-
nie promienników mikrofalowych typu „punkt” i „sonda” do napromieniowania 
wybranych PBA. 

Tabela 1

Typ 
promiennika

Wymiary 
[mm]

 Masa 
[g]

„punkt” 18 Х 23 4

„tuba” 36 Х 65 24

„sonda” 23 Х 40 7

„sonda D” 30 Х 170 22

Rys. 6. Przykładowe zastosowanie promienników mikrofalowych do napromieniowania PBA

Pole elektromagnetyczne o subniskim poziomie mocy, stosowane w aparaturze 
„Ramed Ekspert (zbudowanej przez Zespół MT UAN — rysunki 7 i 8)  wykorzy-
stywane zarówno w diagnostyce, jak i w terapii nie wywołuje negatywnych reakcji 
w organizmie człowieka, a tylko sprzyja powstawaniu naturalnych adaptacyjnych 
reakcji, co jest równoznaczne z efektywną terapią. 

Jednakże dotychczasowe doświadczenie zdobyte przez Zespół z IMT UAN 
podczas konstruowania i praktycznego badania sprzętu wskazuje, że wymaga 
on dalszych udoskonaleń technicznych — tak, aby skrócić czas diagnozowania 
pacjenta i umożliwić dynamiczne monitorowanie postępów leczenia. Wymagane 
jest również zwiększenie obiektywizmu i stabilizacja wyników pomiaru (diagno-
zy) uzależnione w chwili obecnej od zdolności manualnych przeprowadzającego 
badanie. Można ten efekt uzyskać przez zastosowanie między innymi układu do 
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pomiaru nacisku sondy i po wprowadzeniu poprawki do wyników pomiaru. Sche-
mat funkcjonalny takiej aparatury diagnostyczno-terapeutycznej z wykorzystaniem 
pól elektromagnetycznych o bardzo wielkiej częstotliwości i subniskim poziomie 
mocy przedstawiono na rysunku 9.

Oczekiwane techniczno-ekonomiczne parametry projektowanego urządze-
nia do diagnozowania w porównaniu do innych odpowiedników przedstawiono 
w tabeli 2.

Rys. 7. Model zestawu diagnostycznego

Rys. 8. Model zestawu terapeutycznego
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Tabela 2

Nazwa parametrów
Projekto-

wana
aparatura

Odpowiedniki

„Kindling 
2000”,

Niemcy

„Diatera-
-punkter”, 
Niemcy

„EAV-Der-
motron”
Niemcy

„Medis-
sa-2”

Ukraina

Napięcie sondowanego 
sygnału, nie więcej niż [V] 0,09 1,2-2,0 2,0 2,0 4,5

Siła nacisku zgłębnika-
-analizatora [G] 300-600 1200-2000 1200-2000 1200-2000 1200-2000

Sondowany sygnał zmienny stały stały stały stały

Natężenie prądu przy 
zabiegu diagnostycznym, 
nie więcej niż  [µA] 

1 15 12 15 15

Wygląd, przedstawienie, 
opracowanie, zachowywa-
nie informacji

cyfrowy analogowy analogowy analogowy analogowy

Możliwość współpracy 
sieciowej bez dodatkowe-
go opracowania danych

tak brak brak brak brak

Masa aparatu, nie więcej 
niż [kg] 1,2 5,0 11,55 3,9 5,0

Rys. 9. Schemat funkcjonalny aparatury diagnostyczno-terapeutycznej
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Artykuł wpłynął do redakcji 28.03.2007 r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano w kwietniu 
2007 r. 
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