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STRESZCZENIE 

Własności reologiczne krwi warunkują przepływ krwi w naczyniach krwionośnych. Głównymi czynnikami 

wpływającymi na przepływ krwi w naczyniach krwionośnych są: lepkość krwi pełnej, lepkość osocza, 

odkształcalność erytrocytów i zdolność erytrocytów do agregacji. W niniejszej pracy badano wpływ metod 

wykorzystywanych w fizykoterapii takich jak światło podczerwone (855 nm) i pole magnetyczne (44,5 μT) 

niskich częstotliwości wykorzystywane w magnetostymulacji na własności reologiczne krwi w warunkach in vitro. 

Krew wykorzystywana do badań pobierana była od osób zdrowych zgłaszających się do Stacji Krwiodawstwa  

i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Łącznie badaniom poddano 14 próbek krwi. Dla każdej próbki przeprowadzano 

pomiar wartości hematokrytu oraz dwukrotnie lepkości krwi pełnej i osocza (przed i po równoczesnej aplikacji 

pola magnetycznego i światła podczerwonego). Analiza uzyskanych wyników wskazuje na wpływ łącznego 

działania światła podczerwonego i pola magnetycznego na lepkość krwi i osocza oraz zdolność erytrocytów do 

deformacji i agregacji. 
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ABSTRACT 

Blood flow is determined by the properties of the circulatory system and by physico-chemical properties of blood: 

blood viscosity, plasma viscosity, red cells aggregability and deformability. The aim of this work was to analyze 

the influence of combined magnetic field and infrared light illumination on rheological properties of blood in in 

vitro conditions. Samples of blood were obtained from Regional Center of Blood and Blood Treatment in Poznań. 

The study was performed on blood samples coming from 14 donors. The measurement were taken twice for each 

sample: before and after simultaneous irradiation and magnetostimulation. The analysis shows the influence of IR 

light and magnetic field on rheological properties of blood. 
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1. Wstęp 

Wiele urządzeń spotykanych w gabinetach fizjoterapeutycznych wykorzystuje fale mechaniczne jak 

ultradźwięki, fale elektromagnetyczne z zakresu światła widzialnego, czerwonego i podczerwonego 

(światłoterapia), a także pole magnetyczne (magnetoterapia). Wiele doniesień literaturowych 

potwierdza skuteczność terapii światłem czerwonym i podczerwonym zarówno na modelach 

zwierzęcych, jak i na pacjentach in vivo [1, 2, 3, 4]. Światłoterapia jest stosowana np.: w dermatologii 

[4], stomatologii [1], ortopedii [2] czy neurologii [3]. Podczas terapii światłem w organizmie powstają 

reaktywne formy tlenu (RFT) [5, 6]. RTF działają, jako sygnały stymulujące wiele biologicznych 

procesów, jak np.: normalizują reakcje redox, stymulują hematopoezy, normalizują funkcjonowanie 

pro- i antyoksydacyjnych systemów, wpływają na procesy zależne od wapnia, mają immuno-  

i neuromodulujące działanie [5, 6, 7]. Efekt światłoterapii zależy głównie od stopnia absorpcji 

zastosowanego światła. Współczynnik absorpcji zależy głównie od długości światła i od dawki [6]. 

Niskie dawki inicjują zmiany w składnikach krwi, ale również w komórkach [5, 8]. Wiele biologicznych 

reakcji zainicjowanych w komórkach podczas światłoterapii utrzymuje się wiele godzin a nawet dni. 

Powoduje to wpływ na cały organizm, który również utrzymuje się przez długi okres czasu [6]. 

Pole magnetyczne, jako zabiegi magnetoterapii i magnetostymuacji, jest stosowane od wielu lat  

w fizjoterapii [9, 10, 11, 12, 13]. Magnetoterapia jest stosowana w przypadku chorób narządów ruchu, 

a także w przypadku chorób układu nerwowego, pokarmowego, czy krążenia [9, 10, 14]. Pole 

magnetyczne stosowane w magnetoterapii może mieć przebieg sinusoidalny, prostokątny, trójkątny  

i o połówkowym kształcie tych przebiegów o indukcji od 0,1 mT do 20 mT i częstotliwości poniżej  

100 Hz [10, 12, 15]. Magnetostymulacja opiera się na wykorzystaniu zmiennych pól magnetycznych  

o bardzo niskich wartościach indukcji magnetycznej mieszczącej się w przedziale 1 pT do 100 μT  

o złożonym przebiegu impulsów i częstotliwości od kilku do 3000 Hz dla podstawowego przebiegu [12, 

15]. Magnetostymulacja ma szerokie zastosowanie w terapii przeciwbólowej, regeneracyjnej czy 

poprawiającej krążenie obwodowe [9, 12, 15, 16]. Jednym z aparatów używanych do magnetostymulacji 

jest Viofor JPS System®, który umożliwia szerokie zastosowanie pól magnetycznych w różnych 

przypadkach klinicznych. Z uwagi na wybór sposobu aplikacji (M) zależny od stanu klinicznego 

pacjenta, programu (P) zależnego od wrażliwości pacjenta na pole magnetyczne oraz szerokiego zakresu 

intensywności (I) [9, 12, 15, 16] aparat Viofor JPS System® wspomaga procesy regeneracyjne 

organizmu zarówno fizyczne, jak i psychiczne [9, 15, 16]. Aparat Viofor JPS System® z odpowiednim 

aplikatorem może również stanowić źródło światła czerwonego i podczerwonego.  

Reologia z greckiego rheos, czyli płynący jest nauką z działu mechaniki cieczy, zajmującą się 

badaniem przepływu i deformacji płynów [17, 18, 19, 20]. Przepływ krwi w organizmie żywym 

uwarunkowany jest właściwościami obwodowego układu krążenia, jak również własnościami 

fizykochemicznymi krwi pełnej [21, 22, 23, 24]. Krew jako zawiesina elementów morfotycznych  

w osoczu jest cieczą nienewtonowską, a lepkość zmienia się w zależności od prędkości ścinania [19, 

20, 21, 22, 23, 24]. Determinantami lepkości krwi pełnej są: hematokryt, zdolności erytrocytów do 

agregacji i deformacji oraz lepkość osocza [19, 20, 21, 22, 23, 24]. Obserwuje się, iż lepkość krwi 

zmienia się w przypadku takich chorób jak: niewydolność naczyń wieńcowych serca, zawał mięśnia 

sercowego, zatory, zaburzenia krążenia mózgowego i siatkówkowego, choroba Raynouda, choroba 

niedokrwienna kończyn, cukrzyca, anemia, choroby nowotworowe a także w przypadku otyłości, 

żółtaczki czy w zależności od cyklu miesiączkowego [19, 20, 21, 24, 25]. 

Zmiany własności reologicznych krwi mogą być także związane z prowadzoną terapią, czy to 

lekową czy to zabiegami fizjoterapeutycznymi [20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31]. Celem niniejszej pracy 

była ocena wpływu naświetlania światłem podczerwonym o długości fali 855 nm przy równoczesnym 

działaniu pola magnetycznego o niskiej częstotliwości o wartości średniej indukcji magnetycznej 

wynoszacej 44,5 μT próbek krwi na właściwości reologiczne krwi w warunkach in vitro.  
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2. Materiał i metody 

Analiza wpływu równoczesnego działania pola magnetycznego i światła podczerwonego na próbki krwi 

obejmowała pomiar lepkości krwi pełnej i lepkości osocza przed i po zadziałaniu czynników fizycznych 

dla 14 próbek krwi pobranej od zdrowych dawców w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  

w Poznaniu. Krew pobrano do probówek systemu BD Vacutainer® (4 ml, LH 68 LU). Do naświetlania  

i jako generator pola magnetycznego wykorzystano aparat Viofor JPS® oraz aplikator emitujący 

pulsujące światło podczerwone (o częstotliwości podstawowej 180–195 Hz ) o długości fali 855 nm. 

Próbki krwi naświetlano przez 30 min w ciemności, w temperaturze pokojowej (22 °C) z wykorzy-

staniem programu M2P3 o intensywności 5. Badanie lepkości krwi przeprowadzono z wykorzystaniem 

oscylacyjno-rotacyjnego reometru Contraves LS40 w zakresie prędkości ścinania ’ = 0,01−100 s-1  

w czasie 5 minut. Dla każdej próbki krwi wyznaczano wartość współczynnika hematokrytu poprzez 

wirownie próbki przez 10 minut przy 4000 tysiącach obrotów na minutę. Lepkość osocza wyznaczano 

z krzywej regresji z pomiaru zależności naprężenia ścinającego () w funkcji prędkości ścinania ’  

w zakresie 30−100 s-1. Właściwości erytrocytów związane z ich agregacją i zdolnością do deformacji 

wyznaczono na podstawie krzywej przepływu z wykorzystaniem matematycznego modelu 

reologicznego – modelu Quemady [19, 20, 22, 32, 33, 34]. Wpływ światła podczerwonego i pola 

magnetycznego sprawdzono testem t-studenta dla prób zależnych przy rozkładzie normalnym. 

 

3. Wyniki 

Tabela 1. Wartości parametrów hemoreologicznych przed i po naświetlaniu światłem podczerwonym (855 nm) 

 przy równoczesnym działaniu pola magnetycznego 

Parametry reologiczne Średnia wartość  

przed naświetlaniem 

Średnia wartość  

po naświetlaniu 

Hematokryt (%) 48,5 ± 0,8 48,5 ± 0,8 

Lepkość osocza p (mPas) 1,7 ± 0,1 1,6 ± 0,1 

Względna lepkość krwi   dla ‘=0,1s-1 32 ± 35 48 ± 9 

Względna lepkość krwi   dla ‘=1s-1 14 ± 1 16 ± 1 

Względna lepkość krwi   dla ‘=10s-1 5,7 ± 0,3 6,2 ± 0,2 

Względna lepkość krwi   dla ‘=100s-1 3,2 ± 0,1 3,2 ± 0,1 

Parametr modelu Quemady k0 3,4  ± 0,3 3,5  ± 0,4 

Parametr modelu Quemady k∞ 1,2 ± 0,2 1,3 ± 0,2 

Parametr modelu Quemady ‘c 10 ± 6 9 ± 4 

 

W tabeli 1 przedstawiono wartości parametrów hemoreologicznych przed i po zastosowaniu światła 

podczerwonego i pola magnetycznego. Dla wszystkich próbek przeprowadzono analizę statystyczną  

z wykorzystaniem testu t-studenta, która nie wykazała różnic istotnych statystycznie pomiędzy 

parametrami reologicznymi przed i po oddziaływaniu pola magnetycznego w połączeniu ze światłem 

podczerwonym.  

 

4. Dyskusja 

Analizując otrzymane w pracy wyniki (tabela 1) nie stwierdzono statystycznie istotnego wpływu 

równoczesnego oddziaływania pola magnetycznego i światła podczerwonego na wartości parametrów 

reologicznych próbek krwi przed i po zastosowaniu tych czynników fizycznych. Hematokryt jest 

jednym z czynników wpływających na przepływ krwi w naczyniach krwionośnych [19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25]. Brak różnic statystycznie istotnych pomiędzy badanymi próbkami w przypadku tego parametru 

pozwala na wyciągnięcie wniosku, że zarówno pole magnetyczne, jak i światło podczerwone w warun-

kach in vitro nie wpływają na ilość erytrocytów w próbce, a ewentualne obserwowane różnice nie są 

konsekwencją zmiany wartości hematokrytu. Analiza wartości parametrów reologicznych dla posz-

czególnych pojedynczych wyników, a nie wartości średnich wykazała, że zaobserwowano ciekawe  

z punktu widzenia dotychczasowych danych różnice uwidocznione również w tendencjach do zmiany 

wartości parametrów reologicznych przedstawionych w tabeli 1. Zaobserwowane obniżenie wartości 

średniej lepkości osocza (tabela 1) bez znamienności statystycznej wynikać może z faktu, że dla sześciu  
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z badanych próbek krwi nie zaobserwowano różnicy, ale dla siedmiu obniżenie wartości tego parametru 

było znaczące, a dla jednej próbki nie zaobserwowano różnicy. Taki rozrzut wyników może wpływać 

na ostateczny wynik i wskazywałby na potrzebę zwiększenia liczebności badanych próbek. Tendencję 

do wzrostu lepkości osocza pod wpływem światła podczerwonego zaobserwowano już we wcześ-

niejszych badaniach wpływu światła podczerwonego na próbki krwi [35, 36]. W przypadku badań in 

vitro obejmujących analizę wpływu pola magnetycznego na lepkość osocza także zaobserwowano 

tendencję do wzrostu jego lepkości [37]. W przypadku badań in vivo zaobserwowano, że niezależnie od 

wykorzystanego w terapii programu terapeutycznego lepkość osocza badanej grupy pacjentów malała 

po cyklu zabiegów magnetostymulacji [29].   

Ciekawa z punktu analizy otrzymanych wyników jest także tendencja do wzrostu lepkości krwi 

pełnej po zadziałaniu pola magnetycznego i światła podczerwonego na próbki krwi (tabela 1). Zgodnie 

z doniesieniami innych autorów, obserwowano redukcję wartości lepkości krwi pod wypływem pola 

magnetycznego [38], także w przypadku zabiegów z wykorzystaniem pola magnetycznego niskich 

częstotliwości [29, 30, 31]. Zastosowanie tego samego pola w przypadku badań in vitro nie powodowało 

zmian wartości lepkości krwi pełnej [37]. Z kolei badania in vitro obejmujące analizę wpływu światła 

podczerwonego na próbki krwi wykazały znaczący spadek lepkości krwi w naświetlanych próbkach 

[35]. Nie prowadzono dotychczas badań obejmujących analizę równoczesnego działania dwóch różnych 

czynników, takich jak pole magnetyczne i promieniowanie podczerwone na próbki krwi. Obserwowane 

różnice mogłyby zostać wyjaśnione, gdyby badania obejmowały większą liczbę próbek i ponadto, 

gdyby objęto nimi grupę pacjentów, u których prowadzono by fizykoterapię z równoczesnym 

wykorzystaniem obu tych rodzajów terapii.    

Badanie wpływu pola magnetycznego i światła podczerwonego na zdolność erytrocytów do 

agregacji i deformacji (p. tabela 1: wartości parametrów modelu Quemady [19, 20, 22, 32, 33, 34]) nie 

wykazało różnic przed i po oddziaływaniu tych czynników. Nie zaobserwowano tendencji do zmiany 

odkształcalności erytrocytów, gdyż wartość parametru k – miary stopnia sztywności krwinek, nie 

zmienia się po zastosowaniu pola magnetycznego i światła podczerwonego. Analiza wartości parametru 

k0 – miary stopnia agregacji – procesu związanego z tworzeniem pakietów erytrocytów tzw. rouleux 

formation także nie wykazała wpływu pola magnetycznego i światła podczerwonego na próbki krwi  

(p. tabela 1). Zaobserwowano natomiast tendencję do obniżenia wartości parametru ’c – miary 

skłonności erytrocytów do agregacji modelu Quemady. Analiza poszczególnych par próbek krwi 

wykazała, że na czternaście próbek w ośmiu przypadkach skłonność erytrocytów do agregacji wzrosła, 

w czterech przypadkach zmalała, a w dwóch nie zmieniła się, natomiast elastyczność w dziesięciu 

przypadkach poprawiła się, a pogorszyła się jedynie w trzech. W przypadku parametru ’c w ośmiu 

przypadkach niższa jego wartość świadczyła o późniejszym procesie agregacji. Badania związane  

z analizą wpływu jednego z czynników badanych w niniejszej pracy w warunkach in vitro, wykazały że 

w przypadku zadziałania światła podczerwonego na próbki krwi stopień agregacji erytrocytów nie 

zmienia się, ale skłonność erytrocytów do agregacji maleje, a ich deformacja się poprawia [35]. 

Natomiast w przypadku oddziaływania samego pola magnetycznego w warunkach in vitro nie 

zaobserwowano żadnych różnic w skłonności erytrocytów do deformacji i agregacji [38]. W badaniach 

prowadzonych in vivo wykazano poprawę elastyczności erytrocytów oraz obniżenie skłonności 

erytrocytów do agregacji po zakończeniu cyklu zabiegów magnetostymulacji [29, 30]. Podobny efekt 

wpływu światła podczerwonego w warunkach in vitro [35] i magnetostymulacji in vivo [29, 30] 

wskazywać może na synergiczne działanie tych czynników w warunkach in vivo. 

 

5. Wnioski 

Na podstawie analizy wyników badań przestawionych w niniejszej pracy nie stwierdzono jednoznacz-

nego wpływu równoczesnego oddziaływania pola magnetycznego (44,5 μT) i światła podczerwonego 

(855 nm). 

Zaobserwowana tendencja do obniżania się lepkości osocza i wzrostu lepkości krwi pełnej przy 

równoczesnej tendencji do obniżania skłonności erytrocytów do agregacji wymaga zweryfikowania na 

większej próbie badanych.  

 



Medycyna fizykalna / Physical medicine 

Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 22, nr 4, 2016 265 

LITERATURA 

[1] F. Ahrari, A.S. Madani, Z.S. Ghafouri, J. Tunér: The efficacy of low-level laser therapy for the treatment of myogenous 

temporomandibular joint disorder, Lasers in Medical Science, vol. 29(2), 2017, s. 551−557. 

[2] A.C.A. Alves, P. de Tarso, C. de Carvalh, M Parente, M. Xavier, L. Frigo, F. Aimbire, E.C. Pinto Leal Junior, 

R. Albertini: Low-level laser therapy in different stages of rheumatoid arthritis: a histological study, Lasers in Medical. 

Science, vol. 28, 2013, s. 529–536. 

[3] M. Chochowska, M. Wytrążek, J. Marcinkowski, J. Huber: The Polish school approach of laser biostimulation in 

treatment of patients with cervical spine pain syndrome, s. 46−56, [w:] J. Biernacki,M. Majchrzycki (red.): Physiotherapy 

theory and practice, WSPiA, Poznań 2011. 

[4] M. Choi, J.E. Kim, K.H. Cho, J.H. Lee: In vivo and in vitro analysis of low level light therapy: a useful therapeutic 

approach for sensitive skin, Lasers in Medical Science, vol. 28(6), 2013, s. 1573−1579. 

[5] T.I. Karu, L.V. Pyatibrat, G.S. Kalendo: Donors of NO and pulsed radiation at λ=820 nm exert effects on cells attachment 

to extracellular matrices, Toxicology Letters, vol. 121, 2001, s. 57−61. 

[6] G.A. Zalesskaya, V.S. Ulashchik: Molecular mechanisms of photochemotherapy (Review), Journal of Applied. 

Spectroscopy, vol. 76, 2009, s. 44−65. 

[7] G.W. Dryden, I. Deaciuc, G. Arteel, C.J. McClain: Clinical implication of oxidative stress and antioxidant therapy, 

Current Gastroenterology Reports, vol. 7, 2005, s. 308−316. 

[8] T.I. Karu: Primary and secondary mechanisms of action of visible to near-IR radiation on cell, Journal of Photochemistry 

and Photobiology B: Biology, vol. 49, 1999, s. 1–17. 

[9] A. Sieroń: Zastosowanie pól magnetycznych w medycynie, -medica press, Bielsko-Biała 2002. 

[10] W. Kraszewski, P. Syrek: Magnetoterapia – zastosowanie pola magnetycznego w leczeniu oraz zagrożenia z nim 

związane, Prace Instytutu Elektrotechniki, vol. 248, 2010, s. 213−228. 

[11] F. Jaroszyk, S. Jaroszyk: Magnetostymulacja i magnetoterapia w nowoczesnej fizjoterapii. Biofizyka a medycyna – 

Jubileusz 47-lecia pracy naukowej prof. Feliksa Jaroszyka, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 

2012, s. 7−10. 

[12] J. Pasek, R. Mucha, A. Sieroń: Magnetostymulacja – nowoczesna forma terapii w medycynie i rehabilitacji, Fizjoterapia, 

vol. 14(4), 2006, s. 3−8. 

[13] A. Sieroń: Magnetoterapia i magnetostymulacja – podstawy cz. II, Acta Bio-Optica et Infromation Medica Inżynieria 

Biomedyczna, vol. 4, 1998, s. 45−46. 

[14] M.I. Weintraub, G.I. Wolfe, R.A. Barohn, S.P. Cole, G.J. Parry, G. Hayat, J.A. Cohen, J.C. Page, M.B. Bromberg,  

S.L. Schwartz: Static magnetic field therapy for symptomatic diabetic neuropathy: a randomized, double-blind, placebo-

controlled trial, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, vol. 84, 2003, s. 736−746. 

[15] M.B. Pecyna: Wolnozmienne pola magnetyczne w badaniach psychofizjologicznych, Wydawnictwo Akademickie “Żak”, 

Warszawa 2001. 

[16] Viofor JPS system, User manual, Med&Life, 2005: www.medandlife.com/download/podrecznik_classic_EN.pdf 

[17] Z. Kembowski: Reometria płynów nienewtonowskich, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1973. 

[18] G. Schramm: Reologia – podstawy i zastosowania, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 1998. 

[19] B. Bębenek: Przepływy w układzie krwionośnym, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1999. 

[20] J. Wasilewski, T. Kiliański: Biomechaniczna przyczyny miażdżycy, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011. 

[21] H. Chmiel: Determination of blood rheological parameters and clinical application, Advances in Cardiovascular 

Physics, vol. 3, 1979, s. 1−44. 

[22] D. Lerche, H. Bäumler, W. Kucera, W. Meier, M. Paulitschke: Flow properties of blood and hemoreological methods of 

quantification, s. 189−214 [w:] W. Scütt, H. Klinkmann, I. Lamprecht, T. Wilson (red.): Physical Characterization of 

Biological cells. Basic research and clinic relevance, Verlag Gesundheit GmbH, Berlin 1991. 

[23] D. Lerche, B. Koch, G. Vlastos: Flow behaviour of blood, Rheology, vol. 93, 1993, s. 105−112. 

[24] B. Sandhagen: Assesment of blood rheology: Methodology and studies in healthy individuals, in patients with certain 

diseases and during liquid blood preservation, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala 1988. 

[25] O.K. Baskurt, M. R. Hardeman, M.W. Rampling, H.J. Meiselman: Handbook of Hemorheology and Hemodynamics, IOS 

Press Amsterdam, Berlin, Oxford, Tokyo, Washington DC 2007. 

[26] P. Kowal: Hemoreologia niedokrwiennego udaru mózgu. Studium właściwości fizykochemicznych krwi z uwzględnie-

niem wpływu systemu HELP na zmiany parametrów hemoreologicznych, Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego 

w Poznaniu, Poznań 1993. 

[27] P. Kowal, A. Marcinkowska-Gapińska: Analysis of physico – chemical properties of blood in chosen clinical states  

[w:] M. Dziubiński, K. Antosik (red.): Rheology – theory and application, Warszawa EKMA, vol. 2, 2011, s. 137–151. 

[28] A. Marcinkowska-Gapińska, F. Jaroszyk, L. Kubisz: The influence of ac etylslicylic acid and acenocumarin on the 

complex viscosity of blood, Scientific Proceedings of Riga Technical University Ser. Transport and engineering, 2002,  

s. 159−162. 

[29] A. Marcinkowska-Gapińska, P. Kowal: Influence of magnetostimulation therapy on rheological properties of blood in 

neurological patients, Electromagnetic Biology and Medicine, vol. 35(3), 2016, s. 260−264. 

[30] A. Marcinkowska-Gapinska, P. Kowal: Effect of magnetostimulation on hemorheological properties in patients with 

backpain, s.133−143, [w:] K. Michalak, H. Nawrocka-Bogusz (red.): Current topics in quantum biology, Wydawnictwo 

 

http://www.medandlife.com/download/podrecznik_classic_EN.pdf


Medycyna fizykalna / Physical medicine 

Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 22, nr 4, 2016 266 

 
Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2014. 

[31] A. Marcinkowska-Gapińska, P. Kowal: Analysis of the effect of magnetostimulation on viscoelastic properties of blood 

in patients with lasting pain, Acta Physica Polonica A, vol. 125(4), 2014, s. 24−26. 

[32] D. Quemada: A rheological model for studying the hematocrit dependence of red cell - red cell and red cell - and red 

cell - protein interactions in blood, Biorheology, vol. 18, 1981, s. 501−516. 

[33] D. Quemada: Blood rheology and its implication in flow of blood, s. 1−127 [w:] C.M. Rodkiewicz (red.): Arteries and 

arterial blood flow, Springer Verlag, Vien-New York, 1983. 

[34] A. Marcinkowska-Gapińska, J. Gapiński, W. Elikowski, F. Jaroszyk, L. Kubisz: Comparison of three rheological models 

of shear flow behavior studied on blood samples from post-infarction patients, Medical & Biological Engineering & 

Computing, vol. 45(9), 2007, s. 837−844. 

[35] H. Nawrocka-Bogusz, A. Marcinkowska-Gapińska: The effect of pulsem IR-light on the rheological parameters of blood 

in vitro, Biorheology, vol. 51, 2014, s. 71−79. 

[36] A. Marcinkowska-Gapińska, H. Nawrocka-Bogusz: Analiza wpływu światła podczerwonego na lepkość osocza, 

Aktualności Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej Kraków, 2016, s. 130−137. 

[37] A. Marcinkowska-Gapińska, H. Nawrocka-Bogusz: Analysis of the magnetic field influence on the rheological properties 

of healthy persons blood, BioMed Research International, 2013, ID 490410. 

[38] R. Tao, K. Huang: Reducing blood viscosity with magnetic fields, Physical Review E, vol. 84, 2011, ID 011905. 

 

 

otrzymano / submitted: 23.11.2016 

zaakceptowano / accepted: 23.12.2016 

 


