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Światło spolaryzowane i jego wykorzystanie 
w leczeniu nadciśnienia tętniczego

Polarized light and its use in the treatment of hypertension

S t r e s z c z e n i e

Nadciśnienie tętnicze jest schorzeniem układu krążenia krwi charakteryzującym się 
okresowo albo stale podwyższonym ciśnieniem tętniczym, zarówno skurczowym (górnym), jak 
i rozkurczowym (dolnym). Powikłaniem tego schorzenia jest uszkodzenie nerek (np. przewlekła 
niewydolność nerek, aż do konieczności dializy), układu krążenia (niewydolność mięśnia ser-
cowego, zawał serca), a także powikłania ze strony układu nerwowego (niedokrwienny udar 
mózgu, zespół otępienny). Badania przeprowadzone w niniejszym artykule realizowano na 
przełomie 2013r i 2016r. w Instytucie Medstudio w Poznaniu. W badaniu uczestniczyły 24 oso-
by w wieku 48-64 lat. Do naświetlania wykorzystano urządzenie medyczne Bioptron Compact 
III, którego producentem jest firma Zepter Medical International Poland. Podczas naświetlania 
wykorzystano filtry do zmiany długości fali światła spolaryzowanego. Na podstawie wyn-
ików badań wykazano, że terapia światłem spolaryzowanym o zmiennej długości fali wraz 
z zastosowaniem filtrów medycznych pozwala w sposób nieinwazyjny istotnie zredukować 
nadciśnienie tętnicze. Ponadto stosowane filtry medyczne mogą mieć różny wpływ na redukcję 
nadciśnienia tętniczego - ten element wymaga podjęcia dalszych badań i analiz. 

S łowa k luczowe:  światło spolaryzowane, nadciśnienie tętnicze, leczenie nadciśnienia tętniczego, tera-

pia światłem, układ krążenia 

A b s t r a c t

Hypertension is a disorder of the blood circulatory system characterized by periodically or 
continuously elevated blood pressure, both systolic (upper) and diastolic (lower). The compli-
cation of this disease is kidney damage (e.g. chronic renal failure, up to the need for dialysis), 
cardiovascular system (heart failure, myocardial infarction), as well as complications from the 
nervous system (ischemic stroke, dementia syndrome). Research carried out in this article was 
carried out at the turn of 2013 and 2016. at the Medstudio Institute in Poznań. 24 people aged 
48-64 participated in the study. A medical device Bioptron Compact III, manufactured by Zepter 
Medical International Poland, was used for irradiation. During the exposure, filters were used to 
change the wavelength of polarized light. Based on the results of the study, it was shown that the 
treatment of variable wavelength with the use of medical filters allows in a non-invasive way to 
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significantly reduce arterial hypertension. In addition, the medical filters used may have a differ-
ent effect on the reduction of hypertension - this element requires further research and analysis.

Key  words :  polarized light, hypertension, treatment of hypertension, light therapy, cardiovascular system

W s t ę p

Nadciśnienie tętnicze (z łac. hypertonia arterialis) to przewlekła choroba ukła-
du krążenia, która charakteryzuje się stale lub okresowo podwyższonym ciśnie-
niem tętniczym krwi zarówno skurczowym, jak i rozkurczowym. Ponad 90% przy-
padków nadciśnienia ma charakter pierwotny. Dotychczas nie ustalono etiologii 
tego schorzenia. Za czynniki sprawcze uznaje się determinatory (genetyczne) 
i modyfikatory (środowiskowe) rozwoju. Z kolei u pozostałych 10% osób nadci-
śnienie tętnicze ma charakter wtórny wywołany np. przewlekłymi chorobami ne-
rek, zwężeniem naczyń nerkowych, zespołem Conna (nadmierna produkcja tego 
hormonu spowodowana jest najczęściej łagodnym guzem nadnercza - gruczo-
lakiem w około 40% przypadków albo też przerostem warstwy kłębkowej kory 
nadnerczy - około 60% przypadków) [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].

Na podstawie danych epidemiologicznych można stwierdzić, że na nadci-
śnienie choruje co szósta osoba na Świecie, zaś w ciągu najbliższych 10 lat pro-
blem ten dotknie 1,5 miliarda osób, z czego 2/3 z krajów rozwijających się [11, 
12]. W Polsce ze schorzeniem tym zmaga się około 30% dorosłej populacji [13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19].

Nadciśnienie, aż do chwili wystąpienia powikłań, przebiega zazwyczaj bez-
objawowo. Pierwszymi symptomami mogą być: bóle głowy, nadmierna pobudli-
wość, bezsenność, zmęczenie, zaczerwienienie twarzy, szyi, klatki piersiowej. 
Powikłaniem przede wszystkim jest uszkodzenie nerek, układu krążenia (niewy-
dolność mięśnia sercowego, zawał serca) oraz powikłania ze strony układu ner-
wowego (niedokrwienny udar mózgu, zespół otępienny).

Zmiana stylu życia istotnie obniża wartości ciśnienia tętniczego u osób z ci-
śnieniem podwyższonym i prawdopodobnie może zapobiegać rozwojowi choro-
by u osób, które mają do niej genetycznie uwarunkowane skłonności.  

Decyzję o czasie i sposobie włączenia leczenia podejmuje się po uwzględ-
nieniu wartości ciśnienia tętniczego i ogólnego ryzyka sercowo-naczyniowego. 
Podkreśla się także konieczność elastycznego podejścia do rozpoczynania farma-
koterapii u osób z granicznymi wartościami ciśnienia. Obniżenie ciśnienia skur-
czowego poniżej 130 mmHg zmniejsza ryzyko u osób cierpiących na chorobę 
wieńcową, cukrzycę i przewlekłe choroby nerek [4, 6, 11]. 

Niefarmakologiczne leczenie nadciśnienia polega z reguły na zalece-
niach zmiany stylu życia, redukcji nadwagi [23, 24], ograniczenia spożycia 
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alkoholu [3, 11, 25] i palenia tytoniu [3, 11, 25] oraz aktywności fizycznej 
[11, 20, 21, 22]; farmakologiczne leczenie polega na podawaniu różnego 
rodzaju leków hipotensyjnych.

Najbardziej cennym badaniem do rozpoznania nadciśnienia jest wykonywa-
nie pomiarów ciśnienia przez chorego w domu (oczywiście aparatem, który jest 
sprawdzony i nie zawyża lub zaniża pomiarów). Chory powinien notować warto-
ści ciśnienia w specjalnym zeszycie i na tej podstawie można nie tylko rozpoznać 
nadciśnienie tętnicze, ale także dobrać odpowiednie leczenie (dawki leków oraz 
czy leki stosować rano lub wieczorem) [4].

W niniejszej pracy zbadano możliwość wykorzystania światła spolary-
zowanego w leczeniu nadciśnienia tętniczego – jako metody alternatywnej. 
Organizm ludzki przetwarzając światło w energię elektrochemiczną, uru-
chamia szereg reakcji biochemicznych wewnątrz komórek. Niestety bardzo 
niewielki procent światła ulega polaryzacji, a właśnie światło spolaryzowane 
posiada właściwości  terapeutyczne [15, 25]. Przyspiesza syntezę enzymów, 
przemianę materii w komórkach i narządach, wspomaga procesy odtruwa-
nia i erytropoezy, przemiany puryn i wydalania mocznika, fagocytozy, od-
kładania wapnia w kościach, a także wydzielania śluzu przez błony śluzowe 
[2]. Z fizycznego punktu widzenia światło spolaryzowane to poprzeczna fala 
elektromagnetyczna, która jest efektem rozchodzenia się sprzężonych zmian 
pola elektrycznego i magnetycznego. Wektory tych pól są prostopadłe do 
siebie i do kierunku rozchodzenia się fali.  Dla określenia orientacji fali elek-
tromagnetycznej przyjmuje się kierunek drgań pola elektrycznego, który jest 
nazywany kierunkiem polaryzacji.

Zastosowanie promieniowania spolaryzowanego w zestawieniu z wolno-
zmiennym polem magnetycznym o niskich wartościach indukcji wykazuje sy-
nergistyczny efekt terapeutyczny w leczeniu zespołów bólowych na podłożu 
zwyrodnieniowym, w zespołach pourazowych układów kostno-stawowych, 
neuralgii o różnej etiologii, a także zmian zapalnych i troficznych skóry [21]. 
Prekursorem wykorzystania światła spolaryzowanego w medycynie był Niels 
Ryberg Finsen (laureat nagrody Nobla z 1903r.), który badał działanie światła 
spolaryzowanego emitowanego przez promieniowanie słoneczne. Wygene-
rowanie światła spolaryzowanego w ostatnich latach umożliwiło połączenie 
metod, które wykorzystują oddziaływanie zmiennych pól magnetycznych wraz 
z promieniowaniem laserowym niskiej częstotliwości. Pozwoliło to stworzyć 
urządzenia do magnetolaseroterapii, które w leczeniu analgetycznym wykorzy-
stują działanie obu czynników jednocześnie [2]. W niniejszych badaniach zasto-
sowano światło o  długości fali 450nm – 650 nm,  dostarczane przez urządzenie 
Bioptron Compact III z filtrami medycznymi. 
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M a t e r i a ł  i  m e t o d y  b a d a ń

Badania prowadzono na przełomie 2013r i 2016r. w Instytucie Medstudio 
w Poznaniu.  Pacjenci z określonymi jednostkami chorobowymi takimi jak: nad-
ciśnienie tętnicze, ZZSK, RZS, bóle kręgosłupa, cukrzyca, trądzik różowaty, trą-
dzik młodzieńczy, trudno gojące się rany, zapraszani byli do Instytutu celem 
odbioru skierowania na bezpłatne zabiegi fizykoterapeutyczne. Informacje do-
tyczące możliwości zastosowania światła spolaryzowanego były udzielane trzy 
razy dziennie. Po wysłuchaniu instruktarzu następowała indywidualna rozmowa 
z pacjentem, która pozwoliła na określenie potrzeb pacjenta oraz na stwierdze-
nie, w jakim zakresie rehabilitacja światłem spolaryzowanym może okazać się 
skuteczna.  Pacjenci zostali pogrupowani w odpowiednie jednostki chorobowe. 
Osoby cierpiące na nadciśnienie tętnicze poinformowano o konieczności doko-
nywania regularnych i równoległych konsultacji z lekarzem prowadzącym oraz 
leczenie tej jednostki chorobowej. 

Jednocześnie wskazano, że rehabilitacja światłem spolaryzowanym może, 
ale nie musi skutkować obniżeniem nadciśnienia tętniczego. Po zapoznaniu się 
z informacjami zainteresowani odebrali skierowania na zabiegi tym samym ak-
ceptując przekazane im warunki współpracy. W ten sposób zgromadzono losowo 
24-osobową eksperymentalną grupę kobiet w wieku od 48 do 64 lat.

Proces naświetlania był wykonywany urządzeniem medycznym Bioptron 
Compact III, którego producentem jest firma Zepter Medical International Po-
land. Podczas naświetlania wykorzystano filtry do zmiany długości fali światła 
spolaryzowanego [25]. Każdy z pacjentów był poddawany naświetlaniu 14 razy. 
Każdego dnia została zastosowana długość fali z przedziału 480 – 3400 nm oraz 
poprzedzająca ją inna długość fali, która została każdorazowo użyta dwa razy 
w przeciągu dwóch dni.

Zastosowano:
a)  filtr czerwony (oznaczany dalej jako R) 650 nm. + filtr medyczny,
b)  filtr fioletowy (oznaczany dalej jako V) 450 nm. + filtr medyczny,
c)  filtr niebieski (oznaczany dalej jako B) 450 nm. + filtr medyczny,
d)  filtr indygo (oznaczany dalej jako I) 450 nm + filtr medyczny,
e)  filtr zielony (oznaczany dalej jako G) 500 nm + filtr medyczny,
f)   filtr żółty (oznaczany dalej jako Y) 500 nm + filtr medyczny,
g)  filtr pomarańczowy (oznaczany dalej jako O) 600 nm + filtr medyczny.

Zgodnie z instrukcją producenta i różnicami wynikającymi z budowy anato-
micznej, u mężczyzn miejscem naświetlania było lewe ucho w odległości około 
10 cm każdorazowo przy każdej długości fali przez 10 minut, a u kobiet ucho 
prawe. Badania ciśnienia tętniczego były wykonywane przed i po naświetlaniu - 
aparatem TENSOVAL [25]. 
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Zgromadzone wyniki badań opracowano testami oceny zmienności we-
wnątrzgrupowej dla prób zależnych, korzystając z pakietu Statistica v.10. 

W y n i k i  b a d a ń

Uzyskane wyniki pomiarów zanalizowano testem Shapiro-Wilka pod kątem 
zgodności z rozkładem normalnym. Dla części zgromadzonych danych rozkłady 
przyjmowały postać zbliżoną do normalnego, dla innych były skośne. Stąd ana-
lizy różnic dokonano dwiema metodami - testem t (parametryczny) oraz kon-
trolnie - testem kolejności par Wilcoxon’a (nieparametryczny) z założeniem, że 
dyskusji poddano tylko te pary cech, które w obu testach zasygnalizują różnicę 
istotną ze statystycznego punktu widzenia (tab. 2 i 3). Oznaczenia „bef ” i „aft” 
wraz z danymi zawartymi w tabeli oznaczają wyniki przed i po naświetlaniu świa-
tłem o określonej długości wraz z filtrem określonego koloru.

Tab.1. Statystyki podstawowe analizowanych zmiennych

N ważnych Średnia Mediana Minimum Maksimum Odch.std

R-bef-sys 24 156,25 155,00 145,00 170,00 5,57

R-bef-dia 24 98,75 100,00 90,00 110,00 6,12

R-aft-sys 24 153,88 154,00 144,00 170,00 5,73

R-aft-dia 24 97,83 100,00 90,00 110,00 5,58

V-bef-sys 24 155,63 155,00 145,00 170,00 5,84

V-bef-dia 24 98,67 100,00 89,00 110,00 5,24

V-aft-sys 24 151,71 150,00 142,00 169,00 5,93

V-aft-dia 24 96,63 95,00 89,00 110,00 5,10

B-bef-sys 24 154,38 155,00 144,00 170,00 5,61

B-bef-dia 24 98,04 100,00 89,00 110,00 5,39

B-aft-sys 24 150,58 150,00 140,00 168,00 6,18

B-aft-dia 24 94,38 95,00 87,00 105,00 4,64

I-bef-sys 24 152,67 151,50 144,00 169,00 6,01

I-bef-dia 24 96,33 97,00 88,00 110,00 5,12

I-aft-sys 24 148,54 148,00 138,00 167,00 6,57

I-aft-dia 24 92,38 94,00 84,00 105,00 5,44

G-bef-sys 24 150,21 150,00 140,00 168,00 6,26
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G-bef-dia 24 94,42 95,00 85,00 105,00 5,10

G-aft-sys 24 145,38 145,00 135,00 165,00 6,68

G-aft-dia 24 89,83 90,00 82,00 100,00 4,87

Y-bef-sys 24 147,67 145,00 135,00 168,00 7,03

Y-bef-dia 24 92,25 91,00 85,00 100,00 4,93

Y-aft-sys 24 142,63 141,50 130,00 164,00 7,32

Y-aft-dia 24 87,29 85,00 80,00 98,00 5,02

O-bef-sys 24 145,08 143,00 130,00 165,00 7,10

O-bef-dia 24 89,50 90,00 83,00 100,00 4,79

O-aft-sys 24 138,83 138,00 125,00 162,00 7,21

O-aft-dia 24 85,42 85,00 79,00 95,00 4,81

Tab.2. Wyniki testu t dla ciśnienia skurczowego i rozkurczowego (podkreślono  
różnice o charakterze istotnym)

Systole R-aft-sys V-aft-sys B-aft-sys I-aft-sys G-aft-sys Y-aft-sys O-aft-sys

R-bef-sys 7,23 10,47 10,97 10,30 12,17 12,00 15,06

V-bef-sys 6,16 9,30 12,85 10,49 12,51 12,29 15,31

B-bef-sys 1,11 6,05 11,14 10,01 13,76 13,53 17,10

I-bef-sys -1,94 2,06 8,18 12,06 16,72 15,59 18,02

G-bef-sys -4,72 -2,19 -0,76 7,00 13,08 13,14 18,37

Y-bef-sys -6,29 -4,64 -4,35 -2,38 5,65 12,56 16,55

O-bef-sys -8,39 -7,42 -7,54 -7,30 -0,56 6,54 13,60

Diastole R-aft-dia V-aft-dia B-aft-dia I-aft-dia G-aft-dia Y-aft-dia O-aft-dia

R-bef-dia 2,06 3,35 5,61 8,13 9,58 10,61 11,76

V-bef-dia 2,85 3,80 7,26 9,29 11,65 13,27 14,03

B-bef-dia 0,68 3,21 6,91 9,83 11,33 13,30 13,72

I-bef-dia -2,09 -0,40 5,31 7,67 8,85 12,72 14,17

G-bef-dia -5,34 -3,48 0,10 5,27 12,53 16,21 13,48

Y-bef-dia -6,82 -6,35 -3,51 -0,23 5,80 11,71 12,88

O-bef-dia -8,87 -8,58 -7,82 -5,43 -0,90 6,12 9,60
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Tab.3. Wyniki testu kolejności par Wilcoxon’a dla ciśnienia skurczowego i rozkur-
czowego (podkreślono  różnice o charakterze istotnym)

Systole R-aft-sys V-aft-sys B-aft-sys I-aft-sys G-aft-sys Y-aft-sys O-aft-sys

R-bef-sys 3,92 4,20 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29

V-bef-sys 3,72 4,20 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29

B-bef-sys 0,82 3,94 4,20 4,20 4,29 4,29 4,29

I-bef-sys 1,51 1,75 3,82 4,20 4,29 4,29 4,29

G-bef-sys 3,92 1,91 0,90 3,85 4,29 4,29 4,29

Y-bef-sys 4,20 3,64 3,41 2,10 3,47 4,20 4,29

O-bef-sys 4,29 4,20 4,29 4,01 0,35 3,86 4,29

Diastole R-aft-dia V-aft-dia B-aft-dia I-aft-dia G-aft-dia Y-aft-dia O-aft-dia

R-bef-dia 2,20 2,86 3,92 4,20 4,20 4,29 4,29

V-bef-dia 2,55 2,94 4,01 4,20 4,20 4,29 4,29

B-bef-dia 0,83 2,67 4,11 4,20 4,20 4,29 4,29

I-bef-dia 1,91 0,26 3,72 4,01 4,20 4,29 4,29

G-bef-dia 3,60 2,55 0,04 3,52 4,20 4,29 4,29

Y-bef-dia 4,08 3,76 3,04 0,08 3,60 4,29 4,29

O-bef-dia 4,11 3,92 4,14 3,60 1,02 3,72 4,01

Wyniki obu testów potwierdzają, że w wyniku zastosowania światła spo-
laryzowanego w dwutygodniowej terapii - następowała istotna poprawa para-
metrów ciśnienia zarówno skurczowego, jak i rozkurczowego we wszystkich 
przypadkach, aż do osiągnięcia wartości bliskich granicy nadciśnienia (tab.1). 
W dalszej części badania posłużono się wynikami testu t, które oprócz funk-
cji rozstrzygającej, umożliwiają przedyskutowanie szczegółów zachodzących 
w wyniku terapii zmian. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wraz z postępem 
terapii (na co wskazują kolejne zmiany filtrów – tab. 2) zaobserwowane różnice 
regularnie się zwiększają. Pojawia się też sygnał, że silniejsze zmiany następują 
po zastosowaniu filtra zielonego i dalej po zastosowaniu pomarańczowego, 
trudno natomiast uchwycić różnice po zastosowaniu filtra niebieskiego i dalej 
indygo. Nie da się w tym miejscu jednoznacznie rozstrzygnąć, na ile zanotowa-
ne zmiany są efektem czasu trwania terapii, a na ile wynikają z zastosowania 
określonego filtra. Odpowiedzi na to pytanie udzielić mogą jedynie badania 
eksperymentalne prowadzone w dłuższym czasie w dwóch równoległych gru-
pach – jednej poddawanej naświetlaniu światłem spolaryzowanym tej samej 
długości, drugiej – ze zmianami filtrów. 
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Obniżenie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego prezentuje ryc. 1.

Ryc. 1. Średnia wartość ciśnienia skurczowego i rozkurczowego
Źródło: opracowanie własne. 

Słabe punkty przegięcia występują przy zastosowaniu filtra zielonego (w przy-
padku ciśnienia skurczowego) oraz po zastosowaniu filtra niebieskiego (w przy-
padku ciśnienia rozkurczowego). Zagadnienie, to wymaga jednak dalszych badań 
i w analizach zostało pominięte. 

Wykazano, że światło spolaryzowane istotnie obniża ciśnienie tętnicze, niwe-
lując skutki nadciśnienia. Zastosowanie światła spolaryzowanego w leczeniu nad-
ciśnienia tętniczego wydaje się być skuteczną alternatywną metodą, wspomagają-
cą zasadniczą terapię. Analizowana problematyka nie znalazła jednak dotychczas 
szerszego zainteresowania w kręgu naukowym. Wyniki badań są jednak na tyle 
obiecujące, że można przewidywać, że w przyszłości trend ten ulegnie zmianie. 

W n i o s k i

W oparciu o zaprezentowane wyniki badań sformułowano następujące wnioski:
1. Terapia światłem spolaryzowanym o zmiennej długości fali wraz 
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z zastosowaniem filtrów medycznych pozwala w sposób nieinwazyjny istot-
nie zredukować nadciśnienie tętnicze. Dowiodła tego dwutygodniowa terapia 
prowadzona z wykorzystaniem urządzenia Bioptron Compact III.

2. Wykonane badania sygnalizują, iż stosowane filtry medyczne mogą mieć róż-
ny wpływ na redukcję nadciśnienia tętniczego. Które z nich działają silniej, 
a które słabiej? Jest to jednak kwestia, którą należy poddać szerszej analizie 
w przyszłych badaniach eksperymentalnych. Konieczne jest również podjęcie 
badań na szerszej reprezentatywnej próbie badawczej.
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