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lnfluenee of thempeutic magnetic stimulation on concentrations of collagen tissue
in the coulse of expeilmental pleulitis in nts

Sunlmary

The aim of the study was to determine the potential influence of therapeutic magnetostimulation (MRS-
2000" recommended as a tissue regeneration and pain release treatment: ,r1" and rr10" concentrations) on
collagen derivatives such as telopepitde (ICTP) and procollagen (PICĄ PIII NP).

The experiment was carried out on 36 rats suffering from experimental pleuritis (developed by intrapleura
carragenine injection). The radioimmunoa§say method was used in order to determine the inflammation
processes in the connectivetissue. The degradation process ofcollagen and concentration oftelopeptide (ICTP)
was examined and concentrations of procollagen (PICP and PIII NP) were used as a markers of collagen
synthesis. The observation time of the inflammation proces§ equalled a tota| of 96 hnurs.

The results obtained suggest that that the degradation process observed during the 96 hour period was
significantly smaller after stimulation rvith 100 mT in comparison to stimulation with10 pT. During this time
the process of collagen synthesis increased, and was indicated by an increase in the concentrations of PICP
and PIII NP.
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z procesem syntezy kolagenu typu I. Prokolagen PIII
NP jest prekursorem kolagenu typu III głównego
składnika zbitej lluznej tkanki łącznej w organizmie.
Jego stężenie jest podwyższone we wczesnych fazach
odpowiedzi fibroproliferacyjnej (gojenie się ran), ale
również wzrasta podczas poźntejszych faz włóknie-
nia (13). Kompleksowa ocena stężeń tych produktów
moze wyjaśnić wątpliwości czy proces destrukcji uległ
zahamowanlu czy też nasila się proces odnowy (3, 1 0).

Rosnące zainteresowanie magnetosĘmulacją w kto-
rej wykorzystuje się wolnozmienne pola magnetycz-
ne o zdecydowanie mniejszym natężeniu (od 1 pT do
l00 pT) w porównaniu do klasycznej magnetoterapii
(1 do 15 mT) nasuwa pytanie na ile magnetostymula-
cja może zastryic lub być efektywniej sza t b ezpiecz-
niejsza odklasycznej magnetoterapii (6, 16, I7).Ważny
j e st równiez o dpowiedni dobór pro gramów leczntczy ch
magnetostymulacji w określonych schorzeniach. Wy-
jaśnienie tych zagadnień wymaga dalszych szczegó-
łowych badań.

Celem badań była ocena wpływu leczniczej magne-
tostymulacji na zachowanie się stężeń wybranych pro-

Terapia wolnozmiennym polem magnetycznym
(magnetote r apla, magneto stymul acj a) j e st czę sto sto-
sowana w leczeniu stanów zapalnych, stanow poura-
zowych i zmian zwyrodnieniowych narządu ruchu.
Wyjaśnienia wymaga czy jej działanle związane jest
ze zmniejszeniem percepcji bólu, zmniejszeniem uwal-
niania mediatorów bólowych czy też dochodzi do
wzrostu procesów reperacyjnych i zahamowania zmran
destrukcyjnych w ognisku zapalenla (l, 2, l4-I7).

DIa zbadania dynamiki zmian zapalnych duże zna-
czenie ma stworzenie obiektywnego modelu badań
jakim jest jednorodna, wsobna grupa zwierzątjedna-
kowo obciążona pTocesem doświadczalnego zapale-
nia (3, 5, 11). W ocenie zmlanzapalnychtkanki łącz-
nej duże zrlaczenlę posiada ocena stęzeń produktów
degradacji i syntezy kolagenu: telopeptydu ICTP i pro-
kolagenów PICP i PIII NP (I2,I3). Telopeptyd ICTP
jest uwalniany podczas degradacji kolagenu typu I,
który jest najczęściej spotykanym typem kolagenu w
zminer alizowanych strukturach tkanki k o stnej oT az w
luźnej tkan ce łącznej (występuj e tam r azem z kolage -
nem typu III, V i VI), Prokolagen PICP jestzwlązany



duktów degradacji i syntezy kolagenu w przebiegu
modelowe go do świadc zalnego zapalenta opłucnej u
szczurów.

Materiał i metody

Doświadczenia wykonano na 36 szczurach, samcach
wsobnego szczeplf Bufflo o masie 140-160 g w wieku 2
miesięcy. U wszystkich zwierząt w tym samym czasie wy-
wołano doświadczalne zapalenie opłucnej przez wstrzyk-
nięcie doopłucnowe 0,15 cm] l0ń roztworu cartageniny
(wyciągu z alg morskich stosowany m.in. do wywoływa-
nia zmian zapalnych). Szczury poddawano dwukrotnje w
ciągu doby ekspozycji pola magnetycznego (magnetosty-
mulacja lecznicza) przez okles 4 dni, Krew do oznaczeń
biochemicznych pobierano co 21 godziny z aorty brzusz-
nej od szczurów poddanych narkozie barbituranowej (pen-
tobarbital 30 mg/kg masy ciała). Metodąradioimmunolo-
giczną w surowicy oznaczono stęzenia telopeptydu ICTP i
prokolagenów PICP i PIII NP (firmy
Orion). W magnetostymulacji wykorzy-
stano małą matę (poduszkę) aparatu
MRS 2000 (firmy Vita Life), posiadają-
cą wewnątrz dwie cewki magnetyczne
o maksymalnej indukcji wynoszącej od-
powiednio w programie ,,1" - 10 pT a
w programie ,,10" - 100 pT i częstotli-
wości impulsów modulowanej, zapro-
gramowanej automatycznie. Wartość
napięcia podstawowego impulsu magne-
tycznego wynosiła 120 mY a czas trwa-
nia 5 milisekund.

Zwierzętapodzielono na 5 grup. Kry-
terium podziału stanowił czas ekspozy-
cji na działanie pola magnetycznego po
podaniu czynnika wywołującego stan
zapalny. Zasadę ekspozycji ora7 c7as

Tab. 1. Poziom ICTP (wskaźnika degradacji kolagenu), PICP i PIIINP (wskaźni-
ki syntezy kolagenu) w surowicy w przebiegu doświadczalnego zapalenia opłuc-
nej u szczurów poddanych terapeutycznemu działaniu rvolnozmiennego pola
magnetycznego

03, 59 (2l

pobierania krwi do oznaczeńbiochemicznych przedstawio-
no na ryc. 1.

Oznaczenia stężeń produktów degradacji i syntezy kola-
genu wykonano u szczurów objętych proglamem ,,70" oraz
,,1" magnetostymulacji w czasie odpowiednim do iniekcji
czynnika chemicznego wywołujapego zapalenie.

Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą testLl
t-Studenta w oparciu o program STATISTICA 5,1.

Wyniki iomówienie
Wyniki oznaczeń biochemicznych w poszczegol-

nych grupach zwierząt poddanych Ieczniczej stymu-
lacji przedstawiono w tab. 1.

U szczurów poddanych magnetostymulacji polem
100 pT obserwowano statystycznie istotne (p < 0,05)
wzrosty stęzenia ICTP w drugiej i trzectej dobie eks-
perymentu. Dynamikę zmian stężenia ICTP podczas
kolejnych obserwacji przedstawiono na ryc.2. W gru-

pie zwierzątpoddanych stymulacji polem o natęzeniu
10 pT wyst@ił wzrost poziomu ICTĘ który był po-
dobny do obserwacji w grupie znatężeniem 100 pT w
drugiej t trzeciej dobie zapa7enta ryc. 2.

Obserwowane stężenia prokolagenu PICP we wszyst-
kich grupach były zbliżone, a różnice wartości śred-
nich tych oznaczeń okazały się statystycznie nieistot-
ne (ryc. 3).

Stężenie prokolagenu PIII NP. w grupie o stymula-
cji 100 pT wzrastało w odniesieniu do wartości z
pierwszej doby zapalenia. Obserwowane wzrosty w
pierwszej i drugiej dobie zapalenia okazały się staty-
stycznie istotne (p < 0,05) (ryc.4).U zwterzątpodda-
nych stymulacji polem o natężeniu 10 pT średnie stę-
żenie PIII NP oznaczone w czwartej dobie doświad-
czalnego zapalenia było istotnię ntższe (p < 0,01) w
odniesieniu do obserwacji w tym samym przedziale
czasowym w grupie o natęzeniu 100 pT.

B adania do świadczalne oceniaj ące efekty sto sowa-
nych w l e czni ctwi e p ól magnety c zny ch doty czą głow -
nie klasycznej magnetoterapii (pola o wyższychwar-
tościach indukcji, wynoszącej 1 do 15 mT). W bada-
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Ryc. 4. Stężenie P III NP w surowicy szczurów poddanych
magnetost!,mulacji dwukrotnie w ciągu dob1, co 24 godziny
od momentu wywołania doświadczalnego zapalenia opłucnej
w grupie poddanej ekspozycji pola magnetycznego ,,10" - (A)
i pola magnetycznego ,,1" - (B)

niach tych wykazano takie efekty jak: działanie prze-
ciwzapalne i przeciwobrzękowe, przyspieszenie pro-
cesu tworzenia się zrostu kostnego, działanie analge-
tyczne, nasilenie procesu reparacji i regeneracji tka-
nek miękkich, w tym zwiększenie zawartości kolage-
nu w ranach doświadczalnych, działanię wasodilata-
cyjne i angiogenne oraz intensyfikacja procesu utyli-
zacji tlenu i oddychania tkankowego (10, 17).

W odniesieniu do magnetosĘmulacji najwięcej ob-
serwacji klinicznych i doświadczalnych dotyczy sze-

roko pojętej grupy schorzeńukładunerwowego (6, 15).
Sieroń i wsp. (l5) opisali równieżkorzystne działanie
magnetostymulacji w leczeniu różnych zespołów bó-
lowych narząduruchu, przy czymcytowana praca sta-
nowi doniesienie wstępne (ocena w oparciu o subiek-
tywne odczucia pacjentów). Wstępne własne obser-
wacj e kliniczne p otwi erdzaj ą równ i ez działanie anal-
geĘ c zne magn eto s tymu l acj i (7 ), O ddziaĘw ani e ma g-
netosĘmul acji na poziomie komórkowym roz patryw a-
ne jest w oparciu o model jonowego rezonansu cyklo-
tronowego, w którym częstotliwości stosowanych pól
magnety cznych maj ą b y c zbieżne z czę stotliwo Ś c i ami
własnymi niektórych jonów komórkowych (l7), Za-
kładając, że jest to dominujący mechanizm oddzia-
ływania magnetostymulacji mozemy potencjalnie
oczekiwać, że jej efekty biologiczne i kliniczne nie
zawsze będązbieżne z efektami magnetoterapii. Ob-
s erwow any e fekt b i o 1o g ic zny p ol magnety czny ch za-
leżny też jest od stanu czynnościowego komórek i na-
rządow (I7).

Należy podkreślić, że w przyjętym w niniejszych
b adan i ach modelu do świadczalne go zap aleni a przed-
miotem badania była jednorodna grupa zvvterząt jedna-
kowo obciążona procesem patologicznym, a jego oce-
na oparta jest o obiekłwne kryteria biochemiczne (3).

W ocenie procesu zapalnego toczącego się w płu-
cach należy wyważyć na ile odczyn tam zachodzący
cechuje się destrukcyjnym dziaŁanięm niszczącym
włókn a pr ze gr o d łąc znotkankowych, c zemu tow ar zy -
szy wzrost poziomu ICTĘ a w jakim stopniu zachodzj
hamowanie zapalenia poprzez proces reparacji. Nad-
mierny wzrost PICP oraz PIII NP towarzyszy zwięk-
szeniu ilości fibroblastów i włókien kolagenowych w
przegrodach płucnych, co było obserwowane w elek-
tronogramach płuc uzyskanych we wcześniejszych
badaniach (4, 5, 7,9, 10).

Wyniki przedstawion9 1niniejszej pracy przema-
wiają za nieznanym uszkodzeniem pierwotnego zrę-
bu łącznotkankowego płuc. Swiad czy o tymnięwielki
wzrost ICTP w 2 i 3 dobie zapaleniaw stosunku do
wartości z pierwszej doby eksperymentu, Wartości
ICTP w 4 dobie uległy obniżeniu poniżej wartości z
pi erw szej doby. P owyzsze ob s erw acj e doty czą szczu-
rów poddanych magnetostymulacji polem o natężeniu
100 pT, które wydaje się bardziej skutecznie ograni-
czać rozwoj zmian destrukcyjnychniż pole o natęże-
niu 10 pT.

Oceniaj ąc wpływ magnetosĘmulacj i na wskaźniki
syntezy kolagenu (PICP or az PIII NP) odzwierciedla-
j ące dynamikę procesów regeneracyjno-reparacyj nych
można stwierdzić, że stężenia PIII NP istotnie wzrasta-
jąprry magnetostymulacji polem o natężeniu 100 pT
w kolejnych dobach eksperymenfu, osiągaj ącnajwyż-
sząwartość w 4 dobie. U szczurów poddanych 4-do-
bowej magnetostymulacji polem o natężeniu 10 pT
stęzenie PIII NP było istotnie niższe w odniesieniu do
szczur ów p o ddanych ekspo zycj i p o la magne ty czne go
o natężeniu 100 pT.
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Rl,c. 2. Stężenie ICTP w surowic1, szczurów poddanych mag-
netostymulacji dwukrotnie w ciągu doby co 24 godziny,od
momentu lvl,wołania doświadczalnego zapalenia opłucnej w
grupie poddanej ekspozycji pola magnetycznego ,,10" - (A) i
pola magnetvcznego ,.1" - (B)
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Ryc. 3. Stężenie PICP w surowic.v szczuróu,poddanl,ch mag-
netostl,mulacji drvukrotnie w ciągu dob_"- co 24 godzinl, od
momentu wywołania doświadczalnego zapalenia opłucnej lv
grupie poddanej ekspozvcji pola magnetvcznego ,,l0" - (A) i
pola magnetycznego ,,1" - (B)
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Wnioski

1. Istotny wzrost stężenia telopeptydu (ICTP) w 72
godzinie zapalenta jestzbieżny z innymi obsetwowa-
nymi w tym czasie przesunięciami mediatorów odczy-
nu zapalnego i przemawia za intensyfikacjąprocesów
destrukcyjnych w trzeciej dobie zapalenia.

2. Ograntczenie tych procesów w czasie jak też i
indukcja procesów regeneracyjnych (wzrost PIII NP)
zależą od natężenia pola stosowanego w leczniczej
magnetostymulacji.

3. Wstępna ocena efektu Ieczntczego magnetosty-
mul acj i w do św i ad c zalny m zap alentu op łucnej wyk a-
zuje, że pole o natężeniu 100 pT jest bardziej korzyst-
nęw działaniu leczniczymnlżpole o natężeniu 10 pT.
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Ksiązka j est obszern ą pracą zbiorową 1 9 autorów,
wybitnych specjalistów, głównie niemieckich, Omó-
wiono w niej w sposób przystępny budowę wszyst-
kich części i okolic ciała konia,l^)peŁniaJąc je o naj-
ważnlęjsze dane z diagnostyki klinicznej . Wiedzę z
tego zakresu przedstawiono w 16. głównychrozdzia-
łach omawiających: l. Anatomię konia w ujęciu histo-
ryaznym,2. Skórę, gruczoły skóry układ limfaĘczny,
manualny drenażlimfatyczny oraz wypalanie i pale-
nie piętn. 3, Głowę-okolicę szyi,4. Mózgowie, 5, Scia-
nę tułowia, 6, Rdzeń kręgowy, 7 i 8. Kończynę pieT-
siową i miedniczną 9 i 10. Chody konia i kinetyka,
11. Klatkę piersiową mięśnie oddechowe i jamę opłuc-
nową z zawartoŚcią 12. Układ trawienny i Śledzionę,
1 3. Narządy moczowe 1, nadnercza. 1 4. Narządy płcio-
we męskie i osłonki poch\Mowe jądra oraz cewkę mo-

czową,15. Narządy płciowe żeńskie i gruczoł mleko-
W oraz cewkę moczową 16. Objawy rui, zapłodnie-
nie, tworzenie łożyska, stadia ciĘy iporód. Z kolei w
rozdzialę 17 pt. Założenia klinicznej propedeutyki,
opisano podstawowe i specjalis|yczne metody diagno-
styczne stosowane w ocenie stanu zdrowia poszcze-
gólnych układów inarządow konia. Książka ta, to no-
WoczeSny podręcznik akademickt przy datny ZarÓWno
dla studiujących wiedzę anatomiczną koni w powią-
zaniuz wybranymi aspektami fizjologicznymi i pato-
logicznymi oraz dlagnosĘkąkliniczną jak równięż dla
praktyków pragnących przybliżyc i uzupełnić swoje
wiadomości z tego zakresu. Stanowi ona godne pole-
ceni a opracowanie, staranni e ilustrowane ltczny mt ry -
cinami i zdjęciami (w tym radiologicznymi i ultraso-
nograrlcznymi), wzbogacone o dane zebrane w for-
mie tabel, często podsumowujących informacje zawar-
te w danym rozdzialę orazzaopatrzonew spis piśmien-
nictwa po każdym rozdzialę lub opracowaniu autor-
skim podrozdziału, atakżę w obszerny indeks.

I. Danek


