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Streszczenie
Wprowadzenie. Zmienne pole magnetyczne o niskiej częstotliwości (200–300 Hz) jest jedną z metod fizykalnych stosowa-
nych w łagodzeniu bólu, regeneracji tkanek kostnych i miękkich. W literaturze medycznej można znaleźć opisy przypadków, 
które wykazują korzystne działanie magnetostymulacji w gojeniu ran. Brakuje jednak badań, które mogłyby wyjaśnić mecha-
nizmy działania magnetostymulacji w tym obszarze. Dane literaturowe wykazują, że pole magnetyczne ma wpływ na hodowle 
in vitro. Reakcja komórek zależy od linii komórkowej, parametrów pola, czasu ekspozycji.
Cel pracy. W przeprowadzonych badaniach sprawdzono, czy zmienne pole magnetyczne o częstotliwości 180–195 Hz wpły-
wa na żywotność komórek Balb 3T3. 
Materiał i metody. Badania zostały wykonane na linii komórkowej mysich fibroblastów Balb 3T3, które poddawano wpływowi 
zmiennego pola magnetycznego. Do generowania pola wykorzystano aparat do magnetostymulacji Viofor JPS® System Classic 
(Med & Life). Komórki wysiano na płytki 96-dołkowe. Po 24 godzinach hodowlę poddawano magnetostymulacji. Do badań 
włączono 6 prób oraz 2 kontrole. Wybrano dwa generowane przez aparat programy: M1P2 i M2P2 oraz dwie intensywności  
6 oraz 12. Próby 1, 2, 5 i 6 poddawano jednokrotnej magnetostymulacji przez kolejne dwa dni, próby 3 i 4 dwukrotnie co 
1 godzinę, 3 razy dziennie. Eksperyment trwał 2 dni i był powtarzany 3–5 razy.
Wyniki. Oceny dokonano na podstawie kolorymetrycznego testu MTT. Test wykazał wpływ pola magnetycznego emitowa-
nego przez aparat na żywotność komórek Balb 3T3. Trzy z sześciu wybranych programów powodowały zwiększenie żywot-
ności komórek w stosunku do kontroli (którą przyjęto za 100%): 139%, 128%, 108%, w jednej próbie żywotność była mniejsza 
(92%) niż w grupie kontrolnej. Wyniki w tych grupach były istotne statystycznie (p < 0,05, test t-Student).
Wnioski. Zaobserwowano wpływ pola wytwarzanego przez aparat do magnetostymulacji Viofor JPS® System Classic (Med 
& Life) na żywotność komórek mysich fibroblastów Balb 3T3, co może potwierdzać korzystny wpływ magnetostymulacji jako 
metody fizykalnej wspomagającej gojenie ran przewlekłych (Polim. Med. 2013, 43, 3, 147–152). 
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Abstract
Background. Variable magnetic field of low frequency (200–300 Hz) is one of physical methods used in reducing pain as 
well as regeneration of bone and soft tissue. In medical literature there are case reports about successful treatment of chronic 
wound healing with this method. However, there is a lack of research that could explain the mechanism of action of magnetic 
field in this area. Literature data show that magnetic fields have an influence on cells cultures in vitro. Cells reaction depends 
on cells line, field parameters and time of exposition. 
Objective. In our study we checked if the magnetic field of 180–195 Hz frequency influences Balb 3T3 cells viability.
Material and Methods. This study was conducted on mouse fibroblast Balb 3T3 cells, and the influence of variable magnetic 
field on cells was checked. Magnetic field was generated by Viofor JPS® System Classic (Med&Life). Cells were seeded on 
96-well plates. After 24 hours the cells culture was exposed on magnetic fields. Two controls and six groups was included in 
the study. Two programs generated by Viofor JPS® System Classic were chosen: M1P2 and M2P2, as well as two intensities 
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Wpływ zmiennego pola magnetycznego o niskiej 
częstotliwości nieprzekraczającej 200–300 Hz na po-
prawę zdrowia pacjentów jest szeroko przedstawiany 
w literaturze medycznej [1, 2]. Zmienne pole elektro-
magnetyczne, jako metoda fizykalna, znajduje obecnie 
zwolenników stosowania w gojeniu ran (w tym także 
oparzeniowych). Oddziaływaniu pola przypisuje się 
wpływ na proliferację komórek, poprawę krążenia ob-
wodowego (m.in. w owrzodzeniach goleni, angiopatii 
cukrzycowej), korzystne działanie w rehabilitacji, terapii 
chorób neurologicznych oraz w stomatologii w uśmie-
rzaniu bólu czy regeneracji tkanki kostnej, w okulistyce 
w powikłaniach neurologicznych po urazach [1, 2].

Pole magnetyczne nie jest obojętne dla organizmów. 
Badania z podwójnie ślepą próbą wykazują, że pulsują-
ce pole elektromagnetyczne (o maksymalnej indukcji 
1,45 mT i częstotliwości 1 Hz – 1 MHz) zmniejszało 
próg bólu wywołany szokiem termicznym zdrowych 
ochotników[3].

Przezczaszkowa stymulacja polem magnetycznym 
o częstotliwości 10 Hz wpływała terapeutycznie na ak-
tywność mózgu u osób chorych na depresję [4]. Bada-
nia na modelu mysim C57BL/6 wykazały zwiększenie 
stresu oksydacyjnego w hipokampie i prążkowiu oraz 
pogorszenie pamięci (test labiryntu wodnego) pod 
wpływem ekspozycji na pole magnetyczne o niskich 
częstotliwościach (1 mT, 50 Hz) przez 4 godziny dzien-
nie w ciągu 12 tygodni [5]. 

Opisywane są przypadki poprawy u pacjentów z ra-
nami przewlekłymi pod wpływem magnetostymulacji. 
U 67-letniej pacjentki z owrzodzeniem goleni, u której 
stosowano magnetostymulację przez 8 miesięcy raz 
dziennie (aplikator Viofor JPS® Standard, Med & Life, 
12 minut, program M2P2) zaobserwowano komplet-
ne wygojenie rany: zanik wysięku, zmniejszenie bólu, 
naskórkowanie, angiogenezę [6]. Brakuje jednak kli-
nicznych badań na większej grupie pacjentów, by moż-
na było jednoznaczne określić wpływ zmiennego pola 
magnetycznego na gojenie ran przewlekłych, takich jak 
owrzodzenia związane z niewydolnością żylną czy też 
towarzyszące zespołowi stopy cukrzycowej. 

Wpływ pola magnetycznego na żywotność, prolife-
rację oraz apoptozę komórek czy wewnątrzkomórkowe 
stężenie Ca2+ nie jest jednoznacznie określony i zależy 
od linii komórkowej, czasu ekspozycji, oraz parametrów 

pola (częstotliwości i indukcji). Stałe pole magnetyczne 
(6 mT) powodowało istotne statystycznie zwiększenie 
apoptozy w stosunku do kontroli dla linii hepatocytów 
Hepg2 (wzrost o 25%), komórek hybrydoma T 3 DO 
(wzrost o 3%), komórek tarczycy FTRL-5 (wzrost o 8%) 
po 24 godzinach ekspozycji. Ograniczenie apoptozy 
odnotowano natomiast dla linii pierwotnej ludzkich 
tymocytów (o 3%), brak różnicy w przypadku linii pier-
wotnej ludzkich limfocytów, w porównaniu do kontroli. 
W przypadku linii U937, HeLa, pierwotnej linii tymo-
cytów ludzkich nie odnotowano istotnych statystycznie 
zmian. Ponadto wpływ pola wraz z czynnikami apop-
totycznymi: cykloheksymidem, H2O2, puromycyną, 
szokiem cieplnym, etopozydem także powodował za-
hamowanie apoptozy z wyjątkiem linii 3DO, dla której 
odnotowano istotne statystycznie zwiększenie apoptozy 
o 4% po kontakcie z cykloheksymidem [7]. W bada-
niach na ludzkiej linii śródbłonka HUVEC dowiedzio-
no, że zmienne pole magnetyczne o niskiej częstotliwo-
ści (30 i 120 µT) wpływało na zwiększenie proliferacji 
komórek po dwóch dniach stałej ekspozycji. Odnoto-
wano również wpływ pola o częstotliwości 120 µT na 
proliferację (wzrost o 40% po 2 dniach ekspozycji w po-
równaniu do kontroli) i zwiększenie koncentracji tlenku 
azotu o 40% po 3 dniach stałej ekspozycji w porówna-
niu do kontroli oraz brak zmian ekspresji dla VEgF. Po 
godzinie ekspozycji komórek na zmienne pole magne-
tyczne nie zaobserwowano zmian [8]. Pod wpływem 
zmiennego pola magnetycznego o niskiej częstotliwości 
(50 Hz, 1 mT) odnotowano istotną statystycznie zmia-
nę ekspresji mRNA białka szoku termicznego Hsp 70 
w komórkach pierwotnej linii świńskiego śródbłonka 
aorty (PAEC) po 4 godzinach ekspozycji, ale bez wpły-
wu na poziom ekspresji białka [9]. Czterogodzinna 
ekspozycja komórek ludzkiego raka piersi MCF10A na 
pole magnetyczne niskiej częstotliwości (1 mT, 60 Hz) 
nie wpłynęła natomiast na wewnątrzkomórkowe stę-
żenie wolnych rodników tlenowych (ROS), aktywność 
dysmutazy ponadtlenkowej i stężenie zredukowanego 
glutationu (gSH/gSSg) [10].

W badaniach własnych autorzy chcieli sprawdzić, 
czy czas ekspozycji oraz parametry pola zaprogramo-
wane przez producenta aparatu Viofor JPS® System 
Classic (Med & Life) mają wpływ na żywotność fibro-
blastów mysich (Balb 3T3).

6 and 12. groups 1, 2, 5 i 6 were exposed once within two days, groups 3 and 4 were exposed three times a day every hour 
within two days. Experiment lasted two days and was repeated 3–5 times. 
Results. Experiment was evaluated with colorimetric MTT test. The test showed influence of magnetic field generated by 
Viofor JPS® System Classic on viability of Balb 3T3 cells. Three from six chosen programs resulted in the increase of viability, 
compare to control. The control was taken as 100%. In groups 139%, 128%, 108% and 92% of viability was noted. Results were 
statisticaly significant in four groups (p < 0.05, Student’s t test). 
Conclusions. The influence of magnetic fields generated by Viofor JPS® System Classic (Med&Life) on mouse fibroblast Balb 
3T3 cells was noted. Results suggest potential beneficial effect of this physical method on chronic wound treatment (Polim. 
Med. 2013, 43, 3, 00–00). 

Key words: magnetostimulation, magnetic fields, chronic wounds, fibroblasts.
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Aparaty służące do aplikacji zmiennego pola ma-
gnetycznego (magnetostymulacji) są dostępne także na 
polskim rynku i przystosowane do samodzielnego sto-
sowania przez pacjenta w domu. Jednym z zalecanych 
przez producenta wskazań do magnetostymulacji są 
stany po urazach tkanek miękkich, oparzenia, odleżyny 
(działanie regeneracyjne). Niewątpliwą zaletą jest ich 
prosta obsługa, a terapia nie obciąża chorego dodatko-
wymi lekami.

Materiał i metody
Doświadczenie przeprowadzono na linii komór-

kowej Balb 3T3 (mysie fibroblasty), pasaż 15–28. Ho-
dowlę prowadzono w medium DMEM (Lonza) z do-
datkiem 1% L-glutaminy (Sigma), 10% FBS (Lonza), 
w sterylnych warunkach w inkubatorze Steri Cycle 381 
(Thermo Scientific) w 37ºC, w atmosferze 5% CO2. 
Pasażowanie komórek przeprowadzano z użyciem 
0,25% trypsyny (Sigma) oraz PBS (Lonza). Komórki 
zawieszone w 100 µl pełnego medium hodowlanego 
wysiewano na 30 dołkach płytek 96-dołkowych (Fal-
con), w liczbie 1 × 105 komórek/ml (1 × 104 komórek/ 
/dołek). Po 24 godzinach, kiedy komórki przykleiły się 
do podłoża, hodowlę poddawano magnetostymulacji 
z użyciem aparatu Viofor JPS® System Classic (Med & 
Life). W badaniach własnych wykorzystano aparat do 
magnetostymulacji Viofor JPS® System Classic (Med & 
Life), który może być stosowany przez pacjenta w do-
mu, zgodnie z zaleceniami producenta (ryc. 1.)

Komórki wysiane na płytki 96-dołkowe traktowa-
no polem emitowanym przez 6 fabrycznie ustawionych 
w aparacie Viofor JPS® System Classic programów, 
które różniły się czasem emitowania pola oraz jego pa-
rametrami. W doświadczeniu wykorzystano mały apli-

kator o wymiarach 30 × 50 cm, który wytwarza niejed-
norodne, zmienne pole magnetyczne. 

Częstotliwości pola generowane przez aparat 
mieszczą się w przedziale 180–195 Hz, częstotliwości 
paczek impulsów w przedziale 12,5–29 Hz, grupy pa-
czek w przedziale 2,8–7,6, serie w zakresie 0,08–0,3 Hz. 
Wartości indukcji pola są przypisane natomiast do po-
szczególnych programów i aplikatorów. Średnia war-
tość indukcji dla programu M1P2 i małego aplikatora 
jest równa pięciokrotnej wartości intensywności I, na 
którą jest nastawiony aparat. Autorzy niniejszej pracy 
zastosowali mały aplikator, dwa cykle aplikacji pola, 
które powtarzali przez dwa kolejne dni. Do badań włą-
czono także dwie kontrole, które nie były poddawane 
działaniu pola magnetycznego. Doświadczenie powta-
rzano, w zależności od grupy, 3–5 razy (tabela 1.)

Program M1 generuje pole ze stałą intensywnością, 
program M2 służy natomiast do aplikacji z narastającą 

Tabela 1. Schemat badań, który oparto na programach aparatu. I – poziom intensywności na sterowniku Viofor JPS® System Classic. 
Opis programów na podstawie podręcznika dla użytkownika Viofor JPS® System Classic, Med & Life

Table 1. Scheme based on Viofor JPS® System Classic programs. I – intensity level on the controller Viofor JPS® System Classic. 
Description of programs based on the user manual for Viofor JPS® System Classic, Med & Life

Próba badana
(Test sample)

Program Viofor 
JPS® System
(Viofor JPS® Sys-
tem program) 

Intensywność I
(Intensity I)

Czas ekspozycji
(Time of exposition)

B [µT] wartość  
szczytowa impulsów
(Impulse peak value 
B [µT])

1 M1P2 12 10 minut, 1 × dzień 672

2 M2P2 12 12 minut, 1 × dzień 672

3 M1P2 12 2 × 10 minut, co 1 godzinę, 3 × dziennie 672

4 M2P2 12 2 × 12 minut, co 1 godzinę, 3 × dziennie 672

5 M1P2   6 10 minut, 1 × dzień 336

6 M2P2   6 12 minut, 1 × dzień 336

Kontrola A  
(dla prób 1, 2, 5, 6) 

–   – 12 minut, 1 × dzień poza inkubatorem – 

Kontrola B  
(dla prób 3, 4)

–  – 12 minut, 3 × dzień co 1 godzinę poza 
inkubatorem

– 

Ryc. 1. Urządzenie do magnetostymulacji Viofor JPS® 
System Classic (Med & Life) (fot. Krzysia Fabiś)

Fig. 1. Equipment for magnetostimulation Viofor JPS® 
System Classic (Med & Life) (photo Krzysia Fabiś)
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intensywnością; intensywność zwiększa się co 10–12 s 
od 0,5 do wybranego natężenia. Parametry programu 
P1 i P2 określają czas aplikacji odpowiednio na 10 
i 12 minut. 

Po dwóch kolejnych dniach aplikacji pola prze-
prowadzono test MTT, którym oceniono żywotność 
komórek w każdej grupie w stosunku do odpowiedniej 
grupy kontrolnej. 

W teście tym żółta sól tetrazolowa MTT (Thiazo-
lyl Blue Tetrazolium Bromide) zostaje przeprowadzona 
do fioletowej pochodnej formazanu w mitochondriach 
żywych komórek w wyniku reakcji enzymatycznej 
przeprowadzanej przez oksydoreduktazy. Test ten jest 
testem kolorymetrycznym, który pozwala przepro-
wadzić ocenę żywotności na podstawie absorbancji. 
Wykorzystano w nim sól MTT (Sigma-Aldrich), którą 
rozpuszczono w PBS (w ilości 5 mg MTT/1 ml PBS), 
a następnie w medium DMEM (1 ml soli w PBS/9 ml 
medium). Po zlaniu medium do każdego dołka doda-
no po 100 µl MTT rozpuszczonego w medium, płytki 
umieszczono w inkubatorze na 2 godziny. Po czasie 
inkubacji zlano medium, dodano do każdego dołka 
100 µl roztworu kwaśnego alkoholu izopropylowego – 
36% HCl (cz.d.a) (P.P.H. Stanlab) i alkohol izopropylo-
wy (cz.d.a) (P.P.H. Stanlab) (zmieszanych w proporcji 
10 ml izopropanolu/38 µl HCl), aby rozpuścić forma-
zan. Płytki umieszczono na 0,5 godziny w inkubatorze, 
po czym zmierzono absorbancję na spektrofotometrze 
Epoch (Biotek) przy długości fali 570 nm (długość re-
ferencyjna 650 nm). Żywotność komórek obliczono 
w stosunku do kontroli, którą przyjęto za 100%, zgod-
nie ze wzorem (1):

 V(%) = (pB/pK) × 100,  (1)
gdzie:

V – żywotność w procentach,
pB – średnie wartości absorbancji dla próby badanej,
pK – średnie wartości absorbancji dla kontroli.

Wyniki
Żywotności komórek w poszczególnych próbach 

różniły się od kontroli, które przyjęto za 100%. W gru-
pie 1 i 2 zauważono zmniejszoną proliferację w stosun-
ku do kontroli, odpowiednio: 92% i 97%. W 3 próbie 
badanej żywotność komórek wynosiła natomiast 139% 
w stosunku do kontroli, w 4: 128%, w 6: 108%, w 5: 
106%. Próby badane 3 i 4, w których stwierdzono naj-
większą żywotność, były poddawane najdłuższej eks-
pozycji na zmienne pole (odpowiednio 2 × 10 minut 
i 2 × 12 minut, co godzinę, 3 × dziennie). Otrzymane 
przez autorów wyniki wykazały wpływ zmiennego pola 
magnetycznego o niskiej częstotliwości generowanego 
przez aparat Viofor JPS® System Classic (Med & Life) 
na komórki Balb3T3. W wyniku wielokrotnej ekspo-
zycji po zastosowaniu wybranych programów: M2P2 

i M1P2 odnotowano statystycznie istotną zwiększoną 
żywotność komórek w porównaniu do kontroli, w pró-
bie badanej 3, 4 i 6. W próbie 1 stwierdzono istotne sta-
tystycznie zmniejszenie żywotności komórek w wyniku 
jednokrotnej ekspozycji na zmienne pole magnetyczne 
z wykorzystaniem programu M1P2.

Wyniki doświadczeń wykazały, że wielokrotna apli-
kacja magnetostymulacji z wykorzystaniem programów 
M1P2 i M2P2 oraz najwyższego natężenia pola genero-
wanego przez aparat (I = 12) ma dodatni wpływ na pro-
liferację komórek fibroblastów Balb 3T3. Dla grup 1, 3, 
4 i 6 uzyskano wyniki istotne statystycznie (p < 0,05, test 
t-Student). Wyniki przedstawiono na wykresie (ryc. 2.) 
jako średnią żywotność komórek w poszczególnych pró-
bach badanych w stosunku do kontroli. Wyniki zostały 
opracowane na podstawie 3–5 powtórzeń.

Omówienie
Szczególnie interesujące jest działanie regenera-

cyjne magnetostymulacji w stosunku do ran przewle-
kłych. Rany te często nie poddają się leczeniu dostęp-
nymi środkami, takimi jak nowoczesne opatrunki czy 
metody chirurgiczne, podciśnieniowe [11, 12]. Ludzkie 
fibroblasty i keratynocyty mają zdolność migracji pod 
wpływem fizjologicznego pola elektrycznego wytwarza-
nego w ranie (50–100 mV/mm) na szlaku kinaza PI3/
Akt [13]. Jest wiele potencjalnych mechanizmów dzia-
łania pola magnetycznego na komórki, wśród których 
wymienia się wpływ na polaryzację błony komórkowej 
lub mechanizm wolnorodnikowy [14].

Stałe pole magnetyczne (0,085 ∼ 0,092 T) wpływa 
na wzrost pH (o 0,14) oraz zwiększa stężenie rozpusz-
czonego w medium hodowlanym tlenu (o 14%), co mo-
że oddziaływać na komórki i stanowić biologiczny efekt 
pola, ponieważ tlen bierze udział w rozkładzie związków 
organicznych będących źródłem energii. Uwalnianie 
tlenu może wynikać ze zmian w strukturze cząsteczki 
wody pod wpływem przyłożonego stałego pola magne-
tycznego [15].

Wyniki, które otrzymano, wykazały wpływ zmien-
nego pola magnetycznego generowanego przez aparat 
Viofor JPS® System Classic (Med & Life) na komórki 
Balb 3T3. Dłuższy czas ekspozycji na zmienne pole ge-
nerowane przez aparat oddziałuje dodatnio na komór-
ki, podczas gdy krótszy czas aplikacji (10–12 minut) 
daje zauważalnie mniejsze wyniki. Przy jednokrotnej 
ekspozycji na zmienne pole magnetyczne autorzy odno-
towali ograniczenie żywotności komórek w próbie 1 i 2. 
W badaniach przeprowadzonych na komórkach linii 
preadipocytów 3T3-L1 nie stwierdzono wpływu na pro-
liferację po 36-minutowej ekspozycji na zmienne pole 
magnetyczne (180–195 Hz, 120 µT), po 24 i 48 godzi-
nach inkubacji. Autorzy pracy (Żwirska-Korczała et al.), 
zauważyli zmniejszenie aktywności syntazy ponadtlen-
kowej oraz zwiększenie aktywności katalazy [16]. Eks-
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pozycja komórek ludzkich fibroblastów z płuc w zmien-
nym polu magnetycznym (50 Hz, 80 µT) powodowała 
ograniczenie żywotności do 85% po godzinie, po 2 go-
dzinach wynosiła 98%, po 3 i 4 godzinach odpowiednio 
81% i 80%. Stałe pole magnetyczne o takich samych pa-
rametrach zwiększało żywotność komórek do 130% po 
godzinnej ekspozycji, po 2 do 152%, a po 6 godzinach 
żywotność komórek zmniejszała się do 62% (kontrolę 
przyjęto za 100%) [17]. Wyniki przedstawione w lite-
raturze nie dają jednoznacznej odpowiedzi w kwestii 
wpływu pola magnetycznego na hodowle in vitro. Róż-
norodne rezultaty wskazują na czynniki wpływające na 
wynik, takie jak: rodzaj linii komórkowej, parametry 
i charakter pola (zmienne, stałe). Obecność fizjologicz-
nego pola elektrycznego żywych organizmów jest jed-

nym z czynników, które należy wziąć pod uwagę, gdy 
rozważa się wpływ pola magnetycznego na żywy orga-
nizm. Badania wpływu magnetostymulacji leczniczej 
na dynamikę odczynu zapalnego w szczurzym modelu 
zapalenia opłucnej zostały przedstawione w pracy Cał-
kosińskiego et al. [18]. Pod wpływem pola o wartości 
100 mT odnotowano mniejsze stężenie telopeptydu 
(ICTP), markeru degradacji kolagenu, w porównaniu 
z grupą poddawaną magnetostymulacji polem o induk-
cji 10 µT. Dodatkowo zauważono także wzrost marke-
rów syntezy kolagenu – prokolagenu PICP i PIII (NP) 
pod wpływem magnetostymulacji w stosunku do kon-
troli [18]. Przeprowadzone badania własne, w świetle 
danych literaturowych, sugerują korzystny wpływ pola 
magnetycznego na proces regeneracji tkanek.

Ryc. 2. Wyniki dla testu MTT przedstawiono jako średnią żywotność komórek Balb 3T3 w poszczególnych grupach w stosunku 
do kontroli, którą przyjęto za 100%. Dokładne opisy prób badanych podano w tabeli 1

Fig. 2. Results of the MTT assay expressed as the mean Balb 3T3 cell viability in each group relative to the control, which was 
taken as 100%. Detailed descriptions of the groups in Table 1

*p < 0,05, test t-Student. 
* p < 0.05, Student’s t test.
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