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WPROWADZENIE potwierdzone przez odkrycia morfologiczne uzyskane dziæki TEM 

Artretyzm jest jednà z najpowszechniejszej wystæpujàcych i SEM. Schemat 2 pokazuje zdjæcia chondrocytów wykonane przy 

chorób bezpoúrednio dotyczà-cych tkanki chrzæstnej stawów. uýyciu TEM. Rysunek 2A przedstawia hodowanà komórkæ w 

Wùaúciwoúci biomechaniczne tkanki chrzæstnej zaleýà od poczàtkowych warunkach: jàdra komórkowe (N) pojawiajà siæ 

macierzy zewnàtrzkomórkowej produkowanej przez chondrocyty, euchromatycznie, cytoplazma zawiera duýà iloúã wstæpnych 

komórki zdolne do utrzymywania równowagi dynamicznej retikulum endoplazmatycznych (RER) oraz kropelki lipidowe. 

pomiædzy procesami anabolicznymi i katabolicznymi. Aktywnoúã Rysunek 2B pokazuje komórkæ hodowanà w obecnoúci IL-1â i 

metaboliczna tych komórek jest regulowana przez wiele widaã na nim ewidentne úlady zniszczeñ: liczne wakuole (V) w 

poúredników, takich jak cytokiny, hormony i czynniki wzrostu. cytoplazmie pozbawione sà swoich typowych struktur.

Interleukina 1â (IL-1â) jest cytokinà zwiàzanà z procesami 

degradacyjnymi tkanki chrzæstnej. Jest ona produkowana przez 
Rysunek 2C pokazuje komórki hodowane w poczàtkowych 

kilka rodzajów komórek i moýe znajdowaã siæ w pùynie stawowym 
warunkach a nastæpnie poddane wpùywowi PST: komórka 

obiektów dotkniætych artretyzmem.
wykazuje dobry stan zdrowia. Rysunek 2D pokazuje komórkæ 

hodowanà w obecnoúci IL-1â oraz poddawanà stymulacji PST; 
Dowiedziono, ýe kliniczne zastosowanie Terapii Sygnaùem 

moýna zaobserwowaã wyraênà restytucjæ struktur komórkowych: 
Pulsacyjnym (PST™) byùo skuteczne w leczeniu 70,000 

cytoplazma zawiera wstæpne oraz równe retikulum 
pacjentów cierpiàcych na artretyzm. Aby wytùumaczyã takà 

endoplazmatyczne oraz kropelki lipidowe.
skutecznoúã, zakùada siæ, ýe potencjaùy faradyczne induko-wane 

przez PST naúladujà wewnætrzne ciúnienie generowanych 

przepùywów potencjaùów. Rysunek 3 pokazuje obrazy komórek uzyskane dziæki SEM. Rys. 

3A pokazuje komórki w poczàtkowych warunkach: moýemy 

W tej pracy przebadaliúmy wpùyw in vitro PST na kultury zaobserwowaã ciekawà rzecz – komórka zachowuje swój 

chondrocytów w ludzkich chondrocytach stawowych sferyczny ksztaùt, niektóre wydzielane ziarenka oraz gæstà sieã 

hodowanych w obecnoúci IL-1â oraz przy jej braku. W tych wùókien kolagenu. Rys. 3B pokazuje komórkæ hodowanà w 

warunkach badaliúmy wpùyw PST, poprzez aktywnoúã obecnoúci IL-1â: jej uszkodzenia sà wyraênie widoczne a jest to 

metabolicznà szacowanà przez poziomy proteoglikanów (PG) w dodatkowo potwierdzone utratà procesów cytoplazmatycznych i 

poýywce kultur oraz ocenæ morfologicznà przeprowadzanà z obecnoúcià zmian powierzchownych. Rys. 3C pokazuje komórki 

wykorzystaniem transmi-syjnego mikroskopu elektronowego hodowane w poczàtkowych warunkach a nastæpnie poddane 

(TEM) i skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). stymulacji PST: uzyskany obraz SEM pokazuje wùókna 

macierzowe wystæpujàce w duýych iloúciach oraz wydzielone 
Materiaùy i metody

ziarenka. Rys. 3D pokazuje komórkæ hodowanà w obecnoúci IL-
Ludzka tkanka stawowa zostaùa pozyskana z gùowy koúci udowej 

1â oraz poddawanà stymulacji PST; moýna zaobserwowaã 
oúmiu obiektów poddanych zabiegowi wszczepiania protezy 

wyraênà restytucjæ struktur komórkowych jest to równieý 
biodrowej. Zaraz po zakoñczeniu zabiegu wyciæto aseptycznie 

potwierdzone obecnoúcià kilku ziarenek na jej powierzchni.
makroskopowo zdrowà tkankæ chrzæstnà i rozdrobniono jà na 

2
kawaùki o wymiarach 2 mm . Fragmenty chrzàstki zostaùy wymyte 

Dyskusjaw roztworze soli fizjologicznej i roztworzone przez 

klostridiokolagenazæ. Kultury chondrocytów reprezentujà uzasadniony i uproszczony 

model biologiczny, na którym moýna testowaã efekty oraz wpùyw 

Chondrocyty byùy hodowane w ýelu alginowym na szalkach róýnych czynników na syntezæ i degradacjæ skùadników 

Petriego przez 72 godziny w obecnoúci IL-1â oraz przy jej braku zewnàtrzkomórkowych. Mogà one mieã równieý zastosowanie 

(5ng/ml). Niektóre szalki byùy poddawane stymulacji PST przez 3 dla oceny morfologicznej i ultrastrukturalnej.

godziny dziennie. Kultury kontrolne przetrzymywano w 

identycznych warunkach, ale nie zostaùy one poddane stymulacji 
W tym badaniu przetestowaliúmy wpùyw stymulacji PST na 

PST. Po okresie hodowlanym poýywka zostaùa usuniæta i zebrana 
morfologiæ i metabolizm ludzkich chondrocytów in vitro. Testy te 

w celu okreú lenia poziomu proteoglikanów metodà 
potwierdziùy wyniki wczeúniejszych badañ przeprowadzonych na 

immunoenzymatycznà na mikrotalerzach do iloúciowego 
eksperymentalnych modelach in vitro: IL-1â wywoùuje 

mierzenia ludzkich proteoglikanów. Komórki w ýelu alginowym 
zmniejszenie produkcji proteoglikanów. W momencie gdy 

zostaùy natychmiast utrwalone dla transmisyjnego mikroskopu 
komórki byùy hodowane w obecnoúci IL-1â i jednoczeúnie 

elektronowego (TEM) i  skaningowego mikro-skopu 
poddawane stymulacji PST, zanotowano restytucjæ koncentracji 

elektronowego (SEM). 
proteoglikanów w poýywce kultury. Wyniki dotyczàce produkcji 

metabolicznej zostaùy dalej potwierdzone poprzez badania Dane zostaùy wyraýone jako úrednia +/-odchylenie standardowe z 

morfologiczne i ultrastrukturalne przeprowadzone z proteoglikanów uwolnionych do poýywki kultur na mikrogram 

wykorzystaniem TEM i SEM.DNA w oúmiu testowanych kulturach. Do analizy statystycznej 

wykorzystano przeprowadzone z wykorzystaniem TEM i SEM.

test Studenta; uzyskane p<0,05 úwiadczy o wysokiej istotnoúci 

statystycznej danych. W przypadku gdy dane miaùy rozkùad Te dane pokazujà ochronnà rolæ odgrywanà przez PST, która 

normalny, wykorzystywano test U Manna-Whitneya. przeciwdziaùa efektom wywoùywanym przez IL-1â na 

chondrocytach in vitro. Wyniki te potwierdzajà in vitro dane 

uzyskane w badaniach klinicznych przeprowadzanych na Wyniki

pacjentach dotkniætych artretyzmem. 
Na pierwszym schemacie widoczna jest koncentracja 

proteoglikanów w poýywce kultur przed rozpoczæciem badania, w 

obecnoúci IL-1â z poziomem stæýenia 5ng/ml bez stymulacji PST Dalsze badania sà konieczne aby wyjaúniã wagæ tego podejúcia 

oraz pod wpùywem PST. Obecnoúã IL-1â determinuje znaczne w leczeniu schorzeñ tkanki chrzæstnej, takich jak artretyzm.

(p<0.05) obniýenie poziomu proteoglikanów, aczkolwiek jeýeli 

komórki sà hodowane w obecnoúci IL-1â pod wpùywem PST, 
Schemat 1.

zaobserwowano statystycznie istotnà (p<0.05) restytucjæ 
Poziom proteoglikanów zmierzony w poýywce kultur (ng/µg 

produkcji proteoglikanów.
DNA), w poczàtkowych warunkach, w obecnoúci IL-1â z i bez 

Wyniki dotyczàce produkcji metabolicznej zostaùy nastæpnie 
stymulacji PST.
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