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Summary

A progress in treatment of the bone tissue lesions is observed. Nevertheless a disturbed regrowth
or false joint sometimes develop. These unsuccessful courses forced clinicians to analyze deeply
the processes of a correct, physiological regrowth and to search for new methods of treatment in
regrowth’s disorders. Various novel methods of stabilization, adjuvant treatment and stimulation were
thus invented. Studies on regrowth stimulation began in our clinic on an animal model in 2003.
After gaining positive results another set of test started in humans. Patients of the Orthopedic Clinic
in Sosnowiec were given electric stimulation for enhancement of bone union.
Key-words: union, electric stimulation, electromagnetic stimulation, bone healing disturbances.

Streszczenie

W ostatnim czasie doszło do znacznego rozwoju technik leczenia uszkodzeń tkanki kostnej. Nie-
stety w wielu przypadkach nadal dochodzi do wystąpienia zaburzeń zrostu pod postacią zrostu opóź-
nionego lub stawu rzekomego. Te niepowodzenia spowodowały, że wielu lekarzy klinicystów zaczęło
dogłębnie analizować procesy zachodzące podczas prawidłowego, fizjologicznego gojenia oraz
poszukiwać nowych metod leczenia jego zaburzeń. Wynikiem tych poszukiwań stało się opraco-
wanie wielu nowoczesnych metod stabilizacji miejsca złamania oraz metod wspomagających i sty-
mulujących procesy zrostu kostnego. W 2003 roku rozpoczęliśmy badania na zwierzętach nad
stymulacją zrostu kości po złamaniu. Po osiągnięciu pomyślnych wyników badań rozpoczęliśmy
kolejne badania nad wpływem stymulacji elektrycznej na proces gojenia się kości u pacjentów ho-
spitalizowanych w Klinice Ortopedii w Sosnowcu.
Słowa kluczowe: zrost kostny, stymulacja elektryczna, stymulacja elektromagnetyczna, zaburzenia zrostu
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WSTĘP
Elektrostymulacja coraz częściej stosowana jest w orto-
pedii celem aktywizacji procesów naprawczych w uszko-
dzonej kości. W ostatnich latach podjęto intensywne
badania zmierzające do wyjaśnienia przyczyn zaburzeń
gojenia tkanki kostnej oraz określenia sposobów im
zapobiegania i leczenia.

Pomimo znacznego postępu metod leczniczych, na-
dal w 5 do 10% złamań dochodzi do zaburzeń gojenia
kości [17, 19, 20]. Przyczyny zaburzeń gojenia kości są
zróżnicowane. Wśród nich najważniejsze znaczenie od-
grywają: niewystarczające ukrwienie końców kostnych
i nieadekwatna stabilizacja odłamów kostnych. Do pozo-
stałych czynników zalicza się obecność zbyt szerokiej
szczeliny złamania wywołanej dystrakcją odłamów, nie-
prawidłową pozycję końców względem siebie, ubytki
kostne, złamanie z fragmentem pośrednim oraz infekcje.
Do zakażeń tkanek miękkich i kości dochodzi najczęściej
u chorych ze złamaniami otwartymi z powodu zabrudze-
nia odłamów kostnych i otaczających tkanek miękkich
florą bakteryjną. Następnie dochodzi do rozwoju septycz-
nego procesu zapalnego i powikłań regeneracji kości [15].
Również współistniejące choroby metaboliczne, jak cu-
krzyca, czy choroby endokrynologiczne mogą zaburzać
procesy regeneracji tkanki kostnej [18].

Do zaburzeń procesu gojenia tkanki kostnej zalicza
się zrost opóźniony, brak zrostu oraz staw rzekomy.
W pierwszym typie dochodzi do przekroczenia przecięt-
nego czasu gojenia kości tj. 6 miesięcy, ale widoczny jest
stały powolny zrost kostny. Definicja braku zrostu nie
została jasno sformułowana. Ostatnio uważa się, że jeśli
nie występują cechy zrostu kostnego, a czas gojenia jest
dłuższy od 4 miesięcy można stwierdzić, że występuje
brak zrostu [19]. Niektórzy autorzy okres obserwacji
procesu gojenia wydłużają do 6 a inni nawet do 9 mie-
sięcy [20]. Stawem rzekomym nazywamy utrwalony brak
zrostu. Jego pojawienie jest niezaprzeczalnym dowodem
wyczerpania się procesów osteo i angiogenezy odpowie-
dzialnych za naprawę tkanki kostnej [14].

Niepowodzenia leczenia złamań pod postacią zrostu
opóźnionego i braku zrostu zapoczątkowały poszukiwa-
nie optymalnych warunków dla procesów regeneracji
kości. Istnieje wiele sposobów wspomagania procesów
gojenia kości. Można je podzielić na dwie główne gru-
py: fizyczne i biologiczne [19]. Do pierwszej grupy
zaliczamy stymulację mechaniczną, polegającą na obcią-
żaniu kości. W 1953 roku dr Ivan Yasuda opisał zjawi-
sko występowania potencjału elektrycznego na po-
wierzchni kości zależne od jej naprężenia [13, 21, 22].
Nazwał je piezoelektrycznością (ryc. 1). Basset badając
polaryzację kości pod wpływem odkształcenia stwierdził,
że w miejscu jej ściskania powstają ładunki ujemne, zaś
w miejscu rozciągania dodatnie [1, 2].

W kości występują także nie stresowe potencjały
spoczynkowe, które zostały po raz pierwszy opisane
przez Friedenberga i Brightona w 1966 roku [10, 11, 12].
Efektem ich obecności jest powstanie w miejscach ak-
tywnego zrostu ujemnego ładunku elektrycznego, pomi-

INTRODUCTION
Electric stimulation is applied in orthopedics to ac-

tivate the regrowth processes in injured bones. Studies of
the causes of impaired bone healing and methods of its
prevention and treatment were run intensively recently.

Apart from the progress in therapeutic methods,
5-10% of injuries develop impaired healing [17,19,20].
The underlying causes vary. Most important factors are:
insufficient vascularisation of the bone fragments, inad-
equate stabilization. Among the remaining ones are: to
wide fracture gap forced by fracture’s distraction, loss of
bone tissue, improper setting of the bone ends, transition-
al fragments in the fractured bone. Infections of the soft
tissues and bones (ostitis-periostitis) usually develop in
the open fractures because of the wound contamination
with bacterial flora. A septic inflammatory process results
and secondary bone healing complications [15]. The co-
existing metabolic diseases like diabetes, other endocrin-
opathies may also impair bone recovery [18].

Impaired bone union can be qualified as delayed
union, non-union and a false joint. In the first stage
average healing period is over-timed (6 months), but
a slowly progressing union is visible. Lack of union is
not still well defined. Lately it was suggested, that if no
signs of union are found and healing time of the fracture
is longer than 4 months lack of union occurs [19]. Some
authors suggest longer interval - 6, or even 9 months [20].
False joint or pseudarthrosis is defined as chronic lack
of union. Its development is a clear proof of exhaustion
of osteo- and angiogenetic potentials responsible for
regrowth of bones [14].

Impairments of bone regrowth like delayed or lack of
union initiated researches in optimal conditions for bone
regeneration. Various methods facilitating bone regrowth
are known. All of these can be generally divided into
physical and biological ones [19]. Mechanical stimula-
tion is found in the first group and is performed through
loading the bones. In 1953 Dr. Ivan Yasuda described
a creation of electric charge the surfaces of bones, de-
pending on bones’ tension [13,21,22]. He named it pi-
ezo-electric phenomenon (Pic. 1). Basset analyzed polar-
ity of the bones and concluded that compressive force
evokes a negative while tensile force a positive charge.
[1,2].

Existence of a non-stress resting potential was de-
scribed in 1966 by Friedenberg and Brighton first
[10,11,12]. Their effect is a negative charge in the active
regrowth zones, despite missing mechanical forces. It was
discovered that dynamic loading of the fractured bone more
efficiently facilitates regrowth than static one [9]. Expla-
nation of the influence of mechanical forces on bone re-
generation is undertaken in recent reports on a cellular
level. Positive effect of loading in the fractured bones
stabilized externally on bone regeneration was observed in
a randomized survey of 102 fractures of tibia [16]. How-
ever a possible callus injury must not be forgotten in too
early and too intensive loading of a bone, resulting in
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Fig. 1. Distribution of electric
charge in tension and compres-
sion of the bone
Ryc. 1. Rozkład ładunków elek-
trycznych podczas ściskania i roz-
ciągania kości

mo braku działania sił mechanicznych. Stwierdzono, że
obciążenie dynamiczne kości silniej pobudza gojenie
kości niż obciążenie statyczne [9]. Najnowsze doniesie-
nia próbują wyjaśnić wpływ sił mechanicznych na rege-
nerację kości na poziomie komórkowym. Kenwright
i Goodship w randomizowanych badaniach 102 złamań
kości piszczelowej zespolonych stabilizatorem zewnętrz-
nym zaobserwowali dodatni wpływ obciążenia operowa-
nej kończyny na proces regeneracji kości [16]. Należy
jednak pamiętać, że przy zbyt dużym i wczesnym obcią-
żaniu może dojść do uszkodzenia powstającej kostniny
oraz braku zrostu. Określenie optymalnego obciążenia
i jego powtarzalności w trakcie gojenia kości jest bardzo
trudne i wymaga ścisłej współpracy chorego z lekarzem.

Elektrostymulacja nie tylko przyspiesza zrost tkanki
kostnej, lecz działa także przeciwbólowo w miejscu
urazu, zmniejsza odczyn zapalny i poprawia krążenie
obwodowe. Istnieją również doniesienia o działaniu
hamującym rozwój drobnoustrojów.

Niepowodzenia w leczeniu złamań pod postacią opóź-
nionego zrostu czy stawów rzekomych skłoniły wielu
klinicystów do badania zjawisk zachodzących podczas
fizjologicznego procesu gojenia kości oraz poszukiwania
nowych, skutecznych metod leczenia zaburzeń zrostu.
Efektem tych prac stało się opracowanie wielu nowocze-
snych metod stabilizacji miejsca złamania oraz metod
wspomagających i stymulujących procesy zrostu [7].

WŁASNE DOŚWIADCZENIA STOSOWANIA ELEKTRO-
STYMULACJI W PROCESIE GOJENIA KOŚCI
W roku 2003 Oddział Kliniczny Ortopedii w Sosnowcu
otrzymał od Komitetu Badań Naukowych dotacje na cele
naukowe i rozpoczął etap I badań nad wpływem elektro-
stymulacji na procesy gojenia kości. Przy współpracy
z Politechniką Śląską stworzono projekt stymulatora prą-
du, który użyto do badań na zwierzętach. Przeprowadzi-
liśmy badania na 20 królikach rasy Szynszyl. W warun-
kach sali operacyjnej w znieczuleniu ogólnym przepiło-
wywano kość udową królika stabilizując ją metodą
Mikro-Zespol (Micro-Med, Dąbrowa Górnicza) (ryc. 2).
Zwierzęta podzielono na 2 grupy: badaną i kontrolną,
liczące po 10 osobników. W grupie kontrolnej nie sto-
sowano elektrostymulacji. W grupie badanej stosowano
prąd jednokierunkowy metodą półinwazyjną. Katodę
stanowił wkręt pokryty nie przewodzącą prądu powłoką

missed regrowth. Estimation of a sufficient load and its
repeatability during the regrowth is very difficult and
demands close cooperation of a physician and a patient.

Electric stimulation not only facilitates union but also
releases pain, inhibits inflammatory reaction and strength-
ens distal circulation. There are reports on microbial
growth inhibition either.

Unsuccessful courses of bone healing, like delayed
union, lack of union and a false joint, forced clinicians
to analyze deeply the processes of a correct, physiolog-
ical regrowth and to search for new methods of treatment
in regrowth’s disorders. Various novel methods of stabi-
lization, adjuvant treatment and stimulation were thus
invented and worked out [7].

OWN EXPERIENCES IN APPLICATION OF ELECTRIC
STIMULATION ON BONE HEALING
Our Clinical Ward of Orthopedics was granted by national
Committee of Scientific Research to perform the research
and I phase of studies on the influence of electric stim-
ulation on bone recovery. In a cooperation with Silesian
Technological University a project of electric bone stim-
ulator applicable in animal model was designed. 20 rab-
bits of “Chinchilla” race were used initially. Rabbit’s
femur was cross-cut under general anaesthesia in the
operating theatre and then stabilized with a Mikro-Zespol
device (Micro-Med, Dąbrowa Górnicza) (Pic 2). The
animals were divided into 2 groups: study and control,
10 in each group. The controls were not treated with
electric stimulation. A semi-invasive method of applica-
tion of the unidirectional current was used in the study
group. A cathode was a screw covered by a non conduc-
tive layer of nano-crystalic diamond. The remaining three
screws and the plate of stabilizer were completely cov-
ered with nano-crystalic diamond. A steel net placed
under the skin was the anode. The fractured element was
exposed to electric field continuously since the implan-
tation of stimulator (Pic. 3). Clinical, radiological and
histopathological survey of animals was performed in
1,2,4,6 and 24 weeks after the operation. Radiograms
were performed in Central Animal Quarters in Katowice.
Histopathological examinations were conducted in Dept.
of Pathomorphology, Silesian Medical University in
Katowice. Left thigh and internal organs: liver and kid-
ney, were sampled.
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diamentu nanokrystalicznego. Pozostałe 3 wkręty i płyt-
ka zespolenia były w całości pokryte diamentem nano-
krystalicznym. Anodę stanowiła siatka ze stali umiesz-
czona pod skórą. Okolica złamania była stymulowana
polem elektrycznym nieprzerwanie od momentu wsz-
czepienia stymulatora (ryc. 3). W 1, 2, 4, 6, i 24 tygo-
dniu doświadczenia zwierzęta poddano ocenie klinicz-
nej, radiologicznej i histopatologicznej. Badania radio-
logiczne były wykonywane w Centralnej Zwierzętarni
w Katowicach. Badania histopatologiczne prowadzone
były w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii ŚAM w Ka-
towicach. Pobierano i zabezpieczano do badań histopa-
tologicznych lewe udo oraz narządy wewnętrzne: wątro-
bę i nerkę.

W przeprowadzonych badaniach, we wczesnych
okresach badawczych obserwowano znacznie bardziej
zaawansowane procesy gojenia tkanki kostnej w grupie
badanej w porównaniu do kontrolnej. W 2 tygodniu od
rozpoczęcia badania w obu grupach nie uzyskano zrostu
kostnego stwierdzonego klinicznie, radiologicznie lub
potwierdzonego badaniami mikroskopowymi. Na radio-
gramach w grupie badanej zaobserwowano zacienienie
między odłamami kostnymi świadczące o toczącym się
procesie gojenia, w grupie kontrolnej tych zmian nie
stwierdzono. Badania histopatologiczne w grupie do-
świadczalnej wykazały cechy 5 fazy tworzenia zrostu
kostnego tj. fazy reparacji – tworzenia kostniny twardej
o utkaniu zbitym oraz ogniskowo występujące cechy
6 fazy tj. remodelowania. Osobniki z grupy kontrolnej
klinicznie nie wykazywały cech zrostu, a w badaniu
histopatologicznym stwierdzono ukończoną fazę 2 (in-
dukcji) i ogniskowo występującą fazę 3 (zapalną) zrostu
kostnego Wśród pourazowego krwiaka widoczne były
martwicze fragmenty kości.

U królików z grupy badanej po 4-ro tygodniowym
okresie obserwacji uzyskano klinicznie częściowy zrost.
W obrazie radiologicznym procesy przebudowy tkanki
kostnej były bardziej zaawansowane w grupie doświad-
czalnej. W badaniu histopatologicznym stwierdzono

Fig. 2. Stabilization of femur (Mikro-Zespol device)
Ryc. 2. Stabilizacja kości udowej (Mikro-Zespol)

Fig. 3. Radiogram presenting implanted stimulator
Ryc. 3. Radiogram po wszczepieniu stymulatora prądu

Early in the research, much advanced bone regrowth
was observed in study group compared to the controls.
Two weeks after the operation no union was found clin-
ically, radiologicaly, or even under microscopic evalua-
tion, in both groups. In radiograms of the studied group
shadows between the cut fragments were seen, proving
active healing; in the controls the shadows were not
observed. In the histological bone specimens of the study
group, phase V union was found, i.e. reparation - creation
of a stiff callus of compact structure and focal remodel-
ing - phase VI. The controls presenteds no union, in
histological examination of bones a finished phase II -
induction and focally phase III - inflammatory of re-
growth were discovered. In the posttraumatic hematoma
necrotic bone fragments were also seen.

The rabbits from study group after 4 weeks of heal-
ing a partial union was present. In radiograms the signs
of healing were more advanced in study rabbits. A new-
ly created bone on cartilagenous base with signs of re-
modeling was observed. In the adjacent soft tissues in-
flammatory infiltration of baso- and acidophillic granu-
lacytes, plasmocytes and lymphocytes was present. In the
controls lack of regrowth in clinical examination was
found, a significant mobility of the fractured bones was
also observed; there was a strong correlation with histo-
logical findings: phase II and III of regrowth. On inspec-
tion of the fracture remnants of the hematoma were still
observed with a strong expression of induction phase in
regeneration as well as local fibrosis.

The differences between the groups disappeared in 6th
and 24th weeks of bone healing.

In our study a unidirectional, 80µA alternating cur-
rent was applied. The bone was stimulated with electric
field during 1/4 part of total treatment with the remain-
ing 3/4 time of rest. The gathered data proved efficiency
of alternating current stronger than 50µA does not affect
negatively the regrowth, instead facilitates healing of
a fracture.
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ukończenie fazy 3. Obserwowano nowoutworzoną kość
na podłożu chrzęstnym z cechami remodelowania. W
tkankach miękkich przyległych do kości występowały
nacieki zapalne z granulocytów obojętno- i kwasochłon-
nych z domieszką komórek plazmatycznych i limfocytów.
U królików z grupy kontrolnej stwierdzono kliniczny brak
zrostu kostnego ze znaczną ruchomością odłamów, ko-
relujący w badaniu histopatologicznym z fazą 2 i 3 zro-
stu. W preparatach widoczna była pomiędzy resztkami
krwiaka pourazowego kość z mocno wyrażonym proce-
sem regeneracji w fazie indukcji oraz miejscowo włók-
nienie.

W 6 i 24 tygodniu obserwacji różnice pomiędzy
grupami w obrazie procesu gojenia tkanki kostnej uległy
zatarciu.

W naszych badaniach zastosowaliśmy prąd jednokie-
runkowy zmienny o natężeniu 80 µA, w którym kość
przez ¼ okresu była stymulowana polem elektrycznym,
a przez pozostałe ¾ okresu była przerwa w jego działa-
niu. Uzyskane wyniki potwierdziły, iż zastosowanie prą-
du znacznie powyżej 50 µA w sposób zmienny nie ha-
muje, lecz przyspiesza procesy gojenia tkanki kostnej.

Etap I badań z udziałem zwierząt pozwolił zoptyma-
lizować czynnik elektryczny, który działa korzystnie na
przyspieszenie tworzenia zrostu kostnego. W tym celu
opracowano specjalne stymulatory zewnętrzne, które
umożliwiają geberowanie wybranych wstępnie przebie-
gów. Stymulatory umożliwiają stymulację inwazyjną lub
półinwazyjną za pośrednictwem wkrętów zastosowanego
stabilizatora zewnętrznego oraz nieinwazyjną z elektrod
naklejanych na skórę ponad miejscem złamania (ryc. 4).

Fig. 4. Application of a non-in-
vasive stimulator in a patient of
Clinical Ward of Orthopedics in So-
snowiec
Ryc. 4. Zastosowanie stymulato-
ra nieinwazyjnego u chorego ho-
spitalizowanego w Oddziale Kli-
nicznym Ortopedii w Sosnowcu

First stage of the studies, in the animal model, allowed
to optymalize the parameters of current for bone re-
growth. Special external stimulators were designed, to
generate the initially chosen shapes of current. These
stimulators can work as invasive or semi-invasive,
through the applied screws of the external stabilizer or
even in not invsive manner with electrodes sticked to the
skin above the fracture (Pic.4)

After first positive results were obtained during
I stage, in 2006 Bioethical Board of Silesian Medical
University allowed to apply electric stimulators in dis-
turbed bone union cases admitted to Clinical Ward of
Orthopedics in Sosnowiec. Second stage of study with
non-invasive devices thus began. 4 patient with traumat-
ic fractures of femur were treated in 2006 with this
method. Initially stabilizers were done surgically („Pol-
fix” or „Zespol”). When after a standard observation
period regrowth was not seen and delayed union was
observed, the stabilizers were removed and instead
a locked intramedullary nail was inserted into marrow
cavity of the bone (Pic. 4 and 5). After the surgery
2 electrodes were placed on the skin on both sides of frac-
ture; the electrodes were inserted into the viscose sheaths
and moistured with physiological saline solution. The
stimulator was programmed to produce rectangular, bi-
phase symmetric current of 1-100kHz frequency without
constant base, modulated with slowly alternating current
of any shape anf frequency ranging 0,1-10Hz.
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Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań etapu I
w 2006 roku otrzymano zgodę Komisji Bioetycznej Ślą-
skiej Akademii Medycznej na zastosowanie stymulato-
rów prądu elektrycznego w leczeniu zaburzeń zrostu
tkanki kostnej u pacjentów hospitalizowanych w Oddziale
Klinicznym Ortopedii w Sosnowcu. Rozpoczęto realiza-
cję II etapu badań z użyciem elektrostymulatorów niein-
wazyjnych. W 2006 roku materiał stanowiło 4 pacjentów,
u których w wyniku urazu doszło do złamania kości
podudzia. U chorych pierwotnie zastosowano stabiliza-
cję kości piszczelowej stabilizatorem zewnętrznym Po-
lfix lub Zespol. Gdy po upływie prawidłowego czasu
gojenia złamania kości, nie doszło do wyleczenia i ob-
serwowano zaburzenia zrostu pod postacią zrostu opóź-
nionego, usuwano stabilizator zewnętrzny i wprowadza-
no do jamy szpikowej gwóźdź blokowany (ryc. 4 i 5).
Po zabiegu operacyjnym mocowano na skórze po prze-
ciwnych stronach złamania 2 elektrody stymulatora, które
wsuwane były w podkłady wiskozowe i nawilżane roz-
tworem soli fizjologicznej. Układ stymulatora umożliwia
generowanie przebiegu prądu prostokątnego, dwufazowe-
go, symetrycznego o częstotliwości z zakresu 1-100 kHz
bez składowej stałej, który może być modulowany prze-
biegiem wolnozmiennym o dowolnym kształcie i często-
tliwości z zakresu 0,1-10 Hz.

Elektrostymulację w okolicy miejsca złamania stoso-
wano przez 6 godzin dziennie przez okres 3 miesięcy.
U wszystkich badanych proces elektrostymulacji prze-
biegł bez jakichkolwiek powikłań i u wszystkich chorych
zaobserwowano zrost kostny.

Praktyczne zastosowanie elektostymulacji jako meto-
dy wspomagającej tworzenie zrostu kostnego u chorych
hospitalizowanych w oddziałach urazowo-ortopedycz-
nych, pozwala na efektywne skrócenie czasu hospitali-
zacji, czasu powrotu do zdrowia oraz zmniejszenie kosz-
tów leczenia.

Fig. 5. Impaired union. External stabilzer removed, intramedullary
nail is placed
Ryc. 5. Zaburzenie zrostu. Stan po usunięciu stabilizatora zewnętrz-
nego i założeniu gwoździa śródszpikowego

Fig. 6. After 4 months of electric stimulation above the fracture
Ryc. 6. Stan po zastosowaniu elektrostymulacji (po 4 miesiącach)
w okolicy miejsca złamania

Electric stimulation was applied 6 hours daily
throughout 3 months. In all cases courses of electric
stimulation of regrowth were uncomplicated and final
union was seen.

Practical application of electric stimulation as adju-
vant treatment for facilitation of regrowth in orthopedic
inpatients shortens hospital stay, time to recovery and is
cost effective.

Brighton and Pollack used capacity current for the
first time in 1985 in therapy of fractures [3,4]. An alter-
nating electric field is created in the gap of fracture by
the two electrodes put on the skin right on the sides of
fracture, inducing osteogenesis. Mechanism of osteo-
blasts’ reaction was explained by Brightonin 2001 [5,6].
He proved that capacitate electric field changes voltage
on cellular membrane of osteoblasts. It facilitates calci-
um canals conductability, increases intracellular calcium
concentration and calmoduline concentration as well
[5,6]. Thus proliferation of osteoblasts is induced. Effi-
cacy of alternating electric field applicaction in disturbed
bone regeneration is estimated according to various stud-
ies as 60-89% [3,4,8].

Results of studies on use of current in stimulation of
bone union are widely reported in national and abroad
journals.
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Brighton i Pollack w 1985 roku w czasie leczenia
złamań po raz pierwszy użyli prądu pojemnościowego [3,
4]. Pomiędzy elektrodami położonymi bezpośrednio na
powierzchni skóry po przeciwnych stronach na wysoko-
ści szpary przełomu powstaje zmienne pole elektryczne,
które pobudza procesy osteogenezy. Mechanizm jego
działania na osteoblasty przedstawił Brighton w 2001
roku [5, 6]. Dowiódł on, iż pojemnościowe pole elek-
tryczne wywołuje zmianę napięć na powierzchni błony
osteoblastów. Powoduje to wzrost: przepuszczalności
kanałów wapniowych, wewnątrzkomórkowego stężenia
wapnia oraz poziomu kalmoduliny [5, 6]. W wyniku tego,
pobudzeniu ulega proliferacja osteoblastów. Skuteczność
zmiennego pola elektrycznego w leczeniu zaburzeń re-
generacji kości oceniana jest według różnych autorów od
60 do 89% [3, 4, 8].

Obecnie w piśmiennictwie zagranicznym i polskim
istnieje wiele doniesień przedstawiających badania oraz
wyniki stosowania prądu elektrycznego na stymulację
zrostu kostnego.
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