
OPINIA

Reakcja hodowanych funkcjonalnych neutrofili na promieniowanie emitowane przez telefony 
komórkowe i osłabienie jego oddziaływania przy wykorzystaniu urządzenia Medic Amber.

1. Tło i założenie

Urządzenia przenośne, takie jak telefony komórkowe czy smartfony, należą do urządzeń o wysokiej 
wydajności zużywających duże ilości energii i emitujących ciepło. Ciepło generowane jest głównie 
przez fale/pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości, które transmitują dźwięk i dane na 
odległość. Pomiary pola przeprowadzane są poprzez zmierzenie tzw. specyficznego poziomu 
absorpcji (SAR). Im niższa wartość SAR, tym niższe promieniowanie mikrofalowe. Wartość SAR 
wyrażana jest w Watt na kilogram (W/kg). W przypadku nowoczesnych smartfonów wartość SAR 
waha się w granicach 0,10 i 1,99 W/kg. Maksymalny limit ustalony przez Światową Organizację 
Zdrowia wynosi 2,0 W/kg. Jednak przy słabym sygnale / zasięgi wartość SAR telefonu komórkowego 
może znacząco przekroczyć tę graniczną wartość. Ponadto, telefony komórkowe i smartfony emitują 
tzw. promieniowanie atermiczne, które może powodować stres oksydacyjny i wywoływać 
uszkodzenia komórek.

W niniejszym badaniu in vivo, przeprowadzonym z wykorzystaniem wyhodowanych komórek 
zbadano, czy urządzenie Medic Amber kompensuje promieniowanie emitowane przez telefon 
komórkowy, a tym samym chroni organizm przed jego negatywnym wpływem.

2. Medic Amber

Urządzenie Medic Amber wyprodukowane przez firmę Somavedic Technologies s.r.o., z siedzibą w 
Lovosicích, Republika Czeska, zgodnie z deklaracjami producenta należy do „najmocniejszych i 
najbardziej uniwersalnych, standardowo produkowanych urządzeń Somavedic. Moc wyżej 
wymienionego modelu jest 4x wyższa od urządzenia Medic Uran. Medic Amber bez problemów radzi 
sobie z dowolnymi zaburzeniami przestrzeni, w szczególności z silnym elektrosmogiem. Ponadto, 
harmonizuje wodę, eliminuje negatywny wpływ: 3G, 4G, 5G, EMF, GPZ, wirusów, bakterii, grzybów 
oraz wolnych rodników. Somavedic emituje również niskoenergetyczne pole elektromagnetyczne o 
wysokiej częstotliwości generowane przez różnego rodzaju minerały o różnym stopniu czystości, 
oparte na krzemie (SiO 2 ) i geometrycznie rozmieszczone wokół centralnie ustawionego krzemienia. 
Wyżej wymienione pole częściowo lub całkowicie eliminuje negatywny wpływ wolnych rodników.

W celu przeprowadzenia testów korzystaliśmy z urządzenia Medic Amber przez okres kilku miesięcy.



3. Wykorzystany telefon komórkowy

W celu przeprowadzenia badania wykorzystany został powszechnie dostępny model telefonu 
komórkowego jednego z wiodących producentów, z wartością SAR 0,76 W/kg. Ponadto, na użytek 
badania, w przypadku wystawiania na działanie telefonu, nie wprowadzono rozróżnienia pomiędzy 
promieniowaniem cieplnym i atermicznym, ze względu na fakt, iż oba rodzaje promieniowania są 
faktycznie generowane podczas rozmowy telefonicznej i mają wpływ na organizm. Całkowity czas 
wystawienia na działanie promieniowania emitowanego przez telefon komórkowy wynosił 4 godziny,
przy temperaturze 37 °C, w

mini inkubatorze z możliwością sterowania temperaturą. W dalszej części testu komórki zostały 
ponownie przeniesione do standardowego inkubatora i poddane inkubacji przez kolejnych 20 godzin,
przed rozpoczęciem właściwego badania. Eksperyment przygotowano w ten sposób, że dwa 
pojemniki hodowlane z komórkami umieszczono na wyłączonym ekranie telefonu komórkowego a 
dwie butle hodowlane na tylnej stronie telefonu komórkowego, w pobliżu anteny (rys. 1). Odpowiada
to rzeczywistej sytuacji, w której promieniowanie skierowane jest w stronę użytkownika lub w stronę 
przeciwną.

Rys. 1: Ustawienia eksperymentu w trakcie wystawienia na oddziaływanie promieniowania, z 
wykorzystaniem podwójnych próbek na wyświetlaczu telefonu komórkowego (= promieniowanie w 
kierunku użytkownika) oraz pod telefonem komórkowym (= promieniowanie w kierunku przeciwnym 
do użytkownika).

W ramach badania in vivo (wykorzystaniem hodowanych komórek) przez okres 4 tygodni wykonano 
testy bez urządzenia Medic Amber. Następnie, przez kolejne 3 tygodnie przeprowadzano testy z 
wykorzystaniem urządzenia Medic Amber. Badania rozpoczęto nie wcześniej niż 3 dni po 
uruchomieniu urządzenia. Odległość pomiędzy urządzeniem Medic Amber a mini inkubatorem za 
każdym razem wynosiła 90 cm i była pozbawiona jakichkolwiek przeszkód.



4. Kultura komórkowa i wykonanie badania

Przedmiotowe badania przeprowadzono na promielocytach linii komórkowej HL-60 (ACC-3; ECACC 

98070106; Leibniz Institute DSMZ – Niemiecki zbiór mikroorganizmów i kultur komórkowych, 

Braunschweig). Komórki rutynowo hodowane w RPMI 1640 z 10% mieszanką wzrostową i 0,5% 

gentamycyny w inkubatorze przy temperaturze 37 °C i atmosferze o składzie 5% CO 2, 95% powietrza

i 98% wilgotności. Nieprzylegające komórki były rutynowo namnażane w zawiesinowych kulturach 

zbiorczych i regularnie przeszczepiane w świeżej pożywce hodowlanej. Poprzez dodanie do medium 

hodowlanego 1,5% dimetylosulfotlenku, w ciągu 5 do 6 dni doszło do zróżnicowania komórek w tzw. 

funkcjonalne neutrofile lub granulocyty neutrofilowe. Są to komórki posiadające istotne właściwości 

komórek wpływających na wrodzoną reakcję immunologiczną we krwi, jaką jest produkcja 

reaktywnych rodników tlenowych (= ROS) w wyładowaniu utleniającym. In vivo komórki te 

rozpoznają obce organizmy, którym udało się przeniknąć do krwi, następnie przemieszczają się do 

tych organizmów, izolują je, zamykają i zabijają poprzez wytwarzanie ROS. Pozostałości zabitych 

bakterii zostają następnie zebrane. Dlatego są również nazywane mastocytami lub fagocytami. Jeżeli 

pod wpływem promieniowania emitowanego przez telefony komórkowe obniżone jest 

funkcjonowanie metabolizmu i zmniejszone tworzenie ROS, wrodzona odporność nie działa już tak 

skutecznie jak wcześniej. Zróżnicowane w ten sposób komórki na dzień przed właściwym badaniem 

zostały wystawione na oddziaływanie promieniowania z aktywnego telefonu komórkowego, przez 

okres 4 godzin i ponownie inkubowane przez kolejne 20 godzin. Następnie aktywność metaboliczna 

komórek została określona za pomocą reakcji barwnej, opartej na aktywności dehydrogenaz 

mitochondrialnych. W kolejnym eksperymentalnym ustawieniu zróżnicowane komórki, poprzez 

dodanie estru forbolu do mieszaniny reakcyjnej, stymulowano do wytwarzania w wyładowaniu 

utleniającym. Zmianę koloru (= gęstość optyczna), reakcję barwną rejestrowano w sposób ciągły 

przez 30 minut o wybranych porach jako pomiar różnicy AOD = 450 - 690 nm , na urządzeniu 

Elisareader (BioTekSLx 808 z oprogramowaniem Gen 5 wersja 3.00) i poddawano ocenie za pomocą 

Microsoft Excel. W ciągu trzech tygodni przeprowadzono w sumie trzy niezależne testy.

5. Wyniki i zalecenia

Jak szczegółowo pokazano na ilustracji nr 2, zastosowanie urządzenia Medic Amber zarówno w 

przedniej, jak i tylnej stronie aktywnego telefonu komórkowego doprowadziło do znaczącej poprawy 

podstawowego metabolizmu komórkowego oraz produkcji ROS w porównaniu z sytuacją bez ochrony

(p <0,05; test Wilcoxon-Mann-Whitneya). Niemniej jednak nawet pod wpływem urządzenia Medic 

Amber nie udało się całkowicie osiągnąć wartości kontrolnych uzyskanych w przypadku próbek nie 

wystawionych na jakiekolwiek oddziaływanie telefonu komórkowego. Oznacza to, że zmierzono 

wyraźną, ale nie całkowitą kompensację promieniowania emitowanego przez telefon komórkowy. Z 

drugiej strony zanotowaliśmy wyraźną poprawę kompensacji wraz z przedłużającym się okresem 

oddziaływania uruchomionego urządzenia Medic Amber w pomieszczeniu (w sumie 3 tygodnie). 

Wyżej wymieniona obserwacja koreluje z opisem działania urządzenia, zamieszczonym na stronie 

jego producenta (www.somavedic.de). Na podstawie wyników badań można polecić stosowanie 

urządzenia Medic Amber do obniżenia wpływu niepożądanych emisji generowanych przez telefony 

komórkowe.



Rys. 2A: 
Wpływ urządzenia Medic Amber na podstawowy 
metabolizm komórkowy
funkcjonalnych neutrofili. W porównaniu
z sytuacją bez ochrony widoczne jest
oczywiste działanie ochronne urządzenia
Medic Amber. Przednia strona telefonu
Komórkowego, pomimo wyłączonego
wyświetlacza, emituje w stronę
użytkownika znacznie intensywniej niż
część tylna. Przedstawiono uśredniony
wynik z trzech niezależnych testów ±
standardowy błąd pomiaru.

Rys. 2B: 
Wpływ urządzenia Medic Amber na powstawanie 
reaktywnych rodników
tlenowych (= ROS) neutrofili funkcjonalnych, 
wpływających na wrodzoną odporność na 
patogeny. W porównaniu z
warunkami bez ochrony, w wyraźny sposób
dostrzegalny jest ochronny wpływ 
urządzenia Medic Amber. Przednia strona
telefonu komórkowego, pomimo wyłączonego
wyświetlacza, emituje w stronę
użytkownika znacznie intensywniej niż
część tylna. Przedstawiono uśredniony
wynik z trzech niezależnych testów ± błąd
standardowy średniej.


