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Promieniowanie niejonizuj ce

ZABURZENIA PRACY KARDIOIMPLANTÓW W POLACH 
ELEKTROMAGNETYCZNYCH DIATERMII FIZYKOTERAPEUTYCZNYCH 

Jaros aw Kieliszek, Roman Kubacki, Robert Puta 

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa 

Wst p
Stymulatory serca s  urz dzeniami elektronicznymi generuj cymi serie impulsów w celu 

wymuszenia akcji serca. Urz dzenia te zbudowane s  z elektrod oraz przewodów cz cych  

z bateri . Z racji takiej budowy urz dzenia te s  podatne na dzia ania pól 

elektromagnetycznych. Bardzo szerokie badania „in vitro” oraz „in vivo” prowadzone by y dla 

pól mikrofalowych wytwarzanych przez urz dzenia telefonii komórkowej, tj. telefony 

komórkowe oraz stacje bazowe. Dla cz stotliwo ci pól elektromagnetycznych oraz typów 

modulacji stosowanych przez telefoni  komórkow  okre lono progi, powy ej których 

wyst powa y okre lone dysfunkcje stymulatorów, pocz wszy od wypadania pojedynczych 

impulsów w generowanym ci gu, a  do ca kowitego zaprzestania generacji impulsów. 

 Inne zakresy cz stotliwo ci pól elektromagnetycznych, które mog  oddzia ywa  na 

stymulatory serca, z racji mniejszego zainteresowania spo ecznego, by y mniej badane lub nie 

by y badanie zupe nie. Z tego powodu nieznane s  progi wra liwo ci stymulatorów i zasady 

bezpiecznego przebywania pacjentów z tymi urz dzeniami w tych polach 

elektromagnetycznych. Szczególnie du e zapotrzebowanie na takie badania wyst puje dla 

cz stotliwo ci pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez urz dzenia medyczne, takie jak 

diatermie fizykoterapeutyczne, które s ród ami pól elektromagnetycznych, mog cymi 

oddzia ywa  zarówno na ludzi jak i na urz dzenia elektroniczne.  

Oddzia ywanie pól elektromagnetycznych pochodz cych od diatermii 
fizykoterapeutycznych na stymulatory serca 
Poprawna praca stymulatorów serca opiera si  na dwóch g ównych funkcjach, a mianowicie na 

sterowaniu oraz stymulacji. W przypadku stymulacji generator wysy a impulsy elektryczne 

umo liwiaj ce prac  serca, przy czym nale y zauwa y , e generowanie impulsów ma miejsce 

tylko wtedy gdy brak jest naturalnych impulsów serca lub gdy s  one nieregularne, np. ze 

zwi kszonymi przerwami. Z kolei monitorowanie i sterowanie jest realizowane poprzez ci g

rejestracj  naturalnej aktywno ci serca i je eli zostan  zarejestrowane ewentualne zmiany tej 

aktywno ci wtedy zostaje w czony proces generowania impulsów stymulatora. 

 Pola elektromagnetyczne wytwarzane przez urz dzenia medyczne, tj. w zakresie 

cz stotliwo ci poni ej 100 MHz maj  odmienny charakter oddzia ywania na stymulator ani eli

pola wytwarzane przez telefoni  komórkow . W tym przypadku nast puje wzbudzanie 

przep ywu pr dów w obwodzie stymulatora. W dodatku, gdy padaj ce pole elektromagnetyczne 

jest modulowane impulsowo wtedy wzbudzone sygna y maj  równie  charakter impulsowy. 

Poziom wzbudzonych przez zewn trzne pola elektromagnetyczne impulsów zale y od warto ci

nat enia pola elektrycznego padaj cego na stymulator. Wzbudzony w przewodach 

doprowadzaj cych impuls dochodzi zarówno do stymulatora jak równie  do elektrody 

ko cowej. W ekstremalnych warunkach poziom wzbudzonych paso ytniczych impulsów jest 

porównywalny z poziomem impulsów generowanych przez stymulator. 
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 Pole elektromagnetyczne padaj ce na rozrusznik serca powoduje wzbudzenie  

w obwodzie, a tym samym w elektrodzie, dodatkowych paso ytniczych sygna ów (impulsów). 

Na rys.1 przedstawiono oscylogram przedstawiaj cy impuls generowany przez stymulator oraz 

impulsy paso ytnicze wzbudzone zewn trznym polem elektromagnetycznym Terapulsu GS200. 

Rys. 1. Sygna y na elektrodzie stymulatora – impuls u yteczny generowany przez stymulator 

oraz impulsy paso ytnicze wzbudzane przez zewn trzne pole elektromagnetyczne 

Wzbudzone zewn trznym polem elektromagnetycznym impulsy paso ytnicze mog

powodowa  dwie formy z ego funkcjonowania stymulatora, a mianowicie: 

- dodatkowe wymuszanie akcji serca impulsem paso ytniczym, 

- zaprzestanie pracy stymulatora w wyniku odbioru wzbudzonego impulsu paso ytniczego.

 Dodatkowe wymuszanie akcji serca impulsem paso ytniczym ma miejsce wtedy, gdy 

wzbudzone sygna y maj  poziom wy szy od progu wyzwalania akcji mi nia serca. Poziom ten 

zale y od zmienno ci osobniczej pacjentów i waha si  w granicach 0,5 2 V. W takim 

przypadku wyst puje radykalne przyspieszenie akcji serca. Ni sze poziomy wzbudzonych 

impulsów zewn trznym polem elektromagnetycznym ani eli osobniczy próg wyzwalania akcji 

mi nia serca s  nieszkodliwe dla pacjentów. 

 Stymulator serca pracuje w warunkach jednoczesnego sterowania oraz stymulacji,  

tj. rejestruje wyst powanie lub brak naturalnych sygna ów serca (sterowanie) oraz wytwarzania 

impulsów (stymulacja) w przypadku gdy brak jest naturalnych sygna ów serca. Wygenerowanie 

w obwodzie stymulatora paso ytniczych impulsów wzbudzonych  

w zewn trznym pole elektromagnetycznym jest „postrzegane” przez uk ad steruj cy

stymulatora jako pojawienie si  naturalnego sygna u serca. W takim przypadku nast puje 

zaprzestanie pracy stymulatora, tj. generowania impulsów, co jest skrajnie niebezpieczne dla 

zdrowia pacjenta. 

W referacie przedstawiono badania poziomów wzbudzonych paso ytniczych impulsów  

od urz dzenia medycznego Terapuls GS200 wytwarzaj cego zewn trzne pola 

elektromagnetyczne o cz stotliwo ci 27 MHz. 
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