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1.  Wstęp 
 
 
 
 

 

 

Pole elektromagnetyczne wpływa korzystnie, albo niekorzystnie, bądź 

też pozostaje bez wpływu na organizm żywy, zależnie od swej formy, 

częstotliwości i natężenia. Problemy związane z oddziaływaniem takiego 

pola na środowisko biologiczne są od kilkudziesięciu lat przedmiotem 

badań naukowców różnych specjalności. Istniejące w środowisku pole 

elektromagnetyczne ma bardzo szeroki zakres częstotliwości: od kilku-

nastu herców do gigaherców. Obszar rozważań w tym opracowaniu 

obejmuje źródła pola elektromagnetycznego zarówno wysokiej jak i ni-

skiej częstotliwości: 

– linie przesyłowe różnych napięć i rozdzielnie, przy których pra-

cuje obsługa techniczna, aparaturę elektryczną, urządzenia do-

mowego i codziennego użytku – 50/60 Hz 

– zgrzewarki dielektryczne, aparaturę elektromedyczną, nadajniki 

radiowo-telewizyjne – 10–100 MHz 

– urządzenia elektromedyczne wysokiej częstotliwości, telekomu-

nikację bezprzewodową – 100 MHz – 2,1 GHz. 

 Konsekwencją lawinowego rozwoju telefonii komórkowej i innych 

technik telekomunikacyjnych, szczególnie w ostatnich latach, są rozlicz-

ne programy badawcze poświęcone ocenie zagrożeń dla środowiska bio-

logicznego wynikłych z wszechobecności sztucznie wytworzonego pola 

elektromagnetycznego.  Źródłami pola elektromagnetycznego znajdują-

cymi się w bezpośredniej bliskości człowieka są również (oprócz stacji 

bazowych i telefonów komórkowych) nadajniki radiowe i telewizyjne.  



Implanty kardiologiczne w polu elektromagnetycznym środowiska pracy 

6 |  

 Ochronę ludzi przed promieniowaniem niejonizującym regulują  

w Polsce trzy podstawowe akty prawne: w ochronie środowiska rozpo-

rządzenie ministra środowiska [27], a w przypadku ekspozycji zawodo-

wej pracowników rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej [26] 

oraz norma polska [28].  

 Praca niektórych narządów, np. serca, w razie potrzeby jest 

wspomagana elektroniczną aparaturą medyczną wszczepianą w orga-

nizm ludzki. Działanie tych urządzeń może zakłócać bezpośrednie są-

siedztwo źródła promieniowania elektromagnetycznego. Niniejsze opra-

cowanie obejmuje jedynie implantowane urządzenia medyczne wspoma-

gające tworzenie i przewodzenie bodźców elektrycznych serca – stymu-

latory serca (ang. cardiac pacemaker, CPM) i kardiowertery-

defibrylatory (ang. implantable cardioverter defibrillator, ICD).  

 Nasycenie polem elektromagnetycznym w obszarze przebywania 

ludzi jest coraz większe. Dlatego rośnie zagrożenie uszkodzeniem lub dys-

funkcją implantu. Ekspozycja na pole elektromagnetyczne występuje 

wówczas, gdy człowiek jest poddawany oddziaływaniu pola elektrycznego, 

magnetycznego i elektromagnetycznego oraz prądom dotykowym, innym 

niż te wynikające z procesów fizjologicznych w organizmie lub innych zja-

wisk naturalnych [18]. W obowiązujących przepisach International Elec-

trotechnical Commission (IEC) podaje się ograniczenia dla sprzętu me-

dycznego w aspekcie odporności na działanie pola elektromagnetycznego 

[7]. Przepisy te stanowią, że urządzenie powinno być odporne na działa-

nie pola elektromagnetycznego (w zakresie częstotliwości 80 MHz –  

2,5 GHz) o następujących wartościach natężenia składowej elektrycznej: 

– 3 V/m dla urządzeń niepodtrzymujących życia 

– 10  V/m dla urządzeń podtrzymujących życie. 

 Takie unormowanie jest w wyraźnym konflikcie z wartościami 

określającymi dopuszczalną intensywność promieniowania elektroma-

gnetycznego, obowiązującymi w wielu krajach na świecie, przekraczają-

cymi znacznie 10 V/m. Tak więc nawet dotrzymanie warunków dotyczą-

cych konstrukcji implantu nie gwarantuje jego bezpiecznej pracy. Z tego 
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właśnie powodu podejmowane są badania mające na celu wyznaczenie 

rzeczywistego narażenia pacjentów. 

  Badania nad interakcją pola elektromagnetycznego i implantów 

kardiologicznych są prowadzone następującymi metodami: in vitro (im-

plant umieszczony poza organizmem), w fantomie (implant umieszczony 

w roztworze cieczy symulującej docelowe środowisko urządzenia – tkan-

kę biologiczną) oraz z udziałem pacjentów wolontariuszy (urządzenie 

pracujące w organizmie człowieka).  

  Na świecie przeprowadzono liczne niezależne badania, zarówno  

z udziałem pacjentów jak i na fantomach, które pokazały, że źródła pola 

elektromagnetycznego umieszczone w bezpośredniej bliskości implantu 

mogą w nim generować niepożądane efekty. Najważniejszym z nich jest 

utrata adaptacyjnego sterowania, powodująca nieregularność działania 

lub zmiany w oprogramowaniu.  

 Poradnik dotyczy problematyki odporności implantów kardiologicz-

nych na działanie pola elektromagnetycznego generowanego przez wy-

brane urządzenia występujące w środowisku pracy: anteny stacji bazo-

wych systemu telefonii komórkowej, linie przesyłowe, zgrzewarki dielek-

tryczne oraz nadajniki radiowe i telewizyjne.   

 Autorzy wyrażają nadzieję, że niniejsza publikacja zawiera infor-

macje pomocne dla pacjentów użytkowników urządzeń podtrzymujących 

rytm pracy serca oraz lekarzy elektrofizjologów.  
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2.   Zaburzenia  pracy  układu  
bodźcotwórczo‐przewodzącego  serca 

 
 
 
 
2.1. Układ  bodźcotwórczo‐przewodzący  serca    

i  czynność elektryczna  serca  
 
Z punktu widzenia implantów kardiologicznych istotne są następujące 

informacje: czynność elektryczna serca, praca układu bodźcotwórczo-

przewodzącego serca i zaburzenia pracy tego układu. Tym zagadnie-

niom, przedstawionym w sposób syntetyczny i ogólny, zostanie poświę-

cona ta część opracowania.  

Serce człowieka jest narządem czterojamowym; składa się  

z dwóch przedsionków i dwóch komór. Przedsionek prawy zbiera krew  

z całego organizmu oprócz płuc. Z prawego przedsionka krew przepływa 

do prawej komory, a stąd do obu płuc. Z płuc krew zbierają cztery żyły 

uchodzące do przedsionka lewego. Mięsień sercowy przedsionków i ko-

mór jest sterowany przez tzw. układ bodźcotwórczo-przewodzący, 

który automatycznie powoduje naprzemienne skurcze przedsionków  

i komór. Wyspecjalizowana grupa komórek mięśnia sercowego ma zdol-

ność do wytwarzania i przewodzenia rytmicznych impulsów nerwowych 

wywołujących skurcz serca. Tkanka mięśnia sercowego, tzw. tkanka 

nerwowo-mięśniowa, wyposażona w układ przewodzący, układa się  

w dwa węzły: zatokowy i przedsionkowo-komorowy oraz odchodzące od 

nich włókna. W warunkach fizjologicznych bodźce do skurczów mięśnia 

sercowego powstają w węźle zatokowo-przedsionkowym znajdującym 

się w ścianie prawego przedsionka. Węzeł ten ma wyspecjalizowane ko-

mórki zdolne do spontanicznych wyładowań, które rozpoczynają każdy 

cykl pracy serca. Jest on głównym naturalnym rozrusznikiem serca 
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(nadrzędny ośrodek układu bodźco-przewodzącego serca), a impulsy  

w nim powstałe rozchodzą się do przedsionków i następnie przez węzeł 

przedsionkowo-komorowy do komór, pobudzając je do skurczu. Impulsy 

te są również przewodzone przez inne tkanki aż na powierzchnię skóry, 

gdzie można je zarejestrować w postaci elektrokardiogramu.  

Serce człowieka ma zdolność wytwarzania bodźców elektrycznych, 

które – rozchodząc się w sercu – pobudzają je do skurczu. Serce prawie 

nigdy nie znajduje się w spoczynku, poza krótkimi, powtarzającymi się 

okresami, kiedy komory lub przedsionki znajdują się w okresie rozkurczu. 

Prawidłowa czynność serca zależy w dużym stopniu od impulsów elek-

trycznych powstających w nim samym. Rytm serca, czyli liczba jego ude-

rzeń na minutę, jest określany aktywnością węzła zatokowo- 

-przedsionkowego. Bodziec elektryczny, opuszczając węzeł zatokowo-

przedsionkowy, szerzy się równocześnie w drogach przewodzenia w ob-

szarze przedsionków i w komórkach mięśniowych. W węźle przedsionko-

wo-komorowym impulsy elektryczne są zwalniane. Zatem cykl pracy ser-

ca jest indukowany przez układ bodźcowo-przewodzący serca, który po-

budza komory mięśnia sercowego do skurczu w odpowiedniej kolejności, 

wymuszając przepływ krwi. 

Rys. 1. Układ przewodzący serca 
   
  Liczba pacjentów użytkowników implantów podtrzymujących rytm 

pracy serca wciąż rośnie. Jak podaje konsultant krajowy w dziedzinie 
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kardiologii, w 2006 r. wszczepiono w Polsce 20 944 stymulatory serca 

oraz 1960 kardiowerterów-defibrylatorów. A od 2001 r. implantowano 

oraz wymieniono ponad sto tysięcy stymulatorów serca (102 951) oraz 

prawie siedem tysięcy wszczepialnych kardiowertów-defibrylatorów 

(6684) [30].  

 
Rys. 2. Liczba implantacji pierwszorazowych i wymian stymulatorów serca oraz 
implantacji kardiowerterów-defibrylatorów w Polsce w latach 2001-2006 
 
 
 
2.2. Wskazania  do  implantacji  urządzeń  

podtrzymujących  rytm  pracy  serca  
 
Wskazaniami do wszczepienia układu stymulującego serce, czyli tzw. sty-

mulatora lub rozrusznika serca, są – uogólniając – schorzenia układu prze-

wodzącego impulsy w sercu, które doprowadzają do groźnych dla życia 

zaburzeń rytmu serca. Jednym z najpoważniejszych problemów współcze-

snej kardiologii są zaburzenia rytmu serca występujące najczęściej pod 

postacią bradykardii lub tachykardii. Jedną z często występujących niepra-
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widłowości jest tzw. arytmia, czyli nierównomierna praca serca. Tachykar-

dia (zbyt często występujące skurcze), bradykardia (zbyt rzadko występu-

jące skurcze) oraz asystolia (całkowity brak impulsów) wymagają odpo-

wiedniego postępowania leczniczego. Przyczyną zaburzeń rytmu pracy ser-

ca mogą być nieprawidłowości w przewodzeniu bodźców elektrycznych  

w obrębie przedsionków i/lub komór. Występowanie bradykardii lub asysto-

lii wymaga zastosowania stymulatora przywracającego właściwy rytm. Mo-

że to być kardiostymulator czasowy, a jeżeli uszkodzenie układu elektrycz-

nego serca ma charakter stały – kardiostymulator wszczepiony. We-

dług wskazań ACC/AHA/NASPE z 2002 r. [29], wśród chorób, które leczy 

się metodą sztucznej elektrostymulacji, należy wymienić:  

– zespół chorego węzła zatokowego  

– migotanie przedsionków z wolną akcją serca  

– bloki w przewodzeniu impulsów elektrycznych pomiędzy przed-

sionkami i komorami serca  

– bloki w przewodzeniu impulsów elektrycznych w obrębie mięśnia 

komór serca  

– omdlenia, których leczenie farmakologiczne nie przyniosło rezul-

tatów.  

  

 Istnieją również inne wskazania do wszczepienia sztucznego sty-

mulatora serca, takie jak:  

– zaawansowana zastoinowa niewydolność krążenia 

– kardiomiopatia ze zwężeniem drogi wypływu krwi z lewej komory.  

 Nie wszystkie postacie wymienionych schorzeń wymagają wszcze-

pienia sztucznego stymulatora serca. Decyzję o wszczepieniu podejmuje 

się po wykonaniu wielu dodatkowych badań, mających określić stopień 

zaawansowania zaburzeń rytmu, związane z nimi objawy i ich wpływ na 

jakość życia pacjenta. 
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3.   Wszczepialne  urządzenia  
podtrzymujące  rytm  pracy  serca 

 
 
 
 
3.1. Rys  historyczny  elektrycznej  stymulacji  serca    
 

Historia elektrycznej stymulacji serca sięga początku XIX stulecia. W 1930 

r. przyznano patent dla „sztucznego stymulatora serca” Hymana (rys. 3) 

[6]. Postęp w rozwoju elektroterapii serca, poprzedzony wcześniejszymi 

doświadczeniami dotyczącymi oddziaływania prądu elektrycznego na ser-

ce, datuje się od końca lat 50. Pierwsze stymulatory nie były implantowa-

ne do organizmu w całości. Jedną z końcówek przewodu implantowano 

w sercu, drugą podłączano do zewnętrznego stymulatora. Pierwszy  

wewnętrzny rozrusznik serca – zaprojektowany przez Rune Elmqvista  

we współpracy z Ake Senningiem (rys. 4) – został wszczepiony przez 

Senninga w Karolinska University Hospital w Sztokholmie, 8 października 

1958 r. [21].  
 

     
Rys. 3. Stymulator Hymana [29]  Rys. 4. Pierwszy wszczepialny stymula-

tor, Elmqvist/Senning, Szwecja, 1958 r. 
(replika, Muzeum Bakkena, Minneapo-
lis, USA) 
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  Urządzenie o wysokości ok. 55 mm i grubości 16 mm, skonstru-

owane z wykorzystaniem tranzystorów krzemowych, było zasilane dwo-

ma akumulatorami niklowo-kadmowymi.  Baterie w urządzeniu były ła-

dowane drogą radiową. W ten sposób zaczęła się nowa era w terapii 

kardiologicznej. We wrześniu 1963 r. implantowano pierwszy stymulator 

serca w Polsce. Zabieg przeprowadził w Gdańsku Zdzisław Kieturakis,  

a współdziałał z nim kardiolog, Wojciech Kozłowski. Dwa lata później 

wprowadzono stymulatory „na żądanie” (ang. „on demand” pacemaker), 

w których wyzwalane impulsy elektryczne zastępują (tylko) brakujące 

pobudzenia serca (rys. 5). Wprowadzenie dziesięć lat później baterii  

litowo-jodowych wydłużyło czas pracy implantów nawet do 10 lat. 

W latach 90. nastąpił dalszy rozwój miniaturyzacji urządzeń – opraco-

wano stymulator dwujamowy z jedną elektrodą – a implantację pierw-

szego trójjamowego kardioimplantu przeprowadzono w 1999 r. [31].  

 
Rys. 5. Stymulacja stała i stymulacja czasowa 
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3.2. Wszczepialne  stymulatory  serca  
 

3.2.1.  Budowa stymulatora serca 

Stymulator (rozrusznik) serca jest niezwykle precyzyjnym urządzeniem 

elektronicznym; nowoczesne stymulatory to urządzenia ważące zaled-

wie 23 gramy. Rozruszniki „wyczuwają” czynność elektryczną serca 

chorego, a także same wytwarzają sygnały elektryczne i dostosowują 

je do rytmu serca danej osoby (rys. 6 i 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 6. Schemat  
budowy stymulatora 
serca 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 7. Kardiostymulator; 
dwa z możliwych  
sposobów umieszczenia 
elektrod w jamach serca 
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  Układ stymulujący składa się ze stymulatora (rys. 6), elektrody 

(lub elektrod), tkanek pacjenta, a w określonych okolicznościach także  

z programatora. Elementami stymulatora serca są:  

– generator  impulsów (ang. pulse generator) 

– obwody elektroniczne o różnym stopniu skomplikowania i róż-

nych funkcjach (rys. 8), np. obwody wyzwalania (ang. pacing)  

i wyczuwania (ang. sensing) impulsów, mikroprocesor odpowia-

dający za wymienione funkcje, dzięki którym zastępuje (tylko) 

brakujące pobudzenia serca. Te dwie podstawowe funkcje są 

uzupełnione rozbudowanym algorytmem analizy, decydującym, 

w którym momencie stymulator jest w opcji stymulacji (wysyła 

impulsy stymulujące serce), a kiedy w fazie czuwania (wyczuwa 

pobudzenia własne, mogące hamować aktywność urządzenia). 

Nowoczesne stymulatory mogą dopasowywać swoją aktywność 

do zapotrzebowania organizmu (np. zwiększają częstotliwość ge-

nerowania impulsów w sytuacji wysiłku) 

– źródło zasilania (ang. battery) – w implantowanych stymula-

torach serca stosuje się ogniwa litowe, litowo-kadmowe oraz 

oparte na energii jądrowej.  
 

 
Rys. 8. Stymulator serca; widok ogólny i struktura wewnętrzna urządzenia [32] 



Implanty kardiologiczne w polu elektromagnetycznym środowiska pracy 

16 |  

  Wymienione elementy stymulatora serca są ze sobą połączone  

i znajdują się w metalowej (tytanowej) obudowie (ang. case) otoczonej 

żywicą epoksydową, z odsłoniętym w niej „okienkiem”, które – kontak-

tując się z tkankami chorego – zamyka obwód układu stymulującego  

w systemach unipolarnych. Na zewnątrz urządzenia (ang. header) 

umieszczone są zaciski (widoczne na rysunku 8 w „otwartej” części  

stymulatora) służące do umocowania przewodów elektrod wewnątrzser-

cowych (lub jednej elektrody) przewodzących impulsy z układu stymulu-

jącego do jam serca. Elektrody łączące rozrusznik z sercem mają naj-

częściej długość 53–60 cm, zawierają jeden lub dwa przewody metalowe 

otoczone sztucznym tworzywem (silikonem lub poliuretanem) i są za-

kończone metalową końcówką – 

łebkiem (ang. tip) w systemach 

unipolarnych, bądź dodatkowo 

pierścieniem (ang. ring) w sys-

temach bipolarnych (rys. 9).  
 
 
 

Rys. 9. Przewód jedno-  
i dwubiegunowy [ 32] 

 
  Rozruszniki serca, zależnie od sposobu zaprogramowania, mogą 

pracować w systemach unipolarnych (z obydwoma rodzajami elektrod) 

lub bipolarnych (tylko z elektrodami dwubiegunowymi). W układzie 

dwubiegunowym prąd płynie w obwodzie (rys. 10 b): od baterii stymula-

tora izolowaną elektrodą do serca, następnie poprzez tkankę mięśnia 

sercowego przepływa do drugiego pierścienia elektrody (na tym odcinku 

dokonuje się depolaryzacja mięśnia i jej dalsze rozchodzenie się), na-

stępnie drugim przewodem w elektrodzie powraca do drugiego bieguna 

baterii stymulatora. W układzie jednobiegunowym (rys. 10 a) wysyłanie 

i odbiór impulsu odbywa się między obudową stymulatora a końcówką 
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elektrody, drugi pierścień elektrody jest zastąpiony przez obudowę sty-

mulatora. Zatem prąd z elektrody przepływa od miejsca jej kontaktu  

z sercem (które jest pobudzane) do obudowy stymulatora położonego 

podskórnie w okolicy podobojczykowej. Elektrody mają istotny wpływ na 

wrażliwość układu stymulującego na zakłócenia zewnętrzne.  
 

 a)   b) 

                         

                     
 

Rys. 10. Układ stymulujący pracę serca, pracujący w konfiguracji: a – jednobie-
gunowej, b – dwubiegunowej [32] 
 
 

  Pracą rozrusznika sterują odpowiednie mikroprocesory, mające za-

równo pamięć typu ROM, służącą głównie do integracji stymulacji 

i wyczuwania impulsów własnej pracy serca, oraz typu RAM, zabezpiecza-

jącą funkcje diagnostyczne rozrusznika (pamięć holterowska), czynności 

przeciwarytmiczne, działanie algorytmów sprawdzających okresowo tzw. 

próg pobudliwości i zmniejszających w sposób ekonomiczny i zarazem 
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bezpieczny energię impulsu (system „autocapture”) oraz regulującą funk-

cję czujników (sensorów) aktywności w stymulatorach z adaptowalną czę-

stością typu „rate resposive”. Komunikacja układu stymulującego 

z otoczeniem – jego programowanie oraz odczyt parametrów – odbywa 

się z wykorzystaniem programatora (rys. 11) i pola elektromagnetyczne-

go, którego źródłem jest głowica dołączona do urządzenia. W większości 

nowoczesnych stymulatorów za pomocą telemetrii można uzyskać takie 

dane jak: nazwa modelu stymulatora, jego numer seryjny, data wszcze-

pienia, przyczyna wszczepienia, rodzaj wykorzystanych elektrod, daty 

ostatniej kontroli/zmiany programu. Dane pomiarowe dostarczają infor-

macji o rytmie magnetycznym, stanie elektrod i stanie baterii. Niektóre 

stymulatory mają ponadto wewnętrzną funkcję holterowską, co umożliwia 

ocenę procentowego udziału stymulatora i rytmu własnego oraz ocenę 

wahania częstości rytmu serca.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 11. Programator – 
urządzenie umożliwiające 
komunikację stymulatora 
z otoczeniem zewnętrznym 
oraz programowanie  
implantu [ 32] 

   
 

 Typowe dane elektryczne stymulatora są następujące:  

–  amplituda impulsu prądowego – 2 i 3 mA 

–  impedancja systemu z elektrodą jednobiegunową < 1 kΩ 

–  napięcie zasilania < 4,8 V 

–  bateria litowa – 6,4 V, 1800 mAh. 
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3.2.2. Sposób działania i oznakowanie kardiostymulatorów 

Na schemacie (rys. 12) można wyróżnić funkcjonalne bloki implantu:  

odpowiedzialny za odbiór sygnału, logiczny, wyjściowy i komunikacyjny 

do telemetrii. Po odebraniu impulsu w postaci czynności elektrycznej 

jam(y) serca (lub jego braku w określonym przedziale czasu) – w modu-

le logicznym „podejmowana jest” decyzja o odpowiedzi na ten bodziec 

lub o braku reakcji. Informacje te są przekazywane do obwodu wyjścio-

wego, który jest połączony z elektrodą. Moduł komunikacyjny umożliwia 

programowanie i kontrolę implantu, wykorzystuje się do tego celu pro-

gramator wyposażony w głowicę emitującą pole elektromagnetyczne. 

Z modułem komunikuje się obwód logiczny oraz źródło zasilania. 

 W obwodach elektronicznych implantu znajdują się moduły wyzwa-

lania i wyczuwania impulsów (moduł wyjściowy i odbiór sygnału). Mikro-

procesor obwodu logicznego, który odpowiada za wymienione funkcje,  

z ich wykorzystaniem zastępuje (tylko) brakujące pobudzenia serca. Te 

dwie podstawowe właściwości są uzupełnione rozbudowanym algoryt-

mem analizy. Impulsy elektryczne są przenoszone za pomocą przewodu 

zakończonego elektrodą (rys. 12). 

 

 
 
Rys.  12. Schemat blokowy kardiostymulatora (opracowanie własne na podstawie 
[32]) 
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  Ze względu na liczbę stymulowanych jam serca wyróżnia się na-

stępujące rodzaje stymulacji: 

– jednojamową, przeznaczoną do stymulacji albo komór, albo 

przedsionków serca 

– dwujamową, do jednoczesnego zastosowania w przedsionku  

i w komorze 

– trój- i czterojamową, do jednoczesnego zastosowania  

w trzech/czterech jamach serca. 

  Jako jeden ze sposobów klasyfikacji stymulatorów przyjęto kod 

North American Society of Pacing and Elektrophysiology / British  

Pacing and Electrophysiology Group (NASPE/BPEG), (tab. 1). Symbole 

tego kodu implantacyjnego określają pięć podstawowych cech układu 

stymulująco-przeciwartymicznego: miejsce stymulacji, miejsce odczy-

tywania pobudzeń własnych, na podstawie którego odbywa się stero-

wanie, sposób odpowiedzi i programowalność oraz zdolność do adapta-

cji częstości stymulacji. Zrozumienie tego kodu bardzo ułatwia ocenę 

prawidłowości pracy układu stymulującego. Tabela 1 zawiera dane sys-

temu kodowego ułatwiające szybkie zidentyfikowanie stymulatora.  

Na przykład stymulator oznaczony symbolem VVI ma pojedynczą elek-

trodę, która odbiera aktywność komory (V). Jeżeli aktywność komory 

nie została wykryta, stymulator rozpoczyna pracę poprzez stymulację 

komory (V) „przez” tę samą elektrodę. Stymulator opisany jako DDD 

ma dwie elektrody (D – dual) w przedsionku i w komorze. Obie mogą 

odbierać sygnały i rozpoczynać stymulację. Stymulatory opisane ko-

dem z literą R (AAIR, VVIR i DDDR) charakteryzują się zmiennym ryt-

mem, dostosowują stymulację do poziomu aktywności pacjenta, naśla-

dując fizjologiczną odpowiedź na wysiłek. Stymulatory mogą monito-

rować niektóre parametry określające poziom aktywności pacjenta, np. 

wibracje, oddychanie i temperaturę ciała. 

 Najczęściej spotykane tryby stymulacji to: 

– VVI – stymulator ma pojedynczą elektrodę w komorze, która 

umożliwia stymulację i czuwanie w tej jamie serca. Jeżeli sty-
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mulator „wyczuje” w odpowiednim czasie własne pobudzenie 

komorowe – czuwa dalej, jeżeli nie – stymuluje 

– AAI – czuwanie i stymulacja w przedsionku; impuls własny 

przedsionka hamuje stymulację 

– DDD – czuwanie i stymulacja w przedsionku i komorze (dwie 

elektrody), jeżeli stymulator „wyczuje” lub uruchomi stymulację 

przedsionka, w określonym czasie musi zaistnieć aktywacja ko-

mory (własna lub jeżeli jej brak – „wystymulowana”). 

  

 Przykłady te zostały dobrze zilustrowano w przeglądowej pracy 

Karczmarewicza [8]. 
 

 

Tabela 1. Klasyfikacja sposobów stymulacji oraz rodzajów stymulatorów 
– kod – NASPE/BPEG 
 

Litera kodu 
I* II* III IV 

stymulowana 
jama serca 

miejsce odbioru 
potencjałów  
sterujących 

odpowiedź  
na potencjały 

sterujące 

opcje  
programowania 

– O = brak O = brak P lub M lub C  –  
możliwość  

programowania  
stymulatora  
w różnym  

zakresie lub  
telemetrycznego  

komunikowania się  
z nim 

A – przedsionek 
(ang. atrium) 

A – przedsionek 
(ang. atrium) 

T – wyzwalanie 
impulsu  

(ang. triggered) 

V – komora 
(ang. ventricle) 

V – komora  
(ang. ventricle) 

I – hamowanie 
wyzwolenia  

impulsu  
(ang. inhibited) 

D – A+V  
(ang.  dual) 

D – A+V  
(ang.  dual) 

D – T+I  
(ang. dual) 

R – zmienna  
częstość stymulacji  

(ang. rate  
modulation)   

* Uwaga: producenci w I i II pozycji kodu używają oznaczenia: S (ang. single) – jednoja-
mowy (A lub V), np. SSI. 
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3.3. Wszczepialne  kardiowertery‐defibrylatory  
 
Podobnie jak stymulator serca, wszczepialny kardiowerter-defibrylator 

(ICD) jest precyzyjnym medycznym urządzeniem elektronicznym. Urzą-

dzenie to jest wyposażone w funkcje detekcyjne (rozpoznawania), tera-

peutyczne oraz stymulacyjne. Kolejne etapy terapii to: przeciwdziałanie 

bradykardii (ICD działa jak rozrusznik serca, wysyłając impulsy zgodnie 

z ustalonym programem), przeciwdziałanie tachykardii (seria odpowied-

nio zaprogramowanych impulsów małej mocy, tzw. stymulacja antyta-

chyarytmiczna), kardiowersja (wyzwolenie odpowiedniego impulsu  

w ściśle określonym momencie cyklu pracy serca) oraz defibrylacja 

(aplikacja pojedynczego impulsu niezsynchronizowanego). Prąd defibry-

lacyjny przepływa przez serce między obudową ICD a elektrodą w pra-

wej komorze. 

 Wszczepialny kardiowerter-defibrylator został wynaleziony ponad 

ćwierć wieku temu (w 1980 r.) przez lekarza polskiego pochodzenia, 

Mieczysława Mirowskiego. Pierwsza implantacja ICD miała miejsce 

w lutym 1980 r. w Szpitalu Johns Hopkins w Baltimore (USA). Pierwszy 

zabieg wszczepienia tego implantu w kraju przeprowadzono 20 lat temu 

w I Klinice Kardiologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.  

 

3.3.1.  Budowa wszczepialnego kardiowertera‐defibrylatora 

Nowoczesne implanty to urządzenia ważące nie więcej niż 90 g, o wy-

miarach 6 cm × 5 cm × 1,5 cm. W skład ICD wchodzą mikrokomputer  

i długotrwałe źródło energii, zamknięte w tytanowej obudowie. Ważnym 

elementem składowym urządzenia są przewody doprowadzające sygnały 

elektryczne (elektrody), które wprowadza się do przedsionka i/lub ko-

mory serca poprzez żyły. Do programowania kardiowertera-

defibrylatora, podobnie jak w wypadku stymulatora serca, wykorzystuje 

się urządzenie programujące. 

 Urządzenie to wszczepia się podobnie jak stymulator serca. Zależ-

nie od wskazań układ jest jednojamowy (jedna elektroda odbiorcza, 
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stymulacyjna i defibrylacyjna w prawej komorze) lub dwujamowy (do-

datkowa elektroda w prawym przedsionku – możliwość stymulacji dwu-

jamowej).  

 Wszczepialny kardiowerter-defibrylator jest częścią systemu kar-

diowersji-defibrylacji (rys. 13). Dwie części tego systemu (defibrylator, 

elektrody) umieszcza się w organizmie człowieka. Trzecia część, urzą-

dzenie programujące implant, z wykorzystaniem pola elektromagnetycz-

nego umożliwia komunikację z implantem i jego przeprogramowywanie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 13. Budowa  
wszczepialnego  
kardiowertera-
defibrylatora – schemat 
 

 
 
3.3.2.  Sposób działania i oznakowanie ICD 

Do funkcji wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora należą: 

– rozpoznanie przedsionkowego i komorowego sygnału elektro-

kardiograficznego 

– wykrycie i klasyfikacja rozpoznanego sygnału zgodnie z zapro-

gramowanym rytmem serca 

– działanie terapeutyczne w celu przerwania częstoskurczu komo-

rowego lub migotania komór 
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– elektrostymulacja przy bradykardii i/lub arytmii (terapia serca 

za pomocą resynchronizacji). 

 W razie wykrycia nieprawidłowości w rytmie serca zostanie zaini-

cjowany jeden z dwóch rodzajów terapii w celu przerwania niemiarowo-

ści. Wysokoenergetyczny impuls (ang. shock) jest przesyłany pomiędzy 

zwojami elektrody w prawej komorze a obudową wszczepialnego kar-

diowertera-defibrylatora i/lub inną elektrodą. Implant z jednej strony 

spełnia funkcję stymulatora serca, czyli przywraca sercu prawidłowy 

rytm, a z drugiej wygasza częstoskurcz komorowy (migotanie komór), 

mogący prowadzić do nagłego zgonu.  

  Kod znakowania implantów ICD przedstawiono w tabeli 2. 
 
 
Tabela 2. Kod NASPE/BPEG dla defibrylatorów (kod NBD) 

Litera kodu 

I II III IV 

jama serca,  
w której  

następuje  
wyładowanie 

(shock) 

jama serca  
stymulowana 

antytachyarty-
micznie 

detekcja  
częstoskurczu 

jama serca  
stymulowana  

antybradyaryt-
micznie 

O = brak O = brak E = elektrogram 
H = hemody-

namika 

O = brak 

A – przedsionek 
(ang. atrium) 

A – przedsionek 
(ang. atrium) 

A – przedsionek 
(ang. atrium) 

V – komora 
(ang. ventricle) 

V – komora 
(ang. ventricle) 

V – komora  
(ang. ventricle) 

D – A+V  
(ang.  dual) 

D – A+V  
(ang.  dual) 

D – A+V  
(ang.  dual) 

Uwaga skrócona forma kodu NBD: ICD-S = ICD tylko z funkcją wyładowania (shock);  
ICD-B = ICD z funkcją stymulacji antybradyarytmicznej oraz wyładowania (shock);  
ICD-T = ICD z funkcją stymulacji antytachyartmicznej/antybradyarytmicznej i wyładowania.  
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4. Implanty podtrzymujące rytm pracy 
serca w polu elektromagnetycznym 

 
 
 

 

Pierwsza praca wiążąca pole elektromagnetyczne z implantami kardiolo-

gicznymi powstała w 1968 r. [4]. Zawarto w niej jedynie pewne rozwa-

żania jakościowe. Prace w których, podano wyniki ilościowe, ukazały się 

na początku lat 90. i dotyczą wpływu pola elektromagnetycznego pocho-

dzącego od systemu telefonii komórkowej. Rozpowszechnienie się sys-

temów łączności bezprzewodowej spowodowało zainteresowanie tym 

tematem wielu ośrodków badawczych, przeważnie związanych z centra-

mi kardiologicznymi.  

 Postęp technologiczny prowadzi do konstruowania stymulatorów 

serca coraz mniej zawodnych, a także bardziej odpornych na zewnętrzne 

zakłócenia. Stymulatory pierwszej generacji technologicznej miały obu-

dowę wykonaną z żywicy epoksydowej, którą w niektórych przypadkach 

pokrywano lakierem silikonowym. Ich elementy elektroniczne były bar-

dzo podatne na zewnętrzne zakłócenia pól elektromagnetycznych niskiej  

i wysokiej częstotliwości. W drugiej generacji rozruszników została za-

stosowana obudowa metalowa – otaczająca układ elektroniczny i bate-

rię. Dzięki temu w dużym stopniu wyeliminowano wpływ zakłóceń ze 

strony pól elektromagnetycznych. Wprowadzenie monolitycznych ukła-

dów hybrydowych w trzeciej generacji umożliwiło zwiększenie efektyw-

ności filtracji zakłóceń ze strony pól elektromagnetycznych. W ostatniej, 

czwartej generacji wykorzystano mikroprocesory jednoukładowe, cechu-

jące się dużą niezawodnością i umożliwiające cyfrową filtrację zakłóceń. 

  Mimo postępu technologicznego niekiedy może dochodzić do zabu-

rzenia funkcji stymulatorów serca. Do wspomnianych źródeł pola elektro-

magnetycznego mogących zakłócać ich pracę zalicza się: telefonię komór-
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kową, kuchnie mikrofalowe, bramki ochronne oraz wiele urządzeń elek-

tromagnetycznych (urządzenia do magnetostymulacji, skanery do magne-

tycznego rezonansu jądrowego MRI, itp.) [33]. Wiedza na temat nieko-

rzystnego oddziaływania pomiędzy polem elektromagnetycznym a ukła-

dem stymulującym serce jest stale uaktualniana, a bieżące rozwiązania 

dotyczące profilaktyki w tym zakresie są regulowane przez standardy me-

dycznych towarzystw naukowych [20]. Producenci kardioimplantów i ich 

podzespołów [34] powołują się na normę IEC 60601-1-2, w której podano 

warunki pracy sprzętu elektromedycznego w polu elektromagnetycznym. 

Norma europejska, dotycząca ochrony sprzętu elektromedycznego, okre-

śla warunki odporności sprzętu elektromedycznego w polu elektromagne-

tycznym: urządzenia ratujące czy podtrzymujące życie ludzkie mają być 

odporne na działanie fali elektromagnetycznej, której składowa elektrycz-

na nie przekracza 10 V/m w zakresie częstotliwości 80 MHz – 2,5 GHz,  

a dla urządzeń, które nie podtrzymują życia, wartość ta wynosi 3 V/m [7]. 

W publikacji ekspertów z Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicz-

nej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) zawarto informacje na 

temat standardów postępowania w elektroterapii serca [20]. Są one 

zgodne z oficjalnym stanowiskiem PTK. 

 W celu zgromadzenia na potrzeby pracy wyników i doniesień z ba-

dań interakcji źródeł pola elektromagnetycznego z kardioimplantami 

dokonano przeglądu literatury fachowej, krajowej i zagranicznej, oraz 

przeszukano zasoby medycznych baz danych [9, 10]. Informacje zebra-

no również z portali medycznych oraz zasobów instytucji i ośrodków na-

ukowych zajmujących się problemem kompatybilności elektromagne-

tycznej, np. Centrum Wireless EMC Uniwersytetu Oklahoma, Światowej 

Organizacji Zdrowia (WHO), Wireless Technology Research, U.S. Food 

and Drug Administration. Przeszukano również portale firm produkują-

cych implanty kardiologiczne. Skorzystano z materiałów krajowych kon-

ferencji tematycznych, m.in. cyklicznej konferencji organizowanej przez 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich pod patronatem Ministra Środowi-

ska i Ministra Infrastruktury, na której poruszane są problemy wpływu 
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telefonii komórkowej na środowisko i człowieka. W 2003 r. temat prze-

wodni konferencji brzmiał „Telefonia komórkowa a ochrona zdrowia 

i środowiska. Najnowsze przepisy i wyniki badań. Fakty” [15]. Wykorzy-

stano również materiały Sympozjum IEEE EMC w Montrealu z 2001 r. 

Wykaz literatury i tytułów czasopism fachowych oraz innych przeszuka-

nych zasobów znajduje się na końcu tego opracowania oraz w spisie 

literatury. Podstawowym źródłem informacji była amerykańska biblio-

graficzna baza danych z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych – 

The National Library of Medicine (NLM), która zawiera dane biblio-

graficzne z całego świata.  
 
 
4.1. Źródła   pola   elektromagnetycznego   a   implanty  

kardiologiczne  podtrzymujące  rytm  pracy  serca  
 

W obowiązujących przepisach IEC zawarto ograniczenia dla sprzętu me-

dycznego w aspekcie jego odporności na działanie pola elektromagne-

tycznego [7]. Przepisy te stanowią, że urządzenie powinno być odporne 

na działanie pola elektromagnetycznego (w zakresie częstotliwości  

80 MHz – 2,5 GHz) o następujących wartościach natężenia składowej 

elektrycznej: 

– 3 V/m – dla urządzeń niepodtrzymujących życia 

– 10 V/m – dla urządzeń podtrzymujących życie. 

 Zgodnie z powyższym producenci sprzętu elektromedycznego tak 

projektują urządzenia medyczne, aby były one odporne na działanie pola 

elektromagnetycznego o składowej elektrycznej powyżej 3 V/m i 10 V/m  

(w przypadku urządzeń medycznych podtrzymujących życie). Zachowa-

nie tych standardów umożliwi zredukowanie ryzyka potencjalnych inter-

ferencji elektromagnetycznych. Szczegółowe standardy kompatybilności 

elektromagnetycznej dla wszczepialnych kardiowerterów defibrylatorów 

są obecnie opracowywane przez organizację standaryzującą (ISO). 
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 Źródła pola elektromagnetycznego, które może oddziaływać na 

pacjenta, użytkownika stymulatora serca lub ICD, można podzielić ze 

względu na miejsce ich występowania: 

– urządzenia użytku domowego  –  pole elektromagnetyczne 50 Hz 

– 2,4 MHz 

– elektroenergetyka – linie przesyłowe różnych napięć i rozdziel-

nie, przy których pracuje obsługa techniczna; aparatura elek-

tryczna – pole elektromagnetyczne 50/60 Hz 

– środowisko pracy – zgrzewarki dielektryczne, nadajniki radiowo-

telewizyjne – pole elektromagnetyczne 10–100 MHz 

–  telekomunikacja – telefonia komórkowa i inne systemy teleko-

munikacji bezprzewodowej – pole elektromagnetyczne 100 MHz 

– 2,1 GHz 

– urządzenia elektro- i magnetoterapeutyczne – pole elektroma-

gnetyczne 50 Hz – 2,1 MHz 

– urządzenia elektromedyczne – pole elektromagnetyczne 10 MHz 

– 2,1 GHz. 

 Wymienione grupy odnoszą się zarówno do pól elektromagnetycz-

nych niskich jak i wysokich częstotliwości. Jednakże mechanizm tworze-

nia interferencji jest różny w różnych obszarach częstotliwości. 

 Producenci dzielą urządzenia na bezpieczne, możliwe do wykorzy-

stania przy zachowaniu środków ostrożności, oraz takie, z którymi należy 

unikać kontaktu. 

 Z wyspecjalizowanej literatury fachowej wynika, że stymulator 

serca może reagować na zewnętrzne pole elektromagnetyczne w sposób 

trojaki: pojawianiem się asynchronicznego rytmu, występowaniem czę-

stoskurczu komory i/lub przedsionka oraz zatrzymaniem. 

 Typowymi zaburzeniami w pracy urządzenia ICD są: nieskuteczna 

stymulacja, zaburzenia sterowania i rozpoznawania (detekcji) sygnałów 

oraz zmiany w oprogramowaniu. 
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4.2. Metody  badania  implantów  kardiologicznych  
eksponowanych  na  sztucznie  generowane  pole  
elektromagnetyczne  

 

Badania interakcji pól elektromagnetycznych i implantów kardiologicz-

nych prowadzone są na cztery sposoby:  

– in vitro – implant umieszczony poza organizmem 

– in vitro w fantomie – implant umieszczony poza organizmem  

w roztworze cieczy symulującej docelowe środowisko urządze-

nia, czyli tkankę biologiczną 

– in vivo – badania z udziałem pacjentów wolontariuszy – im-

plant umieszczony w docelowym środowisku pracy, czyli w or-

ganizmie ludzkim 

– symulacje komputerowe. 

 Badanie implantu poza organizmem z wykorzystaniem fantomu  

(in vitro w fantomie) jest wykonywane w środowisku symulującym orga-

nizm ludzki (rys. 14) – testowany implant jest zanurzany w cieczy, której 

skład chemiczny w pewnym przybliżeniu odpowiada składowi tkanki biolo-

gicznej, a źródło pola elektroma-

gnetycznego umieszcza się w bez-

pośrednim otoczeniu implantu. Ba-

dania w fantomie umożliwiają po-

miar pola elektromagnetycznego 

wywołującego reakcje stymulatora.  

W praktyce stymulator serca 

umieszcza się w roztworze imitują-

cym warunki panujące w rzeczywi-

stym, docelowym środowisku urzą-

dzenia (np. roztwór solanki 

o odpowiednio dobranym składzie 

chemicznym). Generator impulsów 
Rys. 14. Testy metodą in vitro  
w fantomie – stanowisko badawcze   
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symuluje pracę układu stymulującego pracę serca. Badania tego rodzaju 

umożliwiają testowanie interakcji pomiędzy implantem a wieloma rodza-

jami źródeł pola elektromagnetycznego. Wielokrotne powtarzanie testów 

dla różnych wariantów wzajemnego położenia urządzeń (implantu 

i urządzenia zakłócającego) oraz odległości między nimi, różnych wartości 

natężenia pola elektromagnetycznego, odmiennego trybu pracy implantu 

umożliwia określenie częstotliwości i warunków występowania zaburzeń  

w działaniu stymulatora. Wskaźnikiem bezpieczeństwa jest zakłócenie 

pracy implantu w procesie generowania impulsu. 
 
 

 

Rys. 15. Testy metodą in vitro – stanowisko badawcze 
 
 
 Badania stymulatora w trybie in vitro (rys. 15) umożliwiają do-

kładne określenie parametrów generowanego pola elektromagnetyczne-

go w obszarze kardiostymulatora i prowadzą do wyznaczenia krytycznej 

odległości pomiędzy źródłem pola elektromagnetycznego a urządzeniem. 

Takie badania są wykonywane w sposób podobny do badań nad implan-

tem w fantomie. Jednak w tym wypadku testowane urządzenie nie jest 
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zanurzone w cieczy. Badania prowadzą do wyznaczenia progu normalnej 

pracy kardiostymulatora i odległości od źródła zakłóceń.  

 Badania implantu pracującego w organizmie ludzkim (in vivo) mają 

na celu wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w działaniu wszczepio-

nych kardiostymulatorów (rys. 16). Są wykonywane z udziałem pacjen-

tów wolontariuszy eksponowanych na sztucznie generowane źródła pola 

elektromagnetycznego. Wykrycie nieprawidłowości w pracy implantu 

wiąże się z analizą przebiegu elektrokardiogramu zarejestrowanego  

w czasie ekspozycji pacjentów na działanie pola elektromagnetycznego.  

 

Badania polegają najczęściej na obserwowaniu wpływu odległości źródła 

pola na prawidłową, niezakłóconą pracę układu stymulującego pracę 

serca. Wszelkie zaburzenia pracy urządzenia (asynchroniczność, często-

Rys. 16. Badania interakcji anteny stacji bazowej GSM i kardioimplantów, z udzia-
łem pacjentów wolontariuszy. Na zdjęciu lekarz elektrofizjolog zabezpieczający pa-
cjenta w trakcie badania 
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skurcz komorowy bądź przedsionkowy, zatrzymanie stymulacji) są ob-

serwowalne na obrazie elektrokardiogramu. Przy czym jest możliwe od-

różnienie zaburzenia pracy serca i pracy urządzenia stymulującego. Wy-

chwycenie nieprawidłowości i powiązanie ich z oddziaływaniem pola 

elektromagnetycznego (odległością od źródła, mocą emitowaną przez 

urządzenia zakłócające) umożliwia wiarygodną ocenę zagrożenia. 
 Za pomocą symulacji komputerowych (rys. 17) można prognozo-

wać potencjalne nieprawidłowości występujące podczas testowania kar-

dioimplantów z udziałem pacjentów wolontariuszy. Metoda ta umożliwia 

określenie zależności pomiędzy zewnętrznym polem elektromagnetycz-

nym a poziomem napięcia indukowanego na wejściowym porcie implan-

tu. Wraz z rozwojem metod symulacji komputerowej pojawiły się możli-

wości utworzenia modelu matematycznego zespołu „kardiostymulator  

w organizmie – pole elektromagnetyczne”. Taki model służy do estyma-

cji poziomu napięcia indukowanego (ang. interference voltage) na wej-

ściowym porcie stymulato-

ra. Jego istotą jest znale-

zienie funkcji przekształca-

jącej wielkości polowe  

w wielkości napięcia indu-

kowanego. W środowisku 

jednorodnym jest to za-

gadnienie stosunkowo pro-

ste, a dopiero złożoność 

modelu człowieka czyni je 

bardziej skomplikowanym.  

 
 
 
 
 

Rys.  17. Model człowieka z implantowanym stymulatorem serca; przykładowy 
rozkład pola magnetycznego w płaszczyźnie implantu 
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4.3. Interferencje elektromagnetyczne  
w implantach podtrzymujących rytm pracy serca 

 
Interferencje elektromagnetyczne w implantach służących do podtrzy-

mywania rytmu pracy serca to zakłócenia działania układu stymulujące-

go spowodowane przez sygnały elektryczne, elektromagnetyczne i ma-

gnetyczne pochodzące z niefizjologicznych źródeł [20]. 

 Czynniki zakłócające (sygnały, impulsy) dzieli się na elektryczne, 

elektromagnetyczne i magnetyczne. Interferencje elektryczne (prąd 

elektryczny) wymagają kontaktu ze skórą (np. defibrylacja- 

-kardiowersja, elektrokoagulacja, diatermia); interferencje elektroma-

gnetyczne (telefon komórkowy, spawarka łukowa, wykrywacze metalu), 

podobnie jak i magnetyczne (rezonans magnetyczny), takiego kontaktu 

nie wymagają [20]. Typowe interferencje są wywoływane przez prze-

pływ prądu, oddziaływanie pola elektromagnetycznego oraz oddziaływa-

nie pola magnetycznego. 
 
4.3.1. Linie przesyłowe  

Doniesienia literaturowe wskazują na brak negatywnych skutków ekspo-

zycji kardiostymulatora na pole elektromagnetyczne o częstotliwości  

50 Hz w warunkach linii elektroenergetycznej i populacji generalnej [3, 

19, 22-25]. Niemieckie wyniki badań [19, 22] pokazują małe prawdo-

podobieństwo wystąpienia interferencji w stymulatorach serca w prak-

tyce. W laboratoriach przetestowano ponad 100 tych urządzeń – zarów-

no starszego typu jak i te stosowane obecnie. Jak podano w raporcie, 

w stymulatorze serca eksponowanym na pole elektromagnetyczne, któ-

rego składowa elektryczna przyjmuje wartość powyżej 5 kV/m, mogą 

występować interferencje. Francuscy badacze [24] wskazują, że licz-

ba zaobserwowanych interferencji elektromagnetycznych w stymulato-

rach, spowodowanych polem magnetycznym, w wypadku stymulatorów 

zaprogramowanych w sposób typowy jest bardzo mała. Autorzy raportu 

podają, że u pacjentów korzystających ze stymulatorów serca pracują-
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cych w trybie jednobiegunowym istnieje możliwość zmiany trybu pra-

cy urządzenia bądź też zatrzymania generowania impulsów przez stymu-

lator serca eksponowany na pole magnetyczne 50/60 Hz. Ryzyko jest 

małe u pacjentów z dwubiegunowymi stymulatorami serca. W badaniach 

wzięło udział 245 pacjentów. Podczas testów do monitorowania pracy 

stymulatora korzystano z 12-kanałowego elektrokardiografu. Pole, na 

jakie eksponowano urządzenia, charakteryzowało się następującymi pa-

rametrami: 50 Hz, 100 µT, składowa elektryczna przyjmowała wartość 

0,1 V/m. U trzech pacjentów zaobserwowano przejście na asynchro-

niczny tryb pracy kardioimplantu (wszystkie urządzenia jednobieguno-

we).  W jednym z testowanych urządzeń jednobiegunowych zanotowano 

zatrzymanie generowania impulsów. Brak wpływu na dwubiegunowe 

układy stymulujące potwierdzają badania Strathmore’a [23]. Linie wy-

sokiego napięcia mogą zakłócić pracę układu stymulującego, przy 

czym dwubiegunowe układy zostają niewrażliwe. Interferencje dotyczą  

jedynie układów jednobiegunowych. Bezpieczna odległość od linii prze-

syłowej 400 kV, której zachowanie zapewnia niezakłóconą pracę jedno-

biegunowego stymulatora serca, to 40 m. 

 Grupa francuskich badaczy z Instytutu Kardiologii w Paryżu prze-

badała 60 pacjentów z dwujamowymi stymulatorami serca. Urządzenia 

pochodziły od dziewięciu producentów [3]. Pacjenci byli eksponowani na 

pole elektromagnetyczne (50 lub 60 Hz, 50 µT), a poprawność pracy 

stymulatora podczas prób monitorowano telemetrycznie. Testy przepro-

wadzono dla różnych parametrów pracy dobranych do schorzenia pa-

cjenta oraz – w wypadku przeprogramowania tych urządzeń – do pracy 

w trybie jednobiegunowym. Przed każdą ekspozycją (50 Hz, 60 Hz, lub 

20 kHz do 50 kHz) oprogramowanie urządzeń było kontrolowane. Praca 

żadnego z urządzeń nie została zakłócona przez ekspozycję na pole 

elektromagnetyczne. W wypadku pracy urządzeń w trybie jednobiegu-

nowym również nie zaobserwowano zatrzymania pracy urządzenia czy 

jego przeprogramowania. Istnieją jednak prace związane z eksploatacją 

linii przesyłowej w warunkach znacznie większej intensywności promie-
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niowania elektromagnetycznego (prace „pod napięciem”). W takich 

przypadkach problem zagrożenia pracownika może być istotny.  

 Valjus przedstawia badania przeprowadzone w Finlandii [25] 

w ramach dziewięciu niezależnych projektów. Jak zaznaczono w raporcie, 

nawet linie przesyłowe 110 kV mogą powodować interferencje  

w kardiostymulatorach serca. Jeśli natężenie pola nie przekroczy 5 kV/m, 

kardioimplant jest zabezpieczony przed wpływem tego pola. 

 Na problem ekspozycji pracowników użytkowników implantów kar-

diologicznych zwracają również uwagę autorzy pracy [14]. 

 
4.3.2. System telefonii komórkowej – stacje bazowe systemu GSM  

i UMTS 

Pierwsza praca wiążąca pole elektromagnetyczne z implantami kardiolo-

gicznymi powstała w 1968 r. [4]. Pierwsze prace podające wyniki ilo-

ściowe pochodzą z początku minionej dekady i dotyczą wpływu pola 

elektromagnetycznego generowanego przez elementy systemu telefonii 

komórkowej. Znacznie mniejsza liczba artykułów pojawiła się w drugiej 

połowie lat 90. Godny odnotowania jest fakt, że badania w tej dziedzinie 

przestają być domeną szpitali uniwersyteckich i kardiologów, a coraz 

częściej są prowadzone przez grupy badaczy pracujących w dziedzinie 

kompatybilności elektromagnetycznej. 

 Rozpowszechnienie systemów łączności bezprzewodowej spowo-

dowało zainteresowanie tematem wielu ośrodków badawczych. Koniec 

lat 90. obfitował w programy badawcze poświęcone zagrożeniom dla 

środowiska biologicznego wynikłym ze wszechobecności sztucznie wy-

tworzonego pola elektromagnetycznego.  

 Rozwój telefonii komórkowej trzeciej generacji wymusił koniecz-

ność oszacowania i oceny ewentualnych zagrożeń wynikających 

z ekspozycji urządzeń podtrzymujących rytm pracy serca na pole elek-

tromagnetyczne generowane przez elementy systemu telefonii UMTS.  
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 W opracowaniu przedstawiono w sposób syntetyczny zagadnienia 

znane z literatury, dotyczące interakcji implantów ze stacjami bazowymi 

pracującymi w systemie GSM. 

 Polscy badacze [11] przebadali stymulatory serca eksponowane na 

pole elektromagnetyczne generowane przez antenę stacji bazowej. Pra-

cę testowanego kardioimplantu (impulsy) obserwowano na ekranie oscy-

loskopu. W testach wykorzystano antenę panelową stacji bazowej firmy 

Kathrein typu K-738573. Częstotliwość pracy anteny wynosiła 940 MHz, 

co jest częstotliwością z pasma GSM. Moc doprowadzona do anteny dla 

wartości średniej i maksymalnej w impulsie wynosiła odpowiednio 10 W  

i 20 W. Antenę usytuowano w mikrofalowej komorze bezechowej w taki 

sposób, aby pole elektromagnetyczne charakteryzowało się polaryzacją 

pionową. Przebadano rozruszniki serca: dwujamowy Actros DDDC oraz 

jednojamowy Actros SR (VVIR / AAIR) firmy Biotronik. Badania wrażli-

wości rozruszników serca przeprowadzono w trzech charakterystycznych 

usytuowaniach w stosunku do wektora pola elektrycznego pochodzącego 

z anteny nadawczej: w polaryzacji E – „dłuższa” oś rozrusznika (jego 

szerokość) jest usytuowana równolegle do wektora E, a dodatkowo 

płaszczyzna rozrusznika jest równoległa do płaszczyzny anteny nadaw-

czej; w polaryzacji H – „krótsza” oś rozrusznika (jego grubość) jest usy-

tuowana prostopadle do wektora E, a dodatkowo płaszczyzna rozruszni-

ka jest równoległa do płaszczyzny anteny nadawczej; w polaryzacji  

k – płaszczyzna rozrusznika jest prostopadła do płaszczyzny anteny 

nadawczej, a dłuższa oś rozrusznika usytuowana prostopadle do kierun-

ku propagacji fali. 

 Podczas badań dokonywano pomiarów gęstości mocy w miejscu,  

w którym znajdował się badany stymulator serca. Badania jego wrażli-

wości na pola elektromagnetyczne ukierunkowano na zmiany kształtu 

wytwarzanych impulsów, zmiany okresu powtarzania impulsów oraz ich 

„wypadanie” aż do wyłączenia kardiostymulatora. Rejestrowano kształt 

impulsów oraz okresowość ich powtarzania bądź wypadania. Parametry 

te umożliwiają wychwycenie nieprawidłowości pracy stymulatora serca. 
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Badania prowadzono w polu EM do wartości gęstości mocy równej  

100 W/m2. Wartość ta, zgodnie z wymaganiami BHP, stanowi granicę 

strefy niebezpiecznej, w której przebywanie ludzi jest zabronione. 

W testach nie stwierdzono zmian kształtu impulsów stymulatora. Dla 

uśrednionej wartości gęstości mocy wynoszącej 90 W/m2 zaobserwo-

wano zmiany okresowości powtarzania impulsów (polaryzacja H), 

jak również „wypadanie” impulsów. W zestawie badawczym dla pola-

ryzacji k nie stwierdzono żadnych zmian w pracy implantu podczas eks-

pozycji urządzenia na pole elektromagnetyczne pochodzące od anteny.  

  W badaniach przeprowadzonych dla gęstości mocy pola elektroma-

gnetycznego w zakresie 0–100 W/m2 nie stwierdzono zmian okreso-

wości powtarzania impulsów. Zaobserwowano trwałe uszkodzenie roz-

rusznika – zmiana kształtu impulsów urządzenia. 

 Polscy naukowcy [16, 17] wykonali badania z udziałem grupy pa-

cjentów wolontariuszy, użytkowników stymulatorów serca. W badaniu 

wzięło udział 26 pacjentów. Przetestowano stymulatory czterech produ-

centów (Biotronik, Medtronik, SJM oraz Siemens). Ocena wpływu stacji 

bazowej odbywała się po wcześniejszej kontroli układu stymulującego. 

Badania przeprowadzono (wciąż trwają) w budynku „A” Szpitala Klinicz-

nego przy ul. Banacha w Warszawie. Prowadzono je dla wybranego 

przedziału wartości natężenia pola elektromagnetycznego, w tym dla 

wartości odpowiadających normom europejskim, a więc: 7 V/m, 20 V/m, 

30 V/m, 40 V/m i 100 V/m. Przy czym pacjentom nie wolno było prze-

kraczać linii oznaczonej 100 V/m.  

 Do anteny była doprowadzona moc 80 W, co stanowi dwukrotność 

największej mocy, jaką można doprowadzić do jednej anteny jednego 

sektora stacji bazowej GSM. Generator pracował z częstotliwością  

940 MHz. W skład zestawu badawczego wchodził również aparat do ba-

dania funkcji serca metodą Holtera, dzięki czemu możliwa była  

24-godzinna rejestracja przebiegu elektrokardiogramu. Grupa badana: 

26 pacjentów z rozrusznikami pracującymi w trybie „na życzenie”–  

16 mężczyzn i 10 kobiet; średnia wieku 67,2 lat. 
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 W przebadanej grupie znaleźli się pacjenci, którym wszczepiono 

implant:   

 – przed 1990 r. –  1  osoba 

 – w latach 1990-2000  – 12  osób 

 – w latach 2001-2003  –  9  osób 

 – w 2004 r. –  4  osoby. 

 Przetestowano 12 stymulatorów firmy Biotronik, 3 – firmy Medtro-

nic oraz po jednym firm: St. Jude Medical (SJM) i Siemens. Badane 

urządzenia pracowały w trybach VVI, VDDR, VDDI, VDDD, VVIR, AAI, 

DDD. Badania przebiegały wg następującego schematu: 

1. Kwalifikacja pacjenta do badania. 

2. Standardowa kontrola układu stymulującego.  

3. Założenie aparatu Holtera do monitorowania impulsowania sty-

mulatora oraz podłączenie do pulsoksymetru połączonego 

z przenośnym defibrylatorem. 

4. Ocena wpływu stacji bazowej, pracującej z maksymalną mocą, 

na układ stymulujący serce – stopniowe zbliżanie się pacjenta 

do stacji bazowej. Pacjent powoli przemieszczał się po określo-

nej trasie w stronę anteny stacji bazowej, asekurowany przez 

lekarza (rys. 16). 

5. W razie wystąpienia zaburzeń pracy stymulatora (ocena kliniczna) 

– ocena odległości, w której do nich doszło. Ocena zapisu z apara-

tu Holtera pod kątem rodzaju zaburzeń pracy stymulatora. 

 Czynność impulsowania stymulatora była rejestrowana przez 

24 godziny od momentu kontroli urządzenia. Odnotowywano czas prze-

kroczenia oznakowanych miejsc – kolejnych wyznaczonych poziomów 

natężenia pola. Każda próba – przemieszczanie się pacjenta z lekarzem 

w kierunku anteny stacji bazowej – kończyła się w miejscu oznaczonym 

„100 V/m”. Dla każdego z przebadanych pacjentów przeprowadzono 

dwie próby. W jednej z prób stacja bazowa była wyłączona (próba pa-

sywna), a w drugiej włączona (próba aktywna). Kolejność prób była lo-

sowa i podwójnie ślepa – zarówno pacjent jak i lekarz nie byli powiada-
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miani a priori o stanie stacji bazowej. Według założeń zakończenie eks-

perymentu dla danego pacjenta następowało po przeprowadzeniu dwóch 

prób lub w razie stwierdzenia zaburzeń pracy stymulatora. Sygnały zare-

jestrowane w ciągu 24 godzin z wykorzystaniem aparatu Holtera, po 

dokonaniu kontroli urządzenia, poddawano analizie. Po analizie przebie-

gu zapisanych elektrokardiogramów, ze szczególnym uwzględnieniem 

przedziału czasu, w którym stymulator był poddawany ekspozycji na 

pole elektromagnetyczne, nie zanotowano zaburzeń pracy implantu, 

które można by bezpośrednio powiązać z oddziaływaniem tego pola. 

 
4.3.3. Inne źródła pola elektromagnetycznego  

występujące w środowisku pracy 

W tym opracowaniu wyznacznikiem w klasyfikacji źródeł pola elektro-

magnetycznego są wyniki badań zgromadzone w tematycznych świato-

wych bazach danych. Producenci kardioimplantów [31, 32, 35] oraz 

przedstawiciele producentów sprzętu wykorzystywanego w przemyśle  

przedstawiają następujący podział źródeł sztucznie generowanego pola 

elektromagnetycznego ze względu na miejsce występowania i bezpie-

czeństwo użytkowania: bezpieczny, bezpieczny przy zachowaniu ostroż-

ności, niebezpieczny/zakazane użytkowanie. Przegląd literatury fachowej 

umożliwia rozpoznanie problemu potencjalnych zaburzeń w pracy 

wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów oraz stymulatorów serca 

będących odpowiedzią na zewnętrzne interferencje pochodzące od urzą-

dzeń znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu pracownika, użytkow-

nika implantu. Maisel i współpracownicy [13] prezentują rezultaty z co-

rocznych raportów przedstawianych przez amerykańską agencję  

ds. żywności i leków (Food and Drug Administration) za lata 1990-2002. 

Autorzy podają, że prawie 80% wszystkich eksplantacji związanych było 

z zaburzeniami elektrycznymi występującymi w implantach.  

 Do źródeł pola występujących w środowisku pracy, które produ-

cenci kardioimplantów wymieniają jako niebezpieczne (takie, z którymi 

trzeba unikać kontaktu), należą: 
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– sprzęt wykorzystywany do spawania łukowego i zgrzewania  

rezystancyjnego strefa ograniczonego dostępu wokół nadajni-

ków radiowych i telewizyjnych (anteny radiowe AM i FM, stacje 

telewizyjne) 

– zgrzewarki dielektryczne 

– piece indukcyjne 

– sprzęt stosowany w przemyśle, w którym wykorzystano zjawi-

sko indukcji elektromagnetycznej oraz pole magnetyczne 

– linie przesyłowe różnych napięć, rozdzielnie, przy których pracu-

je obsługa techniczna. 

 Rozwiązanie problemu zaburzeń w funkcjonowaniu implantów, 

spowodowanych przez interferencje elektromagnetyczne pochodzące od 

źródeł pola w środowisku pracy, jest istotne zarówno dla pracodawców, 

pacjentów jak i producentów kardioimplantów.  

 Najistotniejsze informacje i zalecenia zostały zebrane i przedsta-

wione w formie tabel w rozdziale 5. 
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5.   Podsumowanie 
 
 

 

 

 

Z badań prowadzonych zarówno z udziałem pacjentów jak i na fanto-

mach wynika, że określone grupy urządzeń mogą generować w implan-

tach niepożądane efekty, jeśli znajdują się w ich bezpośredniej bliskości. 

W tabeli 3 zawarto syntetyczny przegląd wybranych doniesień literatu-

rowych na temat pracy stymulatorów oraz kardiowerterów-

defibrylatorów eksponowanych na sztucznie generowane pole elektro-

magnetyczne. 

 Przedstawione badania mają różny poziom szczegółowości. Nie 

wszystkie prace zawierają szczegółowy opis pola badawczego i metodyki 

badań. Niektóre z nich ograniczają się do przedstawienia wyników 

i ogólnych parametrów przeprowadzonych eksperymentów. Testy pro-

wadzano w rozmaitych warunkach, z wykorzystaniem różnych metodo-

logii, aby jak najszerzej poznać zakres badanego zjawiska. Wnioski 

sformułowane w przedstawionych doniesieniach są bardzo zróżnicowane. 

Od stwierdzeń o braku wystąpienia jakichkolwiek zaburzeń działania 

układów stymulujących pracę serca, do radykalnych – ostrzegających 

pacjentów z implantowanymi urządzeniami podtrzymującymi rytm pracy 

serca przed korzystaniem ze wskazanych nadajników pola elektroma-

gnetycznego.  

 Osoby, które mają wszczepione urządzenie do sterowania rytmu 

serca (stymulator, kardiowerter-defibrylator), mające kontakt z urzą-

dzeniami emitującymi pole elektromagnetyczne, powinny kierować się 

znaną zasadą „roztropnego unikania”. Mimo że przeważająca większość 

badań nie wskazuje na możliwości zakłócenia pracy kardioimplantu, to 

jednak – jeśli jest to możliwe bez zakłócania czynności życiowych – na-
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leży unikać przebywania w okolicy źródła emitującego silne pole elek-

tromagnetyczne. Trzeba wyraźnie stwierdzić, że ta zasada obowiązuje 

jedynie w wypadku bardzo silnego pola elektromagnetycznego, którego 

intensywność znacznie przewyższa wartości podane w przepisach doty-

czących zarówno środowiska komunalnego, jak i środowiska pracy.   
 
 
Tabela 3. Wyniki badań interakcji kardioimplantów i źródeł pola elektro-
magnetycznego w środowisku pracy 

 

Źródło pola  
elektromagnetycznego 

Możliwe zaburzenia pracy 
PCM 

Możliwe zaburzenia 
pracy ICD 

Stacje bazowe – nie występują zaburze-
nia [11, 16, 17] 

– brak danych 

Linie przesyłowe – zmiana trybu pracy 
urządzenia, przejście 
na asynchroniczny tryb 
pracy kardioimplantu 

– zatrzymanie genero-
wania impulsów 

– ryzyko jest niskie  
w przypadku pacjentów 
z dwubiegunowymi  
stymulatorami serca  

– jeśli natężenie pola nie 
przekroczy 5 kV/m, 
stymulator serca jest 
zabezpieczony przed 
wpływem pola [1, 22, 
24, 25] 

– zaburzenia pracy 
implantów (firmy 
Medtronic) nie  
występują, jeśli  
natężenie pola nie 
przekroczy 6 kV/m 
[35] 

 

Spawarka łukowa – zahamowanie pracy 
stymulatora 

– pacjenci, użytkownicy 
dwubiegunowych  
stymulatorów serca 
mogą bezpiecznie  
używać spawarek  
o prądzie do 400 A 

 [2, 12, 23] 

– zaburzenia detekcji 
częstoskurczu  
komorowego 

– zaburzenia detekcji 
migotania komór  

 [2] 
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Tabela 4. Zalecenia producentów dotyczące eksponowania kardioimplan-
tów na pole elektromagnetyczne w środowisku pracy 
 

Źródło pola  
elektromagnetycznego 

Zalecenia producentów kardioimplantów;  
zmniejszenie/wykluczenie ryzyka wystąpienia  

interferencji elektromagnetycznych 

Stacje 
bazowe 

– brak zaleceń od producentów, można natomiast 
znaleźć informacje na temat użytkowania telefo-
nów komórkowych:  
‐ nie przykładać telefonu komórkowego do ucha 

po stronie wszczepionego urządzenia 
‐ trzymać urządzenie w odległości co najmniej 

15 cm (gdy nadajnik ma moc większą niż 3W,  
w odległości 30 cm) od implantu 

‐ nie przechowywać telefonu w promieniu mniej-
szym niż 15 cm od miejsca wszczepienia kar-
dioimplantu 

Linie przesyłowe 
 

– unikać kontaktu 
– zachować odległość nie mniejszą niż 60 cm 

Zgrzewarki  
dielektryczne 

– unikać kontaktu 

Piece indukcyjne, sprzęt 
stosowany w przemyśle 
wykorzystujący zjawi-
sko indukcji elektroma-
gnetycznej oraz pole  
magnetyczne 
 

– unikać kontaktu 
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Journal of Cardiac Surgery (J. Card. Surg.) 

Pacing Clinical Electrophysiology (PACE) 
 
 
Czasopisma poświęcone problemom bioinżynierii  i biomagnetyzmu 

Bioelectromagnetics (Bioelectromagnetics) 

Biomedical Instrument Technology (Biomed. Instrum. Technol.) 

IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine: the quaterly maga-
zine of the Engineering in Medicine & Biology Society (IEEE Eng. Med. 
Biol. Mag.) 
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Portale internetowe producentów stymulatorów serca 

Biotronik  

http://www.biotronik.de 

CPI/Guidant 

http://www.guidant.com 

ELA Medical 

http://www.elamedical.com 

Medtronic 

http://www.medtronic.com 

Pacessetter/Telectronics/St. Jude 

http://www.sjm.com 
 
 
Zasoby baz danych oraz inne czasopisma i portale internetowe 

Bibliograficzna baza danych z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych  
w USA – The National Library of Medicine (NLM) – baza Medline 
PubMed Services (Journals Database, Clinical Queries, Clinical Tri-
als.gov) 

http://www.nlm.nih.gov  

Baza danych MEDLINE – EBSCO HOST Reserach Databases 

http:// search.epnet.com/ 

Baza danych OPI (projekty badawcze finansowane przez MNiI; bada-
nia naukowe SYNABA; rozprawy doktorskie i habilitacyjne) 

http://bazy.opi.org.pl 
 
 
Bazy danych dotyczące zawartości czasopism medycznych 

http://freemedicaljournals.com 

Cambridge University Library, Medical Library 



Implanty kardiologiczne w polu elektromagnetycznym środowiska pracy 
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http://www.medschl.cam.ac.uk/library 

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 

http://www.bm.cm-uj.krakow.pl 

Medical Science Library at Texas and A&M University 

http://library.tamu.edu 

The Research Medical Library The University of Texas 

http://www3.mdardenson.org/library/ 

Katalog Biblioteki Narodowej 

http://www.bn.org.pl 

Katalog Głównej Biblioteki Lekarskiej 

http://www.gbl.waw.pl 

Portal internetowy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 

http://www.ptkardio.pl 

Portal internetowy Światowej Organizacji Zdrowia WHO 

http://www.who.int 

Przegląd Elektrotechniczny 

http://www.sigma-not.pl/ 

 

Serwisy medyczne: Hipokrates, BioMedNet, Esculap 

http://www.hipokrates.mo.pl 

http://www.bmn.com, 

http://www.esculap.pl 
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