
Streszczenie

Obrazowanie diagnostyczne techniką rezonansu magne-
tycznego (MRI) wymaga ekspozycji ciała pacjenta na pole
magnetostatyczne i zmienne pole elektromagnetyczne.
Przygotowanie i przeprowadzenie takiego badania związa-
ne jest również z ekspozycją pracownika obsługującego
aparaturę. W pracy scharakteryzowano tomografy rezonan-
su magnetycznego eksploatowane w Polsce. Przedstawiono
pilotowe badania indywidualnego poziomu narażenia pra-
cowników na pola magnetostatyczne. Dokonano również
przeglądu wyników badań biomedycznych dotyczących za-
grożeń zdrowia związanych z tego rodzaju ekspozycją.

Słowa kluczowe: tomografy rezonansu magnetycznego, pola
magnetostatyczne, zagrożenia zawodowe

Abstract

Magnetic resonance imaging technique (MRI) requires the
subjects to be exposed to a static magnetic and time-vary-
ing electromagnetic fields. The preparation, as well as exe-
cution of this examination causes also the certain risk to
medical staff. In this paper, magnetic resonance scanners,
operated within medical centers in Poland, are considered.
Pilot studies on individual level of exposure of medical per-
sonnel to static magnetic fields are presented. The litera-
ture survey on results from examination of health hazards
related to such exposure are discussed.

Key words: MRI scanners, electromagnetic fields, noise, 
occupational exposure, occupational hazards

Wstęp

Badanie MRI wymaga umieszczenia diagnozowanej części
ciała pacjenta w obszarze bardzo silnego pola magnetostatycz-
nego. Pola te wytwarzane są najczęściej przez elektromagnesy
nadprzewodzące [1], które emitują nieprzerwanie pole ma-
gnetyczne, zarówno w miejscu przebywania pacjenta, jak 
i w otoczeniu obudowy magnesu. 

Wiedza na temat możliwych negatywnych skutków zdro-
wotnych ekspozycji na pola magnetostatyczne jest niewystar-
czająca, szczególnie w odniesieniu do ekspozycji chronicznej
na silne pola. W monografii WHO [2] podano, że brak wystar-
czających danych naukowych dla ustalenia ryzyka zdrowot-
nego ekspozycji na pola magnetostatyczne. Badania naukowe
w tym zakresie dotyczą oceny ryzyka wystąpienia negatyw-
nych skutków zdrowotnych, m.in. takich, jak rozwój nowo-
tworów, zaburzenia układu sercowo-naczyniowego, nerwowe-
go i immunologicznego. Istotnym elementem planowania 
i analizy uzyskanych rezultatów jest rozpoznanie indywidual-

nego poziomu narażenia na pola magnetostatyczne pracowni-
ków z różnych grup zawodowych. 

Cel badań

Celem pracy jest opracowanie metody badania złożonych za-
grożeń elektromagnetycznych i przeprowadzenie oceny ry-
zyka zawodowego pracowników obsługujących tomografy
rezonansu magnetycznego (RM). W ramach projektu prowa-
dzone są badania złożonych pól elektromagnetycznych to-
mografów RM w polskich placówkach medycznych. Ocenia-
ne są zagrożenia wynikające z ekspozycji na pola magneto-
statyczne i prądy indukowane w organizmie wskutek poru-
szania się pracownika w tym polu oraz ich korelacja ze spo-
sobem wykonywania czynności, związanych z badaniami pa-
cjentów w tomografach RM.

Metodyka

Badaniami objęto polskie placówki medyczne prowadzące ru-
tynowe badania diagnostyczne techniką RM. Dokonano cha-
rakterystyki urządzeń oraz zmierzono poziom narażenia pra-
cowników na pola magnetostatyczne. W dalszych etapach
projektu przewidziane są również symulacje numeryczne od-
noszące się do oceny poziomu zagrożenia wynikającego z po-
wstawania w organizmie pracownika prądu indukowanego. 

Placówki prowadzące badania diagnostyczne techniką RM
zidentyfikowano na podstawie danych dostępnych w serwi-
sach internetowych. Informacje o urządzeniach uzyskano
bezpośrednio od poszczególnych placówek. 

Pilotażowe pomiary indywidualnego poziomu narażenia
pracowników wykonano rejestratorem pola magnetostatycz-
nego z izotropowym czujnikiem Halla. W ramach projektu
jest również opracowywana metodyka tych badań, dotychczas
niewykonywanych w kraju.

W celu rozpoznania zagrożeń, które mogą wystąpić w pracy
przy urządzeniach RM dokonano też przeglądu publikacji na-
ukowych na ten temat.

Rezultaty

Zidentyfikowano 106 placówek prowadzących w Polsce ruty-
nowe badania diagnostyczne techniką RM (stan na sierpień
2008 r.). Prezentowane dane nie obejmują placówek prowa-
dzących badania naukowe oraz urządzeń przygotowywanych
do rutynowej eksploatacji. 

W wybranych placówkach prowadzone są sukcesywnie ba-
dania indywidualnego poziomu narażenia poszczególnych
pracowników na pola magnetostatyczne w otoczeniu magne-
sów.

Tomografy RM wykorzystywane do rutynowych badań dia-
gnostycznych są wyposażane w magnesy o indukcji 0,2-3 T.
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Pola magnetostatyczne są wytwarzane przez cewki nadprze-
wodzące lub magnesy stałe i elektromagnesy o typowych po-
ziomach indukcji pola diagnostycznego: 0,2 T; 0,3(0,35) T;
0,5 T; 0,7 T; 1,0 T; 1,5 T; 2,0 T; 3,0 T. Nieliczne typy urzą-
dzeń przeznaczonych do badań naukowych, wytwarzające
bardzo silne pola z zakresu 4,7-9,4 T, nie są obecnie w Polsce
eksploatowane.

Tomografy RM eksploatowane w Polsce

Szczegółowe dane odnoszące się do rodzaju tomografów RM
pozyskano z 87% polskich placówek RM. Ustalono, że obec-
nie eksploatowane są tomografy o indukcji pola diagnostycz-
nego: 0,2 T; 0,3(0,35) T; 0,5 T; 1,0 T; 1,5 T; 3,0 T (rys. 1). 
W latach ubiegłych eksploatowany był również tomograf 
o polu 2 T. Nie uzyskano danych wskazujących na eksploato-
wanie w Polsce tomografów o indukcji 0,7 T.

Najbardziej popularne są tomografy RM z magnesami o in-
dukcji 1,5 T. 38% urządzeń ma magnesy otwarte.

Zidentyfikowano tomografy produkcji: Elscint, General
Electric, Hitachi, Marconi, Philips, Shimazu, Siemens, Pic-
ker, Toshiba. Najpopularniejszymi są aparaty firm: Siemens,
General Electric i Philips (70%). Urządzenia innych produ-
centów stanowią 30% urządzeń o ustalonych parametrach.

Z 66% placówek uzyskano wstępne informacje na temat
pracowników obsługujących tomografy RM. Według uzyska-
nych danych, zatrudnionych jest 660 pracowników, wśród
nich m.in.: technicy obsługujący badania RM, pielęgniarki,
radiolodzy, anestezjolodzy, personel sprzątający. Najmniejsza
liczba pracowników zatrudnionych przy pojedynczym tomo-
grafie wynosi według pozyskanych danych 3 osoby, a naj-
większa 30 osób. Średnio jeden tomograf obsługuje 9 pracow-
ników.

Najbardziej popularne są badania głowy, kręgosłupa szyj-
nego, tułowia i stawów kończyn. Wiążą się z nimi różnego ro-
dzaju prace przygotowawcze związane z odpowiednim ułoże-
niem ciała pacjenta na stole, założenie i podłączenie zasilania
cewek, pozycjonowanie stołu przed badaniem, podawanie
kontrastu itp. Poziom ekspozycji pracowników na pola elek-
tromagnetyczne jest zależny do procedur pracy i wyposażenia
urządzeń [3, 4].

Indywidualny poziom narażenia pracowników 
obsługujących tomografy

Szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa perso-
nelu medycznego są pola magnetostatyczne, z uwagi na ich
ciągłe występowanie w otoczeniu obudowy magnesu. Wew-
nątrz kabiny tomografu najsilniejsze pola występują bezpo-
średnio przy magnesach. Podczas czynności związanych z ob-

sługą poszczególnych badań pracownicy są eksponowani na
pola magnetostatyczne o dużej niejednorodności w przestrze-
ni (rys. 2, 3). Ze względu na cechy antropometryczne poszcze-
gólnych pracowników oraz ich wiedzę na temat sposobów
unikania niepotrzebnego narażenia na pola magnetostatyczne
w czasie wykonywania pracy, poziom indywidualnego naraże-
nia przy tym samym urządzeniu podczas przygotowywania
pacjenta do tego samego rodzaju badania może się znacznie
różnić dla różnych pracowników (rys. 4). Nawet kilkudziesię-
ciocentymetrowe różnice w odległości pracownika od magne-
su bardzo istotnie wpływają na poziom jego narażenia, ponie-
waż poziom pola magnetostatycznego zmniejsza się wraz z od-
ległością od obudowy magnesu (rys. 3). (Zgodnie z wymaga-
niami PN-T-06580:2002 poziom narażenia pracownika na po-
le magnetostatyczne ocenia się na potrzeby oceny warunków
pracy na podstawie maksymalnego poziomu indukcji magne-
tycznej w osi symetrii tułowia i głowy lub kończyn oraz tzw.
dozy, będącej kwadratem wspomnianej indukcji magnetycz-
nej pomnożonym przez czas ekspozycji w takim polu).

Zgodnie z danymi antropometrycznymi, tzw. zasięg boczny
wynosi u mężczyzn od 72 cm do 84 cm, a u kobiet od 65 cm
do 78 cm (rys. 4) [5, 6]. W przypadku obsługi urządzenia 
w polach o zmienności przestrzennej, zobrazowanej na rys. 3,
poziom narażenia podczas opierania się o obudowę magnesu
przekracza 300 mT (i jest niezgodny z wymaganiami przepi-
sów bezpieczeństwa i higieny pracy). Poziom ten jest znacznie
mniejszy, kiedy np. wysoki mężczyzna obsługuje konsolę wy-
ciągniętą dłonią. Przykładowo, jeżeli czas obsługi konsoli wy-
nosi minutę, to w prezentowanym przypadku:

 dla minimalnego zasięgu ręki kobiet (pracownica niskie-
go wzrostu)  poziom ekspozycji wynosi ok. 70 mT i doza 82
mT2h (tj. 10% dozy dopuszczalnej w ciągu zmiany roboczej);

 dla maksymalnego zasięgu ręki mężczyzn (pracownik
wysokiego wzrostu)  poziom ekspozycji wynosi ok. 30 mT 
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Rys. 1 Tomografy RM eksploatowane w Polsce

Rys. 2 Środowisko pracy przy tomografie RM

Rys. 3 Przykładowa dynamika zmienności poziomu pola magneto-
statycznego przy magnesie tomografu RM (1,5 T)
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i doza 15 mT2h (tj. 2% dozy dopuszczalnej w ciągu zmiany ro-
boczej).

Na rys. 5. zaprezentowano przykładowe rejestracje indywi-
dualnego poziomu narażenia pracowników przygotowujących
różne badania w tomografie RM.

Różnice poziomu narażenia mogą wynikać z konstrukcji
poszczególnych tomografów RM oraz przeszkolenia pracow-
ników w zakresie wykonywania czynności zawodowych.

Dyskusja

Ekspozycja pracowników wskutek wieloletniej aktywności
zawodowej nie powinna powodować u nich, jak również u ich

potomstwa, negatywnych skutków zdrowotnych (DzU
217/2002, poz. 1833) [7]. Pacjenci oraz personel pracowni to-
mografii RM są eksponowani na pola magnetostatyczne,
znacznie przekraczające poziomy, dla których zebrano do-
tychczas dane epidemiologiczne, odnoszące się do następstw
zdrowotnych ekspozycji chronicznej [2]. Ustalenie poziomu
ryzyka wynikającego z wieloletniej ekspozycji przy źródłach
bardzo silnych pól magnetostatycznych jest szczególnie istot-
ne ze względu na pracowników obsługujących tomografy RM,
ponieważ jest to grupa osób podlegających obecnie najsilniej-
szym ekspozycjom na pola magnetostatyczne. 

Ocena zagrożeń dla zdrowia eksponowanych ludzi jest pro-
wadzona m.in. na podstawie badań laboratoryjnych in vivo
i in vitro, badań eksponowanych ochotników i badań epide-
miologicznych oraz modelowania numerycznego występują-
cych w organizmie skutków ekspozycji. 

Wybrane wyniki badań ekspozycji na pola magnetyczne,
zostaną omówione poniżej. Skoncentrowano się na wynikach
badań wskazujących na różnego rodzaju ryzyka zdrowotne,
związane z ekspozycją na pola magnetyczne. Liczne badania,
w których takiego ryzyka nie potwierdzono i które są podsta-
wą braku konsensusu odnośnie do poziomu zagrożenia zwią-
zanego z ekspozycją na pola elektromagnetyczne, omówiono
np. w opublikowanych monografiach WHO [2, 8].

Skutki fizyczne oddziaływania pola magnetostatycznego
(przesunięcie i polaryzacja naładowanych elektrycznie czą-
stek) powodują m.in. oddziaływanie elektrodynamiczne na
roztwory elektrolitów w ruchu (np. krew), oddziałują również
na spin elektronów biorących udział w reakcjach chemicz-
nych [2]. 

Zmienne w czasie pole magnetyczne powoduje występowa-
nie indukowanego wewnątrz ciała pola elektrycznego i wiro-
wych prądów elektrycznych wskutek oddziaływania siły Lo-
rentza i siły Faradaya. Dobrze poznana i uznawana za ustalo-
ną wrażliwość organizmu człowieka na takie prądy induko-
wane wynika z elektrofizjologicznych właściwości błony ko-
mórkowej, a szczególnie właściwości dynamicznych kanałów
jonowych w błonach. Pole elektryczne indukowane w organi-
zmie przez zewnętrzne pole magnetyczne, które indukuje na-
pięcie elektryczne wzdłuż aksonu, może wywołać pobudzenie
komórki przez sygnał elektryczny. Prądy indukowane mogą
zatem zakłócać pracę organizmu na skutek zaburzenia natu-
ralnych procesów elektrofizjologicznych w komórkach ner-
wowych lub mięśniowych. Najbardziej podatne na pobudze-
nie elektryczne są komórki nerwowe z długimi axonami oto-
czonymi sekcjonowaną osłonką izolującej je elektrycznie 
i mechanicznie od otoczenia mieliny. Zakłócenia w funkcjo-
nowaniu osłon mielinowych na komórkach nerwowych istot-
nie zmieniają sprawność układu nerwowego i związane są 
z wieloma poważnymi chorobami, m.in. stwardnieniem roz-
sianym, chorobą Parkinsona czy chorobą Alzheimera.

Jeżeli rozpatrujemy charakterystykę ekspozycji obiektu 
w odniesieniu do związanego z nim lokalnego układu współ-
rzędnych, to ekspozycja obiektu nieruchomego w polu ma-
gnetycznym zmiennym w czasie jest tożsama z ekspozycją
obiektu poruszającego się w polu magnetycznym niezmien-
nym w czasie. Poprawność takiej interpretacji potwierdza
m.in. fakt, że pracownicy wykonujący czynności zawodowe 
w pobliżu silnych magnesów tomografów RM odczuwają cza-
sami wrażenia wzrokowe, podobnie jak w przypadku ekspozy-
cji na pola magnetyczne zmienne o częstotliwości 
ok. 20 Hz. Zatem rozpatrując ryzyko zdrowotne wynikające 
z wykonywania pracy przy tomografach RM, należy uwzględ-
nić wyniki badań dotyczących skutków ekspozycji zarówno
na pola magnetostatyczne, jak i na pola zmienne małych czę-
stotliwości.

Gęstość prądu indukowanego jest proporcjonalna do pola
powierzchni pętli, jaką tworzy eksponowana część ciała, prze-
nikalności elektrycznej tkanek i szybkości zmian w czasie
strumienia magnetycznego przenikającego tę pętlę, a więc jest
proporcjonalna zarówno do poziomu ekspozycji, jak i do
szybkości poruszania się człowieka w obszarze pola magneto-
statycznego. Indukowane wewnątrz organizmu prądy mogą,
zależnie od eksponowanej części ciała i gęstości tego prądu,
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Rys. 4 Dane antropometryczne  zasięg boczny [6]

Rys. 5 Przykładowe rejestracje indywidualnego poziomu narażenia
na pole magnetostatyczne w czasie przygotowywania badań w to-
mografie RM 1,5 T: a) badanie kolana przygotowane przez dwóch
pracowników, wysokiego i niskiego wzrostu; b) badanie głowy przy-
gotowane przez pracownika nieprzeszkolonego i powtórnie po jego
przeszkoleniu w zakresie zasad unikania ekspozycji niepotrzebnej
 czas trwania rejestracji rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu sekund

a)

b)
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powodować m.in. odczucie mrowienia, bólu lub wrażenia
wzrokowe (przy gęstości prądu rzędu 10-100 mA/m2), a nawet
zaburzenia pracy serca (przy gęstości prądu rzędu 100-1000
mA/m2). 

Omówione oddziaływania pól elektromagnetycznych na
funkcjonowanie układu nerwowego stały się podstawą zale-
ceń bezpieczeństwa w zakresie ekspozycji na bardzo silne po-
la magnetyczne. Dotychczas nie zostały rozstrzygnięte me-
chanizmy dotyczące oddziaływania pól słabszych. Rezultaty
różnego typu badań laboratoryjnych i epidemiologicznych
nie przyniosły dotychczas konsensusu co do mechanizmów
oddziaływania i ryzyka pogorszenia stanu zdrowia na skutek
wieloletniej ekspozycji. 

Pacjenci podlegają ekspozycji na pole elektromagnetyczne
wytwarzane przez tomografy RM zwykle nie częściej niż kil-
kakrotnie w ciągu całego życia. Natomiast pracownicy ekspo-
nowani są na pola codziennie, przez długie lata aktywności
zawodowej. Na pracowników oddziałują zarówno pola elek-
tromagnetyczne tomografów  przy niektórych rodzajach ba-
dań na podobnym poziomie, jak w przypadku pacjentów 
 jak i prądy indukowane w organizmie przy poruszaniu się
w polu magnetostatycznym w pobliżu magnesu. 

Skutki zdrowotne takiego chronicznego oddziaływania nie
zostały dotychczas dostatecznie przebadane. Prądy induko-
wane, wskutek ekspozycji na pola zmienne lub poruszania się
w polu magnetostatycznym, są istotnym źródłem zagrożeń za-
wodowych w czasie ekspozycji pracowników. Może docho-
dzić nawet do stymulacji tkanek elektrycznie pobudliwych
[9], powodującej powstawanie wrażeń wzrokowych pulsujące-
go światła, tzw. magnetofosfenów. Poruszanie się w silnym
polu magnetostatycznym >1,5 T lub >2 T (zależnie od wraż-
liwości osobistej), w polach, powoduje również takie odczu-
cia, jak: zawroty głowy, nudności, utrudnioną koordynację
wzrokowo-ruchową, trudności z utrzymaniem równowagi,
bóle głowy, drętwienie i mrowienie, nietypowy smak w
ustach [2]. Objawy te ustają po zakończeniu ekspozycji i ma-
ją nieustalony dotychczas wpływ na stan zdrowia przy ekspo-
zycji chronicznej, natomiast mogą istotnie ograniczać zdol-
ność do wykonywania precyzyjnej pracy.

Jednym z istotnych problemów jest ustalenie rodzaju i ska-
li oddziaływania złożonych pól elektromagnetycznych tomo-
grafów RM na rozwój płodu i małe dzieci. Jest to istotne za-
równo do określenia zakresu możliwych zastosowań medycz-
nych tej techniki diagnostycznej, jak i bezpieczeństwa kobiet
w ciąży obsługujących tomografy.

W eksperymentach in vitro zaobserwowano w polach o in-
dukcji rzędu 1 T, przesunięcie i polaryzację cząstek i substan-
cji komórkowych, takich jak siatkówka oka, i niektórych ży-
wych komórek, oraz różnych materiałów dia- i paramagne-
tycznych, takich jak: hemoglobina, kolagen, fibryna, oraz
cząstek ferromagnetycznych, takich jak magnetyt. Pole ma-
gnetostatyczne (np. 8 T, 50 T/m), które wytwarza siłę wprost
proporcjonalną do kwadratu indukcji magnetycznej 
i odwrotnie proporcjonalną do promienia magnesu może
zmienić rozkład wody. Przykładowo siła rzędu 30% siły gra-
witacyjnej we wspomnianym polu 8 T, ale jedynie ok. 1% si-
ły grawitacji w magnesie 4 T do ekspozycji całego ciała [10].

Pole magnetostatyczne oddziałuje siłą elektrodynamiczną
na jony poruszające się w naczyniach krwionośnych, wytwa-
rzając różnicę potencjału elektrycznego wskroś naczyń krwio-
nośnych (zjawisko Halla). Teoretycznie przewidziano, że spo-
woduje to zmniejszenie szybkości przepływu krwi [11] 
 zmniejszenie szybkości przepływu krwi w aorcie o 5% 
i 10% w polach odpowiednio 10 T i 15 T, wskutek oddziały-
wania magneto-hydrodynamicznego [12]. Obserwacje doty-
czące tego zjawiska wykazały zmiany szybkości przepływu
krwi na poziomie od 0,2% do 3% w przypadku ekspozycji na
pole magnetostatyczne z przedziału od 1 T do 10 T [13, 14].

Badania eksperymentalne, dotyczące skutków biomedycz-
nych związanych z siłami elektrodynamiczną i magnetodyna-
miczną, jakie występują w ciele eksponowanego człowieka, są
nadal prowadzone. W badaniach tych często jest stosowana
technika EKG (elektrokardiografii). Inne skutki, jakie
uwzględniano w badaniach, to: funkcjonowanie pamięci, oce-

niane za pomocą zestawu standardowych testów neuropsy-
chologicznych, oddziaływanie ekspozycji na pola o indukcji
do 8 T na częstość tętna i oddechu, zmiany ciśnienia krwi, na-
tlenowanie krwi mierzone na palcu, temperatura ciała [15].

Ochotnicy poddani ekspozycji w warunkach eksperymen-
talnych poruszali się bardzo powoli w kierunku magnesu 
(0,5-1 m/kilka sekund, 15-30 sekund przerwy, cała ekspozycja
rzędu 3-4 min), aby uniknąć omówionych powyżej wrażeń
wynikających z indukowania prądów w poruszającym się or-
ganizmie. Taki sposób poruszania się jest bardzo daleki od
normalnego sposobu wykonywania czynności zawodowych
przez pracowników przygotowujących pacjentów do badania.
Pomimo to 9 osób eksponowanych w polach o indukcji 4 T
zgłosiło odczucie zawrotu głowy, a 2 osoby metaliczny po-
smak w ustach, przypuszczalnie związany z metalicznymi wy-
pełnieniami dentystycznymi [16].

Większość badań nie wskazuje na oddziaływanie pola ma-
gnetostatycznego na procesy rozwojowe [17], jednakże w ba-
daniach wykonanych w niejednorodnym polu 1 T/10-1000
T/m [18, 19] zaobserwowano negatywne oddziaływanie na
rozwój żab i ropuch. Zanotowano jednak również zwiększony
poziom uszkodzeń DNA u osób poddawanych w tomografach
RM ekspozycji typowej dla wybranych rodzajów badań [20].

W warunkach eksperymentalnych przy ekspozycji na pola
magnetostatyczne zaobserwowano również 17% wzrost długo-
ści cyklu tętna u ludzi eksponowanych w polu o indukcji 2 T
[21]. Autor sugeruje, że zaobserwowany skutek ekspozycji jest
prawdopodobnie niegroźny dla osób zdrowych, ale nie ma
pewności, czy jest bezpieczny dla osób z arytmią. Tego rodza-
ju spostrzeżenia należy wziąć pod uwagę przy określaniu po-
ziomu ryzyka pracowników obsługujących przez wiele lat to-
mografy RM. Powinny być również przedmiotem rozważań
co do zakresu badań lekarskich, jakie wykonywane są przed
dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy związanej
z ekspozycją na pola magnetostatyczne.

Na podstawie dostępnych, ograniczonych dowodów z ba-
dań epidemiologicznych Międzynarodowa Agencja Badań
nad Rakiem (IARC) w roku 2002 zaliczyła pola magnetyczne
50/60 Hz do grupy 2B czynników rakotwórczych (grupa 2B 
 to grupa czynników lub zespołu czynników przypuszczal-
nie rakotwórczych dla ludzi. Istnieje ograniczony dowód
działania rakotwórczego u ludzi z badań epidemiologicznych
przy braku wystarczającego dowodu rakotwórczości zwierząt
doświadczalnych) [17]. Najistotniejszymi przesłankami do
przyjęcia powyższej klasyfikacji IARC były wyniki badań epi-
demiologicznych odnoszących się do nowotworów u dzieci.
Przeprowadzono również ograniczoną ilość badań nauko-
wych dotyczących innych skutków ekspozycji na pola magne-
tyczne niż białaczki u dzieci, ale nie są one rozstrzygające. 

Przykładowo w badaniach grupowych pracowników elek-
trowni w Danii [22] nie stwierdzono zwiększonego ryzyka
zgonu z powodu białaczek, raka gruczołu piersiowego, nowo-
tworów mózgu w porównaniu z populacją generalną. Stwier-
dzono natomiast nieznaczny, ale istotny, wzrost ryzyka raka
jamy opłucnej i pęcherzyka żółciowego, nowotworów skóry
(innych niż czerniak) oraz raka płuc.

Wiele uwagi poświęcono zagrożeniom związanym z oddzia-
ływaniem pola magnetycznego na funkcjonowanie układu
krążenia. Przykładowo, u pracowników „zawodów elektrycz-
nych” stwierdzono m.in., że wraz z wydłużaniem czasu pracy
w narażeniu na pole magnetyczne wzrastało ryzyko zgonu 
z powodu arytmii komorowej i zawału mięśnia sercowego
oraz choroby niedokrwiennej serca [23, 24].

Innym przedmiotem badań był związek ekspozycji na pola
magnetyczne z chorobami układu nerwowego. W badaniach
epidemiologicznych typu case-control stwierdzono np.: nie-
znaczny, ale istotny wzrost ryzyka w przypadku [23]: stward-
nienia bocznego zanikowego (amyotrophic lateral sclerosis 
 ALS), choroby Parkinsona i choroby Alzheimera. Dla wy-
branych zawodów stwierdzono podwyższone ryzyko zgonu 
z powodu chorób układu nerwowego: pracownicy obsługi tech-
nicznej stacji elektroenergetycznych: choroba Alzheimera;
stwardnienie boczne; elektrycy: choroba Alzheimera; instala-
torzy i monterzy linii energetycznych: stwardnienie boczne.
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Podsumowanie

Ze względu na wzrastającą ilość tomografów RM należy ocze-
kiwać większej, niż podano w opracowaniu, liczby aktywnych
placówek. Przed ukończeniem realizacji projektu, tj. w dru-
giej połowie 2010 r. przewidziane jest uaktualnienie danych
nt. charakterystyki placówek i tomografów, w celu ocenienia
dynamiki zmian w tym zakresie.

Opierając się na danych z innych państw europejskich, 
w najbliższych latach można oczekiwać uruchomienia w Pol-
sce wielu nowych placówek, nawet podwojenia ich ilości.
Omawiane zagrożenia będą więc dotyczyć co najmniej tysiąca
pracowników i wielu tysięcy pacjentów. 

Zaprezentowany brak konsensusu w określeniu poziomu
ryzyka związanego z chroniczną ekspozycją podczas pracy
przy tomografach RM spowodował, że w różnych zespołach
podjęto bardziej szczegółowe badania. Do czasu ich ukończe-
nia i przeanalizowania wyników należy preferować działania
organizacyjne, techniczne i informacyjne ukierunkowane na
zmniejszenie poziomu narażenia pracowników. Postulowane
jest również, podobnie jak w przypadku badań ultrasonogra-
ficznych, bardziej ostrożne stosowanie diagnostyki RM ze
względu na możliwe skutki uboczne u pacjentów [20]. �
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