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Uvod - Implanti

Implant

� instrument, aparatura, naprava ali material, ki se v človeku uporablja posamezno ali 
v kombinaciji s še kakšnim dodatkom ali programom

� glavnega učinka ne dosega s pomočjo farmakoloških, kemičnih, imunoloških ali 
metabolnih učinkov

• pasivni: za svoje delovanje ne potrebuje vira energije (osteosintetski materijal, 
proteze)

• aktivni: za svoje delovanje potrebuje vir energije (srčni spodbujevalnik, 
defibrilator, kohlearni implant, inzulinska črpalka, živčni stimulator)

� število vsajenih implantov vedno večje



Uvod - Viri elektromagnetnega 
sevanja v medicini

� MR slikanje

� Elektrokirurški nož

� Elektroporacija

� Zunanji defibrilatorji

� TENS (transkutana elektro nevro stimulacija)

� Mišična stimulacija

� Merjenje bioimpedance

� Iontoforeza



Uvod - Regulativa

Domači in mednarodni dokumenti o varovanju pred elektromagnetnimi sevanji:

� izvzeti implanti

� izvzeta uporaba v medicini

Zakaj?

� implanti specifičen problem, predpostavlja se informiranost pacienta in 
medicinskega osebja

� v medicini sicer nekateri medicinski postopki nemogoči, predpostavlja se 
informiranost medicinskega osebja

Jmax = 8 mA/m2do 1 Hz

SARmax = 0.08 W/kg

SARmax = 2 W/kg lokalno

100 kHz-10 GHz

Jmax = f/500 mA/m21kHz–10 MHz

Jmax = 2 mA/m24 Hz–1 kHz

Jmax = 8/f mA/m21–4 Hz
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MR slikanje

magnetno polje do 3 T

radiofrekvenčno polje 

vplivi

� sile na implant

� prekomerno segrevanje implanta

� inducirana napetost v implantu

� popačenje slike

Testiranje delovanja srčnega spodbujevalnika 
med MRI slikanjem (zgoraj), popačenje slike 

zaradi kovinskega implanta (levo). Slika: 
Biophan Technologies, ZDA



MR slikanje

Vplivi odvisni od

� relativne permeabilnosti 
(feromagnetnosti) implanta (jeklo –
aluminij, plastika, titan)

� specifične prevodnosti implanta

� oblike in lege implanta

� jakosti magnetnega polja

� jakosti radiofrekvenčnega polja

� lege pacienta

� trajanja in vrste slikanja

� stopnje prekrvavitve v okolici 
implanta

Ukrepi

� izbira primernih implantov ob vsaditvi

� uporaba naprav za detekcijo magnetnih 
implantov

� upoštevanje proizvajalčevih specifikacij

� upoštevanje zaščitnih ukrepov

Primerjava segrevanja elektrod med MRI.  
Slika: Biophan Technologies, ZDA



Elektrokirurški nož

Primerjava s TV oddajniki:

� močnejši od 100 W so: Nanos, Krim, 
Trdinov vrh, Boč in Beli Križ (vir ARSO, 
stanje 1996)

� frekvenca podobna

� na oddajnik nismo neposredno priključeni

moč do 400 W

frekvenca 200 – 800 kHz

Vplivi

� interferenca z aktivnimi implanti

� prekomerno segrevanje tkiva

� povečana gostota toka na robovih prevodnih implantov

Ukrepi:

� uporaba bipolarnih elektrod

� navodila proizvajalca implantov

� uporaba le stran od aktivnih implantov

� namestitev elektrod tako, da tokovi ne tečejo v smeri daljših implantov



Elektroporacija

Elektroporacija - povečanje prepustnosti celične membrane

� za vnos snovi v celice (kemoterapevtiki, genski material)

� kratki visokonapetostni pulzi 1000 V

� visoke vrednosti električnega polja

� vplivno območje majhno

Vplivi

� prekomerno segrevanje tkiva

� interferenca z aktivnimi implanti

Ukrepi

� upoštevanje ustrezne odmaknjenosti od implanta

� upoštevanje navodil proizvajalca

Elektrode za elektrokemoterapijo  
Slika: IGEA, Italija



Viri elektromagnetnega sevanja v 
medicini

Zunanji defibrilator

� ko ga je potrebno uporabiti, je pomembnejši od vsega ostalega

TENS (transkutana elektro nevro stimulacija), mišična stimulacija

� za lajšanje bolečin in mišično stimulacijo

� visoka frekvneca: blokira prevajanje bolečine do možganov

� nizka frekvenca: spodbudi izločanje endorfina

� tok 0-80 mA, frekvenca 2-150 Hz, dolžina pulza: 30-260 µs

Merjenje bioimpedance

� tok manj kot 1 mA, 50 kHz

Iontoforeza

� tok manj kot 1 mA/cm2 Tens stimulator
Slika: Iskra Medical, Slovenija



Primer iz literature

McIntosh et al., 2005

� kovinska plošča v glavi

� opazovali

• SAR

• povečanje temperature

� frekvenca 100 do 3000 MHz (mobilne komunikacije)

� ugotovitve SARmax = 4.87 W/kg (več kot priporočena mejna 
vrednost 2 W/kg), temperatura naraste manj kot 1°C

McIntosh RL, Anderson V, McKenzie RJ. 2005. A numerical evaluation of SAR 
distribution and temperature change around a metallic plate in the head of a 
RF exposed Worker. Bioelectromag. 26: 377-388.



Primer iz literature

Virtanen et al., 2005 

� povečanje SAR zaradi podkožnih 
implantov in pircinga

� mobile komunikacije (900 in 1800 
MHz)

� odvisno od orientacije se SAR poveča 
do trikrat

Virtanen H, Huttunen J, Toropainen A, Lappalainene R. 2005. 
Interaciton of mobile phones with superficial passive 
implants. Phys Med Biol. 50: 2689-2700.



Model človeškega telesa z 
implantom v polju 50 Hz

Geometrija intramedularnega žeblja temelji na slikah, posnetih v Kliničnem centru Ljubljana, 
Travmatološka klinika (as. mag. Anže Kristan, dr. med.)



Model človeškega telesa z 
implantom v polju 50 Hz
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implant zmanjša gostoto toka v okoliškem tkivu

v implantu gostota toka velika

tik nad implantom povečana gostota toka

vpliv implanta hitro upade



Model človeškega telesa z 
implantom v polju 50 Hz

gostota toka v tkivu tik nad implantom

� mesto z najvišjo vrednostjo

� model z implantom: gostota toka 7 mA/m2

� model brez implanta: gostota toka 0.7 mA/m2

� implant poveča gostoto toka v bližini implanta za 10 krat

� za faktor 3 so presežene so priporočene mejne vrednsti



Zaključek

Kovinski implanti vplivajo na porazdelitev elektriomagnetnega polja znotraj 
človeka.

Kljub temu, da določeno elektromagnetno polje za človeka brez impanta ne 
predstavlja tveganja, ni nujno, da to velja tudi za človeka z implantom.

Zaradi različnih

� implantov

� načina vstavitve

� nastavitev

ter zaradi

� razlik v elektromagnetnih poljih

je probleme interakcije implantov in elektromagnetnih polj potrebno obravnavati 
individualno.


