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F·.: Semaine des :Ho,ptaux; .5; ·. 
tf Dermat: et syphn.o' 1, i45; .
;a. Wocherischrift,. ~o. 1724-'-. 
it. Arch., Allergy, 11, 32-43; . 
18-40: Hl57. - 7. FeLicki Z.,. .' ,. , .·· .. · . L> .·•: ·°; · : \ : , .· • , 
?t .. ek:;· 8, 232-238,. 1955, •-:" • • Z ~nstytutti·Medycy,ny Pracy .w l.odzi .. , ... 

i.,:;it't'u~· B~;.;;·;:';~ I .. w ~~ •£iiku -~b;egl::;::,;zr;r:::::, seDS~cYjn; cioni~ieirla 
_:<: .. 12: Bch~yder.w:,.schau,- · 1 o ·zmniejszeniu wrazliwosci na .dzialanie prormeniowania jomzujqcego ·· 
uiz K. H:, Herrmann \V. Jt: 1·· organizm6wpoddanych ,,uprzednio ·dzialaniu promieniowania mikrofalo-
1atolog,ica i, 45--46, 1955. _:.:, · •.· · wego. Poniewaz w warunkach przemyslowych wyst~pujq cz~sto jednocze- . · 
6 .. Seville R. It: The British ; snie o:ha te rodzaje promiehiowania; wydaje si~ celmve om6wi-eniedotych
N.: Przegl. Dermat.,. XLVIII,: i~ czasowych doniesien,. tyni baird:z;iej ze dane pismiennictwa. wcale nie Sq· 
44, 1955. - 19. Winkelman· / jednozmaczirie i rpodkreslajq nie · tyl~o antagonistyczne dzialariie promie ... 

:>y··.~ei ~-: ~.yg. Lek._, 23, n_ 2. ~ .. _ ~·:'·-.!_,· niowania mikrofalowego.i · jonizujqcego, ale r6wniei:. i dzrialame synerge- -
, .. tyczn·e .. Dane te< Sq .. interesujijce i • z tego wzgl~u, ze stainowil:! pewieri. 

priyczynek do ·material6w uzasadniajqcych istnienie efektu pozatermicz,,. 

·;L: ti, nei~dani~.d-zialam.~:pr·. ~rriieni~~~~riia Ini~rofal~vieg~·P• s6w, kt6re ~-p~zed~ . . . t;; , . g: nio: otrzymafy .DL,.50. i DL 80 ;promieniq\vania X (3, 4) powodmvalo wy--
q raznie gwaltowniejsZq reakcN - ',wi~cej przypadk6w smierci, szybszy 

·· , n wzrost. temperatury i jej wo1niejszy spadek .. Natomiast -poddanie· takich 
._; f.\. psow dzialani•ti. go•riicego· mikroklimiatu. (przebywanie .w: poniieszczeniu 

'.··.·.:· .. ,• •...... · r.-.~.:.•_.'._.:· .. o tem.p~raturze·l05.i l00°F) nie .prowadzilQ· do powstartfa jakichkolwiek 
. •~ r6znic' w: reakcjL qrganizmu. w· por6wnamu z grupq ko:htrolm\.· Autorzy . '.. r~. ::~~~i~.:!:o? I t)7!ll\ ~?~~,IBk:~ ; ~t~t~:-~o~~.~~~e?~. pro~ie~iowartla. 

fJ Dalsze badat!Ji~.tefsamej grupy autorow (5)\vyJawily pewne zalez,nosci 
t:.· Wskazujqce na ·antagonistyczriy charakter dzialahia promieniowania mi
fl krofalowego i jonizujqcego. 
}1 1. J ednoczesne dzialanie promiehiowania mikrofalowego (i= 10, 7 cm, 
f\ 100 mW/cm2') i promieniowania X (250 KV 2 r/mim.) powodowalo :macznie 
d s~ybszy powr6t do stanu prawidlowego liczby grainulocyt6w (w por6wna
U n1u z grupq poddanq tylko dzialaniu promieniowania X), przy czym na
~1 tychmiast po napromieniowaniu liczba gramulocyt6w wzrastala prawie 
[•i,- 4_-krotnie (pod dzialaniem tylko promieniowania mikrofalowego wzrost 
t~ hczby granulocyt6w wynosil okolo 250/o). · · 
F 

1 
2. Poddanie ps6w dzialaniu promiehiowania mikrofalowego (100 mW/ 

· · ,J Cln2
, 3-6 god:z.), a ,nast~pnie dzi:alaniu p.romieniowania j,onizmjqcego 

,~.:.;•. ~4? r) wyrazni~ (n~weL 4--~r~tnie) :zmn~ejszafo smiert~1no~c zwierzqt. 
r❖ ~rotkotrwale dzialame prom]emowama m1krofalowego niedzialalo ,,uod-
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\J:Jr:0ia,ic1co", nic sh,\ i12nlzcmo ro\.vniei: takiego dziahm.i~1 w przypadku dlu- pozorn« i ,l\',·,: ·un:,: 

:iotrwalego napromieniowyv.rania mikrofalami (165 mvVicm~), przy ktorym magnctyc;·:1,:f/) v.'ie 

temperatura zwierz<'!t'. wzr·nsta1a o killrn stopni. Wielo~s:rotn~ d~ia~a·nie pr?~ niach. Cli:1 ,·,ii: icirr:t 

micnio,vanin n1ikrofalm1/cgo zmnic,iszalo okorc 1.5-!aotme snuertelnosc niowa :1i,1 dr:\-: trorn . 

no da\vce promieniow:,:",i,1 X. 
uzysk:n,in wrTc-z p: 

· Autorzy (5} wyr:1:,nie podkrPsl~1j;~ :m:.:H·z.cnie ezasn ci:1 iai;Jnia prnmil'ni,'- dzial:mic1. mr•:l,il,ic_/ 

wania- mikrofalowega dla zi:ag0Jzc,1ia skuti~1}w poiniejs,:ego dziabnia pro- wani£: r,: ikr:.if:: lc,wc 

mieniowania jonizujqcego. 
. Idem dzin ta i; 1cvrn ,; : 

Podobne do opisanych, badania przeprowadzil: A. S. Presman (8). Zw1e- ri:t mieniowania jonizu / 

rz~ta poddano dlugotrwalemu (25 dni po 30 minut dzie•nnie) dzialaniu ;:1; Niezaleznie od !: / 

impulsowego i stalego promieniowania mikrofalowego (A= 12,5 cmJ f{ ustalajqcych charul ; 

o bardzo' malym, nie powodujqcym wyrazniejszych zmian temperatury H'.1 mieniowania joniw ·· 

ciala nat~zeniu (10-15 mW/cm~). Naste,pnie zwier?e,ta ot.rzymaly duzij F,j do wyjasnienio mec, 

(600 r) dawk~ promieniowania y, W grupie zwierzqt pJ-:1c1awanych uprzed- ii'o O mozliwym syn'. : 

nio dzialaniu promieniowania mikrofalowego (bez r:1CL1lacji) shvierdzono rt s!owych promienio : 

(9) trzykrotnie mniejszq smiertdnosc w por6wnaniu z oczekiwanq i w po- f j i promienfowanici 1,, ; 

r6wnaniu ze smiertelnosciq w grupie kontrolnej (dzialanie tylko promie- l 1 le~tr~ i F. ~itta!uga j 

niowania jonizujqcego). Natomiast w grupie pocldnncj uprzednio dziala- q rmemowarua m.1kroL 

niu promieniowania mikrofalowego modulowanego impulsowo, nie obs~r-: t_, w tarczycy (badani,; 

wowano r6znicy w smiertelnosci Z\vierzqt. - - N Na podstawie om, i 

Pr6ba wyjasnienia mechanizmu opisanych zjav,risk bylaby w chwili ri jako _najbardziej u2: I 

obecnej przedwczesna. Faktyczny material jest jeszcze zbyt niekompletny, f { narazeme na dziah· 

S .. M. Michaelson i in. (5) dopatrujci si~ kilku mozliwych mechanizm6w: ;it e~ektroma_gnetyczm, / 

a) pod dzialaniem promieniowania mikrofalowego rozwija -Sif/ u zwierzqt I.;, rue sumu3qce si~ i 

stan hipoksemiczny zc zmniejszeniem cisnic-nis parcjalnego tlenu we krwi, f;f ochrony·zdro,via. 

co zmniejsza wrazliwosc zwicrz~t na dzia!anie promieniowania jonizu- ti · 0 ;,zapobiegawcz, · 

jqcego; b) dziahrnie promicniowania mikrofalowego powoduje zmiany U dz~, 1:?razonych na · 

strukturalne molekul (a nawct atomow), kt6re zapobicgajq tworzeniu si~ f_''.·1•·.1,

1

·_:. m,o .. :"'.~c. <lopiero po ; 

wolnych rcdnikow pod wplywem poznicjszego dzialania promieniowania t-

jonizuj,';lccgo. 
. . . l,, '·· ·•·· 

lnnc - jak siE; mozc wydnwac w chwili obec;;cj - wyniki · uzyskal l;; 

G. Fuchs (2) i G. H. Mickey (6). Picrwszy z nich pr.,~prowadzal badania ' • , •. 

od 1934 r., stosujqc przy terapii rentgcnowskiej n::·s,,Lwor6w wst~pne'm,,- f; 1. Ba!est rn E :j,i~ja,; 

promieniowanie falami ultrnkr6tkimi (diatermia). Wedlug niego dzialanie [ !; nadiothel' .. -~.- z4~;:({:i6::sJ 

diatermii ,,uczula" nowotwory na dzialanie promieniowania X. To uczu.,- ~- ( logical Effecl, ot'•l\Tic:, 1 

la_jqce dzialanie mn zachodzic dziE;ki pod·wyzswniu temperatury tkanek i1 Michaelson S. AL, ;The,;/ 

nowotworowych. Wiadomo, zc r6wniez samo tylko promieniowanie elek- \'.of Rochester.~~- :ifa•; 

tromagnetyczne wielkie.i cz~stotliwosci moze dzialac destrukcyjnie· na ko- \: ~ero~pace Med., 3-l, 11. 

m6rki nowotworowe (i nie tylko nowotworowe), o ile jego nat~ienie i czas : : 7· Os!]::ow J. :1., n'o!f: 

dzialania sq odpowiednio duzc. Wydajc siq wi~c. ze wyniki uzyskane prz~z [ i T. n~., ~::cJc_~!01(;a ;L v' 

G. Fuchsa Sq pra-w:dopodobnie tylko pozornie sprzeczne -z danyrni S.1\1. l\1i- ; ; RadwbiologiJa, z, !70, 1 

chaelsona i A. S. Presmana. Znacznic trudnie,i ·wytlumaczyc niezgodnosc ; ': · · 

wynik6w uzyskonych przez wyzei wymicnionych autor6w oraz. przez ; ; 

G. H. Mickey. Autor ten (6) stwierdzil wyrnzny (statystycznie znamienny) 1. ; 

wzrcst (z 5,980/o do 7,92Cl/o) odsetka smicrtclnych mutacji w potomstwie , 

muszki owocowej poddanP_i najpicrw dzialaniu pola elektromagnetycz- , : 

neg-a o czt;stotliwosci 20 MHz, a nnstt;pnie <lziala-niu prornieniowania joni-, , , 

zuia~c,;to. Poniewaz jcdnnk 0zinhlnie tylko poln el~ktromagnctycznego ': 

wielkiej cze,stotliwosci powodowalo rowniez pewien (znamienny. statv-;; ·. "" 

.stycznie) wzrost smiertelnych mutacji, mozna przypuszczac, ze nirzgod- \; 

note wyrik6w (antagonistycznc lub synergetyczne dzhranie promie.11io- q '-•i, 

wai,ia jonizujqcego i mikrofolowego) wyzej om6wionych badari jest tyUm (; 
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Promirniow:rnit' mikrofalowe i ,innizui,1ce 55 
~~ 
fl, 

1adk.u cltu-.· f' pozornu· i uwarunkowuna roznym1 parametrami promicniowania elektro
·zy kt6rym · fi . magnetycznego wielkiej czt;stotli wosci stosowancgo w tych doswiadcze
Jlanie p,o-· [i :;.iach.' Charaldcrystycznq cechc:1 bowicm dzi;:ilania biologicznego promie
,tiertelnosc· {. niowr.nia elcktromagnctyczncgo wielkiej czc;stotliwosci jest mozliwosc · . •,.,.,,;,..:.· t:·. uzysk;:inia wre,cz przcciwsta\v-nych efckt6w, zaki.nic od n~,tPzenia, czasu 
;Jronuen.io-- •: dzialonia, modulacji, cz~stotliwosci itp. Wydaje siq wi(~c, i.c promienio-

' I
; :ilarua _pr<r : • ~_;,·_. \Vanic mikrofalowe moze bye - zalcznic od jcgo paramctr6,v - czynniti kiem dzi.1!iljqcym antagonistycznie lub svncrgctycznie w stosunku do pro-

1 :!. (8). Zwie- ; l mieniO\Yanin jonizttjqccgo, .. 
i) dzhbniu • t'. Niezaleznie cd koniccznosci wyjasnienia zasr1dniczych prawidlowosci 
j= 12,5 · cm).·. f ustnlajqcy·ch drnrakier biologiczncgo wspoldzialania mikrofalowego i pro
,)mp0ratury . f :mieniowania jon1zuj9ccgo, zbadanie tych zaleznosci moze si~ przyczynic 
brn!v du:!:a ' do wyjasnienia mechanizmu dzialania promieniow<rnia mikrofalowego. 
j:ch tir:7.ed~- f O moziiwym synergetycznym dzialaniu na ludzi w warunkach przemy
: t·wierdzono r-__ •. slowych · prornicniowania elektromagnetycznego wielkiej cz~stotliwosci 
\-1:14 i \V.p<>- t i pror.ctienimv,ania jonizujqcego wspomina J . • 4. Osipow i in. (7), a E. Ba
jko promie-- ·. 

1
,. lestra i F. Pittaluga (1) stwierdzili synergizm jednoczesnego dzialania pro-

1tnio dziala- , mieniowahia mikrofalowego i jonizuj9cego na przyspieszenie wymiany !131 

l. nie_ o __ bs_.,e,,r_-'. ·. ' · w .tarczycy, (badania na zwierz~tach). 
~ .. Na podstawie omowionych wyzej badan mozna, jak si~ wydaje, przyjqc 

7 w ·chwili jako najbardziej uzasadniony w chwili obecnej wniosek, ze jednoczesne 
1:kor,npletny

0
'.. · narazeni-e: na drialanie promieniowania jonizuj9cego i promieniowania 

!:ha:n.:zm6w::· e;ektromagnetycznego wielkiej cz~stotliwosci nalezy uznac za potencjal-
j u ·zwierU1t'>. me sumujqce si~ i w zwi9zku z tym wymagaj 9cc specjalnych srodk6w 
I'~ w~ k~., ' ochrony· zdrowia. 
. rua J<YIUZU- 0 ,,zapobiegawczym" dzialaniu~ promicniowania mikrofalowego na lu-
!uje: zmiany dzi, naraz.onych nu d:;i;i.lanie promieniowania jonizujqcego, mozna b~dzie 
,rorzeniu si~ rn6wic dopiero po bardziej wszechstronnym zbad'aniu tego zagadnienia. 
! tieniowania 
! 

· .iki uzyskal 
; zal badania 
•vst~pne na-

:o dzial;:inie 
:. To uczu
ury tkanek 

,wanie elek
, jnie na ko-
?.enie '. czas 

;-;kane przez 

I
: ni S. M. Mi
., iezgodnosc 

1 Jraz przez 
i :,;namie'1ny) 
ootmnstwie 

·:nc1gnetvcz
. ,.~lnl1i·.1 f~ni

::::1'.:tycznego 
·:,nny staty

·. ::e ni0;:god-
promicnio

i1 jest tylko 
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