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VZROK



VZROČNA POVEZAVA

• Moč povezave
• Konzistenca
• Specifičnost povezave
• Časovna povezava 
• Biološki gradient, doza-odgovor
• Biološka verjetnost
• Koherenca
• Eksperiment
• Analogija



Analitične študije

• Intervencijske
• Opazovalne

• Kohortne
• Retrospektivne
• Prospektivne

• Primer kontrola
• Presečne
• Longitudinalne

• Primerjava: prej/po
• Prekinjene časovne serije
• Ostale 



Karcinogene snovi
Evalvacija vzročnosti

Vrednotenje moči povezave med karcinogenom in boleznijo:
Dokaz karcinogenosti pri ljudeh je klasificiran:
• Zadosten dokaz za karcinogenost

Pomeni, da je bila dokazana pozitivna vzročna povezava med izpostavljenostjo 
in nastankom raka v študijah, kjer so bias ali pristranost in confounding ali moteče 
spremenljivke z veliko verjetnostjo izključeni.  

• Omejen dokaz za karcinogenost
Pomeni, da je bila dokazana pozitivna vzročna povezava med izpostavljenostjo in 

nastankom raka v študijah, vendar bias ali pristranost in confounding ali moteče 
spremenljivke niso bili z veliko verjetnostjo izključeni.

• Nezadosten dokaz za karcinogenost
• Pomanjkljiv dokaz za karcinogenost



Rakotvornost 

IARC, SZO: 
• Skupina 1
• Skupina 2A in 2B
• Skupina 3

Pravilnik o karcinogenih in mutagenih snoveh 



Karcinogene snovi

SKUPINA 1
Zadosten dokaz za karcinogenost pri ljudeh
Izjemoma: dokaz je manj kot zadosten, vendar je 

prisoten zadosten dokaz za karcinogenost pri 
eksperimetalni živali. Pri izpostavljenih ljudeh 
obstajajo močni dokazi, da snov deluje preko 
poznanih mehanizmov karcinogeneze.



Karcinogene snovi
SKUPINA 1 (78)
• Arzen
• Azbest
• Benzen
• Berilij
• Kadmij
• Krom (6)
• Etilen oksid
• Helikobakter pilori
• Hepatitis B in C virus
• Nikljeve spojine
• Estrogenska substitucijska terapija
• Oralni kontraceptivi
• Radon, SiO2, azbestiformna vlakna, ki vsebujejo talk…
MEŠANICE: alkohol, min. olja, analg. mešanice (fenacetin), lesni prah…
POGOJI IZPOSTAVLJENOSTI: proizv. Al, proizv. in popravljanje čevljev, 

pohištva, jekla, barvna ind., ind. anorg. kislin….  



Karcinogene snovi

SKUPINA 2
SKUPINA 2A
Omejen dokaz za karcinogenost pri ljudeh
Zadosten dokaz za karcinogenost pri živalih
SKUPINA 2B
Omejen dokaz za karcinogenost pri ljudeh
Manj kot zadosten dokaz za karcinogenost pri 

eksperimentalni živali



EMS nizkih frekvenc

Razporejena v drugo B skupino karcinogenosti
Odločitev skupine IARC strokovnjakov:

po pregledu več kot 800 relevantnih epidemioloških in 
eksperimentalnih študij na živalih je zaključila, da so 
EMS zelo nizkih frekvenc mogoče karcinogena za 
ljudi. 

Ta sklep je potrdilo 19 članov delovne skupine, devet 
članov je menilo, da EMS zelo nizkih frekvenc verjetno 
niso karcinogena, en član se je vzdržal glasovanja.

20 od 26 otroška levkemija, 14/11 za poklicno levkemijo 





Novejše raziskave EMS-nizke 
frekvence

Rak na dojki
Fórssen UM. et al.; povezavo med poklicno 

izpostavljenostjo EMS in rakom na dojki
20400 primerov/ 116227 kontrol
Podatki o poklicu, socioekonomskem statusu, 

podatek o estrogenskih receptojih, starost
Rezultati: izp. 0.30µT >, tveganje 1.01 



Novejše raziskave EMS-nizke 
frekvence

Rak na dojki
Schoenfeld ER et. al.: Populacijska študija
576 primerov/585 kontrol
Izpostavljenost: 24-urno merjenje EMS doma
Podatek o poteku žic…
Rezultati: Rezultati nižji od 1, prav tako tudi 

pri tistih ženskah, ki so sodile v zadnjo 
kvartilo najbolj izpostavljenih. 



Novejše raziskave EMS-nizke 
frekvence

Rak na prostati (RP)
Luenda EC et al. 
Izpostavljeni: elektrikarji
383 primerov/ 5x toliko kontrol
Rezultati: delavci, ki so sodili v 10% najbolj 

izpostavljenih, so imeli 2-krat večje tveganje, da bodo 
umrli zaradi RP.

Ker so elektrikarji izpostavljeni tudi PCB, so iskali skupni 
učinek: EMF in PCB, niso našli višjega tveganja



Novejše raziskave EMS-nizke 
frekvence

Možganski rak
Kleinerman R et al.
Izpostavljenost: EMF nizkih frekvenc  domačih 

aparatov
Rezultati:
Uporaba fena je bila povezana z gliomom (OR=1.7, CI=1.1-2.5)
Uporaba el. brilnika je bila povezana z meningeomom (OR 10.9, CI=2.3-50)

ZELO MALO VERJETNO JE, DA BI UPORABA DOMAČIH 
ELEKTRIČNIH NAPRAV POVZROČALA VEČJE TEVGANJE ZA 
NASTANEK MOŽGANSKIH TUMORJEV.



Novejše raziskave EMS-nizke 
frekvence



Novejše raziskave EMS-nizke 
frekvence
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Novejše raziskave EMS-nizke 
frekvence

Shelley ST et al.: Spanje
Izpostavljenost: 0.001-0.5µT - ambientalne

vrednosti/ 0.41-1.21µT – eksperimentalne 
vrednosti

Spanec merili aktigrafijo
Rezultati: Ni razlike v spanju med manj in 

bolj izpostavljenimi



Evidenca spanja



Levkemija in RF-povzetek



Novejše raziskave o vplivu 
izpostavljenosti EMS  mobilnih 

telefonov na zdravje ljudi

Značilnosti: max. moč 0.2-0.6W, frekvenca 
delovanja 800-1800MHz



Rak in uporaba mobilnih telefonov

• Hardell et. al., 2002: primer-kontrola 1303 možg. tumorjev 
in enako usklajenih kontrol

RO 1.3 (1.02-1.6) za vse tipe možg. tumorjev, RO 1.4 za lat. 
dobo več kot 5 let in RO 1.8 za 10 letno lat. dobo.

Za digitalne telefone ni bilo tveganja.
Za analogne: tumor temporalenga lobusa RO 2.0 (IZ 1.3-3.1). 

RO 1.9 za lat. dobo več kot 5 let in RO 2.6 za 10 letno lat. 
dobo – oboje neznačilno. 
RO za temporalni lobus 3.0 ! (IZ 0.8-11.1).

Povezava med akustičnim nevromom in anal. tel., RO 3.5 (IZ 
1.8-6.8). Ostale študije o nevromih negativne.



Akustični nevrom



Rak in uporaba mobilnih 
telefonov – novejše študije

Hardell et.al. 2003: 
1617 pacientov z možganskimi tumorji (1997-2000), 

kontrole iz populacije.
Izpostavljenost: iz vprašalnika
Rezultati: povečano tveganje za astrocitom na isti 

strani: analogni tel. RO=1.8 (IZ=1.1-3.2), digitalni 
RO=1.8 (IZ=1.1-2.8), brezzični RO=1.8 (IZ=1.1-
2.9.

Za analogne tel. in akustični neurom: RO 4.4 (IZ 
=2.1-9.2).



Astrocitom



Rak in uporaba mobilnih 
telefonov – novejše študije
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Rak in uporaba mobilnih 
telefonov – novejše študije

Christensen HC et al.:
106 primerov/212kontrol
Izpostavljenost: osebni intervjuji
Rezultati: RO akustični nevrom 0.90 

(IZ=0.51-1.57)
Po 10 letih uporabe ni bilo večjega tveganja, 
če so uporabnike primerjali z malo 
izpostavljenimi.



Rak in uporaba mobilnih 
telefonov – novejše študije

Pisma uredništvu:
Hardell (Kundi) vs. Christensen

Argumenti kličejo po novih študijah!



Rak in uporaba mobilnih 
telefonov – novejše študije

Hardell et al.:
Povezava med uporabo brezzičnega telefona in 

tumorji žlez slinavk.
Povezave niso odkrili

Hardell et al.:
Poročanje o primeru, ko je 50-letni moški razvil 6 

bazaliomov po skalpu in koži, 5 je lokaliziranih na 
strani uporabe mobilnega telefona.



Priporočila SZO

Dosedanje raziskave ne kažejo na to, da bi bilo 
potrebno uporabiti previdnostne ukrepe. V kolikor 
so ljudje zaskrbljeni, naj omejijo uporabo 
mobilnih telefonov tako med odraslimi kot 
posebej med otrocih.  SZO svetuje:

• Prostoročno telefoniranje
• Ne uporabljati MT v bolnišnicah
• Ne uporabljati MT med vožnjo!
• Nekatere bazne postaje naj se zaščitijo z zaščitno ograjo
• Uporaba “absorbcijskih filtrov” ni zdravstveno upravičena
• Vedno naj se o lokaciji baznih postaj “postavljalec” konzultira 

s predstavniki prebivalcev. Posebno pozornost zasluži 
postavljanje baznih postaj v bližino šol, vrtcev in igrišč.   



EMS in rak
Science: Pismo
Nikoli nismo trdili, da ne obstaja vzročna povezava med 

EMS in rakom, vendar smo poudarili, da so taki dokazi 
empirično šibki in biološko nelogični. Tudi nismo 
predlagali, da je potrebno raziskave o EMS prekiniti, 
pač pa smo opozorili na nekatera področja, ki bi jih bilo 
po našem mnenju vredno naprej raziskati. Vendar pa, 
glede na vedno omejena sredstva za bazične medicinske 
in znanstvene raziskave, trdimo, da je v svetu trenutno 
veliko več resnejših problemov, ki so gotovo prioritetni. 
(Oak Ridge Associated Universities Panel on Health Effects of
Low-Frequency Electric and Magnetic Fields)



Hvala za Vašo pozornost!
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