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1. Primer:

Oktober 1999- Robert Riedlinger:Vselil sem se v dom, ki 
je bil 120 m oddaljen od bazne postaje, TV in radio 
postaje in televizijskega stolpa. V glavi mi je brnelo in 
zvonilo, bil sem utrujen, vse me je bolelo, slabše sem slišal, 
nisem mogel  zaspati po več ur. Ne morete si predstavljati 
skozi kako mučenje sem šel preden sem odkril vzrok. 
Izselil sem se. Da, prijatelji moji, gre za resne vplive 
EMS na zdravje človeka. Odkriti moramo le način, 
kako prepričati zdravstvene avtoritete, da je to res.
(EMF-Link Reader Comments)



3. Primer: 

Julij 1996 – Schooneveld: Moj oče, ki je doktor znanosti, 
boluje za t.i.”računalniškim stresom”. Vedno, ko se 
približa računalniku, se mu v trenutku pojavi glavobol, 
problemi s koncentracijo, itn. Samo nekaj ljudi mu 
verjame, da je to res. Rad bi to izkušnjo objavil, da bi se 
lahko združili ljudje, ki trpijo zaradi izpostavljenosti 
elektromagnetnemu sevanju, ki ga oddajajo računalniki, 
mobilni telefoni, električni kabli…(EMF-Link
Reader Comments)



Hipersensitivnost na EMS

Definicija: Stanje, ko posameznik občuti 
zdravstevne težave, za katere meni, da so 
nastale zaradi EMS.

Opisani simptomi: nevrovegetativni, koža, 
sluh, glavobol, kardiorespiratorni, povezani 
z mrazom, lokomotorni in alergije.

Za Švico velja, da 5% populacije opisuje te simptome: glavobol, utrujenost, 
nespečnost. 

Interviju 342 splošnih zdravnikov: v 54% so to dejansko pripisali EMS. 
Taka odločitev naj bi temeljila na znanstveni nejasnosti.



VZROK



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 in 
živalih

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
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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



Kratkotrajni učinki EMS

• Delo v bližini visokovoltažnih napetostnih postaj:
• Glavoboli
• Utrujenost
• Padec spolne moči
• Številni psihološki učinki (Ruske študije)

• Druge spremembe: 
• Na EKG (60Hz, 12kV/m, in flux 300mG)
• Upočasnitev srčne frekvence
• Sprememba možganske aktivnosti
• Upočasnitev reakcijskega časa

Po prenehanju izpostavljenosti simptomi izginejo



Novejše raziskave o vplivu 
izpostavljenosti EMS  mobilnih 

telefonov na zdravje ljudi

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



Kratkotrajni učinki sevanja 
mobilnih telefonov

Salama OE, Abou El Naga RM. alexandrijska univerza (300)
68% uporablja mobilne tel
72.5% navaja težave: glavobol

bolečina v ušesu
utrujenost
motnje spanja
težave koncentracije
vročina na delu obraza

Simptomatika je povezana s številom klicev in časom 
pogovarjanja.



Kratkotrajni učinki sevanja 
mobilnih telefonov

Priporočilo:

Naj se po mobilnem telefonu ne govori več kot 
štiri minute

Naj ne bo število pogovorov več kot 7/dan.



Levkemija in RF-povzetek



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.



Rak in uporaba mobilnih 
telefonov – novejše študije

Hardell L, Calberg M, Hansson Mild K:

Februar 2006

Združeni dve študiji:

Akustični nevrom: RO= 2.9 (CI=2.0-4.3)

Za anlogne telefone in lat. Dobo >15 let: 
RO=3.8 (1.4-10)



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

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).



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

Skupina avtorjev vključno z Christensenom
HC, oct 2005

Akustični nevrom: tisti, ki so uporabljali 
mobilni telefon več kot 10 let in so ga 
uporabljali vedno na isti strani glave, so 
imeli tveganje  RO 1.8 (CI=1.1-3.1) 



Rak in uporaba mobilnih 
telefonov – novejše študije

Dolgotrajna uporaba mobilnih telefonov in 
možganski rak

Lonn S et al. (marec 2005)
Izpostavljenost: uporaba mobilnih telefonov vseh vrst 

na isti in nasprotni strani
Latentna doba 25 let (od leta 1980 dalje)
Rezultati: ni povečanega tveganja za razvoj 

meningeoma ali glioma. Tveganje se ne poveča pri 
istostranski uporabi mobilnega telefona in je 
neodvisno od tipa telefona.



Možganski rak

Hardell L, Calberg M, Hansson Mild K. 2006

Analiza dveh združenih študij.

VSI malig. možg. tumorji: >2000h: 

analog. tel.: OR = 5.9 (2.5-14)

digitalni: OR = 3.7 (1.7-7.7)

astrocitom >10 let lat dobe:

Analogni: 2.7 (1.8-4.2)

Digitalni: 3.8 (1.8-8.1); Pri tistih, ki so prvi č uporabili mobilni 
telefon mlajši od 20 let,  naj bi bilo to tveganje celo večje 



Možganski rak

Zaključek Hardella in njegove raziskovalne 
skupine:

Ugotovljeno je povečano tveganje za 
možganske tumorje, ki je večje pri tistih, ki 
imajo latentno dobo >10 let.



Spremembe na hormonskem nivoju

• EMS naj bi zaviral izločanje melatonina
(miši-rak na dojki in prostati)

• 60Hz el.polje, 2kV/m ali

• 0.8 G reducira melatonin za 50%, preobčutljivost na 
kemikalije, ki povzročajo raka na prsih

• višje vrednosti spolnih h (estrogena in prolaktina), 
večje tveganje za nastanek raka na dojki



Spremembe vezave ionov na celično 
membrano

• Več kalcija v celico, pospeši se mitoza, 
pospeši se delitev celice

• Pulzirajoče EMS za celjenje zlomov
• Inhibicija parad-hormona, proliferacija osteoblastov



Modifikacija biokemijskega procesa znotraj 
celice, kot je RNA transkripcija in sinteza 

proteina

• Pulzna EMS spremenijo sintezo DNA, 
spremeni se transkripcija RNA





Poklic staršev (EMS) in tveganje otrok za rak 

Pearce MS, Hammal DM, Darak MT et al.

Povečano tveganje otrok očetov, kateri poklici 
so povezani z EMS, če so otroci mlajši od 6 
let: OR 1.81, CI = 1. 19-2.75

Povečano tveganje naj bi bilo tudi za 
hondrosarkom in rakom ledvic. 

Ti očetje so bili izpostavljeni tudi IS. 



Priporočila SZO in previdnostni 
princip

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.   



Hvala za Vašo pozornost!


