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Človeško telo 
sestavljajo organi 
povezani v organske 
sisteme

• Najmanjši del 
organa je celica, 
ki deluje v 
harmoničnem 
ravnotežju z 
ostalimi celicami 
nekega organa in 
opravlja 
specifično 
funkcijo



Celica je osnovna 
gradbena enota 
vsakega organizma

• Celično jedro
• Membranski 

sistemi celice
– celična 

membrana
– Golgijev aparat
– endoplazemski 

retikulum
– lizosomi, 

peroksisomi
• Citoskelet
• Mitohondriji



Delitev in diferenciacija 
celic v zdravem 
organizmu

• Normalne celice in 
tkiva imajo:
– kontrolirano delitev 

in diferenciacijo
– spodbujajoči in 

zavirajoči signali 
uravnavajo delitev in 
diferenciacijo celic.

SAMO-
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ZARODNE CELICE

HČERINSKE 
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SPOSOBNOSTJO 
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DIFERENCIACIJA CELIC

NEDELEČE DIFERENCIRANE 
CELICE



Stopnje v razvoju raka

• Več stopenjski 
proces.

• Iniciacija
(začetek)-hiter in 
ireverzibilen, 
direktno učinkuje 
na DNA.

• Promocija 
(napredovanje).



Maligna transformacija celice
• Sprememba iz normalne celice v 

rakavo nastane pod vplivom
dejavnikov, ki povzročajo 
mutacije v DNA molekuli:
– Genetski

(onkogeni, tumorski supresorski geni)
– Kemični 

(cigaretni dim, azbest, alfatoksin...)
– Fizikalni 

(UV, ionizirajoče sevanje)
– Virusni 

(hepatitis B, EBV, HPV, HTLV-1)
– Imunski 

(T limfociti, imunosupresija)
– Endokrini 

(estrogeni, TSH)



Inducirane (povzročene) mutacije-
povzročitelji

• Sevanje:
UV-sevanje-točkovne mutacije; Ionizirajoče sevanje – prelomi 
DNK, ki vodijo v translokacije, inverzije in druge poškodbe 
kromosomov.

• Kemični mutageni:
vezava na DNK –vpliv na replikacijo in transkripcijo; 
benzoapiren, alfatoksin.

• Kronična vnetja:
celice imunskega sistema producirajo mutagene snovi. 

• Kisikovi radikali:
nastanejo v mitohondrijih pri tvorbi energije, med obsevanjem.

• Virusi
• Aberantna celična delitev



Posledice poškodb na DNA 



Lastnosti determinističnih in stohastičnih 
učinkov elektromagnetnih sevanj

• Stohastični učinki:
– Učinek neodvisen od 

prejete doze 
– Verjetnost njihovega 

pojava je sorazmerna 
prejeti dozi brez 
praga

– Primer: 
kancerogeneza, dedni 
učinki

• Deterministični učinki:
– Učinek odvisen od 

prejete doze
– Ima prag doze
– Primer: poškodbe 

organov (katarakta)



Kaj je elektromagnetno sevanje ?

• Določa jih frekvenca in pripadajoča energija
• Čim višja je frekvenca, tem višja je energija sevanja in obratno.
• Glede na energijo in učinek jih delimo na:

– Neionizirna
– Ionizirna



EMS lahko razdelimo na:

• Neionizirna
– Nizkofrekvenčna EMS: 0-3 kHz

• Statična električna in magnetna 
polja

• Nizkofrekvenčna električna in 
magnetna polja

– Visokofrekvenčna EMS: 3 kHz –
300 GHz

• Radijske frekvence in mikrovalovi

• Ionizirna
– Radioaktiva sevanja

a b

c d



Kako ovrednotimo biološke učinke 
EMS ?

• Epidemiološke študije
• Računalniške simulacije
• Laboratorijske raziskave na 

celicah – in vitro
• Laboratorijske raziskave na živalih 

– in vivo
• Laboratorijske študije na ljudeh 

(prostovoljci) – in vivo



Interakcije sevanj lahko 
spremljamo na naslednjih nivojih:

• Biološki molekuli
• Celični strukturi
• Biološkem 

sistemu (organ, 
organizem)

ki se 
zgodijo na:

• Kemični
• Metabolni 
• Strukturni



Možni biološki učinki neionizirnih 
sevanj na celico

• Celična viabilnost
– Reproduktivna integriteto
– Apoptoza

• Genotoksičnost
– Poškodbe izolirane DNA
– Poškodbe DNA v celici
– Poškodbe kromosomov
– Izmenjava kromatid
– Indukcija DNA popravljalnih 

mehanizmov



Genetski učinki - rak
Visokofrekvenčna EMS
• Velika večina razpoložljivih podatkov 

nakazuje, da različne frekvence, tako pri 
kratkotrajnih, kot tudi dolgotrajnih 
izpostavitvah, ki ne povzročajo pregrevanje 
tkiv, ne povzročajo genetskih sprememb na 
celicah, kot so: 

• Meltz ML, Radiofrequency Exposure and Mammalian Cell 
Toxicity,Genotoxicity, and Transformation. Bioelectromagnetics
Supplement 6:S196-S213 (2003)



Genetski učinki - rak
Nizkofrekvenčna EMS
• Razpoložljivi podatki poskusov na živalih ne podpirajo hipoteze, 

da nizkofrekvenčna EMS spodbujajo nastanek raka dojke na 
poskusnih živalih, in s tem ne dajejo eksperimentalne podpore 
epidemiološkim študijam za morebitno povezavo med 
izpostavitvijo EMS in povečani stopnji tveganja za rak dojke.

• G. A. Boorman, D. L. McCormick, J. M. Ward, J. K. Haseman and R. C. Sills, Magnetic fields 
and mammary cancer in rodents: A critical review and evaluation of published literature. 
Radiat. Res. 153, 617–626 (2000).

• Kljub številnim študijam je malo dokazov, ki bi nakazovali na 
možnost, da nizkofrekvenčna EMS lahko povzročajo raka ali 
spodbudijo njegov vznik v živalih. 

• Consultation Document. Proposals for Limiting Exposure to Electromagnetic Fields (0 – 300 
GHz)1 May 2003. National Radiological Protection Board, Chilton, Didcot, OX11 
0RQ.www.nrpb.org



Ali lahko neionizirna sevanja povzročajo 
maligno transformacijo celic ?

• Ne vplivajo na viabilnost celic, ne po akutnih ne po kroničnih 
izpostavitvah.

• Ne povzročajo genotoksičnih učinkov.

• Zaključek:
• Študije in vitro in in vivo niso potrdile te hipoteze.
• Tudi študije, ki so ugotavljale ali neionizirna sevanja 

promovirajo karcinogenost drugih fizikalnih in kemičnih 
karcinogenih dejavnikov ugotavljajo, da neionizirna 
sevanja ne povečajo tveganje za maligno transformacijo 
celic.



Nerešena vprašanja ?

• Možni zapozneli učinki na maligno 
transformacijo. 

• Sedanji standardi ne morejo 
upoštevati vseh zapoznelih učinkov na 
zdravje človeka, ker jih ne poznamo.



Kaj je potrebno še storiti?

• Multidisciplinarne študije iz različnih 
biomedicinskih področij za ovrednotenje 
potencialnih škodljivih učinkov 
elektromagnetnih sevanj.

• Pridobivanje podatkov na poskusnih 
organizmih, saj študije na celicah ali 
epidemiološke študije težko dajo 
konkluzivne podatke.



Kateri učinki so najpomembnejši 
pri izpostavitvi EMS?

• Pregrevanje je najpomembnejši biološki 
učinek.

• Zato imamo standarde, ki omejujejo 
izpostavitve neionizirnim sevanjem.

• Standardi so postavljeni dosti pod mejo, 
kjer lahko zaznamo biološki učinek iz 
znanih podatkov.
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