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Biološka kompleksnost in različni nivoji možnih 
interakcij ter opazovanja učinkov



Kompleksnost problema

• Biološki sistem – človek
– Celice, tkiva, organi, žile, ovojnice, 

nehomogenost, anizotropnost, orientacija, 
velikost, starost, spol,...

• Karakteristike EMS
– Amplituda, frekvenca, modulacija, čas

• Interakcija
– Izpostavljenost več virom



Raziskovalne metode

Epidemiološke raziskave
Poskusi na ljudeh
Poskusi na živalih

Poskusi na celicah
Biološki modeli

Dozimetrija
Temelji



Elektromagnetni spekter 



Človek v električnem polju



Človek v magnetnem polju



Vdorna globina EMS pri različnih 
frekvencah

 

frekvenca tkivo z malo vode tkivo z veliko vode 

 0,1 GHz  6,4 cm  6,6 cm 

 10 GHz  0,3 cm  3,3 cm 

 



Celica v električnem polju



Celica v magnetnem polju



Električne pasivne lastnosti celice



Ojačenje el. polja v membrani
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Lokalna gostota moči
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Zakaj prihaja do razhajanj ?

• Kvaliteta raziskav ni bila vedno na 
najvišjem nivoju

• Manjši ko je vpliv večji vzorec in večje 
število ponovitev potrebujemo

• Draženje vzdražnih tkiv in termični učinki 
so edini ponovljivi in dokazljivi mehanizmi 
interakcij 

• Kritična masa raziskav (interes, čas in 
denar)



EMF Health Risk Research
Monte Verita, Švica - November 2005
Namen srečanja: izdelati vizijo za izboljšanje 

kvalitete bodočih raziskav na področju EMF 
raziskav

• tehnični vidiki eksperimentov na področju 
bioelektromagnetike

• zagotavljanje kvalitete raziskav
• upravljanje in vrednotenje programov raziskav 

na področju EMF in zdravja
• izzivi bodočih raziskovalnih programov

Organizatorji: Evropski projekt EMF-NET, BUWAL, 
BAG, NIEHS, VERUM 



Letno poročilo o napredku*
Nizozemski svet za zdravje
23. november, 2005 (obdobje: maj ´03 - oktober ´05)

• Bazne postaje in rak
• Radijski in TV oddajniki
• Mobilni telefoni in rak
• Rak na prsih in nizko frekvenčno EMS
• Celice in poškodbe DNK
• Električna hipersenzitivnost

*Recent research on connection between EMF and disease
evaluated, Health Council of Netherlands



Raziskovalne metode

Epidemiološke raziskave
Poskusi na ljudeh
Poskusi na živalih

Poskusi na celicah
Biološki modeli

Dozimetrija
Temelji



Temelji znanja

Vplivi na zdravje

Biološki učinki
Biokemične spremembe

Biofizikalne interakcije



Temelji znanja

Vplivi na zdravje
Biološki učinki

Biokemične spremembe
Biofizikalne interakcije



Hvala za pozornost !

www.forum-ems.si
http://lbk.fe.uni-lj.si

damijan.miklavcic@fe.uni-lj.si



Absorbirana moč v tkivu
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dT - dvig temperature
dt - čas trajanja izpostavljenosti
Pm - stopnja segrevanja zaradi metaboličnega segrevanja
Pc - stopnja toplotnih izgub na enoto volumna zaradi toplotnega prevajanja
Pb - stopnja toplotnih izgub na enoto volumna zaradi pretoka krvi
C - specifična toplota tkiva
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