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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 

diferenciacija
– spodbujajoči in 

zavirajoči signali 
uravnavajo delitev in 
diferenciacijo celic.

SAMO-
OBNAVLJAJOČE 
ZARODNE CELICE

HČERINSKE 
CELICE Z 
OMEJENO 
SPOSOBNOSTJO 
DELITVE

DIFERENCIACIJA CELIC

NEDELEČE DIFERENCIRANE 
CELICE



Stopnje v razvoju raka

• Več stopenjski proces
• Iniciacija (začetek)-hiter 

in ireverzibilen, direktno 
učinkuje na DNA

• Promocija 
(napredovanje) 

• Progresija (invazija in 
zasevanje)



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 
DNA, ki vodijo v translokacije, inverzije in druge poškodbe 
kromosomov.

• Kemični mutageni:
vezava na DNA –vpliv na replikacijo in transkripcijo; 
benzo[a]piren, aflatoksin.

• 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



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



Absorpcija energije sevanja

• Vzbujanje: dvig elektrona v 
atomu na višji energetski nivo 
brez njegovega izbitja

• Ionizacija: izbitje elektrona iz 
atoma ali molekule 

– ionizirno sevanje odloži veliko 
energije

• Pri eni ionizaciji se odloži 33 eV
energije

• Ta energija zadošča za pretrganje 

kemičnih vezi (C=C vez - 4.9 eV)

sevanje

vzbujanje

ionizacija



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) 



EMS lahko razdelimo na:

• Neionizirna
– Nizkofrekvenčna EMS (LF-EMS):      

0-3 kHz
• Statična električna in magnetna polja
• Nizkofrekvenčna električna in 

magnetna polja
– Visokofrekvenčna EMS (HF-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:

• Kemični
• Metabolni
• Strukturni

• Biološki molekuli
• Celični strukturi
• Biološkem sistemu 

(organ, 
organizem)

ki se zgodijo na:



Možni biološki učinki neionizirnih sevanj na 
celico

• Celična viabilnost
– Reproduktivna integriteta
– Apoptoza

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

mehanizmov



Genetski učinki - rak

Nizkofrekvenčna EMS (LF-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



Genetski učinki - rak

Visokofrekvenčna EMS (HF-EMS)
• Velika večina razpoložljivih podatkov nakazuje, da različne frekvence, 

tako pri kratkotrajnih, kot tudi dolgotrajnih izpostavitvah, ki ne 
povzročajo pregrevanje tkiv in ne povzročajo genetskih sprememb na 
celicah, kot so:
– Poškodbe izolirane DNA
– Poškodbe DNA v celici
– Poškodbe kromosomov
– Izmenjave kromatid
– Indukcije DNA popravljalnih mehanizmov
– Indukcije fenotipskih mutacij

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



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. 



Epi Epi šštudije o poklicni tudije o poklicni 
izpostavljenosti izpostavljenosti 

LFLF--EMS 50/60 EMS 50/60 HzHz

Epidemiološke študije



Epi Epi šštudije o tudije o 
otrootrošški levkemiji ki levkemiji 

LFLF--EMS 50/60 EMS 50/60 HzHz



Epidemiološke študije o rakih povzročenih z 
LF-EMS

Rak Št. Študij        Srednji RR      Območje RR’s

Otroci levkemija 20 1.25 0.8-2.0
Otroci možg. tu. 9 1.2 0.8-1.7

Otroci vsi raki 7 1.3 0.8-1.6

Odrasli levkemija 6 1.15 0.85-1.65
Odrasli možg.tu. 5 0.95 0.70-1.30

Odrasli vsi raki 8 1.10 0.80-1.35

RR-relativno tveganje



Skupna ocena epi študij-levkemija
Ahlbom et al. 2000, Greenland et al. 2000

2x povečano tveganje pri 0,3-0,4 µT

Povezava konsistentna z meritvami 
polj, ne pa z ožičenjem (wire code)

Ko-faktorji niso očitni (PCB, ozon, 
promet, socialni status…)

Metodologija-težko najti identično 
skupino, kjer je razlika samo EMS



Kriteriji IARC

• Za vsako vrsto raka je potrebno ločeno razvrstiti 
podatke raziskav na ljudeh in živalih kot:

– Zanesljiv
– Omejen
– Pomanjkljiv
– Ni učinkov

Group 1: Karcinogeno za ljudi

Group 2A: Verjetna karcinogenost

Group 2B: Mogoča karcinogenost

Group 3: Ni razvrščen

Group 4: Ni karcinogeno za ljudi



• IARC poročilo – Junij 2001
• ELF magnetna polja razvrščena v 

skupino 2B “Mogoča karcinogenost”
– Temelji na epidemioloških raziskavah 

otroške levkemije
– Pomanjkljivih podatkih na živalih

• Ostale izpostavljenosti EMS uvrščeni 
pod “nezadostno za razvrstitev”

IARC klasifikacija
LF-EMS (50/60 Hz)



Carcinogenic to humans
(usually based on strong evidence of 

carcinogenicity in humans)

Probably carcinogenic to humans
(usually based on strong evidence of 

carcinogenicity in animals)

Possibly carcinogenic to humans
(usually based on evidence in humans which is 

considered credible, but for which other 

explanations could not be ruled out)

Asbestos

Alcoholic beverages

Benzene

Mustard gas

Radon gas

Solar radiation

Tobacco (smoked and smokeless)

X-rays and Gamma

Creosotes

Diesel engine exhaust

Formaldehyde

Polychlorinated biphenyls (PCBs)

Coffee

ELF magnetic fields

Gasoline engine exhaust

Glass wool

Pickled vegetables

Styrene

Examples of AgentsIARC Classification



Ocena zdravstvenega tveganja za 
LF-EMS

• Ni trdnih dokazov, da izpostavljenost EMS pod mejnimi
vrednostmi povzroča raka, negativne vplive na živčni
sistem in druge biološke funkcije...

• Zdi se neverjetno, da bi LF-EMS vplivala na celično
funkcijo ali zdravje (jakosti precej pod nivojem stalno
prisotnih EMS v telesu).

• Nekatere epidemiološke študije kažejo statistično
značilno povečanje raka, vendar razultati še vedno ne
dajejo prepričljivih dokazov o karcinogenosti EMS. 

• Prevladujoče znanstveno mnenje je, da LF-EMS (v 
okolju) ne vplivajo na zdravje.



Epi Epi šštudije o tudije o 
mobilnih mobilnih 
telefonih in raku telefonih in raku 
(HF(HF--EMS)EMS)



Svetovna zdravstvena organizacija (SZO)
»Noben izmed najnovejših pregledov literature ni privedel do 
sklepa, da bi izpostavljanje HF-EMS mobilne telefonije 
povzročalo kakršne koli zdravstvene posledice. Vendar pa 
obstajajo pomanjkljivosti v znanju, ki zahtevajo dodatne 
raziskave z  natančnejšo oceno zdravstvenega tveganja.«
www.who.int

Mednarodna komisija za varstvo pred NIR 
(ICNIRP)
» Prevladujoče znanstveno mnenje, ki temelji na obstoječi 
znanstveni literaturi, je, da HF-EMS nizkih jakosti ne krajša 
življenjske dobe in ne pospešuje razvoja rakastih obolenj.  
Izpostavljenost HF-EMS, ki je nižja od mejnih vrednosti, ne 
vpliva na zdravje.« www.icnirp.de



Evropska komisija - (CSTEE)
»Obstoječe znanstvene raziskave, ki obravnavajo tako termične kot 
tudi netermične učinke, ne dajejo dovolj trdne podlage, ki bi narekovala 
znižanje mejnih vrednosti, določenih v priporočilih EU.«
www.europa.eu.int

Neodvisna ekspertna skupine za mobilno 
telefonijo (IEGMP) - »Stewartova skupina«,

» Obstaja seveda nekaj rezultatov raziskav, ki kažejo, da HF-EMS 
lahko povzročajo biološke učinke pri izpostavljenosti tudi pod temi 
mejnimi vrednostmi. To pa še ne pomeni, da ti učinki vodijo do obolenj 
ali poškodb. V nekaterih primerih so ugotovljeni posredne vplive na 
splošno počutje ljudi. Potrebujemo dodatne raziskave.«
www.iegmp.org.uk



Zapozneli učinki ??

• V obeh frekvenčnih območjih je opaziti tudi druge 
interakcije, ki nastopijo pri zelo nizkih jakostih in ne 
povzročajo draženja ali segrevanja.

• Opravljene raziskave poročajo o določenih bioloških 
(NETERMIČNIH) učinkih EMS: vpliv na živčni sistem 
(spremembe v EEG), kardiovaskularni sistem, 
metabolizem, imunski sistem, dedne lastnosti in rak.

• Večina teh raziskav je pomanjkljivih in jih v večini primerov 
ni mogoče ponoviti. 

• Čeprav so bili ugotovljeni ti biološki učinki pri jakostih, ki so 
nižje od mejnih vrednosti, pa je dvomljiv njihov dejanski 
negativni vpliv na zdravje.



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.


