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ABSTRAKT  
Elektromagnetická precitlivenosť (EHS) je jav charakterizovaný prejavom symptómov po vystavení 
ľudí elektromagnetickým poliam, charakterizovaný ako syndróm so širokým spektrom nešpecifických 
symptómov viacerých orgánov vrátane akútnych aj chronických zápalových procesov nachádzajúcich 
sa v koži a nervovom systéme, ako aj v dýchacom, kardiovaskulárnom systéme a pohybovom aparáte. 
Cieľom tohto článku je vytvoriť prehľad pôsobenia elektromagnetického žiarenia vo vzťahu k vzniku 
elektromagnetickej hypersenzitivite. Časť štúdií poukazuje na súvis medzi elektromagnetickým poľom 
a vznikom ochorení, ako napr. leukémia a rakovina. Výsledky iných štúdií nepreukázali negatívny 
vplyv elektromagnetických polí na ľudské zdravie v prípade, ak nebudú prekročené v súčasnosti platné 
limity. Vzhľadom k súčasnému stavu je nevyhnutné naďalej venovať výskumu vplyvu 
elektromagnetických polí na ľudský organizmus patričnú a systematickú pozornosť a podporovať 
výskumné aktivity v oblasti účinkov elektromagnetických polí. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ:  elektromagnetická hypersenzitivita, elektromagnetické žiarenie, rakovina, 
viacnásobná chemická citlivosť 
 
ABSTRACT 
Electromagnetic hypersensitivity (EEC) is a phenomenon characterized by the manifestation of 
symptoms after exposure of humans to electromagnetic fields. EEC is characterized as a syndrome 
with a wide range of non-specific symptoms of several organs, including acute and chronic 
inflammatory processes in the skin as well as nervous system. The aim of this article is to provide an 
overview of the effects of electromagnetic radiation in relation to the development of electromagnetic 
hypersensitivity. Some studies point to a link between the electromagnetic field and the development of 
diseases such as leukemia and cancer. The results of other studies have not shown a negative effect of 
electromagnetic fields on human health if the current limits are not exceeded. Given the current 
situation, it is necessary to continue to pay systematic attention to research into the effects of 
electromagnetic fields on the human body and to support research activities in the field of the effects 
of electromagnetic fields. 
 
KEY WORDS: electromagnetic hypersensitivity, electromagnetic radiation, cancer, multiple chemical 
sensitivity 
 
Úvod 

Človek je vystavený elektromagnetickému žiareniu počas celého svojho života. Spočiatku len 
prirodzeným zdrojom elektromagnetického žiarenia, ako sú: kozmické žiarenie, elektrostatické výboje 
v atmosfére, slnečný vietor a rôzne iné. S vedecko-technickým rozvojom ľudstva súvisí aj vznik 
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umelých zdrojov elektromagnetického žiarenia. Sú to predovšetkým rozhlasové a televízne vysielače, 
v poslednej dobe však aj základňové stanice mobilných operátorov, detekčné zariadenia na letiskách, 
či bezpečnostné systémy v obchodoch. Tieto umelé zdroje žiarení sú však hlboko pod limitmi, ktoré 
stanovujú príslušné legislatívne normy alebo smernice zaoberajúce sa ochranou pred neionizujúcim 
žiarením. 
  

Expozícia umelým vysokofrekvenčným elektromagnetickým poliam (EMF) sa v posledných 
desaťročiach výrazne zvýšila. Preto vzrastá vedecký a sociálny záujem o jeho vplyv na zdravie, a to aj 
pri expozícii ktorá dosahuje nízke hodnoty v zmysle platných predpisov. Intenzita 
elektromagnetického žiarenia v ľudskom prostredí rastie a v súčasnosti v dôsledku rozvoja nových 
technológií dosahuje úrovne, aké sme na našej planéte nikdy predtým nezažili. Najvplyvnejším 
procesom vplyvu EMP na živé organizmy je jeho priame prenikanie do tkaniva. Súčasné štandardy 
vystavenia EMP sú založené na tepelnom pôsobení. Je dobre známe, že slabý EMF môže spôsobiť 
najrôznejšie dramatické netermálne účinky na bunky tela, tkanivá a orgány. Pozorované príznaky je 
ťažké priradiť k iným environmentálnym faktorom vyskytujúcim sa súčasne v ľudskom prostredí. 31. 
mája 2011 - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) - AgendaSvetovej zdravotníckej 
organizácie (WHO) klasifikovala elektromagnetické žiarenie do kategórie 2B ako potenciálne 
karcinogénne. Elektromagnetické polia môžu byť nebezpečné nielen z dôvodu rizika rakoviny, ale aj 
iných zdravotných problémov vrátane elektromagnetickej precitlivenosti (EHS). (1) 

Cieľom tohto článku je vytvoriť prehľad pôsobenia elektromagnetického žiarenia vo vzťahu 
k vzniku elektromagnetickej hypersenzitivity. V článku vychádzame z doteraz publikovaných štúdií. 
Prehľadový článok sme zostavili z publikovaných odborných prác v zahraničných časopisoch, ktoré 
sme vyhľadávali pomocou elektronickej databázy Scopus / PubMed. Cielene sme sa zamerali na 
vyhľadávanie kľúčových slov „elektromagnetické žiarenie“, „elektromagnetická hypersenzitivita“. 
 

Pracovníci zaoberajúci sa projektovaním a výstavbou vysielačov sa občas stretávajú s ľuďmi, 
ktorí tvrdia, že sú mimoriadne citliví na pôsobenie aj veľmi slabých magnetických alebo elektrických 
polí. Bolesti hlavy a očí, zvracania, závrate, nespavosť a chorôb detí dávajú následne do spojitosti s 
prítomnosťou rozhlasových, televíznych alebo iných vysielačov. Znalosť podmienok, kedy môže 
elektrické alebo magnetické žiarenie nepriaznivo pôsobiť na zdravie človeka a kedy a ako sa toto 
nepriaznivé žiarenie prejavuje, je preto potrebná pre bežnú prax lekára či hygienika. Súčasné vedecké 
poznanie pozná niekoľko vplyvov elektromagnetického žiarenia na organizmus: 1) ohrev organizmu 
vplyvom absorbovaného vysokofrekvenčného výkonu, 2) pôsobenie elektrických prúdov 
indukovaných v tele vplyvom elektrického a magnetického premenného poľa (napr. poškodzovanie 
DNA), 3) vplyv na genetiku (hypotetický)- retrospektívny výskum.  
 
 Elektromagnetická precitlivenosť (EHS) je jav charakterizovaný prejavom symptómov po 
vystavení ľudí elektromagnetickým poliam, charakterizovaný ako syndróm so širokým spektrom 
nešpecifických symptómov viacerých orgánov vrátane akútnych aj chronických zápalových procesov 
nachádzajúcich sa v koži a nervovom systéme, ako aj v dýchacom, kardiovaskulárnom systéme a 
pohybovom aparáte. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) nepovažuje EHS za chorobu - 
definovanú na základe lekárskej diagnózy a symptómov spojených so známym syndrómom. Príznaky 
môžu byť spojené s jedným zdrojom EMP alebo môžu byť odvodené z kombinácie mnohých zdrojov. 
Hlásené príznaky spojené s elektromagnetickými poľami sú charakterizované prekrývajúcim sa 
účinkom u iných jedincov, u ktorých tieto príznaky vykazovali široké spektrum klinických prejavov 
súvisiacich s expozíciou jednému alebo viacerým zdrojom EMP. Fenomén elektromagnetickej 
precitlivenosti vo forme dermatologického ochorenia je spojený s mastocytózou. Biopsie odobraté z 
kožných lézií pacientov s EHS indikovali infiltráciu kožných vrstiev epidermy mastocytmi a ich 
degranuláciu, ako aj mediátoryanafylaktickej reakcie na uvoľnenie, ako je histamín, chymáza a 
tryptáza. Počet ľudí trpiacich EHS na svete rastie, popisujúc seba ako vážne nefunkčných, ktorí po 
vystavení nízkym dávkam elektromagnetického žiarenia vykazujú multiorgánové nešpecifické 
príznaky, často spojené s precitlivenosťou na mnoho chemických látok (MultipleChemicalSensitivity-
MCS) a / alebo iné intolerancie životného prostredia (SRI) (1). 
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EHS bola študovaná vo viacerých prevažne dotazníkových prácach v niekoľkých krajinách. 

Sledovali sa zdravotné problémy pacientov - stres, poruchy spánku, únava, bolesti hlavy, ťažkosti s 
koncentráciou a ich súvis s elektromagnetickým žiarením. Vo viacerých štúdiách účastníkom pomohlo 
pri ich úplnom alebo čiastočnom zotavení zníženie alebo vylúčenie elektromagnetických polí z okolia. 
Redukcia alebo eliminácia zdrojov v bežnom prostredí človeka bola hlavným terapeutickým nástrojom 
pri liečení symptómov súvisiacich s elektromagnetickým žiarením. Pacienti trpiaci EHS hlásia 
predovšetkým poruchy spánku, asténiu, bolesti hlavy, ťažkosti s pamäťou a koncentráciou, závraty, 
muskulo-skeletálne bolesti, kožné problémy a poruchy nálady, ktoré sú pripisované rôznym 
zariadeniam – základňové stanice mobilných telefónov, mobilné telefóny, WIFI zariadenia, telefóny 
DECT, domáce elektrické prístroje, žiarivky, elektrické vedenia a transformátory. 

 
Po preskúmaní literatúry boli prijaté 3 hypotézy symptómov EHS: 

• elektromagnetická hypotéza – ktorá vznik elektromagnetickej precitlivenosti pripisuje 
vystaveniu elektromagnetickým poliam 

• kognitívna hypotéza – predpokladá, že elektromagnetická precitlivenosť je výsledok 
falošných presvedčení o škodlivosti elektromagnetických polí 

• atribučná hypotéza – ľahšie zvládanie elektromagnetickej precitlivenosti pripísaním jej 
vzniku v dôsledku expozície elektromagnetickému žiareniu. (2) 

 
V roku 2015 vedecká komisia vydala Medzinárodnú vedeckú deklaráciu o elektromagnetickej 

senzitivite (EHS) a viacnásobnej chemickej citlivosti (MCS). Týmto dokumentom vyzýva národné a 
medzinárodné inštitúcie a organizácie, aby uznali elektromagnetickú precitlivenosť/hypersenzitivitu a 
viacnásobnú chemickú citlivosť ako druh ochorenia a aby ich WHO zahrnula do medzinárodnej 
klasifikácie chorôb (3). 

 
Elektromagnetická precitlivenosť sa vzťahuje na zdravotné účinky pripisované vystaveniu 

elektromagnetickým poliam (EMF) a Svetovou zdravotníckou organizáciou bol formálne pomenovaný 
ako „idiopatická environmentálna intolerancia pripisovaná elektromagnetickým poliam“ (IEI-EMF). Z 
dôvodu rastúceho používania mobilných telefónov sa IEI-EMF stala pre verejné zdravie globálnou 
obavou. IEI-EMF sa charakterizuje primárne ako zhluk citlivých symptómov bez jasných klinických 
diagnostických kritérií alebo jasnej definície prípadu,  neboli uskutočnené ani in vivo, ani in vitro 
štúdie schopné stanoviť mechanizmus(4). 

Uskutočnilo sa niekoľko štúdií, pri ktorých boli jedinci s EHS vystavení elektromagnetickým 
poliam podobným tým, ktoré pripisovali príčine svojich príznakov. Cieľom bolo vyvolať príznaky za 
kontrolovaných laboratórnych podmienok. Väčšina štúdií naznačovala, že jedinci s EHS nemôžu 
detekovať expozíciu EMF presnejšie ako jedinci bez EHS. Dobre kontrolované a uskutočňované 
dvojito zaslepené štúdie ukázali, že príznaky nekorelovali s expozíciou EMF. 

Navrhlo sa, že príznaky, ktoré majú niektorí jedinci v oblasti EHS, môžu vzniknúť z faktorov 
prostredia, ktoré nesúvisia s EMF. Príklady môžu zahŕňať „blikanie“ zo žiariviek, oslnenie a zlý 
ergonomický dizajn počítačových zostáv. Medzi ďalšie faktory, ktoré môžu hrať úlohu, patrí zlá 
kvalita vnútorného vzduchu alebo stres na pracovisku alebo v životnom prostredí. 
 

Podľa vyjadrenia WHO existujú aj určité náznaky, že tieto príznaky môžu byť spôsobené už 
existujúcimi psychiatrickými stavmi, ako aj stresovými reakciami v dôsledku obáv z účinkov EMP na 
zdravie, a nie samotnej expozície elektromagnetickým poliam. EHS sa vyznačuje rôznymi 
nešpecifickými príznakmi, ktoré sa líšia od jednotlivca k jednotlivcovi. Príznaky sú určite skutočné a 
ich závažnosť sa môže veľmi líšiť. Nech už je jeho príčina akákoľvek, EHS môže byť pre 
postihnutého jedinca deaktivujúcim problémom. EHS nemá jasné diagnostické kritériá a neexistuje 
vedecký základ, ktorý by spájal príznaky EHS s expozíciou EMF. EHS ďalej nie je lekárskou 
diagnózou ani nie je zrejmé, že predstavuje jediný lekársky problém. Liečba postihnutých jedincov by 
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sa mala zameriavať na zdravotné príznaky a klinický obraz, a nie na vnímanú potrebu osoby znižovať 
alebo eliminovať EMP na pracovisku alebo doma.  

Vyžaduje to: 
• lekárske vyšetrenie na identifikáciu a liečbu všetkých špecifických stavov, ktoré môžu byť 

zodpovedné za príznaky, 
• psychologické hodnotenie na identifikáciu alternatívnychpsychiatrických/psychologických 

stavov, ktoré môžu byť zodpovedné za príznaky, 
• hodnotenie pracoviska a domu pre faktory, ktoré by mohli prispieť k prejaveným 

symptómom. Môžu to byť znečistenie vnútorného ovzdušia, nadmerný hluk, zlé osvetlenie 
(blikajúce svetlo) alebo ergonomické faktory. Môže byť vhodné zníženie stresu a ďalšie 
zlepšenia pracovnej situácie (5) 

 
U osôb s EHS s dlhotrvajúcimi príznakmi a ťažkými znevýhodneniami by mala byť terapia 

zameraná hlavne na zníženie symptómov a funkčných znevýhodnení. Toto by sa malo robiť v úzkej 
spolupráci s kvalifikovaným lekárskym špecialistom (na riešenie zdravotných a psychologických 
aspektov symptómov) a hygienikom (na identifikáciu a v prípade potreby na kontrolu faktorov v 
prostredí, o ktorých je známe, že majú nepriaznivé účinky na zdravie. relevantný pre pacienta). 
 

Liečba by sa mala zamerať na nadviazanie efektívneho vzťahu lekár - pacient, pomoc pri vývoji 
stratégií riešenia situácie a povzbudenie pacientov, aby sa vrátili do práce a viedli normálny 
spoločenský život. 
 

Zatiaľ čo niektorí jednotlivci pripisujú vznik idiopatickej environmentálnej neznášanlivosti 
elektromagnetickým poliam, mnohé experimentálne štúdie nenašli žiadne presvedčivé dôkazy 
o fyziologickom vzťahu (14).Niektoré štúdie naznačujú, že určité fyziologické odpovede jednotlivcov 
EHS majú tendenciu byť mimo normálneho rozsahu. Pri klinických skúškach je potrebné sledovať 
najmä hyperreaktivitu v centrálnom nervovom systéme a nerovnováhu v autonómnom nervovom 
systéme a výsledky pre jednotlivcov brať ako vstupné údaje pre možnú liečbu. (5) 

 
Vedci zo 42 krajín v roku 2016 podpísali výzvu, ktorú predložili OSN a WHO, a v ktorej 

žiadali, aby „verejnosť bola v plnej miere informovaná o potenciálnych zdravotných rizikách 
elektromagnetickej energie a poučená o stratégiách znižovania škodlivosti a aby boli lekári poučení o 
biologických účinkoch elektromagnetickej energie a bolo im poskytnuté školenie o liečbe pacientov s 
elektromagnetickou senzitivitou“(6) 

 
V prieskume, ktorý sa uskutočnil v roku 2009 u skupiny japoncov s elektromagnetickou 

hypersenzitivitou a viacnásobnou chemickou citlivosťou (n=75) malo 45% respondentov lekársky 
diagnostikovanú elektromagnetickú hypersenzitivitu a 49% sa považovalo za elektromagneticky 
hypersenzitívnych. Každý druhý respondent mal lekársky diagnostikovanú viacnásobnú chemickú 
citlivosť (49%) a 27% pociťovalo viacnásobnú chemickú citlivosť. Hlavné príznaky súvisiace s 
elektromagnetickou hypersenzitivitou boli únava, bolesti hlavy, problémy s koncentráciou, poruchy 
spánku a závraty. Za najčastejšie zdroje týchto problémov boli považované základňové stanice, 
mobilné telefóny iných osôb, počítače, elektrické vedenie, televízia, vlastný mobilný telefón, verejná 
doprava, bezdrôtové telefóny, klimatizácia a auto. Podozrivými zdrojmi elektromagnetického žiarenia 
spôsobujúce vznik elektromagnetickej hypersenzitivity boli stanice pre mobilné telefóny, PC, 
elektrické domáce spotrebiče, lekárske vybavenie, mobilné telefóny, elektrické vedenia a indukčné 
sporáky (7). 

Carpenter v roku 2015 (8) sledoval skupinu zdravých ľudí, u ktorých sa po krátkom vystavení 
mikrovlnnému žiareniu s vysokou intenzitou vyvinula elektromagnetická hypersenzitivita. Medzi 
typické príznaky EHS patrili napríklad chronické bolesti hlavy, podráždenosť a emocionálna labilita, 
znížené libido a problémy s pamäťou, ktoré u niektorých pacientov trvali roky. Pribúdajú dôkazy o 
tom, že „mikrovlnný syndróm“ alebo „elektro-precitlivenosť“ (EHS) je skutočné ochorenie, ktoré je 
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spôsobené vystavením elektromagnetickým poľom, najmä v mikrovlnnom spektre. Hlásený výskyt 
syndrómu stúpa spolu s rastúcou expozíciou EMP z elektriny, WiFi, mobilných telefónov a veží, 
inteligentných meračov a mnohých ďalších bezdrôtových zariadení. Prečo sú niektorí jedinci citlivejší, 
nie je jasné. Zatiaľ čo väčšina osôb, ktoré hlásia, že majú EHS, nemá v anamnéze akútnu expozíciu, 
nadmerné vystavenie elektromagnetickým poľom môže, aj keď na krátke obdobie, spôsobiť syndróm. 
(8) 

Lekári na základe štúdií posudzujú príčinnú súvislosť medzi expozíciami 
elektromagnetickému žiareniu. Národné a medzinárodné hodnotenia zdravotných rizík však tvrdia, že 
príčinná súvislosť neexistuje, nakoľko provokačné slepé štúdie v kontrolovaných podmienkach účinky 
väčšinou nepreukázali. Tieto kontrolované štúdie však majú závažné nedostatky. K týmto 
nedostatkom patrí jednorazová expozícia a často zanedbávané efekty po expozícii, krátkodobé trvanie 
expozície, predstieraná expozícia často za podmienok, ktoré mohli vyvolať excitáciu u citlivých 
jedincov, časový rámec a nedbalé podmienky časového výskytu symptómov a ich vymiznutia, účasť 
osôb s príznakmi elektromagnetickej hypersenzitivity bez medicínskeho posudku.  
 

Možným mechanizmom vzniku elektromagnetickej precitlivenosti na intracelulárnej a 
extrarcelulárnej úrovni je interakcia prostredníctvom tvorby voľných radikálov alebo oxidačný a 
nitrozačný stres. V mnohých prácach sa ukázalo, že reaktívne formy kyslíka (ROS) sa môžu podieľať 
na reakciách radikálových párov. Radikálové páry sa teda môžu považovať za jeden z mechanizmov 
transdukcie schopnej iniciovať oxidačný stres vyvolaný elektromagnetickým žiarením. Okrem toho sa 
mnohým zmenám, ktoré boli pozorované v bunkách vystavených rádiofrekvenčnému žiareniu, 
zabránilo (predbežnou) liečbou antioxidantmi a zachytávačmi radikálov (10). Aj keď údaje z rôznych 
štúdií by sa mali interpretovať opatrne vzhľadom na rozdiely vo fyzikálnych a biologických 
parametroch, väčšina štúdií preukázala účinky nízkofrekvenčného a rádiofrekvenčného žiarenia na 
oxidačný stres. 

 
Väčšina sporov o príčinách elektromagnetickej precitlivenosti (EHS) a viacnásobnej 

chemickej citlivosti (MCS) spočíva v absencii uznávaných klinických kritérií a objektívnych 
biomarkerov pre všeobecne akceptovanú diagnózu. V štúdii z roku 2015, ktorú uskutočnili Belpomme 
a kol., bolo od roku 2009 vyšetrených 1216 po sebe nasledujúcich prípadov hlásenia EHS a/alebo 
MCS. Údaje sú založené na 727 hodnotiteľných prípadoch z celkového počtu 839 zaradených: 521 
(71,6%) bolo diagnostikovaných s EHS, 52 (7,2%) s MCS a 154 (21,2%) s EHS a MCS. Dvaja z troch 
pacientov s EHS a/alebo MCS boli ženy s priemerným vekom 47 rokov. Keďže sa zdá, že kľúčovým 
procesom vyplývajúcim z elektromagnetického poľa a/alebo chemických účinkov na tkanivá je zápal a 
uvoľňovanie histamínu, je potencionálne hlavným mediátorom zápalu, systematicky bol 
u jednotlivých pacientov meraný histamín v krvi. U takmer 40% došlo k nárastu histaminémie (najmä 
ak boli prítomné oba stavy), čo naznačuje, že u týchto pacientov možno zistiť chronickú zápalovú 
odpoveď. Oxidačný stres je súčasťou zápalu a je kľúčovým prispievateľom k poškodeniu a reakcii. 
Nitrotyrozín, marker produkcie peroxynitritu a otvorenia hematoencefalickej bariéry, sa zvýšil v 28% 
prípadov. Proteín S100B, ďalší z dôležitých markerov otvorenia hematoencefalickej bariéry, sa zvýšil 
o 15%. Cirkulujúce autoprotilátky proti O-myelínu boli zistené u 23% z čoho vyplýva, že EHS a MCS 
môžu byť spojené s autoimunitnou odpoveďou. Potvrdenými pokusmi na zvieratách, ktoré ukazujú 
nárast chaperónových proteínov Hsp27 a/alebo Hsp70 pod vplyvom elektromagnetického žiarenia, 
bolo zistené zvýšenie Hsp27 a/alebo Hsp70 u 33% pacientov. Pretože väčšina pacientov hlásila 
chronickú nespavosť a únavu, bol stanovený 24-hodinový pomer 6-hydroxymelatonín sulfátu v moči 
(6-OHMS)/kreatinín v moči a zistilo sa, že vo všetkých skúmaných prípadoch bol znížený (<0,8). 
Nakoniec, s ohľadom na vlastné hlásené príznaky EHS a MCS, bol zmeraný prietok krvi mozgu v 
časových lalokoch každého prípadu pomocou pulznej mozgovej ultrazvukovej počítačovej 
tomosphygmografie. Obe poruchy boli spojené s hypoperfúziou v kapsulothalamickej oblasti, čo 
poukazuje na fakt, že zápalový proces zahŕňa limbický systém a talamus. Z výsledkov štúdie vyplýva, 
že EHS a MCS môžu byť objektívne charakterizované a bežne diagnostikované komerčne dostupnými 
jednoduchými testami. Prejavy EHS a MCS zahŕňajú zápal súvisiaci s hyperhistaminémiou, 
oxidačným stresom, autoimunitnou odpoveďou, kapsulothalamickouhypoperfúziou a otvorením 
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hematoencefalickej bariéry ako aj deficitom metabolickej dostupnosti melatonínu, čo súvisí s rizikom 
chronického neurodegeneratívneho ochorenia. Spoločný výskyt EHS a MCS naznačuje spoločný 
patologický mechanizmus (11). 
 

Yakymenko a kol. (2015) zhrnuli súčasné dôkazy nasledovne: "Analýza recenzovanej 
vedeckej literatúry, ktorá je k dispozícii v súčasnej dobe, odhaľuje molekulárne účinky vyvolané 
nízkou intenzitou rádiofrekvenčného žiarenia v mastocytoch; to zahŕňa významnú aktiváciu 
kľúčových dráh, generujúcich reaktívne formy kyslíka (ROS), aktiváciu peroxidácie, oxidačné 
poškodenia DNA a zmeny v aktivite antioxidačných enzýmov. To znamená, že v súčasnosti spomedzi 
100 dostupných recenzovaných štúdií, zaoberajúcich sa oxidačnými účinkami nízkej intenzity 
rádiofrekvenčného žiarenia, 93 všeobecne potvrdilo, že rádiofrekvenčné žiarenie indukuje oxidačné 
účinky v biologických systémoch. Široký patogénny potenciál indukovaného ROS a jeho zapojenie v 
bunkových signálnych dráhach vysvetľuje celý rad biologických/zdravotných účinkov nízkej intenzity 
rádiofrekvenčného žiarenia, medzi ktoré patrí aj rakovina a nerakovinové patológie"(12). 
 
Záver 
 

Problematika vplyvu elektromagnetických polí na obyvateľstvo začala byť aktuálna 
v dôsledku výrazného zvýšenia počtu zdrojov elektromagnetického žiarenia, najmä prudkým 
rozvojom telekomunikačných technológií. Napriek podpore, ktorej sa výskumu vplyvu 
elektromagnetických polí na zdravie človeka dostáva zo strany Svetovej zdravotníckej organizácie 
alebo Európskej únie, v súčasnosti nie je možné jednoznačne potvrdiť alebo vyvrátiť škodlivý vplyv 
dlhodobej expozície EMP na ľudský organizmus. Časť štúdií poukazuje na súvis medzi 
elektromagnetickým poľom a vznikom ochorení, ako napr. leukémia a rakovina. Výsledky iných štúdií 
nepreukázali negatívny vplyv elektromagnetických polí na ľudské zdravie v prípade, ak nebudú 
prekročené v súčasnosti platné limity. Vzhľadom k súčasnému stavu je nevyhnutné naďalej venovať 
výskumu vplyvu elektromagnetických polí na ľudský organizmus patričnú a systematickú pozornosť 
a podporovať výskumné aktivity v oblasti účinkov elektromagnetických polí. 
 

Niektorí vedci a klinickí lekári uznávajú fenomén precitlivenosti na elektromagnetické 
žiarenie, ktorý je výsledkom bežných expozícií, ako sú bezdrôtové systémy a elektrické zariadenia v 
domácnosti alebo na pracovisku, na druhej strane iní naznačujú, že elektromagnetická precitlivenosť je 
psychosomatická alebo fiktívna. Rôzne organizácie vrátane Svetovej zdravotníckej organizácie, ako aj 
niektoré štáty skúmajú tento klinický fenomén, aby lepšie vysvetlili rastúcu prevalenciu 
nešpecifických multisystémových symptómov spojených s expozíciou elektromagnetickému žiareniu. 
Okrem súboru fyziologických ťažkostí hlásia pacienti s diagnózou EHS tiež vážne spoločenské a 
osobné problémy, ktoré zhoršujú ich schopnosť normálneho fungovania v spoločnosti (9). 

 
Otázke kauzálnej spojitosti elektromagnetickej hypersenzitivity a expozície 

elektromagnetickým poliam je venovaná pozornosť už dlhé roky. Keďže výskyt bezdrôtových 
telekomunikácií po celom svete sa zvyšuje, zdravotnícki pracovníci čelia výzvam od pacientov, ktorí 
pociťujú príznaky, ktoré môžu byť spojené s vystavením niektorým frekvenciám elektromagnetického 
žiarenia.  

 
Jedinci postihnutí EHS sa pýtajú či môžu byť s vystavením elektromagnetickému poľu 

spojené bolesti hlavy, depresia, letargia, poruchy spánku, ba dokonca aj kŕče a epileptické záchvaty. 
Existuje len málo vedeckých dôkazov na podporu myšlienky elektromagnetickej precitlivenosti. 
Posledné škandinávske štúdie zistili, že jedinci nevykazujú konzistentné reakcie za správne 
kontrolovaných podmienok vystavenia elektromagnetickému poľu. Neexistuje ani žiadny prijatý 
biologický mechanizmus na vysvetlenie precitlivenosti. Výskum v tejto oblasti je zložitý, pretože 
okrem priamych účinkov samotných polí môže byť zapojených mnoho ďalších subjektívnych reakcií. 
Bolo realizovaných viacero klinických a provokačných štúdií ako aj epidemiologické štúdie. Doposiaľ 
sa nepodarilo preukázať, že by v kontrolovaných laboratórnych podmienkach boli osoby s  IEI-EMF 
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schopné rozpoznať, či je alebo nie je prítomné elektromagnetické pole, ktoré by, ako tvrdia, 
spôsobovalo tieto nešpecifické symptómy. Nebol nájdený žiadny biologický mechanizmus, ktorý by 
umožňoval ľudskému organizmu detekovať prítomnosť elektromagnetického poľa. Na základe 
výsledkov rozsiahlych výskumov a metaanalýz možno konštatovať, že existenciu zvýšenej citlivosti 
na EMF sa nepodarilo preukázať. Dôležitúúlohuzohráva hlavne to, aby  osoby s IEI-EMF boli 
presvedčené o tom, že elektromagnetické pole vyvoláva určité symptómy a zároveň aj vedomie toho, 
že sa v takomto poli nachádzajú (nocebo efekt)(13). 

 
Hlavným cieľom medzinárodného projektu WHO v oblasti elektromagnetických polí je 

iniciovať a koordinovať výskum na celom svete s cieľom vytvoriť odôvodnenú reakciu na obavy 
verejnosti. Toto hodnotenie bude spájať výsledky štúdií o celulárnom zdraví, zdraví zvierat a ľudí, aby 
sa umožnilo čo najkomplexnejšie hodnotenie zdravotných rizík. Komplexné hodnotenie rôznych 
relevantných a spoľahlivých štúdií poskytne najspoľahlivejšiu možnú odpoveď na nepriaznivé účinky 
dlhodobého vystavenia slabým elektromagnetickým poliam na zdravie, ak nejaké existujú. 
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