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K oliko sevajo mobilni telefoni?
Vpra{anje postaja vsakdanjih,
saj imajo ‘e vse ve~ vsak dan

h glavi prislonjen mini radijski oddaj-
nik, ki oddaja ione sprejema radijske
signale zaradi 'nujne' komunikacije.
Toda, ali sporo~ila sprejema le tisti, ki
so mu namenjena ali tudi celice, ki so v
neposredni okolici naprave? In kaj taka
sporo~ila, signali, povedo celicam?

^e mobilni telefon postavimo v bli-
‘ino ra~unalni{kega ekrana, vidimo in
sli{imo, da se nekaj dogaja. Prasketanje
in pojavljanje ~rt nam dokazuje, da gre
za relativno velike energije,
za celo vrsto informacij, ki jih
zaznavajo tudi vse ‘ive celice.

Tehni~ni razvoj mobilnih
komunikacij dale~ presega
biolo{ke raziskave njenih u~in-
kov. Glede na to, kateremu
taboru oziroma pla~niku pri-
padajo, znanstveniki poro-
~ajo o vplivu visokofrekven~-
nih elektromagnetnih polj na
okolico in ‘iva bitja.

Neodvisni poskus smo iz-
vedli v organizaciji revije Mi-
steriji. Ra~unalniku smo nalo-
‘ili program, da je klical mo-
bilni telefon v dolo~enih pre-
sledkih in natan~no do~em
~as zazvonil. V laboratoriju
nih~e ni dvignil telefona, po
dolo~enem ~asu zvonjenja je
signal ugasnil in se spet spro-
‘il. Tri dni in tri no~i je zvoni-
lo, vsak dan natanko tri ure.
K mobilnemu telefonu pa smo
postavili vrsto ~ebulic, ki so
srkale povsem ~isto vodo in
poganjale nove korenice. In
potem smo med seboj primer-
jali rast skupine ~ebulic, ki so

rasle dale~ od telefona in rast tistih, na
katere se je telefon naslanjal. Rezultat je
bil grozljiv. Raziskavo ponavljamo, re-
zultate bomo najverjetneje objavili v pri-
hodnji {tevilki Misterijev.

Tak{nih raziskav so po svetu nare-
dili ‘e veliko, vendar na slu‘benih mes-

tih ignorirajo raziskave, ki potrjujejo
nevarnost mobilne telefonije ter dolo-
~ajo dopustne vrednosti, ne da bi pri tem
upo{tevali raziskave.

Na Univerzi v Salzburgu so lanskega
junija razpravljali o mobilni telefoniji.
Na dvodnevnem posvetu so znanstve-
niki ter strokovnjaki s tehni~nega pod-
ro~ja, bioznanosti in medicine, pa tudi
zdravniki, predstavili {tudije in trenut-
no stanje na podro~ju raziskav. Iz vseh
referatov je velo sporo~ilo, da je potreb-
no trenutno izpostavljenost mikrova-
lovnemu sevanju brezpogojno omejiti.

Vendar se bo to spoznanje le
te‘ko uveljavilo. Udele‘enci
konference so napovedali ve-
like te‘ave v zvezi z dolo-
~anjem dopustnih vrednosti
elektromagnetnih polj. S tem
se bosta ukvarjali Mednarod-
na komisija za za{~ito pred
ne-ionizirajo~imi sevanji (IC-
NIRP) in Svetovna zdravstve-
na organizacija (WHO), nju-
nim odlo~itvam pa se bo pod-
redila ve~ina vlad.

Sporo~ilo, ki so ga sprejeli
na konferenci, je jasno: trenut-
no veljavna dopustna vred-
nost je za znanost nesprejem-
ljiva in ne more jam~iti za
za{~ito zdravja.

Dr. Christoph Konig z de-
‘elnega zdravstvenega urada
v Salzburgu, je povedal: “Sve-
tovna zdravstvena organiza-
cija se na izjave ICNIRP-a, ki
ob vsaki priliki zahteva na-
daljnje raziskave, dela slepa
in gluha, uporablja omejene
izjave ali pa dolo~a dopustne
vrednosti na na~ine, ki jih ni
mo‘no ovre~i. Svetovna orga-

Tehni~ni razvoj mobilnih
komunikacij dale~
presega biolo{ke

raziskave njenih u~inkov.

Telefon je vsakih sedem minut pozvonil in zvonil celo minuto.

Dopustna vrednost sevanja ne jamèi za zašèito zdravja
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nizacija bi se morala po-
gosteje korigirati tako pri
nizkofrekven~nih poljih
kot pri dolo~anju dopust-
nih vrednosti {kodljivih
snovi v ozra~ju ter pri
dolo~anju toksikolo{kih
dopustnih vrednosti za
pitno vodo. Znanje se
razvija, zato so korekcije
neizbe‘ne in za‘elene. V
tem smislu zamujamo z
resno in brezpogojno raz-
pravo o ne-termi~nih ozi-
roma biolo{kih delova-
njih visokofrekven~nih
elektromagnetnih polj
na podro~ju nizkih vred-
nosti sevanja.”

Prof. dr. Livio Giuli-
ani z Nacionalnega in{ti-
tuta za varnost pri delu
in prevencijo (ISPEL) v
Rimu, je razlo‘il, zakaj
Italijani ne upo{tevajo
predlogov ICNIRP-a in komisije EU
za dolo~anje dopustnih vrednosti.
Italijani so leta 1999 prepre~ili uved-
bo zakona po priporo~ilu EU. Tako
danes v Italiji veljajo mejne vrednosti
100 mW/m2, medtem ko je priporo~ilo
EU 9000 mW/m2 in je v veljavi v ve~ini
evropskih dr‘av, tudi v Nem~iji. Italija
je priporo~ila znatno ni‘je vrednosti iz
previdnosti, saj u~inki visokofrekven~-
nih elektromagnetnih polj {e niso za-
dovoljivo raziskani. ^eprav je to tudi
smernica EU, je svet EU ni hotel upo-
rabiti v povezavi z mobilno telefonijo.
Razlog, ki ga je za to navedla nem{ka
vlada, je bil ta, da je na~elo previdnosti
uporabno le za okolje, ne pa tudi za
vpra{anje izpostavljenosti prebivalstva.
Februarja 2000 je komisija dr‘avam
~lanicam poslala pismo, v katerem jim
priporo~a, naj na~elo previdnosti odslej
dalje uporabljajo tudi na podro~ju zdra-
vja in dela.

Dr. Neil Cherry z Univerze Lincoln
v Christchurchu (Nova Zelandija) je
prepri~an, da je izjava ICNIRP in WHO,
ki pravi, da zadr‘evanje mejnih dopust-

nih vrednosti nima pomembnih zdrav-
stvenih u~inkov, skregana z zdravo
pametjo. Na osnovi predlo‘enih razi-
skav dr. Cherry sklepa, da mobilni telefo-
ni najverjetneje povzro~ajo resne zdrav-
stvene te‘ave, kot so nevrolo{ke motnje,
tumorji, bolezni srca ter da vplivajo na
delovno sposobnost prizadetega prebi-
valstva.

Ruska dr‘ava financira kar 300 razi-
skovalnih skupin, da preu~ujejo delo-

o fizikalno-kemijskih me-
hanizmih delovanja {ib-
kih polj in sevanja na bi-
osisteme, o vlogi vode
pri odzivanju biosiste-
mov na fizikalne in ke-
mi~ne faktorje nizke in-
tenzitete, o medicinskih
vidikih {ibkih polj in se-
vanj in o humanitarnih
vidikih biosfere. Znanst-
veno sre~anje so organi-
zirali dr‘avna univerza v
St. Petersburgu in usta-
nove Ruske akademije
znanosti: Znanstveni svet
za biolo{ko fiziko, In-
{titut za biokemijsko fizi-
ko, In{titut za biofiziko
celice, In{titut za teoret-
sko in eksperimentalno
fiziko, In{titut za ob~o in
anorgansko kemijo, In-
{titut za mo‘gane ter
INIENKO s sodelova-

njem In{tituta za hitro medicinsko po-
mo~ in Rentgenskoradiolo{kega in-
{tituta ministrstva za zdravje Ruske
federacije.

S kongresa smo povzeli misli iz sklo-
pa predavanj celi~ne kulture kot indi-
katorjih {ibkega sevanja, ki so temelji-
la na spoznanju, da {ibka elektromag-
netna polja ne izpolnjujejo le razli~nih
signalnih funkcij, ki so bistvenega pom-
ena za ‘ive celice, ampak lahko v do-
lo~enih pogojih povzro~ijo nepovratne
spremembe v genetskem materialu.

Raziskovalna ekipa na In{titutu za
citologijo Ruske akademije znanosti v St.
Petersburgu pod vodstvom prof. dr. Ju-
rija Vakhtina je bila prva, ki ji je to us-
pelo dokazati neposredno.

Nepopolnost za{~itnega sistema ge-
noma omogo~a vzgojo celi~nih kultur,
ki selektivno reagirajo na dolo~ene {ibke
elektromagnetne signale. Te kulture se
obna{ajo kot specifi~no programirani
“komandosi”, ki lahko spro`ijo delova-
nje razli~nih genetskih mehanizmov,
med drugim tudi smrt celice. Specializi-

Trenutno veljavna
dopustna vrednost

sevanja je za znanost ne-
sprejemljiva in ne jam~i

za{~ite zdravja.

vanje {ibkih polj in sevanj v biologiji in
medicini. Predstavniki teh raziskovalnih
skupin so se julija lani sestali v St. Pe-
tersburgu na II. mednarodnem kongre-
su z naslovom “[ibka in super{ibka po-
lja in sevanja v biologiji in medicini” in
poro~ali v petih tematskih skupinah in

CELICE RAZUMEJO SIGNALE

Koreninice so ob prenosnem telefonu poganjale veliko bolj klavrno kot pri
kontrolni skupini, ki je bila nekaj metrov pro~.

(Nadaljuje se na 29. strani.)
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rane celi~ne kulture lahko uporabimo
kot nadvse ob~utljive detektorje, saj
omogo~ajo natan~no merjenje biolo{ko
{kodljivih polj in sevanj.

Rezultati raziskav ruskih biologov
pojasnjujejo fenomen elektrosenzibil-
nosti na celi~no-biolo{kem nivoju in
omogo~ajo neposredno dokazovanje
pomembnosti elektromagnetnega se-
vanja.

Ortodoksna diskusija o medicinsko
nesporni fizikalni dopustni vrednosti se-
vanja je od tega trenutka dalje zanimi-
va le {e za zgodovinarje.

Nova spoznanja s podro~ja celi~ne
biologije potrjujejo ‘e ve~krat dokaza-
no morfogenetsko delovanje elektro-
magnetnih polj. Celi~no biolo{kih pro-
cesov ne dolo~ajo le genetske strukture,
ampak jih v veliki meri usmerjajo {ibka
elektromagnetna polja. Elektri~nega
onesna‘enja ne moremo izmeriti s fizi-
kalnimi meritvami. Zunanja elektro-
magnetna polja prodirajo v celi~no-
biolo{ke procese ne glede na stopnjo {ib-
kosti.

Za {kodljive spremljevalne pojave ni
odlo~ujo~a intenzivnost elektromagnet-
nega sevanja, ampak njena informativ-
na celi~no-biolo{ka vsebina. @iva celica

interpretira vsak elektromagnetni signal
kot krmilni signal. ^e je le-ta celi~no-
biolo{ko nesmiseln, ga za{~itni sistem
genoma ignorira. Verjetnost, da pride
do take situacije, pa ni dovolj velika. To
dokazujejo poskusi na elektromagnet-
nih selektivno senzibilnih celi~nih kul-
turah, ki so jih uspe{no izvedli v labo-
ratoriju In{tituta za citologijo Ruske aka-
demije znanosti.

organizmi v toku evolucije razvili mno-
gotere in popolne sisteme, ki {~itijo ge-
nom in procese ustvarjanja genetskih
programov pred {kodljivim delovanjem
naklju~nih nihanj.

Take modele bi lahko izdelali s po-
mo~jo umetne selekcije ob~utljivih in
stabilnih variant. Selekcija bi bila naj-
u~inkovitej{a, ~e bi kot osnovni materi-
al uporabili dovolj velik vzorec popu-
lacije (v fenotipu), ki ga ozna~uje viso-
ka stopnja pojavnosti spontanih mutacij
in epigenetskih sprememb.

Spoznanja, ki so jih dosegli s selekci-
jo celi~nih jeder po sistemu kvantita-
tivnega (poligenetsko pogojenega) oz-
na~evanja, dopu{~ajo hipotezo, da za-
hteva vzgoja jedra rabdomiosarkoma
RA-23 z vtisnjeno senzibilnostjo proti
faktorju A 8 - 12 selekcijskih ciklusov
(pribli‘no leto dni dela). S pomo~jo
selekcije se jedro specificira, t. j. postane
neob~utljivo za delovanje faktorjev A1,
A2 itd.

Na podoben na~in lahko tudi selek-
cioniramo jedra, za katere je zna~ilna
specifi~na senzibilnost napram drugim
faktorjem B,C,D... N.

Vzgoja takih jeder pomeni napredek
na podro~ju raziskovanja biolo{kega
delovanja elektromagnetnih polj, ki
postaja vse bolj dovzetno za aplikacijo
molekularno-biolo{kih metod. Vzgoja
celi~nih jeder omogo~a analizo krivulj
u~inkovitosti razli~nih vrednosti seva-
nja, pa tudi preu~evanje agensov, ki
oja~ujejo delovanje konkretnih polj in se-
vanj.

Selekcija celi~nih jeder s specifi~no
senzibilnostjo proti razli~nim elektro-
magnetnim poljem prav tako omogo~a
razvoj novih metod regulacije aktivnosti
genoma. Zaradi nepopolnosti za{~it-
nega sistema genoma pred {kodljivim
delovanjem naklju~nih sprememb so v
primeru delovanja elektromagnetnih
faktorjev neizbe‘ne neadaptivne spre-
membe aktivnosti genetskega materia-
la. Z drugimi besedami, celico lahko pri-
pravimo do tega, da “razume” govori-
co elektromagnetnega delovanja.

Celice in ve~celi~ni
organizmi so med

evolucijo razvili mnogo-
tere in popolne sisteme, ki
{~itijo genom in procese
ustvarjanja genetskih

programov pred
{kodljivim delovanjem

naklju~nih nihanj.

V naravi ni predmetov, ki bi jih lah-
ko uporabili kot gotove biolo{ke mode-
le za raziskovanje delovanja vsesplo{nih
in fluktuirajo~ih okoljskih faktorjev,
kot so {ibka in super{ibka polja in se-
vanja. Res pa je, da obstojijo razlogi za
predpostavko, da so celice in ve~celi~ni
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Leve {tiri ~ebule so rasle ob mobilnem telefonu, desne pa izven dosega sevanja telefona.

(Nadaljevanje s 24. strani.)




