
Wytyczne na rok 2016 Europejskiej Akademii Medycyny Środowiskowej  

(EUROPAEM) odnośnie zapobiegania, diagnozowania i leczenia problemów 

zdrowotnych i chorób na podłożu pola elektromagnetycznego. 

 

Obecny stan debaty naukowej i politycznej na temat problemów 

zdrowotnych na podłożu pola elektromagnetycznego z medycznego punktu 

widzenia. 

Wstęp  

W ramach Środowiskowego Projektu Obciążenia Chorobami oceniono wpływ 

dziewięciu środowiskowych czynników stresu (benzen, dioksyny zawierające furany 

oraz dioksynopochodne polichlorowanych bifenyli, palenie biernie, formaldehyd, 

ołów, hałas, ozon, pył i radon) na zdrowie mieszkańców sześciu krajów (Belgii, 

Finlandii, Francji, Niemiec, Włoch i Holandii). Wspomniane dziewięć środowiskowych 

czynników stresu było powodem 3%–7% rocznego obciążenia chorobowego w 

wymienionych sześciu krajach Europy. Badania niemieckie wykazały, że wzmogły się 

zaburzenia psychiczne; zwłaszcza wypalenie, jako powód niemożności podjęcia 

pracy, wzrosło siedmiokrotnie między rokiem 2004 a 2011. W Niemczech 42% 

wcześniejszych przejść na emeryturę w roku 2012 wynikało z zaburzeń 

psychicznych, spośród których najczęstsza była depresja. W Niemczech leki 

psychotropowe są trzecim najczęściej przepisywanym lekiem. Spożycie 

metylofenidatu - leku psychotropowego przepisywanego w leczeniu zespołu 

nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), zwłaszcza małym 

dzieciom i młodzieży, wzrosło niepokojąco od początku lat 90-tych. Według statystyk 

Niemieckiego Federalnego Instytutu ds. Leków i Wyrobów Medycznych, liczba 

wystawionych recept wzrosła jeszcze bardziej od roku 2000, przy czym apogeum 

osiągnęła w roku 2012. W 2013 zaobserwowano jedynie nieznaczny spadek liczby 

przepisanych leków. Co ciekawe, gwałtowny wzrost wykorzystania metylofenidatu 

zbiegł się z olbrzymią ekspansją telekomunikacji mobilnej i innych związanych z nią 

technologii, stawiając otwarte pytanie badawcze. W Niemczech w latach 1994-2011 

przypadki niezdolności do pracy i absencji w powodu zaburzeń psychicznych wzrosły 

ponad dwukrotnie. W krajach OECD doszło do ogromnego zróżnicowania w 

przepisywaniu antydepresantów. Trudno wyjaśnić te obserwacje tylko w kategoriach 

statusu społecznego czy standardów terapeutycznych. Zaburzenia funkcjonalne, 

podobnie jak przewlekły proces zapalny i zmiany funkcji neuroprzekaźników, 

spowodowane wpływem środowiska, pozostają niemal niezbadane. Na świecie 

dokonał się stały wzrost alergii/ astmy, gdzie około 30%–40% ludności świata cierpi 

na jedną lub więcej alergii/form astmy. Podejrzewa się, że warunki środowiskowe 

takie jak zwiększona ekspozycja populacji na pola elektromagnetyczne, odgrywają 

przypadkową rolę w problemach zdrowotnych na podłożu pola 

elektromagnetycznego, w tym ekspozycji na promieniowanie związane z 

częstotliwością radiową, wydzielane np. przez telefony bezprzewodowe, stacje 

bazowe telefonów komórkowych i telefony komórkowe (GSM, GPRS, UMTS, LTE), 

zwłaszcza smartfony, karty z danymi do laptopów i notebooków, Internet 

bezprzewodowy (Wi-Fi), bezprzewodowe i przewodowe inteligentne liczniki, ale także 

ekspozycji na pola elektryczne o wyjątkowo niskiej częstotliwości i pól 



magnetycznych, w tym „brudną energię elektryczną”, emitowaną przy zakłóceniach 

w instalacji elektrycznej, sieci elektrycznych, urządzeń elektrycznych i innych. 

Wszystko to stawia nowe wyzwania dla społeczeństwa i społeczności lekarskiej. O ile 

nieznany jest dokładny wpływ mechanizmu biofizycznego i biochemicznego, 

związanego z polem elektromagnetycznym niskiej intensywności, w ostatnich 

dziesięcioleciach dokonał się duży postęp; szereg danych wskazuje, że te 

mechanizmy mogą nakładać się z efektami pola elektromagnetycznego i 

częstotliwości radiowej. W kolejnych częściach artykułu podajemy informacje 

źródłowe na temat ważnych aspektów biologicznych działania pola 

elektromagnetycznego. Jednak artykułu tego nie należy traktować jak pełnego 

przeglądu dostępnych dowodów. Nie zawsze odróżniamy szczegółowo pole 

częstotliwości radiowej od pola skrajnie niskiej częstotliwości z powodu wyżej 

wymienionego nakładania się mechanizmów biologicznych. Należy również 

nadmienić, że bardzo specyficzne warunki ekspozycji mogą wywołać reakcję 

biologiczną u jednej osoby, a u innych już nie. Jednak przypadkowe zgłoszenia 

sugerują, że taka indywidualna wrażliwość lub skłonność rozwija się z czasem,                   

a nietolerancja przejawia się w szeregu warunków ekspozycji. Rośnie liczba chorób 

przewlekłych oraz chorób związanych z symptomami nieswoistymi. Oprócz 

chronicznego stresu w otoczeniu społecznym i środowisku pracy, ekspozycja fizyczna 

i chemiczna w domu, w pracy i w czasie wolnym jest przypadkowa lub wprowadza 

środowiskowe czynniki stresujące, które wymagają uwagi ze strony lekarza 

pierwszego kontaktu oraz innych członków społeczności zajmującej się opieką 

zdrowotną. Na pewno istnieje konieczność brania pod uwagę „nowych ekspozycji” 

takich jak pole elektromagnetyczne: „Nadszedł czas uwzględnienia pola 

elektromagnetycznego, skrajnie niskich częstotliwości i częstotliwości radiowej jako 

czynników zanieczyszczenia środowiska, które należy kontrolować”.  

Ogólnoświatowe stanowiska organizacji w sprawie pola 

elektromagnetycznego  

Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) odnośnie pola elektrycznego i 

magnetycznego skrajnie niskich częstotliwości oraz częstotliwości radiowej opierają 

się na prądach  wywołanych w ciele (skrajnie niskie częstotliwości) oraz efektach 

cieplnych (częstotliwość radiowa). Efekty cieplne określa się jako efekty powstałe                  

w podwyższonych temperaturach na skutek pochłaniania energii 

elektromagnetycznej. Swoiste tempo pochłaniania energii (SAR) określa się jako 

tempo pochłaniania energii elektromagnetycznej w jednostce masy tkanki 

biologicznej. Jest ono proporcjonalne do narastającego wzrostu temperatury w tej 

tkance. O ile faktycznie należy unikać znacznego wzrostu temperatury, gdyż może to 

mieć natychmiastowe, negatywne skutki zdrowotne (obumieranie tkanki, wysiłek 

serca itp.), ekspozycja może nie być  związana z (mierzalnym) wzrostem 

temperatury albo z powodu rozproszenia ciepła, albo ekspozycja jest zbyt mała, by 

przyczynić się do poważnego wydzielania ciepła. Ten drugi typ ekspozycji określa się 

jako nietermiczny. Wykazano efekty biologiczne i zdrowotne na poziomach 

nietermicznych, które były omawiane przez wiele grup badawczych na całym świecie. 

Zalecenia ICNIRP zostały przyjęte przez UE w Rekomendacjach za rok 1999, bez 

uwzględniania efektów długofalowych ani nietermalnych. Jednak należy podkreślić, 

że na międzynarodowej konferencji na temat pola elektromagnetycznego w Londynie 



(2008), prof. Paolo Vecchia, Przewodniczący ICNIRP z lat 2004 - 2012, powiedział, że 

wytyczne dotyczące ekspozycji są “tym, czym nie są”: „Nie są obowiązującymi 

zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa”, „To nie ‘ostatnie słowo’ w tym temacie”                       

i „To nie mur obronny dla przemysłu czy innych”. W przypadku wszystkich opartych 

na częstotliwości radiowej, nietermalnych efektów pola elektromagnetycznego, 

szacunki dotyczące swoistego tempa pochłaniania energii nie są właściwym 

miernikiem ekspozycji, ale raczej intensywności pola albo gęstości mocy. W 

połączeniu z czasem trwania ekspozycji  powinny być używane ze standardami 

bezpieczeństwa. W przeciwieństwie do wytycznych ICNIRP, rosyjskie standardy 

bezpieczeństwa opierają się na nietermalnych efektach częstotliwości radiowej, które 

obliczało kilka instytutów badawczych w dawnym ZSRR przez dziesięciolecia badań 

nad chroniczną ekspozycją na częstotliwość radiową. W przeciwieństwie do centrali 

WHO w Genewie, Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC), agenda WHO 

w Lyonie, zaklasyfikowała pola magnetyczne skrajnie niskiej częstotliwości jako 

potencjalnie rakotwórcze dla ludzi w roku 2002, a promieniowanie związane z 

częstotliwością radiową w roku 2011. Należy zauważyć, że w ciągu ostatnich 20 lat 

naukowcy i lekarze zajmujący się polem elektromagnetycznym opublikowali ponad 

20 dokumentów ze stanowiskami i rezolucjami dotyczącymi pola 

elektromagnetycznego. W sierpniu 2007 i grudniu 2012 roku międzynarodowa grupa 

29 ekspertów o różnych kompetencjach opublikowała dwa przełomowe raporty: 

„Argumenty za biologicznym Standardem Publicznej Ekspozycji na Pola 

Elektromagnetyczne” pod redakcją Cindy Sage i Davida O. Carpentera, w którym 

nawołują do działań prewencyjnych wobec ekspozycji na pole elektromagnetyczne                  

w oparciu o dostępne dowody naukowe. Raporty BioInicjatywy to globalne kamienie 

milowe pod względem ogólnego przeglądu biologicznego działania i wpływu na 

zdrowie promieniowania elektromagnetycznego niskiej częstotliwości oraz wniosków i 

zaleceń udzielonych opinii publicznej. Raport BioInitiative z roku 2012 zawiera sekcje 

poświęcone dowodom na działanie na: ekspresję genów i białek, DNA, funkcję 

odpornościową, neurologię i zachowanie, barierę krew-mózg, guzy mózgu oraz 

schwannomy nerwu przedsionkowo-ślimakowego, białaczkę dziecięcą, melatoninę, 

chorobę Alzheimera, raka piersi, płodność i rozmnażanie się, zaburzenia płodu i 

noworodków, autyzm, zakłócenie przez modulację, terapię medyczną pola 

elektromagnetycznego. Są również sekcje poświęcone: stwierdzeniu problemu, 

istniejącym standardom  ekspozycji społecznej, dowodom nieprzydatności 

standardów, zasadzie ostrożności, globalnym przykładom zdrowia publicznego, 

kluczowym dowodom naukowym i zaleceniom odnośnie zdrowia publicznego oraz 

podsumowaniu i wnioskom. Ponieważ promieniowanie niejonizujące jest zwykle 

pomijane jako czynnik zagrażający zdrowiu, Europejska Agencja Środowiskowa 

porównała ryzyko wynikające z promieniowania niejonizującego takiego jak azbest, 

benzen i tytoń, zalecając pilne wprowadzenie zapobiegawczego podejścia do pola 

elektromagnetycznego. To stanowisko rozstało potwierdzone i rozwinięte w kolejnych 

publikacjach w roku 2011 i 2013. We wrześniu  2008 Parlament Europejski 

nawoływał do rewizji limitów pola elektromagnetycznego, ustalonych w Zaleceniu 

Rady EU z roku 1999, opartych na wytycznych ICNIRP, w odniesieniu do Raportu 

BioInitiative. Stanowisko to zyskało tylko na sile w uchwale Parlamentu 

Europejskiego z kwietnia 2009 roku. Na spotkaniu w listopadzie 2009 roku w Seletun 

w Norwegii, panel naukowy przyjął Uzgodnienie zalecające działania  prewencyjne i 



zapobiegawcze w obliczu istniejących dowodów na potencjalne globalne ryzyko dla 

zdrowia z ekspozycji na pole elektromagnetyczne. Oprócz zaleceń ogólnych i 

konkretnych, np. dotyczących korzystania z telefonów komórkowych i 

bezprzewodowych, panel zaleca limity ekspozycji na pola elektromagnetyczne oraz 

promieniowanie z racji częstotliwości radiowej. Panel stwierdził: „Zalecane tutaj 

limity numeryczne nie biorą jeszcze pod uwagę populacji wrażliwych (nadwrażliwość 

elektromagnetyczna, obniżona odporność, płód, dzieci w wieku rozwoju, osoby 

starsze, osoby zażywające leki itp.). Kolejny margines bezpieczeństwa można zatem 

uzasadnić dalej, poniżej zalecanych tutaj limitów numerycznych dla ekspozycji na 

pole elektromagnetyczne”. 

Od roku 2007 austriackie Ministerstwo Zdrowia zaleca podejmowanie działań  

prewencyjnych poprzez obniżenie poziomu ekspozycji z urządzeń o częstotliwości 

radiowej, co może prowadzić do długotrwałej ludzkiej ekspozycji o czynniku 

przynajmniej 100 poniżej poziomu z wytycznych Komisji Europejskiej oraz poprzez 

określenie zasad dotyczących sposobów zmniejszenia indywidualnej ekspozycji na 

promieniowanie częstotliwości radiowej z telefonów komórkowych. W maju 2011 

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło raport “Potencjalne zagrożenia 

ze strony pól elektromagnetycznych i ich oddziaływanie na środowisko”. 

Zgromadzenie zaleciło wiele środków zaradczych krajom członkowskim Rady Europy 

w celu ochrony ludzi i środowiska, zwłaszcza przed polami elektromagnetycznymi 

wysokich częstotliwości: „Wprowadźcie wszystkie rozsądne środki zmniejszające 

ekspozycję na pola elektromagnetyczne, zwłaszcza na częstotliwości radiowe z 

telefonów komórkowych, a zwłaszcza ekspozycję dzieci i młodzieży, którzy wydają 

się być najbardziej narażone na ryzyko guza mózgu”, lub „Zwróćcie szczególną 

uwagę na osoby wrażliwe ‘elektrycznie’, które cierpią na nietolerancję pól 

elektromagnetycznych i wprowadzajcie szczególne środki ich ochrony, w tym 

stworzenie obszarów pozbawionych fal, nieobjętych siecią bezprzewodową”. Uznając 

fakt, że ekspozycja na pole elektromagnetyczne ma niekorzystny wpływ na 

pacjentów, Amerykańska Akademia Medycyny Środowiskowej (AAMŚ)opublikowała       

w lipcu 2012 zalecenia dotyczące ekspozycji na  pole elektromagnetyczne. AAMŚ 

wezwała lekarzy do brania pod uwagę ekspozycji elektromagnetycznej w 

diagnozowaniu i leczeniu oraz uznania, że ekspozycja elektromagnetyczna „może być 

powodem choroby pacjenta”. Od roku 2014 rząd Belgii zabrania reklamowania 

telefonów komórkowych wśród dzieci poniżej 7 roku życia i wymaga podania 

swoistego tempa pochłaniania energii telefonów komórkowych. Co więcej, w punkcie 

sprzedaży należy umieścić dobrze oznakowane ostrzeżenia instruujące 

użytkowników, by używali słuchawek i minimalizowali ekspozycję. W styczniu 2015 

parlament Francji przyjął ustawę chroniącą ludność przed nadmierną ekspozycją na 

fale elektromagnetyczne. Między innymi wydano zakaz używania Wi-Fi w żłobkach               

w obecności dzieci poniżej 3 roku życia oraz zezwolono na włączanie Wi-Fi w 

szkołach podstawowych w przypadku dzieci do lat 11 tylko w celach dydaktycznych. 

Miejsca publiczne, oferujące Wi-Fi, muszą jasno ogłaszać ten fakt za pomocą 

oznakowania. W punkcie sprzedaży telefonów komórkowych należy jasno pokazać 

wartość swoistego tempa pochłaniania energii. W przyszłości wszystkie reklamy 

telefonii komórkowej będą musiały zawierać zalecenia, jak użytkownicy mogą 

zmniejszyć ekspozycję głowy na częstotliwość radiową, jak na przykład używanie 

słuchawek. Opinia publiczna będzie miała łatwiejszy dostęp do danych na temat 



lokalnej ekspozycji na pole elektromagnetyczne, między innymi dzięki mapom 

krajowych nadajników. Ponadto rząd Francji będzie musiał przedstawiać co roku 

parlamentowi raport  z nadwrażliwości na pole elektromagnetyczne. Do lutego 2016 

roku 220 naukowców z 42 krajów podpisało międzynarodowy Apel, skierowany do 

ONZ i WHO, w którym nawołują do ochrony przed ekspozycją na niejonizujące pole 

elektromagnetyczne. W apelu jest odniesienie do naukowo udowodnionego działania 

na zdrowie oraz nieadekwatnych jak dotąd wytycznych międzynarodowych (ICNIRP)             

i ich wykorzystania przez WHO. Ponadto wystosowano 9 wniosków, w tym 

następujący: „opinia publiczna powinna być w pełni poinformowana o potencjalnym 

ryzyku energii elektromagnetycznej dla zdrowia oraz o strategiach zmniejszania tego 

ryzyka” oraz że „lekarze powinni douczać się na temat biologicznych skutków energii 

elektromagnetycznej i być szkoleni z leczenia pacjentów z wrażliwością 

elektromagnetyczną”. We wrześniu 2015 opublikowano Międzynarodową Naukową 

Deklarację dotyczącą Nadwrażliwości Elektromagnetycznej. Nawołuje się w niej, by 

agencje krajowe i międzynarodowe oraz organizacje uznały nadwrażliwość 

elektromagnetyczną i zespół wielorakiej wrażliwości chemicznej za chorobę i prosi, 

zwłaszcza WHO, o włączenie ich do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób. 

Wystosowana została również prośba do agencji krajowych i międzynarodowych                   

o zastosowanie prostych środków zaradczych, informowanie opinii publicznej oraz 

powoływanie w pełni niezależnych grup ekspertów do oceny ryzyka dla zdrowia                 

w oparciu o naukową obiektywność, o którą obecnie trudno. 

Pole elektromagnetyczne a nowotwór  

Z wyjątkiem kilku dochodzeń w środowisku zawodowym, badania epidemiologiczne 

pola elektromagnetycznego rozpoczęły się w roku 1979, kiedy Wertheimer i Leeper 

opublikowali badania nad związkiem między bliskością tak zwanych słupów 

wysokiego napięcia oraz przewodami „technicznymi” oraz występowaniem 

nowotworów u dzieci (konkretnie białaczki i guzów mózgu). Jednocześnie Robinette                      

i in. badali śmiertelność w kohorcie weteranów Wojny Koreańskiej, którzy pracowali 

na radarach wojskowych (częstotliwość radiowa) na początku lat 50-tych. W obu 

badaniach wykazano zwiększone ryzyko i zapoczątkowano nową erę badań wpływu 

pola elektromagnetycznego na zdrowie. 

Pola magnetyczne skrajnie niskiej częstotliwości  

W kolejnych latach opublikowano szereg  wyników badań nad związkiem między 

białaczką dziecięcą a  polami magnetycznymi skrajnie niskiej częstotliwości. Jednak 

wyniki tych badań wydawały się niekonsekwentne do roku 2000, kiedy 

przeprowadzono dwie zbite w pule analizy, gdzie trudno już było o niekonsekwencję     

i wykazano podwyższenie ryzyka zachorowania na białaczkę przy zwiększonej 

średniej ekspozycji, która była istotna dla poziomów powyżej 0,3 lub 0,4 μT 

względnie dla średnich poniżej 0.1 μT, ale bez wskazania progu. W oparciu o te 

spostrzeżenia Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) sklasyfikowała              

w 2012 roku pola magnetyczne skrajnie niskiej częstotliwości jako Grupę 2B 

(możliwych) karcynogenów. Do tej kategorii należy, m.in., ołów, DDT, opary ze 

spawania oraz tetrachlorometan. Od tego czasu przeprowadzono dodatkowe badania 

epidemiologiczne, w których osiągnięto bardzo podobne wyniki. W jedynym dotąd 

badaniu nad interakcją między genami a środowiskiem w odniesieniu do wysokiej 



częstotliwości radiowej wykazano znaczne polepszenie u dzieci z polimorfizmem oraz 

genem naprawy DNA. W przeglądzie białaczki dziecięcej oraz pola magnetycznego 

skrajnie niskiej częstotliwości Kundi sformułował wniosek, że istnieją wystarczające 

dowody z badań epidemiologicznych na zwiększone ryzyko białaczki dziecięcej po 

ekspozycji na  napięcie pobiercze pola magnetycznego, którego nie można uznać za 

przypadek, stronniczość czy zagmatwanie. A zatem, zgodnie z zasadami IARC, taką 

ekspozycję należało by sklasyfikować Grupę 1 (zdecydowanie) karcinogenne.                         

W raporcie BioInitiative z roku 2012 stwierdzono: „Dzieci po leczeniu białaczki mają 

mniejsze szanse na przeżycie, jeżeli ekspozycja na skrajnie niskie częstotliwości                             

w domu (lub w miejscu odzyskiwania zdrowia) wynosi między 1mG [0,1 μT] a 2 mG 

[0,2 μT] w jednym badaniu, a ponad 3 mG [0,3 μT] w innym”. 

Częstotliwość radiowa  

Zidentyfikowano kilka mechanizmów, które mogą być odpowiedzialne za 

karcinogenne działanie częstotliwości radiowej. Badania epidemiologiczne nad 

częstotliwością radiową przed ogólnym wzrostem ekspozycji na urządzenia 

telekomunikacji komórkowej były bardzo ograniczone. Przeprowadzono tylko kilka 

badań w pobliżu nadajników radiowych, stacji radarowych, przy ekspozycji 

zawodowej oraz u amatorów radia. Po wprowadzeniu telefonii komórkowej liczba 

użytkowników telefonów komórkowych wzrosła gwałtownie. W latach 90-tych 

zalecano wykonanie badań epidemiologicznych z naciskiem na guzy 

wewnątrzczaszkowe. Od pierwszej publikacji w roku 1999 szwedzkiej grupy prof. 

Lennarta Hardella, opublikowano wyniki około 40 badań. Większość tych badań 

skupiała się na guzach mózgu, jednak badano również nowotwory gruczołów 

ślinowych, czerniaka oka, złośliwy nowotwór skóry, guzy komórek nerwowych, raka 

jądra i chłoniaki. Wiele z tych badań jest nierozstrzygające, gdyż ekspozycja była za 

krótka. Jednak w dwóch seriach badań, przeprowadzonych w 13 krajach oraz                         

w szwedzkich badaniach grupy Hardella istniała spora część długotrwałych 

użytkowników telefonów komórkowych, których można było zasadniczo wykorzystać 

do oceny ryzyka. W roku 2011 IARC sklasyfikowało pola elektromagnetyczne                         

o częstotliwości radiowej jako Grupę 2B karcinogenów w oparciu o dowody z badań 

epidemiologicznych oraz eksperymentów na zwierzętach. Od tego czasu dodatkowe 

badania potwierdziły przypuszczenia co do luźnego związku między używaniem 

telefonu komórkowego a rakiem. Hardell i Carlberg doszli do wniosku, że pola 

elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej należy sklasyfikować jako definitywny 

ludzki karcinogen (IARC Grupa 1). Dowody na luźny związek pomiędzy długotrwałym 

użytkowaniem telefonów komórkowych i bezprzewodowych oraz ryzyko glejaka dalej 

wzrosło: w roku 2014 badania Carlberga i Hardella wykazały zdecydowanie 

zmniejszone szanse przetrwania u pacjentów z glejakiem wielopostaciowym 

(gwaździaki stadium IV) i użytkowaniem telefonów bezprzewodowych. W roku 2015, 

inne badanie tych naukowców, włączające okres uśpienia  > 25 lat potwierdziło, że 

inne guzy można również przypisać ekspozycji na pole elektromagnetyczne. 

Obserwowano kobiety, które przez dłuższy czas nosiły telefony komórkowe                        

w biustonoszach, a następnie zachorowały na raka piersi.  

Wiele współczesnych urządzeń emituje pole elektromagnetyczne o różnych 

częstotliwościach na raz. Na przykład telefony komórkowe wytwarzają pole 



elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej, fale bardzo długie oraz skrajnie niskie 

częstotliwości, a także statyczne pole magnetyczne. A zatem ważne jest, by w ocenie 

wpływu na zdrowie brać pod uwagę połączone ekspozycje. 

 

Działanie genotoksyczne  

Działanie genotoksyczne pola elektromagnetycznego, dotyczące uszkodzenia DNA, 

mutacji, struktury chromatyny oraz naprawy DNA były niedawno rozpatrywane przez 

Henry’ego Lai. Ogólnie rzecz biorąc, około połowa dostępnych badań potwierdza 

genotoksyczność. Ewidentnym powodem tej niekonsekwencji jest silne uzależnienie 

od działania pola elektromagnetycznego szeregu parametrów fizycznych i 

biologicznych, które bardzo się różniły w zależności od badania. W ludzkich 

limfocytach stwierdzono indywidualne zróżnicowanie w reakcji chromatynowej na 

skrajnie niskie częstotliwości, co może wskazywać na mocniejszą reakcję w 

komórkach osób z nadwrażliwością elektromagnetyczną. Ta sama grupa badawcza 

przeprowadziła badania porównawcze w kierunku genotoksyczności na komórkach 

osób z nadwrażliwością elektromagnetyczną i starannie dobraną grupą kontrolną. 

Badano reakcję limfocytów na częstotliwość radiową z telefonów komórkowych (915 

MHz) oraz napięcie pobierne pól magnetycznych (50 Hz). Badano białko 53BP1, które 

bierze udział w tworzeniu się ognisk naprawy DNA w miejscu podwójnej helisy. 

Ekspozycja na 915  MHz lub 50 Hz znacząco zagęszczała chromatynę i hamowała 

tworzenie się ognisk naprawy DNA. Spowodowane polem elektromagnetycznym 

reakcje w limfocytach u zdrowych i nadwrażliwych dawców były podobne, ale nie 

identyczne na stres spowodowany szokiem termicznym. Potwierdzono wpływ GSM na 

chromatynę i ogniska naprawy DNA w limfocytach osób z nadwrażliwością 

elektromagnetyczną. Choć zaobserwowano indywidualną zmienność, działanie 

częstotliwości radiowej z telefonów komórkowych mocno zależało od częstotliwości 

nośnika /kanału częstotliwości. Bez względu na rodzaj komórek (ludzkie limfocyty, 

fibroblasty lub komórki macierzyste), działanie 905 MHz/ 74 kanału GSM na ogniska 

naprawy DNA i chromatynę były konsekwentnie niższe w porównaniu z działaniem 

915 MHz/kanału 124 GSM. Dane wskazują również na silniejsze działanie ekspozycji 

na częstotliwość radiową z promieniowania telefonów komórkowych w systemie 

UMTS o częstotliwości 1947.4 MHz. Dane te dostarczyły dowodów, że kanały o różnej 

częstotliwości w różnego rodzaju technologiach komunikacji należy badać oddzielnie. 

O ile wykryto pewne drobne różnice, zaobserwowano bardzo podobne działanie 

skrajnie niskich częstotliwości / częstotliwości radiowej w komórkach osób                            

z nadwrażliwością elektromagnetyczną. Możliwe, że reakcje kompensacyjne na 

bardziej złożonym poziomie organizacji biologicznej takie jak reakcje tkanek, 

organów i systemów organów są mniej wydajne u osób z nadwrażliwością 

elektromagnetyczną, tym samym prowadząc do silniejszego powiązania z reakcją 

tkanek na pole elektromagnetyczne z symptomami nadwrażliwości. 

Neurologiczne działanie pola elektromagnetycznego  

Działania neurologiczne i behawioralne były jednymi z pierwszych tematów badań 

potencjalnie negatywnego wpływu skrajnie niskich częstotliwości oraz pól 

magnetycznych skrajnie niskich częstotliwości. Jeśli chodzi o dowody 



epidemiologiczne, w roku 1965 Haynal i Regli zgłosili około czterokrotnie większą 

powszechność wykonywania zawodu elektrotechnika wśród pacjentów ze 

stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS). W warunkach eksperymentalnych badano 

funkcjonalne, morfologiczne i biochemiczne zmiany na poziomie komórki, tkanki oraz 

organizmu, jak również zmiany behawioralne. Epidemiologia oceniła związek między 

ekspozycją związaną z zawodem i miejscem zamieszkania na pola 

elektromagnetyczne a chorobami neurodegeneracyjnymi i symptomami 

neurologicznymi. Badania wykazały, że pola elektromagnetyczne (częstotliwość 

radiowa i skrajnie niska częstotliwość) mają szkodliwy wpływ na neurony w mózgu  

oraz jego funkcjonowanie. Badania epidemiologiczne również wykazały podwyższone 

ryzyko choroby Alzheimera i demencji z powodu ekspozycji na pola 

elektromagnetyczne, związanej z zawodem i miejscem zamieszkania. 

Trudno jest ocenić neurologiczny wpływ promieniowania częstotliwości radiowej. 

Wczesne badania trudno ocenić, gdyż opisy ekspozycji są często niewystarczające, 

by uzyskać odpowiednie ilości dozymetryczne. Już w roku 1932 Schliephake 

odnotował wpływ, który uznał za nie-termiczny: „Zachodzą zjawiska, do których 

przywykliśmy w przypadku neurastenii: wyraźne zmęczenie w ciągu dnia, a do tego 

niespokojny sen w nocy, na początku dziwne odczucie ciągnięcia na czole i na skórze 

głowy, a następnie bóle głowy, które stają się nie do zniesienia. Dodatkowo 

tendencja do nastrojów depresyjnych i ożywienia”. Takie symptomy, które brzmią 

jak później opisywany zespół choroby mikrofalowej lub fali radiowej, odkryto                      

u sporego procentu narażonych na ekspozycję pracowników w ZSRR, a także osób                 

z nadwrażliwością elektryczną (patrz poniżej). Badania eksperymentalne na ludziach 

były nieliczne przed pojawieniem się telefonii cyfrowej. Od najstarszych badań nad 

aktywnością elektryczną mózgu zebrano sporo dowodów wskazujących drobne 

zmiany w funkcjonowaniu centralnego układu nerwowego po i w trakcie krótkiej 

ekspozycji na różne rodzaje częstotliwości radiowej. Badania eksperymentalne 

skupiały się głównie na wpływie na zakresy elektroencefalografii, potencjały 

wywołane, sen oraz funkcję poznawczą. Kilka badań dotyczyło wpływu na 

metabolizm glukozy oraz regionalny przepływ krwi przez mózg z zastosowaniem 

technologii PET (pozytonowej tomografii emisyjnej). Reakcja centralnego układu 

nerwowego na częstotliwość radiową nie ogranicza się do czasu ekspozycji, ale 

utrzymuje się przez jakiś czas po ekspozycji, co sprawia, że krótkoterminowe 

badania przekrojowe są niewiele mówiące. Miejsce ekspozycji może mieć znaczenie 

w pewnych okolicznościach, jednak często wpływ jest dwustronny po ekspozycji 

jednostronnej, sugerując zaangażowanie struktur podkorowych. Wpływ na sen może 

zależeć od cech indywidualnych, które doprowadziły do wniosku, że niespójne wyniki 

to nie silne dowody przeciwko wpływowi. Pulsująca częstotliwość radiowa jest 

bardziej efektywna od fal ciągłych, jednak istnieją dowody doniosłości cech 

ekspozycji. W roku 2012 zaktualizowano Raport BioInitiative, w którym dowody 

eksperymentalne podsumowano w sposób następujący: „Niemal wszystkie badania 

na zwierzętach wskazują na wpływ, podczas gdy badania na ludziach częściej 

wykazują brak wpływu niż wpływ. Może to wynikać z kilku możliwych czynników:  

(a) ludzie są mniej podatni na promieniowanie częstotliwości radiowej niż gryzonie; 

(b) eksperymenty na ludziach mogą być trudniejsze do przeprowadzenia niż na 

zwierzętach, gdyż łatwiej jest kontrolować zmienne i czynniki mylące                                         



w doświadczeniu na zwierzętach;                                                                                 

(c) W badaniach nad zwierzętami łączny czas ekspozycji zwykle był dłuższy,                               

a badania przeprowadzono po ekspozycji, podczas gdy w badaniach nad ludźmi 

ekspozycja była zwykle jednokrotna, a badania wykonano w czasie ekspozycji. To 

prowadzi do pytania, czy działanie promieniowania częstotliwości radiowej kumuluje 

się. 

Neurologiczny wpływ pól elektromagnetycznych skrajnie niskich 

częstotliwości  

Badania neurofizjologiczne nad polami elektromagnetycznymi skrajnie niskich 

częstotliwości przeprowadzano już w latach 70-tych. Badania tkanki mózgowej 

kurczaków i kotów ujawniły działanie słabych pól elektromagnetycznych skrajnie 

niskich częstotliwości i częstotliwości radiowych, które zależały od intensywności                     

i częstotliwości (tak zwany efekt prześwietlonych okien). W roku 1981 Adey 

zasugerował, że oddziaływanie wynika z podstawowej interakcji pól 

elektromagnetycznych na powierzchni błony komórkowej, powodując kaskadę 

procesów międzykomórkowych. Te wczesne wnioski potwierdzają niedawne badania 

nad różnymi nadajnikami i odbiornikami w mózgu, takimi jak receptory kwasu N-

metylo-D-asparaginowego, dopaminy i serotoniny. W niektórych z nowszych badań 

również wspominano o efekcie prześwietlonych okien. 

Wpływ behawioralny pola elektromagnetycznego skrajnie niskich częstotliwości 

badano na dość wysokim poziomie w latach 70-tych i 80-tych, podczas gdy 

najnowsze badania obejmują ekspozycje niskiego poziomu i wpływ na zachowanie na 

różnych poziomach złożoności. Zalicza się do nich zmiany w aktywności 

lokomotorycznej, poziomie niepokoju oraz zachowanie zbliżone do depresji. 

„Ponieważ obserwowano różne wpływy na zachowanie w różnych warunkach 

ekspozycji, gatunki zwierząt oraz paradygmaty badań oferują najmocniejsze dowody, 

że ekspozycja na pola elektromagnetyczne skrajnie niskich częstotliwości może 

wpływać na układ nerwowy”. Ponadto u ludzi wpływ odnotowano na niskich 

poziomach. 

Choroby neurodegeneracyjne  

Najbardziej powszechną chorobą neurodegeneracyjną jest choroba Alzheimera  - 

przypuszcza się, że na całym świecie jest 45 milionów pacjentów (dane za rok 2015). 

Zaraz po niej jest choroba Parkinsona, choroba Huntingtona, stwardnienie zanikowe 

boczne (ALS) i inne choroby neuronu ruchowego. Jak dotąd nie w pełni rozumiemy  

patofizjologię tych chorób. W wielu z tych chorób pewną rolę odgrywają nietypowe 

zgromadzenia białek, zaburzenia mitochondrialne oraz zaprogramowana śmierć 

komórki; znaleziono tu pewne zmiany genetyczne. Ponieważ niektóre z tych zmian 

mogłyby być następstwem stresu oksydacyjnego, zakłócenie homeostazy wapnia 

oraz zakłócenie ścieżek sygnalizacji wewnątrzkomórkowej, istnieje teoretyczna 

możliwość, że pola elektromagnetyczne można powiązać z ryzykiem tych chorób. Od 

lat 80-tych przeprowadzono ponad 30 badań epidemiologicznych, oceniających 

potencjalny związek między ekspozycją na pola elektromagnetyczne skrajnie niskich 

częstotliwości a chorobami neurodegeneracyjnymi. W ostatnich latach opublikowano 

kilka meta-analiz. Jeśli chodzi o chorobę Parkinsona, istnieje mało dowodów na takie 



powiązanie. Jeśli chodzi o stwardnienie zanikowe boczne, Zhou i in. podsumowują 

wyniki badań następująco: „Choć istnieją potencjalne ograniczenia wynikające                          

z błędu selekcji, złej klasyfikacji ekspozycji, nasze dane sugerują drobne, ale istotne 

zwiększenie ryzyka zachorowania na stwardnienie zanikowe boczne wśród osób 

wykonujących pracę z ekspozycją na pole elektromagnetyczne”. Vergara i in. doszli 

do innego wniosku: „Nasze wyniki nie przemawiają za polami magnetycznymi jako 

wyjaśnieniem zaobserwowanego związku pomiędzy wykonywanym zawodem                        

a chorobami neuronu ruchowego”. Tę rozbieżność  można pogodzić poprzez 

rozróżnienie  pomiędzy różnymi metodami oceny (zapadalność, rozpowszechnienie 

lub śmiertelność) a potencjalnym złym zakwalifikowaniem ze względu na różne 

źródła wykorzystywanych danych nt. ekspozycji. Jeżeli te czynniki weźmie się pod 

uwagę, istnieje konsekwentny związek pomiędzy polami elektromagnetycznymi 

skrajnie niskich częstotliwości z ekspozycją zawodową oraz stwardnieniem 

zanikowym bocznym /chorobami neuronu ruchowego. Istnieje kilka badań 

dotyczących ekspozycji związanej z miejscem zamieszkania, które sugerują 

zwiększone ryzyko po ekspozycji na pole magnetyczne . 

Bariera krew-mózg  

Wszelka wymiana między krwią a mózgiem jest ściśle regulowana przez barierę 

krew-mózg. Bariera krew-mózg zapobiega przechodzeniu różnych cząsteczek z krwi 

do mózgu i odwrotnie. Zwiększenie normalnie niskiej przepuszczalności bariery krew-

mózg dla cząsteczek hydrofilowych i naładowanych jest potencjalnie szkodliwe. O ile 

dane na temat działania skrajnie niskich częstotliwości są bardzo nieliczne, kilka grup 

badało działanie wpływu częstotliwości radiowej na barierę krew-mózg. Mimo że 

niektóre badania nad barierą krew-mózg wskazywały dane negatywne, inne badania 

sugerowały, że częstotliwość radiowa z telefonów komórkowych może wpływać na 

barierę krew-mózg w specyficznych warunkach ekspozycji. Nowsze badania 

wskazujące działanie pola elektromagnetycznego w specyficznych warunkach 

ekspozycji, a nie wykazujące działania na barierę krew-mózg w innych warunkach, 

wspierają tę sugestię.  

Pole elektromagnetyczne a niepłodność i rozmnażanie się  

Rośnie niepłodność i liczba zaburzeń rozmnażania się. W oparciu o raport 

BioInitiative należy wnioskować, że mężczyźni używający telefonu komórkowego, 

palmtopa lub pagera na pasku lub w kieszeni – cierpią na efekty uboczne w postaci 

spadku jakości spermy, motoryki oraz patologii. Korzystanie z telefonów 

komórkowych, ekspozycja na promieniowanie z telefonu komórkowego lub 

przechowywanie telefonu w pobliżu jąder ma wpływ na ilość plemników, żywotność, 

motorykę i strukturę nasienia. Istnieją też badania nad powikłaniami ciąży u kobiet                  

z ekspozycją na pole elektromagnetyczne. Wykazano powiązanie między 

poronieniem a maksymalną wartością. 

Nadwrażliwość elektromagnetyczna  

Coraz większa liczba osób jest narażona na codzienną, nieustanną ekspozycję na 

coraz wyższe poziomy połączenia statyki, skrajnie niskich częstotliwości oraz fal 

bardzo długich (ogólnie rzecz biorąc od 3 kHz do 3 MHz), pola elektrycznego oraz 



magnetycznego i częstotliwości radiowej pól elektromagnetycznych. Taka ekspozycja 

ma różne wzory sygnału, intensywność i zastosowanie techniczne dla różnych 

okresów czasu. Wszystkie te pola podsumowano jako pole elektromagnetyczne, 

potocznie nazywane „elektrosmogiem”. Niektóre historyczne przykłady 

nadwrażliwości elektromagnetycznej pochodzą jeszcze z roku 1932  i podano je                  

w rozdziale „Neurologiczne działanie promieniowania częstotliwości radiowej”.                 

W ankiecie przeprowadzonej w Szwajcarii w roku 2001, skierowanej do osób 

przypisujących konkretne problemy zdrowotne ekspozycji na pole 

elektromagnetyczne,  spośród 394 respondentów 58% cierpiało na problemy lub 

zaburzenia snu, 41% miało bóle głowy, 19% skarżyło się na nerwowość, 18% na 

zmęczenie, a 16% na problemy z koncentracją. Respondenci przypisywali te 

symptomy np. stacjom telefonii komórkowej (74%), telefonom komórkowym (36%), 

telefonom bezprzewodowym (29%) oraz liniom wysokiego napięcia (27%). 2/3 

respondentów podjęło kroki w celu zmniejszenia symptomów – najczęściej unikając 

ekspozycji. W roku 2001 63 osoby, które przypisywały problemy zdrowotne 

ekspozycji środowiskowej, zostały wybrane do programu pilotażowego w Bazylei. 

Interdyscyplinarny zespół ekspertów ocenił indywidualne symptomy. W przypadku 25 

osób z nadwrażliwością elektromagnetyczną zespół ekspertów przyznał, że                           

w przypadku jednej trzeciej pacjentów przynajmniej jeden symptom jest powiązany 

z elektrosmogiem, choć ekspozycja na pole elektromagnetyczne znajdowała się                    

w granicach ustalonych przez Szwajcarię. Uczeni doszli do wniosku, że pacjenci                    

z nadwrażliwością elektromagnetyczną powinni otrzymać pomoc medyczną, 

psychologiczną i środowiskową. Ankieta przeprowadzona wśród Finów, którzy 

określili siebie jako cierpiących na nadwrażliwość elektromagnetyczną, ujawniła, że 

najbardziej powszechne symptomy wiązały się z układem nerwowym: stres (60%), 

zakłócenia snu (59%) i zmęczenie (57%). Źródła najczęściej wymieniane jako 

powody nadwrażliwości elektromagnetycznej to: komputery osobiste (51%)                        

i telefony komórkowe (47%). W przypadku 76% uczestników zmniejszenie lub 

unikanie pól elektromagnetycznych pomogło w pełnym lub częściowym 

wyzdrowieniu. Reprezentatywne badanie telefoniczne (próba = 2048; wiek > 14 lat), 

przeprowadzone w Szwajcarii w roku 2004 wykazało częstotliwość 5% występowania 

symptomów przypisywanych elektrosmogowi, tzw. nadwrażliwości 

elektromagnetycznej. U  107 osób nadwrażliwość elektromagnetyczna przejawiała się 

przede wszystkim problemami ze snem (43%), bólem głowy (34%) i trudnością                           

z koncentracją (10%). Zaledwie 13% zgłosiło się z tym do lekarza rodzinnego. 

Osoby, u których symptomy przypisywane polu elektromagnetycznemu występowały 

wcześniej, odpowiadali, że „wyłączyli źródło” trzy razy częściej niż osoby, które ciągle 

cierpiały na symptomy. 

W ankiecie szwajcarskiej, przeprowadzonej wśród lekarzy pierwszego kontaktu                   

w roku 2005, przynajmniej 2/3 lekarzy przyjęło pacjentów ze względu na symptomy 

przypisywanym polu elektromagnetycznemu. 54% lekarzy oceniło połączenie jako 

możliwe. W innym badaniu ankietowym z roku 2004 szwajcarscy lekarze 

praktykujący diagnostykę komplementarną i narzędzia terapeutyczne donieśli, że 

71% wizyt jest związane z polem elektromagnetycznym. Co ważne, nie tylko 

pacjenci, ale nawet w większym stopniu lekarze podejrzewali możliwy związek 

pomiędzy chorobą a polem elektromagnetycznym. Zmniejszenie lub eliminacja źródeł 

środowiskowych była podstawowym narzędziem terapeutycznym w leczeniu 



symptomów związanych z polem elektromagnetycznym. Badanie ankietowe wśród 

lekarzy austriackich przyniosło podobne rezultaty. W tym badaniu rozbieżność 

pomiędzy opiniami lekarzy a krajową i międzynarodową oceną ryzyka dla zdrowia 

była spora, zważywszy że 96% lekarzy w pewnym stopniu wierzyło lub było 

całkowicie przekonanych o ważnej dla zdrowia roli środowiskowych pól 

elektromagnetycznych. W badaniu przeprowadzonym w roku 2009 na japońskiej 

grupie osób z nadwrażliwością elektromagnetyczną i zespołem wielorakiej 

wrażliwości chemicznej, 45% respondentów miało nadwrażliwość 

elektromagnetyczną zdiagnozowaną medycznie, a 49% uznała, że ma nadwrażliwość 

elektromagnetyczną. Co drugi respondent miał medycznie zdiagnozowany zespół 

wielorakiej wrażliwości chemicznej (49%), a 27% samo zdiagnozowało chorobę. 

Podstawowe symptomy nadwrażliwości elektromagnetycznej to zmęczenie, ból 

głowy, problemy z koncentracją, zaburzenia snu i zawroty głowy. Najczęstsze 

przypadki dotyczyły stacji nadawczych, telefonów komórkowych innych osób, 

komputerów, linii elektrycznych, telewizji, własnego telefonu komórkowego, 

transportu publicznego, telefonów bezprzewodowych, klimatyzacji i samochodu. 

Podejrzewane źródła nadwrażliwości elektromagnetycznej to: stacje nadawcze 

telefonii komórkowej, komputery, elektryczny sprzęt domowy, sprzęt medyczny, 

telefony komórkowe, linie elektryczne, indukcyjne kuchenki elektryczne. W roku 

2010 Khurana i in. ogłosili, że w 8 na 10 badań epidemiologicznych, oceniających 

wpływ na zdrowie stacji nadawczych telefonii komórkowej, stwierdzono większe 

rozpowszechnienie niekorzystnych systemów neuro-behawioralnych lub raka                        

w populacjach mieszkających w odległości 500 m od stacji nadawczych. W żadnym                

z badań nie wykazano poziomów ekspozycji powyżej akceptowanych 

międzynarodowych wytycznych, sugerując, że bieżące wytyczne mogą być 

nieadekwatne w obronie zdrowa ludzkiego. Carpenter opisał w roku 2015 grupę 

zdrowych osób, u których rozminęła się nadwrażliwość elektromagnetyczna po 

krótkiej, ale intensywnej ekspozycji na promieniowanie mikrofalowe. Jako typowe 

symptomy podawano na przykład chroniczne bóle głowy, rozdrażnienie oraz huśtawki 

nastroju, zmniejszone libido oraz problemy z pamięcią, które u niektórych pacjentów 

trwały latami. Hedendahl i in. opisali dwóch 15-latków i 47-letnią nauczycielkę, 

którzy doświadczyli wpływu na zdrowie w postaci bólów głowy, trudności                             

z koncentracją, częstoskurczu, słabej pamięci czy zawrotów głowy po ekspozycji na 

Wi-Fi w szkole. Ten przykład wymieniono w celu wyraźnego wskazania na 

potencjalny wpływ na zdrowie zwiększonej ekspozycji częstotliwości radiowej 

uczniów i nauczycielki na Wi-Fi. A zatem pytanie, czy nadwrażliwość 

elektromagnetyczna jest luźno powiązana z ekspozycją na pole elektromagnetyczne  

rozpoczyna kontrowersyjną dyskusję. Z drugiej strony lekarze oceniają luźny związek 

pomiędzy ekspozycją na pole elektromagnetyczne jako możliwy w oparciu o raporty 

z przypadków. Z drugiej strony, z narodowej i międzynarodowej oceny ryzyka dla 

zdrowia wynika przede wszystkim, że brak takiego luźnego związku, ponieważ 

badania prowokowane w kontrolowanych warunkach zwykle nie dawały efektów. 

Jednak badania te miały poważne niedociągnięcia, które trzeba poruszyć: sekwencje 

warunków ekspozycji były często graniczne, zaniedbując następstwa ekspozycji; czas 

trwania ekspozycji oraz zbadany wpływ były krótkoterminowe; ekspozycji często 

towarzyszyły warunki, które mogły sprowokować pobudzenie u wrażliwych osób; nie 

dokonano medycznej oceny czasowych warunków występowania i zanikania 



symptomów ani rekrutacji osób z nadwrażliwością elektromagnetyczną. Światowa 

Organizacja Zdrowia nie uważa nadwrażliwości elektromagnetycznej za diagnozę                  

i zaleca lekarzom, by leczenie pacjentów skupiało się na symptomach zdrowotnych 

oraz obrazie klinicznym, a nie na subiektywnych potrzebach pacjentów, dotyczących 

zmniejszania lub eliminowania pola elektromagnetycznego w miejscu pracy lub                     

w domu. W oparciu o istniejące dowody oraz wiedzę praktyczną,  ten pogląd nie 

bierze pod uwagę podejścia luźnego. Artykuł „Nadwrażliwość elektromagnetyczna: 

fakt czy fikcja” Genuisa i Lippa przedstawia pouczający przegląd badań z ostatniej 

dekady, dotyczących nadwrażliwości elektromagnetycznej, w tym historyczne 

kamienie milowe, przeglądy, patogenezę, markery biochemiczne, zarządzanie terapią 

oraz debatę na temat zasadności nadwrażliwości elektromagnetycznej. W próbkach 

skóry osób z nadwrażliwością elektryczną odkryto ogromny wzrost komórek 

tucznych. Z tego i innych, wcześniejszych badań, gdy nadwrażliwość 

elektromagnetyczna objawiała się często w czasie ekspozycji na pola 

elektromagnetyczne z monitorów kineskopowych, stało się jasne, że liczba komórek 

tucznych w górnych warstwach skóry jest większa w grupie z nadwrażliwością 

elektromagnetyczną. Ponadto w grupie z nadwrażliwością elektromagnetyczną 

pojawił się inny wzór komórek tucznych. Na koniec - w grupie z nadwrażliwością 

elektromagnetyczną granulki cytoplazmy były gęściej rozłożone i bardziej zabarwione 

niż w grupie kontrolnej, a rozmiar przenikających komórek tucznych ogólnie był 

również większy w grupie z nadwrażliwością elektromagnetyczną. Warto nadmienić, 

że wzrost podobnego rodzaju wykazano później w sytuacji eksperymentalnej, 

zatrudniając zdrowych ochotników do pracy przed monitorami, w tym zwykłymi 

domowymi telewizorami. Francuska grupa badawcza badała od roku 2009 zgłaszane 

przez pacjentów przypadki nadwrażliwości elektromagnetycznej i/lub zespołu 

wielorakiej wrażliwości chemicznej celem ustalenia obiektywnych kryteriów 

diagnostycznych oraz wyjaśnienia aspektów patofizjologicznych tych dwóch 

zaburzeń. W oparciu o 727 możliwych do oceny przypadków wykazano szereg 

nowych i ważnych spostrzeżeń, takich jak:  

(a) żaden dotąd zidentyfikowany w badaniu marker biologiczny nie jest swoisty w 

odniesieniu do nadwrażliwości elektromagnetycznej ani zespołu wielorakiej 

wrażliwości chemicznej;                                                                                                 

(b) poziom kilku markerów biologicznych takich jak histamina, nitrotyrozyna oraz 

przeciwciała podwyższył się. Zmniejszył się stosunek melatoniny/kreatyniny w moczu 

zbieranym przez 24 h;                                                                                                                                             

(c) nadwrażliwość elektromagnetyczna oraz zespół wielorakiej wrażliwości 

chemicznej są prawdziwymi tworami somatyczno- patologicznymi;                                          

(d) pod wpływem pól elektromagnetycznych i/lub substancji chemicznych może dojść 

do wstrząsu mózgu/zapalenia nerwów w wyniku niedotlenienia;                                                          

(e) pacjenci z nadwrażliwością elektromagnetyczną i/lub zespołem wielorakiej 

wrażliwości chemicznej mogą być potencjalnie narażeni na chroniczne choroby 

neurodegeneracyjne i nowotwory. 

Podczas gdy w badaniu Regel’a i in. z 2006 roku nie opisano żadnego wpływu 

ekspozycji, w dwóch badaniach prowokacyjnych nad ekspozycją osób „wrażliwych 

elektrycznie” oraz pozostałych uczestników na sygnały ze stacji telefonii komórkowej 

(GSM, UMTS lub obie) stwierdzono poważne pogorszenie samopoczucia po ekspozycji 



na UMTS u osób zdradzających wrażliwość. Większość tzw. badań prowokacyjnych 

nad nadwrażliwością elektromagnetyczna nie wykazało żadnego działania. Jednak 

wszystkie te badania brały pod uwagę bardzo ograniczoną liczbę warunków 

ekspozycji, a większość miała słabe punkty metodologiczne. Biorąc pod uwagę silną 

zależność działania pola elektromagnetycznego na różne zmienne fizyczne                            

i biologiczne, trudno jest naukowo zinterpretować dostępne badania prowokacyjne                            

i w sumie nie nadają się one do obalenia przyczynowości. Istnieje coraz więcej 

dowodów w literaturze naukowej  na różne subiektywne i obiektywne zmiany 

fizjologiczne, np. zmienność rytmu zatokowego u niektórych osób z nadwrażliwością 

elektromagnetyczną. Twierdzili oni, że odczuwali objawy po ekspozycji na pewne 

częstotliwości radiowe jak DECT czy Wi-Fi. Analiza danych dostępnych na temat 

ekspozycji osób mieszkających w pobliżu stacji telefonii komórkowej jest jasnym 

wskazaniem na niekorzystne działanie na zdrowie takie jak zmęczenie, depresja, 

problemy z koncentracją, bóle głowy, zawroty głowy itp. Ekspozycje na pole 

elektromagnetyczne w miejscu zamieszkania w zasięgu częstotliwości fal bardzo 

długich wynikają często z „brudnej energii” /”brudnej elektryczności” powstającej                  

z napięcia i/lub zaburzeń przepływu prądu z różnych źródeł takich jak urządzenia 

elektroniczne: telewizory, monitory, komputery, napęd, przemienniki, ściemniacze, 

świetlówki kompaktowe, urządzenia kontrolujące kąt fazowy oraz iskrzące i tworzące 

łuk przy w(y)łączaniu oraz pochodzące z silników elektrycznych ze szczotkami. Fale 

kHz / zjawiska przejściowe przemieszczają się po kablach elektrycznych i systemach 

uziemienia, tworząc pola elektryczne i/ lub magnetyczne, co prowadzi do ekspozycji 

osób znajdujących się w pobliżu. Dowody epidemiologiczne łączą brudną energię                    

z większością chorób cywilizacyjnych, w tym z rakiem, chorobą układu krążenia, 

cukrzycą, samobójstwem oraz ADHD. O ile zależność od wpływu skrajnie niskich 

częstotliwości na lokalne pole magnetyczne była przedstawiana  przez wiele grup 

badawczych, istnieje też kilka badań sugerujących, że wpływ częstotliwości radiowej 

również zależy od drobnych zmian w lokalnym statycznym polu magnetycznym. 

Stwierdzono, że drobne zmiany w lokalnym statycznym polu magnetycznym                            

w przedziale 10 μT, które zwykle obserwuje się w biurach i domach w związku                            

z przedmiotami ferromagnetycznymi, powodują skutki biologiczne, odpowiadające 

przewidywaniom wynikającym z mechanizmu zakłóceń spowodowanych jonem. We 

Francji pierwsza strefa z niskim polem elektromagnetycznym powstała w Drôme                      

w 2009 roku. W Austrii na rok 2015 zaplanowano wybudowanie domu 

wielorodzinnego, zaprojektowanego przez zespół architektów, biologów i lekarzy 

medycyny środowiskowej w celu zapewnienia zrównoważonego otoczenia do życia. 

Zarówno środowisko zewnętrzne jak i wewnętrzne zostały starannie dobrane                             

i zaprojektowane tak, by spełnić wymogi niskiego pola elektromagnetycznego. 

Realizacja tego typu projektów w dużej mierze zależy od zrozumienia, wiedzy                       

i tolerancji ze strony członków danej społeczności. 

Możliwy mechanizm nadwrażliwości elektromagnetycznej  

W oparciu o literaturę naukową na temat interakcji pola elektromagnetycznego z 

systemami biologicznymi, możliwych jest kilka mechanizmów interakcji. Na przykład 

mechanizm możliwy na poziomie wewnątrzkomórkowym i międzykomórkowym to 

interakcja poprzez tworzenie się wolnych rodników lub stresu oksydacyjnego                              

i reaktywnych form azotu. Wykazano wielokrotnie, że reaktywne formy tlenu mogą 



mieć udział w reakcjach par rodników. Zatem pary rodników można uznać za jeden        

z mechanizmów transdukcji zdolnej do inicjowania pola elektromagnetycznego,                     

a właściwie stresu oksydacyjnego. Co więcej, wielu zmianom obserwowanym                          

w komórkach wystawionych na częstotliwość radiową zapobieżono dzięki kuracji 

antyoksydantami i przeciwutleniaczami. O ile dane z różnych badań należy 

interpretować ostrożnie, mając na względzie zmiany w parametrach fizycznych                         

i biologicznych, większość badań wykazała wpływ skrajnie niskich częstotliwości oraz 

częstotliwości radiowej na stres oksydacyjny. 

W monografii Międzynarodowej Agencja Badań nad Rakiem napisano: “Nawet drobna 

zmiana w stężeniu rodników może mieć wpływ na wiele funkcji biologicznych”. 

Yakymenko i in. podsumowali dotychczasowe dowody: „Analiza dostępnej literatury 

naukowej wskazuje na działanie molekularne, spowodowane niską częstotliwością 

radiową w żywych komórkach; dotyczy to sporej aktywacji kluczowych ścieżek,                   

w wyniku których powstają reaktywne formy tlenu, aktywizuje się peroksydacja, 

oksydacyjne uszkodzenie DNA oraz zmiany w aktywności enzymów 

antyoksydacyjnych. Wskazuje to, że na 100 dostępnych badań dotyczących 

oksydacyjnego wpływu mniej intensywnej częstotliwości radiowej, 93 potwierdziły, że 

częstotliwość radiowa wywołuje działanie oksydacyjne w systemach biologicznych. 

Duży potencjał patogenny wywołanej reaktywnej formy tlenu i jej udział w ścieżkach 

sygnalizacji komórkowej wyjaśnia szereg oddziaływań biologicznych/zdrowotnych 

mniej intensywnej częstotliwości radiowej, w tym zarówno patologie nowotworowe 

jak i nie-nowotworowe”.  

Nadtlenoazot jest zdecydowanie najbardziej szkodliwą cząsteczką, występującą  

podczas metabolizmu w ludzkim ciele. Choć nie jest to wolny rodnik, nadtlenoazot 

jest dużo bardziej reaktywny niż jego pokrewne cząsteczki NO i O2. Okres półtrwania 

nadtlenoazotu jest względnie długi (10–20 ms), wystarczy to na przejście przez 

błony biologiczne i na znaczące interakcje z najbardziej krytycznymi biocząsteczkami 

i strukturami (błony komórkowe, DNA jądrowy, DNA mitochondrialny, organelle 

komórkowe) oraz szereg podstawowych procesów metabolicznych. Podwyższony 

poziom tlenku azotu, tworzenie się nadtlenoazotu oraz spowodowanie stresu 

oksydacyjnego można wiązać z chronicznym stanem zapalnym, uszkodzeniem funkcji 

i struktury mitochondrialnej oraz utratą energii, poprzez zmniejszenie poziomu 

adenozyno-5′-trifosforanu (ATP). Znaczny wzrost 3-nitrotyrozyny zaobserwowano                    

w wątrobie szczurów wystawionych na skrajnie niskie częstotliwości, co sugeruje 

zgubny wpływ na białka komórkowe w wyniku możliwości tworzenia się 

nadtlenoazotu. Jego poziom okazał się podwyższony ( > 0.9 μg/mL) u 30% spośród 

259 osób badanych pod kątem nadwrażliwości elektromagnetycznej. 

Badania De Luca i in. z roku 2014 na 153 osobach z nadwrażliwością 

elektromagnetyczną i 132 zdrowych osobach wykazało metaboliczne zmiany pro-

utleniające/pro-zapalne przy nadwrażliwości elektromagnetycznej, takie jak 

zwiększona aktywność S-transferazy glutationowej erytrocytów, zmniejszona 

aktywność glutationu i zwiększona peroksydaza glutationowa erytrocytów. Znaczenie 

adenozyno-5′-trifosforanu wykazano w przypadku  zespołu chronicznego zmęczenia 

oraz kontroli stresu. Pacjenci opisują te same symptomy jak przy chronicznych 

chorobach wielonarządowych. Wskazywałoby to na podobieństwa w mechanizmach 



patologicznych. Podobne zaburzenia w ekspresji neuroprzekaźników opisano                            

u pacjentów zarówno z chroniczną ekspozycją na pole elektromagnetyczne jak                             

i  chronicznymi chorobami wielonarządowymi. W badaniu zaproponowano 

prześledzenie możliwego związku między częstotliwością radiową a ekspozycją                        

i spójnością otoczki mielinowej za pomocą klasycznych markerów 

immunohistochemicznych, odpowiednio dla zdrowej i zdegenerowanej otoczki 

mielinowej  i dla komórek Schwanna w ogóle. Objawy zespołu chronicznego 

zmęczenia, fibromialgii, zespołu wielorakiej wrażliwości chemicznej, zespołu stresu 

pourazowego oraz syndromu wojny w Zatoce są niemal takie same. Tymczasem 

podsumowano je jako chroniczne choroby wielonarządowe. W nich wszystkich 

wykazano różne zaburzenia cyklów funkcjonowania. Zalecamy klasyfikowanie 

nadwrażliwości elektromagnetycznej jako część chronicznych chorób 

wielonarządowych, nie zapominając jednak, że przyczyną może być środowisko. 

Inne choroby wymagające uwagi w kontekście pola elektromagnetycznego  

W oparciu o interakcje między ekspozycją na pole elektromagnetyczne i reakcjami 

biologicznymi, które prowadzą na przykład do zakłócenia homeostazy oksydacyjnej 

/nitrozacyjnej, możliwe są, a nawet spodziewane, różne choroby. W 2008 r. Havas 

napisał: „Przemijające pola elektromagnetyczne (brudna elektryczność) mogą 

przyczyniać się do podniesionego poziomu cukru wśród osób cierpiących na cukrzycę 

lub nią zagrożonych. Obserwacja poziomów glukozy w osoczu u osób cierpiących na 

cukrzycę Typu 1 i Typu 2 wykazuje, że zareagowali oni bezpośrednio na ilość brudnej 

energii w otoczeniu. W czystym środowisku elektromagnetycznym osoby z cukrzycą 

Typu 1 wymagają mniej insuliny, a z cukrzycą Typu 2 mają niższy poziom glukozy                 

w osoczu. Brudna energia, generowana przez sprzęt elektroniczny i urządzenia 

bezprzewodowe, jest wszędzie. Ćwiczenie na bieżni, które wytwarza brudną energię, 

zwiększa glukozę w osoczu. Te wnioski mogą tłumaczyć, dlaczego słabi cukrzycy 

mają problemy z regulacją poziomu cukru we krwi. W oparciu o wyliczenia osób 

cierpiących na symptomy nadwrażliwości elektrycznej (3%–35%), może to dotyczyć 

aż 5–60 milionów cukrzyków na całym świecie”. Jeśli chodzi o ekspozycję płodu                      

i dzieci na wczesnym etapie życia na pole elektromagnetyczne, Sage wskazał                          

w 2012, że: „Ekspozycja płodu i dzieci na wczesnym etapie życia na promieniowanie 

z telefonów komórkowych i technologii bezprzewodowych może ogólnie tworzyć 

ryzyko nadwrażliwości, zaburzeń uczenia się i problemów behawioralnych w szkole”               

i „U tych populacji potrzebny jest zdrowy rozsądek, by ograniczyć zarówno pole 

elektromagnetyczne skrajnie niskich częstotliwości jak i pole elektromagnetyczne 

częstotliwości radiowej, zwłaszcza w związku z ekspozycją dającą się uniknąć, jak 

inkubatory, które można zmodyfikować i gdzie łatwo jest edukować ciężarne na 

temat wpływu laptopów, telefonów komórkowych i innych źródeł pól 

elektromagnetycznych skrajnie niskich częstotliwości oraz pól elektromagnetycznych 

częstotliwości radiowej”. W przeglądzie z 2013 roku Herbert i Sage opisali spore 

podobieństwa pomiędzy zjawiskami patofizjologicznymi, występującymi w autyzmie 

oraz wpływ fizjologiczny pola magnetycznego skrajnie niskich częstotliwości 

/częstotliwości radiowej takie jak stres oksydacyjny, szkody wyrządzone przez wolne 

rodniki, błony wielofunkcyjne, zaburzenia mitochondrialne, kwestie zapalne, 

zakłócenia neuropatologiczne i rozregulowanie elektrofizjologiczne, stres komórkowy 

i niedobór przeciwutleniaczy takich jak glutation. W badaniu 6-letnim monitorowano 



poziomy niektórych hormonów krwi u ochotników. Korzystanie z telefonu 

komórkowego oraz bliskie sąsiedztwo stacji telefonii komórkowej kojarzono                             

z mniejszym poziomem testosteronu u dorosłych oraz wzrostem kortykotropiny, 

kortyzolu, poziomu trijodotyronina i hormonów tarczycy u mężczyzn i kobiet.  

Zalecane działania 

Europejska Akademia Medycyny Środowiskowej  opracowała wytyczne dla diagnozy 

różnicującej i potencjalnego leczenia problemów zdrowotnych, wynikających z pola 

elektromagnetycznego, w celu poprawy/przywrócenia zdrowia i zaproponowania 

strategii prewencyjnych. Zalecenia te są opisane poniżej. Są to zalecenia wstępne i w 

dużej mierze – mimo że odnoszą się do całości dowodów związanych                                    

z doświadczeniem zespołu – nie mogą być w każdym szczególe uznane za opierające 

się na dowodach. 

Dowody strategii leczenia chorób na tle pola elektromagnetycznego, w tym 

nadwrażliwości elektromagnetycznej.  

Tylko kilka badań ocenia podejście terapeutyczne do nadwrażliwości 

elektromagnetycznej. Interdyscyplinarny projekt oceniający nadwrażliwość 

elektromagnetyczną, przeprowadzony w 2001 roku w Szwajcarii wykazał, że 45% 

osób z nadwrażliwością elektromagnetyczną odniosło korzyść z porady, np. 

zmieniając sypialnię. W roku 2005 ankietowani szwajcarscy lekarze pracujący                           

z komplementarnymi narzędziami terapeutycznymi wskazali, że 2/3 z nich wybrało 

redukcję ekspozycji jako podstawowe działanie, podczas gdy terapie 

komplementarne były wybierane tylko jako uzupełnienie. Od roku 2008 Szwajcarskie 

Stowarzyszenie Lekarzy dla Środowiska prowadzi działalność doradczą dla pacjentów 

z nadwrażliwością elektromagnetyczną. W razie potrzeby odbywają się konsultacje                    

z ekspertami od środowiska i odbywają się wizyty domowe. Celem oceny jest 

wykrycie lub wykluczenie powszechnych chorób oraz analiza wpływu podejrzanych 

obciążeń środowiskowych w celu opracowania indywidualnego podejścia 

terapeutycznego.  

W pierwszym roku projekt został oceniony naukowo. W ankiecie rok po poradzie 

70% osób zalecało interdyscyplinarne porady, a 32% z nich uznało porady za bardzo 

pomocne. W Finlandii psychoterapiię uznaje się za oficjalnie zalecaną terapię 

nadwrażliwości elektromagnetycznej. Według 76% 157 fińskich respondentów, 

zmniejszenie lub unikanie pola elektromagnetycznego pomogło w częściowym lub 

pełnym wyzdrowieniu. Podano najlepsze leczenie nadwrażliwości 

elektromagnetycznej według efektów ważonych: zmiana diety (69,4%), suplementy 

diety (67,8%) oraz więcej ćwiczeń fizycznych (61,6%). Oficjalne zalecenia 

terapeutyczne takie jak psychoterapia (2,6%) nie okazały się specjalnie pomocne,                   

a farmakologia wręcz szkodliwa (–4.2%). Unikanie promieniowania  i pól 

elektromagnetycznych efektywnie wyeliminowało lub złagodziło objawy u osób                         

z nadwrażliwością elektromagnetyczną.  

Reakcja lekarzy na wyniki badań 

W przypadkach nieswoistych problemów zdrowotnych, w przypadku których trudno 

znaleźć wyraźny powód (oprócz innych czynników takich jak chemikalia, metale 



niefizjologiczne, pleśnie), ekspozycja na pole elektromagnetyczne powinna być brana 

pod uwagę jako potencjalny powód lub kofaktor, zwłaszcza jeżeli dana osoba tak 

domniemywa. Centralne podejście w przypadku powierzchownego przypisywania 

symptomów to ocena zmian problemów zdrowotnych w zależności od czasu, miejsca 

i indywidualnej podatności, co ma szczególne znaczenie w przypadkach 

środowiskowych takich jak ekspozycja na pole elektromagnetyczne. Biorąc pod 

uwagę takie zaburzenia jak męska niepłodność, poronienia, choroba Alzheimera, 

stwardnienie zanikowe boczne, fluktuacje poziomu cukru, cukrzyca, nowotwór, 

hiperaktywność, problemy z uczeniem się i problemy behawioralne w szkole, należało 

by rozważyć możliwe połączenie z ekspozycją na pole elektromagnetyczne. Niektóre 

osoby z nadwrażliwością elektromagnetyczną mogą mieć źle postawioną diagnozę – 

stwardnienie rozsiane (MS), gdyż wiele symptomów jest podobnych. W ten sposób 

można zmienić przebieg choroby. 

Jak postępować w przypadku podejrzenia, że problemy zdrowotne są 

związane z polem elektromagnetycznym  

Zalecane podejście do diagnozowania i leczenia ma służyć jako pomoc i powinno 

oczywiście być modyfikowane, by sprostać potrzebom każdego, indywidualnego 

przypadku.  

1. Historia problemów zdrowotnych i ekspozycji na pole elektromagnetyczne.  

2. Badanie lekarskie i wnioski.  

3. Pomiar ekspozycji pola elektromagnetycznego.  

4. Zmniejszenie i zapobieganie ekspozycji na pole elektromagnetyczne.  

5. Diagnoza.  

6. Leczenie pacjenta, włączając otoczenie  

Historia problemów zdrowotnych i ekspozycji na pole elektromagnetyczne  

W celu przedstawienia późniejszych wniosków w szerszym kontekście, potrzebna jest 

ogólna historia medyczna. Część tej historii powinna zawierać:  

– uraz elektryczny: wielokrotnie szoki, porażenie prądem, porażenie błyskawicą;  

– uraz chemiczny: ekspozycja na pestycydy, metale, chlorowcopochodne 

węglowodorów (polichlorowane bifenyle, DDT itp.) 

– uraz biologiczny w formie dużego ładunku pasożytów, zakażeń grzybiczych, infekcji 

wirusowych itp.  

– uraz fizyczny centralnego układu nerwowego w formie odgięciowego urazu 

kręgosłupa szyjnego, inne wypadki, problemy z kręgosłupem.  

– zaburzenia autoimmunologiczne.  



Następnie skupiamy się tylko na problemach zdrowotnych na podłożu pola 

elektromagnetycznego. Kwestionariusz do notowania historii problemów zdrowotnych  

i ekspozycji na pole elektromagnetyczne składa się z trzech części:  

(a) Lista symptomów  

(b) Zmiana problemów zdrowotnych w zależności od czasu, miejsca i okoliczności 

 (c) Ocena ekspozycji na pole elektromagnetyczne, którą można ocenić w ankiecie. 

Lista symptomów w ankiecie służy do systematycznego określania problemów 

zdrowotnych, bez względu na ich przyczyny. W ankiecie znajdują się też pytania                      

o pierwsze symptomy. Większość objawów dotyczących pola elektromagnetycznego 

jest nieswoista i należy do zakresu problemów zdrowotnych, spowodowanych utratą 

wydolności, np. problemy ze snem, zmęczenie, wyczerpanie,  brak energii, niepokój, 

palpitacje serca, problemy z ciśnieniem krwi, ból mięśni i stawów, bóle głowy, 

większe ryzyko infekcji, depresja, problemy z koncentracją, problemy z koordynacją, 

zapominanie, niepokój, napór na pęcherz moczowy, dysnomia (trudności ze 

znalezieniem słów), zawroty głowy, dzwonienie w uszach, uczucie nacisku w głowie                       

i uszach. Problemy zdrowotne mogą różnić się przebiegiem: od łagodnych, 

tymczasowych symptomów takich jak lekkie bóle głowy lub parestezja wokół ucha, 

np. przy używaniu telefonu komórkowego, lub symptomy podobne do grypy po kilku 

godzinach ekspozycji całego ciała na pole elektromagnetyczne, po poważne, 

ogłupiające symptomy, które drastycznie pogarszają zdrowie fizyczne i umysłowe. 

Należy podkreślić, że w zależności od indywidualnej podatności, symptomy 

nadwrażliwości elektromagnetycznej często występują tylko okazjonalnie, ale                      

z czasem może rosnąć ich częstotliwość i ostrość przebiegu. Z drugiej strony, jeżeli 

odpowiednio zmniejszyć niekorzystną ekspozycję na pole elektromagnetyczne, ciało 

ma szansę dojść do siebie, a symptomy nadwrażliwości elektromagnetycznej się 

zmniejszą lub znikną.  

Zmiany w problemach zdrowotnych w zależności od czasu, miejsca i 

okoliczności  

Odpowiedzi na pytania – kiedy i gdzie występują lub ustępują problemy zdrowotne 

oraz kiedy i gdzie symptomy się nasilają lub są szczególnie widoczne, dają tylko 

wskazania. Należy je interpretować, np. w odniesieniu do właściwego przypisania 

lokalizacji/ źródeł pola elektromagnetycznego i problemów zdrowotnych. Należy 

zwrócić szczególną uwagę na miejsce spania ze względu na czas trwania wpływu 

oraz ogromnie ważną rolę snu w regeneracji.  

Ocena pewnych ekspozycji na pole elektromagnetyczne, którą można 

określić na podstawie ankiety  

Ocena ekspozycji na pole elektromagnetyczne zwykle zaczyna się od pewnych pytań 

o typowe źródła pola elektromagnetycznego. Bez względu na to, czy pacjent 

podejrzewa lub nie ekspozycję na pole elektromagnetyczne jako przyczynę, pytań 

tych należy użyć w celu oceny obecnego poziomu ekspozycji, przynajmniej jako 

wstępnego ustalenia. Ważne jest, by zauważyć, że tylko pewne rodzaje ekspozycji na 

pole elektromagnetyczne można ocenić za pomocą pytań, takich jak używanie 



świetlówek kompaktowych, telefonów komórkowych i bezprzewodowych. Wykrycie 

ekspozycji innych rodzajów pola elektromagnetycznego, np. ze względu na miejsce 

nadajników częstotliwości radiowej lub pole elektryczne lub magnetyczne pochodzące 

z  przewodów elektrycznych zwykle wymaga pomiarów. Pytania należy zadawać w 

celu oceny ekspozycji na pole elektromagnetyczne w domu i w pracy oraz w czasie 

urlopu itd., pamiętając, że ekspozycja na pole elektromagnetyczne może różnić się  

w różnych porach. 

Badanie lekarskie i wnioski  

Nie mamy jeszcze danych klinicznych, typowych dla pola elektromagnetycznego, co 

sprawia, że diagnoza stanowi spore wyzwanie. Metoda, która okazała się użyteczna, 

to użycie danych związanych ze stresem do diagnozy w celu sporządzenia prognoz. 

Najpierw należy przeprowadzić podstawowe testy diagnostyczne, a następnie 

pomiary ekspozycji na pole elektromagnetyczne. Główna diagnoza powinna skupiać 

się na badaniu wytwarzania tlenku azotu (nitrotyrozyny), chorób mitochondrialnych 

(wewnątrzkomórkowy adenozyno-5′-trifosforan) oraz statusu melatoniny (stosunek 

melatoniny/ kreatyny w 24h moczu).  

Testy funkcjonalne  

Podstawowe badania diagnostyczne  

 – Ciśnienie krwi i tętno (we wszystkich przypadkach praca serca w spoczynku rano 

podczas przebywania w łóżku), w tym samo-monitoring, kilka razy dziennie, np.                      

w różnych miejscach, prowadzenie dzienniczka subiektywnego samopoczucia przez 

tydzień.  

Dodatkowe badania diagnostyczne  

 – 24-h monitorowanie ciśnienia krwi (brak spadku nocnego)  

– 24-h ECG (diagnoza rytmu serca) 

 – 24-h zmienność rytmu zatokowego (diagnoza autonomicznego układu nerwowego)  

– Ergometria w stresie fizycznym – EEG snu w domu  

Badania laboratoryjne 

Podstawowe badania diagnostyczne  

Krew  

– Hormon adrenokortykotropowy (ACTH)  

– bilirubina  

– morfologia krwi  

– azot mocznika  

– cholesterol, LDL, HDL, trójglicerydy  



– Kinaza keratynowa (CK-MB, CK-MM)  

– białko C-reaktywne  

– Cystatyna C  

– Elektrolity  

– Glukoza na czczo  

– Ferrytyna  

–S-transferaza glutationowa  

– Obniżony glutation  

– peroksydaza glutationowa  

– hemoglobina glikowana  

– Histamina 

– wewnątrzkomórkowy adenozyno-5′-trifosforan  

– enzymy wątroby (np. ALT, AST, GGT, LDH, AP)  

– Magnez (w krwi pełnej)  

– dialdehyd malonowy  

– Nitrotyrozyna  

– Potas (w krwi pełnej)  

– Prolaktyna  

– Selen (w krwi pełnej)  

– Testosteron 

– Trijodotyronina, hormony tarczycy  

– czynnik martwicy guza  

– witamina D3 – cynk (w krwi pełnej)  

Mocz  

– Leukocyty, erytrocyty, albumina, urobilinogen, pH, bakterie, glukoza, 

mikroalbumina  

Druga poranna próbka moczu  

– Adrenalina  

– Dopamina  



– Noradrenalina  

– stosunek noradrenaliny i adrenaliny  

– Serotonina – 2-Fenyloetyloamina  

 

Mocz 24-h  

– 6-OH siarczan melatoniny  

– Kreatynina  

– współczynnik 6-OH siarczanu melatoniny /kreatyniny  

Ślina  

– Kortyzol (8:00, 12:00, 20:00) 

Dodatkowe badania diagnostyczne  

Mocz  

– Metale (w zależności od historii przypadku, np. rtęć, kadm, ołów, arszenik, 

aluminium).  

Druga poranna próbka moczu  

–  kwas gamma-aminomasłowy  

– kwas glutaminowy  

 

Ślina  

– Dehydroepiandrosteron DHEA (8:00 i 20:00)  

– Alfaamylaza  

Krew  

– (DNA oksydacja)  

– Biotyna  

– różnicowy profil lipidowy  

– kwas foliowy  

– Homocysteina  

– Interferon-gamma (IFN-γ)  

– Interleukin-10 (IL-10)  



– Interleukin-17 (IL-17)  

– Interleukin-6 (IL-6)  

– Interleukin-8 (IL-8)  

– glutation międzykomórkowy (bilans reakcji redoks)  

– Lipaza  

– kompleks białkowy NF-kappa B  

– Witamina B6 (w krwi pełnej) 

Testy prowokacji  

Specjalne zaplecze z wykorzystaniem różnych sygnałów, np. ekspozycja na system 

cyfrowej łączności bezprzewodowej DECT lub Wi-Fi (np. 20–60 minut, w zależności 

od indywidualnej zdolności do regulacji, podatności i obserwowanej reakcji): 

– Zmienność rytmu zatokowego  (diagnoza autonomicznego układu nerwowego)  

– Mikrokrążenie – Stres oksydacyjny (peroksydacja lipidów, dialdehyd malonowy)  

– W przypadku cukrzyków – glukoza w osoczu  

– przeżyciowe badanie krwi (nagromadzenie krwinek czerwonych, gęstość krwi, 

aktywność makrofagów, analiza błony komórkowej krwinki czerwonej)  

– w przypadku osób w problemami neurologicznymi i z motoryką  subtelną lub 

ogólną – film pacjentów idących przed i po prowokacji oraz zdjęcie próbki pisma 

ręcznego przed i po prowokacji.  

Indywidualna podatność  

Krew (parametry genetyczne i faktyczna funkcja)  

– Enzym GSTM1  

– detoksykacja  

– Enzym (GSTT1) 

 – detoksykacja  

– dysmutaza ponadtlenkowa (SOD2) 

 – ochrona mitochondriów  

– katecholo-O-metylotransferaza (COMT) 

 – kontrola stresu. 

 



Pomiary ekspozycji na pole elektromagnetyczne  

Rozwój ewolucyjny gatunku ludzkiego odbywał się w obecności naturalnego 

spektrum elektromagnetycznego (pole  magnetyczne ziemi, pole  elektryczne ziemi, 

sferyczność, rezonans Schumanna). Te wpływy są częścią naszej biosfery, jak 

zawartość tlenu w powietrzu czy widoczne widmo. Zjawiska te zostały zintegrowane 

z funkcjami biologicznymi. Obecnie niemal wszystkie niejonizujące części spektrum 

elektromagnetycznego wypełniają sztuczne, techniczne źródła pola 

elektromagnetycznego ze względu na elektryfikację oraz (bezprzewodowe) 

technologie komunikacji, które bardzo rzadko można znaleźć w przyrodzie.  

Ogólnie rzecz biorąc, należy brać pod uwagę wiele rodzajów ekspozycji na pole 

elektromagnetyczne (pola statyczne, skrajnie niskie częstotliwości, fale bardzo długie 

oraz częstotliwość radiowa).  

– pola magnetyczne skrajnie niskich częstotliwości mogą powstawać z, m.in., 

transformerów 12 V, stacji transformatorowych, prąd- w przewodach elektrycznych, 

rur z wodą i innych przewodników, grzejników na podczerwień, koców elektrycznych         

i różnych rodzajów przewodów wysokiego napięcia;  

– pola elektryczne skrajnie niskich częstotliwości mogą powstawać z, m.in., 

przewodów elektrycznych, lamp i urządzeń;  

– pola magnetyczne fal i/lub pola elektryczne fal bardzo długich mogą być 

emitowane z urządzeń elektronicznych takich jak oświetlenie energooszczędne, 

transformatory elektroniczne, piecyki indukcyjne, przetwornice częstotliwości, 

ściemniacze, komunikacja elektroenergetyczną siecią rozdzielczą, podłączoną do sieci 

energetycznej. Urządzenia te używają prądu i/lub wysokiego napięcia w krótkich 

impulsach, które mogą prowadzić do składowych harmonicznych i fal bardzo długich 

na obwodach elektrycznych, materiałach uziemionych i na ziemi;  

– typowe promieniowanie ze źródeł częstotliwości radiowej to np. telefony 

bezprzewodowe, dostęp do bezprzewodowego Internetu (Wi-Fi), telefony komórkowe 

i ich stacje bazowe, anteny radiowe i telewizyjne, radar (wojskowy, na lotnisku, 

marynarski, meteorologiczny), bluetooth i kuchenki mikrofalowe. 

W części sypialnej najważniejszym punktem ekspozycji jest obszar głowy i tułowia. 

Oprócz wyników pomiarów pola elektromagnetycznego, raport powinien również 

zawierać sugestie odnośnie możliwego zredukowania ekspozycji na pole 

elektromagnetyczne. Aby wyjaśnić pewne kwestie, dostępne są osobiste dozymetry             

z funkcją rejestratora danych do pomiarów pól magnetycznych skrajnie niskich 

częstotliwości oraz promieniowania częstotliwości radiowej. Wyniki pomiarów należy 

omówić z lekarzem zaznajomionym z kwestią pola elektromagnetycznego. 

Wartości orientacyjne pola elektromagnetycznego  

W każdym przypadku, przy ocenie  wyników pomiarów pola elektromagnetycznego 

należy brać pod uwagę następujące aspekty:  

– Indywidualna podatność osoby, która np. może się opierać na wcześniejszej historii 

urazu (elektrycznego, chemicznego, biologicznego i fizycznego).  



– Indywidualny biomonitoring (np. ekspozycja na hałas, chemikalia takie jak 

neurotoksyny) – czas trwania ekspozycji na pole elektromagnetyczne.  

– Ekspozycja na pole elektromagnetyczne w nocy i w dzień.  

– Wielokrotne ekspozycje na różne źródła pola elektromagnetycznego.  

– Intensywność sygnału: wat/m2 (W/m2 ), volt/m (V/m), amper/m (A/m)  

– Pod uwagę wzięto wartości orientacyjne charakterystyki sygnału pola 

elektromagnetycznego:  

– Częstotliwość – Czas narastania (ΔT) wybuchów, transjenty itp. – 

Częstotliwość i okresowość wybuchów, np. pewne stacje bazowe GSM (8,3 

Hz), sieci Wi-Fi (10 Hz), telefony bezprzewodowe (100 Hz). 

– Rodzaj modulacji (modulacja częstotliwości, modulacja amplitudy, 

modulacja fazy).  

Bez względu na zalecenia ICNIRP dla konkretnych efektów ostrych, w przypadku 

lokalizacji wrażliwych z długotrwałą ekspozycją większą niż 20 h tygodniowo (259), 

zastosowanie mają wartości orientacyjne. Opierają się one na badaniach 

epidemiologicznych, obserwacjach empirycznych oraz pomiarach mających 

zastosowanie w praktyce, jak również zaleceniach Zgromadzenia  Parlamentarnego 

Rady Europy. Proponowane wartości orientacyjne opierają się na danych naukowych, 

w tym składowej prewencyjnej i mają na celu pomóc w odzyskaniu zdrowia i dobrego 

samopoczucia pacjentów.  

Wskazania do oceny części sypialnej  

Częstotliwości sieci elektrycznej wyższe niż 50/60 Hz należy oceniać bardziej 

krytycznie. Jeśli jest taka potrzeba, należy prąd sieci elektrycznej (50/60 Hz) i prąd 

trakcyjny (16,7 Hz) oceniać oddzielnie, ale dodać je (średnia do kwadratu). Pomiary 

długoterminowe należy przeprowadzać przede wszystkim nocą, ale przynajmniej 

przez 24 h. 

 

Pola elektryczne skrajnie niskich częstotliwości  
Specyfikacje pomiarowe 

 

Zakres częstotliwości: 50/60 Hz sieć elektryczna, do 2 kHz. 16,7 Hz systemy 

kolejowe w Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Szwecji i Norwegii.                                         

Rodzaj pomiaru: Pole elektryczne [V/m] bez odniesienia podłoża (bez potencjału). 

Próbnik: Izotopowy próbnik elektryczny (trzy osie prostopadłe)                                  

Czujnik: RMS (średnia kwadratowa)                                                                                 

Wolumen pomiaru: Łóżko: Dziewięć punktów w poprzek obszaru sypialnego.                                     

Miejsce pracy: w całym obszarze pracy (np. pozycja siedząca – 3 lub 6 punktów) 

Okres pomiarów: Pomiary punktowe w celu oceny ekspozycji oraz określenia źródeł  

pola. Ponieważ poziomy ekspozycji pola elektrycznego w zakresie skrajnie niskich 



częstotliwości zwykle się nie zmieniają, pomiary długoterminowe nie są wymagane. 

Podstawa oceny: Pomiary punktowe (maksimum) w ważnych punktach ekspozycji.  

Wskazówki dotyczące oceny obszarów sypialnych  

Zmniejszenie i zapobieganie ekspozycji na pole elektromagnetyczne  

Zmniejszenie ekspozycji na pole elektromagnetyczne – pierwsze kroki  

Na początku udziela się zaleceń (również jako działania zaradcze) w celu 

wyeliminowania lub zmniejszenia typowych ekspozycji na pole elektromagnetyczne, 

co może okazać się pomocne w zmniejszaniu problemów zdrowotnych w ciągu dni 

lub tygodni. Można zaproponować następujące działania: 

Zapobieganie ekspozycji na częstotliwość radiową  

– Rozmawiaj krótko przez telefon komórkowy /smartfon i telefon bezprzewodowy; 

używaj głośnika lub zestawu głośnomówiącego.  

– Unikaj noszenia telefonu komórkowego /smartfonu blisko ciała.  

– Deaktywuj wszystkie niepotrzebne aplikacje w telefonie komórkowym, które 

powoduję okresową ekspozycję na promieniowanie.                                                            

– Niech Twój telefon komórkowy/smartfon będzie możliwie najczęściej w trybie 

„samolotowym” lub deaktywuj transmisję danych, Wi-Fi, Bluetooth i komunikację 

bliskiego zasięgu w ustawieniach smartfonu.  

– Wyłącz z zasilania wszystkie stacje bazowe telefonu bezprzewodowego. Telefony z 

tak zwanym trybem „ECO” lub „zero emisji” są zalecane tylko warunkowo, ponieważ 

nadal dochodzi do ekspozycji ze słuchawki. Zamiast nich zaleca się tradycyjny telefon 

przewodowy.  

– Wyłącz z zasilania wszystkie punkty dostępu do Wi-Fi lub rutery Wi-Fi. Wiele 

ruterów LAN jest teraz wyposażonych w dodatkowe Wi-Fi. Zadzwoń do dostawcy 

rutera LAN i poproś o dezaktywację Wi-Fi. Zwykle można to też zrobić online, 

zgodnie z instrukcjami dostawcy.  

– W przypadku zewnętrznych źródeł częstotliwości radiowej, należy wybierać 

pomieszczenia – zwłaszcza sypialnie – wychodzące w przeciwnym kierunku co źródło. 

 – Unikaj komunikacji elektroenergetycznej siecią rozdzielczą w celu uzyskania 

dostępu do Internetu (dLAN) – zamiast niej używaj podłączonego na stałe kabla 

Ethernet (LAN). 

– Unikaj ekspozycji na promieniowanie z częstotliwości radiowej (np. urządzeń 

bezprzewodowych jak kino domowe, słuchawki, elektryczne nianie, gry 

komputerowe, drukarki, klawiatury, myszki, systemy obserwacji domu) w domu,                   

w biurze i samochodzie. 

– Unikaj ekspozycji na oświetlenie energooszczędne (świetlówki kompaktowe oraz 

żarówki LED generujące transjenty wysokiej częstotliwości). Te rodzaje lamp można 



zastąpić lampami żarzącymi lub halogenowymi lampami żarzącymi napięcia 

sieciowego, dopóki w sprzedaży nie pojawią się dobrej jakości lampy. 

 

Zapobieganie ekspozycji na pola elektryczne i magnetyczne skrajnie niskich 

częstotliwości  

– Odsuń łóżko lub biurko od przewodów w ścianach i przewodów zasilania. Zaleca się 

minimalną odległość 30 cm od ściany.  

– Ponieważ pola magnetyczne przenikają ściany, upewnij się, że bezpośrednio pod 

lub nad łóżkiem ani w pomieszczeniu obok nie ma źródeł pola magnetycznego.  

– Kolejnym prostym działaniem uzupełniającym jest odłączenie zasilania w sypialni 

(wyłącz wyłącznik instalacyjny lub bezpiecznik) na noc, gdy śpisz; wypróbuj tego                  

w ramach testu, np. na 2 tygodnie. Ogólnie rzecz biorąc, ten środek nie zawsze 

działa, gdyż obwody w sąsiednich pomieszczeniach podnoszą poziomy pola 

elektrycznego. Należy wykonać pomiary pola elektrycznego skrajnie niskich 

częstotliwości, żeby stwierdzić, które wyłączniki instalacyjne należy odłączyć. 

Korzyści należy przeciwważyć  potencjalnemu ryzyku wypadków, a zatem zaleca się 

korzystanie z latarki na czas testów.  

– Odłącz zasilanie we wszystkich nieistotnych obwodach elektrycznych, nawet w 

całym mieszkaniu czy domu.  

 – Unikaj używania elektrycznego koca w czasie snu – nie tylko wyłącz go, ale odłącz 

zasilanie.  

– Unikaj dłuższych ekspozycji na pracujące silniki elektryczne. Najpierw utrzymaj 

odstęp minimalny 1,5 m. Następnie ustal bezpieczną odległość w oparciu o pomiary 

pola magnetycznego.  

Zapobieganie ekspozycji na statyczne pole magnetyczne/ elektryczne  

– Śpij w łóżku i na materacu bez metalu.  

– Unikaj spania w pobliżu przedmiotów z żelaza (kaloryfer, stal itp.)  

– Noszenie ubrań z materiałów syntetycznych i np. butów z gumową podeszwą oraz 

nieregularny kontakt z ziemią może prowadzić do nagromadzenia się elektryczności 

statycznej. Ubrania bawełniane i skórzane podeszwy pomogą unikać elektryczności 

statycznej. 

 

Zmniejszenie ekspozycji na pole elektromagnetyczne  –  kolejne kroki                                   

W ramach kolejnych kroków należy przeprowadzić pomiary pola 

elektromagnetycznego i ocenić, jakie należy wprowadzić środki łagodzące. Oto 

typowe przykłady: 



– Zmierz pole elektryczne skrajnie niskich częstotliwości w łóżku. W oparciu o wyniki 

pomiarów, zainstaluj automatyczne wyłączniki na żądanie w tych obwodach, które 

zwiększają ekspozycję. 

– Zmierz pole elektryczne skrajnie niskich częstotliwości we wszystkich innych 

miejscach, z których korzysta się przez dłuższy czas w domu i w pracy. Jeśli będzie 

taka potrzeba, wybierz lampy używane blisko przy ciele z kablem elektrycznym                       

w osłonie i uziemionym elementem instalacji (metal). Zwłaszcza w konstrukcjach 

lekkich (drewno, płyty gipsowe) może istnieć konieczność zastąpienia przewodów 

elektrycznych bez uziemienia przewodami elektrycznymi lub kablami elektrycznymi                      

w osłonie. W szczególnych przypadkach trzeba w całym budynku zainstalować  kable 

i gniazdka w osłonie.  

– Zmierz pole magnetyczne skrajnie niskich częstotliwości blisko łóżka, np. przez 24 

h. Jeżeli odkryjesz prądy sieciowe, należy poprawić okablowanie elektryczne i system 

uziemiania budynku, by zmniejszyć pola magnetyczne.  

– Zainstaluj wyłącznik różnicowoprądowy, by zapobiec wstrząsom elektrycznym 

(wzgląd bezpieczeństwa).  

– Zmierz promieniowanie częstotliwości radiowej i zmniejsz wysoki poziom 

ekspozycji, instalując materiały chroniące przed częstotliwością radiową w ścianach, 

oknach, drzwiach, sufitach i podłogach. Na przykład – w otoczeniu wielooddziałowym 

(bloki lub apartamentowce, kamienice), bliskość sąsiadów może się przyczynić do 

ekspozycji w domu.  

– Zmierz brudną energię (pole elektryczne i magnetyczne w zakresie częstotliwości 

fal bardzo długich) i określ źródła, aby je wyeliminować. Jeśli to niemożliwe, można 

użyć odpowiednich filtrów prądu. 

Diagnoza  

Należy odróżnić nadwrażliwość elektromagnetyczna od innych problemów 

zdrowotnych, związanych z polem elektromagnetycznym, jak niektóre nowotwory, 

choroba Alzheimera, stwardnienie zanikowe boczne, męska niepłodność itp., do 

których mogło dojść lub które mogły się pogorszyć na skutek ekspozycji na pole 

elektromagnetyczne. W dużym stopniu badanie nadwrażliwości elektromagnetycznej 

i innych problemów zdrowotnych na tle pola elektromagnetycznego będzie zależeć od 

ogólnej historii przypadku, skupiając się zwłaszcza na korelacji między problemami 

zdrowotnymi  a godzinami, miejscami i okolicznościami ekspozycji na pole 

elektromagnetyczne oraz postępowaniu symptomów z czasem oraz indywidualnej 

podatności. Ponadto pomiary ekspozycji na pole elektromagnetyczne oraz wyniki 

dodatkowych testów diagnostycznych (testy laboratoryjne, układ krążenia) służą do 

wspierania diagnozy. Co więcej, należy wykluczyć wszystkie inne potencjalne 

przyczyny.  

Leczenie pacjentów z uwzględnieniem środowiska  

W leczeniu należy przede wszystkim skupić się na prewencji lub zmniejszeniu 

ekspozycji na pole elektromagnetyczne, czyli zmniejszeniu lub wyeliminowaniu 



wszystkich źródeł pola elektromagnetycznego w domu i w miejscu pracy. 

Zmniejszenie ekspozycji na pole elektromagnetyczne powinno także przenieść się na 

szkoły, szpitale, transport publiczny, miejsca publiczne takie jak biblioteki itp., aby 

umożliwić osobom z nadwrażliwością elektromagnetyczną niezakłócone użytkowanie 

(miara dostępności). Wiele przykładów pokazuje, że takie działania mogą okazać się 

skuteczne. 

Jeśli chodzi o całkowite obciążenie (body load) związane z innymi czynnikami 

środowiskowymi, należy je również brać pod uwagę. Oprócz zmniejszenia pola 

elektromagnetycznego, pod uwagę należy brać jeszcze inne środki, takie jak 

zbilansowana homeostaza w celu zwiększenia „oporu” przed polem 

elektromagnetycznym. Jest coraz więcej dowodów na to, że podstawowe działanie 

pola elektromagnetycznego na ludzi to zmniejszenie oksydacyjnej i nitrozacyjnej 

zdolności regulacyjnej. Ta hipoteza również wyjaśnia obserwacje zmieniającej się 

wrażliwości na pole elektromagnetyczne oraz dużą liczbę symptomów zgłaszanych                                     

w kontekście ekspozycji na pole elektromagnetyczne. W oparciu o obecnie dostępną 

wiedzę należało by zalecić podejście lecznicze, gdyż u osób z chorobami 

wielonarządowymi celem jest zminimalizowanie negatywnych skutków 

nadtlenoazotu. Środki, które wzmacniają układ immunologiczny i zmniejszają stres, 

jednocześnie detoksykując, będą sprzyjać pokonywaniu nadwrażliwości 

elektromagnetycznej. Należy podkreślić, że psychoterapia ma takie samo znaczenie 

jak w innych chorobach. Do produktów oferowanych w formie płytek i tym 

podobnych w celu „zneutralizowania” lub „zharmonizowania” elektrosmogu należy 

podchodzić z dużą powściągliwością. Stres psychologiczny, wywołany brakiem 

zrozumienia czy wsparcia rodziny, znajomych czy lekarzy może zaostrzyć symptomy 

nadwrażliwości elektromagnetycznej, podobnie jak stresowanie się ekspozycją. Aby 

szybko wyzdrowieć, leczenie musi dotyczyć ciała, umysłu i ducha danej osoby.                   

W skrócie poniżej prezentujemy leczenie, które wydaje się korzystne, w zależności 

od indywidualnego przypadku: 

Zmniejszenie ekspozycji na pole elektromagnetyczne  

Powinno brać pod uwagę wszystkie rodzaje ekspozycji danej osoby na pole 

elektromagnetyczne, zwłaszcza podczas snu i w pracy.  

Środowiskowe leczenie medyczne  

Do teraz nie uzgodniono żadnego konkretnego leczenia nadwrażliwości 

elektromagnetycznej. W kolejnej części tekstu przedstawiamy zalecenia w oparciu                

o łączne doświadczenie zespołu. Zalecenia te mogą być traktowane albo jako próba 

odzyskania pełnej zdolności regulacyjnej pacjentów, jako ogólna porada odnośnie 

zdrowego życia (którą można i należy dostosować do kulturalnej i indywidualnej 

sytuacji pacjenta) lub jak bardziej dopasowane podejście do konkretnych problemów 

osób z nadwrażliwością elektromagnetyczną, zgodnie z doświadczeniem zespołu. 

Konieczne będą kontrolowane próby kliniczne, by ocenić optymalne leczenie i jego 

dostępność. Dane wskazują na to, że deficyty funkcjonalne, które stwierdza się                    

u pacjentów z nadwrażliwością elektromagnetyczną, odpowiadają tym stwierdzonym 

u pacjentów z chronicznymi chorobami wielonarządowymi takimi jak zespół 

wielorakiej wrażliwości chemicznej, zespół chronicznego zmęczenia i fibromialgia. 



Celem terapii jest regulowanie zaburzenia fizjologicznego, odkrytego podczas 

diagnozy. Głównym celem terapeutycznym są procedury ogólne i wspomagające oraz 

leczenie specyficzne. To ostatnie stanowi wyzwanie i wymaga specjalistycznej wiedzy  

i doświadczenia w otoczeniu klinicznym. Główne cele terapeutyczne to: 

– Kontrola całkowitego obciążenia ciała Oprócz zmniejszenia ekspozycji na pole 

elektromagnetyczne zmniejszenie całkowitego obciążenia ciała przez różne 

środowiskowe substancje zanieczyszczające (w domu, miejscu pracy, szkole, podczas 

oddawania się hobby), dodatki do żywności i materiały dentystyczne.  

– Zmniejszenie stresu oksydacyjnego i/lub nitrozacyjnego  Reaktywne formy 

tlenu i reaktywne formy azotu to wolne rodniki wytwarzane w sposób naturalny                  

w komórkach. Wymiatacze gwarantują równowagę między produkcją wolnych 

rodników oraz tempem ich usuwania. Wiele biologicznie ważnych związków o funkcji 

antyoksydantów zostało określonych jako wymiatacze endogeniczne i egzogeniczne. 

Pośród antyoksydantów endogenicznych odróżniamy antyoksydanty enzymatyczne                 

i nie-enzymatyczne. Wchodzą ze sobą w interakcję z antyoksydantami 

egzogenicznymi pozyskiwanymi z diety i/lub syntetycznymi.  

– Regulacja zaburzeń jelitowych  Wymiatacze endogeniczne i egzogeniczne 

działają synergistycznie w celu utrzymania homeostazy reakcji redoks. A zatem 

przeciwutleniacze z diety lub naturalne odgrywają ważną rolę w stabilizowaniu tej 

interakcji. 

Warunkiem wstępnym utrzymania homeostazy reakcji redoks jest leczenie 

nieszczelnego jelita, nietolerancji pokarmowej, alergii pokarmowej; wymaga ono 

również specjalistycznej wiedzy i doświadczenia.  

– Optymalizacja żywienia Żywność bioaktywna jest głównym źródłem 

przeciwutleniaczy takich jak witamina C, witamina E, karotenoidy, CoQ10, kwas 

liponowy, likopen, selen i flawonoidy. Na przykład regeneracja witaminy E przez 

glutation lub witaminę C jest konieczna dla zapobiegania peroksydacji lipidów. 

Przeciwutleniacze dietetyczne mogą mieć zbawienne efekty na system redoks tylko 

wtedy, kiedy są obecne w odpowiednim stężeniu. Kwas liponowy działa bezpośrednio 

i pośrednio jako wymiatacz wolnych rodników,  w tym tlen singletowy, ponadtlenki, 

rodniki nadtlenowe. Wykazano, że liczba wolnych elektronów w mikroskładnikach 

odżywczych określa ich skuteczność. W przypadku jedzenia organicznego liczba 

wolnych elektronów jest wyższa niż w konwencjonalnie produkowanej żywności. 

Zwłaszcza w przypadku nietolerancji pokarmowych, konieczne jest dobieranie do 

pacjenta substytucji mikroskładników odżywczych w formie suplementów. 

– Kontrola (ukrytego) zapalenia  Podwyższony poziom tlenku azotu oraz reakcja 

z ponadtlenkiem zawsze prowadzi do podwyższonego poziomu peroksyazotanów, co 

podwyższa poziom reaktywnych form tlenu jak żadna inna substancja (cykl 

NO/ONOO).  

– Normalizacja funkcji mitochondrialnej Funkcja mitochondrialna może być 

zakłócona w dwójnasób. Po pierwsze, duża liczba wolnych rodników może blokować 

produkcję adenozyno-5′-trifosforanu (ATP), co prowadzi do bólu mięśni i zmęczenia. 

Po drugie, w przypadku uśpionego (tlącego się) zapalenia, zapotrzebowanie na 



więcej energii jest podwyższone o 25%, powodując wysokie zużycie ATP. W tym 

przypadku do syntezy ATP niezbędny jest dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy, L-

karnityna i CoQ10.  

– Detoksykacja  U ludzi nagromadzenie toksyn środowiskowych ma profil 

indywidualny wielu różnych substancji nieorganicznych i organicznych, które składają 

się na całościowe obciążenie organizmu. Pośród substancji nieorganicznych metale                    

i ich sole odgrywają dominującą rolę i mogą być ważne w przypadku pacjentów                      

z nadwrażliwością elektromagnetyczną. Rtęć pierwiastkowa (Hg°) i inne metale 

ciężkie takie jak ołów gromadzą się w mózgu, zwłaszcza przy chronicznych, niskich 

dawkach ekspozycji. Mogą one mieć toksyczne działanie i mogą wywoływać różne 

reakcje immunologiczne. O ile nie istnieje konkretna aktywna substancja do 

detoksykacji chemikaliów, istnieją dwie grupy substancji o bardziej konkretnym 

działaniu, które można wykorzystać do detoksykacji metali.  

1. Substancje o nieswoistym działaniu fizjologicznym: glutation, acetylocysteina, 

kwas liponowy, witamina C oraz selen.  

2. Czynniki chelatujące do detoksykacji metali: najważniejszymi czynnikami 

chelatującymi są tiosiarczan sodu 10%, DMPS, DMSA i EDTA. 

Należy zauważyć, że substancje te powinny być użyte tylko przez osoby uznane za 

ekspertów w swojej dziedzinie.  

–  Terapie wspierające  

1. Woda pitna 

W celu detoksykacji potrzebne jest większe spożycie wysokiej jakości wody pitnej                      

z niską zawartością minerałów i bez CO2. Należy wypijać między 2,5 do 3,0 l 

dziennie. 

2. Światło  

Większość ludzi w Europie Środkowej i Północnej ma niedobory witaminy D. 

Odpowiednia ekspozycja na naturalne światło dzienne w miesiącach produkcji 

witaminy D (wiosna do jesieni) jest ważnym czynnikiem. Jednocześnie konieczne jest 

zapobieganie  aktynicznym uszkodzeniom skóry. Oprócz naturalnego światła można 

zalecić terapię światłem oraz lasery niskiego poziomu w celu zdrowienia, 

zmniejszenia zapalenia, zwiększenia krążenia i produkcji komórkowego Adenozyno-

5′-trifosforan (ATP). 

3. Sauna  

Sauna oraz hipertermia terapeutyczna to terapia uzupełniająca do detoksykacji 

niemal wszystkich ksenobiotyków. Z terapii tych należy korzystać ostrożnie. 

Dochodzi do interakcji z lekami detoksykującymi. Sauna pomaga odtwarzać 

sapropterynę z dihydrobiopteryny, która jest niezbędna do metabolizmu 

katecholamin i serotoniny. Jednak nie wszystkie sauny są takie same. Zaleca się 

sauny tradycyjne lub na podczerwień o niskim polu elektrycznym i magnetycznym, w 

których nie używa się toksycznych klejów ani chemicznie traktowanego drewna. 



4. Tlen  

Część pacjentów z nadwrażliwością elektromagnetyczną  cierpi na zaburzenia 

mitochondrialne. Pomaga na to odpowiednia ilość naturalnego tlenu. Ponieważ 

zarówno hipoksja jak i tlen hiperbaryczny mogą powodować stres oksydacyjny, 

terapię tlenem hiperbarycznym należy włączać tylko wtedy, gdy pacjenci są 

jednocześnie leczeni odpowiednią ilością przeciwutleniaczy.  

5. Ćwiczenia  

Wciąż nieznana jest optymalna ilość ćwiczeń. Należy ergometrycznie ocenić 

wydolność fizyczną pacjenta, aby przepisać indywidualny plan ćwiczeń. 

Doświadczenie medycyny środowiskowej podpowiada, że w przypadku osób chorych 

w grę wchodzą tylko łagodne ćwiczenia aerobowe. Ogólnie rzecz biorąc, należy 

zacząć od obciążenia roboczego 20–30 wat, które często można zakończyć na 

poziomie 60–70 wat. Ćwiczenie na ergometrze pozwala lepiej kontrolować zużycie 

energii w porównaniu z chodzeniem czy bieganiem. Ćwiczenie nie powinno prowadzić 

do zmęczenia, przynajmniej po pół godzinie. 

6. Sen  

Problemy ze snem są bardzo powszechne u pacjentów z nadwrażliwością 

elektromagnetyczną. Zakłócenia snu są związane z obniżonym poziomem 

melatoniny. W przypadku chronicznego zapalenia aktywacja IDO zmniejsza 

produkcję serotoniny i również obniża poziomy melatoniny. Ekspozycja na pole 

elektromagnetyczne może blokować czynność parasympatyczną, podczas gdy 

utrzymuje się czynność sympatyczna. Jeśli chodzi o zakłócenia snu, każda terapia 

musi iść w ślad za przyczynami  patogenicznymi. Optymalny sen jest niezbędny do 

oszczędzania energii oraz regulacji funkcji układu immunologicznego i neuro-

endokrynologicznego.  

7. Ochrona przed niebieskim światłem 

Długość fal widocznego światła poniżej 500 nm to tak zwane „światło niebieskie”. 

Niskie dawki niebieskiego światła mogą zwiększać dobre samopoczucie, jednak 

większe ilości mogą być szkodliwe dla oczu. W świetle naturalnym szkodliwe 

działanie „niebieskiego światła” równoważy działanie regeneracyjne światła 

czerwonego i podczerwieni. Narastające użytkowanie elektronicznych źródeł światła, 

takich jak świetlówek oraz świetlówek kompaktowych, ekranów komputerów, 

laptopów, tabletów, smartfonów i niektórych żarówek LED zwiększyło naszą 

ekspozycję na „niebieskie światło”, które na tym poziomie podejrzewa się                                  

o odgrywanie jakiejś roli w rozwoju związanego z wiekiem zwyrodnienia plamki żółtej 

oraz zaburzenia rytmu dobowego na skutek zblokowania melatoniny, co jest 

związane ze zwiększonym ryzykiem zakłóceń snu, otyłości, cukrzycy, depresji, 

choroby niedokrwiennej serca, udaru i nowotworu. Należy zatem ograniczać 

przedłużoną ekspozycję na sztuczne „niebieskie światło” wieczorem. Pomocne mogą 

ukazać się przeciwutleniacze, zwłaszcza melatonina oraz filtry na niebieskie światło 

ekranów.  

8. Ekspozycja na naturalne pola elektromagnetyczne Ziemi.  



Większość ludzi w miastach odcięło się od naturalnej więzi z Matką-Ziemią  i jej 

polami magnetycznymi, chodząc w butach o gumowych podeszwach, nosząc 

syntetyczne ubrania, prowadząc metalowe pudełka na ogumionych kołach oraz żyjąc 

i pracując w betonowych budynkach, które przenikają sztuczne pola 

elektromagnetyczne i promieniowanie. Spędzanie czasu w lesie, chodzenie boso po 

plaży, leżenie na trawie, siadanie na kamieniach czy przechadzanie się po deszczu 

pozwala nam się uziemić i pomaga zrównoważyć dodatnio naładowane jony, które 

kojarzy się z chorobą. 

Leczenie stomatologiczne  

Stomatolodzy nadal pracują na materiałach toksycznych lub immunoreaktywnych, 

np. rtęci, tlenku ołowiu, złocie i tytanie. Stomatologia środowiskowa wymaga, aby 

nie używać tych materiałów. Usuwanie toksycznych materiałów dentystycznych musi 

mieć miejsce w maksymalnie bezpiecznych warunkach (należy unikać wdychania!). 

Może być wskazanie do usunięcia szczególnie ciężkich metali z ciała. Ogólnie rzecz 

biorąc, materiały do endoprotez powinny być obojętne pod kątem 

immunoreaktywności. W oparciu o bieżącą wiedzę, tlenek cyrkonu wydaje się być 

materiałem neutralnym. Jednak należy unikać mechanicznego starcia pokrytej 

powierzchni przez dentystę. Metale immuno-toksyczne wykazują podobną 

patofizjologię pod kątem stresu oksydacyjnego, mitochondriopatii i zapalenia. 

Zmiana stylu życia  

Zmiana stylu życia może polegać na zrównoważonym ćwiczeniu, odżywianiu się, 

zmniejszeniu substancji uzależniających, zmianie zwyczajów związanych ze spaniem 

itp. oraz środkach zmniejszania stresu (zmniejszenie stresu ogólnego i stresu                         

w pracy), jak również metodach zwiększenia odporności na stres za pomocą np. 

szkolenia autogenicznego, jogi, progresywnego rozluźnienia mięśni, technik 

oddychania, medytacji, tai chi i qigong.  

Leczenie objawów  

Dobrze zrównoważone leczenie objawów jest usprawiedliwione do czasu określenia 

przyczyn i wyeliminowane. Jednak bardzo ważne jest, by zdać sobie sprawę, iż 

zmniejszenie  symptomów może podnieść u danej osoby ryzyko zwiększonego 

obciążenia polem elektromagnetycznym, tym samym generując możliwe działanie  

zdrowotne długofalowe, w tym uszkodzenia neurologiczne i nowotwór. Lekarz staje 

przed bardzo trudnym zadaniem etycznym i musi poinformować pacjenta o ryzyku 

dla danego pacjenta.  

 


