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ВЪВЕДЕНИЕ
Нейонизиращите лъчения на електромагнитния
спектър включват УВ лъчението, инфрачервените лъчи,
радиочестотни и микровълнови полета. Съдържат
електрически полета(EF) и магнитни полета (MF).
Eлектрическитеполета(EF) не проникват в тъканите
поради диелектричните им свойства. Магнитните
полета(MF) ) могат да взаимодействат с материята

ЧЕСТОТНИ ДИАПАЗОНИ НА
ТЕХНОГЕННИТЕ RF ЕМF

Нетермичните ефекти на RF EMF се свързват с
активиране на волтаж зависим калциев канал L
тип(VGCCs), с α -1С субединица, кодиран от
гена CACNA1C, екпресиран широко в нервната
система, сърце и мускули. Повишените нива на Са²+
водят до нарушаване на митохондриалната фунцция,
повишено образуване на образуване на свободни
радикали (ROS)[4][5].

като повлияват йонния ток през мембраните, чрез
въздействие върху заредени молекули и химически
реакции.

ИЗТОЧНИЦИ НА ЕMF
Естествени източници –
Слънцето, земното
магнитно поле, космически
лъчения. Човекът
произвежда ЕМF чрез
процесите протичащи в

клетките.

Техногенни източници са
продуцираните от човека
ЕМF в радиочестотния
спектър на нейонизираща
радиация (RF EMF).
Последните 20 години са
свързани с навлизането на
безжичните технологии,
изграждане на базови
станции, WiFi, кoeтo
доведе до експоненциално
нарастване на облъчването
с техногенни RF ЕМF.

БИОЛОГИЧНИ ЕФЕКТИ НА
RF EMF
Термичниет ефекти
на RF EMF са
свързани с
нагряване на
тъканите на мозъка
с промени в
кръвномозъчната
бариера.Прегряванет
о на очната леща
води до денатурация
и катаракта [2].

Повишеното образуване на ROS
(reactive oxygen species) и
перокси нитрит[ONOO (0)]
води до активиране на NF-κB, който е свързан
с процеси на хронично възпаление,
автоимунни болести, рак, атеросклероза,
ранно стареене.
За увреждащите
ефекти на ROS са
от значение
интензитета на MF,
честотата, времето на
експозиция,
Физиологичните
особености
на облъчените тъкани[7].
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НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ НА EMF
ВЪРХУ ОРГАНИЗМА
Увреждане на ДНК, генотоксичност[1]
Митохондриални увреждания[7]
Снижена антиоксидантна функция на
клетката[7]
Епигенетични промени – EMF RF повлияват
експресията на miRNAs, наблюдава се
увеличена експресия на mTOR- сигналния път с
ускоряване процесите на старене[3]
Канцерогенен ефект - повишен риск от
развитие на мозъчен глиом и вестибуларен
шванном[1]
Риск от развитие на рак на щитовидната
жлеза ипсилатерално на употребата на GSM
Нервна система - повишено образуване на
амилоид-β, невродегенеративни заболявания болестта на Паркинсон и Алцхаймер, хронична
умора, амиотрофична латерална склероза[4]
Депресия, загуба на памет[2]
Безсъние. Стрес и тревожност
Увеличаване случаите на шизофрения и
биполярно разстройство[4]
Репродуктивни проблеми с нарушена
сперматогенеза и фоликулогенеза[1]
Увреждане на клетките на панкреаса,
възпалителни промени в черния дроб[5]
Промени в сърдечния мускул[6][7]
В детска възраст - развитие на миелоидна
левкемия, нарушено мозъчно развитие, дефицит
на внимание и нарушени когнитивни функции,
аутизъм, пристрастяващо поведение при деца[2]
Антибиотичната резистентност

АНКЕТА
Проведена е анонимна анкета на случаен принцип.
Анкетирани са 100 човека. Анкетираните са
пълнолетни и с доброволно информирано участие.
Въпросите касаят използването на компютри и
ефектите върху организма на работещите с
електронни устройства.
Работите ли с компютър?

Колко часа прекарвате пред
компютъра?
1; 1%
6; 8%

12; 12%

Да
88;
88%

Не

11;
14%
21;
26%

15;
19%
6; 7%

20;
25%

5 часа
6 часа
7 часа
8 часа
10 часа
11 часа
20 часа

Имате ли проблеми със
зрението, след като започнахте
работа с компютър?
47; 47%

53; 53%

Да
Не
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