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Pracovná skupina Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC), (ktorej som bol členom) a 
ktorá je súčasťou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), klasifikovala v roku 2011 RF-EMP 
(rádiofrekvenčné elektromagnetické polia) za "možný ľudský karcinogén" (skupina 2B). 

Klasifikácia RF-EMP ako "možného" ľudského karcinogénu bola založená predovšetkým na dôkazoch, 
kde u dlhodobých užívateľov mobilných telefónov, držaných v blízkosti hlavy, bolo následkom 
zvýšené riziko vzniku rakoviny mozgu. Táto klasifikácia, ktorá je založená na obmedzených dôkazoch 
o karcinogenite RF, zároveň úplne vylučuje akékoľvek interpretácie, že RF-EMP sú bezpečné a 
nekarcinogénne (skupina 4). Jedným z hlavných dôvodov nezaradenia do klasifikácie 
"pravdepodobný" (skupina 2A) alebo "známy" (skupina 1) karcinogén  bol nedostatok jasných 
dôkazov zo štúdií na zvieratách o expozícii vedúcej k rakovine.  

Americký Národný toxikologický program  (NTP) nedávno vydal výsledky štúdie dlhodobej expozície 
potkanov ožarovaných EMP z  mobilných telefónov, ktorá vedie k štatisticky významnému nárastu 
mozgových gliómov, rovnakého typu nádorov, ktorý sa vyskytuje u ľudí pri dlhodobom používaní 
mobilného telefónu, a schwannómov, nádorov podobných akustickému neurómu, pozorovaných aj 
po intenzívnom používaní mobilného telefónu (Wyde, Cesta a ďalší, 2016). 

Na základe revízie 19-členného výboru, ktorý skúmal štúdiu Národného toxikologického 
programu (NTP 2018), jej výsledky poskytujú „jasný dôkaz“ - najvyšší štandard dôkazu - že 
rádiofrekvenčné (RF) polia sú príčinou vzniku schwannómov (zhubných nádorov Schwannových 
buniek, ktoré obaľujú všetky myelinizované nervy) v srdciach samcov potkanov. Štúdia NTP tiež 
uvádza menej jasné dôkazy o tom, že RF-EMP je príčinou vzniku alebo kofaktorom rôznych ďalších 
nádorov (gliómov v mozgu, feochromocytómov v nadobličkách a nádorov prostaty a pankreasu) 
(NTP 2018). 

Nové štúdie a ich metaanalýzy potvrdili od roku 2011 zvýšené riziko rakoviny mozgu u intenzívnych 
užívateľov mobilných telefónov (Coureau, Bouvier a ďalší, 2014; Wang a Guo 2016; Bortkiewicz, 
Gadzicka a kol., 2017; Carlberg a Hardell 2017; Hardell a Carlberg 2017; Prasad, Kathuria a ďalší, 
2017; Yang, Guo a ďalší, 2017).  

Štúdia NTP, v spojení so štúdiami na ľuďoch preukázateľne dokazuje, že nadmerná expozícia RF-
EMP vedie k zvýšenému riziku rakoviny mozgu. Stovky nových štúdií preukázali zdravotné riziká po 
dlhodobej expozícii  RF a odhalili mechanizmus týchto účinkov, najmä reaktívnymi druhmi kyslíka 
(Belyaev 2015; Belyaev 2015; Belyaev, Dean a kol., 2016; Belyaev 2017).  

Vzhľadom na tento nový dôkaz vzniku rakoviny u ľudí, rakoviny u hlodavcov v dôsledku 
dlhotrvajúcej expozície frekvenciám mobilných telefónov a nové mechanistické štúdie, by sa 
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hodnotenie IARC malo zvýšiť aspoň na "pravdepodobný" (skupina 2A), ak nie "známy" ( skupina 1) 
karcinogén (Carlberg and Hardell 2017; Miller, Morgan et al. 2018; Peleg, Nativ et al. 2018). 

Poradná skupina IARC, pozostávajúca z 29 vedcov z 18 krajín, nedávno uviedla, že nové údaje zo 
štúdií  na zvieratách a mechanistické dôkazy  zaručujú preklasifikovanie karcinogenity, indukovanej 
RF-EMP.  (Marques, Berrington de Gonzalez et al. 2019) 

Štúdie síce neumožňujú určiť  jednoznačný záver ohľadom všetkých možných zdravotných rizík, ale 
odôvodňujú prijať opatrenia na redukciu expozície RF-EMP (rádiofrekvenčným elektromagnetickým 
poliam)  na najnižšiu možnú úroveň. 
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