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Alacsony frekvenciás elektromágneses tér hatása patkányok 
bélmőködésére 

 
 

1.Absztrakt 
 

Kutatásaink célja annak kiderítése, hogy milyen mérhetı változás történik a 
szervezetben, ha a kísérleti állatot extrém alacsony.frekvenciás elektromágneses térbe (ELF.
EMF) helyezzük. Az általunk alkalmazott tér 500 ;T indukciójú, 50 Hz.es, ez az EU által 
megengedett foglalkozási védelmi érték, 8 órás idıtartamra. Amennyiben tapasztalható az 
állatkísérletekben a normálistól eltérı markáns változás, az arra engedne következtetni, hogy 
az embereknél jelentkezı úgynevezett nem.specifikus egészségproblémák (szédülés, fejfájás, 
stb.) nem csupán pszichés eredetőek lennének, és ebben az esetben fokozottan kell ügyelni az 
ELF.EMF káros hatásaira. Ebben a kísérletsorozatban azt vizsgáltuk, hogy van.e az 
expozíciónak hatása a patkányok bélmőködésének szabályozására. A már elvégzett kísérletek 
(Lovas Eszter) azt mutatják, hogy az ��� ����� 1 órán át kezelt izolált patkánybél 
ingerlékenysége csökken. 

Az általunk kivitelezett mérések felnıtt, illetve újszülött korban ��� ���� kezelt, már 
ivarérett állatokon folytak (hím Wistar patkányok). A kioperált bélszakaszokból Magnus.féle 
izolált preparátumokat készítettünk (vékonybélbıl, a duodenum.jejunum határáról származó, 
kb. 1cm.es béldarabok), és szervfürdıben függesztettük fel (Experimetria, Budapest). Az 
edényben lévı Tyrode.oldat hımérsékletét termosztát segítségével 39�C–on tartottuk, és 
légpumpa segítségével folyamatosan átszellıztettük. A preparátumokhoz felszálló 
koncentrációban adagoltunk – meghatározott protokoll szerint . a béltraktus 
simaizomszövetére ható anyagokat (acetil.kolin, kalcium, kálium). 

Eredményeink azt mutatják, hogy az ELF.EMF hatásának kitett állatok esetében a 
preparátumokban acetil.kolin hatására szignifikánsan nı az amplitúdó és a tónus, továbbá 
kálium hozzáadást követıen nı a maximális kontrakció mértéke is, vagyis a beadott 
anyagokkal szembeni érzékenység sokkal nagyobb, mint az ELF.EMF hatásnak nem kitett 
kontroll esetekben. 

Az így levonható konzekvencia, hogy a megengedett határértéknél is lehetnek 
fiziológiás változások a kísérleti egyedeknél. Mivel az ��� ���� kezelt belek érzékenysége 
csökken, az általunk mért hatás lehet egyfajta reaktív érzékenység növekedés. 
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3. Irodalmi áttekintés 
 

Az extrém alacsony4frekvenciás elektromágneses tér (ELF4EMF) és lehetséges 
egészségügyi hatásai 
 
 
1, Az elektromágneses sugárzások 
 

Az elektromágneses sugárzásokat alapvetıen két nagy csoportba oszthatjuk biológiai 
hatásuk szempontjából: a nem.ionozáló (NIEMS) és az ionizáló sugárzásokra. Bizonyított 
tény, hogy az ionizáló sugárzásoknak egészségkárosító hatásai vannak. Ebben a frekvencia.
tartományban a fotonok energiája 12,4 elektronvoltnál nagyobb (Jánossy 2004.), és így az 
intra. és intermolekuláris kötéseket képes megszüntetni, így akár legvégsı esetben a 
nagymértékő DNS károsodás hatásának következtében rákot is okozhat.  

Ugyanakkor a nem.ionizáló elektromágneses tér hatásai ez idáig nem teljesen 
tisztázottak. NIEMS tartományról a 100nm.nél nagyobb hullámhosszú (λ) és 3 pHz kisebb 
frekvenciájú terek és idıben változó terek által keltett sugárzások esetén beszélhetünk 
(Thuróczy 2002.). 

 

 

1. ábra: Az elektromágneses spektrum 

   

 

Kutatásaink során az extrém alacsony.frekvenciás elektromágneses erıtér hatásait 
vizsgáltuk (ν=30.300Hz és λ>1000m). Számunkra a legfontosabbak a hálózati 50Hz.es 
frekvenciájú terek. A természetes alacsonyfrekvenciájú háttér 5,1*10.4 ;T körül van, ezzel 
szemben a háztartási eszközökbıl származó mágneses terek akár 108 nagyságrenddel is 
nagyobbak lehetnek (pl. a villanyborotva mágneses terének amplitúdója 3000 ;T), az üzembe 
helyezett elektromos hegesztıkészülék mellett akár 1,3*105 ;T elektromágneses sugárzás is 
mérhetı. Hazánkban a 0.300 GHz.es frekvenciájú elektromágneses erıterek esetén a 
lakossági védelmi érték 24 órára 100 ;T, a foglalkozásvédelmi érték 8 órára 500 ;T. Ezek az 
értékek az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization=WHO.2001) által 
meghatározott védelmi határérték, a már hatásosnak bizonyuló dózis 50.ed része. 
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 Hálózati áram az EU.ban 

Frekvencia 50Hz 

Mozgó töltés által 
létrehozott mezı 

Elektromos tér 
(V/m) 

Mágneses tér 
 (;T) 

Lakossági védelmi  
érték 

5000 100 

Foglalkozási védelmi 
érték 

10000 500 

 
1. táblázat: EMF szabványértékek 1999. 
 

A 80.as évek óta nagyszámú epidemiológiai vizsgálatot folytattak annak 
meghatározására, hogy az ELF.EMF expozíció képes.e befolyásolni a rák kifejlıdését. A 
vizsgálatok azt az eredményt hozták, hogy „lehetséges humán rákkeltı” hatása lehet pl. a 
gyermekkori leukémia kialakulásában. Minden más tumoros megbetegedés kialakulásában 
csak a „lehetséges emberi rákkeltı” besorolást használhatjuk (melyekre csak korlátozott 
bizonyítékok vannak).  

Sok ember hitt az EMF metabolizmusra és regenerációra gyakorolt jótékony 
hatásában. A 19. század második felétıl a 20. század elsı feléig EMF.t, mint bevett terápiás 
módszert alkalmazták a fiziológusok.  

Sok munkacsoport foglalkozott, illetve foglalkozik mind a mai napig az EMF sejtekre 
gyakorolt hatásával. A kezdeti kutatások az EMF és a sugárzások által generált hıenergia 
biológiai objektumra való hatásait vizsgálták. Megállapították, hogy 100 kHz alatti 
sugárzások atermális tulajdonságúak, vagyis hıhatással nem kell számolni, nem hat a 
szervezet hıháztartására. A biológiai rendszerek által abszorbeált dózis mennyiségére az 
elnyelt fajlagos teljesítmény (Specific Absorptio Rate: SAR) fogalmát használták. Ez megadja 
az egységnyi tömegben elnyelt teljesítmény nagyságát (W/kg). Nagysága függ az EMF 
frekvenciájától . a SAR értéke négyzetesen nı, ha nı a frekvencia ., és az objektum alakjától 
és annak víztartalmától, dielektromos tulajdonságaitól. A sejtmembránok jellegzetes 
tulajdonsága, hogy néhány 100 kHz alatti frekvencián képes az intracelluláris teret 
leárnyékolni, ebbıl levonhatjuk azt a konzekvenciát, hogy az EM tér alacsony frekvenciákon 
a sejtmembránra és a sejtmembrán.kötött organellumokra gyakorolhat hatást (Tenforde 1996). 
Tehát az extracelluláris térben keletkezı áramsőrőség a sejtmembránban és a sejtmembrán 
felszínén lévı kötıhelyek mőködésében okozhat eltéréseket, mely intracelluláris biokémiai 
kölcsönhatásokhoz vezethetnek (Thuróczy 2002).  

 
Vizsgálódásaink során a Ca+2.ion efflux azért fontos számunkra, mert egy sor 

fiziológiai és metabolikus folyamatban vesz részt, amelyek további funkcionális és 
metabolikus következményekkel járhatnak. Ilyen például az izomösszehúzódás (kontrakció), 
a petesejt megtermékenyítése (fertilizáció) és a sejtosztódás. 

Patkány neuronjait vizsgálva 50.60Hz.es ELF EMF sugárzásnál bifázisos jelenség 
mutatkozik: az akciós potenciálok gyakorisága nı és a Ca+2 csatornák áteresztı képessége 
fokozódik, tehát a Ca+2 kiáramlása a megváltozott membránfeszültség következménye.( 
Marchionni, Paffi et al. 2006). Más állatkísérleti modelleken, mint pl. a csirkeagy 
preparátumok in vitro vizsgálata során, hasonló Ca+2 effluxról számolnak be a kutatások.( 
Blackman 1988.). 
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Az elektromos tér (EF) expozíciójának esetleges késın megmutatkozó és tartós 
hatására adhat bizonyítékot, a melatonint szekretáló neuroszekretoros sejtek in vivo vizsgálata 
patkányokban. Ezek a sejtek az állat tobozmirigyében (corpus pineale) lokalizáltak, napi 
(cirkadian) ritmus szerint szekretálnak, és az alvást, a szociális viselkedést és a 
fájdalomérzékelését is befolyásolják. A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a 60Hz.
es 65kV/m.en alkalmazott elektromágneses expozíciót követıen nem azonnal következett be 
változás, hanem csak sokkal késıbb, mégpedig úgy, hogy a neuroszekréciós sejtek 
szekréciója csökkent. (Wilson et al.1974). Egyes kísérletek szerint az ELF EMF expozíció 
befolyásolja a morfin termelıdését az agyban, mely potencírozza a feltételes viselkedés 
kialakulását (Lei 2005) 

A szervrendszerekkel kapcsolatos tanulmányok száma elenyészı, jobbára az ELF.
EMF  keringési rendszerre kifejtett hatását vizsgálják (Jeong 2005), azonban sem akut, sem 
krónikus humán hatásokat nem találtak (Jauchem 1997). Állatkísérleti tapasztalatok azt 
demonstrálják, hogy az EMF jótékony hatással van a csontregenerálódásra patkányokban 
(Ottani V et al. 1991.). 

A fenti hatásokon túl felmerülhetnek egyéb, kevésbé vizsgálható jelenségek, 
nehezebben körülhatárolható, ún. nem.specifikus egészségügyi problémák (NSEP, Bárdos 
2003.). Az NSEP.k olyan „rendellenességek”, melyek nem járnak sem anatómiai, sem 
fiziológiai változással, így orvosilag nehezen diagnosztizálhatók, mégis panaszokat, tüneteket 
és akár életminıség romlást vagy javulást is okozhatnak. Ilyenek lehetnek váz. és 
izomrendszeri panaszok, bélrendszeri tünetek, könnyőségérzet, ellazultság, bizsergés. 
Mindezen tünetek minısége és erıssége idıben gyorsan változik, és a betegek által nem 
pontosan behatárolható. Feltételezhetı, hogy az NSEP.k hátterében fiziológiai változások 
húzódnak, és ez esetben ezek állatokban is elıidézhetıek. Hátrányuk azonban, hogy 
állapotukról nem tudnak beszámolni, viszont elınyük, hogy a mérhetı emberi kultúrkörnyezet 
hatását kikerülve egy sokkal objektívebb képet kaphatunk az elektromágneses tér valódi 
hatásairól (Bárdos 2003.).  

 
Egy lehetséges megközelítés az izolált szervek vizsgálata, aminek nagy elınye, hogy a 

szervezetbıl kiemelve az esetleges közvetlen hatások tisztán tanulmányozhatóak. Ebbıl a 
szempontból ideális jelölt a bél, mivel saját idegrendszere van, és ezért igen komplex 
mőködése képes. 
 

 
2,A bél 
 
Általános felépítés 
 

A gerinces állatok bélcsöve alapszabásában megegyezik: elı., közép., és utóbéli 
szakaszból áll. Mivel kísérleteink során a vékonybél motilitását vizsgáltuk, így a 
továbbiakban errıl a bélszakaszról lesz szó. Felépítését tekintve vastag és rétegzett, mely 
rétegek a megfelelı szakaszok mőködéséhez módosultak. Négy anatómiailag jól ismert 
rétegre bonthatjuk: nyálkahártya (tunica mucosa), a nyálkahártya alatti réteg (tela submucosa) 
izomréteg (tunica muscularis), és az egészet beborító savós hártya (tunica serosa). 
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 Az izomrétegben hosszanti és győrős lefutású single.unit (egyegységes) simaizmok 
találhatók, jellemzıjük, hogy réskapcsolattal (gap. juntion) kapcsoltak egymáshoz. A 
réskapcsolatokkal (nexus) elektromosan egymáshoz kapcsolt sejtek egy funkcionális, 
egységes egészként mőködı, hatalmas szinciciumot alkotnak. A teljességhez hozzátartozik, 
hogy membránsajátságaikat, beidegzésüket, szignál útvonalaikat, gap.juntcion sőrőségüket 
tekintve változatos sejtek lehetnek, pl. különbıznek a körkörös és hosszanti lefutású single.
unit simaizom sejtekbıl felépülı simaizom rostok is.  

 

         
 

2. ábra: Vékonybél simaizmainak összekapcsolódása és idegrendszere 
 

A vékonybél része az éhbél és a csípıbél, ezek szélesen kanyargó hurkokat vetnek, 
ezek a bélkacsok. Az ileum utolsó kacsa a vastagbél elsı részébe, a vakbélbe szájadzik be.   

A vékonybelet a vegetatív idegrendszer idegzi be, az intristic (belsı) idegi elemek 
sejttestjei a bélfalban, míg az extrinsic (külsı) idegi elemek sejttestjei a bélfalon kívül 
lokalizáltak. Ez utóbbit a paraszimpatikus rostok a nervus vagus preganglionaris rostjai, és a 
szinpatikus rostok a ggl. mesentericum cranialebıl kilépı postganglionaris rostok alkotják. 
”Ezek csupán beavatkoznak a bél saját idegfonatai által fenntartott mozgási autonómiába” 
(Szentágothai). Ezen idegi elemek szinapszisokat alakítanak ki a bél saját idegelemeivel, és 
random eloszlások alakítják ki az ideg fonatokat.  Az extrinsic idegi elemeknek a bél 
vérereinek szabályozásában van kitüntetett szerepe.  

A bélfal saját beidegzését nagyszámú neuron populációja jellemzi, két fı csoportra, 
illetve elhelyezkedésük szerint 2 fı fonatra (plexus) oszthatjuk: major és minor. A major fonat 
egyik tagja a plexus myentericus, mely a hosszanti és körkörös izomrétegek között található, a 
másik tagja a plexus submucosus, mely a tela submocosusban helyezkedik el. A minor fonat 
sejtjei a subserosus és a mucosalis plexust építik fel.  

Ezen intristic és extrinsic neuronok szinapszisai reflexköröket képesek létrehozni, 
melyek érzı (szenzoros) neuronokból, interneuron (köztes) láncokból és végrehajtó (motoros) 
neuronokból épülnek fel. A primer szenzoros neuronok részben a tápcsatorna falának 
feszülési állapotát, vagy a mucosa deformációját jelzı mechano., vagy a tápcsatorna 
lumenében lévı „össz.bennék” összetételének változását jelzı kemo., ill. ozmoreceptorok. 

A bél motoros reflexeinél a motoneuron acetil.kolint és tachikinineket szabadít fel a 
szinaptikus résbe, ezen kotraszmitter ürítés kontrakciót vált ki bél simaizomzatánál.     
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4. Kérdésfeltevés és hipotézis 
 
 

Az irodalomban ELF .EMF–nek az immunrendszerre, a keringési rendszerre, a DNS.
re, stb. gyakorolt hatásai szerepelnek. Az elektromágneses sugárzást kibocsátó apparátusok 
mellett.felett élık . esetünkben ilyenek a transzformátor állomások . gyakran panaszkodnak 
ún. nem.specifikus egészségproblémákról (NSEP.k, pl. fejfájás, szédülés, rossz közérzet). Így  
megnövekedett az érdeklıdés, és a szükséges védekezés miatt egyre több kutatás folyik ezen 
témában.  

Kutatásunk célkitőzése az volt, hogy megvizsgáljuk, milyen mérhetı változás történik 
a szervezetben, ha a kísérleti állatokat különbözı idıtartamban és különbözı korban extrém 
alacsony.frekvenciás elektromágneses tér (ELF.EMF) hatásának tettük ki.  

Két ELF.EMF expozíciót használtunk méréseink során, egy 500 ;T indukciójú, 50Hz.
es erıteret (felnıtt korban), és egy 3mT indukciójú 50Hz.t (újszülött korban). Azért 
alkalmaztunk 2 különbözı expozíciót, mert kíváncsiak voltunk arra, hogy lesz.e maradandó, 
fiziológiás változás felnıttkorban, ha a megengedett foglalkozási határérték majd hatszorosát 
exponáljuk az újszülöttekre.   
 
Kérdéseink a következık voltak:  
1. Az ELF.EMF.fel exponált egyedek in vitro izolált béltraktusa spontán 
összehúzódásainak amplitúdója, tónusa és periódusideje számottevıen emelkedik.e a kontroll 
egyedekéhez képest? 
 
2. Az ELF.EMF hatásának kitett állatok esetében a beadott anyagokkal szembeni 
érzékenység szignifikánsan nagyobb.e, mint az ELF.EMF hatásnak nem kitett kontroll 
esetekben? 
 

A már korábban elvégzett kísérletek azt mutatták, hogy az ��� ����� 1 órán át kezelt 
izolált patkánybél (Lovas Eszter) és patkány agyszelet preparátumokon (Varro Petra) az 
ingerlékenység csökken mindkét esetben. 

 
 
 

 
5. Kísérletek 

 
Módszerek és a mérés kivitelezése 
  
1, Kísérleti állatok 
 
Kísérleteinkben saját tenyésztéső, hím Wistar patkányokat vizsgáltunk. Tömegük 300.450g 
körül mozgott. Fordított fény.sötét ciklusban hármasával tartottuk ketreceikben a kontroll és a 
sugárzott állatokat is. Egy.egy méréssorozatnál 6.7 állatot használtunk fel csoportonként, 
kontroll és kezelt bontásban. A mérés során az állatokat dekapitálnunk kellett, mert az 
altatószer az idegrendszerükre, így a submucosális plexusra is hatott volna. 
A kísérlet napja elıtt nem voltak szomjaztatva, és nem vettük el az eleséget tılük. 
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2,Az elektromos erıtér generálása 
  
Az elektromágneses teret 2 nagyteljesítményő mágneses indukciós tekercs szolgáltatta, 
melyek egymástól 35 cm távolságban helyezkedtek el. Az elektromágneses tér intenzitása a 
két tekercs között közel homogénnek volt mondható. (A tekercsektıl távolodva a térerısség 
négyzetesen csökkent a távolsággal). Az állatok az expozíciót lyuggatott plexi tetıvel lezárt 
mőanyag dobozban kapták, mely az elektromágneses sugárzást átengedi és annak 
homogenitására nincs befolyással. A felnıttkorban exponált állatokat hármasával sugároztuk 
be, míg az újszülötteket hatosával. 
 
3. Kezelés  
 
A kezelés során a felnıtt korban besugárzott állatokat hármasával, aktív periódusukban (éjjel) 
8 órás, 500 ;T indukciójú, 50 Hz.es mágneses erıtérrel exponáltunk, míg az újszülött korban 
besugárzottaknál 168 órás, 3 mT indukciójú, 50 Hz.es mágneses erıtér hatásának kitett 
állatok 2 alomból származtak.. 
A kísérlet idejére nem éheztettük, s nem szomjaztattuk a patkányokat. 
 
 

 
 

3. ábra:  EM teret generáló tekercsek közé behelyezett kísérleti állatok 
 
 
 
 
4. Mérés kivitelezése 
 
Az izolált szervi kísérlettekkel jól demonstrálható a külsı beidegzésétıl és hormonális 
hatásoktól megfosztott vékonybél mőködése. Az ilyenkor tapasztalt eltérések a kezelt és a 
kontroll bélszakaszok között a bél szövetében bekövetkezett változásokra utalnak. 

Az dekapitált állat bırét majd hasfalát ventrális oldalon mediosagittalisan, 
ablakszerően feltártuk, a mesenteriumban levı vékonybelet a vakbélhez közelebbi végén 
valamint az éhbélnél is átvágtuk. Az így kioperált duodenum.jejunum határáról származó, 
béldarab ileum felé esı részébe fecskendıt helyeztünk. A fecskendıvel elıre felmelegített és 
átbuborékoltatott Tyrode.oldatot (tápoldat) juttattunk, hogy a bélsár kimosódjon.  

Ezt követıen a fecskendı miatt kitágult véget levágtuk, illetve a kivágott bél másik 
felébıl is egy darabot, amely a legjobban kitágult a nyomás miatt.  

Majd az így kapott, már bennék.mentes béldarabot kb. 1 cm.es darabokra metszettük, 
. egyedenként átlagosan 4 darabot . majd Magnus.féle izolált preparátumokat készítettünk 
belılük, s szervfürdıben függesztettük fel (Experimetria, Budapest) 
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4. ábra Magnus.féle szervedény 

 
A szervfürdı egy folyadékkal teli edény, melynek hımérsékletét termosztát 

segítségével 39�C–on tartottuk, a hıt az edényben és annak csırendszerében lévı Tyrode.
oldat átvette, így a preparátum, melyet az edénybe helyeztünk, állandó hımérsékleten 
tartható. Az edényt légpumpa segítségével folyamatosan átszellıztettük.  

 Az edénybe egy mőanyag lapot rögzítettünk, mely alján egy kampó volt, ehhez 
rögzíttek a minta egyik végét, a minta másik végét a mechanoszenzoron lévı kampóba 
akasztottuk. A mechanoszenzor a bél spontán összehúzódására elektromos jeleket közvetít 
analóg formában az erısítınek.  

A jel konvertertálása, vagyis az adatok digitális jellé való alakítása után a jel a 
konverterhez csatlakoztatott számítógépbe került. Az adatokat Analyze (Dr. Détári László) 
adatrögzítı és értékelı program jelenítette meg. A bél in vitro spontán összehúzódásra képes, 
még a mőtét után jó néhány órán át is. Ezen ritmikus mozgást a mechanoszenzor detektálja, és 
a képernyın szinuszos jellegő regisztátumot látunk. A hullámok amplitúdója egyenesen 
arányos az összehúzódás, és így a mechanoszenzor elmozdulásával is. 

 
 
5. Mérések típusai 
 

A mérések során a Magnus féle szerv.preparátumokhoz felszálló koncentrációban 
adagoltunk – meghatározott protokoll szerint . a béltraktus simaizomszövetére ható anyagokat 
(acetil.kolin, kalcium, kálium). Az általunk elıírt protokoll szerint az egymást követı 
hatóanyagok alkalmazása elıtt a szerveket 39 Cº.os, átbuborékoltatott Tyrode.oldattal 
átöblítettük, az esetleges hatásmegmaradások elkerülése végett. Az adott anyagok dózisainak 
beadásai között 90s idıt vártunk a következı dózis beadásáig. Az anyagokat pipettával 
fecskendeztük be a Magnus.féle szervedény belet tartalmazó kiöblösödı részébe  

Az általunk alkalmazott anyagok emelkedı koncentrációkban a következık voltak: 
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Ach (10
�4

g/ml) 0. Dózis 1.dózis 2.dózis 3.dózis 4.dózis 

Beadott mennyiség (.l) 0 73 73 146 292 

Szervedényben lévı Ach 
koncentráció 20ml Tyrode oldószernél 

(�mol/�l) 

0 0.25 0.5 1 2 

 
CaCl2  5% 0. Dózis 1.dózis 2.dózis 3.dózis 4.dózis 

Beadott mennyiség (.l) 0 75 75 150 300 

Szervedényben lévı össz� 
CaCl koncentráció 20ml 

Tyrode oldószernél     

(�mol/�l) 

0 4.1 8.2 16.4 32.8 

 
2. táblázat: Alkalmazott anyagok mennyisége és koncentrációi 

 
KCl oldatból  5 ml 5%.os oldatot használtunk a maximális összehúzódás mértékének 

meghatározására 
6. Mérési eredmények  
 

Az eredményeket grafikonon szemléltetjük. A szignifikanciaszint megválasztásakor a 
biológiai rendszerek mérésénél bevett α=0,05 értéket használtuk. Általunk használt statisztika 
program a Prism® software volt. 

 
Elsıként bemutatnám az elsı mérési sorozat, a kezelt és kezeletlen csoportok 

hatóanyagok hozzáadása nélküli alap összehúzódási értékeit ábrázoló grafikonokat., ahol az 
expozíció 8 órás idıtartam volt.  

A kiértékelést Mann.Whitney féle (nem parametrikus) U.teszttel végeztük. A 
kísérletek eme szakaszánál 19, illetve 20 béldarabot vizsgáltunk.( NKont =19; NEMF =20). 
Számítások alapján az alap amplitúdók közt nincs szignifikáns különbség (p=0,1820; 
SEKont=20,76; SEEMF=24,43; Mann.Whitney U=142,0), ugyanez a helyzet a kontroll és a 
kezelt egyedek alap periódusidejével is(p=0,0617 ;SEKont=0,03 ;SEEMF=0,06 ; Man.Whitney 
U=123,0). 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ábra: Alap amplitúdó                        6. ábra: Alap periódus idı 
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A második mérési sorozatnál a besugárzás idıtartam 168 óra volt. Szintén Mann.

Whitney U.tesztet alkalmaztunk a kiszámításhoz. Az egyedekbıl nyert belek száma 22 illetve 
24 darab volt. (NKont =22; NEMF =24). A kezelt állatoknál  már tapasztalható volt szignifikáns 
eltérés az összehúzódások amplitúdó értékeinek tekintetében a kontrollhoz képest,(p=0,0118; 
SEKont=10,44; SEEMF=11,24; Mann.Whitney U=149), míg a periódusidıben nem volt 
szignifikáns különbség a két csoportot tekintve (,(p=0,2316; SEKont=0,11; SEEMF=0,09) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. ábra: Alap amplitúdó         8. ábra: Alap periódus idı 

 
Az Ach.os kezelés kiértékeléseihez 2 utas ANOVA.t használtunk.  

Ez elsı kísérleti sorozat eredményeinél (NKont =20; NEMF =18) láttunk szignifikáns 
eltérést az amplitúdó értékeinél. (pinteraction=0,0016; Finteraction=4,6 ; pACh dózis<0,0001; FAch 

dózis=15,9, pcsoport=0,025; Fcsoport=5,47. – ha a csoport érték szignifikáns, akkor a beadott 
dózistól függetlenül van hatása az EMF.nek, ha a beadott dózis szignifikáns, akkor a 
hatóanyagnak van szignifikáns hatása, ha az interakció szignifikáns, akkor  hatóanyag dózistól 
függıen hat az EMF. Egyes dózisoknál a kontrollhoz képest szignifikáns különbséget okoz az 
EMF, máshol nem.). Bonferroni post.hoc teszt használatával az elsı (t=3,30 p<0,01), és a 
második (t=3,31  p<0,01) dózis adásánál mutatkozott szignifikáns különbség a két csoport 
közt. A többi hatóanyag hozzáadásakor a különbsége folyamatosan csökkent.  

A tónus (NKont =21; NEMF =19; ) kiértékelésénél ugyanazt a számolási módszert 
használtuk, mint a fent leírtakban, és minden egyes dózisnál, minden egyes összehasonlítási 
ponton láthatók számottevı  eltérések a két csoport közt.( pinteraction=0,0006; Finteraction=6,3 ; 
pACh dózis=0,0001; FAch dózis=75,5, pcsoport=0,0002; Fcsoport=17,42).  
 A periódusidık elemzésénél a különbségeket az elıbbi módszerekkel számolva a 
kezelt és kezeletlen csoportok közt nem láttunk különbséget. (pinteraction=0,3571;Finteraction=1,10; 
pAChdózis=0,7716; FAchdózis=0,45,pcsoport=0,2996; Fcsoport=1,11).  

9.ábra: Amplitúdó értékek változása              10. ábra: Tónusváltozások  
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        beadott dózis függvényében     a beadott dózis függvényében  

11. ábra: Periódusidı változása a beadott dózis függvényében  
 
A 168 órás expozíciót kapott és a kontroll csoportoknál nem jelentkeztek eltérések az általunk 
mért változók közt.  

Az amplitúdók elemzésénél (NKont =21; NEMF =19;) jól látszik, hogy egyik dózis 
beadásánál sem volt szignifikáns a deklináció, csupán a csoportok közti alap különbség 
mutatkozott meg. (pinteraction=0,8341; Finteraction=0,36; pAChdózis<0,0001; FAchdózis=9,40; 
pcsoport*=0,9648; Fcsoport=0,00). Bonferroni post.hoc teszt alkalmazása esetén nem találtunk 
eltéréseket egyik váltózónál sem. (tAch1=0,3300 tAch2=0,01364 ;tAch3= 0,02453; tAch4= 0,08713, 
minden esetben  p>0,05)  

A tónusváltozásnál is (NKont =21; NEMF =19), csak a csoportok közti alap 
különbségekben jelentkeznek eltérések, míg a dózisra adott össz.válaszban és az egyes 
dózisokra adott válaszban nem. (pinteraction=0,9101; Finteraction=0,18; pAChdózis<0,0001 
;FAchdózis=13,53; pcsoport=0,4631; Fcsoport=0,55). Bonferroni post.hoc teszt" (tAch1=0,6055 
tAch2=0,7487 ;tAch3= 0,5167; tAch4= 0,9074, minden esetben  p>0,05) 

A periódusidık vizsgálatakor egyik csoportnál sem volt eltérés, sıt még a csoportok 
közti alap különbségek sem voltak fellelhetık, mint az elızı esetekben. (pinteraction=0,1650; 
Finteraction=1,65; pAChdózis=0,6841 ;FAchdózis=0,57; pcsoport=0,9323; Fcsoport=0,007). Bonferroni 
post.hoc teszt (tAch1=0,3060 tAch2=0,2275; tAch3= 0,9453; tAch4= 0,8410, minden esetben  
p>0,05) 

 
 

12.ábra: Amplitúdó értékek változása              13. ábra: Tónusváltozások 

A  p e r ió d u s id ı  v á lto z á s a
fe ls z á lló  A c h  k o n c e n tr á c ió s o r  h a tá s á r a

0 .0 0 .5 1 .0 1 .5 2 .0 2 .5
1 .6

1 .8

2 .0

2 .2
K o n t

E M F

Source of Variation

  Interaction

  Ach dózis

  Csoport

% of total variation

2.11

0.86

0.84

P value

0.3571

0.7716

0.2996

A c h  d ó z is  ( ���� m o l/ l)

(s
)

Am p litú d ó  é r té k e k  v á lto zá s a
fe ls zá lló  Ac h  k o n c e n tr á c ió s o r  h a tá s á ra

0.0 0 .5 1.0 1.5 2.0 2.5
0

50

100

150

200

250
K ont

E M F

Source of Variation

  Interaction

  Ach dózis

  kezelés

% of total variation

0.18

4.54

0.00

P value

0.8341

P<0.0001

0.9648

Ach d óz is  (����m o l/l)

(A
rb

. 
U

.)

T ónusváltozások felszálló  Ach
koncentrációsor hatására

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
0

100

200

300
Kont

EMF

Source of Variation

  Interaction

  Ach dózis

  Kezelés

% of total variation

0.06

4.82

1.22

P value

0.9101

P<0.0001

0.4631

Ach dózis (����mol/l)

 t
ó

n
u

s
k
ü

lö
n

b
s
é

g
 (

A
rb

. 
U

.)



 14 

        beadott dózis függvényében     a beadott dózis függvényében  

14. ábra: Periódusidı változása a beadott dózis függvényében  
 

*(csoport=kezelés ebben az esetben) 
 
A következı részben az 5% CaCl oldattal való kezelés eredményeit mutatom be. 

A 8 órás expozíciónak kitett és a kontroll (NKont =20; NEMF =18), csoport vizsgálatakor 
az amplitódó értékek értelmezésénél azt lehetett tapasztalni, hogy igazán nagy különbségek 
nem adódtak a 2 csoport között. Csak CaCl volt szignifikáns hatása a belekre, de az ELF.
EMF besugárzás nem volt kimutatható. (pinteraction=0,1646; Finteraction=1,65; pCadózis<0,001; 
FCadózis=9,36; pcsoport=0,6607; Fcsoport=0,19). Bonferroni post.hoc teszt (tCaCl1=0,2124 
tCaCL2=1,534; tCaCl3=0,5494; tCaCl4=0,3601, minden esetben  p>0,05) 

Periódusidıket vizsgálva szintén csak a CaCl hatása volt jelentıs, de ez az érték sem 
mutatja azt, hogy az EMF.nek lenne valami hatása a kezelt belekre.(pinteraction=0,5672; 
Finteraction=0,7385; pCadózis=0,0015; FCadózis=4,64; pcsoport=0,5814; Fcsoport=0,3096).  Bonferroni 
post.hoc teszt (tCaCl1=0,6522 tCaCL2=0,0631; tCaCl3=1,235; tCaCl4=0,6119, minden esetben  
p>0,05) 

 A tónus kiértékelésénél (NKont =20; NEMF =18) semmiféle különbség nem volt látható 
a kezelt és kezeletlen csoportok között, jóformán együtt változtak az értékek. 
(pinteraction=0,5197; Finteraction=0,7589; pCadózis=0,0882; FCadózis=2,24; pcsoport=0,6640; 
Fcsoport=0,192).  Bonferroni post.hoc teszt (tCaCl1=0,1245tCaCL2=1,171; tCaCl3=0,2541; 
tCaCl4=0,1526, minden esetben  p>0,05) 
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15. ábra: Amplitúdó értékek változása   16. ábra: Periódusidı változása  
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        beadott dózis függvényében    a beadott dózis függvényében  
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17. ábra: Tónusváltozások  

        beadott dózis függvényében  
 

Az újszülött korban kezelt egyedek, és a 8 órás sugárzást kapók közt felfedezhetı hasonlóság, 
hogy a beadott CaCl szignifikáns hatást eredményez pl. az amplitúdó értékeknél. Igaz itt sem 
mutatható ki egyértelmően az EMF hatása. 

Az amplitúdó eredményekbıl (NKont =12; NEMF =12) jól látható, hogy a beadott CaCl 
dózisnak van csak szignifikáns hatása a belekre, az EMF hatása nem érvényesül. 
(pinteraction=0,3697; Finteraction=1,085; pCadózis=0,0013; FCadózis=4,936; pcsoport=0,5532; 
Fcsoport=26,54).  Bonferroni post.hoc teszt (tCaCl1=0,9607; tCaCL2=0,3702; tCaCl3=0,5577; 
tCaCl4=0,9585, minden esetben  p>0,05) 

A periódusidık elemzése során (NKont =12; NEMF =12)   sem a hatóanyagtól, sem az 
EMF.tıl függı hatást nem lehetett kimutatni. Sıt a grafikonon is jól látható hogy a kezelt 
egyedek bele az egyik dózisnál alacsonyabb értéket mutat, mint a kontroll, de ez sem 
szignifikáns. (pinteraction=0,8734; Finteraction=0,3056; pCadózis=0,4807; FCadózis=0,8785; 
pcsoport=0,8953; Fcsoport=0,0178).  Bonferroni post.hoc teszt (tCaCl1=0,0374; tCaCL2=0,1451; 
tCaCl3=0,0963; tCaCl4=0,3504, minden esetben  p>0,05) 
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18. ábra: Amplitúdó értékek változása   19. ábra: Periódusidı változása  

        beadott dózis függvényében    a beadott dózis függvényében  
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A tónusok kiértékelésénél (NKont =12; NEMF =12) azzal az érdekes  hatással 

találkoztunk, hogy a kezelt állatok  tónusa a CaCl beadását követıen csökkent. Igaz nem 
szignifikánsan, de a grafikonból látható, hogy volt csökkenés(pinteraction=0,2351; 
Finteraction=1,458; pCadózis=0,3893; FCadózis=1,022; pcsoport=0,9948; Fcsoport=0,00004).  Bonferroni 
post.hoc teszt (tCaCl1=1,347; tCaCL2=0,4655; tCaCl3=0,5676; tCaCl4=0,2942, minden esetben  
p>0,05) 
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20. ábra: Tónusváltozások  

        beadott dózis függvényében 
 
Utolsó lépésben a belek maximális kontrakcióját vizsgáltuk. Ezt a hatást az 5ml 5%.os KCl 
oldattal értük el minden esetben.  

A felnıtt korban besugárzott (NKont =18; NEMF =19) egyedeknél jól látható 
szignifikáns különbség van a káliumra adott válaszreakcióban. A kiértékeléshez Mann.
Whitney féle  U.tesztet alkalmaztunk. (p=0,0026; SEKont=119,2; SEEMF=367,0; Mann.
Whitney U:71,50 )  

Ugyan ez a helyzet az újszülött korban besugárzott egyedeknél (NKont =18; NEMF =25), 
sokkal nagyobb válasz reakciót mutatnak KCl hatására mint  a kontroll csoport. Párosítatlan t 
tesztet végeztünk az eredmények korrekt bemutatásához (p=0,0247; SEKont=89,04; 
SEEMF=112,8;: t=2.332) 
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21. ábra: Maximális kontrakció KCl hatására  22. ábra: Maximális kontrakció KCl hatására  

            kezelt és kontrol csoportnál ( 8órás expozió)       kezelt és kontrol csoportnál ( 168 órás expozió) 
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6. Megvitatás 
 

Az általunk elvégzett kutatás eredményei azt mutatják, hogy az ELF.EMF hatásának 
kitett állatok esetében a preparátumokban acetil.kolin hatására szignifikánsan nı az amplitúdó 
és a tónus a felnıtt korban 8 óra idıtartalmú, 500 ;T indukciójú, 50 Hz.es erıtérnek kitett 
állatok esetében. Továbbá, kálium hozzáadást követıen nı a maximális kontrakció mértéke is, 
vagyis a beadott anyagokkal szembeni érzékenység sokkal nagyobb, mint az ELF.EMF 
hatásnak nem kitett kontroll esetekben. Ezzel elllentétben, újszülött kori, 168 órás 3mT 
indukciójú, 50 Hz.es expozíciónál ilyen erıteljes különbségekrıl nem beszélhetünk, bár az 
acetil.kolin szignifikánsan hatásosabb a kezelt egyedeknél, de nem függ össze az EMF  
kezelés hatásával. A káliumos kísérletnél hasonló eredményt kaptunk, mint a 8 órás 
expozíciónak kitett egyedeknél. A kalcium.kloridos kezeléseknél nem kaptunk szignifikáns 
különbségeket egyik csoportnál sem. Itt is úgyszintén csak a Ca+2 volt szignifikáns hatása, de 
az EMF hatás nem mutatkozott meg.  

 
Az acetil. kolinra adott válaszreakciót értelmezhetjük úgy, hogy a simaizom sejtek és a 

neuronok közötti szinaptikus résben felszabaduló Ach, a simaizom m.Ach (muscarinos. 
acetilk.kolin) receptoraira kötve, a normál szignáltraszdukciót felerısítheti, és így nagyobb 
kontrakciót válthat ki, mint a kontroll csoportoknál. 

Az extarcelluláris kálium a membránpotenciált megváltoztatva (befelé menı K.ion 
áramot eredményezve, és az intracelluláris Ca+2 koncentráció megváltozását indukálva) 
erıteljes, akár tetanuszos összehúzódáshoz vezethet. Úgy tőnik, ezeket a folyamatokat az 
ELF.EMF expozíció rövid távon felerısítheti, és a bélhuzam érzékenységét ezáltal növelheti, 
azonban ezek a folyamatok hosszan tartó, felnıttkorban is megmaradó változásokat nem, 
vagy csak csekély mértékben okoznak. 

 
Munkánkból végsı soron az konzekvencia vonható le, hogy a megengedett 

határértéknél is lehetnek fiziológiás változások a kísérleti egyedeknél. Mivel az ������� kezelt 
belek érzékenysége, szemben az ������� expozíció hatásaival, csökken, az általunk mért hatás 
lehet egyfajta reaktív érzékenység növekedés is, amely az akut folyamatokat követı, 
kompenzációs változásként fogható fel. Bár eszerint az ELF.EMF expozíciónak lehetnek 
rövid távú, akut jellegő hatásai az elemi idegrendszeri folyamatokra, adataink szerint 
hosszabb távú, maradó idegrendszeri károsodást még a határértéket sokszorosan meghaladó 
expozíció sem indukál. 
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