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ELS EFECTES CANCERÍGENS DELS

L
es vibracions o ones electromag-
nètiques s'originen quan el cor-
rent passa a través d'un camp
elèctric generat per una elevada
diferència de potencial (alta ten-

sió) i es propaguen en l'espai de forma pe-
rifèrica al mateix camp elèctric que les
produeix. Tot camp elèctric va associat a un
camp magnètic. El camp electromagnètic
(CEM) que en resulta és proporcional a la
diferència de potencial existent. Encara
que aquest espectre de les radiacions
electromagnètiques no hauria de produir
efectes ionitzants directes sobre les molè-
cules, si que es poden formar alteracions
fisicoquímiques en aquest àmbit biològic,
les conseqüències clíniques de les quals
no estan, encara, clarament descrites.

L'epidemiologia de la radiotoxicitat a
baixes dosis ja s'ha iniciat en l'estudi de la
relació causa-efecte en rangs d'exposició
propis d'aquest context. En els àmbits
científics es discuteix intensament la pos-
sible relació entre l'exposició a intensitats
de CEM relativament baixes i certes for-
mes de càncer que es manifesten espe-
cialment en la població infantil. L'origen de
la polèmica s'ha de buscar en la contradic-
ció dels resultats observats en els diversos
estudis poblacionals del tipus cas-control,
realitzats amb grups exposats, estadistica-
ment poc consistents a causa del reduït
nombre de persones afectades que els
componen. 

L'avaluació de les dades epidemiològi-
ques confirma que la leucèmia limfoblàsti-
ca aguda (LLA) –el càncer infantil més fre-
qüent– presenta un risc relatiu, significatiu
des de l'anàlisi estadística, en nens expo-
sats a CEM que resideixen en les proximi-
tats del traçat de línies d'alta tensió.
Aquesta situació pot suggerir l'existència
d'una relació causa-efecte. Els nivells d'ex-
posició s'aproximen a valors d'entre 0,2 i
0,3 µT,1 sense que quedi ben especificat
l'ordre de magnitud que s’atribueix als di-
ferents grups exposats a aquests camps.

La recent aparició d'un estudi de l'àm-
bit epidemiològic, on es relacionen nivells
de densitat electromagnètica diferenciats
associats a grups de població, definits per
la intensitat de l'exposició dins d'un marc
de mostreig estadístic,2 ha ajudat a genera-
litzar la polèmica. Els autors constaten la
no associació entre el risc de càncer o leu-
cèmia en nens residents en les proximitats
a línies d'alta tensió que viuen exposats re-
gularment a CEM i el rang d'exposició.

Tanmateix, un estudi més detallat dels
resultats revela dades sorprenents que no
s'han tingut en compte en el moment de
treure conclusions: s'observa que per a ex-
posicions iguals o superiors a 0.2 µT el risc
contrastat de LLA és d’1.53 i a nivells su-

periors a 0.3 µT el risc relatiu resulta ser
d’1.72. A més, l'anàlisi estadística presenta
contradiccions: per a nivells d'exposició
entre 0.4 i 0.5 µT el risc relatiu, no contras-
tat amb grups de control, és de 3.28; tan-
mateix, l'estudi contrastat de la mateixa
mostra ens indica un risc de LLA de 6.41.
Els esmentats valors no s’haurien d’obviar,
ja que el major risc s’associa a temps d'ex-
posició prolongats o a residències habi-
tuals en zones d'elevada concentració a
causa de la proximitat.

Al costat de l'estudi de referència, apa-
reixen altres treballs que relacionen l'ex-
posició d'adults a Suècia a camps EM de
diferents intensitats, a causa de la seva re-

sidència o ocupació, amb la incidència de
LLA i de tumors en el sistema nerviós cen-
tral. A nivells d'exposició de fins a 0.2 µT el
risc relatiu de leucèmia és d’1.3, mentre
que per a exposicions superiors a 0.2 µT el
risc relatiu arriba fins a 1.7, ambdós valors
de risc estadísticament significatius.

Un increment relatiu de la LLA, del tu-
mor de cervell i del càncer de mama fe-
mení en adults s'associa a una exposició a
camps relativament alts a Taiwan, quan la
residència habitual es troba en zones que
impliquin una exposició excessiva i cons-
tant a intensitats de CEM superiors a 0.2
µT. Aquests grups de població han estat
contrastats, pel que fa a aquests efectes,

amb altres grups de control, degudament
definits, que habiten en zones sense
aquesta càrrega electromagnètica «exces-
siva», les densitats registrades de la qual
són inferiors a 0.1 µT. Per a densitats de
l'ordre de 0.1 µT es confirma la hipòtesi
que no s'observa l'efecte cancerígen (ve-
geu la Taula 2). Aquesta és també la con-
clusió d'un estudi realitzat a Noruega.

Encara que resulta complex establir
una associació causal, basada en l'estudi
de poblacions relativament petites, valora-
des al seu torn mitjançant anàlisi biblio-
gràfica, els valors de risc que se’n deriven
indiquen una tendència preocupant, espe-
cialment pel que fa a la incidència de leu-
cèmia infantil, sense que es pugui establir
clarament una relació causa-efecte a cau-
sa de l'elevat rang d'error estadístic.

L'efecte cancerígen induït a baixes do-
sis no presenta manifestació clínica fins i
tot passats uns anys «de latència», es trac-
taria d’efectes estocàstics, conseqüència
de l'exposició a baixes dosis, tal com ja s'-
han descrit a partir de l'estudi de les radia-
cions ionitzants.3 La valoració d'un risc bio-
lògic s'ha de basar en la utilització de cri-
teris estadístics consistents, capaços de
reproduir els resultats en altres investiga-
cions, perquè en cas contrari l'error que
s'introdueix invalidaria els resultats obtin-
guts.

En el nostre cas es relaciona i s’associa
l'efecte càncer a exposicions de CEM de
baixa freqüència que, en funció de la dis-
tància (Taula 1) o de la intensitat de camp
(Taula 2) penetren en les residències i pro-
voquen en els seus habitants exposicions
més o menys intenses, en tot cas no con-
trolades. Per poder establir una possible
relació causal entre aquests camps i els
grups de població, l'anàlisi hauria d'utilit-
zar mètodes estadístics específics per a
mostres petites o mostres més consis-
tents.4

1. Microtesla: la milionèsima part d’un Tesla, unitat
que mesura la densitat de flux magnètic. 1 Tesla =
10(4) gauss.
2. Linet MS; Hatch EE; Kleinerman RA; «Residential
exposure to magnetic fields and acute lymphoblas-
tic leukemia in children», N. Engl. J. Med., 1997;
337:1-7. 
3. Per a l’apartat de bibliografia i documentació ve-
geu el lloc web www.energisostenible.org.
4. Els estudis sobre el negatiu impacte en la salut
de les línies d’alta tensió són cada vegada més con-
cloents, com es demostra en el recent article publi-
cat a Lancet (octubre de 2004), d’un ampli i llarg es-
tudi fet a la Gran Bretanya (Draper G, Vincent T,
Kroll M & Swanson J, Childhood cancer and elec-
tromagnetic field exposures from powerlines, De-
partment of Health funded 1997-2001, RRX 46), du-
rant un període de set anys, per la Universitat d’Ox-
ford sobre una població de 70.000 nens i nenes de
menys de 15 anys que viuen a menys de 100 metres
d’una línia d’alta tensió, on s’afirma que el risc de
patir aquest càncer a la sang és d’un 2,4 per mil, és
a dir més del doble del que es concep com a nor-
mal.  Vegeu, també, documentació científica a: 
www.powerlinefacts.com, www.cableados,org o a
www.terra.es/personal/kirke1/. 
(Notes del Col·lectiu Userda.)
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FIELD (CAMP), INSTAL·LACIÓ DE RICHARD BROX QUE VA CONSISTIR EN LA COL·LOCACIÓ DE 1.301 FLUO-
RESCENTS QUE ES VAN IL·LUMINAR PER SI SOLS SOTA LA LÍNIA D’ALTA TENSIÓ ON S’HAVIEN «PLANTAT».

EFECTE ASSOCIAT DISTÀNCIA EN METRES DISTÀNCIA EN METRES DISTÀNCIA EN METRES

S0 a 49 m 50 a 99 m superior a 100 m

LEUCEMIA (LLA) 2.0 (1.4 - 2.9)* 1.5 (1.1 - 2.3) 1.0
TUMOR CEREBRAL 1.3 (0.8 - 2.1) 0.8 (0.5 - 1.2) 1.0
CÀNCER DE MAMA 1.0 (0.8 – 1.3) 1.2 (0.9 - 1.5) 1.0

RISC (ODDS RATIO) DE LEUCÈMIA INFANTIL (LLA), CÀNCER DE CERVELL I CÀNCER DE MAMA 
AMB RELACIÓ A LA DISTÀNCIA ENTRE LA RESIDÈNCIA I EL TRAÇAT D’ALTA TENSIÓ

RISC (ODDS RATIO) DE LEUCÈMIA INFANTIL (LLA), CÀNCER DE CERVELL 
I CÀNCER DE MAMA EN FUNCIÓ DE LA DENSITAT DE CAMP ELECTROMAGNÈTIC 
A QUÈ ESTÀ EXPOSADA LA POBLACIÓ ESTUDIADA (VALORS APROXIMATS).

DENSITAT DEL CAMP ELECTROMAGNÈTIC EN  (µT)

EFECTE ASSOCIAT 0.1 0.1 – 0.2 0.2 0.3 0.4 – 0.5
LEUCÈMIA (LLA) 1.0 1.3 1.53 1.72 3.28 / 6.41
TUMOR CERVELL 1.0 1.0 1.10 (*) (*)
CÀNCER DE MAMA 1.0 1.10 1.10 (*) (*)

* NO FIGURA VALORACIÓ ESTADÍSTICA.

* INTERVAL DE CONFIANÇA

En l’estudi de tres grups de persones, diferenciats entre si per la distància entre la zona de residèn-
cia i el focus emissor (traçat d’alta tensió),  constatem un increment de la incidència de leucèmia del
100%,  amb què es dobla el risc de la incidencia «natural» i de tumor cerebral en un 30% en proximi-
tats de fins a 50 m, tot normalitzant-se per a distàncies superiors. L'excepció la forma l'efecte leucè-
mia infantil (LLA), que preval fins a distàncies de l'ordre de 100 m, amb un increment del risc relatiu
del 50%. L'efecte càncer de mama no presenta cap relació de risc dependent, i l'efecte tumor de cer-
vell tampoc no presenta una relació de risc en distàncies superiors als 50 m del focus o traçat.

En l'estudi dels grups, diferenciats entre si en funció de la intensitat de l'exposició als camps electro-
magnètics, s'observa igualment un increment del risc de leucèmia, ascendent a mesura que aug-
menta la intensitat de camp, passant d'un 30% per a valors d'entre 0.1 a 0.2 µT fins a un 72% quan
aquests són superiors a 0.2 µT. Quan la intensitat supera els 0.4 µT, el risc associat es dispara a va-
lors realment elevats. No és així en els altres efectes estudiats, ja que ni el tumor de cervell, ni el càn-
cer de mama manifesten una tendència de risc en funció de la intensitat de camp.

TAULA 1.

TAULA 2.

CAMPS ELECTROMAGNÈTICS (CEM)


