
Υπάρχουν περισσότερα από 
50 εκατομμύρια κινητά τηλέ-
φωνα στο Ηνωμένο Βασίλειο 

και περισσότερα από ένα δισεκα-
τομμύριο παγκοσμίως. Τα πλεονε-
κτήματα της κινητής τηλεφωνίας 
είναι προφανή1. Ωστόσο, έχουν 
διατυπωθεί υποψίες σχετικές με 
πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες 
της κινητής τηλεφωνίας. Στα 2000, 
η ανεξάρτητη ομάδα ειδικών της 
Μεγάλης Βρετανίας σχετικά με την 
κινητή τηλεφωνία (IEGMP) δημοσί-
ευσε το Stewart report2. Η αναφορά 
αυτή εισηγήθηκε την εκπόνηση ενός 
προγράμματος έρευνας και μεθοδικής 
προσέγγισης της χρήσης κινητών τη-
λεφώνων, ιδιαίτερα από παιδιά. 

Ως αποτέλεσμα των οδηγιών αυτών, 
τέθηκε σε εφαρμογή ένα ερευνητικό πρό-
γραμμα το 2001, με χορηγία τόσο του 
επίσημου κράτους όσο και της βιομηχανίας. 
Δύο άρθρα προέκυψαν ως αποτέλεσμα 
αυτών των μελετών. Τα άρθρα αυτά δη-
μοσιεύθηκαν πρόσφατα στο περιοδικό 
BMJ3,4. Οι Hepworth και συν. διεξήγαγαν 
ελεγχόμενη μελέτη σε πληθυσμό 966 
ασθενών με γλοίωμα και ανακοίνωσαν 
ότι η βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη 
χρήση κινητών τηλεφώνων δε συνδέονται 
με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης γλοιώμα-
τος3. Το ποσοστό απόκρισης της παραπάνω 
μελέτης (μόνο 51%), κυρίως από ασθενείς 
με όγκους χαμηλής διαφοροποίησης, ίσως 
συνέβαλε στην απώλεια μιας μικρής, αλλά 
πραγματικής επίδρασης. Η μελέτη αυτή 
ανέδειξε τη δυσκολία του υπολογισμού 
της χρήσης κινητών τηλεφώνων για αρκετά 
χρόνια και με διαφορετικές τεχνολογίες 
(αναλογική και ψηφιακή) και, συνεπώς, την 
αβεβαιότητα στον υπολογισμό της έκθεσης 
στην ακτινοβολία των ραδιοσυχνοτήτων. 
Καθώς δεν υφίσταται προφανής βιολογι-
κός μηχανισμός για καρκινογένεση λόγω 
της ακτινοβολίας των ραδιοσυχνοτήτων, 
δε φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ 
της χρήσης των κινητών τηλεφώνων και 
της εμφάνισης γλοιωμάτων. 

Ωστόσο, η περίοδος «επώασης» για την 

εμφάνιση του γλοιώματος θα μπορούσε 
να είναι μακρύτερη από αυτήν που μελε-
τήθηκε από τους παραπάνω ερευνητές. Το 
βιβλίο Νευροπαθολογίας του Greenfield 
αναφέρει: «Μια τέτοια συσχέτιση (μεταξύ 
ακτινοβολίας από ραδιοσυχνότητα κινητής 
τηλεφωνίας και εμφάνισης γλοιώματος) θε-
ωρείται απίθανη λόγω του μικρού χρόνου 
από τότε που εισήχθη η κινητή τηλεφωνία: 
σε ενήλικες ανθρώπους, όλα τα γνωστά 
περιβαλλοντικά καρκινογόνα, συμπερι-
λαμβανομένης της ακτινοβολίας, απαιτούν 
περίοδο εφαρμογής μεγαλύτερη των 20 
έως 30 ετών5 . Στη μελέτη των Hepworth 
και συνεργατών, μόνο ένα μικρό ποσοστό 
των συμμετεχόντων ανέφεραν έκθεση με-
γαλύτερη από 10 έτη.  

Μερικά δεδομένα υποδεικνύουν, ωστό-
σο, ότι τα ακουστικά νευρινώματα και οι 
όγκοι των σιελογόνων αδένων μπορεί να 
σχετίζονται με τη χρήση των κινητών τηλε-
φώνων. Η μελέτη των Hepworth και συν. 
προέρχεται από μια διεθνή συνεργασία 
σχετική με τη μελέτη της χρήσης των κινητών 
τηλεφώνων και τους κινδύνους εμφάνισης 
ενδοκρανιακών όγκων. Άρα, αναμένονται 
στο μέλλον περισσότερα αποτελέσματα 
από τη μελέτη αυτή. 

Στο ίδιο φύλλο του BMJ, δημοσιεύθηκε 
μελέτη των Rubin και συν. σχετική με το 
φαινόμενο της «ηλεκτρομαγνητικής υπερευ-
αισθησίας»4. Το φαινόμενο αυτό χαρακτη-
ρίζεται από κεφαλαλγία, ναυτία, κόπωση, 
ζάλη και απώλεια μνήμης ή συγκέντρωσης 
μετά από έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία. Στη Σουηδία έγινε δεκτό ως 
φυσική βλάβη και δίδονται οδηγίες για 

την αποκατάσταση των πασχόντων. Η 
μελέτη αυτή δεν κατάφερε να δείξει ότι 
τα συμπτώματα αυτά συνδέονται με 
έκθεση στην ακτινοβολία των κινητών 
τηλεφώνων. Τα πλέον ευαίσθητα άτομα 
της μελέτης διατηρούσαν τη συμπτωμα-
τολογία τους ακόμη και όταν τα κινητά 
τηλέφωνά τους δε λειτουργούσαν. 

Η επιτροπή IEGMP έχει δεχθεί ότι 
η κινητή τηλεφωνία μπορεί να προ-
καλέσει βιολογικές επιδράσεις, αλλά 
δεν έχει διατυπώσει την άποψη ότι μια 
τέτοια ακτινοβολία συνδέεται ήδη με 

συγκεκριμένες νόσους. Η επιτροπή National 
Radiological Protection Board συμφώνησε 
στα 2005 με την παραπάνω προσέγγιση6. 

Τα μέχρι σήμερα δεδομένα υποδηλώ-
νουν ότι είναι μικρές οι πιθανότητες για το 
χρήστη κινητού τηλεφώνου να εμφανίσει 
εγκεφαλική παθολογία. Η Επιτροπή Υγείας 
της Ολλανδίας δε θεωρεί απαραίτητη την 
απαγόρευση της χρήσης των κινητών τη-
λεφώνων από τα παιδιά7. 

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος από τη χρήση 
των κινητών τηλεφώνων βρίσκεται στη χρή-
ση τους κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Η 
χρήση αυτή έχει απαγορευθεί στη Μεγάλη 
Βρετανία από το 2003 όσον αφορά τα τη-
λέφωνα που κρατούνται στο χέρι, ενώ κάτι 
τέτοιο δεν ισχύει για τα τηλέφωνα hands 
free. Αυτή η τελευταία εξαίρεση θα έπρεπε 
ίσως να καταργηθεί. 
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