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Τα κινητά τηλέφωνα βλάπτουν σοβαρά τον
εγκέφαλο (Βενιού Ειρήνη)
Date : Ιουλίου 3, 2011
Η συχνή χρήση τους πενταπλασιάζει τον κίνδυνο καρκίνου του
εγκεφάλου
Πενταπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του εγκεφάλου αντιμετωπίζουν οι
χρήστες κινητών τηλεφώνων που τα τελευταία 10 χρόνια θεωρούν τη συσκευή τους
αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας τους, αποκαλύπτει τώρα νέα σουηδική
μελέτη.
Τα άκρως ανησυχητικά στοιχεία ανήκουν σε ειδικούς του Πανεπιστημιακού
νοσοκομείου του Έρεμπρο και του Πανεπιστημίου του Ούμεο στη Σουηδία, οι οποίοι
εξέτασαν τη χρήση κινητού και ασύρματου τηλεφώνου που έκαναν σχεδόν 1.200
Σουηδοί οι οποίοι κατά την περίοδο 1997-2003, διαγνώστηκαν με καρκίνο του
εγκεφάλου.

Κλήση εκτάκτου ανάγκης

Οι ερευνητές υπέβαλαν 905 από τους εθελοντές που ήταν ακόμα εν ζωή στη
διαδικασία των συνεντεύξεων γύρω από τη χρήση κινητού και ασύρματου
τηλεφώνου. Για τους υπόλοιπους 346 που πέθαναν κατά τη διάρκεια της μελέτης,
ρώτησαν συγγενικά τους πρόσωπα σχετικά με τις καθημερινές τηλεφωνικές τους
συνήθειες.

Στη συνέχεια, συνέκριναν τα στοιχεία που είχαν συλλέξει με ένα δείγμα 2.500
ατόμων που είτε ζούσαν και δεν έπασχαν από καρκίνο του εγκεφάλου, είτε είχαν
πεθάνει από άλλα αίτια. Διερευνώντας δεδομένα όπως η ηλικία, το φύλο και το
κοινωνικό υπόβαθρο, οι ειδικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τόσο η χρήση
κινητών όσο και εκείνη ασύρματων τηλεφώνων αύξανε επικίνδυνα τις πιθανότητες
εμφάνισης γλοιώματος.
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Συγκεκριμένα όσοι από τους εθελοντές είχαν ξεκινήσει να χρησιμοποιούν κινητό από
την εφηβεία τους και συνέχισαν για τουλάχιστον μια δεκαετία, αντιμετώπιζαν
σχεδόν πέντε φορές μεγαλύτερο κίνδυνο καρκίνου του εγκεφάλου συγκριτικά με τους
υπόλοιπους.

Την ίδια στιγμή και η συχνή και μακροχρόνια χρήση των ασύρματων οικιακών
τηλεφωνικών συσκευών, λόγω της υψηλής τους ακτινοβολίας, έδειξε να αυξάνει τον
κίνδυνο καρκίνου του εγκεφάλου κατά 3,9 φορές.

Τα
στοιχεία
δημοσιεύονται
«International Journal of Oncology».

στο

επιστημονικό

έντυπο

Προσοχή στους νεαρούς κατόχους

Ιδιαίτερα για τη χρήση κινητών, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι γονείς θα πρέπει να
είναι πολύ προσεκτικοί με τα παιδιά τους ώστε να χρησιμοποιούν τις τηλεφωνικές
τους συσκευές μόνο σε περιπτώσεις ανάγκης και για μικρά χρονικά διαστήματα.

Είναι καλύτερο επίσης, αναφέρουν, να στέλνουν γραπτά μηνύματα από το να μιλούν
στο κινητό. Εάν η τηλεφωνική συνομιλία είναι απαραίτητη θα πρέπει να γίνεται
πάντα με χρήση συσκευών hands-free για τον περιορισμό έκθεσης στην επικίνδυνη
ακτινοβολία.

(Πηγή: "ΤΟ ΒΗΜΑ" 30/6/2011)
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