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ήκα θηλδύλνπ γηα ηελ πγεία ελειίθσλ θαη -θπξίσο- 

παηδηώλ εθπέκπνπλ έιιελεο επηζηήκνλεο πνπ 

πξνρώξεζαλ πξόζθαηα ζε κηα ζεκαληηθή αλαθάιπςε: ε 

αθηηλνβνιία ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ θαηαζηξέθεη ην 

DNA ησλ θπηηάξσλ! Καζώο νη εηδηθνί ζπγθεληξώλνπλ 

νινέλα θαη πεξηζζόηεξα ζηνηρεία γηα ηηο βιαβεξέο 

ζπλέπεηεο από ηε ιεγόκελε «ειεθηξνκαγλεηηθή 

ξύπαλζε», ην εύξεκα απηό απνηειεί ην ηειεπηαίν, 

ρξνληθά, επηρείξεκα όζσλ ππνζηεξίδνπλ όηη νη βιάβεο 

απηέο κπνξεί λα είλαη κε αλαζηξέςηκεο. 

 

«Καηαζηξνθή ζην DNA ηζνδπλακεί κε θπηηαξηθό ζάλαην ή θιεξνλνκήζηκεο γελεηηθέο κεηαιιαγέο 

αλ ζπκβεί ζε αλαπαξαγσγηθά θύηηαξα. Απηέο νη κεηαιιαγέο είλαη κε θπζηνινγηθέο, κε ζπλέπεηα 

λα επέξρεηαη ζάλαηνο ή ζνβαξέο αζζέλεηεο, θαζώο θαη αιιαγέο αθόκε θαη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ 

νξγαληζκνύ. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζην DNA ησλ αλαπαξαγσγηθώλ θπηηάξσλ κεηαθέξεηαη ζηηο 

επόκελεο γελεέο» εμεγεί ν Γεκ. Παλαγόπνπινο, βηνθπζηθόο θαη εξεπλεηήο.  

Σα πεηξάκαηα μεθίλεζαλ εδώ θαη αξθεηά ρξόληα από επηζηεκνληθή 

νκάδα κε επηθεθαιήο ηνλ θαζεγεηή Λ. Μαξγαξίηε, δηεπζπληή ηνπ 

ηνκέα Βηνινγίαο Κπηηάξνπ θαη Βηνθπζηθήο ζην Παλεπηζηήκην 

Αζελώλ θαη ηα πιένλ πξόζθαηα απνηειέζκαηά ηνπο 

δεκνζηεύζεθαλ κέζα ζην 2007 ζε έλα από ηα πην έγθπξα δηεζλή 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ην «Mutation Research». Δγηλαλ, 

κάιηζηα, ζε έληνκα, πνπ ζεσξνύληαη πην αλζεθηηθά από ηνλ 

άλζξσπν ζηηο αθηηλνβνιίεο.  

 

Οη επηζηήκνλεο επέιεμαλ λα κειεηήζνπλ ηελ επίδξαζε ηεο 

αθηηλνβνιίαο ζην αλαπηπζζόκελν θπηηαξηθό ζύζηεκα ησλ 

σνζεθώλ λεαξώλ ζειπθώλ εληόκσλ πνπ εθηέζεθαλ ζηελ 

αθηηλνβνιία θηλεηνύ ηειεθώλνπ γηα έμη ιεπηά εκεξεζίσο θαη γηα έμη κόλν κέξεο.  

 

ύλδξνκν κηθξνθπκάησλ 

Σα απνηειέζκαηα εληππσζίαζαλ αθόκε θαη ηνπο πην έκπεηξνπο 

εξεπλεηέο: ζε πνιύ κεγάιν πνζνζηό -κέρξη 60%- 

αλαπηπζζόκελσλ αβγώλ ην DNA ησλ θπηηάξσλ είρε θαηαζηξαθεί 

από ηελ αθηηλνβνιία! Σα πεηξάκαηα είλαη ηα πξώηα παγθνζκίσο 

πνπ απνδεηθλύνπλ όηη νη αθηηλνβνιίεο ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο 

πξνθαινύλ θπηηαξηθό ζάλαην ζε δσληαλά πεηξακαηόδσα κε 

έθζεζε κόιηο ιίγσλ ιεπηώλ. 

  

Δλα από ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη όηη ζπκπηώκαηα 

όπσο θεθαιαιγίεο, θόπσζε, απώιεηα κλήκεο, δηαηαξαρέο ζηνλ 

ύπλν θαη ζηε ζπγθέληξσζε θ.ά. πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζε 

αλζξώπνπο πνπ εθηίζεληαη ζε παξόκνηεο αθηηλνβνιίεο θαη έρνπλ 

νλνκαζηεί δηεζλώο «ζύλδξνκν κηθξνθπκάησλ» είλαη δπλαηό λα 

νθείινληαη ζε θαηαζηξνθή εγθεθαιηθώλ θπηηάξσλ από ηε ρξήζε θηλεηώλ ηειεθώλσλ.  

 

«Λόγσ ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ απνξξνθάηαη από ηνλ νξγαληζκό, απμάλεηαη ν θίλδπλνο γηα 

αλάπηπμε θαθνήζνπο όγθνπ (γινίσκα) ζηνλ εγθέθαιν, θαζώο θαη λεπξηλώκαηνο ζην αθνπζηηθό 

λεύξν -θαξθίλνο ηνπ αθνπζηηθνύ λεύξνπ- κεηά από 10 ή πεξηζζόηεξα ρξόληα ρξήζεο θηλεηνύ, 

ηδηαίηεξα ζηελ πιεπξά ηνπ εγθεθάινπ πνπ έγηλε ε ρξήζε. Απμάλεηαη ν θίλδπλνο γηα βιάβε ζηνλ 

αηκαηνεγθεθαιηθό θξαγκό, κε απνηέιεζκα λα κπνξνύλ λα πεξάζνπλ βιαβεξέο νπζίεο από ην 

 

1. Δμέηαζε ηνπ DNA ζε κηθξνζθόπην. 

 
2. Αβγά εληόκνπ πξηλ εθηεζνύλ 
ζε αθηηλνβνιία θηλεηνύ. 

 
3. Αβγά κεηά ηελ έθζεζε ζε 
αθηηλνβνιία θηλεηνύ. Η 
θζνξίδνπζα νπζία πνπ έρεη 
πξνζηεζεί θνιιάεη όπνπ βξίζθεη 
ζπαζκέλν DNA. 



αίκα ζηνλ εγθέθαιν. Παξάιιεια παξνπζηάδνληαη βιάβεο ζηα λεπξηθά θύηηαξα αιιά θαη 

ζηείξσζε» ππνγξακκίδεη ν θαζεγεηήο Λ. Μαξγαξίηεο. 

Αζθαιώο, πνιιαπινί είλαη νη θίλδπλνη γηα ηα παηδηά. Οπσο 

εμεγεί, «επεηδή νη δηαζηάζεηο ηνπ θξαλίνπ ηνπο είλαη 

κηθξόηεξεο θαη ηα νζηά πην καιαθά, επλνείηαη ε 

απνξξόθεζε αθηηλνβνιίαο. Θεσξνύληαη πην επάισηα γηαηί 

είλαη ππό ζπλερή αλάπηπμε, παξάγνπλ δειαδή λέα 

θύηηαξα».  

 

ε απηό ην πιαίζην ε ππνπξγόο Τγείαο ηεο Γαιιίαο, 

Ρνζειίλ Μπαζειό, ζηηο 3 Ιαλνπαξίνπ 2008, έθαλε έθθιεζε 

πξνο ηνπο γνλείο λα είλαη πνιύ πξνζεθηηθνί ζηε ρξήζε 

θηλεηνύ από ηα παηδηά ηνπο.  

 

Οη επηζηήκνλεο ηνλίδνπλ όηη νη επηπηώζεηο ζα ήηαλ ίζσο ιηγόηεξν ζνβαξέο γηα ηνλ άλζξσπν αλ ηα 

όξηα έθζεζεο ήηαλ πην απζηεξά.  

Τα όξηα αζθαιείαο 

«Σα ζεκεξηλά όξηα δπζηπρώο δελ θαιύπηνπλ ηε δεκόζηα πγεία από απηέο 

ηηο βιάβεο. Γηακνξθώζεθαλ ην 1997 από ηε Γηεζλή Δπηηξνπή Με 

Ινλίδνπζαο Αθηηλνβνιίαο γηα λα πξνζηαηεύνπλ από αύμεζε ζεξκνθξαζίαο 

πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ε αθηηλνβνιία. Βαζίδνληαη κόλν ζε 

βξαρππξόζεζκε έθζεζε θαη ζηελ έληαζε ηεο αθηηλνβνιίαο θαη δελ 

ιακβάλνπλ ππόςε άιινπο παξάγνληεο, όπσο ηε δηάξθεηα έθζεζεο, ηε 

ζπρλόηεηα θ.ά. Γη' απηό ηνλ ιόγν νη ζπλερείο κεηξήζεηο πνπ αλαθέξνπλ όηη 

νη θεξαίεο εθπέκπνπλ εληόο ησλ νξίσλ αζθαιείαο δελ πξνζηαηεύνπλ ην 

θνηλό από ηε ρξόληα έθζεζε ζηελ αθηηλνβνιία, κε απνηέιεζκα λα εθηίζεηαη 

ζε θηλδύλνπο ρσξίο λα ην γλσξίδεη», ηνλίδεη ν Λ. Μαξγαξίηεο.  

 

Αλ θαη ηα όξηα έθζεζεο πηνζεηήζεθαλ από ηελ Δ.Δ. θαη ηελ Παγθόζκηα 

Οξγάλσζε Τγείαο (ΠΟΤ), ε επηζηεκνληθή θνηλόηεηα εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα 

πξνβιεκαηηζκέλε.  

 

Δλδεηθηηθό είλαη όηη πξνζθάησο ν Δπξσπατθόο Οξγαληζκόο Πεξηβάιινληνο (ζπκβνπιεπηηθό 

όξγαλν ηεο Δ.Δ.) πξνεηδνπνίεζε γηα πηζαλνύο θηλδύλνπο ζηελ πγεία πξνεξρόκελνπο από ηα 

θηλεηά θαη ηνλ πεξαζκέλν Αύγνπζην ε Bioinitiative Report, κηα εμεηδηθεπκέλε έθζεζε πνπ 

ζπληάζζεηαη από επηζηήκνλεο ηεο νπεδίαο, ηεο Απζηξίαο, ησλ ΗΠΑ, ηεο Αγγιίαο θ.ιπ. πξόηεηλε 

ηε κείσζε ησλ νξίσλ έθζεζεο ζηελ ηηκή 0,1 κηθξνβάη αλά ηεηξαγσληθό εθαηνζηόκεηξν (η.ε.), 

δειαδή γηα ηελ Διιάδα 7.200 θνξέο θάησ από ηα ζεκεξηλά «όξηα αζθαιείαο»! ηε ρώξα καο νη 

ηηκέο θπκαίλνληαη κεηαμύ 360 θαη 720 κηθξνβάη αλά η.ε.  

Δλ ησ κεηαμύ δελ είλαη ιίγα ηα θξάηε θαη νη πεξηνρέο πνπ ήδε κείσζαλ ηα όξηα 

θάησ από ηα πξνβιεπόκελα:  

 

ηελ Ιηαιία, ηε Ρσζία, ηελ Πνισλία θαη ην Παξίζη ην όξην είλαη πιένλ 10 

κηθξνβάη αλά η.ε., ζην άιδκπνπξγθ ηεο Απζηξίαο 0,1 κηθξνβάη αλά η.ε., θαη 

ζην Βέιγην 1-2 κηθξνβάη, ελώ ππάξρνπλ πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ κείσζε.  

 

«Κάλνπκε έθθιεζε ζηελ πνιηηεία», θαηαιήγνπλ νη επηζηήκνλεο, «λα κεηώζεη ηα 

όξηα πνπ έρεη ζεζπίζεη κε ηνλ λόκν πεξί ηειεπηθνηλσληώλ ηνπ 2006, 

αθνινπζώληαο ην παξάδεηγκα ησλ ρσξώλ απηώλ. Σν κήλπκα έρνπλ πηνζεηήζεη 

θαη κεγάινη δήκνη ηεο ρώξαο, όπσο ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά, πνπ κε 

ςήθηζκά ηνπο θαινύλ ην θξάηνο λα πξνβεί άκεζα ζε κείσζε ησλ νξίσλ». 
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4. Μέιε ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ζην 
εξγαζηήξην. 

 
5. Ο θαζεγεηήο 
Λνπθάο Μαξγαξίηεο. 

 


