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Η Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι εκπομπή
στον χώρο ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας υπό
μορφή κυμάτων που ονομάζονται
ηλεκτρομαγνητικά κύματα.

 Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία

Η Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι εκπομπή στον χώρο ηλεκτρομαγνητικής
ενέργειας υπό μορφή κυμάτων που ονομάζονται ηλεκτρομαγνητικά κύματα.



Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα ονομάζεται η πλήρης
κατανομή των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε
σχέση με τη συχνότητά τους ή το μήκος κύματος.

 Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα

Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα μπορούν να έχουν πολλές διαφορετικές συχνότητες και αντίστοιχα μήκη
κύματος.
Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα ονομάζεται η πλήρης κατανομή των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε σχέση με τη
συχνότητά τους ή το μήκος κύματος.



 Ιονίζουσες Η/Μ ακτινοβολίες:
ακτίνες γ
ακτίνες Χ
υπεριώδεις ακτίνες

 Μη ιονίζουσες Η/Μ ακτινοβολίες:
ορατές
υπέρυθρες
ραδιοσυχνότητες

Διακρίνουμε:

Διακρίνουμε τις Ιονίζουσες Η/Μ ακτινοβολίες και τις Μη ιονίζουσες Η/Μ ακτινοβολίες.
Οι ιονίζουσες προκαλούν τον ιονισμό των ατόμων δηλαδή την απόσπαση ηλεκτρονίων από το
άτομο. (τα φωτόνιά τους έχουν μεγάλη ενέργεια) και είναι αποδεδειγμένα επιβλαβείς. Αυτές είναι
Οι ακτίνες γ, οι ακτίνες Χ και οι υπεριώδεις ακτίνες

Οι μη ιονίζουσες δεν μπορούν να αποσπάσουν ηλεκτρόνια από τα άτομα..Τέτοιες είναι:
οι ορατές, οι υπέρυθρες, και οι ραδιοσυχνότητες.



• Προκύπτουν από πυρηνικές αντιδράσεις.
• Είναι μια μορφή ραδιενέργειας.
• Κυριότερες πηγές ακτίνων γ στο διάστημα είναι οι

αστέρες νετρονίων και οι μαύρες τρύπες.
• Ένας από τους βασικότερους κινδύνους από την

χρήση των πυρηνικών όπλων και την χρήση της
πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς..

 Ακτίνες γ

Οι ακτίνες γ:
•Προκύπτουν από πυρηνικές αντιδράσεις.
•Είναι μια μορφή ραδιενέργειας.
•Κυριότερες πηγές ακτίνων γ στο διάστημα είναι οι αστέρες νετρονίων και οι
μαύρες τρύπες.
•Είναι ένας από τους βασικότερους κινδύνους από την χρήση των πυρηνικών
όπλων και την χρήση της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς..



 Ακτίνες γ - Βιολογικές επιδράσεις

• Στους ιστούς, διασπούν τους μοριακούς δεσμούς και
αλλάζουν δομή των πρωτεϊνών και του γενετικού
υλικού (DNA, RNA).

• Αν τα κύτταρα επιβιώσουν, μπορεί να προκληθεί
καρκίνος (π.χ. θυρεοειδούς, πνευμόνων, μαστού,
λευχαιμία) στο ίδιο το άτομο ή στους απόγονούς
του.

• Πολλά ραδιενεργά υλικά, έχουν χρόνους ημιζωής
μεγάλους, ώστε είναι επικίνδυνα, μετά από
εκατονταετίες ή ακόμα και χιλιετίες.

Οι ακτίνες γ
στους ιστούς, διασπούν τους μοριακούς δεσμούς και αλλάζουν δομή των
πρωτεϊνών και του γενετικού υλικού (DNA, RNA).
Αν τα κύτταρα επιβιώσουν, μπορεί να προκληθεί καρκίνος (π.χ. θυρεοειδούς,
πνευμόνων, μαστού, λευχαιμία) στο ίδιο το άτομο ή στους απόγονούς του.
Πολλά ραδιενεργά υλικά, έχουν χρόνους ημιζωής μεγάλους, ώστε είναι
επικίνδυνα, μετά από εκατονταετίες ή ακόμα και χιλιετίες.
Χρειάστηκαν να πέσουν όμως οι ατομικές βόμβες στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι
(1945) για να γίνει συνειδητός ο κίνδυνος της ραδιενέργειας, ενώ τό πυρηνικό
ατύχημα του Τσερνομπίλ (1986) δικαίωσε τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις των
ραδιενεργών ακτινοβολιών στην υγεία των ανθρώπων και όχι μόνο. Ακόμα
ενοχοποιείται η ραδιενέργεια πού προκλήθηκε από την ρίψη των ατομικών
βομβών πριν από 68 χρόνια στην Ιαπωνία, για την εμφάνιση ακόμα και σήμερα
πολλών ασθενειών. Το ίδιο ισχύει και για τη διαρροή της ραδιενέργειας κατά το
ατύχημα του Τσερνομπίλ.

Έχουν και θετικές χρήσεις…
Π.χ. χρησιμοποιούνται και για να σκοτώσουν διάφορα καρκινικά κύτταρα σε
ορισμένους τύπους καρκίνου.



 Ακτίνες Χ

• Αόρατη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, με μήκος
κύματος συγκρίσιμου με τις διαστάσεις των ατόμων.

• Είναι πολύ διεισδυτικές δηλαδή εισέρχονται βαθιά
μέσα στην ύλη.

• Χρησιμοποιούνται:
- για ιατρικούς σκοπούς όπως ακτινογραφίες.
- στην Βιομηχανία
- στην Αστρονομία
- στη ασφάλεια στα αεροδρόμια

Οι Ακτίνες Χ:
Είναι αόρατη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, με μήκος κύματος συγκρίσιμου με τις
διαστάσεις των ατόμων.
Είναι πολύ διεισδυτικές δηλαδή εισέρχονται βαθιά μέσα στην ύλη.
Χρησιμοποιούνται:

- για ιατρικούς σκοπούς όπως ακτινογραφίες.
- στην Βιομηχανία
- στην Αστρονομία
- στη ασφάλεια στα αεροδρόμια



 Ακτίνες Χ - Βιολογικές επιδράσεις

• Προκαλούν αλλαγές στο γενετικό υλικό όπως και
οι ακτίνες γ.

• Μικρότερος κίνδυνος γιατί τα φωτόνιά τους έχουν
μικρότερη ενέργεια.

• Μικρός κίνδυνος στις ακτινογραφίες αλλά είναι
αθροιστικός.

• Κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης πρέπει οι
ακτινογραφίες να περιορίζονται στο ελάχιστο.

Οσον αφορά την βιολογική τους δράση:
Προκαλούν αλλαγές στο γενετικό υλικό όπως και οι ακτίνες γ.
Αποτελούν όμως μικρότερο κίνδυνο γιατί τα φωτόνιά τους έχουν μικρότερη
ενέργεια.
Υπάρχει επίσης μικρός κίνδυνος από τις ακτινογραφίες αλλά είναι αθροιστικός.
Ειδικά κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης πρέπει οι ακτινογραφίες να περιορίζονται
στο ελάχιστο.

Βέβαια οι σημαντικότητά τους για την ιατρική…παραμερίζει τους κινδύνους από
την χρήση τους αρκεί βέβαια να λαμβάνονται όλα τα μέτρα προφύλαξης.



 UVA (400 - 320 nm) είναι η μεγαλύτερη ποσότητα της
υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στην επιφάνεια
της γης και διεισδύει κάτω από τις επιφανειακές στοιβάδες του
δέρματος.

 UVB (320 - 290 nm) φτάνει σε μικρότερα ποσά λόγω της
απορρόφησης μεγάλου μέρους της από τη στοιβάδα του
όζοντος. Και πάλι όμως το 10% που φτάνει στην επιφάνεια της
Γης αρκεί για να προκαλέσει ζημιά.

 UVC (290 - 200 nm) είναι εξαιρετικά βλαβερή για το δέρµα,
αλλά απορροφάται τελείως από το όζον της στρατόσφαιρας
αλλά και τους υδρατμούς, το οξυγόνο και το διοξείδιο του
άνθρακα και έτσι δεν φτάνει στην επιφάνεια της γης.

 Υπεριώδης ακτινοβολία

Η Υπεριώδης ακτινοβολία χωρίζεται σε τρεις περιοχές:

•UVA (400 - 320 nm) είναι η μεγαλύτερη ποσότητα της υπεριώδους ηλιακής
ακτινοβολίας που φτάνει στην επιφάνεια της γης και διεισδύει κάτω από τις
επιφανειακές στοιβάδες του δέρματος.
•UVB (320 - 290 nm) φτάνει σε μικρότερα ποσά λόγω της απορρόφησης
μεγάλου μέρους της από τη στοιβάδα του όζοντος. Και πάλι όμως το 10% που
φτάνει στην επιφάνεια της Γης αρκεί για να προκαλέσει ζημιά.

•UVC (290 - 200 nm) είναι εξαιρετικά βλαβερή για το δέρμα, αλλά απορροφάται
τελείως από το όζον της στρατόσφαιρας αλλά και τους υδρατμούς, το οξυγόνο
και το διοξείδιο του άνθρακα και έτσι δεν φτάνει στην επιφάνεια της γης.



 Ενεργοποιεί την σύνθεση της βιταμίνης D
 Προκαλεί το μαύρισμα ανάλογα βέβαια με τον

τύπο της επιδερμίδας κάποιου ατόμου.
 Επιδεινώνει την ξηρότητα της επιδερμίδας
 Επιδεινώνει την λιπαρότητα της επιδερμίδας

 Υπεριώδης ακτινοβολία - Βιολογικές επιδράσεις

Η επίδρασή τους στον άνθρωπο:
•Ενεργοποιεί την σύνθεση της βιταμίνης D
•Προκαλεί το μαύρισμα ανάλογα βέβαια με τον τύπο της επιδερμίδας κάποιου
ατόμου.
•Επιδεινώνει την ξηρότητα της επιδερμίδας
•Επιδεινώνει την λιπαρότητα της επιδερμίδας



Προβλήματα υγείας:

 Διάφοροι τύποι καρκίνου του δέρματος
 Φωτογήρανση
 Ηλιακό έγκαυμα
 Φλοιώδης καταρράκτης
 Πτερύγιο
 Επανενεργοποίηση επιχείλιου έρπητα

 Υπεριώδης ακτινοβολία - Βιολογικές επιδράσεις

Δημιουργούν αρκετά προβλήματα υγείας όπως:
•Διάφορους τύπους καρκίνου του δέρματος
•Φωτογήρανση
•Ηλιακό έγκαυμα
•Φλοιώδη καταρράκτη
•Πτερύγιο
•Επανενεργοποίηση επιχείλιου έρπητα
Για τους παραπάνω λόγους και φυσικά επειδή παράλληλα μείωθηκε η στιβάδα του
όζοντος, πρέπει να μην καθόμαστε πολλές ώρες στον ήλιο χωρίς αντηλιακό και
κυρίως το μεσημέρι.



 Ορατό φως

 Ανιχνεύεται από το ανθρώπινο μάτι.
 Έχει μήκη κύματος από 400 nm μέχρι 700 nm
 Το ανθρώπινο μάτι αντιλαμβάνεται τρία χρώματα το

κόκκινο, το πράσινο, το μπλε και την ένταση του
φωτός στο ορατό φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας. Με βάση αυτά επεξεργάζεται την
εικόνα που λαμβάνει και αντιλαμβάνεται και τα
υπόλοιπα χρώματα.

Το ορατό φως:
•Ανιχνεύεται από το ανθρώπινο μάτι.
•Έχει μήκη κύματος από 400 nm μέχρι 700 nm
•Το ανθρώπινο μάτι αντιλαμβάνεται τρία χρώματα το κόκκινο, το πράσινο, το μπλε και την
ένταση του φωτός στο ορατό φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Με βάση αυτά
επεξεργάζεται την εικόνα που λαμβάνει και αντιλαμβάνεται και τα υπόλοιπα χρώματα.



 Ορατό φως

 Το φως ενεργοποιεί δυο τύπους φωτοευαίσθητων
κυττάρων που είναι γνωστά ως ραβδία και κωνία .

 Τα ραβδία είναι ευαίσθητα στα χαμηλότερα επίπεδα
φωτός.

 Τα κωνία είναι μικρότερα, βρίσκονται στο κέντρο και
είναι ευαίσθητα μόνο στα υψηλότερα επίπεδα
φωτός, και μας επιτρέπουν να βλέπουμε χρώματα.

 Αυτοί οι υποδοχείς ενεργοποιούνται ανάλογα με το
χρώμα και την ένταση του φωτός και στέλνουν
ηλεκτρικά ερεθίσματα στον εγκέφαλο.

- Βιολογικές επιδράσεις

Το φως ενεργοποιεί δυο τύπους φωτοευαίσθητων κυττάρων που είναι γνωστά ως
ραβδία και κωνία .

Τα ραβδία είναι ευαίσθητα στα χαμηλότερα επίπεδα φωτός.
Τα κωνία είναι μικρότερα, βρίσκονται στο κέντρο και είναι ευαίσθητα μόνο στα
υψηλότερα επίπεδα φωτός, και μας επιτρέπουν να βλέπουμε χρώματα.
Αυτοί οι υποδοχείς ενεργοποιούνται ανάλογα με το χρώμα και την ένταση του
φωτός και στέλνουν ηλεκτρικά ερεθίσματα στον εγκέφαλο.



 Υπέρυθρη ακτινοβολία

• Έχει μήκη κύματος από 700 nm μέχρι 1 mm.

• Eκπέμπεται από όλα τα σώματα που έχουν
κάποια θερμοκρασία.

• Βρίσκει πολλές εφαρμογές:
Υπέρυθρη φωτογραφία
Σε ηλεκτρονικές συσκευές (τηλεκοντρόλ)
Για θέρμανση (σώματα υπερύθρων)

Η Υπέρυθρη ακτινοβολία
•Έχει μήκη κύματος από 700 nm μέχρι 1 mm.
•εκπέμπεται από όλα τα σώματα που έχουν κάποια θερμοκρασία.
•Βρίσκει πολλές εφαρμογές όπως:

στην Υπέρυθρη φωτογραφία
Σε ηλεκτρονικές συσκευές (τηλεκοντρόλ)
Για θέρμανση (σώματα υπερύθρων)



 Σε Θερμοκοιτίδες
 Για απομάκρυνση τοξικών ουσιών από το σώμα και

την καύση λίπους
 Για την επαναφορά της ισορροπίας στο δέρμα και

την απομάκρυνση της κυτταρίτιδας
 Επιδρά θετικά σε υψηλή και χαμηλή πίεση,

διαταραχές στο κυκλοφορικό, αποτοξίνωση, στρές,
ρευματισμούς, αρθρίτιδα.

- Βιολογικές επιδράσεις

Έχει θεραπευτική δράση και είναι απολύτως
ασφαλής. Χρησιμοποιείται:

 Υπέρυθρη ακτινοβολία

Έχει θεραπευτική δράση και είναι απολύτως ασφαλής. Χρησιμοποιείται:
Σε Θερμοκοιτίδες
Για την απομάκρυνση τοξικών ουσιών από το σώμα και την καύση λίπους
Για την επαναφορά της ισορροπίας στο δέρμα και την απομάκρυνση της
κυτταρίτιδας
Επιδρά θετικά σε υψηλή και χαμηλή πίεση, διαταραχές στο κυκλοφορικό,
αποτοξίνωση, στρές, ρευματισμούς, αρθρίτιδα.



 Ραδιοκύματα - Μικροκύματα

 για τηλεφωνικές και τηλεοπτικές επικοινωνίες
 στα ραντάρ
 για τη θεραπεία πόνων στους μύες
 για την απομάκρυνση ρυπαντών από τον άνθρακα
 στο φούρνο μικροκυμάτων
 για ιατρικούς σκοπούς

Παράγονται από μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά
ρεύματα που διαρρέουν κεραίες. Τα μικροκύματα
είναι περιοχή των ραδιοκυμάτων.

Χρησιμοποιούνται:

Τα ραδιοκύματα παράγονται από μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά ρεύματα που
διαρρέουν κεραίες.
Τα μικροκύματα είναι περιοχή των ραδιοκυμάτων.
Χρησιμοποιούνται:
•για τηλεφωνικές και τηλεοπτικές επικοινωνίες
•στα ραντάρ
•για τη θεραπεία πόνων στους μύες
•για την απομάκρυνση ρυπαντών από τον άνθρακα
•στο φούρνο μικροκυμάτων
•για ιατρικούς σκοπούς



Διακρίνονται δύο μηχανισμοί:

 ο θερμικός μηχανισμός
Οφείλεται στην αύξηση θερμοκρασίας των ιστών
που οφείλεται στην απορρόφηση των κυμάτων.

 ο μη θερμικός μηχανισμός

Αφορά άλλες επιδράσεις με μη ξεκαθαρισμένο
μηχανισμό.

-Βιολογικές Επιδράσεις Ραδιοκύματα-Μικροκύματα

Διακρίνονται δύο μηχανισμοί με τους οποίους τα ραδιοκύματα έχουν βιολογική
δράση:
ο θερμικός μηχανισμός

Οφείλεται στην αύξηση θερμοκρασίας των ιστών που οφείλεται στην
απορρόφηση των κυμάτων.
Και ο μη θερμικός μηχανισμός

Αφορά άλλες επιδράσεις με μη ξεκαθαρισμένο μηχανισμό.



Θερμικός Μηχανισμός:

Όταν ένας ιστός δεχτεί ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα
υψηλής συχνότητας τα δίπολα μόρια του νερού
τείνουν να προσανατολισθούν με τη φορά του
εναλλασσόμενου ηλεκτρικού πεδίου και αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα τη δημιουργία μίας ταλάντωσης,
σύμφωνα με τη συχνότητα του ηλεκτρικού πεδίου. Η
κινητική ενέργεια που αποκτούν τα δίπολα αυξάνει τη
θερμοκρασία του ιστού.

-Βιολογικές Επιδράσεις Ραδιοκύματα-Μικροκύματα

Θερμικός Μηχανισμός:
Όταν ένας ιστός δεχτεί ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα υψηλής συχνότητας τα
δίπολα μόρια του νερού τείνουν να προσανατολισθούν με τη φορά του
εναλλασσόμενου ηλεκτρικού πεδίου και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη
δημιουργία μίας ταλάντωσης, σύμφωνα με τη συχνότητα του ηλεκτρικού πεδίου.
Η κινητική ενέργεια που αποκτούν τα δίπολα αυξάνει τη θερμοκρασία του ιστού.

Είναι ο ίδιος μηχανισμός που χρησιμοποιεί ο φούρνος μικροκυμάτων για να ψήσει
το φαγητό, δεδομένου ότι όλες οι τροφές (όπως και οι ζωντανοί οργανισμοί
περιέχουν σημαντικές ποσότητες νερού.



Μη Θερμικός Μηχανισμός:

 Ο μη θερμικός μηχανισμός μπορεί να εξαρτάται από τη
σχέση της συχνότητας της ακτινοβολίας με τη
συχνότητα που εκπέμπει ένας βιολογικός ιστός (π.χ. ο
εγκέφαλος).

 Επίσης μπορεί να περιλαμβάνει την επίδραση σε
βιοχημικούς παράγοντες με μηχανισμούς που δεν είναι
απόλυτα γνωστοί και γι’ αυτό προκαλεί μεγαλύτερη
ανησυχία.

-Βιολογικές Επιδράσεις Ραδιοκύματα-Μικροκύματα

Όσον αφορά τον Μη Θερμικό Μηχανισμό:
Μπορεί να εξαρτάται από τη σχέση της συχνότητας της ακτινοβολίας με τη
συχνότητα που εκπέμπει ένας βιολογικός ιστός (π.χ. ο εγκέφαλος).
Επίσης μπορεί να περιλαμβάνει την επίδραση σε βιοχημικούς παράγοντες με
μηχανισμούς που δεν είναι απόλυτα γνωστοί και γι’ αυτό προκαλεί μεγαλύτερη
ανησυχία.

Επειδή η ηλεκτρομαγνητική ρύπανση έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία
χρόνια λόγω της διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης ηλεκτρισμού και της ολοένα και
μεγαλύτερης διάδοσης των ασύρματων τεχνολογιών, σημαντικός αριθμός
εργαστηριακών ερευνών έχει συνδέσει την έκθεση σε τεχνητές ακτινοβολίες με
πληθώρα ασθενειών και συμπτωμάτων.



 Ρήξη στις αλυσίδες DNA εγκεφαλικών ιστών
 Διπλασιασμός εμφάνισης λεμφώματος σε ποντίκια

προδιαθετειμένα σε λέμφωμα.
 Επιδράσεις στη βραχυπρόθεσμη μνήμη.
 Επιδράσεις στον αιματοεγκεφαλικό φραγμό.
 Βράχυνση του χρόνου αντίδρασης σε εξωτερικά

ερεθίσματα.
 Επιδράσεις στον ύπνο και τη γνωσιακή λειτουργία

……

έχουν καταγραφεί…

-Βιολογικές Επιδράσεις Ραδιοκύματα-Μικροκύματα

έχουν καταγραφεί…
•Ρήξη στις αλυσίδες DNA εγκεφαλικών ιστών
•Διπλασιασμός εμφάνισης λεμφώματος σε ποντίκια προδιαθετειμένα σε
λέμφωμα.
•Επιδράσεις στη βραχυπρόθεσμη μνήμη.
•Επιδράσεις στον αιματοεγκεφαλικό φραγμό.

•Βράχυνση του χρόνου αντίδρασης σε εξωτερικά ερεθίσματα.
•Επιδράσεις στον ύπνο και τη γνωσιακή λειτουργία…επίσης



 Βλάβες στο DNA λόγω έκθεσης σε μικροκυματική
ακτινοβολία σε συχνότητες κινητών επικοινωνιών.

 Ακουστικό νεύρωμα.
 Καρκίνος οφθαλμού.
 «Μικροκυματική Ασθένεια» (αϋπνίες, πονοκέφαλοι,

ζαλάδες, εκνευρισμός, εξάντληση, μυϊκή αδυναμία,
μειωμένη πνευματική διαύγεια, μείωση της
ικανότητας αυτοσυγκέντρωσης, αυξημένη
ευαισθησία σε εξωτερικούς παράγοντες).

….επίσης…

-Βιολογικές Επιδράσεις Ραδιοκύματα-Μικροκύματα

•Βλάβες στο DNA λόγω έκθεσης σε μικροκυματική ακτινοβολία σε συχνότητες
κινητών επικοινωνιών.

•Ακουστικό νεύρωμα.
•Καρκίνος οφθαλμού.
•«Μικροκυματική Ασθένεια» (αϋπνίες, πονοκέφαλοι, ζαλάδες, εκνευρισμός,
εξάντληση, μυϊκή αδυναμία, μειωμένη πνευματική διαύγεια, μείωση της
ικανότητας αυτοσυγκέντρωσης, αυξημένη ευαισθησία σε εξωτερικούς
παράγοντες).



Πολλές όμως άλλες επιδημιολογικές μελέτες δεν
κατάφεραν να επιβεβαιώσουν την συσχέτιση των
παραπάνω προβλημάτων με την χρήση κινητών.

Το θέμα αυτό απασχολεί σχετικά πρόσφατα την
επιστημονική κοινότητα λόγω της εξάπλωσης των
ασύρματων τεχνολογιών (κινητά τηλέφωνα, wifi…)
που φέρνει τις εκπομπές των ραδιοκυμάτων πολύ
κοντά στο ανθρώπινο σώμα (κυρίως με τα κινητά
τηλέφωνα).

-Βιολογικές Επιδράσεις Ραδιοκύματα-Μικροκύματα

Πολλές όμως άλλες επιδημιολογικές μελέτες δεν κατάφεραν να επιβεβαιώσουν
την συσχέτιση των παραπάνω προβλημάτων με την χρήση κινητών.

Το θέμα αυτό απασχολεί σχετικά πρόσφατα την επιστημονική κοινότητα λόγω
της εξάπλωσης των ασύρματων τεχνολογιών (κινητά τηλέφωνα, wifi…) που
φέρνει τις εκπομπές των ραδιοκυμάτων πολύ κοντά στο ανθρώπινο σώμα
(κυρίως με τα κινητά τηλέφωνα).
Εδώ πρέπει να πούμε ότι:
Ο χρόνος επωάσεως ενός καρκίνου ανέρχεται σε μερικές δεκαετίες και άρα
χρειάζεται να περάσουν αρκετά χρόνια προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν
καρκινογενέσεις που να οφείλονται στη χρήση κινητών τηλεφώνων.
Παρόλα αυτά έχουν εκπονηθεί επιδημιολογικές μελέτες που εξετάζουν τη
συχνότητα καρκίνου σε χρήστες κινητών τηλεφώνων. Επειδή η έκθεση από την
ακτινοβολία των κινητών επικεντρώνεται στην περιοχή της κεφαλής κοντά στο
αυτί, ο καρκίνος του εγκεφάλου αποτελεί πρώτη εστία ενδιαφέροντος. Η χρήση
των κινητών είναι ένας μόνο από τους πολλούς παράγοντες που έχουν
ενοχοποιηθεί για την ανάπτυξη καρκίνου του εγκεφάλου.
Σε ότι αφορά το θέμα κινητή τηλεφωνία και κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου οι μέχρι
σήμερα ανασκοπήσεις, αναφέρουν ότι δεν εμφανίζονται συσχετίσεις μεταξύ
έκθεσης σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων και μικροκυμάτων και οποιουδήποτε
είδους καρκίνου συμπεριλαμβανομένων και των νεοπλασιών εγκεφάλου και
νευρικού συστήματος σε ενήλικες και παιδιά.



-Βιολογικές Επιδράσεις Ραδιοκύματα-Μικροκύματα

Επειδή ο τομέας των ασύρματων επικοινωνιών είναι ταχύτατα αναπτυσσόμενος ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πλέον εντάσσει στα "πιθανά καρκινογόνα" τις
ακτινοβολίες από το ηλεκτρικό δίκτυο και από ασύρματες πηγές.
Δεκάδες φορείς, ανάμεσα τους και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουν
προειδοποιήσει για την ανεπάρκεια των σημερινών ορίων ασφαλείας και την
επιτακτική ανάγκη προστασίας παιδιών και εγκύων.
Παρ’ όλο που μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση για
μεγαλύτερη ευαισθησία των παιδιών σε σχέση με τους ενήλικες στην έκθεση στην
μικροκυματική ακτινοβολία συνιστάται από διεθνείς φορείς όπως το Εθνικό
Συμβούλιο Ραδιοβιολογικής Προστασίας να αποφεύγεται η χρήση κινητών από
παιδιά. Αυτό επειδή μέχρι την ηλικία αυτή αναπτύσσεται το νευρικό σύστημα του
ανθρώπου και λόγω της μεγαλύτερης μακροπρόθεσμης έκθεσής τους στην
ακτινοβολία των κινητών, επειδή έχουν μεγαλύτερο χρόνο ζωής υπάρχει
περίπτωση να τους συμβεί κάποια άγνωστη μέχρι σήμερα μακροχρόνια επίδραση.



-Βιολογικές Επιδράσεις Ραδιοκύματα-Μικροκύματα

Επειδή ο τομέας των ασύρματων επικοινωνιών είναι ταχύτατα αναπτυσσόμενος ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πλέον εντάσσει στα "πιθανά καρκινογόνα" τις
ακτινοβολίες από το ηλεκτρικό δίκτυο και από ασύρματες πηγές.
Δεκάδες φορείς, ανάμεσα τους και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουν
προειδοποιήσει για την ανεπάρκεια των σημερινών ορίων ασφαλείας και την
επιτακτική ανάγκη προστασίας παιδιών και εγκύων.
Παρ’ όλο που μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση για
μεγαλύτερη ευαισθησία των παιδιών σε σχέση με τους ενήλικες στην έκθεση στην
μικροκυματική ακτινοβολία συνιστάται από διεθνείς φορείς όπως το Εθνικό
Συμβούλιο Ραδιοβιολογικής Προστασίας να αποφεύγεται η χρήση κινητών από
παιδιά. Αυτό επειδή μέχρι την ηλικία αυτή αναπτύσσεται το νευρικό σύστημα του
ανθρώπου και λόγω της μεγαλύτερης μακροπρόθεσμης έκθεσής τους στην
ακτινοβολία των κινητών, επειδή έχουν μεγαλύτερο χρόνο ζωής υπάρχει
περίπτωση να τους συμβεί κάποια άγνωστη μέχρι σήμερα μακροχρόνια επίδραση.



-Βιολογικές Επιδράσεις Ραδιοκύματα-Μικροκύματα

Επειδή ο τομέας των ασύρματων επικοινωνιών είναι ταχύτατα αναπτυσσόμενος ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πλέον εντάσσει στα "πιθανά καρκινογόνα" τις
ακτινοβολίες από το ηλεκτρικό δίκτυο και από ασύρματες πηγές.
Δεκάδες φορείς, ανάμεσα τους και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουν
προειδοποιήσει για την ανεπάρκεια των σημερινών ορίων ασφαλείας και την
επιτακτική ανάγκη προστασίας παιδιών και εγκύων.
Παρ’ όλο που μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση για
μεγαλύτερη ευαισθησία των παιδιών σε σχέση με τους ενήλικες στην έκθεση στην
μικροκυματική ακτινοβολία συνιστάται από διεθνείς φορείς όπως το Εθνικό
Συμβούλιο Ραδιοβιολογικής Προστασίας να αποφεύγεται η χρήση κινητών από
παιδιά. Αυτό επειδή μέχρι την ηλικία αυτή αναπτύσσεται το νευρικό σύστημα του
ανθρώπου και λόγω της μεγαλύτερης μακροπρόθεσμης έκθεσής τους στην
ακτινοβολία των κινητών, επειδή έχουν μεγαλύτερο χρόνο ζωής υπάρχει
περίπτωση να τους συμβεί κάποια άγνωστη μέχρι σήμερα μακροχρόνια επίδραση.



 ELF

• Έχει μήκη κύματος από 10 έως 100 χιλιόμετρα.

• Εκπέμπεται από τα καλώδια μεταφοράς του
εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος.

• Κυριότερες πηγές τα καλώδια υψηλής τάσης.

(Extremely Low Frequency)

ELF (Extremely Low Frequency)
•Έχει μήκη κύματος από 10 έως 100 χιλιόμετρα.
•Εκπέμπεται από τα καλώδια μεταφοράς του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού
ρεύματος.
•Κυριότερες πηγές τα καλώδια υψηλής τάσης.
Για τη μελέτη των πιθανών δυσμενών επιδράσεων των ELF πεδίων στην υγεία
έχουν διεξαχθεί πολλών ειδών έρευνες (επιδημιολογικές σε γενικό πληθυσμό
και σε επαγγέλματα εκτιθέμενους με πειραματόζωα, εργαστηριακές σε
κυτταρικό επίπεδο).



- Βιολογικές επιδράσεις ELF

 Δεν υπάρχει επαρκής απόδειξη για μηχανισμό
καρκινογένεσης των ELF ηλεκτρικών και μαγνητικών
πεδίων στους ανθρώπους και στα πειραματόζωα .

 Δεν υπάρχει επαρκής απόδειξη για την πρόκληση
καρκίνων στον άνθρωπο λόγω των ELF μαγνητικών
πεδίων .

 Από το σύνολο των επιδημιολογικών δημοσιεύσεων
φαίνεται ότι υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία για την
εμφάνιση παιδικής λευχαιμίας για την οποία
εμφανίσθηκε ασθενής θετική συσχέτιση με το ELF
μαγνητικό πεδίο

Σχετικά με τις βιολογικές τους δράσεις:
•Δεν υπάρχει επαρκής απόδειξη για μηχανισμό καρκινογένεσης των ELF
ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων στους ανθρώπους και στα πειραματόζωα .
•Δεν υπάρχει επαρκής απόδειξη για την πρόκληση καρκίνων στον άνθρωπο
λόγω των ELF μαγνητικών πεδίων
•Από το σύνολο των επιδημιολογικών δημοσιεύσεων φαίνεται ότι υπάρχουν
περιορισμένα στοιχεία για την εμφάνιση παιδικής λευχαιμίας για την οποία
εμφανίσθηκε ασθενής θετική συσχέτιση με το ELF μαγνητικό πεδίο
Ο κίνδυνος λευχαιμίας διπλασιάζεται για παιδιά που ζουν σε σπίτια όπου το
μαγνητικό πεδίο (50 Hz) είχε ημερήσιες τιμές πάνω από 0,4 μΤ (όριο
επιτρεπόμενης έκθεσης για το γενικό πληθυσμό 100 μΤ).

Στην εικόνα φαίνονται λαμπτήρες φθορισμού να ανάβουν κάτω από γραμμές
υψηλής τάσης λόγω του ηλεκτρικού πεδίου που αυτές δημιουργούν..(δεν είναι
συνδεδεμένες με ρεύμα)
Σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης της Διεθνούς Επιτροπής Έρευνας για τον
καρκίνο, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), των χημικών και φυσικών
παραγόντων ως προς την καρκινογεννετικότητά τους έχει κατατάξει τα ELF
μαγνητικά πεδία στην κατηγορία 2Β ως «ενδεχομένως καρκινογενή» (possibly
carcinogenic) για πρόκληση παιδικής λευχαιμίας.
Στην ίδια κατηγορία με τα μαγνητικά πεδία σύμφωνα με την ταξινόμηση της IARC
υπάρχουν και άλλοι παράγοντες όπως ο καφές, τα λαχανικά στην άλμη, τα
καυσαέρια των βενζινοκινητήρων, τα καμένα λάδια αυτοκινήτων και πολλοί άλλοι.



 Συμπεράσματα

Οι ιονίζουσες μορφές της Η/Μ ακτινοβολίας είναι σίγουρα βλαβερές. Τα προβλήματα
που δημιουργούν έχουν καλά μελετημένα και γνωστά και η κοινή γνώμη έχει
ενημερωθεί αρκετά γι’ αυτά. Όμως οι μη ιονίζουσες μορφές για πολλά χρόνια δεν
φανταζόμαστε ότι συνιστούν πρόβλημα και μόνο τώρα τελευταία έχουμε αρχίσει να
ανησυχούμε. Αιτία είναι κυρίως η κινητή τηλεφωνία αφού η χρήση των κινητών
τηλεφώνων έχει επεκταθεί και σε πολύ μικρές ηλικίες. Η ακτινοβολία από τα κινητά
ενδιαφέρει, ανησυχεί και προβληματίζει αρκετά πολλούς πολίτες. Υποψιάζονται πως
κρύβει σοβαρό κίνδυνο, ωστόσο δεν ξέρουν πώς να προστατευτούν. Και αυτό διότι
δεν υπάρχει (σωστή) ενημέρωση και οι γνώσεις είναι περιορισμένες και ανεπαρκείς.
Εξάλλου και η ίδια επιστημονική κοινότητα είναι διχασμένη και δεν έχει καταλήξει σε
οριστικά συμπεράσματα.
Άλλωστε, το γεγονός αυτό το αποδεικνύει και το ερωτηματολόγιο που αναθέσαμε
στους μαθητές του σχολείου μας. Κάποιες φορές πάλι υπάρχει πιθανότητα να
γνωρίζουν πολύ καλά τις συνέπειες και απλώς να αδιαφορούν. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι τα καλοκαιρινά μπάνια στη θάλασσα όπου εξακολουθούν να
κάνουν σε ακατάλληλες, βλαβερές ώρες(12:00-4:00) και η μεγάλη διάρκεια της
συνομιλίας στο κινητό τηλέφωνο. Αν και δεν έχει βρεθεί κάποια έρευνα που να
επιβεβαιώνει σίγουρα το κίνδυνο που προκαλεί η κινητή τηλεφωνία, δημιουργείται
όμως μια ανασφάλεια από την πλευρά των πολιτών. Έτσι, όλοι οι μαθητές αυτής της
εργασίας ελπίζουμε να υπάρξει μια μεγαλύτερη υπευθυνότητα, ενημέρωση και
ευσυνειδησία σε αυτούς τους πολίτες ,ώστε να επιτευχθεί όσο περισσότερο γίνεται η
αποφυγή του κινδύνου από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.



1η ΟΜΑΔΑ
Μάνεση Διονυσία

Μαυρία Κωνσταντίνα
Μπότινα Αλινα

Προβή Δήμητρα

2η ΟΜΑΔΑ
Μίχας Κωνσταντίνος
Μόρφης Διονύσιος

Μποζίκη-Βούλτσου Διονυσία
Πέττας Γενναίος Αντώνης

Πυλαρινός Ανδρέας

3η ΟΜΑΔΑ
Μαρίνου Ίλια

Μάργαρης Παναγιώτης
Παλλαδινού Μάρω
Πομόνη Στεφανία

4η ΟΜΑΔΑ
Μικρώνης-Λούντζης Τάσος

Μόρφης Αλέξανδρος
Μυλωνάς Αλέξανδρος

Παπαδόγκονα Κωνσταντίνα
Πλέσσα Αγγελική

5η ΟΜΑΔΑ
Μαυροπόδης Δημήτρης

Μπεσίρη Αφροδίτη
Παπαηλιού Αγγελική
Πυλαρινός Δημήτρης



Υπεύθυνος καθηγητής :
Παπαδάτος-Γιγάντες Αγησίλαος

ΠΕ04.01 (Φυσικός)

ΤΕΛΟΣΤΕΛΟΣ


