ﻋﺠﯿﺐ وﻟﯽ واﻗﻌﯽ؛ اﻣﻮاج ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺮﻃﺎنزا
ﻧﯿﺴﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺳﻮل ﺧﺮدﻣﻨﺪی | ﺟﻤﻌﻪ ۰۶ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۸
اﯾﻦ ﺑﺎور از دﯾﺮﺑﺎز ﺗﺎ ﮐﻨﻮن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻣﻮاج و ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن
ﺑﻪ ﺷﺪت زﯾﺎنﺑﺎر اﺳﺖ .اﻣﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﺲ از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﺸﺎﻧﻪای ﻣﺴﺘﺪل و ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮ ﻣﻀﺮ ﺑﻮدن ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮات ﺗﺨﺼﺼﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  BBCاﻣﻮاج
اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪن آﺳﯿﺐ ﻧﻤﯽزﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ ﭼﺮا از

ﻗﺪﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﺎور در ذﻫﻦ ﻣﺮدم ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻣﻮاج ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺪن ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟

ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﻣﻮشﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ،در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ اﻣﻮاج ﺑﺎ ﻗﺪرت
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻮدﻧﺪ .ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ درﺟﻪ ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت در ﺑﺪﻧﻪ ﮔﻮﺷﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺮ
اﻧﺴﺎن ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺴﺎسﺗﺮی در ﺟﺬب اﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﻧﮋری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺰارشﻫﺎی
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺟﺬب اﺷﻌﻪ ﺑﻪ  DNAاﻧﺴﺎن اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .دﮐﺘﺮ ﯾﻮﻻﻧﺪا اوﻫﻦ ،ﺑﯿﻮﻓﯿﺰﯾﺴﺖ
داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﺞ ﻟﻨﺪن در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ:

اﻧﺮژی ﺣﺎﺻﻞ از اﻣﻮاج ﯾﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺗﺎﺑﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران
اﻏﻠﺐ درﺑﺎره ﻣﻀﺮات اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی
ﺑﺪنﺷﺎن آﺳﯿﺐ ﺑﺰﻧﺪ .اﻣﺎ اﻣﻮاج ﻏﯿﺮ ﯾﻮﻧﯽ ﮐﻪ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻤﺮاه وﺟﻮد
دارد ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ
آﺳﯿﺐ ﺑﺰﻧﻨﺪ.

اﺧﺒﺎر ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ زﯾﺎدی درﺑﺎره ﻣﻀﺮات اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻤﺮاه در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ادﻋﺎ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼﻻت ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺣﺘﯽ ﻧﺎﺑﺎروری

ﻣﯽﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ ﺳﺮﻃﺎن در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﯾﻦ اﺧﺒﺎر را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮده و ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻮدﮐﺎن و ﺧﺮدﺳﺎﻻن ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض اﻣﻮاج ﻏﯿﺮﯾﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭼﺮا ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﺧﺮدﺳﺎﻻن ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف دﮐﺘﺮ
اوﻫﻦ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﺣﻤﺎم آﻓﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت روی ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن در اﺗﺎﻗﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ  ۱۰دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺷﯽ

ﻫﻤﺮاه و ﻣﻮدم وایﻓﺎی در آن ﻣﮑﺎن ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻫﻨﻮز ﻋﺪهای اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮓﻫﺎی ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از

اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ  ۲۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻃﯽ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﺮوری درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎی ﻣﻐﺰی  ۳۴درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
ﺳﺮﻃﺎن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن رﻗﻤﯽ ﮐﻤﺘﺮ را در دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ اﻣﻮاج ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺮﻃﺎنزا ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﻧﻘﺺﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ از آن ﺑﯽﺧﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

