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Mobilen kan ge hjärntumör
Mobiltelefonen kan ge dig cancer - oavsett vad tidigare forskning visar.
Den som använt mobilen regelbundet under längre tid löper ökad risk att få
hjärntumör, visar en ny studie.
- Det här är något man måste ta på allvar, säger cancerforskaren Maria Feychting
om risken med mobilstrålning gått i sär. En del studier visar att mobiltelefonanvändning kan
ge elakartade hjärntumörer, medan andra har konstaterat att det inte alls är någon fara.
Nu har forskare på finska Strålskyddscentralen, Stuk, gjort den största studien hittills.
Den visar att det faktiskt finns ett samband. Den avgörande faktorn är hur länge man har
använt sin mobil, skriver Telegraph.

Stor undersökning
I undersökningen deltog nästan 5 000 personer från Sverige, Finland, Danmark, Norge och
Storbritannien. Och bland de som hade använt sin mobiltelefon i mer än tio år, var det fler
som hade fått tumörer på den sida av huvudet där de brukar hålla telefonen, än hos de
övriga. - Det finns ett statistiskt signifikant samband, och det stöder att detta är något som
måste följas upp med mer forskning, säger Maria Feychting, professor i epidemiologi på
Karolinska institutet i Stockholm. Hon forskar om orsaker till cancer, bland annat strålning.

Kan finnas felkällor
Men även om de nya rönen måste tas på allvar, påpekar hon att det kan finnas felkällor
eftersom studien bygger på intervjuer.
- Om man har en tumör på ena sidan av huvudet som man tror har uppstått på grund av
telefonen, kan det vara lätt att tro att man har haft mobilen på just den sidan.
Hjärntumörer är fortfarande en väldigt ovanlig cancerform som inte har ökat de senaste åren förutom bland de allra äldsta som inte ens använder mobiltelefoner. Trots det rekommenderar
Maria Feychting att man använder handsfree i stället för att sätta luren direkt mot örat. - Om
man är orolig är det ett väldigt bra sätt att minska sin exponering för strålningen, säger hon
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