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У статті проаналізовано вплив електромагнітного випромінювання від стан-

цій стільникового мобільного зв'язку на людину. Встановлено основні симптоми 
впливу електромагнітного випромінювання. 

Ключові слова: електромагнітне полі, електромагнітне випромінювання, 
стільниковий мобільний зв'язок, людина, здоров'я. 

 
В статье проанализировано воздействие электромагнитного излучения от 

станций сотовой мобильной связи на человека. Установлено основные симпто-
мы воздействия электромагнитно излучения. 

Ключевые слова: электромагнитное поле, электромагнитное излучение, со-
товая мобильная связь, человек, здоровье. 

 
In the article influence of electromagnetic radiation is analysed ot the stations of 

cellular mobile communication on a man. The basic symptoms of influence electro-
magnetically of radiation are set. 

Keywords: electromagnetic field, electromagnetic radiation, cellular mobile 
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Вступ. Сьогоднішній цивілізований світ важко уявити без персональних 

комп'ютерів (ПК), телевізорів, мобільних телефонів, іншої електронної техніки. 
Цивілізація являє собою прогрес для людства, а цивілізованість - розумне кори-
стування тими благами, що дає цивілізація, тому неухильно росте контингент 
користувачів персонального комп’ютера і мобільного телефону. Особливу три-
вогу викликає збільшення кількості дітей, які піддаються негативному впливу 
електромагнітних випромінювань. Тому однією з актуальних гігієнічних про-
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блем останнього часу є вивчення можливих шкідливих наслідків широкого ви-
користання згаданої електронної техніки. Серед фізичних факторів, що вплива-
ють на користувача, найбільшу увагу викликають електромагнітні поля (ЕМП), 
що генеруються ПК, мобільними телефонами тощо. Це зв'язано з тим, що 
мається значна кількість даних про збільшення ризику виникнення деяких видів 
пухлин, порушення з боку імунної і нейроендокринної систем при виробничій 
експозиції користувачів до ЕМП різної частоти та інтенсивності. 

Мета роботи. Встановлення ступеня шкідливого впливу електромагнітного 
випромінювання на об’єкти природи. 

Матеріали і результати дослідження. В даний час у вітчизняній і 
закордонній літературі накопичено велику кількість матеріалів щодо біологічної 
дії електромагнітних полів (ЕМП) різних енергетичних характеристик на 
організм. 

ЕМП є сильним фізичним подразником, який може викликати за певних 
умов функціональні й органічні порушення з боку нервової, серцево-судинної, 
кровотворної, ендокринної й інших систем організму (Рис. 1). Встановлено, що 
найбільш чутливими до певних діапазонів хвиль є системи, органи та тканини 
людини [1]. При цьому слід зазначити, що до останнього часу дослідження з 
даної проблеми велися переважно в плані накопичення окремих фактів, і тому як 
теоретичні, так і методичні аспекти цієї проблеми розроблені ще недостатньо. 
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Рисунок 1 - Схема біологічного впливу електромагнітного поля 
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Встановлено, що з підвищенням частоти (зі зменшенням довжини хвилі) 
біологічна дія ЕМП стає більш вираженою. 

Електромагнітні випромінювання (ЕМВ) з довжиною хвилі ≤ 30 МГц харак-
теризуються тим, що величина поглинання енергії швидко знижується зі змен-
шенням частоти, приблизно пропорційно квадрату частоти. 

При довжині хвилі ≥10000 МГц відбувається швидке загасання енергії ЕМП 
при проникненні всередину тканини. У цьому діапазоні частот практично вся 
енергія ЕМП поглинається в самих поверхневих шарах біоструктури. Питома 
поглинена енергія в шкірі не залежить від форми і розмірів об'єкта, що 
опромінюється.  

ЕМП частотою 30–10000 МГц характеризуються наявність ряду максимумів 
поглинання, при яких тіло як би втягує в себе поле і поглинає енергії більше, ніж 
її приходиться на його поперечний переріз. У цьому випадку різко виявляються 
інтерференційні явища, що приводять до різкої залежності як загальної величи-
ни поглинання, так і розподілу поглиненої енергії від конкретних значень дов-
жини хвилі, розмірів і анатомічної будови органів і електричних властивостей 
тканини [2]. 

Протягом 1980–2006 р. був виконаний ряд незалежних досліджень з оцінки 
впливу ЕМП на нервові структури. У рецепторних системах закладені 
механізми, що підсилюють збудливе поле і відіграють ключову роль при 
передачі нервових імпульсів. Ці рецептори можуть бути мішенями впливу ЕМП 
і відповідальними за формування біоефектів ЕМП на клітинному рівні [3]. Під 
впливом ЕМП виявлено значні зміни концентрації ряду медіаторів (і в тому 
числі ГАМК, глутамату й ацетилхоліну), це свідчить про включення системних 
нейрогуморальних реакцій у відповідь на вплив ЕМП. Електромагнітні 
випромінювання радіочастотного (ЕМВ РЧ) діапазону впливають на 
хеморецепторні структури. Під впливом ЕМП змінюється ультраструктура ре-
цептора, ліпідних мембран нервових клітин. ЕМП впливають на нейрогумораль-
ну регуляцію [4]. 

Під впливом мікрохвильового опромінення відбуваються зміни імпульсації 
коркових нейронів, що може привести до порушення передачі інформації в 
більш складні структури мозку [5]. 

В експериментальних умовах встановлено, що ЕМП РЧ діапазону, яка за 
своїми характеристиками відповідає випромінюванню мобільного терміналу 
стандарту GSM–900/1800, викликає зміни в системі проведення нервових 
імпульсів і реакціях глії, інгібує біоелектричну активність нейронів in vitro.  

Практично всі діапазони ЕМП чинять дезактивуючий вплив на електричні 
процеси в корі і підкіркових утвореннях головного мозку [6]. 

Клініко-фізіологічні обстеження людей, які працюють в умовах впливу на 
організм ЕМП різних діапазонів, показали, що в них відзначаються зміни вищої 
нервової діяльності (рис. 2, 3). Порушення пам'яті в людей, що зазнають впливу 
ЕМП, підтверджують, що центральна нервова система (ЦНС) і її вищі відділи є 
найбільш чутливими до впливу ЕМП [6]. 
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Рисунок 2 - Діаграма поширеності неврастенічного синдрому серед користувачів 
мобільного зв’язку з урахуванням вікових груп [4]. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Діаграма поширеності неврастенічного синдрому з урахуванням 
вікових груп [4]. 

 
Зміни стану гематоенцефалічного бар'єру під дією ЕМВ, в тому числі і ЕМП 

стільникових радіотелефонів, присвячений ряд оглядів [7]. У більшості 
опублікованих робіт вказується на підвищення проникності 
гематоенцефалічного бар'єра, а отже, і на можливість проникнення в ліквор ряду 
біологічно активних речовин, не бажаних для діяльності мозку. 

Зміни збудливості електричної активності різних відділів центральної 
нервової системи відзначаються як в експериментальних тварин, так і в осіб, що 
знаходяться в зоні впливу ЕМП РЧ діапазону, створюваних кінцевими 
терміналами стільникового зв'язку [8]. Наслідком зазначених відхилень на рівні 
цілісного організму є скарги людей, що піддаються впливу ЕМП стільникових 
радіотелефонів, на підвищену стомлюваність, головний біль, розлади пам'яті і 
сну, дратівливість. Результати досліджень, проведених Ю. Григор'євим,  
А. Савиним та ін. (1999 р.), свідчать про те, що мозок людини не тільки відчуває 
ЕМВ стільникового телефону, але і «розрізняє» стандарти стільникового зв'язку 
(в експерименті були використані мобільні телефони стандартів GSM–900, 
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активності мозку людини тільки в серіях з радіотелефонами стандартів GSM–
900 і NMT–450і: посилення альфа–діапазону біоелектричної активності мозку в 
спектрах енцефалограми (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Діаграма поширеності неврастенічного синдрому серед 
користувачів мобільних терміналів різних стандартів в залежності від тривалості 

впливу фактора[4]. 
 
ЕМП різних частотних діапазонів впливають на функціональний стан серце-

во–судинної системи [9]. 
Система кровообігу відповідає на вплив ЕМП, у тому числі і створюваних 

мобільними терміналами стільникового зв'язку, фазовими реакціями тонусу су-
дин (зниження та підвищення артеріального тиску), зміною серцевого ритму. 
Вплив відбувається безпосередньо на автоматичні вузли серця або через 
екстракардіальну систему шляхом підвищення збудливості центрів блукаючого 
нерва, що приводить до виражених порушень його роботи (ваготонічне зрушен-
ня) [7].  

Клінічні порушення серцево–судинної системи виявляються симптомоком-
плексом нейросудинної гіпертонії і нейросудинної гіпотонії. До того, остання 
зустрічається значно рідше (приблизно в 5–7% випадків). Можна припустити, 
що гіпотензивний ефект є як результатом безпосереднього впливу поля на 
вегетативні центри, так і рефлекторного впливу на периферичні рецептори. Не 
виключається і гуморальний вплив [2]. 

Результати епідеміологічних і клінічних досліджень осіб, що зазнають впли-
ву ЕМП радіочастот мобільних терміналів, також виявили зміни в стані здоров'я, 
які виявляються загальномозковою симптоматикою у вигляді головного болю, 
запаморочень, підвищеної стомлюваності та ін. [7]. 
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Були проведені чисельні дослідження з вивчення впливу ЕМП на кров. 
Дослідження цього біосубстрату організму присвячені морфологічній і 
функціональній характеристиці червоної і білої крові, вивченню феномена 
реакції осідання еритроцитів, процесів звертання крові й в меншому ступені – 
хімізму крові і процесам кровотворення. Поліморфні реакції на вплив ЕМП сис-
теми крові характеризуються різнонаправленими змінами клітинної сполуки 
крові. Відзначено порушення гемопоезу під впливом РЧ ЕМВ [2].  

Визначальним фактором нормального протікання фізіологічних функцій 
будь–якого організму чи системи є оптимальна інтенсивність біохімічних 
процесів. Вважається встановленим, що вплив ЕМВ приводить до зниження 
рівня глюкози і глікогену, що є основними енергетичними субстратами нервової 
тканини. Рядом дослідників встановлено зниження під дією ЕМП вмісту АТФ і, 
як наслідок цього, зменшення вмісту і креатинфосфату, що пов'язано з пору-
шенням вуглеводного обміну [9]. Роз'єднання процесу окисного фосфорилюван-
ня під впливом ЕМП радіочастот виявляється в зниженні окисної і 
фосфорилюючої здатності мітохондрій, інгібіруванні активності цитохромокси-
дази і підвищенні активності мітохондріальної АТФ–ази. Очевидно, вплив ЕМП 
приводить до зміни пластичності клітинних мембран і біохімічних процесів, що 
протікають у мембранах, порушенню їх транспортних та регуляторних функцій, 
зниженню енергетичної економічності обміну речовин [9]. 

ЕМП викликає виражені зміни в кількісному вмісті РНК і ДНК: зменшенні їх 
у клітинах головного мозку (причому кількість ДНК знижується більш різко), 
достовірне підвищення їх вмісту в клітинах селезінки та печінки. Зниження 
нуклеїнового обміну в головному мозку відповідає змінам умовно-рефлекторної 
діяльності тварин і підкреслює пригнічення нервової системи. Підвищений вміст 
РНК і ДНК у печінці і селезінці, очевидно, є компенсаторною реакцією – резуль-
татом прагнення організму до відновлення нормальної функції органів. 

При дії ЕМП на основі змін вуглеводно–енергетичного, азотистого і 
нуклеїнового обміну в тканині головного мозку спостерігається дискоординація 
метаболічних процесів, що є однією з провідних причин змін не тільки 
функціонального стану, але і структури нервової тканини, її морфології. Визначені 
порушення активності ензимів печінки і головного мозку мають місце за дії ЕМП 
частотою 900, 1800 МГц. Дані зміни можна пояснити результатом впливу 
електромагнітної енергії (ЕМЕ) на метаболізм ферментів в організмі [1, 10].  

В даний час накопичено досить даних, що вказують на значні зміни 
імунологічної реактивності організму під впливом ЕМП, характер і ступінь 
виразності яких залежать від ряду характеристик і параметрів електромагнітного 
(ЕМ) фактора. За дії ЕМВ з'являються зміни в імунних і адаптаційних системах, 
знижується фагоцитарна активність нейтрофілів, підвищується бактерицидна 
активність плазми крові, відбуваються зміни комплементарної активності сиро-
ватки крові. Результати досліджень дають підставу вважати, що при дії ЕМП по-
рушуються процеси імуногенезу, частіше у напрямку їх пригнічення. Доведено 
вплив ЕМП і на фактори природженого імунітету, вироблення антитіл як 
специфічних, так і неспецифічних. Зміни неспецифічної імунологічної 
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реактивності організму відбуваються одночасно зі зрушеннями 
цитоморфологічних показників, що дозволяє припустити наявність зв'язку між 
реакцією лімфоідної тканини і факторами неспецифічного захисту організму. 

Нами було проведено дослідження розподілу ЕМВ від станцій мобільного 
стільникового зв’язку на об’єктах міста Києва. 

 
 

Рисунок 5 – Графік результатів дослідження розподілу рівнів ЕМП, створювано-
го антенами базових і радіорелейних станцій GSM-900/ DSC-1800 
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Результати досліджень показали, що антени базових станцій стандартів GSM 
і DCS є джерелом випромінювання в навколишнє середовище ЕМП, рівень якого 
на відстані від 1 до 200 м від антени на висоті 20 м коливається відповідно від 
44,99 до 0,10 мкВт/см2. 

При зниженні висоти розрахункової точки рівень ЕМП різко знижується і на 
висоті 2 м на відстані 1–200 м від антени він коливається від 1,1536 до  
0,0016 В/м. Таким чином, на прилеглій території зафіксовані рівні ЕМП значно 
нижче нормативного ГДР, що в ультрависокочастотному діапазоні ЕМП складає 
2,5 мкВт/см2 (ДСанПіН 239-96) на висоті 2 м, але на висоті > 2 м спостерігається 
рівень, який перевищує ГДР. Все це свідчить про те, що необхідно вводити зону 
обмеження забудови, санітарну захисну зону можна не вводити. 

Висновки. Узагальнюючи вищенаведене, можна стверджувати, що механізм 
біологічної дії розглянутого фактора все ще залишається недостатньо вивченим, 
і єдиної думки з цього питання на сьогоднішній день не існує. 

З'ясування механізмів біологічної дії розглянутого фактора має велике зна-
чення при встановленні обґрунтованих гігієнічних нормативів ЕМП у навко-
лишньому середовищі. 
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