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stReszczenie
Aktualnie trudno wyobrazić sobie świat bez użycia interak-
tywnych mediów. Dostęp do komputera, internetu, telefonii 
komórkowej, obejmującej swoim zasięgiem niemal całą kulę 
ziemską, mają nie tylko dorośli, ale także młodzież i coraz młod-
sze dzieci. Jaki wpływ na rozwój dziecka, układ nerwowy oraz 
jakie konsekwencje psychologiczne niosą za sobą nowocze-
sne środki przekazu medialnego? Znacznie ułatwiony dostęp 
do sprzętów elektronicznych emitujących pole elektromagne-
tyczne skłania nas do refleksji na temat jego wpływu na układ 
nerwowy i rozwijający się mózg. Żadne poprzednie pokolenie 
nie było narażone w dzieciństwie i w okresie dojrzewania na 
tak intensywne promieniowanie elektromagnetyczne. Autorzy 
niniejszego artykułu zdecydowali się na przegląd piśmiennictwa 
dotyczącego oddziaływania mediów elektronicznych na ośrod-
kowy układ nerwowy i ich wpływ na rozwój dzieci. 
Słowa kluczowe: technologia cyfrowa, telefon komórkowy, 
dzieci, ośrodkowy układ nerwowy

abstRact
It is hard to imagine a contemporary world without interactive 
media. The use of digital technology has grown rapidly during 
the last couple of decades. Today, more and more young chil-
dren have mobile phones, internet, computers. What influences 
children’s development, what are the psychological consequ-
ences of the use of modern media? How do electromagnetic 
fields affect the nervous system, developing brain? No previous 
generation has been exposed during childhood and adolescen-
ce to this kind of electromagnetic radiation. This paper reviews 
the impact of electronic media on the central nervous system 
and the child’s development.
Keywords: digital technology, mobile phone, children, central 
nervous system

W ciągu ostatnich kilku dekad znacznie wzrosło wykorzy-
stanie nowoczesnej technologii cyfrowej nie tylko wśród 
populacji dorosłych, ale także młodzieży i coraz młod-
szych dzieci. Interaktywne media cyfrowe są wynikiem 
znacznego postępu technologicznego jaki dokonał się 
w ostatnich kilkudziesięciu latach. To znak współczesnej 
kultury, która poprzez internet, telewizję, telefonię mobil-
ną oraz gry internetowe wpływa niemal na każdą sferę ży-
cia społecznego. 

natuRalne pole elektRomagnetyczne
Naturalne źródła pól elektromagnetycznych są nieod-
łącznym elementem środowiska naturalnego człowieka. 
Są wynikiem magnetycznych właściwości Ziemi, jonizacji 
zewnętrznej warstwy atmosfery, istnienia radiogwiazd. Ist-
nienie pola elektromagnetycznego i jego wpływ na żywe 
organizmy trwa od początku istnienia ziemi. Ziemia jest 
gigantycznym magnesem, wytwarzającym wokół siebie 
stałe pole magnetyczne. Tkanka żywa jest mało podatna 
na działanie ziemskiego pola magnetycznego. Natomiast 
działanie silnego pola magnetycznego u roślin powoduje 

kurczenie się komórek oraz zmiany w błonach komórko-
wych, zwiększa liczbę martwych nasion oraz wywołuje 
zmiany w budowie kiełków [1].

U niektórych gatunków zwierząt np. owadów, ptaków 
lub ryb pole magnetyczne Ziemi odpowiada za orientację 
w przestrzeni (np. coroczne wędrówki ptaków do tych sa-
mych miejsc lęgowych różnie położonych geograficzne 
dla różnych gatunków). W organizmach tych zwierząt 
występują narządy pełniące funkcje biologicznych „kom-
pasów” sprzężonych najprawdopodobniej z „zegarem 
biologicznym”. Sztuczne zmiany wywołane np. przez 
przymocowanie do głowy ptaka miniaturowego magne-
su, powodują utratę orientacji i chęć „podróży” w innym 
kierunku [2, 3]. U niektórych myszy poddanym silnemu 
polu obserwowano zmniejszenie częstości zapłodnienia 
i zmniejszenie częstości blastulacji, zmniejszając tym sa-
mym możliwość implantacji zarodka, [4] jednak nie we 
wszystkich wynikach badań potwierdzany jest efekt tera-
togenny pola elektromagnetycznego [4, 5]. Każdy gatu-
nek zwierząt, a nawet poszczególne osobniki tego same-
go gatunku, reaguje inaczej na działanie pól elektroma-
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gnetycznych. Zależy to od struktury genetycznej, stanu 
fizjologicznego i stanu zdrowia organizmu. Szczególnie 
wrażliwe są osobniki młode, pisklęta, ponieważ ich mózg 
jest słabiej chroniony z powodu cieńszych niż u osob-
ników dorosłych kości czaszki, mają one także słabiej 
wykształcone mechanizmy regulacyjne organizmu [6, 
7]. Niekorzystne objawy wywołuje odizolowanie roślin 
i zwierząt od naturalnego pola magnetycznego. Nasiona 
nie kiełkują, rośliny przestają rosnąć, a ich tropizmy ule-
gają zaburzeniu. Zwierzęta tracą apetyt, linieją, wykazują 
objawy chwiejności wegetatywnego układu nerwowego 
oraz nerwic. Obserwuje się także zmiany histologiczne 
tkanek [6, 8].

sztuczne pola elektRomagnetyczne
Współcześnie stosowane bezprzewodowe systemy łączno-
ści i transmisji danych są źródłem emitowania sztucznych 
pól elektromagnetycznych (PEM). Badając biologicz-
ne aspekty wpływu urządzeń medialnych niezbędna jest 
analiza wpływu pola elektromagnetycznego na organizm 
człowieka. W życiu codziennym otoczeni jesteśmy silnymi 
polami elektromagnetycznymi pochodzącymi od stacji ba-
zowych telefonii komórkowej, a także urządzeń powszech-
nego użytku takich, jak kuchenki mikrofalowe, monitory 
komputerowe, pralki, żelazka, maszynki do golenia, czy 
zbliżane do głowy suszarki do włosów. Układ nerwowy ze 
względu na swoją budowę i sposób działania (wytwarzanie 
i propagacja impulsów elektrycznych) wydaje się najbar-
dziej wrażliwy na działanie PEM [9, 10]. 

Dopuszczalny poziom promieniowania elektromagne-
tycznego w Europie określany jest jako poziom absorpcji 
swoistej (SAR) i wynosi 2 W/kg (mierzony na 10 gramów 
tkanki). Dane te ustalone są dla osoby dorosłej [11]. Wy-
tyczne nie uwzględniają szczególnej wrażliwości na pro-
mieniowanie kobiet w ciąży i dzieci, i nie biorą pod uwa-
gę ich specyficznych cech. W każdym z tych przypadków 
ryzyko dla dzieci jest dużo większe, ponieważ większa 
ilość wody i wyższa koncentracja jonów w rozwijających 
się mózgach charakteryzuje się wyższą przewodnością 
elektryczną, i wyższą absorpcją promieniowania elek-
tromagnetycznego. Parametry neurofizjologiczne tkanki 
zmieniają się z wiekiem. Mózgi dzieci pochłaniają więcej 
energii także ze względu na cieńszą czaszkę, a energia bez-
przewodowych telefonów głównie skumulowana jest przy 
głowie. Ogólna ekspozycja będzie dużo większa, bo dzieci 
są narażone na działanie promieniowania elektromagne-
tycznego od początku swojego życia [12–17]. Prawdopo-
dobnie wpływ PEM na układ nerwowy może być różni-
cowany również przez płeć i ewentualnie współistniejące 
schorzenia (np. padaczkę) [18, 19]. 

W wielu publikacjach przedstawiono wyniki w których 
badano wpływ pola elektromagnetycznego na powstawa-
nie nowotworów OUN, przepuszczalność bariery krew-
-mózg, stres oksydacyjny, metabolizm mózgu, zmiany 
w zapisie EEG, zaburzenia snu i bezsenność, bóle głowy, 
objawy depresyjne, zmęczenie, zaburzenia czucia, zabu-
rzenia koncentracji i uwagi, zaburzenia pamięci, zawroty 
głowy, drażliwość, utratę apetytu, spadki wagi ciała, nie-
pokój, lęk [20]. 

Guzy ośroDKoWEGo uKłADu NErWoWEGo (ouN)
Analizując najbardziej niebezpieczny wpływ promienio-
wania na wzrost występowania guzów OUN, można odna-
leźć odmienne wnioski. Niektóre badania doświadczalne 
wykazały, że ekspozycja na PEM zwiększa ryzyko po-
wstania nowotworów i przyspiesza ich wzrost [21]. Celem 
międzynarodowego programu Interphone było stwierdze-
nie ewentualnych związków między polem emitowanym 
z telefonów komórkowych, a pojawieniem się różnych ro-
dzajów guzów OUN – m.in. oponiaków i glejaków. Osta-
tecznym wynikiem jest aktualnie brak ostatecznych dowo-
dów naukowych potwierdzających negatywny wpływ pól 
elektromagnetycznych na ludzi i środowisko [22]. Autorzy 
wzywają do kontynuowania badań nad wpływem telefonii 
komórkowej na ludzi i środowisko ze zwróceniem szcze-
gólnej uwagi nie tylko na efekt termiczny, ale także biolo-
giczny. Autorzy programu apelują o ostrożność i rozwagę 
w użytkowaniu telefonów komórkowych przez ludzi mło-
dych.

STrES oKSyDACyjNy
Wyniki ostatnich badań wskazują na istnienie znaczącego 
oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na 
destabilizowanie molekuł w komórkach poprzez wpływ 
na stres oksydacyjny oraz zaburzając funkcjonowanie 
kanałów wapniowych bramkowanych potencjałem (ang. 
voltage gaited calcium chanels). Oddziaływanie dużej 
liczby kanałów jonowych w tkankach układu nerwowego 
jest destabilizowane poprzez zaburzenia funkcjonowania 
kanałów wapniowych bramkowanych potencjałem (ang. 
voltage gaited calcium chanels) [23]. Potencjalne nega-
tywne skutki dla ośrodkowego układu nerwowego mogą 
być związane, poza wspomnianymi wyżej mechanizmami, 
ze zwiększoną przepuszczalnością bariery krew – mózg, 
ubytkiem liczby neuronów i komórek glejowych oraz za-
burzeniami funkcjonowania neuroprzekaźników [24–27]. 

METAbolizM MózGu i rEGioNAlNy PrzEPłyW KrWi MózGoWEj
Wykazano, że ekspozycja OUN w wyniku używania te-
lefonu komórkowego wpływa na funkcjonowanie mózgu 
u ludzi, powodując regionalny wzrost aktywności metabo-
licznej [28]. Wyniki tych badań nie pozwalają zrozumieć 
mechanizmów, dzięki którym ekspozycja zwiększa me-
tabolizm mózgu, i chociaż interpretujemy te wyniki jako 
wskaźniki pobudzenia neuronalnego, konieczne są dalsze 
badania, aby to potwierdzić [29, 30]. Aalto i in. wykaza-
li, że pole emitowane przez telefon komórkowy wpływa 
na regionalny przepływ krwi mózgowej (rCBF – regional 
Cerebral Blood Flow). Analiza statystyczna ujawniła spa-
dek rCBF podczas ekspozycji na pole elektromagnetyczne 
w lewym wrzecionowatym zakręcie w tylnej dolnej czę-
ści kory skroniowej, natomiast wzrost rCBF obserwowa-
no głównie obustronnie w górnym i środkowym zakręcie 
czołowym. Chociaż mechanizmy komórkowe stojące za 
tymi odkryciami są niejasne, wyniki te są zgodne z in-
terpretacją, że PEM indukuje zmiany w aktywności neu-
ronalnej. Autorzy podkreślają, że wyniki nie dostarczają 
żadnych dowodów sugerujących, że korzystanie z telefo-
nów komórkowych byłoby bardziej szkodliwe dla tkanki 
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nerwowej mózgu niż normalne funkcje poznawcze, czemu 
zawsze towarzyszą intensywne tymczasowe zmiany w ak-
tywności neuronalnej i zmiany rCBF [31].

PoTENCjAły WyWołANE
Badano wpływ PEM na słuchowe potencjały wywołane 
w trakcie i po ekspozycji na promieniowanie emitowane 
przez telefony komórkowe – nie zaobserwowano skutków 
ubocznych u dzieci i u dorosłych [9, 32–34]. Wyniki badań 
wpływu PEM na potencjały wywołane, latencję wzroko-
wego potencjału wywołanego N1 były niejednoznaczne, 
wymagają dalszych badań [35,36].

eeg
Wpływ promieniowania elektromagnetycznego na rytm 
podstawowy alfa w czuwaniu różni się w zależności od 
wieku badanych grup [37–40]. Co ciekawe, brak wpływu 
PEM na spoczynkowy EEG uzyskano w najmłodszej gru-
pie badanych nastolatków [41], natomiast zwiększoną po-
datność wpływu PEM na zapis EEG obserwowano u osób 
starszych [37–40].

Analizując wyniki badań EEG we śnie wykazano 
wpływ PEM na fale w częstotliwościach delta i theta przy 
jednoczesnym braku widocznego działania na inne grafo-
elementy snu. Nie zaobserwowano wpływu PEM emitowa-
nego przez okres 24 godzin na strukturę snu, długość faz 
NREM1 i NREM2 [42, 43].Wykazano różnice osobnicze 
dotyczące płci, jakie zachodzą pod wpływem pola elektro-
magnetycznego na zapis EEG we śnie. Więcej zmian ob-
serwowano u kobiet, sugeruje to, że każdy organizm może 
mieć dla siebie charakterystyczny wzorzec reakcji na pole 
elektromagnetyczne [42, 44–51, 53].

ASPEKTy PSyCHoloGiCzNE
Niewielka część populacji przypisuje niespecyficzne ob-
jawy złego stanu zdrowia, takie jak bóle głowy, trudno-
ści w skupieniu, upośledzenie procesu zapamiętywania 
i funkcji poznawczych, nadpobudliwość, obniżenie kon-
centracji po wydłużonej ekspozycji na pole elektroma-
gnetyczne. Zjawisko to opisuje się jako nadwrażliwość 
elektromagnetyczną [55–59]. Nie ma dostatecznych 
dowodów potwierdzających związek pomiędzy ekspo-
zycją a nadwrażliwością elektromagnetyczną [52]. Nie 
stwierdzono częstszego występowania u użytkowników 
telefonów komórkowych symptomów zgłaszanych przez 
osoby samookreślające się, jako nadwrażliwe. Większość 
autorów sugeruje, że w przypadku nadwrażliwości elek-
tromagnetycznej przeważają raczej czynniki psycholo-
giczne [54, 60].

Biorąc pod uwagę rozwój dzieci i wpływ nowocze-
snych mediów elektronicznych na aspekt psychologiczny, 
ogromnym zagrożeniem wydaje się być rosnąca liczba co-
raz młodszych dzieci mających nieograniczony dostęp do 
nowoczesnych mediów. Z obserwacji własnych zauważyć 
można dzieci w wózkach bawiące się tabletami, telefonami 
z bezprzewodowym dostępem do internetu. Aktualny brak 
jednoznacznych dowodów na szkodliwość nieustannego 
przebywania w PEM nie oznacza jego nieistnienia.

Niekontrolowany czas spędzany przed monitorem i od-
bieranie informacji o treściach często niedostosowanych 
do danej grupy wiekowej skutkuje zaburzeniami sfery psy-
chicznej: lęku, fobii, niekontrolowanej agresji, zaburzeń 
więzi uczuciowej z najbliższymi oraz uzależnień. Dzieci 
będące ofiarą cyberprzemocy sięgają częściej po substan-
cje psychoaktywne, podejmują próby samobójcze [61].

Biorąc pod uwagę aspekt fizyczny, spędzanie w bez-
ruchu kilka godzin dziennie powoduje otyłość, nadwy-
rężenie nadgarstków, dolegliwości karku, obniżoną 
sprawność psychofizyczną. Zaburzenia rytmu dobowego 
związane z nocną ekspozycją na promieniowanie monito-
rów, zakłóca rytm dobowy, zaburzając sprawność układu 
immunologicznego i zwiększając ryzyko występowania 
chorób. [62].

Przed uogólnieniem efektów interaktywnych mediów 
tylko jako negatywnych, powinniśmy podkreślić, że eks-
pozycja na media może mieć również istotne korzystne 
skutki. Media mogą wywierać efekty prospołeczne i edu-
kacyjne, dzięki którym młodzież może nauczyć się metod 
walki z przemocą, wspierania empatii i tolerancji wobec 
ludzi z innych grup etnicznych, a także wzmacniać szacu-
nek dla starszych. Ponadto media mogą promować zdrowe 
zachowania, ułatwić przestrzeganie leczenia w chorobach 
przewlekłych i promować uczenie się poprzez programy 
edukacyjne.

wnioski
Wyniki otrzymywane w doniesieniach dotyczących wpły-
wu stosowania nowoczesnych mediów na rozwój dziecka 
są niezbyt liczne i niejednoznaczne. Brak długofalowych 
obserwacji ze względu na stosunkowo krótki pokolenio-
wo czas ekspozycji wymaga długofalowych obserwacji. 
Więcej badań w aspekcie fizycznych mechanizmów in-
terakcji między PEM a ludzkim ciałem, tkankami lub 
komórkami pozwoliłoby rozwiać również wątpliwości 
co do wpływu pól na zdrowie ludzkie [51]. Brak jedno-
znacznych wyników badań na dzieciach skłania nas do 
refleksji, zachęca do zachowania umiaru w korzystaniu 
z dóbr jakich niesie świat cyfryzacji. Szczególna wrażli-
wość młodych organizmów wymaga zastosowania szcze-
gólnej ostrożności – kontroli czasu i treści informacji 
jaką wybierają dzieci, wyboru telefonu komórkowego 
z niskim wskaźnikiem tempa pochłaniania energii (SAR). 
Warto również unikać takich sytuacji jak korzystanie 
z telefonu w czasie ładowania czy trzymania go blisko 
głowy w czasie snu. Zalecane jest także wyłączanie WiFi 
na noc. Zaplanowane badania COSMOS mają trwać 25 
lat, na obszarze pięciu krajów europejskich [51, 63]. Pro-
jekt ma objąć badaniem 250000 dorosłych uczestników 
w celu ustalenia związków pomiędzy używaniem telefo-
nów komórkowych, a różnego rodzaju problemami zdro-
wotnymi. Jednak obserwując postęp i dostępność do inte-
raktywnych mediów najmłodszych dzieci, bezwzględnie 
konieczne wydaje się przeprowadzenie badań na młod-
szych grupach wiekowych.
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