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Összefoglalva: A COVID-19 közegészségügyi 
politika a SARS-CoV-2 vírusra és annak az emberi 
egészségre gyakorolt hatásaira összpontosított, 
míg a környezeti tényezőket nagyrészt figyelmen 
kívül hagyták. A minden betegségre alkalmazható 
járványtani hármas (ágens-gazda-környezet) 
figyelembevételével megvizsgáltuk a COVID-19 
világjárvány egyik lehetséges környezeti 
tényezőjét: a vezeték nélküli kommunikációs 
rendszerekből származó környezeti 
rádiófrekvenciás sugárzást, beleértve a 
mikrohullámokat és a milliméteres hullámokat. A 
COVID-19 a kínai Wuhanban jelent meg nem 
sokkal azután, hogy az egész városra kiterjedő 5G 
(ötödik generációs vezeték nélküli sugárzás) 
bevezetésre került, és világszerte elterjedt, 
statisztikai összefüggést mutatva az 5G-
antennákkal felszerelt nemzetközi közösségekkel. 
Ebben a tanulmányban megvizsgáltuk a 
rádiófrekvenciás sugárzás (RFR) káros biológiai 
hatásairól szóló, szakértői értékeléssel rendelkező 
tudományos szakirodalmat, és több olyan módot is 
azonosítottunk, amelyek révén az RFR toxikus 
környezeti kofaktorként hozzájárulhat a COVID-19 
kialakulásához. Arra a következtetésre jutottunk, 
hogy az RFR és különösen az 5G, amely a 4G 
infrastruktúra sűrítésével jár, súlyosbította a 
COVID-19 előfordulását és súlyosságát azáltal, 
hogy gyengítette a gazdaszervezet immunitását és 
növelte a SARS-CoV-2 virulenciáját azáltal, hogy 
(1) morfológiai változásokat okozott az 
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eritrocitá
kban, 
beleértve 
az 
echinocit
a- és 
rouleaux-
képződé
st, ami 
hozzájár
ulhat a 
hiperkoa
gulációh
oz; (2) a 
mikrocirk
uláció 
károsodá
sa és az 
eritrocita- 
és 
hemoglo
binszinte
k 
csökken
ése, ami 
súlyosbít
ja a 
hipoxiát; 
(3) az 
immunre

ndszer működési zavarainak felerősítése, beleértve 
az immunszupressziót, az autoimmunitást és a 
hiperinflammációt; (4) a sejtek oxidatív stresszének 
és a szabad gyökök termelésének fokozása, ami 
súlyosbítja a betegséget.  
érrendszeri sérülések és szervi károsodások; (5) az 
intracelluláris Ca2+ esszenciális  
a vírus bejutásához, replikációjához és 
felszabadulásához, valamint a gyulladásos 
folyamatok elősegítése mellett; és (6) a 
szívritmuszavarok és szívbetegségek 
súlyosbodása. Röviden, az RFR egy mindenüt t  
je len lévő környezeti stresszor, amely hozzájárul 
a COVID-19 káros egészségügyi 
következményeihez. Az elővigyázatosság elvére 
hivatkozunk, és határozottan javasoljuk az 5G 
vezeték nélküli infrastruktúrára vonatkozó 
moratóriumot ebben a kritikus időszakban, hogy 
segítsünk a járvány enyhítésében, és hogy 
megőrizzük a közegészségügyet, amíg a jelenlegi 
és jövőbeli kutatásokon alapuló, az RFR-
expozícióra vonatkozó kormányzati biztonsági 
szabványokat nem határozzák meg és nem 
alkalmazzák.  
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Bevezetés  

 
Háttér  

 

A COVID-19 a nemzetközi 
közegészségügyi politika 
középpontjában állt 2020-ban. A 
világjárvány megfékezésére irányuló, 
példátlan közegészségügyi 
protokollok ellenére a COVID-19-es 
megbetegedések száma továbbra is 
emelkedik. Javasoljuk a 
közegészségügyi stratégiáink 
újraértékelését.  

A Betegségellenőrzési és 
Megelőzési Központ (CDC, 2020) 
szerint a betegségek okozásának 
legegyszerűbb modellje a járványügyi 
hármas, amely három interaktív 
tényezőből áll: az ágens (kórokozó), 
a környezet és a gazdaszervezet 
egészségi állapota. A kórokozóval 
(SARS-CoV-2) kapcsolatban kiterjedt 
kutatások folynak. Kiderítették azokat 
a kockázati tényezőket, amelyek 
miatt a gazdaszervezet nagyobb 
valószínűséggel válik a betegség 
áldozatává. A környezeti tényezőket 
azonban még nem vizsgálták 
kellőképpen. Vannak-e környezeti 
tényezők és olyan intézkedések, 
amelyeket a COVID-19 enyhítésére 
tehetünk? Ebben a tanulmányban a 
vezeték nélküli kommunikációs 
sugárzás, mint széles körben 
elterjedt környezeti stresszor 
szerepét vizsgáljuk.  

Ez az első átfogó tanulmány, 
amely tudományos bizonyítékokat 
vizsgál arra vonatkozóan, hogy a 
rádiófrekvenciás sugárzás, beleértve 

az 5G-t (a vezeték nélküli 
kommunikációs technológia ötödik 
generációja és a szükséges korábbi 
generációk), a továbbiakban RFR, 
hozzájárulhat a COVID-19 
kialakulásához. A vezeték nélküli 
technológiából származó RFR-t már 
felismerték, mint a 
környezetszennyezés és a fiziológiai 
stressz egyik formáját (Balmori, 2009). 
Az RFR káros egészségügyi 
hatásainak felmérése alapvető 
fontosságú egy hatékony, racionális 
közegészségügyi politika 
kidolgozásához, amely felgyorsítja a 
COVID-19 világjárvány felszámolását. 
Ezen túlmenően, mivel az 5G 
világméretű bevezetésének küszöbén 
állunk, kritikus fontosságú az RFR 
káros egészségügyi hatásainak 
figyelembevétele, mielőtt túl késő 
lenne.  

Az 5G egy olyan protokoll, amely az 
elektromágneses spektrum 
nagyfrekvenciás sávjait használja 
majd a 600 MHz és 90 GHz közötti 
hatalmas rádiófrekvenciás 
tartományban, amely a jelenleg 
használt 3G és 4G LTE mikrohullámú 
sávok mellett a milliméteres 
hullámokat is magában foglalja. A 
fókuszált, impulzusszerű 
sugárnyalábok az otthonok és iskolák 
közelében elhelyezett új 
bázisállomásokból és antennákból 
fognak kisugározni, amikor az 5G 
hálózathoz hozzáférnek. A rendszer a 
4G, valamint az új 5G antennák 
jelentős sűrítését igényli, ami 
drámaian megnöveli a lakosság 
vezeték nélküli sugárzásnak való 



kitettségét mind az épületeken belül, 
mind a szabadban. Ezenfelül a tervek 
szerint akár 100 000 műholdat is 
alacsony Föld körüli pályára kell 
állítani a globális vezeték nélküli 
hálózat megvalósítása érdekében. 
Ez az infrastruktúra jelentősen, soha 
nem látott mértékben fogja 
megváltoztatni a világ 
elektromágneses környezetét, és a 
következőkhöz vezethet  

ismeretlen következményekkel jár az 
egész bioszférára, beleértve az 
embert is.  

A COVID-19 2019 decemberében 
kezdődött a kínai Wuhanban, nem 
sokkal azután, hogy az egész városra 
kiterjedő 5G 2019. október 31-én 
"élesbe lépett". A COVID-19 kitörések 
hamarosan más olyan területeken is 
követték, ahol az 5G-t legalább 
részben szintén bevezették, többek 
között Dél-Koreában, Észak-
Olaszországban, New Yorkban, 
Seattle-ben és Dél-Kaliforniában.  
2020 áprilisában Payeras és Cifre 
(2020) statisztikailag szignifikáns 
összefüggésről számolt be az 5G 
antennák sűrűsége és a COVID-19-
es megbetegedések elhelyezkedése 
között a világ egyes régióiban. Az 
első hullám során az Egyesült 
Államokban a COVID-19-nek 
tulajdonított esetek és halálesetek 
száma magasabb volt az 5G 
infrastruktúrával rendelkező 
államokban, mint azokban az 
államokban, amelyek még nem 
rendelkeztek ezzel a technológiával 
(Tsiang és Havas, kézirat benyújtva).  
A vezeték nélküli sugárzás biológiai 
hatásairól, amelyek egészségünk 
számos aspektusát befolyásolják, 
már a második világháború előtt is 
számos szakirodalom áll 
rendelkezésre. E szakirodalom 
vizsgálata során kapcsolódási 
pontokat találtunk a COVID-19 
patofiziológiája és a vezeték nélküli 
sugárterhelés káros biológiai hatásai 
között. Itt bemutatjuk a bizonyítékokat 
arra vonatkozóan, hogy az RFR 



hozzájárul a COVID-19 
súlyosbodásához.  

 
A COVID-19 áttekintése  

 

A COVID-19 klinikai megjelenése 
igen változatosnak bizonyult, a 
tünetek széles skáláját mutatja, és 
esetről esetre változik. A CDC 
szerint a betegség korai tünetei közé 
tartozhat többek között torokfájás, 
fejfájás, láz, köhögés, hidegrázás. 
Későbbi stádiumban súlyosabb 
tünetek, köztük légszomj, magas láz 
és súlyos fáradtság jelentkezhetnek. 
Leírták az íz- és szaglásvesztés 
neurológiai következményét is.  

Ing és munkatársai (2020) 
megállapították, hogy az érintettek 
80%-ának enyhe tünetei vannak, 
vagy nincsenek, de az idősebb 
populációk és a társbetegségekkel, 
például magas vérnyomással, 
cukorbetegséggel és elhízással élők 
esetében nagyobb a súlyos 
betegség kockázata (Garg és 
munkatársai, 2020). Az akut légzési 
distressz szindróma (ARDS) 
gyorsan kialakulhat (Wu et al., 2020) 
és súlyos légszomjat okozhat, mivel 
az ereket bélelő endothelsejtek és a 
légutakat bélelő hámsejtek 
elveszítik integritásukat, és 
fehérjében gazdag folyadék 
szivárog a szomszédos 
légzsákokba. A COVID-19 elégtelen 
oxigénszintet (hipoxiát) okozhat, 
amit az intenzív osztályon (ICU) 
fekvő betegek akár 80%-ánál is 
megfigyeltek (Gattinoni, 2020), akik 
légzési nehézséget mutatnak. A 
betegek vérében csökkent 

oxigénellátottságot és emelkedett 
szén-dioxid-szintet figyeltek meg, bár 
e megállapítások etiológiája továbbra 
is tisztázatlan.  

A tüdő masszív oxidatív 
károsodását figyelték meg a COVID-
19-ben szenvedő betegeknél a 
tüdőröntgenfelvételeken és CT-
vizsgálatokon dokumentált 
konszolidációs területeken.  



tüdőgyulladás (Cecchini és Cecchini, 
2020). Ez a sejtszintű stressz inkább 
biokémiai, mint vírusos etiológiára 
utalhat (Cavezzi és mtsai., 2020).  

Mivel a disszeminált vírus képes 
az ACE-2 (angiotenzin-konvertáló 
enzim 2) receptort tartalmazó 
sejtekhez kötődni, a betegség az 
egész testben elterjedhet és 
károsíthatja a szerveket és lágy 
szöveteket, többek között a tüdőt, a 
szívet, a beleket, a veséket, az 
ereket, a zsírt, a heréket és a 
petefészkeket. A betegség fokozhatja 
a szisztémás gyulladást és 
hiperkoagulábilis állapotot idézhet 
elő. Antikoaguláció nélkül az 
intravaszkuláris vérrögök pusztító 
hatásúak lehetnek (Bikdeli et al. , 
2020).  

A COVID-19-es betegeknél, akiket 
"hosszútávúaknak" neveznek, a 
tünetek hónapokig is hullámzhatnak 
(Carfi és mtsai., 2020). A légszomj, a 
fáradtság, az ízületi fájdalom és a 
mellkasi fájdalom tartós tünetekké 
válhatnak. Leírtak már fertőzés utáni 
agyködöt, szívritmuszavart és 
újonnan fellépő magas vérnyomást 
is. A COVID-19 hosszú távú krónikus 
szövődményeit az epidemiológiai 
adatok idővel történő gyűjtésével 
határozzák meg.  

Ahogy a COVID-19 megértése 
folyamatosan fejlődik, a környezeti 
tényezők, különösen a vezeték 
nélküli elektromágneses mezők, 
továbbra is feltáratlan változók, 
amelyek hozzájárulhatnak a 
betegséghez, beleértve annak 
súlyosságát egyes betegeknél. A 

következőkben összefoglaljuk az RFR-
expozíció biológiai hatásait az 
évtizedek óta publikált, lektorált 
tudományos szakirodalomból.  

 
A rádiófrekvenciás sugárterhelés (RFR) biológiai 

hatásainak áttekintése  

 

A szervezetek elektrokémiai lények, 
és a vezeték nélküli kommunikációs 
eszközök - többek között a 
mobiltelefon-antennák, 
bázisállomások, Wi-Fi és 
mobiltelefonok - alacsony szintű RFR-
je számos élettani funkció 
szabályozását megzavarhatja. Az 
ICNIRP (International Commission on 
Non-Ionizing Radiation Protection) 
expozíciós irányelvei (ICNIRP, 2009) 
alatti teljesítménysűrűségnél több ezer 
lektorált tudományos publikációban 
számoltak be a nagyon alacsony 
szintű RFR-expozíció nem termikus 
biológiai hatásairól (a szövetek 
felmelegedését okozó 
teljesítménysűrűség alatt). Az 
alacsony szintű RFR-ről 
megállapították, hogy a szervezet 
minden szerveződési szintjén hatással 
van a szervezetre, a molekuláris 
szinttől a sejtes, fiziológiai, viselkedési 
és pszichológiai szintekig. Sőt, 
kimutatták, hogy szisztémás káros 
egészségügyi hatásokat okoz, 
beleértve a megnövekedett 
rákkockázatot (Bortkiewicz et al. , 
2017), endokrin változásokat (Sangun 
et al. , 2016), fokozott szabadgyök-
termelődést (Yakymenko et al. , 2016), 
DNS-károsodást (Ruediger, 2009), a 
reproduktív rendszer változásait 
(Asghari et al. , 2016), tanulási és 



memóriazavarokat (Zhang et al. , 
2017) és neurológiai 
rendellenességeket (Pall, 2016). 
Mivel a Föld rendkívül alacsony 
szintű természetes rádiófrekvenciás 
hátterében fejlődtek ki, a 
szervezeteknek nincs képessége 
arra, hogy  

alkalmazkodni a digitális 
impulzusmodulációval működő 
vezeték nélküli technológia 
természetellenes sugárzásának 
megnövekedett szintjéhez.  

A szakmailag lektorált tudományos 
világirodalom több évtizeden 
keresztül dokumentálta az RFR-
expozíció káros biológiai hatásainak 
bizonyítékait, beleértve az 5G 
frekvenciákat is. Az 1960-70-es 
évekből származó szovjet és kelet-
európai szakirodalom jelentős 
biológiai hatásokat mutat, még az 1 
mW/cm2 - az Egyesült Államokban a 
lakossági expozícióra vonatkozó 
jelenlegi irányelv szerinti maximális 
expozíciós szint 100-szorosánál 
alacsonyabb expozíciós szintek 
mellett is. Az állatokon és embereken 
végzett keleti tanulmányokat 
alacsony expozíciós szinteken (<1 
mW/cm2), hosszú ideig (jellemzően 
hónapokig) végezték. Ezzel szemben 
a legtöbb amerikai kutatást rövid, 
hetekig vagy annál rövidebb ideig 
tartó expozícióval végezték. Kevés 
hosszú távú vizsgálatot végeztek 
állatokon vagy embereken.  

Az RFR-expozícióból eredő 
megbetegedéseket már a radar korai 
használata óta dokumentálták. A 
radar mikrohullámoknak és 
milliméteres hullámoknak való tartós 
kitettséget orosz tudósok 
évtizedekkel ezelőtt "rádióhullám-
betegségnek" nevezett különböző 
rendellenességekkel hozták 
összefüggésbe. A világ tudományos 
irodalmában a bejelentett biológiai 
hatásokról szóló több mint 3700 
hivatkozást tartalmazó bibliográfiát 



1972-ben (átdolgozva 1976-ban) az 
amerikai Haditengerészeti Orvosi 
Kutatóintézet jelentése tette közzé 
(Glaser, 1972; 1976). A BioInitiative 
Report (Sage és Carpenter, 2012), 
amelyet 10 ország 29 szakértője írt, 
és amelyet 2020-ban frissítettek, az 
RFR-expozíció biológiai hatásairól 
és egészségügyi következményeiről 
szóló szakirodalom tudományos, 
kortárs összefoglalóját tartalmazza, 
beleértve a támogató kutatások 
gyűjteményét is. A közelmúltban 
áttekintések jelentek meg 
(Belpomme et al., 2018; Di Ciaula, 
2018; Russell, 2018; Miller et al. , 
2019). A milliméteres hullámok 
biológiai hatásairól szóló átfogó 
áttekintés arról számol be, hogy 
még a rövid távú expozíció is 
jelentős biológiai hatásokat okoz 
(Pakhomov et al. , 1998).  

 

Módszerek  

 

A COVID-19 kibontakozó 
patofiziológiájának folyamatos 
irodalmi tanulmányozására 2020-
ban került sor. Az RFR-expozícióból 
eredő biológiai hatásokkal való 
lehetséges kapcsolat vizsgálata 
érdekében több mint 250, 1969 és 
2020 között készült, szakmailag 
lektorált kutatási jelentést 
vizsgáltunk meg, beleértve a 
sejteken, állatokon és embereken 
végzett áttekintéseket és 
tanulmányokat. Ez magában 
foglalta az angol nyelvű 
világirodalmat és az orosz nyelvű, 
angolra fordított jelentéseket, 
amelyek a 600 MHz - 90 GHz közötti 

RFR-ről, a vezeték nélküli 
kommunikációs sugárzás 
spektrumáról (2G - 5G-t is beleértve) 
szóltak, nem termikus 
teljesítménysűrűségnél (< 5 
mW/cm2), különös tekintettel az 
alacsony teljesítménysűrűségre (< 1 
mW/cm2) és a hosszú távú 
expozícióra. A MEDLINE® és a 
Védelmi Műszaki Információs 
Központ (https://discover.dtic.mil ) 
lekérdezéseinél a következő 
keresőkifejezéseket használták a 
vonatkozó tanulmányjelentések 
megtalálására: rádiófrekvenciás 
sugárzás, mikrohullámú, milliméteres 
hullám, radar, MHz, GHz, vér,  



vörösvértest, eritrocita, hemoglobin, 
hemodinamikai, oxigén, hipoxia, 
érrendszeri, gyulladás, gyulladásos, 
gyulladásos, immunrendszer, 
limfocita, T-sejt, citokin, intracelluláris 
kalcium, szimpatikus funkció, aritmia, 
szív, kardiovaszkuláris, oxidatív 
stressz, glutation, ROS (reaktív 
oxigénfajok), COVID-19, vírus és 
SARS- CoV-2. Az RFR-nek kitett 
munkavállalókon végzett foglalkozási 
tanulmányokat is bevonták. E 
tanulmányok elemzéséből, 
összehasonlítva a COVID-19 
patofiziológiájával kapcsolatos új 
információkkal, számos olyan módot 
azonosítottunk, amelyekben az RFR-
expozíció káros biológiai hatásai és a 
COVID-19 megnyilvánulásai 
keresztezik egymást, és 
megállapításainkat öt kategóriába 
soroltuk.  

 

Eredmények  

 

Az 1. táblázat felsorolja a Covid- 
19 közös megnyilvánulásait, 
beleértve a betegség progresszióját 
és az RFR-expozíció megfelelő káros 
biológiai hatásait. Bár ezek a hatások 
kategóriákba vannak sorolva - vér- és 
érrendszeri változások, oxidatív 
stressz, immunrendszeri zavarok, 
megnövekedett Ca2+-szint és 
szívritmuszavarok -, hangsúlyozni 
kell, hogy ezek a hatások nem 
függetlenek egymástól. Például a 
véralvadásnak és a gyulladásnak 
átfedő mechanizmusai vannak, és az 
oxidatív stressz szerepet játszik az 
eritrociták morfológiai változásaiban, 



valamint a hiperkoagulációban, a 
gyulladásban és a 
szervkárosodásban.  



 

 

1. táblázat. Az RFR-expozíció biológiai hatásai a COVID-19 manifesztációival és azok 

progressziójával kapcsolatban RFR-expozíció  Biológiai hatásokCOVID-19 

manifesztációk 

Vér változások  Vér és érrendszeri változások  

 

Rövid távú: rouleaux, echinociták 

Hosszú távon: csökkent véralvadási idő, csökkent 

hemoglobinszint, hemodinamikai zavarok. 

 

 

 

 

Oxidatív stressz  

Rouleaux, echinociták  

Hemoglobin hatások; érrendszeri hatások  

Csökkent hemoglobinszint súlyos betegségben; 

autoimmun hemolitikus anémia; hypoxémia és hypoxia  

Endothel-károsodás; károsodott mikrocirkuláció; 

hiperkoaguláció; disszeminált intravaszkuláris 

koagulopátia (DIC); tüdőembólia; szélütés; stroke  

Oxidatív stressz  

 

Glutationszint csökken; szabad gyökök és lipidperoxid 

növekedése; szuperoxid-dizmutáz aktivitás csökkenése.  

Oxidatív károsodás a szövetekben és 

szervekben Az immunrendszer zavara és 

aktiválása  

Glutationszint csökkenés; szabad gyökök növekedése és 

károsodása; apoptózis  

Oxidatív károsodás; szervi károsodás súlyos 

betegségben Az immunrendszer zavara és aktiválása  

 

Egyes vizsgálatokban immunszuppresszió, más vizsgálatokban 

immunhiperaktiváció.  

Hosszú távon: T-limfociták szuppressziója; gyulladásos 

biomarkerek növekedése; autoimmunitás; szervi 

károsodások 

 

Megnövekedett intracelluláris kalcium  

Csökkent T-limfociták termelődése; emelkedett gyulladásos 

biomarkerek. 

Immunhiperaktiváció és gyulladás; citokinvihar súlyos 

betegségben; citokin által kiváltott hipo-perfúzió és az 

ebből eredő hipoxia; szervi károsodás; szervi 

elégtelenség.  

A megnövekedett intracelluláris kalcium hatásai  

 

A sejtmembránok feszültségkapcsolt kalciumcsatornáinak 

aktiválódásától kezdve, számos másodlagos hatással.  

 

Szívre gyakorolt hatások  

Fokozott vírusbejutás, replikáció és felszabadulás  

Fokozott NF-kB, pro-inflammatorikus folyamatok, 

véralvadás és trombózis.  

Szívre gyakorolt hatások  

 

A szimpatikus idegrendszer szabályozása; szívdobogás és 

ritmuszavarok.  

Aritmiák  

Myocarditis; myocardialis ischaemia; szívkárosodás; 

szívizomzat  

 hiba  

 

 

Hatások a vérre  

 

Az RFR-expozíció morfológiai 
változásokat okozhat a vérben, 
amelyek a perifériás vérminták 
mikroszkópos vizsgálata során 
könnyen láthatóak. Két nemrégiben 
végzett vizsgálat dokumentálta az 
eritrocita-aggregátumok kialakulását 

(Havas, 2013) és az eritrocita-
aggregátumok és echinociták 
kialakulását a 4G-LTE okostelefonok 
(mikrohullámok) sugárzásának való 
emberi kitettség hatására (Rubik, 
2014). Egy tanulmány tíz emberi alany 
perifériás vérében vizsgálta a 
mobiltelefon-sugárzás hatását (Rubik, 
2014). A mobiltelefon sugárzásnak 



való kitettség két egymást követő 45 
perces periódusban kétféle hatást 
okozott: kezdetben a perifériás 
vörösvértestek fokozott ragadását és 
rouleaux-képződést (egymásra 
rakódott vörösvértestek tekercseit), 
majd echinociták (tüskés 
vörösvértestek) képződését.  

Hasonló vörösvérsejt-változásokat 
írtak le COVID-19 betegek perifériás 
vérében (Lakhdari és mtsai., 2020). 
Rouleaux-képződés figyelhető meg 
az 1/3-ában  

 

COVID-19 betegeknél, míg a 
szferociták és az echinociták változó 
mértékben voltak megfigyelhetők. A 
Rouleaux-képződés akadályozza a 
mikrocirkulációt. Ezek a 
vérelváltozások akadályozhatják az 
oxigénszállítást is, hozzájárulva a 
hipoxiához, és növelhetik a trombózis 
(Wagner és mtsai. , 2013) és ezáltal 
a stroke kockázatát, ami a COVID-
19-ben manifesztálódhat.  

Az RFR-nek kitett embereknél és 
állatoknál egyaránt megfigyeltek 
további vérre gyakorolt hatásokat. 
1977-ben egy orosz tanulmány arról 
számolt be, hogy az 5-8 milliméteres 
hullámokkal (60-37 GHz) 1 mW/cm2 -
es sugárzással 60 napon keresztül 
napi 15 percig besugárzott 
rágcsálóknál hemodinamikai zavarok, 
elnyomott vörösvértestképződés, 
csökkent hemoglobinszint és az 
oxigénhasznosítás (a 
mitokondriumok oxidatív 
foszforilációja) gátlása alakult ki 
(Zalyubovskaya, 1977). 1978-ban 
egy 3 évig tartó orosz vizsgálat 72 
mérnökön, akiket 1 mW/cm2 vagy 
annál kisebb teljesítményű 
milliméterhullámú (5G RFR) 
generátoroknak tettek ki, kimutatta a 
hemoglobinszintjük és a 
vörösvértestek számának 
csökkenését, valamint a 
hiperkoagulációra való hajlamot,  



míg egy kontrollcsoport nem mutatott 
változást (Zalyubovskaya és Kiselev, 
1978). Az RFR-expozíció ilyen káros 
hematológiai hatásai is 
hozzájárulhatnak a COVID-19 
betegeknél megfigyelt hipoxia és 
vérrögképződés kialakulásához.  

Azt javasolták, hogy a SARS-CoV-
2 vírus megtámadja az eritrocitákat, 
és a hemoglobin lebomlását okozza 
(Cavezzi és mtsai., 2020). A 
vírusfehérjék megtámadhatják a 
hemoglobin 1-béta-láncát, és a 
porfirint, valamint a vírus más 
fehérjéit, amelyek katalizálják a 
vasnak a hemről való disszociációját 
(Wenzhong és Li, 2020). Ez elvileg 
csökkentené a funkcionális eritrociták 
számát, és szabad vasionok 
felszabadulását okozná, amelyek 
oxidatív stresszt, szövetkárosodást 
és hipoxiát okozhatnak. A részben 
elpusztult hemoglobin és a gyulladás 
által károsodott tüdőszövet miatt a 
betegek kevésbé lennének képesek 

CO2 és O2 cserére, és oxigénhiányossá 
válnának. Valójában egyes COVID-
19 betegeknél csökkent 
hemoglobinszintet mutatnak, 7,1 g/L 
értéket, súlyos esetekben akár 5,9 
g/L-t is (Lippi és Mattiuzzi, 2020). 
Közel 100 wuhani beteg klinikai 
vizsgálata kimutatta, hogy a SARS-
CoV-2 vírussal fertőzött betegek 
többségének vérében a 
hemoglobinszint jelentősen 
lecsökkent, ami az oxigénnek a 
szövetekbe és a szervekbe történő 
szállításának károsodását 
eredményezi (Chen és mtsi., 2020). 
Egy 4 vizsgálatból álló metaanalízis 

során, amelyben összesen 1210 beteg 
vett részt, és 224 súlyos betegségben 
szenvedett, a súlyos betegségben 
szenvedő COVID-19 betegek 
hemoglobinértékei csökkentek az 
enyhébb formában szenvedőkhöz 
képest (Lippi és Mattiiuzzi, 2020). Egy 
másik, 601 COVID-19 betegen végzett 
vizsgálatban az anémiás COVID-19 
intenzív osztályos betegek 14,7%-ánál 
és a nem intenzív osztályos COVID-19 
betegek 9%-ánál autoimmun 
hemolitikus anémia volt (Algassin és 
mtsi., 2020). Súlyos COVID-19 
betegségben szenvedő betegeknél a 
csökkent hemoglobin, valamint az 
emelkedett eritrocita süllyedési 
sebesség, C-reaktív fehérje, laktát-
dehidrogenáz, albumin (Ghahramani 
és mtsi., 2020) , szérumferritin (Cheng 
és mtsi., 2020) és alacsony 
oxigénszaturáció (Tobin és mtsi., 
2020) további támogatást nyújtanak e 
hipotézisnek. Ezenkívül a csomagolt 
vörösvérsejt-transzfúzió elősegítheti 
az akut légzési elégtelenségben 
szenvedő COVID-19 betegek 
felépülését (Ejigu et al., 2020).  

Röviden, mind az RFR-expozíció, 
mind a COVID-19 káros hatást 
gyakorolhat a vörösvérsejtekre és 
csökkent hemoglobinszintet okozhat, 
ami hozzájárul a COVID- és COVID-
19-ben a hipoxiához.  
19. Az endotélsérülés szintén 
hozzájárulhat a hipoxiához és a 
COVID- 19-ben észlelt számos 
érrendszeri szövődményhez (Varga és 
mtsai., 2020), amelyeket a következő 
szakaszban tárgyalunk.  

 

Oxidatív stressz  



 

Az oxidatív stressz egy nem 
specifikus kóros állapot, amely a 
fokozott ROS-termelés és a 
szervezetnek a ROS-ok 
méregtelenítésére vagy az általuk 
okozott károk helyreállítására való 
képtelensége közötti 
egyensúlyhiányt tükrözi.  

biomolekulák és szövetek 
(Betteridge, 2000). Az oxidatív 
stressz megzavarhatja a sejtek 
jelátvitelét, stresszfehérjék 
képződését okozhatja, és szabad 
gyököket hozhat létre, amelyek 
erősen reaktívak és DNS-károsodást 
okozhatnak.  

A SARS-CoV-2 gátolja a ROS-
szintek csökkentését célzó 
intrinzikális útvonalakat, ezáltal 
növelve a morbiditást. Az 
immunrendszer diszregulációja, azaz 
az interleukin (IL)-6 és a tumor 
nekrózis faktor α (TNF-α) 
felszabályozása (Giamarellos-
Bourboulis et al. , 2020) és az 
interferon α és interferon β (IFN-α, 
IFN-β) szuppressziója (Hadjadj et al. 
, 2020) azonosították a súlyos 
COVID-19 fertőzéseket kísérő 
citokinviharban, és oxidatív stresszt 
generál (Cecchini és Cecchini, 2020). 
Az oxidatív stressz és a 
mitokondriális diszfunkció tovább 
állandósíthatja a citokinvihart, 
súlyosbítva a szövetkárosodást, és 
növelve a súlyos betegség és a 
halálozás kockázatát.  

Hasonlóképpen az alacsony szintű 
RFR ROS-t generál a sejtekben, 
amely oxidatív károsodást okoz. 
Valójában az oxidatív stresszt tekintik 
az egyik elsődleges 
mechanizmusnak, amelyben az RFR-
expozíció sejtkárosodást okoz. Az 
alacsony intenzitású RFR oxidatív 
hatásait vizsgáló, jelenleg 
rendelkezésre álló 100 szakértői 
véleményezett tanulmány közül 93 
tanulmány megerősítette, hogy az 



RFR oxidatív hatásokat vált ki 
biológiai rendszerekben 
(Yakymenko és mtsai., 2015). Az 
RFR oxidatív ágens, amely nagy 
patogén potenciállal rendelkezik, 
különösen, ha az expozíció 
folyamatos (Dasdag és Akdag, 
2016).  

Az oxidatív stressz szintén 
elfogadott mechanizmus, amely 
endothelkárosodást okoz (Higashi 
és mtsai., 2009). Ez a súlyos 
COVID-19-es betegeknél a 
vérrögképződés kockázatának 
növelése és a hypoxémia 
súlyosbodása mellett 
manifesztálódhat (Cecchini és 
Cecchini, 2020). A COVID-19 
betegek egy kis csoportjánál a fő 
antioxidáns, a glutation alacsony 
szintjét figyelték meg, a 
legalacsonyabb szintet a 
legsúlyosabb esetben (Polonikov, 
2020). Az alacsony glutationszint 
megállapítása ezeknél a betegeknél 
tovább erősíti az oxidatív stresszt, 
mint a betegség egyik összetevőjét 
(Polonikov, 2020). Valójában a 
glutation, az emberi szervezetben a 
szulfhidril-alapú antioxidáns 
aktivitás fő forrása kulcsfontosságú 
lehet a COVID-19 esetében 
(Guloyan és mtsai., 2020). A 
glutationhiányt javasolták a COVID-
19 súlyos megnyilvánulásainak 
legvalószínűbb okaként (Polonikov, 
2020). A leggyakoribb 
társbetegségek, a magas 
vérnyomás (Marushchak et al., 
2019); az elhízás (Choromanska et 
al. , 2020); a cukorbetegség 

(Gordon-Strachan et al., 2018); és a 
COPD (Marushchak et al., 2019)) 
alátámasztják azt az elképzelést, 
hogy az alacsony glutationszintet 
okozó, már meglévő állapotok 
szinergikusan működhetnek, hogy 
létrehozzák a "tökéletes vihart" mind 
a súlyos fertőzés légúti, mind az 
érrendszeri szövődményeihez. Egy 
másik tanulmány, amely két, 
intravénás glutationnal sikeresen 
kezelt COVID-19 tüdőgyulladásos 
esetet idéz, szintén ezt a hipotézist 
támasztja alá (Horowitz et al. 2020).  



Számos tanulmány számol be 
oxidatív stresszről az RFR-nek kitett 
embereknél. Peraica és munkatársai 
(2008) csökkent glutationszintet 
találtak a vérben a 
radarberendezésekből származó 
RFR-nek kitett munkavállalóknál (10 
mikroW/cm2 - 10 mW/cm2 ;  
1,5 -10,9 GHz).  Garaj-Vrhovac és 
munkatársai (2011) a tengeri 
radarokból származó nem termikus 
impulzus mikrohullámoknak (3 GHz, 
5,5 GHz és 9,4 GHz) való kitettséget 
követő biológiai hatásokat vizsgálták, 
és csökkent glutationszintekről és 
megnövekedett 
malondialdehidszintről (az oxidatív 
stressz markere) számoltak be egy 
foglalkozással összefüggő 
expozíciónak kitett csoportban 
(Garaj-Vrhovac és munkatársai, 
2011). A mobiltelefon-bázisállomások 
közelében tartózkodó személyek 
vérplazmájában szignifikánsan 
csökkent glutation-, kataláz- és 
szuperoxid-dizmutáz-szintet 
mutattak ki a nem exponált 
kontrollokhoz képest (Zothansiama et 
al., 2017). A mobiltelefonokból 
származó RFR-nek való emberi 
expozíciót vizsgáló tanulmányban a 
lipidperoxid megnövekedett 
vérszintjéről számoltak be, míg a 
vörösvértestekben a szuperoxid-
dizmutáz és a glutation-peroxidáz 
enzimatikus aktivitása csökkent, ami 
a mobiltelefon-expozíció okozta 
oxidatív stresszre utal (Moustafa et 
al., 2001).  

Egy 2450 MHz-es (vezeték nélküli 
router frekvencia) sugárzásnak kitett 

patkányokon végzett vizsgálatban az 
oxidatív stressz a vörösvértestek 
lízisét (hemolízis) okozta (Hassan és 
mtsai., 2010). Egy másik vizsgálatban 
945 MHz (bázisállomás frekvenciája) 
3,67 W/m2 -nek kitett patkányoknál 8 
napon keresztül, napi 7 órán keresztül 
alacsony glutationszintet, valamint 
megnövekedett malondialdehid és 
szuperoxid-dizmutáz enzimaktivitást 
mutattak ki, amelyek az oxidatív 
stressz jellemzői (Yurekli et al., 2006).  

Az oxidatív stressz és a 
trombogenezis között összefüggés 
van (Loscalzo, 2003). A ROS 
endotheldiszfunkciót és 
sejtkárosodást okozhat. Az érrendszer 
endotélbélése ACE-2 receptorokat 
tartalmaz, amelyeket a SARS-CoV-2 
megcéloz. A kialakuló endoteliitisz 
luminális szűkületet okozhat, és 
csökkent véráramlást eredményezhet 
a downstream struktúrák felé. Az 
artériás struktúrákban lévő trombusok 
tovább akadályozhatják a véráramlást, 
ami iszkémiát és/vagy infarktust 
okozhat az érintett szervekben, 
beleértve a tüdőembóliát és a stroke-
ot. A mikroembóliákhoz vezető 
rendellenes véralvadás a COVID-19 
történetében már korán felismert 
szövődmény volt (Tang és mtsi., 
2020). Az intenzív osztályon 184 
COVID-19-es beteg 31%-ánál fordult 
elő trombotikus szövődmény (Klok és 
mtsi., 2020). A kardiovaszkuláris 
véralvadási események a COVID-19 
halálozás gyakori okai (Bikdeli et al., 
2020). Tüdőembóliát, disszeminált 
intravaszkuláris koagulációt (DIC), 
máj-, szív- és veseelégtelenséget 



figyeltek meg COVID-19 betegeknél 
(Zaim és mtsi., 2020).  

A COVID-19-ben a legmagasabb 
kardiovaszkuláris kockázati 
tényezőkkel rendelkező betegek közé 
tartoznak a férfiak, az idősek, a 
cukorbetegek, valamint az elhízott és 
magas vérnyomásban szenvedő 
betegek. Ugyanakkor a COVID-19-
ben szenvedő fiatalabb betegeknél a 
stroke fokozott előfordulását is leírták 
(Yaghi és mtsi., 2020).  

Az oxidatív stresszt az RFR-
expozíció okozza, és közismerten 
szerepet játszik a szív- és érrendszeri 
betegségekben. Az RFR-nek való 
mindenütt jelenlévő környezeti 
expozíció hozzájárulhat a szív- és 
érrendszeri betegségek 
kialakulásához azáltal, hogy krónikus 
oxidatív stressz állapotot hoz létre 
(Bandara és Weller, 2017). Ez a 
sejtalkotók oxidatív károsodásához 
vezetne, és megváltoztatná a 
jelátviteli útvonalakat. Ezenkívül az 
impulzusmodulált RFR oxidatív 
károsodást okozhat a máj, a tüdő, a 
here és a szív szöveteiben, amelyet a 
lipidperoxidáció, a NOx 
megnövekedett szintje és az 
antioxidáns védekező mechanizmus 
elnyomása közvetít (Esmekaya et al. 
, 2011).  

Összefoglalva, az oxidatív stressz 
a COVID-19 patofiziológiájának, 
valamint az RFR-expozíció által 
okozott sejtkárosodásnak az egyik fő 
összetevője. Mindkettőnél hasonló 
hatások figyelhetők meg, amelyeket a 
fokozott szabadgyök-képződés és a 
glutationhiány okoz.  

 

Az immunválasz  

 

Amikor a SARS-CoV-2 először 
fertőzi meg az emberi szervezetet, az 
ACE-2 receptorral rendelkező, az 
orrot, a torkot és a felső légutakat 
bélelő sejteket támadja meg. Amint a 
vírus a tüskefehérjén keresztül bejut 
egy sejtbe, a sejtet önreprodukáló 
géppé alakítja át. A COVID- 19 
fertőzésre válaszul mind azonnali 
szisztémás veleszületett 



immunválasz, mind késleltetett 
adaptív válasz kialakulását 
kimutatták (Cao, 2020). A vírus az 
immunválasz diszregulációját is 
okozhatja, különösen a T-limfociták 
csökkent termelésében (Qin és 
mtsai. , 2020). A súlyos esetekben 
általában alacsonyabb a limfociták 
száma, magasabb a leukociták 
száma és a neutrofil-limfociták 
aránya, valamint alacsonyabb a 
monociták, eozinofilek és bazofilek 
aránya (Qin et al. , 2020). A COVID-
19 súlyos esetei a T-limfociták 
legnagyobb mértékű károsodását 
mutatják.  

Ehhez képest a laboratóriumi 
állatokon végzett alacsony szintű 
RFR-vizsgálatok szintén károsodott 
immunfunkciót mutatnak (McCree, 
1980). Az eredmények között 
szerepelnek az immunsejtek fizikai 
változásai, az immunológiai 
válaszok romlása, gyulladás és 
szövetkárosodás. Baranski (1971) 
tengerimalacokat és nyulakat 3 
hónapon keresztül napi 3 órán 
keresztül folyamatos vagy 
impulzusmodulált 3000 MHz-es 
mikrohullámoknak tett ki 3,5 
mW/cm2 átlagos 
teljesítménysűrűséggel, és nem 
termikus változásokat talált a 
limfociták számában,  
a magszerkezet és a mitózis 
rendellenességei a csontvelőben 
lévő eritroblastikus sejtsorozatban, 
valamint a nyirokcsomókban és a 
lépben lévő limfoid sejtekben. Más 
kutatók csökkent T-limfocitákat vagy 
elnyomott immunfunkciót mutattak ki 
az RFR-nek kitett állatokban. A 2,1 

GHz-es 5mW/cm2 -nek 3 órán át 
naponta 3 órán át, 6 napon át hetente 
3 hónapon keresztül kitett nyulaknál a 
T-limfociták elnyomását mutatták ki 
(Nageswari és mtsai., 1991). 
Patkányok, amelyek ki voltak téve  
2,45 GHz-en és 9,7 GHz-en napi 2 
órán át, heti 7 napon át, 21 hónapon 
keresztül, szignifikáns csökkenést 
mutatott a következők szintjében  



limfociták és a halálozás növekedése 
25 hónapos korban a besugárzott 
csoportban (Adang és mtsai., 2009). 
A 6 hónapon keresztül napi 23 órán át 
2,45 GHz-en keresztül 2,45 GHz-en 
keresztül besugárzott nyulakból nyert 
limfociták a mitogénre adott 
immunválasz jelentős 
szuppresszióját mutatják (McRee és 
mtsai., 1980).  

A COVID-19 fertőzés akut 
fázisában a vérvizsgálatok 
emelkedett eritrocita-süllyedési 
sebességet (ESR), C-reaktív fehérjét 
és más emelkedett gyulladásos 
markereket mutatnak (Zhou és 
mtsai., 2020), amelyek a veleszületett 
immunválaszra jellemzőek. A vírus 
gyors szaporodása a hám- és 
endothelsejtek pusztulását 
okozhatja, ami az erek szivárgását és 
pro-inflammatorikus citokin 
felszabadulását eredményezi (Yang, 
2020). A citokinek, a szervezet 
immunválaszát moduláló fehérjék, 
peptidek és proteoglikánok 
szerényen emelkedettek az enyhe és 
közepes súlyosságú betegségben 
szenvedő betegeknél (Upadhyay és 
mtsi., 2020). A súlyos betegségben 
szenvedőknél a pro-gyulladásos 
citokinek ellenőrizetlen 
felszabadulása - citokinvihar - 
következhet be. A citokinviharok a T-
sejtek aktivációjának 
kiegyensúlyozatlanságából erednek, 
az interleukin (IL)-6, IL-17 és más 
citokinek szabályozatlan 
felszabadulásával. Programozott 
sejthalál (apoptózis), ARDS, 
disszeminált intravaszkuláris 

koagulopátia (DIC) és a többszervi 
rendszer elégtelensége mind 
citokinvihar következménye lehet, és 
növeli a halálozás kockázatát.  

Ehhez képest szovjet kutatók az 
1970-es években megállapították, 
hogy az RFR-sugárzás károsíthatja az 
állatok immunrendszerét. Shandala 
(1977) patkányokat tett ki 500 
mikroW/cm2 mikrohullámoknak 1 
hónapon keresztül, napi 7 órán 
keresztül, és károsodott 
immunrendszeri kompetenciát és 
autoimmun betegség indukcióját 
tapasztalta.  A 2,45 GHz-es, 500 
mikrowatt/cm2 -es sugárzással 30 
napon keresztül napi 7 órán át napi 
500 mikrowatt/cm2 -en besugárzott 
patkányok autoimmun reakciókat, 100-
500 mikrowatt/cm2 -en pedig tartósan 
fennálló kóros immunreakciókat 
produkáltak (Grigoriev és mtsai. , 
2010). A mikrohullámú sugárzásnak 
való kitettség, még alacsony szinten is 
(100-500 mikrowatt/cm2 ), károsíthatja 
az immunfunkciót, fizikai változásokat 
okozva az immunrendszer alapvető 
sejtjeiben és az immunológiai válaszok 
romlását (Grigoriev, 2012). Szabo és 
munkatársai (2001) a 61,2 GHz-es 
expozíció epidermális keratinocitákra 
gyakorolt hatását vizsgálták, és az IL-
1b, egy pro-inflammatorikus citokin 
növekedését találták. Makar és 
munkatársai (2003) azt találták, hogy a 
42,2 GHz-cel 3 napon keresztül 30 
perc/nap 30 perc/nap besugárzott 
immunszupprimált egereknél 
megnövekedett a tumor nekrózis 
faktor-alfa, egy makrofágok által 
termelt citokin szintje.  

Röviden, a COVID-19 



immunrendszeri diszregulációhoz és 
citokinviharhoz vezethet. Ehhez 
képest az állatkísérletekben 
megfigyelt alacsony szintű RFR-
expozíció szintén károsíthatja az 
immunrendszert, a krónikus napi 
expozíció pedig immunszupressziót 
vagy immunrendszeri diszregulációt, 
beleértve a hiperaktivációt is.  

Intracelluláris kalciumszintek  

 

Az alacsony szintű, nem termikus 
RFR-expozíció a feszültségkapcsolt 
kalciumcsatornák aktiválásán 
keresztül megnövekedett 
intracelluláris Ca2+ -hoz vezet (Pall, 
2013), amit az RFR szervezetekre 
gyakorolt egyik elsődleges 
hatásmechanizmusának tartanak. Az 
intracelluláris Ca2+ a vírusok 
belépéséhez, replikációjához és 
felszabadulásához is 
elengedhetetlen, és arról számoltak 
be, hogy a vírusok eltérítik a 
kalciumcsatornákat és növelik az 
intracelluláris Ca2+-t (Chen és mtsai., 
2019). Bár közvetlen bizonyítékról 
nem számoltak be, közvetett 
bizonyíték van arra, hogy a 
megnövekedett intracelluláris Ca2+ 
szerepet játszhat a COVID-19-ben. 
Egy nemrégiben végzett vizsgálatban 
az idős kórházi COVID-19-es 
betegek, akiket kalciumcsatorna-
blokkolókkal (CCB amlodipin vagy 
nifedipin) kezeltek, nagyobb 
valószínűséggel maradtak életben, 
és kisebb valószínűséggel volt 
szükségük intubálásra vagy gépi 
lélegeztetésre, mint a 
kontrollcsoportoknak 
(Solaimanzadeh, 2020). Továbbá a 
CCB gyógyszerek erősen korlátozzák 
a SARS-CoV-2 behatolását és 
fertőzését tenyésztett epiteliális 
tüdősejtekben (Straus és mtsai., 
2020). A CCB-k blokkolják az 
intracelluláris Ca2+ emelkedését is, 
amelyet az RFR-expozíció okoz (Pall, 
2013).  

Az intracelluláris Ca2+ egy 
ubiquitárius második hírvivő, amely 
számos biokémiai folyamatban részt 



vesz. A megnövekedett 
intracelluláris Ca2+ jelentős tényező 
a felfelé irányuló szabályozásban  
a transzkripciós nukleáris kB faktor 
(NF-kB) (Sen és mtsai., 1996), 
amely a pro-inflammatorikus 
citokintermelés, valamint a 
véralvadási és trombóziskaszkádok 
fontos szabályozója. Az NF-kB 
feltételezhetően a COVID-19 súlyos 
klinikai manifesztációinak 
hátterében álló kulcsfontosságú 
tényező (Do és mtsai., 2020).  

Röviden, az RFR-expozíció 
fokozhatja a vírus 
fertőzőképességét azáltal, hogy 
növeli az intracelluláris Ca2+-t, ami 
közvetve hozzájárulhat a 
gyulladásos folyamatokhoz és a 
trombózishoz is.  

 

Szívbetegségek és aritmiák  

 

A szívritmuszavarok gyakrabban 
fordulnak elő a COVID-19 kritikusan 
beteg betegeknél (Atri és mtsi. , 
2020). Az aritmia oka a COVID-  
19 betegeknél multifaktoriális, és 
magában foglalja a kardiális és a 
kardiológián kívüli folyamatokat 
(Dherange és mtsi., 2020). A 
szívizom SARS-CoV-19 által 
okozott közvetlen szívizomfertőzés, 
a különböző etiológiájú szívizom 
iszkémiája és a tüdő- vagy 
szisztémás hipertónia 
következtében fellépő szívterhelés 
szívritmuszavarhoz vezethet. A 
diffúz tüdőgyulladás, az ARDS vagy 
a kiterjedt tüdőembólia okozta 
hipoxémia a szívizmon kívüli 
ritmuszavarok okai. Az elektrolit-
egyensúlyhiány, az intravaszkuláris 
folyadékegyensúlyhiány és a 
farmakológiai kezelések 

mellékhatásai szintén 
eredményezhetnek aritmiát a COVID-
19 betegeknél. Az intenzív osztályra 
felvett betegeknél kimutatták, hogy a 
szívritmuszavarok előfordulása 
nagyobb mértékben, 16,5%-ban 
emelkedett egy vizsgálatban (Colon 
és mtsi. , 2020).  



Bár a szakirodalomban nem írtak le 
összefüggést az elektromágneses 
terek (EMF) és a COVID-19 
betegeknél jelentkező ritmuszavarok 
között, számos intenzív osztályon 
vezeték nélküli betegmegfigyelő 
berendezések és kommunikációs 
eszközök vannak felszerelve, 
amelyek széles körű EMF-
szennyezést okoznak (Gokmen és 
mtsai., 2016).  

A COVID-19-es betegeknél 
általában megnövekedett a 
szívtroponin szintje, ami a szívizom 
károsodását jelzi (Sandoval és mtsi., 
2020). A szívkárosodást 
ritmuszavarokkal és megnövekedett 
halálozással hozták összefüggésbe. 
A szívkárosodást gyakrabban tartják 
tüdőembóliák és vírusos szepszis 
másodlagos következményének, de 
a szív közvetlen fertőzése, azaz a 
szívizomgyulladás a szív pericitákon 
lévő ACE-2 receptorokhoz való 
közvetlen vírusos kötődés révén is 
bekövetkezhet, ami hatással van a 
helyi és regionális szív véráramlásra 
(Chen és mtsi., 2020).  

Az immunrendszer aktivációja és 
az immunrendszer változásai a 
plakkok instabilitását 
eredményezhetik, ami hozzájárulhat 
az akut koszorúéresemények és a 
szív- és érrendszeri betegségek 
kialakulásához a COVID-19-ben.  

Az RFR-expozíció biológiai 
hatásait illetően Christopher Dodge, a 
washingtoni U.S. Naval Observatory 
Biosciences Division munkatársa 
1969-ben 54 tanulmányt tekintett át, 
és arról számolt be, hogy az RFR a 

test minden fontos rendszerére 
károsan hathat, beleértve a 
vérkeringés akadályozását, a 
vérnyomás és a szívfrekvencia 
megváltoztatását, az 
elektrokardiográfiás mérések 
befolyásolását, valamint mellkasi 
fájdalmat és szívdobogást okozhat 
(Dodge, 1969). Az 1970-es években 
Glaser több mint 2000 publikációt 
tekintett át az RFR-expozíció biológiai 
hatásairól, és arra a következtetésre 
jutott, hogy a mikrohullámú sugárzás 
megváltoztathatja az EKG-t 
(elektrokardiogram), mellkasi 
fájdalmat, hiperkoagulációt, trombózist 
és magas vérnyomást okozhat a 
szívinfarktus mellett (Glaser, 1971; 
1976). Görcsöket, görcsöket és a 
vegetatív idegrendszeri válasz 
megváltozását (fokozott szimpatikus 
stresszválasz) is megfigyelték.  

Azóta számos más kutató is arra a 
következtetésre jutott, hogy az RFR-
expozíció hatással lehet a szív- és 
érrendszerre. Potekhina és 
munkatársai (1992) megállapították, 
hogy bizonyos frekvenciák (55 GHz; 
73 GHz) kifejezett aritmiát okoztak. 
1997-ben egy áttekintés arról számolt 
be, hogy néhány kutató 
kardiovaszkuláris változásokat, köztük 
ritmuszavarokat fedezett fel 
emberekben a hosszú távú, alacsony 
szintű RFR-expozíciótól, beleértve a 
mikrohullámokat is (Jauchem, 1997). A 
szakirodalom azonban néhány meg 
nem erősített, valamint néhány 
ellentmondásos eredményt is 
tartalmaz (Black és Heynick, 2003). 
Havas és munkatársai (2010) arról 



számoltak be, hogy egy kontrollált, 
kettős vak vizsgálatban az emberi 
alanyok 2,45 GHz-es sugárzásnak 
kitéve hiperreaktívak voltak, és vagy 
aritmiát vagy tachikardiát, valamint a 
szimpatikus idegrendszer 
felszabályozását tapasztalták, amely 
a stresszválaszhoz kapcsolódik. Saili 
és munkatársai , (2015) 
megállapították, hogy a Wi-Fi 
expozíció befolyásolja a szívritmust, 
a vérnyomást és a katecholaminok 
hatékonyságát a szív- és 
érrendszerre.  

rendszer, ami azt jelzi, hogy az RFR 
közvetlenül és/vagy közvetve hathat 
a szív- és érrendszerre. Legutóbb 
Bandara és Weller (2017) mutatott be 
bizonyítékot arra, hogy a 
radarberendezések (milliméteres 
hullámok: 5G frekvenciák) közelében 
élő embereknél nagyobb a rákos 
megbetegedések és a szívroham 
kockázata. Hasonlóképpen, a 
foglalkozásuk miatt sugárzásnak 
kitett személyeknél nagyobb a 
koszorúér-betegség kockázata. A 
mikrohullámú sugárzás hatással van 
a szívre, és egyes emberek 
veszélyeztetettebbek, ha valamilyen 
szívrendellenességgel küzdenek 
(Cleary, 1969).  

Röviden, mind a COVID-19, mind 
az RFR-expozíció közvetlenül 
és/vagy közvetve hatással lehet a 
szívre és a szív- és érrendszerre.  

 

Megbeszélés  

 

A CDC és a járványtan szerint a 
betegség hátterében több okozó 
tényező áll, köztük környezeti 
tényezők és a gazdaszervezet 
egészségi állapota. Az itt összefoglalt 
szakirodalmi bizonyítékok arra 
utalnak, hogy az RFR-expozíció 
számos egészségkárosító hatása és 
a COVID-19 klinikai lefolyása között 
kapcsolat van. A bizonyítékok arra 
utalnak, hogy az RFR gyengítheti a 
gazdaszervezetet, súlyosbíthatja a 
COVID-19 betegséget, és ezáltal 
súlyosbíthatja a világjárványt.  

Az itt bemutatott bizonyíték nem 
állítja az ok-okozati összefüggést. A 



COVID-19 egyértelműen olyan 
régiókban fordul elő, ahol kevés a 
vezeték nélküli kommunikáció. 
Ezenkívül a COVID-19-ben az RFR-
expozíció okozta relatív 
megbetegedések száma nem 
ismert. Az ok-okozati összefüggés 
kérdését ellenőrzött laboratóriumi 
kísérletekben lehetne vizsgálni.  

A világjárvány mellékhatásaként 
2020-ban jelentősen 
megnövekedett a környezeti RFR-
nek való emberi kitettség. A COVID-
19 terjedésének csökkentését célzó 
otthonmaradási intézkedések 
véletlenül nagyobb RFR-expozíciót 
eredményeztek, mivel az emberek 
vezeték nélküli kommunikáción 
keresztül végzik a munkával és az 
iskolával kapcsolatos 
tevékenységeket. A telemedicina az 
RFR-expozíció egy másik forrása. 
Még a kórházi fekvőbetegek, 
különösen az intenzív osztályon 
fekvő betegek is fokozott RFR-
expozíciónak vannak kitéve, mivel 
az új felügyeleti eszközök vezeték 
nélküli kommunikációs rendszereket 
használnak, amelyek 
súlyosbíthatják a COVID-19 és más 
egészségügyi rendellenességek 
kialakulását.  

Az RFR-expozíció biológiai 
hatásai jellemzően nem lineárisak, 
nem pedig a biokémiai anyagokból 
ismert lineáris dózis-válasz hatások. 
Az RFR biológiai hatásai a 
hullámparaméterek meghatározott 
értékeitől függnek, beleértve a 
frekvenciát, a 
teljesítménysűrűséget, az 

expozíciós időt és a modulációt, 
valamint az expozíció előzményeit. 
Fontos, hogy az RFR bioeffektusok a 
specifikus paraméterek 
"válaszablakai" lehetnek, 
amelyekben a rendkívül alacsony 
szintű mezők aránytalanul káros 
hatásokat fejthetnek ki (Blackman és 
mtsai., 1989). Az RFR biológiai 
hatásainak ez a nemlinearitása 
kétfázisú válaszokat eredményezhet, 
például immunszupressziót a 
paraméterek egy csoportjától, illetve  



immunhiperaktiváció egy másik 
paraméterkészletből, az itt leírtak 
szerint.  

Az RFR széles körben elterjedt, de 
gyakran elhanyagolt környezeti 
stresszor, amely számos káros 
biológiai hatást okozhat. Független 
nemzetközi kutatók évtizedek óta 
hangsúlyozzák a vezeték nélküli 
sugárzás által okozott egészségügyi 
kockázatokat és kumulatív károkat 
(Sage és Carpenter, 2012; Russell, 
2018). Az itt bemutatott 
eredményeink összhangban vannak 
a megalapozott kutatások 
nagyszámú anyagával.  

Az RFR-expozíció biológiai 
hatásaira vonatkozó egyes 
bejelentett eredmények 
ellentmondásosnak tűnnek, de nem 
mindig valódi replikációkról van szó. 
Lehetnek kisebb különbségek a 
módszerekben, beleértve a nem 
jelentett részleteket, mint például az 
élőlények expozíciós előzményei, 
vagy a test nem egyenletes 
expozíciója. Ezenkívül az ipar által 
támogatott tanulmányok általában 
kevésbé mutatnak káros biológiai 
hatásokat, mint a független kutatók 
által végzett tanulmányok, ami az ipar 
elfogultságára utal (Huss et al., 
2007). A kereskedelmi forgalomban 
kapható eszközökből származó valós 
expozíciót alkalmazó tanulmányok 
azonban nagy következetességet 
mutatnak a káros hatások 
kimutatásában (Panagopoulos, 
2019). A tanulmányban szereplő 
dokumentumok összegyűjtése és a 
meglévő adatok vizsgálata során 

olyan eredményeket kerestünk, 
amelyek bizonyítékot szolgáltatnak az 
RFR-expozíció és a COVID-19 közötti 
bioeffektusok közötti kapcsolat 
alátámasztására. Nem végeztünk 
kimerítő keresést, és nem kíséreltük 
meg a bizonyítékok mérlegelését. Az 
RFR-expozícióval kapcsolatos 
szakirodalom kiterjedt, és jelenleg több 
mint 30 000, több évtizedes múltra 
visszatekintő kutatási jelentést 
tartalmaz.  

A távközlési ipar azt állítja, hogy az 
5G biztonságos, mivel megfelel a 
jelenlegi RFR-expozíciós 
irányelveknek. Ezeket az irányelveket 
azonban 1996-ban hozták létre, 
elavultak, és nem biztonsági 
szabványok. Az 5G egészségügyi 
hatásairól nem készültek tudományos 
elemzések, és az iparág jelenleg sem 
tervez ilyet. Az 5G hálózatok soha nem 
látott mértékű RFR-nek tennék ki a 
lakosságot. A tervezett "dolgok 
internetével" bolygónk teljes 
környezetét drasztikusan 
megváltoztatják majd a 
természetellenes, digitálisan 
impulzusmodulált mikrohullámok és 
milliméteres hullámok, amelyek 
teljesítménysűrűsége a természetes 
hátteret trilliószorosan meghaladja. 
Ennek a globális kísérletnek az 
emberekre és a bioszférára gyakorolt 
hosszú távú hatásai ismeretlenek.  

Ha egy cselekvés az emberi 
egészséget fenyegető veszélyeket vet 
fel, elővigyázatossági intézkedéseket 
kell hozni, még akkor is, ha az 
egyértelmű ok-okozati összefüggések 
még nem teljesen bizonyítottak. Ezért 



az elővigyázatosság elvét (Kriebel et 
al., 2001) kell alkalmaznunk a 
vezeték nélküli 5G-vel kapcsolatban. 
A szerzők sürgetik a politikai 
döntéshozókat, hogy azonnali 
világméretű moratóriumot hajtsanak 
végre a vezeték nélküli 5G 
infrastruktúrára vonatkozóan, amíg 
annak biztonsága nem biztosítható.  

A vezeték nélküli 5G további 
megvalósítása előtt számos 
megoldatlan biztonsági kérdéssel kell 
foglalkozni. Kérdések merültek fel a 
60 GHz-es frekvenciával 
kapcsolatban, amely a széles körű 
használatra tervezett 
kulcsfontosságú 5G frekvencia, és 
amely rezonanciafrekvencia a  

az oxigénmolekula (Tretyakov és 
mtsai., 2005). Lehetséges, hogy a 60 
GHz-es oxigénelnyelésből káros 
biológiai hatások következhetnek. Az 
egész testet érő hosszan tartó RFR-
expozícióból eredő biológiai 
hatásokat állat- és humán 
vizsgálatokban kell vizsgálni, és 
figyelembe kell venni a hosszú távú 
expozíciós irányelveket. Független 
tudósoknak összehangolt 
kutatásokat kell végezniük, hogy 
egyszer s mindenkorra 
meghatározzák a digitálisan 
impulzusjeleket hordozó RFR-
frekvenciáknak való valós expozíció 
biológiai hatásait. A tesztelés többféle 
(kémiai és biológiai) toxinnak való 
valós életbeli kitettséget is magában 
foglalhatna (Kostoff et al., 2020).  
Környezeti hatásvizsgálatokra is 
szükség van. Amint megértjük a 
vezeték nélküli 5G hosszú távú 
biológiai hatásait, világos biztonsági 
előírásokat állíthatunk fel a lakossági 
expozíciós határértékekre 
vonatkozóan, és megfelelő stratégiát 
tervezhetünk a biztonságos 
telepítéshez.  

 

Következtetés  

 

Arra a következtetésre jutottunk, 
hogy az RFR és különösen az 5G, 
amely a 4G sűrűsödésével jár, 
súlyosbította a COVID-19 
világjárványt a gazdaszervezet 
immunitásának gyengítésével és a 
SARS-CoV-2 virulenciájának 
növelésével, mivel (1) morfológiai 
változásokat okozott az 



eritrocitákban, beleértve az 
echinocita- és rouleaux-képződést, 
ami hozzájárulhat a 
hiperkoagulációhoz; (2) a 
mikrocirkuláció károsodása és az 
eritrocita- és hemoglobinszintek 
csökkenése, ami súlyosbítja a 
hipoxiát; (3) az immunrendszer 
működési zavarainak felerősítése, 
beleértve az immunszupressziót, az 
autoimmunitást és a 
hiperinflammációt; (4) a sejtek 
oxidatív stresszének és a szabad 
gyökök termelésének fokozása, ami 
súlyosbítja az érrendszeri 
sérüléseket és a szervi károsodást;  
(5) az intracelluláris Ca2+ növelését, 
amely elengedhetetlen a vírusos  
belépését, replikációját és 
felszabadulását, valamint a pro-
inflammatorikus útvonalak 
elősegítése mellett; és (6) a 
szívritmuszavarok és 
szívbetegségek súlyosbodása. 
Röviden, a vezeték nélküli 
kommunikációs sugárzás 
mindenütt  je lenlévő környezeti 
stresszor, és az itt bemutatott 
bizonyítékok arra utalnak, hogy 
hozzájárul a COVID-19 
világjárványhoz.  

Ez az első tudományos 
közlemény, amely dokumentálja a 
vezeték nélküli kommunikációs 
eszközök által kibocsátott RFR és a 
COVID-19 közötti kapcsolatot. Az 
egészségügyi dolgozóknak és a 
politikai döntéshozóknak figyelembe 
kell venniük az RFR-t, mint a 
COVID-19 világjárványt súlyosbító 
környezeti tényezőt. Az RFR-
expozíció csökkentésére szolgáló 

módszereket minden beteg és a 
lakosság rendelkezésére kell 
bocsátani.  

 

Visszaigazolás  

 

A szerzők elismerésüket fejezik ki 
Havas Magda és Lyn Patrick kisebb 
hozzájárulásáért a tanulmány korai 
változataihoz. Hálásak vagyunk 
Susan Clarke-nak a hasznos 
megbeszélésekért és a kézirat 
javasolt szerkesztéséért.  



Szerzői 
hozzájárulás  

 

Mindkét szerző jelentős szellemi 
hozzájárulást nyújtott a munkához. 
Beverly Rubik felkutatta és 
megvizsgálta az RFR-expozícióval 
kapcsolatos szakirodalmat, és 
megírta a kezdeti tervezet nagy 
részét. Robert Brown a COVID-19-re 
vonatkozó anyag nagy részét adta, 
és hozzájárult a kézirat megírásához 
és szerkesztéséhez.  

 

Szerző közzététele  

 

A szerzők kijelentik, hogy a kézirat 
elkészítése és közzététele során nem 
áll fenn összeférhetetlenség. Nem 
állnak fenn egymással versengő 
pénzügyi érdekeltségek.  

 

Hivatkozások  

Adang, D., C. Remacle és A. Vander 
Vorst. 2009.  

Patkányok hosszú távú, 
alacsony szintű 
mikrohullámú 
expozíciójának eredményei. 
IEEE Transactions on 
Microwave Theory and 
Techniques, 57 (10):  
2488-97. 
DOI: 
10.1109/TMTT.2009.20296
67  

 

Algassim, A.A., A.A. Elghazaly, 
A.S. Alnahdi, 
O.M.Mohammed-Rahim, 

A.G. Alanazi, N.A. 
Aldhuwayhi, M.M. Alanazi, 
M.F. Almutairi,  
I.M. Aldeailej, N.A. Kamli és 
M.D.  
Aljurf. 2020. A 
hemoglobinszint és az 
autoimmun hemolitikus 
anémia prognosztikai 
jelentősége SARS-CoV-2 
fertőzésben. Annals of 
Hematology.  
DOI:10.1007/s00277-020-
04256-3 

 

Asghari, A., A.A. Khaki, A. 
Rajabzadeh és A. Khaki. 
2016. Az elektromágneses 
mezők (EMF) és a reproduktív 
rendszer áttekintése. 
Electronic Physician, 8 (7): 
2655-2662.  
DOI:10.19082/2655. 

 

Atri, D., H.K. Siddiqi, J.P.Lang, V. 
Nauffal, D. A. Morrow, E.A. 
Bohula. 2020. COVID-19 a 
kardiológusnak: alapvető 
virológia, epidemiológia, 
kardiális manifesztációk és 
lehetséges terápiás 
stratégiák. Journal of the 
American College of 
Cardiology: Vissza a 
transzlációs tudományhoz, 5 
(5): 518-536.  
DOI: 
10.1016/j.jacbts.2020.04.002  

 

Balmori, A. 2009. A 
telefonállomások 
elektromágneses 



szennyezése. A vadon élő 
állatokra gyakorolt hatások. 
Pathophysiology, 16 (2-3): 
191-199.  

DOI: 
10.1016/j.pathophys.2009.01.007  

 

Bandara, P. és S. Weller. 2017. 
Szív- és érrendszeri 
betegségek: Ideje 
azonosítani az új környezeti 
kockázatokat  

tényezők. 
 EuropeanJournalofPreve
ntive  Cardiology, 24 
(17): 1819-1823.   
DOI:10.1177/2047487317734
898  

 

Baranski, S. 1971. A krónikus 
mikrohullámú besugárzás 
hatása tengerimalacok és 
nyulak vérképző 
rendszerére. Aerospace 
Medicine, 42: 1196-99. 
Reported In: R.J. 
Smialowicz. 1979. A nem 
ionizáló sugárzás 
hematológiai és 
immunológiai hatásai. 
Bulletin NY Academy of 
Medicine, 55 (11): 1094-
1118.  
https://www.ncbi.nlm.nih.go
v/pmc/articles/PM 
C1807747/pdf/bullnyacadm
ed00125-0130.pdf  

 

Belpomme, D., L. Hardell, I. 
Belyaev, E. Burgio, D.O. 
Carpenter. 2018. Az 
alacsony intenzitású nem 
ionizáló sugárzás termikus 
és nem termikus 
egészségügyi hatásai: 
nemzetközi perspektíva 
(áttekintés). Environmental 
Pollution 242: 643-658.  
DOI: 
10.1016/j.envpol.2018.07.019  

 

Betteridge, D. J. 2000.  Mi az oxidatív 
stressz?  

Metabolism, 49 (2 Suppl 1): 3-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PM
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PM


8.  

DOI:10.1016/s0026-
0495(00)80077-3 

 

Bikdeli, B., M.V.Madhavan, D. 
Jimenez, T. Chuich, I. 
Dreyfus , E. Driggin, C. 
Nigoghossian, W. Ageno, 
M. Madjid, Y. Guo, 
L.V.Tang, Y. Hu, J. Giri, M. 
Cushman, I. Quéré, 
E.P.Dimakakos,  
C.M. Gibson, G. Lippi, 
E.J.Favaloro, J. Fareed , 
J.A.Caprini, A.J.Tafur, J.R. 
Burton, D.P. Francese, E.Y. 
Wang, A. Falanga, C. 
McLintock, B. J. Hunt, A.C. 
Spyropoulos, G.D. Barnes, 
J.W. Eikelboom, I. 
Weinberg, S. Schulman, M. 
Carrier, G. Piazza, J. A. 
Beckman, P.G. Steg, G. W. 
Stone, S. Rosenkranz, S.Z. 
Goldhaber, S. A. Parikh, M. 
Monreal , H.M. Krumholz, 
S. V. Konstantinides, J. I. 
Weitz, G. Y.H.Lip. 2020. 
Globális COVID-19 
Thrombosis Collaborative 
Group, az ISTH, a NATF, az 
ESVM és az IUA 
támogatásával, az ESC 
Tüdőkeringési és 
Jobbkamrai Funkció 
Munkacsoportjának 
támogatásával. COVID-19 
és trombotikus vagy 
tromboembóliás betegség: 
A megelőzés, az 
antitrombotikus terápia és a 

követés következményei: 
JACC State-of-the-art 
Review. Journal of the 
American College of 
Cardiology; 75 (23): 2950-
2973.  
DOI: 
10.1016/j.jacc.2020.04.031.  

 

Black, D.R. és L.N.Heynick. 2003. 
Rádiófrekvenciás hatások a 
vérsejtekre, a szív-, endokrin 
és immunológiai funkciókra. 
Bioelectromagnetics, 6: 
S187-S195.  



DOI: 10.1002/bem.10166  
 

Blackman, C.F., L.S. Kinney, D. E. 
Houyse, W. T. Joines. 1989. 
Többszörös 
teljesítménysűrűségű 
ablakok és lehetséges 
eredetük. 
Bioelectromagnetics 10 (2): 
115-128.  
DOI: 
10.1002/bem.2250100202  

 

Bortkiewicz, A., E. Gadzicka és W. 
Szymczak. 2017. 
Mobiltelefon-használat és a 
koponyán belüli daganatok 
és nyálmirigy-daganatok 
kockázata - Egy 
metaanalízis. International 
Journal of Occupational 
Medicine and Environmental 
Health, 30: 27-43. DOI: 
10.13075/ijomeh.1896.0080
2  

 

Cao X. 2020. COVID-19: 
immunpatológia és a 
terápiára gyakorolt hatása. 
Nat Rev Immunol. 2020 
May;20 (5): 269-270.  
DOI: 10.1038/s41577-020-
0308-3.  

 

Carfi, A., R. Bernabei és F. Landi. 
2020. Az akut COVID-19 
utáni tartós tünetek a 
betegeknél. Journal of the 
American Medical 
Association, 324 (6): 603-
605.  
DOI: 

10.1001/jama.2020.12603  
 

Cavezzi, A., E. Troiani, S. Corrao. 
2020. COVID-19: 
hemoglobin, vas és hipoxia a 
gyulladáson túl, narratív 
áttekintés. Clin Pract. 2020 
May 28;10(2):1271.  
DOI: 10.4081/cp.2020.1271.  

 

CDC. 2020. Epidemiológiai hármas. 
Retrieved Sept 22, 2020.  
https://www.cdc.gov/csels/dsep
d/ss1978/lesson 
1/section8.html  

 

Cecchini, R. és A.L. Cecchini. 2020. 
A SARS-CoV-2 fertőzés 
patogenezise az oxidatív 
stresszel mint az agresszióra 
adott válasszal függ össze. 
Medical Hypotheses,143: 
110102.  
DOI:10.1016/j.mehy.2020.11
0102 

 

Chen, L., X. Li, M. Chen, Y. Feng, C. 
Xiong, 2020. Az ACE2 
expressziója az emberi 
szívben a szívkárosodás új 
lehetséges mechanizmusát 
jelzi a SARS-CoV-vel fertőzött 
betegek körében.  
2. Cardiovascular Research, 
116(6):1097-1100. DOI: 
10.1093/cvr/cvaa078  

 

Chen, X., R. Cao R és W., Zhong W. 
2019. A gazdaszervezet 
kalciumcsatornái és pumpái a 
vírusfertőzésekben. Cells, 9 
(1): 94.  
DOI:10.3390/cells9010094 

http://www.cdc.gov/csels/dsepd/ss1978/lesson
http://www.cdc.gov/csels/dsepd/ss1978/lesson


Cheng, L., H. L, Li, C. Li, C. Liu, S. 
Yan, H.Chen és  Y. Li. 2020. Ferritin a coronavírus betegségben  

 2019 (COVID-19):  A systematic review and meta-analysis. Journal of Clinical Laboratory  
Analysis, 34: e23618.  
DOI: 10.1002/jcla.23618  

 

Choromanska, B., P. Mysiliwiec, 
M. Luba, P. Wojskowicz, H. 
Mysliwiec, K. 
Choromanska, J. Dadan, A. 
Zalewska és M. Maciejczyk. 
2020. A magas vérnyomás 
és a metabolikus szindróma 
hatása a nitrozatív 
stresszre és a glutation 
anyagcserére kóros 
elhízású betegeknél. 
Oxidative Medicine and 
Cellular Longevity, vol. 
2020, Article ID 1057570: 
10 pages.  
DOI:10.1155/2020/1057570 

 

Cleary, S.F., 1969. A 
mikrohullámú sugárzás 
biológiai hatásai és 
egészségügyi 
vonatkozásai. A szovjet és 
kelet-európai szakirodalom 
áttekintése. In: Symposium 
Proceedings, Richmond, 
VA 1969 Sep 17.  BRH/DBE 
70-2. sz. jelentés  
(1970) 

 

Colon, C.M., J. G. Barrios, J. W. 
Chiles, S.K McElwee,  

D. W. Russell, W. R. 
Maddox, G. N. Kay. 2020. 
Pitvari aritmiák COVID-19 
betegeknél. JACC: Clinical 
Electrophysiology 

6(9):1189- 1190.  
DOI: 
10.1016/j.jacep.2020.05.015  

 

Dasdag, S. és M.Z. Akdag. 2016. 
A vezeték nélküli 
technológiák által kibocsátott 
rádiófrekvenciák és az 
oxidatív stressz közötti 
kapcsolat. Journal of 
Chemical Neuroanatomy, 75 
(B rész): 85-93.  
DOI:10.1016/j.jchemneu.201
5.09.001 

 

Dherange, P., J. Lang, P. Qian, B. 
Oberfeld, W.H.Sauer,  

B. Koplan U. Tedrow. 2020. 
Aritmiák és  COVID-19:
  areview  
  JACC:  Clinical 
Electrophysiology, 6 (9): 
1193-1204. 
https://www.jacc.org/doi/full/
10.1016/j.jacep.20 
20.08.002.  

 

Di Ciaula, A. 2018. Az 5G 
kommunikációs rendszerek 
 felé: vannak-e 
egészségügyi 
következmények?  
 InternationalJournalofH
ygieneand 
 Environmental Health, 
221: 367-375.     

DOI: 
10.1016/j.ijheh.2018.01.011  

 

Do, L.A.H., J. Anderson, E.K. 
Mulholland és P.V. Licciardi. 
2020. Megoldhatják-e a 

http://www.jacc.org/doi/full/10.1016/j.jacep.20
http://www.jacc.org/doi/full/10.1016/j.jacep.20


gyermekkori kohorszokból 
származó adatok a COVID-
19 rejtélyt? PLoS 
Pathogens, 16 (9): 
e1008798.  
DOI:10.1371/journal.ppat.10
08798 



 

Dodge, C.H.1969.  Az 
elektromágneses tereknek 
való kitettség klinikai és 
higiéniai vonatkozásai. A 
mikrohullámú sugárzás 
biológiai hatásai és 
egészségügyi vonatkozásai. 
A szovjet és kelet-európai 
irodalom  áttekintése
 . In: Symposium 
Proceedings, Richmond, VA 
1969 Sep 17. 
https://magdahavas.com/fro
m-zorys- archive/pick-of-the-
week-6-clinical-hygienic-
aspekt-of-exposure-to-
electromagnetic-fields/.  

 

Ejigu, T., N. Patel, A. Sharma, 
J.M.R. Vanjarapu és V. 
Nookala. 2020. A csomagolt 
vörösvérsejt-transzfúzió mint 
lehetséges kezelési 
lehetőség COVID-19-es 
hypoxémiás légzési 
elégtelenségben szenvedő 
betegeknél: A Case Report. 
The Cureus Journal of 
Medical Science, 12 (6): 
e8398.  
DOI:10.7759/cureus.8398. 

 

Esmekaya, M.A., C. Ozer és N. 
Seyhan. 2011. A 900 MHz-
es impulzusmodulált 
rádiófrekvenciás sugárzás 
oxidatív stresszt okoz a szív-
, tüdő-, here- és 
májszövetekben. Általános 
élettan és biofizika, 30 (1): 
84-89.  

DOI: 10.4149/gpb_2011_01_84  
 

Garaj-Vrhovac, V., G. Gajski, S. 
Pazanin, A. Sarolic, D 
Domijan, D. Flajs és M. 
Peraica. 2011. A citogenetikai 
károsodás és az oxidatív 
stressz értékelése a tengeri 
radarberendezések 
impulzusos mikrohullámú 
sugárzásának 
foglalkozásszerűen kitett 
személyzetnél. International 
Journal of Hygiene and 
Environmental Health, 214: 
59- 65.  
DOI: 
10.1016/j.ijheh.2010.08.003  

 

Garg, S., L. Kim, M. Whitaker, A. 
O'Halloran, C.  

Cummings, R. Holstein, M. 
Prill, S.J. Chai,  
P.D. Kirley, N.B. Alden, B. 
Kawasaki, K.Yousey-Hindes, 
L. Niccolai, E.J. Anderson,  
K.P. Openo, A. Weigel, M.L. 
Monroe, P. Ryan,  
J. Henderson, S. Kim, K. 
Como-Sabetti, R. Lynfield, D. 
Sosin, S. Torres, A. Muse, 
N.M. Bennett, L. Billing, M. 
Sutton, N. West, W. 
Schaffner, H.K. Talbot, C. 
Aquino, A. George,  
A. Budd, L. Brammer, G. 
Langley, A.J. Hall és A. Fry. 
2020. A laboratóriumban 
megerősített coronavírusos 
megbetegedéssel kórházba 
került betegek kórházi 
kezelési aránya és jellemzői 
2019.  



- COVID-NET, 14 állam, 
2020. március 1-30.  
MMWR Morb Mortal Wkly 
Rep, 69: 458.464. DOI: 
10.15585/mmwr.mm6915e
3külső ikon  

 

Gattinoni, L., D. Chiumello, P. 

Caironi, M. Busana, F. 

Romitti, L. Brazzi és L. 

Camporota.  2020.  

COVID-19 tüdőgyulladás: 

különböző fenotípusok 

különböző légzőszervi 

kezelése: Intenzív terápia, 

46 (6): 1099-1102.  

DOI: 10.1007/s00134-020-
06033-2  

 

Ghahramani, S., R. Tabrizi, K.B. 
Lankarani, S.M.A. Kashani, 
S. Rezaei, N. Zeidi, M. 
Akbari, S.T. Heydari, H. 
Akbari, P. Nowrouzi-Sohrabi, 
F. Ahmadizar F. 2020. A 
súlyos vs. nem súlyos 
COVID-19 betegek 
laboratóriumi jellemzői ázsiai 
populációkban: 
szisztematikus áttekintés és 
metaanalízis European 
Journal of Medical 
Research, 25 (1): 30.  
DOI:10.1186/s40001-020-
00432-3 

 

Giamarellos-Bourboulis, E., M.G. 
Netea, N. Rovina, K. 

Akinosoglou, A. Antoniadou, 
N. Antonakos, G. Damoraki,

 T.  Gkavogianni, J.E.  
Adami, P. Katsaounou, M. 
Ntaganou, M. Kyriakopoulou, 
G. Dimopoulos, I. 
Koutsodimitropoulos, D. 
Velissaris, P. Koufargyris, A. 
Karageorgos, K. K. Katrini, V. 
Lekakis, M. Lupse, A. 
Kotsaki, G. Renieris, D. 
Theodoulou, V. Panou, E. 
Koukaki, N. Koulouris, C. 
Gogos és A. Koutsoukou. 



(2020). Komplex 
immunrendszeri 
diszreguláció COVID-19 
súlyos légzési 
elégtelenségben szenvedő 
betegeknél. Cell Host & 
Microbe, 27 (6): 992-1000. 
DOI:10.1016/j.chom.2020.
04.009  

 

Glaser, Z. R. 1972. A 
mikrohullámú és 
rádiófrekvenciás 
sugárzásnak tulajdonított 
biológiai jelenségek 
("hatások") és klinikai 
megnyilvánulások 
bibliográfiája, kutatási 
jelentés. Project 
MF12.524.015-00043, 
Report No. 2 Naval Medical 
Research Institute, National 
Naval Medical Center, 
Bethesda, Maryland 20014, 
U.S.A., pp. 1-103.  

https://apps.dtic.mil/sti/citations
/AD0750271 

 

Glaser, Z.R., P.F. Brown és M.S. 
Brown, 1976. A 
mikrohullámú és 
rádiófrekvenciás 
sugárzásnak tulajdonított 
biológiai jelenségek 
(hatások) és klinikai 
megnyilvánulások 
bibliográfiája: jelentés és 
hét kiegészítés 
összeállítása és 
integrálása. Naval Medical 
Research Institute, 
Bethesda, MD, pp. 1-178, 

átdolgozott kiadás.  
 

Gökmen, N, S. Erdem, K.A. Toker, 
E. Ocmen, A. Ozkure. 2016. 
Az elektromágneses 
tereknek való kitettség 
elemzése egy intenzív 
osztályon. Turkish Journal of 
Anaesthesiology and 
Reanimation. 2016.44 (5): 
236-240.  
DOI: 
10.5152/tjar.2016.98470.  



Grigoriev, Y.G., A.A. Ivanov, A.M. 
Lyaginskaya, A.V. Merkulov, 
V.S. Stepanov, N.B. 
Shagina. 2010. Autoimmun 
folyamatok hosszú távú 
alacsony  szintű 
elektromágneses mezőnek 
való hosszú   távú 
 kitettség   után 
 (kísérleti eredmények).  I. 
rész  . Mobil     
 kommunikáció és    a 
lakosság elektromágneses 
körülményeinek     
 változása.    A 
meglévő higiéniai 
szabványok további 
alátámasztásának 
szükségessége. Biophysics, 
55 (6): 1041-     
1045.  
DOI: 
10.1134/S00063509100602
78  

 

Grigoriev, Y.G. 2012.  
Bizonyítékok az 
immunrendszerre gyakorolt 
hatásokra. Immunrendszer 
és EMF RF. Bioinitiative 
Report, 8. szakasz, 1-24. 
https://bioinitiative.org/wp- 
content/uploads/pdfs/sec08
_2012_Evidence_%20Effect
s_%20Immune_System.pdf.  

 
Guloyan, V., B. Oganesian, N. 
Baghdasaryan, C. Yeh,  

M. Singh, F. Guilford, Y.S. 
Ting és V. Venketaraman. 
 2020.
 Glutation-

kiegészítés mint kiegészítő 
terápia a COVID-19-ben. 
Antioxidants  (Basel, 
Svájc), 9 (10): 914.  
DOI: 10.3390/antiox9100914  

 

Hadjadj, J., N. Yatim, L. Barnabei, 
A. Corneau, J. Boussier, N. 
Smith, H. Péré, B. Charbit, V. 
Bondet, C. Chenevier-
Gobeaux, P. Breillat, N. 
Carlier, R. Gauzit, C. Morbieu, 
F. Péne, N. Marin, N. Roche, 
T.A. Szwebel, S.H. Merkling,  
J.M. Treluyer, D. Veyer, L. 
Mouthon, C. Blanc,  
P.L. Tharaux, F. Rozenberg, 
A. Fischer, D. Duffy, F. Rieux-
Laucat, S. Kernéis és B. 
Terrier. 2020. Csökkent 1-es 
típusú interferonaktivitás és 
gyulladásos válaszok súlyos 
COVID-19-es patenseknél. 
Science, 369 (6504): 718- 
724.  
DOI: 
10.1126/science.abc6027  

 

Hassan, N.S., B.M. Rafaat, S.W. 
Aziz. 2010. A 
szőlőmagkivonat moduláló 
szerepe a mikrohullámú 
sugárzás által kiváltott 
eritrocita hemolízisre és 
oxidatív stresszre 
patkányokban. International 
Journal of Integrative Biology, 
10 (2): 106-111. 
https://www.researchgate.net/
profile/Samir_Azi 
z2/publication/288241889_M
odulatory_role_of  

http://www.researchgate.net/profile/Samir_Azi
http://www.researchgate.net/profile/Samir_Azi


_szőlőmagkivonat_az_eritro
citák_hemolízisére_vonatko
zóan  
_és_mikrohullám 
által_indukált_oxidatív_stres
sz_és_oxidatív_stressz  
_irradiation_in_rats/links/56b
486d408ae2f3201 
1271d9/Modulatory-role-of-
grape-seed-extract- on-
erythrocyte-hemolysis-and-
oxidative-stress- induced-
by-microwave-irradiation-in-
rats.pdf  

Havas, M., J. Marrongelle, B. 
Pollner, E. Kelley, C.R.G. 
Rees és L. Tully.  2010.  
Provokációs vizsgálat a 
szívfrekvencia-variabilitás 
segítségével kimutatta, hogy 
a 2,4 GHz-es vezeték 
nélküli telefon mikrohullámú 
sugárzása hatással van a 
vegetatív idegrendszerre. 
European Journal of 
Oncology - Library, 5: 271-
298. 
https://www.researchgate.ne
t/publication/22899 
3615_Provocation_study_us
ing_heart_rate_vari 
ability_shows_microwave_ra
diation_from_24_ 
GHz_cordless_phone_affect
s_autonomic_nervo 
us_system.  

 

Havas, M. 2013. A vezeték nélküli 
technológia sugárzása 
hatással van a vérre, a szívre 
és a vegetatív 
idegrendszerre. Reviews on 
Environmental Health, 28 (2-
3): 75-84.  
DOI: 10.1515/reveh-2013-
0004  

 

Higashi, Y., K. Noma, M. 
Yoshizumi és Y. Kihara. 
2009. Endotélfunkció és 
oxidatív stressz a szív- és 
érrendszeri betegségekben. 
Circulation Journal: Official 
Journal of the Japanese 
Circulation Society, 73 (3): 
411-418.  

http://www.researchgate.net/publication/22899
http://www.researchgate.net/publication/22899


DOI: 10.1253/circj.cj-08-
1102  

 

Horowitz, R.I., P.R. Freeman és J. 
Bruzzese. 2020. A 
glutationterápia 
hatékonysága a COVID-19 
tüdőgyulladással járó 
nehézlégzés enyhítésében: 
beszámoló 2 esetről. 
Respiratory Medicine Case 
Reports, 30:101063.  
DOI: 
10.1016/j.rmcr.2020.101063  

 

Huss, A., M. Egger, K. Hug, K. 
Huwiler-Muntener, M. 
Roosli. 2007. A 
mobiltelefon-használat 
egészségre gyakorolt 
hatásait vizsgáló 
tanulmányok finanszírozási 
forrása és eredményei: a 
kísérleti tanulmányok 
szisztematikus áttekintése.  
Environmental Health 
Perspectives, 115 (1): 14. 
DOI: 10.1289/ehp.9149  

 

ICNIRP, 2009. A nem ionizáló 
sugárzás elleni védelemmel 
foglalkozó nemzetközi 
bizottság: Az ICNIRP 
nyilatkozata az "Irányelvek 
az időben változó 
elektromos, mágneses és 
elektromágneses tereknek 
(300 GHz-ig) való expozíció 
korlátozására". Health 
Physics, 97: 257-258.  
DOI: 
10.1097/HP.0b013e3181aff

9db  
 

Ing, A.J., C. Cocks és J.P. Green. 

2020. COVID-19: Ernest 

Shackleton nyomában. 

Thorax, 75 (8): 693-694.  

DOI: 10.1136/thoraxjnl-2020-
215091  

 

Jauchem, J.R. 1997. A rendkívül 
alacsony frekvenciájú 
elektromágneses tereknek 
és a rádiófrekvenciás 
sugárzásnak való kitettség: 
szív- és érrendszeri hatások.  



emberekben. International 
Archives of Occupational 
and Environmental Health, 
70: 9-  
21.  
DOI: 
10.1007/s004200050181  

 

Klok, F.A., M.J.H.A. Kruip, N.J.M. 
van der Meer, M.S. Arbous, 
D.A.M.P.J. Gommers, K.M. 
Kant,  
F.H.J. Kaptein, J. van 
Paassen, M.A.M. Stals,  
M.V. Huisman, H. Endeman. 
2020. A trombotikus 
szövődmények előfordulása 
kritikus állapotú intenzív 
osztályos betegeknél 
COVID-19-vel. Thrombosis 
Research, 191: 145-147.  
DOI: 
10.1016/j.thromres.2020.04.
013.  

 

Kostoff, R.N., P. Heroux, M. Aschner, 
A. Tsatsakis.  

2020. Az 5G mobilhálózati 
technológia káros 
egészségügyi hatásai valós 
körülmények között. 
Toxicology Letters, 323: 35-
40.  
DOI: 
10.1016/j.toxlet.2020.01.020  

 

Kriebel, D., J. Tickne, P. Epstein, 
P.J. Lemons, R. Levins, E.L. 
Loechler, M. Quinn, R. 
Rudel, T. Schettler és M. 
Stoto. 2001. Az 
elővigyázatosság elve a 

környezettudományban. 
Environmental Health 
Perspectives, 109 (9):  
871-876. 

DOI: 10.1289/ehp.01109871  
 

Lakhdari, N., B. Tabet, L. Boudraham, 
M. Laoussati, S.  



és a glikémia.  PLoS One, 

13 (6): e0198626. DOI: 

10.1371/journal.pone.0198

626  
 

Makar, V., M. Logani, I. Szabo és 
M. Ziskin. 2003. A 
milliméteres hullámok 
hatása a T-sejtek 
funkcióinak ciklofoszfamid 
indukálta elnyomására.  
Bioelectromagnetics, 24: 
356-  
365.  
DOI: 10.1002/bem.10106  

 

Marushchak, M. K. Maksiv, I. 
Krynytska, O. Dutchak és N. 
Behosh. 2019. Az oxidatív 
stressz súlyossága 
komorbid krónikus 
obstruktív 
tüdőbetegségben (COPD) 
és magas vérnyomásban: 

függ-e az ACE és AGT 
génpolimorfizmusoktól? 
Journal of Medicine and Life, 
12 (4): 426-434. DOI: 
10.25122/jml-2019-0108  

 

McRee, D.I. 1980. A mikrohullámú 
sugárzás biológiai 
hatásainak szovjet és kelet-
európai kutatása, 
Proceedings IEEE, 68: 84-
91.  
DOI: 
10.1109/PROC.1980.11586  

 

McRee, D.I., R. Faith, E.E. 
McConnell és A.W. Guy. 
1980. Long-term 2450-MHz 
cw microwave irradiation of 
rabbits: evaluation of 
 hematologicalandi
mmunological  effects, 
Journal of Microwave Power 
and Electromagnetic Energy, 
15 (1): 45-52.    

Aissanou, L. Beddou, S 
urnine, S. Fatmi  

nsalem, Y. Bellik,  
M.  Iguer-Ouada.  

DOI: 
10.1080/16070658.1980.116
89184  

Vörösvérsejt-
sérülések és 
hipersegmentált neutrofilek a 
COVID-19  perifériás 
vérfilmben . 
MedRxiv.07.24.20160101  
DOI: 
10.1101/2020.07.24.201601
01.  

 

Lippi, G. és C. Mattiuzzi. 2020.  A 
hemoglobinérték 
csökkenhet a súlyos 
 coronavírusbetegség

ben  szenvedő 
 betegeknél2019 . 
Hematology, Transfusion and 
Cell Therapy, 42 (2): 116-
117. DOI: 
10.1016/j.htct.2020.03.001  

 

Loscalzo, J. 2003. Oxidáns stressz: 
az aterotrombózis egyik 
legfontosabb meghatározója. 
Biochemical Society 
Transactions, 31 (5): 1059-61.  
DOI: 10.1042/bst0311059.  

 

 . 
Lég

y  

és  

 
L.  B

o 2020.  

 



Lutchmansingh, F.K., J.W. Hsu, 

F.I. Bennett, A.V. Badaloo, 

N. Mcfarlane-Anderson, 

G.M. Gordon-Strachan, R.A 

Wright-Pascoe, F. Jahoor és 

M.S. Boyne. 2018. Glutation-

anyagcsere a 2-es típusú 

cukorbetegségben és 

kapcsolata a 

mikrovaszkuláris 

szövődményekkel.  

Miller, A.B., M. E. Sears, L.L. 
Morgan, D.L. Davis, L. 
Hardell, M. Oremus, C.L. 
Soskolne. 2019. A 
mobiltelefonok és más 
vezeték nélküli eszközök 
által kibocsátott 
rádiófrekvenciás sugárzás 
egészséget és jólétet érintő 
kockázatai. Frontiers in 
Public Health, 7: 223.  
DOI:10.3389/fpubh.2019.002
23  

 

Moustafa, Y.M., R.M. Moustafa, A. 
Belacy, S.H. Abou- El-Ela és 
F.M. Ali. 2001. A 
mobiltelefonok 
rádiófrekvenciás mezőinek 
akut expozíciójának hatása a 
plazma lipidperoxid és 
antioxidáz aktivitására 
emberi eritrocitákban. 
Journal of Pharmaceutical 
and Biomedical Analysis, 26: 
605-608.  
DOI:10.1016/S0731-
7085(01)00492-7 

 

Nageswari, K.S., K.R. Sarma, V.S. 
Rajvanshi, R. Sharan, M. 
Sharma, V. Barathwal, V. 
Singh. 1991. A krónikus 
mikrohullámú sugárzás 
hatása a T-sejt-közvetített 
immunitásra nyúlban. 
International Journal of 
Biometeorology, 35: 92-97.  
DOI:10.1007/BF01087483 



 

Pakhomov, A.G., Y. Akyel, O.N. 
Pakhomova, B.E. Stuck és 
M.R. Murphy. 1998. 
Áttekintő cikk: A milliméteres 
hullámok biológiai 
hatásainak jelenlegi helyzete 
és következményei. 
Bioelectromagnetics, 19: 
393-413.  
DOI:10.1002/(SICI)1521- 
186X(1998)19:7<393::AID-
BEM1>3.0.CO;2-X  

 

Pall, M.L. 2013. Az 
elektromágneses mezők a 
feszültségkapcsolt 
kalciumcsatornák 
aktiválásán keresztül fejtik ki 
kedvező vagy káros 
hatásukat. Journal of Cellular 
and Molecular Medicine, 17 
(8): 958-965.  
DOI: 10.1111/jcmm.12088  

 

Pall, M.L. 2016. A mikrohullámú 
frekvenciájú 
elektromágneses mezők 
(EMF) széles körű 
neuropszichiátriai hatásokat 
okoznak, beleértve a 
depressziót is. Journal of 
Chemical Neuroanatomy, 75 
(Pt B): 43-51.  
DOI: 
10.1016/j.jchemneu.2015.08
.001.  

 

Panagopoulos, D.J. 2019.  A 
mobiltelefonálás és más 
típusú mesterséges 
elektromágneses terek által 
kiváltott DNS-károsodás 

összehasonlítása.   Mutation 
Research, 781: 53-62. 
https://doi.org/10.1016/j.mrrev
.2019.03.003. 
https://doi.org/10.1016/j.mrrev
.2019.03.003  

 

Payeras, I. és B. Cifre. 2020. 
Estudio de la correlación entre 
casos de coronavirus y la 
presencia de redes 5G. 
(Tanulmány a coronavírusos 
esetek és az 5G antennák 
jelenléte közötti korrelációról.) 
Megjelent online. Retrieved 
Sept 27, 2020.  
http://www.tomeulamo.com/fit
xers/264_CORO NA-5G-
H.pdf  

 

Peraica, M., A.M. Marijanovic, D. 
Flajs, A.M. Domijan,  

G. Gajski és G. Garaj-
Vrhovac. 2008. Oxidatív 
stressz mikrohullámú 
sugárzásnak 
foglalkozásszerűen kitett 
munkavállalóknál. Toxicology 
Letters, 180: 38-39.  
DOI: 
10.1016/j.toxlet.2008.06.668  

 

Polonikov, A. 2020. A glutation 
endogén hiánya mint a 
COVID-19 betegek súlyos 
manifesztációinak és 
halálának legvalószínűbb 
oka. ACS Infectious 
Diseases, 6 (7): 1558-1562.  
DOI: 
10.1021/acsinfecdis.0c00288  

 

http://www.tomeulamo.com/fitxers/264_CORO
http://www.tomeulamo.com/fitxers/264_CORO


Potekhina, I.L., G.N. Akoyev, 
L.D.Yenin, V.D. Oleyner. 
1992. A milliméteres 
tartományba eső alacsony 
intenzitású elektromágneses 
sugárzás hatása a fehér 
patkány szív- és 
érrendszerére.  

Fiziologicheskii Zhurnal 
SSSRImeni I. M. 
Sechenova, 78 (1): 35-41. 
https://europepmc.org/article
/med/1330714  

 

Qin, C., L. Zhou, Z. Hu, S. Zhang, 
S. Yang, Y. Tao, C. Xie, K. 
Ma, K. Shang, W. Wang és 
D. Tian. 2020. Az 
immunválasz diszregulációja 
a 2019-es koronavírus 
(COVID-19) okozta 
betegségben szenvedő 
betegeknél a kínai 
Wuhanban. Clinical 
Infectious Diseases, 71 (15): 
762-768.  
DOI: 10.1093/cid/ciaa248  

 

Rubik, B. 2014. Befolyásolja-e a 
vért a rövid távú 
mobiltelefon-sugárzás? 
Wise Traditions in Food, 
Farming, and the Healing 
Arts, 15 (4): 19-28.  
https://www.westonaprice.o
rg/health- topics/does-short-
term-exposure-to-cell-phone-
radiation-affect-the-blood/  

 

Ruediger, H.W. 2009. A 
rádiófrekvenciás 
elektromágneses mezők 
genotoxikus hatásai. 
Pathophysiology, 16: 89-
102.  
DOI: 
10.1016/j.pathophys.2008.11.
004  

 

Russell, C.L. 2018. Az 5G vezeték 

http://www.westonaprice.org/health-
http://www.westonaprice.org/health-


nélküli távközlés 
kiterjesztése: 
közegészségügyi és 
környezeti 
következmények. 
Environmental Research, 
165: 484-495.  
DOI: 
10.1016/j.envres.2018.01.0
16  

 

Sage, C, D.O. Carpenter. 2012. 
BioInitiative munkacsoport, 
BioInitiative jelentés: Az 
elektromágneses 
sugárzásra vonatkozó 
biológiai alapú lakossági 
expozíciós szabvány 
indoklása. Frissítve 2014- 
2020.  
 

 

Saili, L., A. Hanini, C. Smirani, I. 
Azzouz, M. Sakly, H. 
Abdelmelek és Z. 
Bouslama. 2015. A WIFI-
jeleknek (2,45 GHz) való 
akut expozíció hatása a 
szív variabilitására és a 
vérnyomásra albínó 
nyúlban. Environmental 
Toxicology and 
Pharmacology, 40 (2): 600-
605.  
DOI: 
10.1016/j.etap.2015.08.015  

 

Sandoval, Y., J.L. Januzzi, A.S. 
Jaffe. 2020. Szívtroponin a 
szívizomkárosodás 
értékelésére a COVID-19-
ben.   Journal of the 

American College of 
Cardiology, 76 (10): 1244-
1258.  
DOI: 
10.1016/j.jacc.2020.06.068  

 

Sangün, Ö., B. Dündar, S. 
Çömlekçi és A. Büyükgebiz. 
2016. Az elektromágneses 
mező hatása az endokrin 
rendszerre gyermekeknél és  



serdülők. Pediatric 
Endocrinology Reviews, 13: 
531-545.  
DOI: 10.1542/peds.2004-
2541.  

 

Sen, C.K., S. Roy és L. Packer. 
1996. Az intracelluláris Ca2+ 
részvétele az oxidáns által 
kiváltott NH-kB aktivációban. 
FEBS Letters, 385: 58-62.  
DOI: 10.1016/0014-
5793(96)00346-8  

 

Shandala, M.G., M.I. Rudnev, G.K. 
Vinogradon, N.G. 
Belonozhko és N.M. 
Gonchar. 1977. A 
mikrohullámok immunológiai 
és hematológiai hatásai kis 
teljesítménysűrűségnél, 85. 
o. In Abstracts of Scientific 
Papers. 1977 International 
Symposium on the Biological 
Effects of Electromagnetic 
Waves. A Nemzetközi 
Rádiótudományi Unió és az 
Egyesült Államok URSI 
Nemzeti Bizottsága által 
szponzorálva. A Nemzetközi 
Sugárvédelmi Szövetség 
közreműködésével. Airlie, 
Va.: 1977. október 30. - 
november 4., 1977. In: 
National Academy of 
Sciences, Analysis of the 
Exposure Levels and 
Potential Biologic Effects of 
the PAVE PAWS Radar 
System. National Research 
Council, Assembly of Life 

Sciences, Washington, DC, 
1979, 67. o.  

https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA
088322.pdf 

 

Solaimanzadeh, I. 2020. A nifedipin 
és az amlodipin jobb 
mortalitással és az intubáció 
és a mechanikus lélegeztetés 
kockázatának csökkenésével 
jár a COVID-19 miatt 
kórházba került idős 
betegeknél. Cureus, 12 (5): 
e8069.  
DOI:10.7759/cureus.8069 

 

Straus, M.R., M. Bidon, T. Tang, 
G.R. Whittaker és S. Daniel. 
2020. Az FDA által 
engedélyezett 
kalciumcsatorna-blokkolók 
gátolják a SARS-CoV-2 
fertőzőképességét epiteliális 
tüdősejtekben. BioRxiv 
preprint.  
DOI: 
10.1101/2020.07.21.214577  

 

Szabo, I., M.A. Rojavin, T.J. Rogers 
és M.C. Ziskin. 2001. 
Keratinociták reakciói in vitro 
milliméteres hullám 
expozícióra. 
Bioelectromagnetics, 22: 358-
364.  
DOI: 10.1002/bem.62  

 

Tang, N., D. Li, X. Wang és Z. Sun. 
2020. A kóros véralvadási 
paraméterek rossz 
prognózissal járnak együtt az 
új coronavírusos 
tüdőgyulladásban szenvedő 



betegeknél. Journal of 
Thrombosis and 
Haemostasis, 18 (4): 844-
847.  
DOI: 10.1111/jth.14768  

Tobin, M.J., F. Laghi és A. Jubran.  
2020.  Miért zavarba ejtő az 
orvosok számára a COVID-
19 csendes hipoxémia. 
American Journal of 
Respiratory and Critical 
Care Medicine, 202 (3): 
356-360. 
DOI:10.1164/rccm.202006-
2157CP  

 

Tretyakov, M.Y., M.A. Koshelev, V.V. 
Dorovskikh,  

D.S. Makarov és P.W. 
Rosenkranz. 2005. 60 GHz-
es oxigénsáv: a 
finomszerkezetű vonalak 
pontos kiszélesedése és 
központi frekvenciái, 
abszolút abszorpciós profil 
légköri nyomáson és a 
keveredési együtthatók 
felülvizsgálata. Journal of 
Molecular Spectroscopy, 
231: 1-14. DOI: 
10.1016/j.jms.2004.11.011  

 

Tsiang, A., M. Havas. (benyújtva 
2020. december) A COVID-
19-nek tulajdonított esetek 
és halálesetek statisztikailag 
magasabbak az 5. generációs 
milliméterhullámú vezeték 
nélküli távközléssel 
rendelkező államokban és 
megyékben az Egyesült 
Államokban.  

 

Upadhyay, J., N. Tiwari és M.N. 
Ansari. 2020. A gyulladásos 
markerek szerepe a 
koronavírusos betegségben 
(COVID-19) szenvedő 
betegeknél: áttekintés. 
Experimental Biology and 



Medicine, 245 (15): 1368-
1375. 
DOI:10.1177/15353702209
39477  

 

Varga, Z., A.J. Flammer, P. 
Steiger, M. Haberecker, R. 
Andermatt, A.S. 
Zinkernagel, M.R. Mehra,  
R. A. Schuepbach, F. 
Ruschitzka és H. Moch. 
2020. Endothelsejt-fertőzés 
és endotheliitis a COVID-
19-ben. The Lancet, 395 
(10234): 1417-1418.  
DOI: 10.1016/S0140-
6736(20)30937-5  

 

Wagner, C., P. Steffen és S. 
Svetina. 2013. A 
vörösvértestek 
aggregációja: a rouleaux-
tól a vérrögképződésig. 
Comptes Rendus Physique, 
14 (6): 459-469.  
DOI: 
10.1016/j.crhy.2013.04.004  

 

Wenzhong, L. és H. Li. 2020. A 
COVID-19 megtámadja a 
hemoglobin 1-béta-láncát 
és a porfirint leköti, hogy 
gátolja a hem 
metabolizmust. ChemRxiv. 
Március 30.  
DOI:10.26434/chemrxiv.119
38173.v5 

 

Wu C., X. Chen, Y. Cai, J. Xia, X. 
Zhou, S. Xu, H. Huang, L. 
Zhang, X. Zhou, C. Du, Y. 
Zhang, J. Song, S. Wang, 

Y. Chao, Z. Yang, J. Xu, X. 
Zhou, D. Chen, W. Xiong, L. 
Xu, F. Zhou, J. Jiang, C. Bai, 
J. Zheng és Y. Song. 2020. 
Az akut légzési distressz 
szindrómával és a 
halálozással összefüggő 
kockázati tényezők 
koronavírusos betegeknél. 
Journal of the American  



Orvosi Kamara Belgyógyászat, 180 (7):  
934-943. 
DOI: 10.1001/jamainternmed.2020.0994  

 

Yaghi S., K. Ishida, J. Torres, B. Mac Grory, E. Raz, K. Humbert , N. 
Henninger, T. Trivedi, K. Lillemoe, S. Alam, M. Sanger, S. Kim, 
E. Scher, S. Dehkharghani, M. Wachs, O. Tanweer, F. Volpicelli, 
B. Bosworth, A. Lord,  
J. Frontera. 2020. SARS-CoV-2 és stroke egy New York-i 
egészségügyi rendszerben. Stroke, 51 (7): 2002-2011.  
DOI: 10.1161/STROKEAHA.120.030335.  

 

Yakymenko, I., O. Tsybulin, E. Sidorik, D. Henshel, O. Kyrylenko és S. 
Kyrylenko. 2016. Az alacsony intenzitású rádiófrekvenciás 
sugárzás biológiai aktivitásának oxidatív mechanizmusai. 
Electromagnetic Biology and Medicine, 35: 186-202.  
DOI:10.3109/15368378.2015.1043557 

 

Yang, M. 2020. A sejtpiroptózis, a 2019-nCoV fertőzés potenciális 
patogén mechanizmusa (2020. január 29.). Online elérhető a 
Társadalomtudományi Kutatóhálózaton.  
DOI: 10.2139/ssrn.3527420  

 

Yurekli, A.I., M. Ozkan, T. Kalkan, H. Saybasili, H. Tuncel, P. Atukeren, 
K. Gumustas és S. Seker. 2006. GSM bázisállomás 
elektromágneses sugárzása és oxidatív stressz patkányokban. 
Elektromágneses biológia és orvostudomány, 25 (3):  
177-188. 
DOI: 10.1080/15368370600875042  

 

Zaim, S., J.H. Chong, V. Sankaranarayanan és A. Harky. 2020. 
COVID-19 és a többszervi válasz. Current Problems in 
Cardiology, Apr 28: 100618.  

DOI: 10.1016/j.cpcardiol.2020.100618  
 

Zalyubovskaya, N.P.  1977.   BiologicalEffect of  
 MillimeterRadiowaves (oroszul  ).  
 Vrachebnoye Delo 3:116-119.  In: Translations on USSR 
Science and Technology, Biomedical Sciences (GUO 28/77), 
Effects of Nonionizing ElectromagneticRadiation .  
 USJoint  Publications Research Service, 3 August 1977, 
Arlington, VA Declassified and Approved for Release 
2012/05/10, pp: 61-65. 
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/ CIA-
RDP88B01125R000300120005-6.pdf  

http://www.cia.gov/library/readingroom/docs/


Zalyubovskaya, N.P. és R.I. Kiselev.1978. A milliméteres 
frekvenciatartományba tartozó rádióhullámok hatása az ember 
és az állatok szervezetére.  Gigiyna I Sanitaria, 8: 35-39. 
(Oroszból fordítva). http://www.cellphonetaskforce.org/wp- 
content/uploads/2020/05/Zalyubovskaya-1978.pdf  

 

Zhang, J., A. Sumich és G.Y. Wang. 2017. A mobiltelefon által 
kibocsátott rádiófrekvenciás elektromágneses mező akut 
hatásai az agyműködésre. Bioelectromagnetics, 38: 329-338.  
DOI: 10.1002/bem.22052.  

 

Zhou, F., Y. Ting R. Du, G. Fan, Y. Liu, Z. Liu, J. Xiang, Y. Wang, B. 
Song, X. Gu, L. Guan. 2020. A COVID-19-ben szenvedő felnőtt 
fekvőbetegek klinikai lefolyása és a halálozás kockázati 
tényezői a kínai Wuhanban: retrospektív kohorszvizsgálat. The 
Lancet 395 (10229): 1054-1062.  
DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30566-3  

 

Zothansiama, M. Zosangzuali, M. Lalramdinpuii és  
G.C. Jagetia. 2017. A rádiófrekvenciás sugárzás hatása a 
DNS-károsodásra és az antioxidánsokra a mobiltelefon-
bázisállomások közelében tartózkodó emberek perifériás 
vérének limfocitáiban. Electromagnetic Biology and Medicine, 
36 (3): 295-305.  
DOI: 10.1080/15368378.2017.1350584  

 

http://www.cellphonetaskforce.org/wp-
http://www.cellphonetaskforce.org/wp-

