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Abstrakt
Wskaźniki przypadków i zgonów związane z COVID-19 w USA zostały przeanalizowane do maja 2020 r. na
trzy sposoby - dla wszystkich 50 stanów, największych hrabstw w kraju i największych hrabstw w Kalifornii
- i okazały się statystycznie znacznie wyższe dla stanów i hrabstw w porównaniu z tymi bez technologii fal
milimetrowych 5G (mmW). Wskaźnik 5G mmW był statystycznie istotnym czynnikiem dla wyższego
przypadku i wskaźników we wszystkich trzech analizach, podczas gdy gęstość zaludnienia, jakość
powietrza i szerokość geogra�czna były istotne tylko dla jednej lub dwóch analiz. W przypadku średnich
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stanowych liczba przypadków na milion była o 79% wyższa (p = 0,012), zgony na milion były o 94% wyższe
(p = 0,049), przypadki na test były o 68% wyższe (p = 0,003), a zgony na test były o 81% wyższe (p = 0,025)
dla stanów z mmW vs. bez mmW. Dla średnich hrabstw liczba przypadków na milion była o 87% wyższa (p
= 0,005), a zgony na milion były o 165% wyższe (p = 0,012) dla hrabstw z vs. bez mmW. Podczas gdy
wyższa gęstość zaludnienia przyczyniła się do wyższej średniej liczby przypadków i zgonów w stanach i
hrabstwach mmW, ekspozycja na mmW miała mniej więcej taki sam wpływ jak większa gęstość stanów
mmW na średnie przypadki i śmiertelność oraz około trzy razy większy wpływ niż wyższa gęstość dla
hrabstw mmW na średni przypadek i śmiertelność. W oparciu o wielokrotną regresję liniową, gdyby nie
było ekspozycji mmW, wskaźniki przypadków i zgonów byłyby o 18-30% niższe dla stanów mmW 5G i 39-
57% niższe dla hrabstw 5G mmW. Ocena ta wyraźnie pokazuje, że narażenie na technologię 5G mmW jest
statystycznie istotnie związane z wyższymi przypadkami COVID-19 i śmiertelnością w USA. Mechanizm –
jeśli jest to związek przyczynowy – może odnosić się do zmian w chemii krwi, stresu oksydacyjnego,
upośledzenia odpowiedzi immunologicznej, zmienionej odpowiedzi sercowo-naczyniowej i / lub
neurologicznej.

1. Wprowadzenie

Pierwszy udokumentowany przypadek COVID-19 zgłoszono w Wuhan w Chinach w grudniu 2019 r. Aby
zapobiec jego rozprzestrzenianiu się, USA zablokowały podróże z Chin 31 stycznia  i ogłosił stan
wyjątkowy 13 marca , 2020. Po tym, jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię 19
marca 2020 r., Stany Zjednoczone rozpoczęły kwarantannę i nakazy pozostania w domu, aby spowolnić
rozprzestrzenianie się wirusa i "spłaszczyć krzywą". Pomimo tych środków ostrożności wirus szybko
rozprzestrzenił się w USA i na całym świecie.

Czynnik zakaźny został nazwany koronawirusem ciężkiego ostrego zespołu oddechowego 2 (SARS-CoV-2)
ze względu na podobieństwo genetyczne do SARS-CoV, który spowodował pandemię w latach 2002-4.
Chorobą związaną z SARS-CoV-2 jest COVID-19, czyli skrót od Coronavirus Disease 2019 związany z SARS-
CoV-2.

Według amerykańskich Centrów Kontroli Chorób trójkąt epidemiologiczny chorób zakaźnych składa się z
czynnika, gospodarza i środowiska. Podczas gdy uwaga skupiła się na czynniku (genetyka, sposoby
infekcji itp.) i gospodarzu (wiek i choroby współistniejące), niewiele uwagi skupiło się na kluczowych
czynnikach środowiskowych. Należą do nich między innymi jakość powietrza, ponieważ została ona
początkowo zidenty�kowana jako choroba układu oddechowego, gęstość zaludnienia w przypadku
transmisji z osoby na osobę oraz promieniowanie elektromagnetyczne, ponieważ COVID-19 pojawił się po
wdrożeniu 5G, a wiele objawów COVID-19 przypomina objawy choroby mikrofalowej.

Na 18 września 2020 r., Według Johns Hopkins University, przypadki nie są równomiernie dystrybuowane
na całym świecie (rysunek 1). Wiele czynników może to tłumaczyć: różnice w testowaniu, dochód na
mieszkańca, standard opieki zdrowotnej, demogra�a populacji i czynniki środowiskowe. Niniejszy artykuł
koncentruje się na czterech czynnikach środowiskowych, które mogą odnosić się do rozprzestrzeniania
się i śmiertelności tej choroby: gęstości zaludnienia, zanieczyszczenia powietrza, szerokości geogra�cznej
(która określa potencjalną endogenną produkcję witaminy D) oraz obecności technologii 5G mmW, która
jest obecna w połączeniu z częstotliwościami stosowanymi w poprzednich generacjach komunikacji
bezprzewodowej od 1G do 4G i nie zastępuje ich. Dane te, wraz z danymi o przypadkach COVID-19 i
zgonach, były łatwo dostępne dla Stanów Zjednoczonych.
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Ryc. 1. Dane dotyczące COVID-19 (stan na 18 września 2020 r.) i wdrożenia 5G od września 2020 r.

Na dzień 9 sierpnia 2020 r. Stany Zjednoczone były numerem 1 na 213 krajów na świecie pod względem
najwyższej liczby całkowitych przypadków COVID-19 na poziomie 5,2 mln, z 15 698 przypadkami na milion
(9  najwyższa) i 500 zgonów na milion (10. najwyższa) [1].

Wdrożenie technologii 5G ma wspierać Internet rzeczy (IoT). Według stanu na styczeń 2020 r. 31 krajów
miało działające sieci 5G na całym świecie [2-5] W górnym kwartylu krajów o najwyższym rankingu
zgonów z powodu COVID-19 na milion, 16 z nich miało działające sieci 5G; podczas gdy tylko 7 krajów
miało 5G w 2. najwyższym kwartylu; 6 w 3  najwyższy kwartyl i tylko 2 w dolnym kwartylu. W górnym
kwartylu kraje 5G o wyższej liczbie zgonów na milion niż USA to San Marino (1238), Belgia (851), Wielka
Brytania (686), Hiszpania (610) i Włochy (582). Inne kraje z 5G w górnym kwartylu z mniejszą liczbą
zgonów na milion niż USA to Irlandia (358), Szwajcaria (229), Republika Południowej Afryki (175), Rumunia
(140), Niemcy (110), Dania (106), Monako (102), Oman (100), Bahrajn (95) i Arabia Saudyjska (91).

Trzy pasma częstotliwości radiowych są używane w 5  Komunikacja bezprzewodowa generacji (5G).
Niskie pasmo odnosi się do częstotliwości poniżej 1 GHz; pasmo średnie do częstotliwości od 1 GHz do 6
GHz, a wysokie pasmo do fal milimetrowych (mmW), które wynoszą 24 GHz i więcej. Amerykańskie �rmy
telekomunikacyjne zaczęły używać mmW do komunikacji bezprzewodowej 5G w 2019 roku po przejęciu
widma mmW, co czyni USA pierwszym krajem na świecie, który wykorzystuje mmW do 5G. W czerwcu
2019 r. aukcja FCC 101 za 28 GHz została sprzedana za 700 mln USD, a Aukcja 102 za 24 GHz sprzedana
za 2 mld USD [6], aw marcu 2020 r., Pasma 37, 39 i 47 GHz w Aukcji 103 sprzedano za 7,5 mld USD [7],
generując łącznie 10 mld USD dla rządu USA. W lutym 2020 r. kraje europejskie nadal nie używały mmW
dla 5G [8], a inne kraje używały tylko niskich i średnich częstotliwości pasma dla 5G. Aby osiągnąć wyższe
prędkości dla 5G, na całym świecie nastąpiło zagęszczenie anten. Ponadto, ponieważ mmW mają krótsze
długości fal (wyższe częstotliwości) niż te używane w 1G do 4G, są bardziej podatne na zakłócenia
spowodowane przeszkodami, co wymaga większej liczby nadajników bliżej użytkowników, które zostały
dodane do latarni ulicznych i słupów energetycznych w niektórych miastach. Krótsza odległość i większa
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gęstość anten mmW przekłada się na wyższe narażenie na promieniowanie, co zostało potwierdzone w
zawiadomieniu FCC z 2019 r. o proponowanym stanowieniu przepisów 19-126 [9] w celu czterokrotnego
zwiększenia obecnych limitów ekspozycji na fale radiowe, aby pomieścić urządzenia i infrastrukturę 5G
mmW. Jeśli narażenie środowiska na 5G mmW zwiększa nasilenie COVID-19 lub innych infekcji
wirusowych, należy ponownie rozważyć szybkie wdrożenie technologii 5G.

2. Metody

2.1 Przypadki i zgony przypisywane COVID-19

Dane dotyczące liczby przypadków, zgonów i testów na COVID-19 z Worldometer zostały ocenione 22
kwietnia 2020 r., 15 maja 2020 r. i 31 maja 2020 r. [1]. Gromadzenie danych zostało wstrzymane 31 maja
2020 r., Ponieważ ogólnokrajowa kwarantanna skutecznie zakończyła się do tego czasu, ponieważ ludzie
w dużych miastach w całym kraju przerwali kwarantannę, gdy zebrali się w tłumie, a niektóre stany
zaczęły znosić nakazy pozostania w domu.

2.2 Zmienne: wskaźnik jakości powietrza, szerokość geogra�czna, gęstość zaludnienia i wskaźnik mmW

Wskaźnik narażenia mmW został obliczony na podstawie sumy całkowitej populacji miast obsługiwanych
przez mmW 5G przez każdego dostawcę w hrabstwie lub stanie, podzielonej przez całkowitą populację
tego hrabstwa lub stanu. Czynnik ten nie jest obliczeniem poziomu narażenia mmW, ale rozróżnieniem
między różnymi poziomami narażenia w każdym stanie i hrabstwie w oparciu o liczbę dostawców mmW
oraz liczbę miast mmW i ich populację w tych hrabstwach lub stanach, co jest niezbędne do analizy
statystycznej.

Dane dotyczące gęstości zaludnienia uzyskano z Wikipedii, które są obliczane na podstawie danych o
populacji ze spisu powszechnego USA podzielonych przez obszar stanu lub hrabstwa. Dane Indeksu
Jakości Powietrza (AQI) z 2019 r. z EPA zostały uwzględnione w analizie dla stanów i powiatów. Szerokość
geogra�czna, która może odnosić się do potencjalnej produkcji endogennej witaminy D związanej z
ekspozycją na słońce, została również uwzględniona w analizie dla hrabstw.

2.3 Stany i hrabstwa z sieciami mmW i bez sieci 5G

Do analizy wybrano miasta z sieciami 5G mmW, ponieważ do analizy wybrano najwięcej częstotliwości do
komunikacji bezprzewodowej (5G mmW plus niskie i średnie pasmo 5G, a także częstotliwości z
poprzednich generacji 1G do 4G) i najwyższą ekspozycję na FALE radiowe ze względu na zwiększoną
liczbę anten małych komórek dla 5G i ich rozmieszczenie w pobliżu użytkowników. Mimo że urbanizacja i
duża gęstość zaludnienia mogą być częścią kryteriów wyboru miejsca lokalizacji 5G mmW, a zatem może
wydawać się właściwe dostosowanie danych dotyczących przypadku i śmiertelności dla urbanizacji i
gęstości, w rzeczywistości NIE jest to właściwe dla tej analizy. Im wyższa urbanizacja i gęstość na obszarze,
tym wyższy poziom promieniowania RF obecny ze względu na większą gęstość wież telefonii komórkowej,
gorących punktów Wi-Fi, telefonów komórkowych i routerów Wi-Fi obecnych w silnie zurbanizowanych
lub gęstych obszarach. Dostosowanie danych do urbanizacji i gęstości usunęłoby zatem efekt wyższych
poziomów promieniowania RF obecnego na obszarach silnie zurbanizowanych lub gęsto zaludnionych. W
związku z tym dane i wykresy dotyczące przypadków i śmiertelności nie zostały dostosowane do gęstości
lub urbanizacji. Przeprowadzono jednak analizę wielowymiarową w celu ustalenia, czy urbanizacja lub



gęstość, wraz z AQI i szerokością geogra�czną, były statystycznie istotnymi czynnikami w przypadku i
śmiertelności przy użyciu wielokrotnej regresji liniowej, a następnie obliczono ich wkład w stosunku do
wkładu 5G mmW w przypadek i śmiertelność.

Hrabstwa i stany z usługą mmW 5G zostały określone na podstawie stron internetowych dostawców
usług bezprzewodowych AT&T [10], T-Mobile [11] i Verizon [12], które określiły miasta, które serwisują
mmW 5G (Tabela 1). Nie było żadnych zmian w miastach wykorzystujących mmW dla 5G między 22
kwietnia a 31 maja 2020 r.

Dane zostały przeanalizowane na trzy sposoby określenia solidności: na poziomie stanowym, na poziomie
hrabstwa i dla największych hrabstw w Kalifornii.

W tej analizie 32 stany używały mmW 5G, a 18 stanów nie. Uwzględniono wszystkie hrabstwa używające
mmW dla 5G, z wyjątkiem Hampton Roads, VA, ponieważ obejmował on kombinację 16 hrabstw i miast,
co utrudniało jego analizę; w sumie wykorzystano 53 hrabstwa korzystające z mmW 5G.

Hrabstwa, które nie używały nie-mmW, pochodziły z największych 120 miast w USA według US Census
Bureau. Po pominięciu powiatów, które zawierały miasta z usługą mmW 5G, pozostało 49 powiatów,
które nie miały technologii mmW 5G. W Stanach Zjednoczonych są tysiące hrabstw, a ponieważ
uwzględniono tylko te, które zawierają 120 największych miast, niektóre stany nie były reprezentowane w
analizie hrabstw. Stany nieprezentowane w analizie hrabstwa (ale uwzględnione w analizie stanu) to: VA,
CT, DE, ME, MS, MT, NH, ND, RI, SC, VT, WY.  
Kalifornia, najbardziej zaludniony stan w USA, ma w sumie 60 hrabstw i sześć hrabstw z technologią 5G
mmW. Hrabstwa, które nie korzystały z technologii 5G mmW wybrane do porównania, obejmowały tylko
te o populacji 500 000 lub większej, z których było 11.

Korelacje Pearsona zostały obliczone dla przypadków i śmiertelności z czterema zmiennymi gęstości
zaludnienia, indeksem mmW, AQI i szerokością geogra�czną. Test t z dwiema próbkami został użyty do
porównania przypadków i śmiertelności w stanach i hrabstwach 5G mmW z wynikami stanów i hrabstw
innych niż 5G mmW, a istotność statystyczną zde�niowano jako p <0,05 z alfa = 0,05. Przeprowadzono
analizy regresji w celu znalezienia równań regresji dla przypadków i śmiertelności oraz zidenty�kowania
statystycznie istotnych zmiennych w p < 0,05. Liczba przypadków na test i zgonów na test została
przeanalizowana na poziomie stanu, ale nie na poziomie hrabstwa z powodu brakujących danych.

3. Wyniki

3.1 Stany Zjednoczone w porównaniu z krajami europejskimi

Podczas gdy żaden z krajów europejskich nie używał mmW do 5G od lutego 2020 r., A widmo mmW nie
zostało nawet przydzielone do żadnego kraju europejskiego z wyjątkiem Włoch [8], Stany Zjednoczone
zaczęły używać mmW do 5G w 2019 r. Spośród 10 krajów europejskich (o populacji większej niż 2 miliony)
o najwyższej liczbie zgonów z powodu COVID-19 na milion do 9 sierpnia 2020 r. [1], liczba zgonów na
milion była znacznie wyższa dla krajów z 5G w porównaniu z krajami bez 5G i różnica ta była statystycznie
istotna (617 w porównaniu z 383, p = 0,026) (Tabela 2).



Tabela 1. Miasta z zasięgiem mmW 5G i dostawcą od 22 kwietnia do 31 maja 2020 r. Źródło: AT&T [10], T-
Mobile [11], Verizon [12].  
Tabela 2. Top 10 rankingu krajów europejskich pod kątem zgonów z powodu COVID-19 / miliona dla 5G *
w porównaniu z bez 5G do 9 sierpnia 2020 r. Źródło: Worldometer [1]

500 zgonów na milion w USA mieści się w zasięgu krajów europejskich 5G. Ze względu na różnice w
testach i kryteriach liczenia przypadków między USA i krajami europejskimi, liczba zgonów na milion jest
najbardziej spójną liczbą do wykorzystania do porównania między krajami. Jednak nadal istnieją inne
różnice między USA i krajami europejskimi - dochód na mieszkańca, standard opieki zdrowotnej,
demogra�a populacji, środki kwarantanny i czynniki środowiskowe, takie jak zanieczyszczenie powietrza -
które komplikują porównanie między krajami. Niemniej jednak dane te mają pokazać, w jaki sposób
Stany Zjednoczone porównują się z 10 największymi krajami europejskimi o najwyższej liczbie zgonów na
milion, z 5G i bez.



3.2 Stany z vs. bez 5G mmW

Były 32 stany z 5G mmW i 18 stanów bez 5G mmW. Statystyki opisowe dla danych skumulowanych do 22
kwietnia, czyli tuż po tym, jak szczyt dziennych zgonów z powodu COVID-19 miał miejsce 21 kwietnia
(wykres 2), można znaleźć w tabeli 3. Średni wskaźnik przypadków i zgonów był znacznie wyższy dla
stanów mmW w porównaniu do stanów innych niż mmW, a różnice te były statystycznie istotne z
wartościami p między 0,005 a 0. 046 (tabela 3 i tabela 4A). Było prawie dwa razy więcej przypadków na
milion (2 500 w porównaniu z 1 288, stosunek 1,94) i ponad dwa razy więcej zgonów na milion (126 w
porównaniu z 55, stosunek 2,29) w stanach z technologią mmW w porównaniu z bez niej. W przypadku
stanów mmW w porównaniu do stanów innych niż mmW odnotowano prawie dwa razy więcej
przypadków / testów (15,5% w porównaniu z 8,82%, stosunek 1,76) i dwa razy więcej zgonów / testów
(0,721% w porównaniu z 0,364%, stosunek 1,98). Wskaźnik śmiertelności (zgony na przypadek) był wyższy
dla stanów mmW, ale nie był statystycznie istotny (4,13% w porównaniu z 3,50%, stosunek 1,18, p =
0,081).

Ryc. 2. Dzienna liczba nowych zgonów z powodu COVID-19 osiągnęła szczyt 2 748 w dniu 21 kwietnia
2020 r. W USA Źródło: Worldometer [1]

Tabela 3. Statystyki opisowe do 22 kwietnia 2020 r. (po wystąpieniu szczytu dziennych zgonów) dla
stanów z i bez 5G mmW dla populacji, indeks mmW, testy COVID-19, wskaźnik jakości powietrza (AQI)
oraz liczba przypadków i zgonów przypisanych COVID-19. Istotność statystyczną wskazują * (p < 0,05) i **
(p < 0,01).



Dane z 15 maja i 31 maja pokazują ten sam wzór, co dla 22 kwietnia, ze statystycznie istotnymi wyższymi
przypadkami / milionem, zgonami / milionem, przypadkami / testami i zgonami / testami dla stanów
mmW w porównaniu do stanów innych niż mmW. W przypadku danych skumulowanych do 31 maja 2020
r., Porównując mmW ze stanami bez mmW, odnotowano 5776 w porównaniu z 3220 przypadkami na
milion (stosunek 1,79, p = 0,012); 307 vs 158 zgonów na milion (stosunek 1,95, p = 0,049); 9,88% w
porównaniu z 5,88% przypadków na test (stosunek 1,68, p = 0,003); i 0,494% w porównaniu z 0,270%
zgonów na test (stosunek 1,83, p = 0,025) (Tabela 4B & C; Rysunek 3A & B; Rysunek 4A & B).

Tabela 4. Wskaźniki przypadków i zgonów przypisywane COVID-19 i korelacjom Pearsona dla gęstości
zaludnienia, indeksowi mmW i ich interakcji dla stanów USA dla danych skumulowanych do (A) 22
kwietnia 2020 r.; (B) 15 maja 2020 r.; oraz (C) 31 maja 2020 r. Istotność statystyczną wskazują * (p < 0,05) i
** (p < 0,01). UWAGA: YTD jest rokiem do tej pory.





Ryc. 3. COVID-19 przypisany przypadek / milion (A) i zgony / milion (B) dla stanów z 5G mmW i bez 5G
mmW dla danych do 31 maja 2020 r.



Ryc. 4. Odsetek przypadków /testów przypisanych COVID-19 (A) i zgonów /testów (B) dla stanów z
technologią 5G mmW i bez tej technologii dla danych do 31 maja 2020 r. Uwaga: inna skala.

3.3 Hrabstwa z vs. bez 5G mmW

Przeanalizowano dane dla 53 powiatów z 5G mmW i 49 powiatów bez 5G mmW. Porównując hrabstwa
mmW do hrabstw innych niż mmW, odnotowano 7100 w porównaniu z 3797 przypadkami na milion
(stosunek 1,87, p = 0,005) i 446 w porównaniu z 168 zgonami na milion (stosunek 2,65, p = 0,012), a
różnice te były statystycznie istotne. Wskaźnik śmiertelności, który jest zgonem/przypadkiem, był wyższy
dla powiatów mmW (4,70% w porównaniu z 4,07%, stosunek 1,15), ale różnica ta nie była statystycznie
istotna (Tabela 5; Rysunki 5A i 5B).



Ryc. 5. COVID-19 przypisuje przypadki / milion (A) i zgony / milion (B) dla hrabstw z technologią 5G mmW i
bez nią do 31 maja 2020 r. Uwaga: inna skala.



Tabela 5. Statystyki opisowe i korelacje Pearsona dla hrabstw USA do 31 maja 2020 r. z i bez 5G mmW dla
populacji, gęstości zaludnienia, indeksu mmW, wskaźnika jakości powietrza (AQI), szerokości
geogra�cznej i liczby przypadków COVID-19 przypisanych i zgonów. Istotność statystyczną wskazują * (p <
0,05) i ** (p < 0,01).

3.4 Hrabstwa Kalifornii z vs. bez 5G mmW

Przeanalizowano dane dla sześciu hrabstw z 5G mmW i 11 hrabstw o populacji 500 000 lub większej bez
5G mmW w Kalifornii. Sześć hrabstw z technologią 5G mmW to San Francisco, Los Angeles, San Diego,
Alameda, Santa Clara i San Mateo. 11 hrabstw, które nie miały technologii 5G mmW, to Orange, San
Bernardino, Contra Costa, Sacramento, Riverside, Kern, Fresno, Ventura, San Joaquin, Stanslaus i
Sonoma. Hrabstwa mmW miały wyższą średnią liczbę przypadków na milion (2750 w porównaniu z 1679,
stosunek 1,64, p = 0,06) i znacznie wyższą średnią liczbę zgonów na milion (102 w porównaniu z 52,
stosunek 1,96, p = 0,064 i wyższy wskaźnik śmiertelności (3,75% w porównaniu z 3,01%, stosunek 1,25, p
= 0,131) niż w hrabstwach bez mmW (tabela 6).

3.5 Korelacje Pearsona

Współczynnik korelacji Pearsona ocenia związek między dwiema zmiennymi. Współczynnik korelacji jest
uważany za bardzo silny między +0,7 a +1; silny między ± 0,5 a ± 0,7 i umiarkowany między ± 0,3 a ± 0,49.

Obliczono korelacje Pearsona dotyczące przypadków / miliona, zgonów / miliona, przypadków / testów i
zgonów / testów do wskaźnika jakości powietrza, gęstości zaludnienia szerokości geogra�cznej i indeksu
mmW. Wyniki znajdują się w tabeli 4 dla stanów, tabeli 5 dla hrabstw i tabeli 6 dla Kalifornii.

Tabela 6. Statystyki opisowe i korelacje Pearsona dla hrabstw Kalifornii do 31 maja 2020 r. z i bez 5G
mmW dla populacji, gęstości zaludnienia, indeksu mmW, wskaźnika jakości powietrza (AQI), szerokości
geogra�cznej i liczby przypadków COVID-19 i zgonów. Istotność statystyczną wskazują * (p < 0,05) i ** (p <
0,01).



3.5.1 Korelacje liczby przypadków i zgonów z gęstością zaludnienia

Gęstość zaludnienia jest silnie skorelowana ze wskaźnikami przypadków / milionów, przypadków / testów
i zgonów / milionów oraz zgonów / testów w 50 stanach (r = 0,60 do 0,79 dla kwietnia do maja) (Tabela 4).
Gęstość zaludnienia jest wskaźnikiem kontaktu między osobami, a także ilości ekspozycji na
promieniowanie bezprzewodowe. Na przykład w Nowym Jorku wiele osób mieszka w wielopoziomowych
budynkach mieszkalnych, gdzie są narażone na działanie wielu routerów Wi-Fi i innych urządzeń
bezprzewodowych od bliskich sąsiadów. Ponadto routery Wi-Fi niektórych dostawców mają publiczne hot
spoty Wi-Fi, które świadczą usługi innym klientom. Te gorące punkty wydzielają wystarczającą ilość
promieniowania, aby bezprzewodowo połączyć każdego w promieniu 100 metrów [13]. Osoby
mieszkające w kompleksie apartamentów w środku dużego miasta miejskiego prawdopodobnie będą
narażone na więcej hotspotów Wi-Fi niż osoby mieszkające w domach jednorodzinnych na
przedmieściach. Tak więc, mimo że gęstość zaludnienia jest głównym czynnikiem transmisji, wyższa
gęstość zaludnienia oznacza również z natury większą ekspozycję na promieniowanie bezprzewodowe od
sąsiadów (Tabela 4 dla danych stanowych i Tabela 5 dla danych hrabstwa). Na poziomie hrabstwa
stwierdzono również, że gęstość zaludnienia jest silnie skorelowana z przypadkami i śmiertelnością.
Korelacje Pearsona między przypadkami / milionem a gęstością zaludnienia wynosiły 0,594, między
zgonami / milionem a gęstością zaludnienia wynosiły 0,699, a między zgonami / przypadkami a gęstością
zaludnienia były umiarkowane, na poziomie 0,43 (Tabela 5). Te korelacje gęstości zaludnienia są
porównywalne z korelacjami zgłaszanymi w innych badaniach. Badanie [14] wykazało korelację Pearsona
wynoszącą ~ 0,6 dla transportu publicznego do przypadków COVID-19 na milion i ~ 0,5 korelacji dla
gęstości zaludnienia do przypadków COVID-19 na milion. Brazylijskie badanie wykazało ujemną korelację
między przypadkami COVID-19 a temperaturą (r = -0,38) oraz pozytywny związek między przypadkami
COVID-19 a gęstością zaludnienia (r = 0,51) [15].

3.5.2 Korelacje przypadków i zgonów z ekspozycją na fale milimetrowe

Indeks mmW jest umiarkowanie do silnie skorelowany z przypadkami na milion, przypadkami na test,
zgonami na milion i zgonami na test dla 50 stanów. W przypadku danych skumulowanych do 22 kwietnia
2020 r. korelacje Pearsona ze wskaźnikiem mmW dla przypadków / milion (r = 0,479) i zgonów / milion (r =



0,580) były najwyższą korelacją z danych z kwietnia i maja. Od kwietnia do maja te same korelacje
nieznacznie spadały, ale wielokrotna regresja liniowa ze skumulowanymi danymi do 31 maja 2020 r.
ustaliła, że indeks mmW był statystycznie istotnym czynnikiem w przypadku i śmiertelności, co omówiono
później. Korelacja między gęstością zaludnienia a indeksem mmW jest bardzo niska i wynosi 0,072, co
oznacza, że gęstość zaludnienia i wskaźnik mmW nie są ze sobą skorelowane, a obszar o wysokim
indeksie mmW niekoniecznie jest obszarem o wysokiej gęstości. Jest to ważne, ponieważ oznacza to, że
wyższe wskaźniki przypadków i zgonów w stanach mmW nie są spowodowane wyłącznie wyższą gęstością
zaludnienia, która może występować w tych stanach. Na poziomie hrabstwa stwierdzono również, że
ekspozycja na mmW jest silnie skorelowana ze wskaźnikami przypadków i zgonów. Korelacja Pearsona
dla wskaźnika mmW i dla przypadków / miliona wynosiła 0,615, dla zgonów / milion wynosiła 0,709, a dla
zgonów / przypadków była umiarkowana 0,371 (Tabela 5). W przypadku hrabstw kalifornii istniały silne
korelacje między wskaźnikiem ekspozycji mmW a przypadkami na milion (r = 0,705) i zgonami na milion (r
= 0,591), Istniały silne korelacje również dla wskaźnika jakości powietrza (AQI) oraz przypadków (r = 0,512)
i zgonów (r = 0,557) na milion (Tabela 6). Jednak gęstość zaludnienia i szerokość geogra�czna nie były
dobrze skorelowane z przypadkami i zgonami na milion w hrabstwach Kalifornii.

3.5.3 Synergia między gęstością zaludnienia a ekspozycją mmW

Istniała pozytywna interakcja między gęstością zaludnienia a indeksem mmW działającym razem, która
była większa niż wpływ gęstości zaludnienia lub mmW działającego pojedynczo na zgony na milion w
skumulowanych danych do 22 kwietnia. Wynika to z faktu, że interakcja gęstości zaludnienia ze
wskaźnikiem mmW (PopDensity* mmW) miała wyższą korelację (0,783) do zgonów / milion (Tabela 4A) niż
korelacja gęstości zaludnienia (0,577) lub wskaźnik mmW (0,580) z samymi zgonami / milion, co oznacza,
że połączone działanie gęstości zaludnienia ze wskaźnikiem mmW miało silniejszy wpływ na zgony /
milion niż gęstość zaludnienia lub indeks mmW pojedynczo. 3.5.4 Korelacje przypadków i zgonów z
szerokością geogra�czną i witaminą D

Szerokość geogra�czna jest wskaźnikiem potencjalnej ekspozycji na słońce i produkcji witaminy D. Wraz
ze wzrostem szerokości geogra�cznej zmniejsza się intensywność promieniowania słonecznego, co
zmniejsza endogenną produkcję witaminy D. Stwierdzono, że wyższe szerokości geogra�czne są
częściowo związane ze zwiększoną śmiertelnością COVID-19 [16]. Niski poziom witaminy D okazał się
czynnikiem ryzyka powikłań COVID-19, które zostaną omówione później. Stwierdzono, że szerokość
geogra�czna ma słabą korelację z przypadkiem i śmiertelnością (0,199 do 0,268 w tabeli 5), jednak na
podstawie analizy regresji, która zostanie omówiona później, szerokość geogra�czna była statystycznie
istotnym czynnikiem w przypadku i śmiertelności.

3.5.5 Korelacje wskaźników przypadków i zgonów ze wskaźnikiem jakości powietrza (AQI)

Stwierdzono, że AQI ma bardzo małą lub słabą korelację z przypadkami i śmiertelnością w analizie stanu i
hrabstwa dla USA. Dla stanów korelacje wahały się od 0,047 do 0,319 (tabele 4A-C), a na poziomie
hrabstwa korelacje wahały się od -0,212 do -0,072 (Tabela 5). W przypadku hrabstw Kalifornii jakość
powietrza była silnie skorelowana z przypadkami na milion i zgonami na milion (r = 0,512 i r = 0,557,
Tabela 6), a jakość powietrza była statystycznie istotnym czynnikiem 
dla przypadków na milion i zgonów na milion (odpowiednio p = 0,0016 i p = 0,0031, Tabela 7) Jakość
powietrza ma wpływ na choroby układu oddechowego. AQI waha się od 0-500, a powietrze jest uważane
za niezdrowe powyżej 100, bardzo niezdrowe od 201-300 i niebezpieczne przy 301-500. Średnie dane AQI
dla wszystkich stanów wynosiły od 21,2 do 51,2, co wskazuje na stosunkowo czyste powietrze, co może
być powodem, dla którego AQI nie pojawił się jako znaczący czynnik na poziomie stanu. Co więcej,



zastosowany AQI był średnią roczną, a nie danymi na żywo, a podczas blokad emisje z samochodów i
przemysłu zostały znacznie zmniejszone, co prawdopodobnie sprawiło, że rzeczywista jakość powietrza,
na którą ludzie byli narażeni, była lepsza niż wykorzystane dane AQI.

3.6 Analiza wielowymiarowa pokazuje, że gęstość zaludnienia, szerokość geogra�czna, wskaźnik mmW są
statystycznie istotnymi czynnikami w przypadku i śmiertelności

Zgodnie z wielokrotną regresją liniową, na poziomie stanowym, gęstość zaludnienia i wskaźnik mmW były
statystycznie istotnymi czynnikami przyczyniającymi się do wskaźników przypadków i zgonów;
stwierdzono, że urbanizacja nie jest statystycznie istotnym czynnikiem w porównaniu z gęstością
zaludnienia i wskaźnikiem mmW. Na poziomie hrabstwa gęstość zaludnienia, wskaźnik mmW i szerokość
geogra�czna były statystycznie istotnymi czynnikami przyczyniającymi się do wskaźników przypadków i
zgonów. W przypadku hrabstw Kalifornii tylko indeks AQI i mmW były statystycznie istotnymi czynnikami
przyczyniającymi się (str<0,01) do przypadków i zgonów. W przypadku przypadków i zgonów wartości p
dla gęstości zaludnienia wynosiły od 1,02E-13 do 0,0064 dla stanów i powiatów mmW; wartości p dla
indeksu mmW wahały się od 5,00E-06 do 0,026 dla stanów mmW, hrabstw i hrabstw Kalifornii; wartości p
dla szerokości geogra�cznej były 0,014 i 0,045 dla hrabstw mmW; wartości p dla AQI były 0,0016 i 0,0031
dla hrabstw Kalifornii (tabela 7). Wszystkie równania regresji i wartości p dla gęstości, indeksu mmW, AQI,
szerokości geogra�cznej podano w tabeli 7.

Analiza wielowymiarowa wykorzystująca wielokrotną regresję liniową wykazała, że wyższa średnia gęstość
zaludnienia w stanach i hrabstwach mmW nie jest główną przyczyną ich wyższych przypadków i
śmiertelności, że wskaźnik mmW ma co najmniej tak duży wpływ, jak wyższa gęstość. Na poziomie
stanowym wkład wskaźnika mmW jest mniej więcej taki sam jak w wyższej gęstości, ale na poziomie
hrabstwa wkład wskaźnika mmW jest co najmniej trzy razy wyższy niż udział gęstości (tabela 8).

Równanie regresji dla przypadków stanu / miliona (Tabela 7) jest następujące: Przypadki / milion = 1418 +
gęstość stanu 32,54 + indeks 7100 mmW, z skorygowanym R2 0,732 , co oznacza, że 73,2% zmienności
przypadków / milion jest wyjaśnione przez gęstość zaludnienia stanu i wskaźnik mmW, a skorygowany R2
mierzy, jak blisko dane są dopasowanej linii regresji. Zarówno gęstość zaludnienia stanu, jak i wskaźnik
mmW są statystycznie istotnymi czynnikami przyczyniającymi się do przypadków / miliona (p < 0,01 dla
obu, Tabela 7), a równanie regresji jest statystycznie istotne z wartością p = 1,35E-14, która jest znacznie
mniejsza niż p < 0,01 (Tabela 7). Wzrost gęstości zaludnienia stanu między średnim stanem mmW a
średnim stanem nie-mmW wynosi 91,7-50,2 = 41,5 (Tabela 3). Tak więc wkład w średni przypadek / milion
dla stanów mmW z wyższej średniej gęstości zaludnienia = 32,54 * 41,5 = 1350 (Tabela 8). Wzrost
wskaźnika mmW pomiędzy średnim stanem mmW a średnim stanem nie mmW wynosi = 0,207 – 0 =
0,207 (Tabela 3). Tak więc wkład w średnią liczba przypadków / milion dla stanów mmW z jego wskaźnika
ekspozycji mmW = 7100 * 0,207 = 1470 (Tabela 8). W związku z tym udział ekspozycji na mmW w średniej
liczbie przypadków/mln dla państw mmW jest prawie taki sam, ale nieco wyższy niż w przypadku wyższej
gęstości zaludnienia (1470 vs 1350 z 5776 rzeczywistych przypadków/milion (tabela 8). Tak więc wyższa
średnia liczba przypadków / milion dla stanów mmW wynika z wyższej średniej gęstości zaludnienia ORAZ
narażenia na mmW tych stanów, przy czym wkład z każdego z nich jest mniej więcej taki sam.

Równania regresji przewidują również, jaki byłby przypadek i śmiertelność, gdyby nie było ekspozycji
mmW. Na przykład średnia liczba przypadków/milion stanów mmW wynosi 5776 przypadków/milion;
jednakże, gdyby w tych stanach nie było mmW, to samo równanie regresji przewiduje, że średnia liczba
przypadków/milion byłaby o 24% niższa, przy 4403 przypadkach/milion (Tabela 8).  



Dla wszystkich przypadków i śmiertelności dla stanów, hrabstw i Kalifornii, wkład z wyższej gęstości
zaludnienia i ekspozycji mmW stanów i hrabstw mmW podano w Tabeli 8, a także przewidywany
przypadek i śmiertelność, gdyby nie było ekspozycji na mmW.

Tabela 7. Równania regresji dla danych skumulowanych do 31 maja 2020 r. Istotność statystyczną
wskazują * (p < 0,05) i ** (p < 0,01).

Tabela 8. Przewidywane wartości i wkłady z indeksu mmW i wyższej średniej gęstości dla stanu lub
hrabstwa mmW dla danych skumulowanych do 31 maja 2020 r.



Rysunek 6 pokazuje, że współczynnik ekspozycji mmW jest lepiej skorelowany niż gęstość zaludnienia z
przypadkiem i śmiertelnością, co widać również w wyższym R2 dla współczynnika ekspozycji mmW. Dla
przypadków / milion R2 wynosił 0,501 dla ekspozycji mmW jako predyktor w porównaniu do R2 0,363 dla
gęstości zaludnienia, a dla zgonów / milion, R2 wynosił 0,632 dla ekspozycji mmW jako predyktor w
porównaniu do R2 wynoszącego 0,526 dla gęstości zaludnienia.

These R2 for COVID-19 case and death rate regressions as a function of mmW exposure, population
density, and latitude are better than those found by others. In New York a positive correlation between
COVID-19 cases per million and population density was R2 = 0.17, p < 0.01, and between cases per million
and public transportation commute ratios, R2 = 0.25, p < 0.01 [17].

4. Discussion

The world changed in March 2020 after the WHO classi�ed COVID-19 as a pandemic and as countries
closed their borders and initiated social distancing. Admittance to hospital intensive care units (ICU)
reached an all-time high in some places and elderly patients were moved to nursing homes, where
residents and sta� quickly developed fatal symptoms of COVID-19. 
Ventilators, commonly used for respiratory ailments, were not as e�ective as expected and doctors
around the world were sharing their concerns about treatment protocols that were not working. Atypical
cardiovascular complications were also being reported, including blood clots, hypoxia, arrhythmia, lower
hemoglobin levels and strokes even in younger patients [18-19].



Figure 6. Regression plot for 53 counties with 5G mmW technology for COVID-19 attributed cases/million
and deaths/million as a function of population density (A & B) and as a function of 5G mmW exposure (C
& D) through May 31, 2020.

COVID-19 was clearly di�erent than previous viral respiratory illnesses, and one theory was pro�ered
that COVID-19 may be associated with the rollout of 5G mmW technology, which had occurred just prior
to the �rst cases of COVID-19 in China [20].

Our results show a statistically signi�cant increase between the COVID-19 attributed cases and deaths in
states and counties in the U.S. with vs. without 5G mmW technology. States with 5G mmW technology
had excess cases and excess deaths per million when compared to states without this technology, which
was the case for three di�erent dates: April 22, May 15 and May 30. When we examined U.S. counties, to
determine how robust this relationship was, we got the same trend.

Multiple linear regression and Pearson’s correlation coe�cients have shown that the mmW index was
statistically signi�cant to the case and death rates in the analyses for states, counties, and California
counties, i.e., in all three analyses, while population density was statistically signi�cant for two of the
analyses, and air quality index and latitude were statistically signi�cant for only one of the analyses.

4.1 COVID-19 Anomalies and Wireless Radiation

Istnieją pewne unikalne anomalie w COVID-19, które odróżniają go od innych infekcji wirusowych.
Anomalie te to liczne skrzepy krwi, które tworzą się w narządach i naczyniach krwionośnych, ciężkie stany
zapalne, niedotlenienie i hipoksemia oraz zmiany skórne nawet u osób, które mają negatywny wynik
testu na SARS-CoV-2 (co sugeruje, że ich objawy mogą być spowodowane czymś innym niż SARS-CoV-2)
oraz objawy utrzymujące się przez miesiące po początkowym początku infekcji, które przypominają



objawy choroby mikrofalowej. Interesującą rzeczą w tych anomaliach jest to, że ekspozycja na FALE
radiowe może zaostrzyć je wszystkie.  
Niektórzy pacjenci z COVID-19 zgłaszają, że chorują od wielu miesięcy, pomimo negatywnego wyniku
testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, z licznymi objawami choroby mikrofalowej. Choroba mikrofalowa,
którą Światowa Organizacja Zdrowia określa jako idiopatyczną nietolerancję środowiskową przypisywaną
polom elektromagnetycznym (IEI-EMF), jest terminem medycznym określanym zespół objawów
wynikających z przewlekłej ekspozycji na promieniowanie niejonizujące. Jest również określany jako
wrażliwość elektromagnetyczna zgodnie z amerykańską ustawą o niepełnosprawności (ADA) lub
elektrowrażliwością (EHS) w niektórych badaniach naukowych. Jednak choroba elektromagnetyczna (EMI)
jest być może bardziej odpowiednim terminem, ponieważ ekspozycja na PEM może potencjalnie wpływać
na wszystkich ludzi, a nie tylko na tych, którzy są bardzo wrażliwi na to promieniowanie. Większość
objawów, które ci pacjenci z COVID-19 mają wspólnego z chorobą mikrofalową, to bóle głowy, zmęczenie,
trudności z koncentracją, problemy z pamięcią, bezsenność, nieprawidłowości sercowo-naczyniowe, takie
jak kołatanie serca i tachykardia, szumy uszne, lęk, depresja i zmiany skórne zgodnie z raportem z
badania COVID-19 przeprowadzonym przez Indiana University School of Medicine [21]. Co najmniej 24 z
długich objawów COVID zgłoszonych w badaniu są również objawami choroby mikrofalowej, znanej
również jako EHS [22] (ryc. 7).

Promieniowanie bezprzewodowe jest substancją toksyczną, która degraduje układ odpornościowy, a "
[e]xposure do niezliczonych toksycznych substancji degraduje układ odpornościowy, którego dysfunkcja
jest następnie wykorzystywana przez SARS-CoV-2 do skutkowania COVID-19" [23]. Niedawne rosyjskie
badanie wykazało silną korelację między limitami narażenia danego kraju na promieniowanie RF i
zgonami z powodu COVID-19 na milion (r = 0,577) i zgonami na przypadki (r = 0,551) [24].

Ryc. 7. Częstość występowania objawów wspólnych zarówno dla COVID-19, jak i elektrowrażliwości (EHS).
Źródła: *[21], **[22]

4.2 Wspólne mechanizmy szkodliwości i synergiczne skutki między promieniowaniem RF a COVID-19.



Promieniowanie o częstotliwości radiowej (RFR) dzieli pewne mechanizmy szkodliwości z SARS-CoV-2,
które mogą działać synergistycznie z SARS-CoV-2 w celu promowania i przedłużania infekcji. Jak
wyjaśniono poniżej: (1) PEM upośledza układ odpornościowy, co przyczyniłoby się do tego, że większa
liczba osób zaraża się i umiera z powodu choroby [25-28]; (2) Wiadomo, że PEM zwiększa ilość wolnych
rodników i przyczynia się do stresu oksydacyjnego, co prowadzi do zwiększonego stanu zapalnego [29-
33]; (3) PEM wpływa na krew, serce i autonomiczny układ nerwowy, powodując pewną kombinację
niedotlenienia, tachykardii, arytmii, tworzenia rouleaux i współczulnej regulacji w górę [34-36]; (4) PEM
zakłóca mechanizmy naprawcze organizmu [37-39]; oraz (5) rosnąca populacja (od 1% do 10%) w krajach
rozwiniętych nie jest w stanie tolerować obecnych poziomów PEM [40–41], rozwijając objawy choroby
mikrofalowej podobne do tych zgłaszanych w przypadku długotrwałego COVID-19 (wykres 7).

Choroba mikrofalowa jest wywoływana przez naszą rosnącą ekspozycję na PEM emitowaną przez
telefony komórkowe i bezprzewodowe, stacje bazowe telefonów komórkowych, radar, anteny nadawcze,
Wi-Fi, Bluetooth, inteligentne liczniki, inteligentne urządzenia, inteligentne domy, inteligentne żarówki,
bezprzewodowe systemy bezpieczeństwa, bezprzewodowych asystentów osobistych, bezprzewodowe
nianie i bezprzewodowe urządzenia do noszenia, a teraz coraz więcej osób jest również narażonych na
5G mmW.

Większa ekspozycja na promieniowanie wynika z mniejszej odległości do ludzi i większej gęstości anten
dla 5G mmW. Potwierdza to propozycja FCC z grudnia 2019 r., aby czterokrotnie zwiększyć obecne limity
ekspozycji, aby pomieścić urządzenia i infrastrukturę 5G mmW. Obecny limit narażenia dla populacji
ogólnej wynoszący 1000 μW/cm2 uśredniony w okresie 30 minut jest wytyczną od 1996 r. zgodnie z FCC
47 CFR Ch. I § 1.1310, a FCC zaproponowała zwiększenie go do 4000 μW/cm2 na czas nieokreślony w
swoim zawiadomieniu FCC z 2019 r. o proponowanym stanowieniu przepisów 19-126 [9].  
5G mmW nie zostało przetestowane pod kątem ich długoterminowych skutków biologicznych i rosną
obawy ze strony środowisk naukowych i medycznych, że technologia ta może mieć niekorzystne
konsekwencje biologiczne. Badania sugerują, że mmW może przyczyniać się do uszkodzenia oka, arytmii,
oporności na antybiotyki wśród bakterii, działania teratogennego w drosophila i upośledzenia odporności
u myszy [42]. Mimo że mmW są wchłaniane głównie przez skórę, ogólnoustrojowa sygnalizacja w skórze z
mmW może powodować �zjologiczne działanie na układ nerwowy, sercowo-naczyniowy i odpornościowy
za pośrednictwem mechanizmów neuroendokrynnych [42]. Kompendium 3800 badań wykazujących
niezliczone szkodliwe skutki biologiczne PEM na poziomach nietermicznych (i poniżej limitów narażenia
FCC) jest zawarte w Raporcie BioInitiative z 2012 r. [43].

4.3 Wireless Radiation a�ects the Immune System, increases Oxidative Stress and In�ammation

There is a common presumption that mmW are safer than the lower frequencies used in 4G and
previous generations of wireless communications because mmW are mostly absorbed in the skin.
However, biological responses to mmW irradiation can be initiated within the skin, and the subsequent
systemic signaling in the skin can result in physiological e�ects on the nervous system, heart, and
immune system [44]. The cities with 5G mmW would have the most varied and highest potential RF
exposure levels because 5G mmW requires the use of multiple small cells in close proximity to users and
all three bands of frequencies for 5G, in addition to radiation from previous generations of wireless
communications..

Additionally, severe in�ammation has been reported in COVID-19 cases, and oxidative stress is a cause of
in�ammation [45]. There are many studies showing that wireless radiation causes oxidative stress and
generates free radicals [29-33, 46-48]. A review by an expert committee appointed by the Swiss
government found that RF-EMF increased oxidative stress which can lead to changes in oxidative balance,



and that those with pre-existing conditions (immune de�ciencies or diseases such as diabetes and
neurodegenerative diseases) that compromise the body’s defense mechanisms (including antioxidative
protection) can experience more severe health e�ects from EMF exposure; also, young and elderly
individuals can react less e�ciently to oxidative stress induced by EMF [49]. So chronic RF exposure
creates oxidative stress and oxidative stress leads to in�ammation. RF exposure has also been shown to
directly increase in�ammation by the production of pro-in�ammatory cytokines that cause the immune
system to overreact [50].

There are many studies showing the e�ect of wireless radiation on the immune system [27, 43]. A 2013
review found that wireless radiation has a stimulating e�ect on the immune system initially with short-
term exposure, and an immunosuppressive e�ect with chronic exposure [26]. Cell phone radiation
exposure for 1 hour per day for 30 days compromised the immune system of rats, resulting in a
signi�cant decrease in immunoglobulin levels, total leukocyte, lymphocyte, eosinophil and basophil
counts; and a signi�cant increase in neutrophil and monocyte counts [51]. Shielding from EMFs was
found to signi�cantly improve immune function and decrease in�ammation in humans; lymphocyte NK
(natural killer) cell activity increased by 30% after EMF exposure was reduced for two months [52]. In
2015, a signi�cant discovery was made that the brain was directly connected to the immune system by
lymphatic vessels [53], which would mean that the immune system can be a�ected directly by the brain
and environmental in�uences that a�ect the brain, such as wireless radiation. A U.S. government study
under the National Institute of Health found that cell phone radiation can a�ect the brain by increasing
glucose metabolism in the brain [54] .

4.4 Wireless a�ects Vitamin D and Vitamin D Receptor

Witamina D jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Niski poziom
witaminy D wiąże się z najcięższymi objawami COVID-19. Pacjenci z niskim poziomem witaminy D są
dwukrotnie bardziej narażeni na poważne powikłania COVID-19 [55]. Inne badanie wykazało, że 85%
ciężkich pacjentów z COVID-19 miało niedobór witaminy D, a 100% pacjentów OIOM w wieku poniżej 75
lat miało niedobór witaminy D [56]. Śmiertelność COVID-19 była najwyższa w krajach europejskich o
najwyższej częstości występowania ciężkiego niedoboru witaminy D, a suplementacja witaminą D może
zmniejszyć śmiertelność z powodu COVID-19 [16].

Niedobór witaminy D może wynikać ze stanu zapalnego spowodowanego przewlekłą ekspozycją na
promieniowanie bezprzewodowe [40]. Stwierdzono również, że suplementacja witaminą D odwraca
negatywny wpływ promieniowania telefonu komórkowego na układ odpornościowy szczurów [41].
Promieniowanie bezprzewodowe obniża również aktywność receptora witaminy D (VDR) poprzez zmianę
kształtu VDR, upośledzając w ten sposób aktywność VDR i jego zdolność do wiązania się z witaminą D
[28]. Jest to ważne, ponieważ gdy limfocyt T jest wystawiony na działanie obcego patogenu, rozszerza VDR
w poszukiwaniu witaminy D, a jeśli nie ma wystarczającej ilości witaminy D, limfocyty T nie aktywują się,
aby zniszczyć atakujące patogeny [57].

4.5 Promieniowanie bezprzewodowe wyczerpuje glutation, który redukuje witaminę D i sprzyja infekcji

Istnieją dowody na to, że niska endogenna produkcja glutationu doprowadziła do powikłań w COVID-19 i
że niski poziom glutationu obniża poziom witaminy D [58]. Stwierdzono również, że witamina D koreluje
pozytywnie z poziomem glutationu u pacjentów z cukrzycą typu II [59], którzy mają zwiększone ryzyko
powikłań COVID-19. Leczenie glutationem pacjentów z zapaleniem płuc COVID-19 skutecznie zapobiegło
burzy cytokinowej u pacjentów z COVID-19 [60]. Kilka badań wykazało zmniejszoną produkcję glutationu
w przypadku ekspozycji na promieniowanie bezprzewodowe. Stwierdzono, że glutation znajduje się na



statystycznie istotnych niższych poziomach u osób mieszkających w pobliżu wieży komórkowej (w
odległości 80 m) narażonych na 100 razy wyższe promieniowanie RF w porównaniu do osób
mieszkających daleko od wieży komórkowej (300 m lub więcej) [37]. Inne badanie wykazało, że
pracownicy radarów w wojsku, którzy pracowali z radarem przez ponad 10 lat, mieli mniej niż 50%
poziomu glutationu u pracowników nieradarowych, a ten niższy poziom był statystycznie istotny [30].

4.6 Promieniowanie bezprzewodowe obniża pobór tlenu i uszkadza mitochondria

Ekspozycja na RF wpływa również na strukturę hemoglobiny, zmniejszając jej zdolność do wiązania się z
tlenem. Po zaledwie dwóch godzinach ekspozycji na promieniowanie telefonu komórkowego struktura
ludzkiej hemoglobiny zmieniła się, zmniejszając jej powinowactwo do wiązania się z tlenem w płucach
między 11-12% [34], co zmniejsza ilość tlenu, który byłby przenoszony z płuc do tkanek organizmu,
przyczyniając się do niedotlenienia. Jest to ważne, ponieważ zdolność SARS CoV-2 do infekowania
komórek jest zwiększona, gdy poziom tlenu we krwi spada. Sekwencja "rozszczepienia furiny" w wirusie
aktywuje zwiększony atak receptora ACE2 i inwazję komórkową w środowiskach o niskiej zawartości tlenu
[61]. Promieniowanie RF wpływa również na łańcuch transportu elektronów w mitochondriach.
Mitochondria dostarczają energię w komórkach i zużywają większość tlenu w komórce. Ekspozycja na fale
radiowe prowadzi do dysfunkcji mitochondriów, co prowadzi do obniżenia zużycia tlenu w komórce i
mniejszej produkcji energii, co spowodowałoby zmęczenie. Bezprzewodowe źródła EMF powodujące
rozległy wyciek elektronów z mitochondrialnego łańcucha transportu elektronów zostały przypisane jako
główna przyczyna uszkodzenia EMF w ludzkich komórkach rozrodczych, a bezprzewodowa ekspozycja na
EMF zwiększyła produkcję reaktywnych form tlenu (ROS) przez mitochondria [32].

4.7 Promieniowanie bezprzewodowe wspomaga krzepnięcie krwi

Witamina D ma również działanie przeciwzakrzepowe, a niski poziom witaminy D wykazano, że zwiększa
ryzyko zakrzepów krwi żylnej [62].

Tworzenie się skrzepów krwi prowadzących do udarów i innych powikłań zgłaszano w przypadkach
COVID-19 u osób młodych i w średnim wieku bez czynników ryzyka krzepnięcia. U dzieci stan związany z
COVID-19 znany jako wieloukładowy zespół zapalny u dzieci (MIS-C) z objawami, w tym "toskami COVID",
obejmuje zapalenie naczyń krwionośnych i tworzenie się skrzepów krwi.

Ekspozycja na FALE radiowe może powodować zlepianie się i sklejanie czerwonych krwinek, znane jako
tworzenie rouleaux [35-36] (ryc. 8). Już w 1978 roku stwierdzono, że wpływ mmW na krew powoduje
"tendencję do hiperkoagulacji" przy ekspozycji 1000 μW/cm2 lub mniejszej [63]; 1000 μW/ cm2 przez 30
minut to aktualny limit ekspozycji na mmW dla społeczeństwa w USA Stwierdzono, że pola
elektromagnetyczne zwiększają ryzyko powstawania skrzepów krwi [64]. Inne badania wykazały również
zmiany lepkości krwi i tworzenie rouleaux z częstotliwościami 2 kHz [65]. Częstotliwości w zakresie 0-3
kHz występują w komunikacji bezprzewodowej w postaci pulsacji i modulacji, a istnieją znaczące dowody
na to, że biologiczne skutki komunikacji bezprzewodowej są spowodowane tymi polami elektrycznymi;
ponadto zastosowanie pulsacyjnych pól elektromagnetycznych (PEMF) przez krótki czas ma działanie
terapeutyczne [44], takie jak stymulacja wzrostu kości [66]. Właściwa modulacja w pulsacyjnej terapii
polem elektrostatycznym może zmniejszyć powstawanie rouleaux [67]. Pola elektromagnetyczne są
stosowane od ponad stu lat terapeutycznie, a urządzenia PEMF, zatwierdzone przez FDA, były stosowane
u zwierząt i ludzi w celu zmniejszenia stanu zapalnego, zwiększenia krążenia i zmniejszenia bólu [68].
Fakt, że promieniowanie RF na poziomach nietermicznych jest stosowane w terapii medycznej oznacza,
że istnieją biologiczne skutki promieniowania RF na poziomach nietermicznych. Ponadto mmW są
stosowane w terapii medycznej, w tym w terapii nowotworów. Przy poziomach gęstości mocy znacznie



przekraczających dopuszczalne poziomy FCC dla komunikacji bezprzewodowej 1000 μW / cm2, mmW
zostały wykorzystane do stymulowania aktywności komórek odpornościowych tłumionej przez leki
przeciwnowotworowe [69-70]. Przewlekła ekspozycja na promieniowanie RF w dopuszczalnych
poziomach FCC zaburza funkcje immunologiczne poprzez stymulację różnych reakcji alergicznych i
zapalnych; na przykład RFR zwiększa liczbę komórek tucznych w skórze, morfologicznie zmienia komórki
odpornościowe i zakłóca procesy naprawy tkanek [25]. Przeciwzapalne działanie mmW, osiągane tylko
przy określonych częstotliwościach modulacji dla niektórych częstotliwości nośnych mmW, zostało
również wykorzystane terapeutycznie; ale bez prawidłowej częstotliwości modulacji niektóre
częstotliwości nośne mmW były "nieskuteczne" [71]. Dlatego nie tylko częstotliwość nośna mmW, ale
także jej połączenie z częstotliwościami pulsacji i modulacji determinuje efekty biologiczne. Terapia
medyczna wykorzystująca promieniowanie RF i mmW jest osiągana tylko w kontrolowanych warunkach, z
określonymi częstotliwościami nośnymi i pulsacyjnymi oraz modulacyjnymi przy określonych gęstościach
mocy w określonym i stosunkowo krótkim okresie czasu. Promieniowanie RF, na które jesteśmy narażeni
z komunikacji bezprzewodowej, jest stałe i losowe, o różnych gęstościach mocy, warstwowe z wieloma
częstotliwościami z różnych źródeł, które wykorzystują częstotliwości pulsacji i modulacji potrzebne do
umożliwienia komunikacji bezprzewodowej bez uwzględnienia efektów biologicznych. W związku z tym
medyczne mmW i telekomunikacyjne mmW mają bardzo różne skutki biologiczne ze względu na różne
parametry narażenia.

Figure 8. In A., red blood cells are not aggregated prior to RF radiation exposure. In B., blood cells from
the same patient after 10 minutes of exposure to 2.45 GHz Wi-Fi aggregate and exhibit rouleaux e�ect.

4.8 Both Wireless Radiation and SARS-CoV-2 interfere with Calcium Channels in the Cell Membrane

Cell membranes are considered the major target for the interaction between mmW and biological
systems, and the waves may alter structural and functional properties of membranes [72]. The cell
membrane becomes more permeable from RF exposure from cell phones due to changes in the
phospholipid composition at exposure levels well under the current FCC exposure limit. This increased
cell membrane permeability altered the expression of 178 genes signi�cantly (p < 0.05), a�ecting
processes such as DNA replication and repair, cell signalling and calcium signalling, nervous system
function, immune system response, lipid metabolism, and carcinogenesis [38]. Voltage gated calcium
channels (VGCC’s) located in cell membranes control intracellular calcium ion (Ca2+) concentrations, and
exposure to electromagnetic �elds has been shown to increase intracellular Ca2+ concentration in
human lymphocyte cells between approximately 25–50%, and this higher intracellular Ca2+
concentration in human lymphocyte cells increases allergic reactions [73]. Increasing intracellular Ca2+
concentrations have a myriad of health e�ects, from headaches to cancer in humans [66]. A related virus,



porcine deltacoronavirus, attacks host cells by opening their voltage gated calcium channels (VGCCs) in
the cell membrane, which increases the calcium ion (Ca2+) concentration inside host cells which
increases virus replication. Reducing the intracellular calcium by blocking VGCC's reduced the infection
[74]. Anti-viral medications work by inhibiting VGCC activation to reduce intracellular Ca2+ to inhibit the
viral replication [75]. 4.9 Both Wireless Radiation and SARS-CoV-2 interfere with Cell Signalling via
p38/MAPK and mTOR Pathways SARS-CoV-2 takes over a human host cell by interfering with
phosphorylation cell signalling and altering the phosphorylation of 40 human proteins and 49 kinase
enzymes, involving the p38/MAPK and mTOR pathways among others. This takeover of the human host
cells by the virus prevents the host cell from replicating and provides a stable environment for viral
replication [76]. Signals from wireless communications have also been found to interfere with cell
signalling and phosphorylation in the p38/MAPK and mTOR pathways, which were associated with an
increased permeability in cell membranes due to changes in its phospholipid composition following
exposure to radiofrequency radiation [38]. There have been many studies on the interaction of EMFs with
cell signalling systems; interference with cell signalling and phosphorylation was reported in an earlier
study that found that pulsed EMFs rapidly activates the mTOR signalling pathway [77]. 
For all the above reasons, environmental exposure to 5G mmW can increase cases and severity of COVID-
19.

5. Conclusion

Chociaż 5G nie spowodowało COVID-19, analiza statystyczna wykazała, że ekspozycja na 5G mmW (która
jest obecna w połączeniu z 1G-4G i innymi źródłami PEM, takimi jak Wi-Fi) jest statystycznie istotnym
czynnikiem związanym z wyższym przypadkiem COVID-19 i śmiertelnością w USA. Wyższa gęstość
zaludnienia w stanach lub hrabstwach 5G mmW jest kolejnym statystycznie istotnym czynnikiem, ale nie
do końca odpowiada za wyższe wskaźniki przypadków i zgonów w tych stanach i hrabstwach. Gęstość
zaludnienia jest wskaźnikiem nie tylko kontaktu międzyludzkiego, ale także narażenia na promieniowanie
bezprzewodowe od sąsiadów. Stwierdzono również, że szerokość geogra�czna jest statystycznie istotnym
czynnikiem, który zwiększa liczbę przypadków i zgonów w hrabstwach 5G mmW. Jakość powietrza nie
została uznana za statystycznie istotny czynnik w przypadku i śmiertelności, z wyjątkiem hrabstw
Kalifornii. Wyższe wskaźniki przypadków i zgonów w przeciętnym stanie lub hrabstwie mmW w
porównaniu do średniego stanu lub hrabstwa bez mmW były statystycznie istotne dla wielu dat (22
kwietnia, 15 maja, 31 maja 2020 r.) oraz dla różnych pomiarów (zgony / milion, zgony / testy, przypadki /
milion, przypadki / test). Wielokrotna regresja liniowa wykazała, że na poziomie stanowym mmW i wyższa
gęstość zaludnienia przyczyniły się prawie w równym stopniu do wzrostu liczby przypadków i zgonów w
stanach mmW. Równania regresji przewidywały, że jeśli stany mmW nie będą miały mmW, średnia liczba
przypadków na milion dla stanów mmW zostanie zmniejszona o 24%, a liczba zgonów na milion zostanie
zmniejszona o 30%. Na poziomie hrabstwa ekspozycja na mmW przyczyniła się trzy razy bardziej niż
wyższa gęstość zaludnienia do zwiększonej liczby przypadków i zgonów w hrabstwach mmW. Równania
regresji przewidywały, że jeśli hrabstwa mmW nie będą miały ekspozycji na mmW, liczba przypadków na
milion dla hrabstw mmW zostanie zmniejszona o 39%, a liczba zgonów na milion zostanie zmniejszona o
54%. W przypadku hrabstw Kalifornii mmW i AQI były statystycznie istotnymi czynnikami przyczyniającymi
się do przypadków i śmiertelności, podczas gdy gęstość zaludnienia nie była. Równania regresji
przewidywały, że jeśli hrabstwa mmW nie będą miały mmW, liczba przypadków na milion zostanie
zmniejszona o 46%, a liczba zgonów na milion zostanie zmniejszona o 57%. Nietrudno dostrzec, w jaki
sposób promieniowanie o częstotliwości radiowej może zwiększyć liczbę przypadków i zgonów, gdy
promieniowanie bezprzewodowe i SARS-CoV-2 mają wspólne mechanizmy szkodliwości dla komórek
ludzkich i zwierzęcych, a ekspozycja na promieniowanie bezprzewodowe wytwarza warunki, które
zwiększają podatność na SARS-CoV-2. Oba zakłócają sygnalizację komórkową za pośrednictwem szlaków
fosforylacji, zwiększają wewnątrzkomórkowe stężenia jonów wapnia poprzez aktywację VGCC i zakłócają
działanie błon komórkowych. Promieniowanie o częstotliwości radiowej negatywnie wpływa na układ
odpornościowy, zmniejsza dostępność tlenu do komórek krwi i tkanek, zwiększa stres oksydacyjny i stan



zapalny oraz zmniejsza poziom glutationu i dostępność witaminy D, z których wszystkie wspomagają
infekcję wirusową. W tej analizie porównaliśmy obszary 5G mmW z tymi, które mają PEM, ale nie mają
jeszcze aktywowanej technologii mmW. To tak, jakby porównywać palaczy do osób narażonych na bierne
palenie. W związku z tym różnica między przypadkiem COVID-19 a śmiertelnością może być znacznie
wyższa, jeśli porównamy obszary z technologią 5G mmW z obszarami o niewielkiej lub żadnej ekspozycji
na PEM, co jest prawie niemożliwe, ponieważ niewiele z tych obszarów pozostaje w USA. Wdrożenie
mmW 5G zostało przeprowadzone bez żadnych testów w celu oceny jego bezpieczeństwa, osobno lub w
połączeniu z już obecnymi częstotliwościami RF, takimi jak 1G-4G i Wi-Fi. W rzeczywistości nie
przeprowadzono żadnych długoterminowych testów bezpieczeństwa żadnej technologii bezprzewodowej
przed wprowadzeniem jej na rynek. Rządowe domniemanie bezpieczeństwa wszystkich technologii
bezprzewodowych polega na tym, że szkodliwe skutki mogą wystąpić tylko na poziomie termicznym i że
skutki na poziomach nietermii nie istnieją, tj. tak długo, jak urządzenia bezprzewodowe i infrastruktura
nie emitują wystarczającej ilości energii do ogrzewania tkanek, nie ma się czym martwić. Jednak tysiące
badań wykazały szkodliwe skutki biologiczne na poziomach nietermicznych, a urządzenia medyczne
wykorzystujące nietermiczne poziomy promieniowania o częstotliwości radiowej były stosowane
terapeutycznie od dziesięcioleci, co jest konkretnym dowodem korzystnych i niekorzystnych skutków
biologicznych na nietermicznych poziomach promieniowania niejonizującego. Obecnie mmW zostały
wdrożone dla 5G w około 50 miastach USA, ale kiedy 5G zostanie w pełni wdrożone, mmW będzie
wszędzie. Ponad 400 naukowców i lekarzy podpisało apel 5G [78] z prośbą o moratorium na wdrożenie
5G. Wszelkie korzyści ekonomiczne z 5G prawdopodobnie zostaną przeważone przez ryzyko szkody dla
zdrowia miliardów ludzi na całym świecie.
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