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Радиационна безопасност на 5G 

Wi-Fi: Успокояващ или руска 

Рулетка? 

 

За редактора: Предстоящото внедряване на Wi-Fi от 5 поколение (5G) в мобилните телефони, 

разширяващо настоящата технология от четвърто поколение (4G) с цел превръщането на 

глобалната взаимосвързаност между устройствата в реалност, беше обявено като значително 

подобрение на скоростта на предаване в сравнение с текущото  безжично предаване (1). 

 

По-малко  проучени са потенциалните последици, свързани с тази нужда от скорост:  

а именно значителното увеличение на излагането на живите същества на високочестотни 

електромагнитни полета в диапазона от 1900-2100 MHz при 4G, и при приблизително изчислен 

среден честотен диапазон от 3500 MHz при от 5G (2). 

 

Докато проучванията на човешки лимфоцити не показват влияние на краткосрочната (30-

минутна) 900 MHz експозиция върху целостта на ДНК, то проучванията върху животни показват, 

че дългосрочната експозиция на 900-1800 MHz чрез излъчване на мобилен телефон от второ 

поколение (48 мин. на ден за 30-180 дни) предизвиква увреждане на хипокампа. Всъщност, 

неотдавнашно изследване на човешки невробластоми клетки показа повишена чувствителност 

към оксидативен стрес дори след 1800 MHz експозиция само за 10 минути, като едновременно 

с това се увеличават нивата на реактивния кислород при 30- и 60-минутна експозиция (3-5) 

 

Поради опасенията за безопасност от удвояването на дозата от тези нива, свързани с 

приемането на 5G, световният консорциум от лекари и учени от повече от 35 държави 

препоръча мораториум върху 5G, до  по-нататъшно разследване на безопасността (1). 

 

Каква е ролята на медицинската общност (особено радиационната онкология) на тази сцена? 

Трябва ли да мълчим, докато се фокусираме само върху оптимизиране на грижите за нашите 

непосредствени пациенти или имаме отговорността да използваме клиничните си познания за 

радиационна безопасност и ефикасност, за да помогнем за предотвратяване на 

корпоративната печалба да бъде основният фактор за приемливо излъчване на радиация от 

безжични мрежи? 
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Originaltext:  

 

The Radiation Safety of 5G  

Wi-Fi: Reassuring or Russian  

Roulette?  

 

To the Editor: The impending rollout of fifth-generation (5G) Wi-Fi in mobile phones, augmenting the 

current fourth-generation (4G) technology toward making global interconnectivity between devices a 

reality, has been touted as a significant improvement of speed compared to current and previous wire-

less signaling (1). Less well explored are the potential consequences associated with this need for 

speed: namely, the substantial increase in biologic exposure to radiofrequency electromagnetic fields 

from the 1900-2100 MHz associated with 4G to the 3500 MHz estimated median bandwidth of 5G (2). 

While studies of human lymphocytes have indicated no impact of short-term (30-minute) 900 MHz 

exposure on DNA integrity, animal studies have demonstrated that longterm exposure to 900-1800 

MHz via sec-ond-generation mobile phone radiation (48 min/d for 30-180 days) induces hippocampal 

damage. In fact, a recent investigation of human neuroblastoma cells revealed enhanced susceptibility 

to oxidative stress even after 1800 MHz exposure for only 10 minutes, with concomitantly increasing 

reactive oxygen species levels at 30- and 60-minute exposures (3-5). Due to safety concerns of the 

doubling of dosage from these levels associated with 5G adoption, a worldwide consortium of 

physicians and scientists from more than 35 countries has recommended a moratorium on 5G rollout 

pending further safety investi-gation (1).  

What is the role of the medical community (particularly radiation oncology) in this arena? Are we to 

remain silent while focusing only on optimizing care of our immediate patients, or do we have a 

respon-sibility to utilize our clinical knowledge of radiation safety and efficacy to aid in preventing 

corporate profit from being the primary determinant of acceptable radiation exposure from wireless 

networks?  
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