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Problémafelvetés, a dolgozat témájának bemutatása 

Az elektromágneses tereknek tulajdonított idiopátiás környezeti intolerancia (IEI-

EMF), vagy más néven elektromágneses hiperszenzitivitás, olyan több szervrendszert érintő, 

nem-specifikus tünet(ek)kel terhelt állapotot jelent, amely tünete(ke)t a személy működő 

elektromágneses eszközök közelében tapasztal, és az(oka)t az elektromos eszköz hatásának 

tulajdonítja (WHO, 2005). A jelenséget először skandináv országokban figyelték meg, ahol 

gyári munkások vizuális megjelenítő egységek által kiváltott bőrtünetekre panaszkodtak 

(Berg, 1988; Bergqvist, 1984). Később megjelent a főleg idegrendszeri tünetekkel 

jellemezhető általános szindróma képe (Levallois, 2002), és rohamosan nőtt az érintett 

országok és a tünetkiváltó expozíciós források száma. Európai felmérések alapján az IEI-EMF 

prevalenciája 4 – 20 % között mozog (Carlsson, Karlson, Ørbaek, Osterberg, & Ostergren, 

2005; Eltiti et al., 2007). A kellemetlen tünetek mellett az IEI-EMF nagyfokú distresszel járó 

állapot, súlyos esetekben csökkent munkaképességhez, munkahely elvesztéséhez vezet 

(Stenberg et al., 2002), és a társas kapcsolatok megszűnésével, szociális izolációval jár együtt, 

súlyosan akadályozva az egyént a normál életvitelében (Carlsson, Karlson, Ørbaek, 

Osterberg, & Ostergren, 2005). Az állapotra jellemző specifikus biomarker mintázatot nem 

sikerült kimutatni (Dahmen, Ghezel-Ahmadi, & Engel, 2009; De Luca et al., 2014), 

személyiségjellemzők tekintetében a korrelátumai között szerepel a negatív affektivitás 

(Hillert, Hedman, Söderman, & Arnetz, 1999), modernkori egészségféltés és 

szomatoszenzoros amplifikáció (Köteles et al., 2013; Szemerszky, Gubányi, Árvai, Dömötör, 

& Köteles, 2015), továbbá csökkent szomatikus és mentális jólléttel (Carlsson et al., 2005; 

Österberg et al., 2007), a komorbid pszichiátriai zavarok nagyobb kockázatával jár együtt 

(Frick et al., 2005; Landgrebe et al., 2008; Rubin et al., 2008). 

Az elektroszenzitivitás etiológiájával kapcsolatos elméletek két fő irányvonalat 

képviselnek: míg a toxikogén megközelítés szerint az IEI-EMF tüneteit az elektromágneses 

mezők által aktivált toxikodinamikai folyamatok idézik elő (Belpomme, Campagnac, & 

Irigaray, 2015), addig a pszichogén elméletet propagáló szerzők a tünetképzés jelenségét 

pszichológiai folyamatokkal (pl. nocebohatás, asszociatív tanulás, torzult figyelmi és 

attribúciós folyamatok) magyarázzák (Arnetz, 1997; Devriese et al., 2000; Rubin, Nieto-

Hernandez, & Wessely, 2010; van den Bergh, Winters, Devriese, & Diest, 2002). Számos 

kutató hangsúlyozza azonban, hogy a környezeti érzékenységek etiológiájának megértése és a 

páciensek kezelése a két megközelítés integrálását, valamint interdiszciplináris 

kutatócsoportok felállítását igényli (Brand et al., 2009; Huss et al., 2004). 
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A jelenséget leggyakrabban kettős-vak (vagy egyszeresen vak) provokációs 

laborvizsgálatokkal tanulmányozzák, amelyek során a résztvevőket véletlenszerű sorrendben, 

alacsony erősségű, valódi elektromágneses mezőnek, illetve ál-EMF-expozíciónak teszik ki, 

majd az expozíció detekciójának sikerességét, valamint a tünetek megjelenését vizsgálják 

(Rubin, Hillert, Nieto-Hernandez, van Rongen, & Oftedal, 2011; Rubin et al., 2010). A 

provokációs vizsgálatok döntő többsége arra az eredményre jutott, hogy az IEI-EMF 

személyek nem detektálják a kontroll személyeknél pontosabban az EMF-expozíciót, továbbá 

tüneteik az expozíció vélt, és nem pedig valós jelenlétéhez kapcsolódnak (Rubin, Das 

Munshi, & Wessely, 2005; Rubin et al., 2010). Ugyanakkor az eredmények értelmezését 

nehezíti, hogy a provokációs laborvizsgálatok számtalan módszertani hiányossággal bírnak 

(pl. nem megfelelően kiválasztott sugárzási kondíció, laboratóriumi környezet torzító hatása, 

ismeretlen a tünetmegjelenéshez szükséges expozíciós, és a tünetek elmúlásához szükséges 

regenerációs időtartam) (Rubin et al., 2010), és csak az expozíció akut hatásának vizsgálatát 

teszik lehetővé (Röösli, 2014). Továbbá ezen csoportátlagokkal dolgozó vizsgálatok nem 

veszik figyelembe az IEI-EMF azon jellegzetességét, amely szerint a különböző esetek 

mögött más és más, egyéni háttérfolyamatok állhatnak (Foster & Rubin, 2014). Mindezen 

szempontokat figyelembe véve a megszokott kvantitatív mérési módszereken túl igény 

mutatkozik az IEI-EMF etiológiájának kvalitatív vizsgálatára is. 

Az elektromágneses hiperszenzitivitás az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 

jelenlegi álláspontja szerint nem orvosi kategória, és mivel a tudományos vizsgálatok nem 

szolgáltak elégséges bizonyítékkal a tünetek és az expozíció közötti kauzális kapcsolatról, a 

jelenséget az idiopátiás környezeti intoleranciák kategóriába sorolták (WHO, 2004). 

Tekintve, hogy nincs valid diagnosztikus protokoll az IEI-EMF azonosítására, a vizsgálatok 

során egyedüli kritériumként a nem-specifikus tünetek EMF-expozíciónak való tulajdonítása 

szerepel (Baliatsas et al., 2012). Az egységes állapotdefiníció és azonosítási 

szempontrendszer hiánya nem csak a jelenséggel kapcsolatos kutatások eredményeinek 

szintézisét és értelmezését, de a páciensek azonosítását és kezelését is nagyban megnehezíti.  

Azzal együtt, hogy nincs egyértelmű, vagy meggyőző bizonyíték az IEI-EMF 

toxikológiai hátterének alátámasztására, kétségtelen tény, hogy az IEI-EMF-személyek 

tünetei és szenvedésük valós (Stenberg et al., 2002). Az etiológiai folyamatok mélyebb 

megértése segítséget nyújthat az e pácienscsoport számára megfelelő terápiás intervenciók 

kiválasztásához. 
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Célkitűzések és a vizsgálatok rövid bemutatása 

Empirikus munkám során általános célkitűzésem az elektromágneses tereknek 

tulajdonított idiopátiás környezeti intoleranciára jellemző pszichológiai faktorok vizsgálata 

volt. Kutatócsoportunkkal célul tűztük ki továbbá egy újszerű, interdiszciplináris vizsgálati 

módszer kidolgozását, amely kiküszöböli a laborvizsgálatokkal kapcsolatban gyakran 

megfogalmazott problémákat, és valós időben és életkörülmények között vizsgálja a 

tünetképzésben és azok fenntartásában vélhetően szerepet játszó környezeti, biológiai és 

pszichológiai folyamatokat. 

Egy nagy elemszámú (N = 675, 75,7 % nő, életkor: 34,52 ± 13,03 év), kérdőíves 

vizsgálat (1. vizsgálat) segítségével felmértük az IEI-EMF-hez kapcsolódó szociodemográfiai 

faktorokat és személyiségjellemzőket hazai mintán, majd két kísérletes vizsgálatot végeztünk, 

amelyek során a tünetképzésben és tünetattribúcióban szerepet játszó személyiségjellemzők és 

pszichológiai folyamatok laboratóriumi vizsgálata volt a célunk.  

Első kísérletes vizsgálatunk (2. vizsgálat) során ál-mágneses mező provokációs 

helyzetnek tettünk ki EMF-érzékeny (N = 36) és kontroll (N = 36) személyeket annak 

vizsgálatára, hogy magas észlelt kockázatú helyzetben a különböző testi fókuszhoz 

kapcsolódó konstruktumok és a negatív affektivitás hogyan járulnak hozzá az IEI-EMF 

jelenség diszpozicionális és helyzeti (tünetmegjelenés és állapotszorongás) aspektusaihoz.  

Második kísérletes vizsgálatunkban (3. vizsgálat) az attribúció folyamatának 

tanulmányozását tűztük ki célul, alapul Sachter és Singer (1962) klasszikus kísérletét vettük. 

Három intervenciós csoportot (nyugtató hatásúnak beállított placebo tabletta (N = 45), ál-

mágneses mező (N = 43), kontroll csoport (N = 44)) alkalmazva vizsgáltuk egészséges 

személyek tünetekkel és észlelt kognitív teljesítménycsökkenéssel kapcsolatos attribúcióit.  

A kísérletes vizsgálatokat fiziológiai mérésekkel (szívfrekvencia, szívfrekvencia-

variabilitás, illetve bőrkonduktancia) kísértük.  

Újszerű, multimodális vizsgálati eljárásunk kidolgozása három súlyos életminőség-

romlásról beszámoló vizsgálati személy felmérése során történt (4. vizsgálat). 

Esettanulmányaink keretében több héten keresztül párhuzamosan regisztráltuk a személyek 

elektromágneses expozíciónak való kitettségét, fiziológiai változásait (holter EKG-mérő) és 

szubjektív pszichológiai és állapotmutatóit (pl. tünetek, hangulat, észlelt EMF-expozíció, stb.; 

45-90 percenkénti naplózás) (’Ecological Momentary Assessment’; EMA vizsgálat). A mért 

változók adatsorait mindhárom esetünknél külön lineáris idősormodellekkel vizsgáltuk, annak 

érdekében, hogy a fiziológiai változók, a valós és észlelt EMF-expozíció, valamint a 

tünetészlelés közötti összefüggéseket meg tudjuk becsülni. Továbbá EMF-provokációs 
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laboratóriumi teszteket végeztünk, hogy a tünetek és expozíció közötti ok-okozati 

viszonyokat kontrollált laboratóriumi körülmények között is vizsgáljuk. A lehetséges 

prediszponáló-fenntartó személyiségjellemzők és attitűdök feltárása céljából klinikai 

szakpszichológus által felvett MMPI tesztet és feltáró interjút, valamint több pszichológiai 

mérőeszközt is alkalmaztunk. Az IEI-EMF ezen multimodális felmérése segítheti az etiológia 

feltárását, a tünetek kialakulásában és fennmaradásában szerepet játszó faktorok azonosítását 

és az egyéni terápiás intervenciók kiválasztását. A három súlyos elektroszenzitivitástól 

szenvedő személlyel végzett esettanulmányaink eredményeinek értelmezését a következőkben 

rendhagyó módon nem hipotézisek, hanem a célkitűzések mentén fogom értelmezni. 

Hipotézisek 

Vizsgálati hipotéziseink a következők voltak: 

I.   Feltételeztük, hogy hazai kérdőíves vizsgálatunk során megerősítést nyernek a 

megelőző szakirodalmi feltárás során megismert vizsgálati eredmények: az IEI-EMF 

állapot gyakoribb lesz a nők körében, és az IEI-EMF személyek magasabb pontszámot 

érnek el a tünetfelerősítésben (szomatoszenzoros amplifikáció, negatív affektivitás, 

szubjektív testi tünet skála) és tünetek attribúciójában (modernkori egészségféltés) 

vélhetően szerepet játszó személyiségjellemzőket mérő kérdőíveken. Hipotézisünk szerint 

az IEI-EMF állapot legerősebb előrejelzője a szomatoszenzoros amplifikáció és 

modernkori egészségféltés, amelyek hatása a negatív affektivitás kontrollálása után is 

fennmarad. 

II. Első kísérletes vizsgálatunk során feltételeztük, hogy (II.1.) az IEI-EMF személyek az 

egészségszorongás, szomatoszenzoros amplifikáció, testi tudatosság, negatív affektivitás és 

modernkori egészségféltés magasabb szintjét mutatják, valamint (II.2.) a mágneses mező 

vélt jelenlétekor a kontroll személyeknél nagyobb mértékű szorongásról és több tünetről 

számolnak be, amit a szívfrekvencia nagyobb mértékű a megnövekedése kísér. (II.3.) 

Hipotézisünk szerint az ál-mágneses mező expozíció során tapasztalt szorongás-, 

tünetszám- és szívfrekvencia-növekedést előrejelzik a vizsgált személyiségjellemzők. 

III. Második laboratóriumi vizsgálatunk során feltételeztük, hogy (III.1.) mindkét 

alkalmazott intervenció (ál-mágneses mező, nyugtató hatásúnak vélt placebo tabletta) az 

arousalszint és tünetszám megnövekedéséhez vezet, és (III.2.) a résztvevők a vigilancia 

feladatban nyújtott észlelt teljesítménycsökkenésüket, továbbá a jelentkező tüneteik egy 

részét is ezen kísérleti intervenciók hatásának fogják tulajdonítani. Feltételeztük továbbá, 

hogy (III.3.) a két intervenció által generált észlelt negatív hatás hasonló mértékű lesz, és 
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(III.4.) az attribúciós tendencia és a vizsgált személyiségjellemzők között pozitív 

kapcsolatot találunk. 

Módszerek 

Felhasznált kérdőívek 

Észlelt stressz kérdőív (Perceived Stress Scale, PSS, Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 

1983) (1. vizsgálat) 

WHO jóllét kérdőív (WHO well-being, WHO-5, Bech, Gudex, & Johansen, 1996) (1. 

vizsgálat) 

Szomatoszenzoros Amplifikáció Skála (Somatosensory Amplification Scale, SSAS, 

Barsky, Wyshak, & Klerman, 1990) (1., 2., 3., 4. vizsgálat) 

Szubjektív testi tünetek kérdőív (Patient Health Questionnaire Somatic Symptom 

Severity Scale, PHQ-15, Kroenke, Spitzer, & Williams, 2002) (1., 4. vizsgálat) 

Pozitív és Negatív Affektivitás Skála rövidített változatának (Positive and Negative 

Affectivity Schedule, short, PANAS-s, Watson, Clark, & Tellegen, 1988) Negatív 

Affektivitás skálája (1., 2. vizsgálat) 

Modernkori egészségféltés (Modern Health Worries, MHW, Petrie et al., 2001) (1., 2. 3., 

4. vizsgálat) 

Rövid Egészségszorongás Kérdőív (short Health Anxiety Inventory, SHAI, Salkovskis, 

Rimes, Warwick, & Clark, 2002) (2., 3., 4. vizsgálat) 

Testi Abszorpció Skála (Somatic Absorption Scale, SAS, Köteles, Simor, & Tolnai, 

2012) (2. vizsgálat) 

Állapotszorongás Leltár (State Anxiety Inventory, STAI-S; Spielberger, Gorsuch, & 

Lushene, 1970) (2. vizsgálat) 

Groningen Alvásminőség Skála (Groningen Sleep Quality Scale, GSQS, Mejiman, de 

Vries-Griever, & de Vries, 1988) (4. vizsgálat) 

Minnesota Többfázisú Személyiségleltár (Minnesota Multiphasic Personality Inventory, 

MMPI, Hathaway & McKinley, 1942)  (4. vizsgálat) 

Spielberger-féle Vonásszorongás Kérdőív (State-Trait Anxiety Inventory, STAI-T, 

Spielberger et al., 1970) (4. vizsgálat) 

Tünetinterpretáció Kérdőív (Symptom Interpretation Questionnaire, SIQ, Robbins & 

Kirmayer, 1991) (4. vizsgálat) 

Fiziológiai adatok rögzítése 



6 

 

Nexus-4 (Mind Media BV, Herten, the Netherlands) eszköz 

Hordozható Firstbeat Bodyguard 2 (Firstbeat Technologies Ltd, Jyväskylä, Finland) EKG 

készülék 

Doziméterek 

EMDEX PAL és EMDEX II (Enertech Consultants, Campbell, CA) hordozható 

doziméterek 

Maschek ESM-140 (Maschek Elektronik, Bad Wörishofen, Germany) és Satimo EME SPY 

121 (SATIMO
©
, MICROWAVE VISION S.A.) hordozható doziméterek 

Eredmények összefoglalása, következtetések 

I. Kérdőíves feltáró vizsgálatunk eredményei szerint a 675 kitöltő 8,4 %-a felelt 

meg a WHO IEI-EMF definíciójának, ez az érték beleillik a korábbi európai prevalenciával 

kapcsolatos felmérések trendjébe. A női nem arányának tekintetében eredményeink 

ellentmondanak a korábbi vizsgálatoknak, vagyis nem nyert megerősítést a női nem túlsúlyára 

vonatkozó hipotézisünk. Hipotézisünkkel összhangban az IEI-EMF személyek magasabb 

pontszámot értek el a tünetek felerősítésében vélhetően szerepet játszó 

személyiségjellemzőkkel kapcsolatos kérdőíveken (szomatoszenzoros amplifikáció, negatív 

affektivitás és a szomatizációs tendenciát mérő tünetlista) és a tünetattribúcióval 

feltételezhetően kapcsolatban álló modernkori egészségféltés kérdőíven. Továbbá rosszabb 

észlelt egészség, nagyobb fokú stressz és csökkent jóllét kísérte az EMF-érzékenység 

állapotát. Regressziós elemzésünk alapján a tünetek szorongásteli monitorozásához 

kapcsolódó szomatoszenzoros amplifikáció, és a tünetattribúciót vélhetően befolyásoló 

modernkori egészségféltés is az észlelt IEI-EMF állapot előrejelzőjének bizonyult a 

szocioökonómiai változók és negatív affektivitás kontrollálása után is. Eredményeink arra 

mutatnak, hogy az IEI-EMF tünetek kialakulásának, illetve fenntartásának vizsgálatakor a 

testre fókuszáló figyelem különös figyelmet érdemel, ezért első kísérletes vizsgálatunk 

középpontjába a különböző test-fókuszú pszichológiai konstruktumokat helyeztük. 

II. Az első kísérletes vizsgálatunkban alkalmazott IEI-EMF csoport 

tanulmányozása során további megerősítést nyert azon hipotézisünk, amely szerint az IEI-

EMF személyek az egészségszorongás, szomatoszenzoros amplifikáció, negatív affektivitás, 

modernkori egészségféltés és testi tudatosság magasabb szintjét mutatják a kontroll 

személyekhez képest (II.1. hipotézis). Ez utóbbi eredmény, amely szerint nem csak a tünetek 

félelemhez kapcsolt monitorozását mérő konstruktumok, hanem még az értéksemleges testi 

fókusz is diszkriminatív erővel bír az IEI-EMF és kontroll személyek között, újdonságnak 
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számít, és arra mutat, hogy testi tünetek jelenlétekor a testi fókusz negatív minőségtől mentes 

formája sem adaptív. Kutatócsoportunk korábbi provokációs vizsgálatának eredményeivel 

összhangban (Szemerszky, Köteles, Lihi, & Bárdos, 2010) az IEI-EMF személyek a kontroll 

személyeknél több tünetről számoltak be, és a szorongás magasabb szintjét mutatták 

mágneses mező vélt jelenlétekor. Ezen különbségek azonban nem tükröződtek a vizsgált 

élettani változó (szívfrekvencia) szintjében, hipotézisünk második fele tehát nem nyert 

megerősítést (II.2. hipotézis). Az EMF-érzékeny csoportban a tünetszám-növekedés 

kapcsolatban állt az egészségszorongással és az állapotszorongás megváltozásával (II.3. 

hipotézis). Ezen eredmény több szempontból is figyelmet érdemel, ugyanis a szorongással 

kapcsolatos folyamatok nem csak a fizikai érzetekre, tünetekre történő figyelmi fókuszálást 

erősíthetik (Barsky & Borus, 1999; Pennebaker, 1994), de az asszociatív tanulást is 

elősegíthetik (Devriese et al., 2000). Tekintve, hogy számos szerző szerint a környezeti 

érzékenységek etiológiájában a kondicionálási folyamatok meghatározó szerepet játszanak 

(Berg, Arnetz, Lidén, Eneroth, & Kallner, 1992; van den Bergh et al., 2002), így a 

szorongással kapcsolatos személyiségjellemzők vizsgálata különösen nagy figyelmet érdemel. 

III. Második kísérletes vizsgálatunkban az ál-mágneses mező és nyugtató 

hatásúnak vélt placebo tabletta nem vezetett tünetszám- és (szívfrekvenciában vagy 

bőrkonduktanciában tükröződő) arousal növekedéshez (III.1. hipotézis) – vélhetően azért, 

mert a résztvevőink egészséges (környezeti érzékenységtől nem szenvedő) fiatalok voltak, 

továbbá a vizsgálat során szándékosan elkerültük az intervenciók okozta káros hatásokkal 

kapcsolatos szuggesztiók alkalmazását (vagyis nem tettünk említést mellékhatásokról). Az 

attribúciókat vizsgálva az eredmények szerint a kognitív teljesítmény észlelt romlását mind az 

ál-mágneses mező, mind a nyugtató hatásúnak beállított placebo tabletta hatásának 

tulajdonították a résztvevők, azonban a tünetattribúciók jelenlétét csak a nyugtató hatásúnak 

beállított placebo tabletta esetében sikerült kimutatni, a mágneses mező csoport alanyai 

ugyanis nem tulajdonították észlelt tüneteiket az intervenció hatásának (III.2. hipotézis). 

Feltételezhetően az IEI-től nem szenvedő személyek elméjében a testi tünetekhez az 

elfogyasztott anyag kapcsolódik jobban, mintsem a mágneses mező közelsége. A két ál-

intervenciós csoport nem tért el egymástól szignifikánsan az intervenciónak tulajdonított 

tünetpontszámok és kognitív teljesítménycsökkenés tekintetében, vagyis a mágneses mező 

vélt jelenléte hasonló mértékű nocebohatást generált, mint a nyugtatónak beállított placebo 

(III.3. hipotézis). Az eredmények szerint tehát az észlelt kognitív teljesítményben tükröződő, 

és a placebo tabletta által a tünetekben is megjelenő nocebohatás szimpatikus 

aktivációnövekedés nélkül, tisztán attribúciós hatáson alapulva jelent meg. Ezen 
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eredményünk arra mutat, hogy téves a nem-specifikus gyógyszermellékhatásokkal 

kapcsolatos elméletek azon feltételezése, amely szerint a tünetképződéshez és címkézéshez az 

arousalnövekedés és szorongás jelenléte szükséges (Barsky, Saintfort, Rogers, & Borus, 2002; 

Hahn, 1997; Uhlenhuth et al., 1998), és fiziológiai változások nélkül is megjelenhet 

nocebohatás.  

Az attribúciós tendencia pozitív kapcsolatban állt a modernkori egészségféltéssel, 

vagyis akik a modern élettel kapcsolatban több aggodalomról számoltak be, azok 

hajlamosabbak voltak a vigilancia feladat során észlelt teljesítménycsökkenésüket az ál-

mágneses mezőnek illetve placebo tablettának tulajdonítani (III.4. hipotézis).  

IV. Multimodális vizsgálatunkkal kísérletet tettünk egy olyan összetett 

diagnosztikus módszertan kidolgozására, amely nagyobb elemszámokkal dolgozó 

vizsgálatokban alkalmazva hozzájárulhat az IEI-EMF multifaktoriális etiológiájának 

feltárásához, és segítheti az egyéni terápiás módszerek kiválasztását. 

Az EMA vizsgálat során az élettani változók (HR, RR és HRV-HF) és EMF-expozíció 

közötti összefüggéseket 78 tesztelt triplettel [résztvevő, fiziológiai változó, EMF] vizsgáltuk, 

amelyekből 8 esetben találtunk szignifikáns, ám gyenge kapcsolatot. A hatások az esetek 

jelentős részében a relaxáltságra (fokozott paraszimpatikus aktivitásra) jellemző fiziológiai 

állapot felé irányuló EMF-hatást mutattak, ami ellentmond az elektroszenzitivitás fő 

aspektusának (ti. az EMF egészségromboló, a distressz következtében arousal növelő hatása). 

Elképzelhető ugyanakkor, hogy e statisztikailag szignifikáns együttjárások egy része elsőfajú 

statisztikai hiba vagy „harmadik változó probléma” eredményei (ti. nem kontrollált környezeti 

és/vagy életmódbeli faktorokból adódnak (pl. sietség a zsúfolt városi környezetben szemben 

egy békés vidéki helyszínen történő relaxációval), amely faktorok amellett, hogy direkt 

kauzális hatással bírtak az egyének fiziológiai működésére, az előbbitől függetlenül az EMF 

expozíció magasabb értékeivel is együttjártak). Ezért az EMF-expozíciók és fiziológiai 

változók közti szignifikáns együttjárások esetében további, kontrollált laboratóriumi 

körülmények között végzett provokációs vizsgálatok szükségesek annak egyértelmű 

megítéléséhez, hogy fennáll-e közvetlen kauzális összefüggés az adott EMF 

frekvenciatartomány és a fiziológiai reakciók között. Azon esetekben azonban, ahol nem 

találtunk szignifikáns kapcsolatot az élettani változó és EMF-expozíció között (78-ból 70 

esetében, p < 0,005 szignifikancia szintnél) – figyelembe véve a mérési adatok magas számát 

(résztvevőnként kb. 50000 adatpont) –, szinte teljes bizonyossággal kijelenthető, hogy az 

adott frekvenciatartomány nincs kimutatható hatással a vizsgált élettani változóra.  
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Mindhárom esetünknél domináltak a füllel kapcsolatos tünetek (fülcsengés, fájdalom, 

nyomó, szúró érzet) és a fej területére koncentrálódó panaszok (fejfájás, fejzúgás). Az EMA 

vizsgálat során a tünetek és különböző elektromágneses frekvenciatartományok intenzitása 

közötti összefüggéseket 26 vizsgált párral [résztvevő.; EMF] becsültük, ebből három EMF-

változó esetében kaptunk pozitív eredményt (1. és 2. v.sz.: GSM900downlink expozíció 

negatív parciális hatása a tünetekre; 3. v.sz.: UMTSdownlink expozíció pozitív hatása a 

tünetekre), amelyek hatásméretei közepesek voltak. Annak ellenére, hogy ez esetben számos 

tényező bevonható volt kontrolláló faktorként az idősoros regressziós elemzésbe (észlelt 

EMF-expozíció, napon belüli óra, hangulat, cselekvés, szociális környezet, tartózkodási hely, 

fiziológiai mutatók 10 percre átlagolt értékei), nem zárható ki egyéb, nem vizsgált 

faktoroknak a hatása (harmadik változó probléma). Ezt tükrözheti az az eredmény, hogy a 

három szignifikáns EMF - tünetészlelés összefüggésből kettő esetében a hatások negatív 

előjelűek voltak, a bázisállomásokból származó GSM900downlink frekvenciatartomány (920-

960 MHz, mobil-bázisállomásokból érkező jelek) negatív parciális hatással bírt az 1. és 2. 

résztvevő észlelt tüneteire, csökkentette azokat.  Ez a „jótékony” hatás ellentmond az 

elektroszenzitivitás jelenségének, és vélhetően nem-kontrollált környezeti, életmódbeli 

faktorok hatásának köszönhető. Lehetséges magyarázat a jelenségre, hogy az 1. és 2. 

vizsgálati személy vidéki környezetben, alacsony elektromágneses kitettség mellett élt, és 

akkor voltak megnövekedett elektromágneses expozíciónak kitéve, ha városi környezetbe 

utaztak. Ugyanakkor a városi környezet nagy ingergazdagsága a figyelem fókuszát egyúttal 

elmozdíthatta a testről a külső környezet felé, ami csökkent tünetészlelést eredményezhetett. 

Ezzel szemben a 3. vizsgálati személy esetében a bázisállomásokból származó UMTS 

downlink expozíció (2110-2170 MHz, mobil-bázisállomásokból érkező jelek) a környezeti és 

szubjektív faktorokra való kontrollálás után is pozitívan kapcsolódott a tünetészleléshez. A 

kauzális kapcsolat egyértelmű alátámasztásához, megerősítéséhez ez esetben is kontrollált 

laboratóriumi körülmények között végzett provokációs vizsgálat szükséges. 

A kettős-vak provokációs vizsgálatok eredményei szerint a vizsgálati személyek nem 

voltak képesek az expozíció véletlenszerűnél pontosabb detekciójára, sem a tüneteik, sem az 

élettani változásaik nem mutattak kapcsolatot az EMF-expozíció jelenlétével. Fontos azonban 

hangsúlyozni, hogy a laboratóriumi vizsgálatok során – a módszertan kidolgozásának 

kezdetén járva – a provokációs EMF frekvenciatartományt még nem az EMA vizsgálat 

eredményei alapján választottuk meg, hanem – a szakirodalomban elfogadott és megszokott 

módon – olyan EMF expozíciót alkalmaztunk, amelynek a résztvevők tulajdonították 

érzékenységüket. Továbbá – a szakirodalomban szintén szokásos módon – a próba és 
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regenerációs időtartamokat is tetszőlegesen jelöltük ki. A jövőbeli vizsgálatok során e 

módszertani hibák korrigálása feltétlenül szükséges. 

Eredményeink szerint az IEI-EMF személyek esetében különösen nagy fontossággal 

bír az átfogó pszichológiai felmérés. Esettanulmányaink is megerősítették a kérdőíves és 

kísérletes vizsgálataink során nyert eredményeket, amelyek szerint az IEI-EMF állapot 

mögött számos pszichológiai faktor áll: mindhárom esetünknél jellemző volt a 

szomatoszenzoros amplifikációra való hajlam, háromból két vizsgálati személy esetében 

továbbá a szomatizáció, egészségszorongás, szomatikus attribúciók és modernkori 

egészségféltés, testi érzetekre és egészségi állapotra helyezett fókusz. Ezek a faktorok 

elősegíthetik a normál testi események, és vegetatív arousal jeleinek tünetekként történő 

értelmezését és címkézését, a tünetek fennmaradását és torzított attribúcióját is. Az eltérő 

pszichopatológiai mechanizmusokat és az egyéni felmérések fontosságát mutatja ugyanakkor, 

hogy a háromból egy vizsgálati személy a személyiségjellemzőket mérő kérdőíveken a 

normál tartományban pontozott.  

Mindhárom résztvevő esetében a betegségük megjelenése egy időben történt bizonyos 

nagyfokú distresszt okozó életeseményekkel (pl. családi struktúra megváltozása, 

identitáskrízis, társas támogatottság elvesztése). A traumák és a hosszú ideig tartó stresszhatás 

a fiziológiai stresszválasz krónikus aktivációját okozhatják, amelyek a központi idegrendszer 

kognitív-érzelmi – és feltehetően fiziológiai – szenzitizációjához és stresszintoleranciához 

vezethetnek (Brosschot, Pieper, & Thayer, 2005). A folyamat megmagyarázhatja ugyan a 

tünetek keletkezését, azonban nem ad választ azok attribúciójára, vagyis az elektromágneses 

expozíciót célzó oktulajdonítási folyamatra. Az első két esetünknél az MMPI teszten elért 

magas paranoia, pszichopátia, hipománia, skizofrénia pontszámok, és a magas negatív 

affektivitás elősegíthették a fenyegető stimulus felé irányuló figyelmi folyamatokat, az 

érzelmi érveléssel kapcsolatos információfeldolgozást, ami a negatív információ szelektív 

tárolásához és előhívásához, és a szubjektív emocionális állapotból eredő hibás 

következtetések levonásához vezethetett (Aronson et al., 2001, 2006; Clark, 1999; Mogg and 

Bradley, 1998; Watson and Pennebaker, 1989). Harmadik résztvevőnk vizsgálata során feltárt 

pszichológiai profil azonban minden skálán a normál tartományokban mozgott, ahogy a 

további mérőeszközök eredményei is átlagos pontszámokat mutattak. 

Habár három eset alapján nem lehetséges általános következtetést levonni, az 

eredmények felhívják a figyelmet arra, hogy az egyes esetek mögött különböző 

patomechanizmusok állhatnak, ezért az IEI-EMF jelenségét csoportszinten vizsgáló 

tanulmányok mellett további kvalitatív és/vagy kvantitatív mérések szükségesek az egyének 
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szintjén is az etiológia mélyebb megértéséhez. Az eredmények azt mutatják, hogy az IEI-

EMF bonyolult, multifaktoriális probléma, több az észlelt EMF-expozícióra adott egyszerű 

nocebo válasznál.  

Multimodális diagnosztikus eljárásunk számos előnnyel bír: egyszerre vizsgálja a 

jelenséget pszichológiai, biológiai és környezeti oldalról. Az EMA módszer további előnye, 

hogy valós körülmények között és valós időben teszi lehetővé az adatok gyűjtését, 

kiküszöböli a retrospektív visszaemlékezések miatti torzítást, lehetővé teszi a viselkedés és 

szubjektív észlelést befolyásoló kontextuális és helyzeti faktorok felderítését. Lehetséges 

általa továbbá a mért változók közötti időbeli kapcsolat vizsgálata, valamint a hagyományos 

laborvizsgálatokkal ellentétben, az EMF-spektrum szélesebb tartományának egyidejű 

vizsgálatát teszi lehetővé. Azonban a kontrollált laboratóriumi körülmények hiánya miatt nem 

zárható ki az EMF-észlelést és tünetészlelést befolyásoló egyéb faktorok szerepe: pl. az EMF-

expozíciót mutató vizuális cue-k, és egyéb harmadik, számításba nem vett változók jelenléte. 

Emiatt az EMA vizsgálat során nyert eredményeket szükséges egyrészt kontrollált, 

laboratóriumi provokációs vizsgálatok során megerősíteni, illetve célszerű azt kontroll 

személyek csoportjával nyert idősoros elemzésekkel összehasonlítani. Vizsgálatsorozatunk 

folytatásában ezért az IEI-EMF személyek vizsgálatán kívül kontroll csoport alkalmazását is 

tervezzük, továbbá törekszünk az elemszámok növelésére is. 
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