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Cep telefonlarýndan yayýlan 900 MHz elektromanyetik alanýn
serum kortizol ve testosteron hormonu üzerine etkisi
Ahmet Koyu, Gökhan Cesur, Fehmi Özgüner, Onur Elmas
Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalý, Isparta

Özet
Cep telefonu kullanýmý her geçen gün hýzlý bir þekilde artmakla birlikte günümüzde bu dalgalarýn insan
saðlýðýna zararlarý olduðunu bildiren yayýnlar ýþýðýnda bu konunun önemli bir saðlýk problemi haline geldiði
görülmektedir. Ýnsanlýðýn hizmetinde kullanýlan bu cihazlarýn faydalarýnýn yanýnda zararlý etkileri de ortaya
çýkmýþ ve nöroendokrin sistem üzerine bir takým yan etkilerinin olabileceði düþünülmüþtür. Bu çalýþmada,
900 MHz dalga frekansýnda elektromanyetik alanýn (EMA) ratlarda, kortizol ve testosteron hormonlarý
üzerine etkisinin olup olmadýðýný araþtýrdýk. Çalýþmamýzda, 20 adet Spraque Dowley türü erkek rat kullanýldý.
Ratlar, kontrol (K) ve EMA olmak üzere iki gruba ayrýldý. EMA grubundaki ratlar, 4 hafta boyunca haftada
5 gün ve günde 30 dakika 1±04 mW/cm2 gücünde 900 MHz dalga frekansýnda EMA a maruz býrakýldý. K
grubu da ayný deney ortamýnda tutuldu, fakat EMA uygulanmadý. Ratlarýn serumlarýnda, kortizol ve
testosteron seviyeleri incelendi. Çalýþmamýzda elde ettiðimiz bulgulara göre; EMA grubunun kortizol
seviyelerinin kontrol grubuna göre anlamlý olarak yüksek olduðu görülürken, EMA grubunun testosteron
seviyesi ise kontrol grubuna göre anlamlý olarak düþük bulundu. Sonuç olarak cep telefonlarýnýn yaydýðý
EMAnýn nöroendokrin sisteme etkileri termal ve stres kaynaklý olabilir. Ancak, bu konudaki fizyolojik ve
morfolojik çalýþmalarýn daha ileri düzeylerde yapýlmasý gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: 900 MHz, elektromanyetik alan, kortizol, testosteron.
Abstract
Effect of 900 MHz electromagnetic field emitted from cellular phone on serum cortisol and testosterone levels
Using cellular phones increases day by day with the inspired thought of the articles that reports the harmful
effects of cellular phones on human health. This is a growing health problem for human being. These vehicles
are in the service of mankind and they are useful for man but at the same time they have harmful effects
too and it is believed that they may have side effects on neuroendocrine system. In the present study, our
aim was to investigate the effects of pulsed 900 MHz electromagnetic field (EMF) on cortisol and testosterone
levels of the rat organism. In this study, we have used 20 Spraque Dowley male rats. The rats were separated
into two groups as control (C) and EMF group. EMF group was exposed to the carrier frequency of 900 MHz
with average power flux density 1±04 mW/cm2, 30 minutes a day and 5 days a week for 4 weeks. C group
was kept at the experiment environment but they didnt exposed to magnetic field. Cortisol and testosterone
levels were evaluated in serum rats. The findings we have got in this study are; cortisol values at the EMF
group was significantly higher than the C group, however, testosterone values were lower at the EMF group
when it is compared with the C group. In conclusion, the effect of the EMF waves that is spread out by the
cellular phones on neuroendocrine system may be originated from thermal and stress processes. However,
physiological and morphological advanced studies has to be done about this subject.
Key words: 900 MHz, electromagnetic field, cortisol, testosterone.

Giriþ
Son yýllarda, elektromanyetik alanlarýn (EMA) insan
saðlýðýna zararlý etkilerinin olup olmadýðý çok fazla
tartýþma konusu olmuþtur. Cep telefonlarý ve baz
istasyonlarýndan yayýlan radyofrekans dalgalarý
giderek artan ölçüde geniþ kitleleri ilgilendirmektedir.
Cep telefonu kullanýmý her geçen gün hýzlý bir þekilde
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artmakla birlikte günümüzde bu dalgalarýn insan
saðlýðýna zararlarý olduðunu bildiren araþtýrmalar
ýþýðýnda bu konunun önemli bir saðlýk problemi haline
geldiði görülmektedir. Ýnsanlýðýn hizmetinde
kullanýlan bu cihazlarýn faydalarýnýn yanýnda zararlý
etkileri de ortaya çýkmýþ ve nöroendokrin sistem
üzerine bir takým yan etkilerinin olabileceði
düþünülmüþtür(1-3).
Elektromanyetik (EM) dalga üreten cep telefonlarý
ve baz istasyonlarýnýn insanlar üzerine olan etkileri
frekans ve güçlerine baðlýdýr. Frekans, EM dalganýn
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belli bir süredeki ve belli noktalardaki titreþim
sayýsýdýr. EM dalganýn bir saniyedeki periyodu bir
hertz (Hz) dir. Bir megahertz, saniyede bir milyon
periyoda karþýlýk gelir. Analog telefonlar 800-900
MHz arasýndaki frekanslarda çalýþýrken, dijital
telefonlar 1850 - 1990 MHz arasýndaki frekanslarda
çalýþýr(4).
EM dalgalarýn dokular üzerinde iki temel etkisi
bulunmaktadýr. Bunlardan ilki termal etki, ikincisi
de kimyasal (termal olmayan) etkilerdir(5). Yüksek
frekanslý EM dalgalar ýsýya baðlý zarar verirken,
düþük frekanslý EM dalganýn uzun süre alýnmasýyla
dokularda kimyasal deðiþmeler nedeniyle zararlý
etkiler ortaya çýkmaktadýr(6).
EM dalgalarýn ve cihazlarýn çevreye yaydýðý EMAýn,
biyolojik sistemler ve insanlar üzerinde; fiziksel ve
nöral asteni (halsizlik), uyku bozukluklarý, baþ aðrýsý,
miyalji (kas aðrýsý), ekstremitelerin disestezisi (deri
ve mukozaya yönelik uyartýlarý hissetme yeteneðinde
azalma) gibi olumsuz etkileri, yapýlan çok sayýda
deneysel çalýþma ile gösterilmiþtir(7).
Hayvan çalýþmalarý, yüksek frekanslý EMAýn daha
çok endokrin ve sinir sistemi üzerine olumsuz etkileri
olabileceðini göstermiþtir(7).
Adrenal korteks tarafýndan salgýlanan baþlýca
glikokortikoid, stres indikatörü olarak bilinen
kortizoldür. Ön hipofiz bezinden salgýlanan
Adrenokortikotropin hormon (ACTH) ile kontrol
edilir ve plazmadaki seviyesi diurnal bir ritm gösterir.
Ýnsanlarda, EM dalgalara maruziyetin serum kortizol
seviyelerini geçici olarak yükselttiði gözlenmiþtir(8).
Çalýþmamýzdaki ikinci parametre; bir cinsiyet
hormonu olan testosterondur. Testislerin, ön hipofiz
bezinden salgýlanan lüteinleþtirici hormon (LH)
tarafýndan uyarýlmasýyla, interstisyel leydig hücreleri
tarafýndan sentezlenir. Testosteron genel olarak
vücudun belirgin erkek karekterlerinin oluþumundan
sorumludur. 0-1015 Hz arasý belirli frekanslarda EM
ýþýma yapan bilgisayar monitörlerinin, erkeklerde
testosteron seviyelerini azalttýðý görülmüþtür(9)
Bu bilgilerin ýþýðýnda çalýþmamýzda, 900 MHz dalga
frekanslý cep telefonlarýndan yayýlan EM dalgalarýn
ratlarda, kortizol ve testosteron hormonlarý üzerine
etkisinin olup olmadýðýný araþtýrdýk.

yeteri kadar çeþme suyu ve standart rat pellet yemi
verildi.
Deney oluþturulmasý ve EMAa maruz kalma
Bu çalýþmada, 900 MHz dalga frekanslý EMA kaynaðý
(maksimum gücü 2 W, ortalama güç yoðunluðu 1±04
mW/cm2) kullanýldý. Güç yoðunluðunun deðiþimi
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Elektromanyetik Kirlilik Araþtýrma Laboratuvarýnda
(Adapazarý, Türkiye) hassas bir þekilde ölçüldü.
Deney düzeneði pleksiglas bir kafes (uzunluðu: 12
cm, çapý : 5.5 cm) ile bir dipol antenden meydana
gelmektedir(Þekil-1).
12cm
5,5
cm

Rat

EMA
Generator

Yarým dalga
dipol anten

900MHz
0-4W ayarlanabilen
çýkýþ gücünde(CW)
Þekil 1: 900 MHz elektromanyetik alana maruz kalma deney düzeneði

Ratlar rastgele seçilip iki gruba ayrýldý. Kontrol grubu
(n=10) ile EMA grubu (n=10). EMA grubuna ait
hayvanlar, pleksiglas kafes içerisinde 900 MHz dalga
frekanslý EMAa (1±04 mW/cm2 güç yoðunluðunda)
günde 30 dakika, haftada 5 gün olmak üzere 4 hafta
boyunca maruz býrakýldýlar(Resim). Kontrol grubuna
ait hayvanlar ise EMA grubu ile ayný çevre þartlarýnda
tutuldular.

Gereç ve Yöntem
Deney hayvanlarý
Çalýþmamýzda 20 haftalýk, 270-370 gr aðýrlýðýnda,
20 adet Spraque Dowley türü erkek rat kullanýldý.
Her çalýþma grubundaki ratlar standart mevsimsel ýsý
ve ýþýk, oda koþullarýnda (22o C) tutuldu. Ratlara
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Þekil 2 : Elektromanyetik alanýn uygulanmasý
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Hormon analizi
Testosteron ve kortizol hormonlarýnýn analizi için,
intrakardiak olarak alýnan kan örnekleri boþ tüplere
alýndý. Bu örnekler 4000 devir/dk da 5 dk. santrifüj
edilerek serumlarý elde edildi. Hormon analizinde,
Coat-a-count kortizol ve total testosteron ticari kitleri
(Diagnostic Products Corporation, Los Angeles,
USA) kullanýlarak radioimmunoassay (RIA) yönteme
göre ölçüm yapýldý.
Ýstatistiksel analiz
Ýstatistiksel deðerlendirmeler, SPSS ® 9.0 for
Windows istatistik paket programý kullanýlarak
yapýldý. Baðýmsýz farklý iki grubun karþýlaþtýrýlmasý
Mann-Whitney U testi ile yapýldý. p<0.05 anlamlý
kabul edildi. Sonuçlar aritmetik ortalama ± SD olarak
verildi.
Bulgular
900 MHz EMA grubu ile kontrol grubunun ortalama
kortizol ve total testosteron konsantrasyonlarý tabloda
gösterilmiþtir.
Tablo : Kontrol ve elektromanyetik alan gruplarýna ait ortalama serum
hormon düzeyleri ve standart sapmalarý
Gruplar

n

Kortizol (µg/dl)

Testosteron (ng/dl)

Kontrol

10

1.73 ± 0.40

297.60 ± 62.82

EMA

10

2.51 ± 0.57

130.00 ± 48.74

0.006*

0.001**

P deðerleri
* p<0,01 ** p<0,001

EMAa maruz býrakýlan ratlarýn kortizol
konsantrasyonlarýnýn kontrol grubuna göre anlamlý
olarak yüksek bulunduðu Þekil 2de gösterilmiþtir
(p<0,01). Kortizol konsantrasyonlarý kontrol grubunda
1,73 ± 0,40 µg/dl, EMA grubunda 2,51 ± 0,57 µg/dl
olarak bulunmuþtur.
EMAa maruz býrakýlan ratlarýn total testosteron
konsantrasyonlarýnýn kontrol grubuna göre anlamlý
olarak azaldýðý Þekil 3de gösterilmiþtir (p<0,001).
Testosteron konsantrasyonlarý, kontrol grubunda
297,60 ± 62,82 ng/dl, EMA grubunda 130 ± 48,74
ng/dl olarak bulunmuþtur.

Þekil 3: Kontrol ile elektromanyetik alan grubunun
kortizol düzeylerinin karþýlaþtýrýlmasý (*p<0.01).

kortikosteron arasýnda açýk bir iliþki olduðunu
gösterdiler. Bu sýcaklýk artýþýnýn hipotalamik seviyede
rol oynayan nonspesifik bir stres faktörü olduðunu
öne sürmüþlerdir(10-12). EMAnýn etkilerinin ve
sebep olduðu hasarýn derecesinin maruz kalýnan
süreyle iliþkili olduðu bilinmektedir(13). Þu ana kadar
yapýlan çalýþmalarda araþtýrmacýlar genellikle düþük
frekanslý EMAnýn hormonlar üzerine etkilerini
araþtýrýrken yüksek frekanlý EMAlar ile ilgili çok
fazla çalýþma yapýlmamýþtýr.

Tartýþma
Cep telefonlarý standartlarý belirlenirken, termal
etkileri önemli derecede hesaba katýlýr. EMAnýn
biyolojik etkilerinden olan dokulardaki sýcaklýk artýþý
hesaplanabilir. Egzersizle meydana gelen vücut
sýcaklýðýndaki 10C lik bir artýþýn, iç düzenleyici
mekanizmalarý tetiklediði gibi, bazý araþtýrýcýlar da
EMA altýnda rektal sýcaklýk ile kortizol veya

Þekil 3: Kontrol ve elektromanyetik alan grubunun
testosteron düzeylerinin karþýlaþtýrýlmasý (*p<0.001).
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Mann ve ark. gönüllü insanlarda 900 MHz EMAnýn
etkisini araþtýrmak için yaptýklarý çalýþmada EMAnýn
ilk bir saati içinde kortizol seviyesinde geçici bir
yükselmenin olduðunu göstermiþlerdir(14). Udintsev
ve ark. sürekli 50 Hz manyetik alana maruz kalan
deney hayvanlarýnda kortikoid seviyesini kontrollere
göre belirgin derecede daha yüksek bulmuþlardýr(15).
Benzer þekilde, Arnetz ve arkadaþlarý da 47 ofis
çalýþaný üzerinde yaptýklarý çalýþmada, bilgisayar
monitörlerinden yayýlan EM dalgalarýn ACTH
s e v i y e s i n i ö ne m l i d e r e c e d e a r t ý r d ý ð ý n ý
görmüþlerdir(16). Lotz ve ark., 1,29 GHz dalga
frekanslý EMAa maruz býrakýlan rhesus
maymunlarýnýn dolaþýmdaki kortizol seviyelerinin
EMAnýn ilk 2 saati içerisinde baskýlandýðýný,
uygulamanýn 3-8 saati arasýnda yükseldiðini
görmüþlerdir(17). Bunlarýn tersine, Zalyubouskaya
ve ark., 60 Hz dalga frekansýnda ve günde 15 dakika
süresince manyetik alana maruz býrakýlan ratlarda 2
ay sonra serum kortikoid seviyelerinde baskýlanma
olduðunu görmüþlerdir(18). Radon ve ark. dört saat
boyunca yarým saat aralýklarla ölçtükleri tükrükteki
kortizol konsantrasyonlarýnda herhangi bir deðiþme
görmemiþlerdir(8).
Bizim yapmýþ olduðumuz çalýþmada ise; 900 MHz
dalga frekansýnda EMA a maruz býrakýlan ratlarýn
kortizol seviyesi kontrol grubuna göre anlamlý
düzeyde yüksek bulunmuþtur. Kortizol hormonunun
yüksek bulunmasý yukarýdaki çalýþmalardan da
anlaþýldýðý gibi ýsý artýþý ile ilgili olabilir ve bu artýþ
EMAa maruz kalmakla doðru orantýlýdýr. Bu ýsý
yükselmesi veya hipotalamik seviyede ýsý
etkileþimlerinin sonucunda oluþan nonspesifik stres
reaksiyonlarýnýn kortizol hormonunun artýþýnda kesin
bir rolü olduðunu düþündürmektedir.
Te s t o s t e r o n h o r m o n u s o n u ç l a r ý n ý
deðerlendirdiðimizde, Margonato ve ark., 242 eriþkin
rat üzerinde yapmýþ olduklarý çalýþmada, 25-100
kV/m gücünde 50 Hz frekansýnda elektrik alana
maruz býrakmýþtýr. Deney sonunda plazma LH, FSH,
testosteron hormon seviyeleri ile kontrol grubu
arasýnda anlamlý bir fark bulamamýþlardýr(19).
Navakatikian ve ark. düþük yoðunluktaki mikrodalga
tarafýndan testosteron sekresyonunun inhibe edildiðini
göstermiþlerdir(20).
Bizim çalýþmamýzda, testosteron seviyesi kontrol
grubuna göre anlamlý düzeyde düþük bulunmuþtur.
Total testosteron seviyesinin düþmesi ya hipofizin
uyarýlmasýnda ya da mezenþimal hücrelerden leydig
hücrelerinin farklýlaþmasýný engelleyen testis
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fonksiyonundaki bir takým bozukluklardan
kaynaklanabilir. Testis dokusunun hassas olmasý ve
buna baðlý olarak leydig hücre hasarý sonucu
testosteron yapýmý azalmýþ olabilir. Histolojik
çalýþmalarýn yapýlmasý bu konu hakkýnda daha
saðlýklý bilgilerin ortaya çýkmasýný saðlayacaktýr.
Sonuç olarak, yaygýn þekilde kullanýlan 900 MHz
EMAa sahip cep telefonlarýnýn adrenal bezin
korteksini etkileyerek bir stres hormonu olan kortizolü
yükselttiði ve ayný zamanda dýþ etkilerden çabuk
etkilenen testisleri de etkileyerek testosteron
hormonunu düþürdüðü görülmüþtür. Bu iki hormonun
insan saðlýðýndaki önemi açýsýndan daha sonraki
çalýþmalarda dikkate alýnmasýnýn faydalý olacaðý
kanaatindeyiz.
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