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1. GİRİŞ 

 

Cep telefonu kullanımının insan hayatındaki yeri gün geçtikçe artmaktadır. 

Biyolojik sistemlerdeki Radyofrekans (RF) enerjisine karĢı uyarıcı yayınlara da her 

geçen gün bir yenisi eklenmektedir (Kokovera ve ark 1990, Weissman 2009).  

 

Radyofrekans (RF) enerji bir çeĢit iyonize olmayan radyasyondur. Cep 

telefonları tarafından salınan elektromanyetik radyasyonu kapsar, atom ve 

molekülleri iyonize edecek kadar güçlü değildir. Cep telefonları mikrodalga alanda 

düĢük seviyelerde RF yayarlar. Yüksek seviyelerdeki RF insan sağlığını (dokuları 

ısıtmak suretiyle) tehdit ederken düĢük seviyelerdeki RF ısınmaya neden 

olmamaktadır ve sağlık açısından bilinen bir yan etkisi olmadığı ileri sürülmüĢtür. 

 

ÇeĢitli deneysel çalıĢmalarda elektromanyetik ya da statik manyetik alanların 

üreme sistemini tehdit eden etkileri olduğu gözlenmiĢtir (Galaktionova ve ark 1985, 

Crumpton ve Collins 2004). 

 

Ġnfertilite problemlerinin %20’si erkek, %27’si her iki cinse bağlı 

nedenlerden, %15’i ise bilinmeyen nedenlerden kaynaklanmaktadır. Erkek faktörüne 

bağlı infertilite vakalarının yaklaĢık %50’sinde ya spermatozoa konsantrasyon 

yetersizliği ya da yokluğu göze çarpmaktadır (Anafarta ve ark 2007, Abid ve ark 

2008). 

 

Ġnfertilite çözümlemede en önemli kriterlerden biri de semen kalitesidir 

(Kuster ve ark 2004). 

 

Bu çalıĢmada erkek fertilitesinin en önemli parametrelerinden biri olan 

spermatozoa morfolojisi ıĢık mikroskobu düzeyinde incelenmiĢ; normospermik 

erkeklerde spermatozoanın cep telefonu RF radyasyonuna maruz bırakıldıktan sonra 

motilite parametresi değerlendirilmiĢ, ayrıca spermatozoalar lam üzerine tespit 

edildikten sonra Akridin Oranj boyası ile boyanarak DNA bütünlüklerinin bozulup 

bozulmadıkları gözlemlenerek cep telefonu RF radyasyonunun, spermatozoa kalitesi 

üzerinde oluĢabilecek olumsuz yöndeki etkilerinin gösterilmesi amaçlanmıĢtır. 
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1.1. Erkek Üreme Sistemi Anatomi ve Histolojisi 

 

Erkek üreme sistemi; haploid erkek gametin devamlı üretimi, beslenmesi ve 

geçici olarak depolanmasından; erkek seks hormonlarının (androjenler) sentezi ve 

sekresyonundan sorumludur. 

 

Erkek üreme sistemi; sperm üreten ve androjenleri salgılayan testislerden,  

dıĢarıya spermatozoa taĢınmasından sorumlu olan dıĢ kanallar sistemini oluĢturan 

epididimis, vaza deferens, ejekülatuar kanal ve erkek üretrasının bir parçasından,  

salgıları semen kitlesini oluĢturan ve ejeküle spermatozoaya besinler sağlayan 

aksesuar bezler seminal vezikül, prostat bezi ve bulboüretral bezlerden; erektil 

dokudan oluĢan çiftleĢme organı penisten oluĢur.  

 

1.1.1. Testisler 

 

Funiculus spermaticus’a asılı durumda bulunan testisler, sağlı sollu bir çift 

olup karın boĢluğunun dorsal duvarında retroperitoneal olarak geliĢirler. Daha sonra 

ise spermatik kordonların sonunda skrotum denilen kıvrımlı bir deri kesesi içinde 

asılı olarak bulunurlar. Testisler yaklaĢık olarak 4-5 cm uzunluğunda, 2,5cm 

geniĢliğinde, 3 cm kalınlığında ve ortalama 20 g ağırlığındadır (Junqueira ve ark 

1998, Arıncı ve Elhan 1995). 

 

Testisin facies medialis ve facies lateralis olmak üzere iki yüzü;  margo 

anterior ve margo posterior olmak üzere iki kenarı, extremitas superior ve extremitas 

inferior olmak üzere de iki ucu vardır. Testislerin uzun eksenleri tam vertikal yönde 

bulunmaz. Üst ucu biraz önde ve dıĢta, alt ucu ise biraz arkada ve içte bulunur. 

Konveks ön kenarı da dıĢa-aĢağı doğru, daha düzgün olan arka kenarı da biraz 

yukarı-içe doğru bakar. Buna göre uzun ekseni yukarıdan aĢağıya, dıĢtan içe ve 

önden arkaya doğru meyilli olarak bulunur (Arıncı ve Elhan 1995). 

 

Testisin ön kenarı, her iki yüzü ve uçları düz ve konveks olup, visseral 

periton (epiorchium) ile kaplıdır. Arka kenarının sadece lateral kısmı peritonla 

örtülüdür. Peritonsuz olan medial bölümüne, epididimis tutunur ve buradan testisin 

damar, sinir ve kanalları geçer. 



3 

 

 

Testislerin endokrin ve ekzokrin salgı fonksiyonları vardır. Ekzokrin salgısı 

canlı hücre spermiumdur, salgımla biçimi aktif holokrindir. Endokrin salgısı ise 

Leydig hücrelerince salgılanan testosterondur. Normalde testisler vücut ısısından 2-

3°C daha soğuk ortamda bulunurlar. Testislerin belirli ısıda kalmaları skrotum içinde 

bulunmaları ve burada Dartos kasının kasılıp gevĢemesi ile sağlanır. Yapısal 

özellikleri de (deri altında yağ olmayıĢı, damardan ve ter bezlerinden zengin oluĢu) 

sıcaklığın sabit tutulmasına yardımcı olur (Bloom ve Fawcett 1975, Kalaycı 1986, 

Anafarta ve ark 2007). 

 

Testis dıĢtan içe tunika (t) vaginalis’in lamina (l) visseralisi, t. albuginea ve t. 

vasküloza olmak üzere üç tabaka ile sarılıdır (Ozan 2004). 

 

Tunica vaginalis testis; fascia spermatica interna’nın iç, testisin de dıĢ yüzünü 

saran seröz bir zardır. Parietal ve visseral olmak üzere iki tabakadan oluĢmuĢtur. 

Arada eklem sıvısına benzeyen ve kayganlaĢtırıcı iĢlevi olan bir sıvı bulunur. 

Skrotum ile testis dokusu arasında üç tabakalı testiküler kapsül bulunur. Testisin 

yüzeyi epididimis ve funikulus spermatikusların tutunduğu arka kısmın dıĢında, dıĢta 

periton uzantısı olan prosessus vaginalis (tunika vaginalis)’in visseral yaprağı 

tarafından sarılmıĢtır. Bu yaprağın iç tarafında tunika albuginea denilen, kompakt, 

beyaz, elastik olmayan bir kapsül (fibröz bağ dokusu) vardır. Bu tabakanın altında 

gevĢek ve çok damarlı vasküler tabaka bulunur. 

 

Tunika vaginalis az miktarda salgı yapar. Normalde kavitenin içinde 1-2 ml 

kadar sıvı olup, kavite içinde testisin serbestçe hareketini sağlar. Testis esas olarak 

bu mekanizma ile travmalardan korunur (Korkud ve Karabay 1985). 

 

Tunika albugineadan içeri doğru uzanan fibröz septumlar testisi piramit 

biçimli 200-300 kadar lobüle ayırarak arka yüze doğru organın içine dalarlar. Bu 

tabakaların birleĢip kalınlaĢmaları ve septalara ayrılması sonucu lobüler bir yapı 

oluĢur (lobuli testis). Her lobülün içinde seminifer tubüller vardır. Tunika 

vaskülozada kan kapillerleri pencereli türde olup kan proteinleri gibi 

makromoleküller serbestçe geçiĢine izin verirler. Seminifer tubüllerin duvarı 

histolojik olarak dıĢtan içe doğru, lamina propria, bazal lamina ve germinal ya da 
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seminifer epitelyum tabakalarından oluĢmuĢtur. (Eroschenko 2001, ġeftalioğlu 

2003). 

 

Seminifer tubülü saran fibroz tunika propria birkaç fibroblast katmanından 

oluĢur. Bazal laminaya yapıĢık olan en içteki katman düz kas özellikleri gösteren 

yassılaĢmıĢ miyoid hücrelerden oluĢur. Miyoid hücreler peristaltik hareketlerle 

kontraksiyona yol açarak spermatozoaların epididimise doğru pasajını sağlar (Kurt 

1991, Junqueira ve ark 1998). 

 

Her bir testisteki tubüli seminiferi konkorti duvar yapısı, sertoli ve 

spermatogenik seri hücreleri olmak üzere iki tip hücre içeren germinal doku ile 

döĢenmiĢtir. Spermatogenik seri hücreleri bazal lamina ile tubül lümeni arasında 4-8 

sıralı tabaka halinde dizilidirler. Bu hücre grubu bölünmeler sonunda farklılaĢan ve 

en sonunda spermatozoayı oluĢturacak olan spermatogonyum, spermatosit ve 

spermatidleri içerirler. 

 

Puberte ile birlikte gonadotropik hormonların uyarıları baĢlayınca germ 

hücreleri bazale doğru yer değiĢtirirler ve olgun spermatogoniumları yapmaya 

baĢlarlar. Sertoli hücrelerinde ise nükleus bazale kayar ve hücreler arası bağlantı 

kompleksleri geliĢir (Anafarta ve ark 2007). 

 

Sertoli hücreleri bazolateral membran tarafında kan testis bariyerini oluĢturur 

ve spermatogenezis için gerekli maddeleri temin ederler. GeliĢmekte olan 

spermatozoaların desteklenmesi, korunması ve beslenmesini düzenlerler. Ayrıca bu 

hücreler hipofiz bezinden FSH salgılanmasını düzenleyen inhibin hormonu ile 

spermatozoa sıvısının genital kanallarda gidiĢine yardımcı olan androjen bağlayıcı 

hormonu salgılarlar (Kurt 1991, Junqueira ve ark 1998, Gökmen 2003, 

Kierszenbaum 2006). 

 

Leydig hücreleri, erkeklik hormonu testosteronu sentezler ve salgılarlar. 

Testisin endokrin fonksiyonu, Leydig hücre topluluğuna bağlıdır. Testosteronun 

hemen hemen tümü testislerde, %5’den azı ise böbrek üstü bezi tarafından üretilir. 

Ġnsanda tüm Leydig hücreleri günde 7 mg testosteron salgılar (ġeftalioğlu 2003). 
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Testisin boĢaltıcı duktusları: 

- Tubuli rekti 

- Rete testis 

- Duktuli efferentes 

- Duktus epididimis 

- Duktus deferens 

- Ampulla duktus deferens 

- Duktus ejakulatoryus  (Kalaycı 1986). 

 

Epididimin en önemli fonksiyonu spermatozoa taĢınması, spermatozoa 

depolanması ve spermatozoa maturasyonudur (Anafarta ve ark 2007). 

 

Spermatogenez 

 

Spermatogenez ilkel kök hücrelerin yani spermatogoniaların bölünerek 

çoğaldığı veya daha sonra spermatositlere dönüĢecek yavru hücreleri ürettiği 

karmaĢık bir süreçtir. Bu süreç pubertede baĢlar, yaĢlanıncaya kadar devam eder. 

Spermatogenez seminifer tübüller içerisinde gerçekleĢir. 

 

Fötal hayatta spermatogonia inaktif durumdadır, pubertede ise sayıları 

artmaya baĢlar. Birkaç mitoz bölünme sonrasında spermatogonia büyür ve aĢamalı 

bir geliĢme sonrası seminifer tübül içindeki en büyük germ hücresi olan primer 

spermatosite dönüĢür (Harmankaya ve Özgük 2002, Moore ve Persaud 2002, Hasa 

2003). 

 

Spermatositogenez: Tip A spermatogonia bir dizi bölünmeye uğrayarak 

sayıca çoğalır ve Tip B spermatogoniayı oluĢturur. Tip B spermatogonianın 

bölünmesi sonucu primer spermatositler oluĢur.  

 

Mayoz: Primer spermatositler 1. mayoz bölünme ile sekonder spermatositlere 

farklanırlar. Sekonder spermatositler de 2. Mayoz bölünme ile kromozom sayısını 

yarıya indirir ve spermatid kümelerini oluĢturur. 
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Farklanma süreci boyunca spermatogonium ve spermatidler sertoli 

hücrelerinin sitoplazmalarındaki girintilere gömülü kalırlar. Sertoli hücreleri böylece 

üreme hücrelerini destekleme, koruma, beslenmelerinde rol alma ve 

spermatozoaların olgunlaĢıp serbest kalmalarına yardımcı olma görevlerini üstlenmiĢ 

olurlar. 

 

Spermiyogenez ise Spermatidlerin olgun spermatozoa hücresine farklanması 

esnasında geçirdikleri bir dizi morfobiyolojik değiĢikliklerdir. Bu sırada meydana 

gelen olaylar Ģunlardır: 

- Golgi kompeksi farklılaĢarak akrozom baĢlığını oluĢturur. Akrozom 

içinde, oosit etrafındaki tabakaları geçmeye yarayan akrozomal 

enzimleri salgılayan granüller bulunur. 

- Nukleus kondanse olur ve DNA yapısındaki somatik histon proteinleri 

(H1, H2A, H2B ve H4) yerine daha stabil olan,  arjinin-lizinden zengin 

protamin proteinleri geçer.(Kierszenbaum 2006, Anafarta ve ark 2007). 

 

Spermatogenezdeki kromatin değiĢiklikleri: Sperm kromatini kalitesi 

fertilizasyonda önemli rol oynar. Protaminlerin DNA ile birleĢmesi sonucunda 

kromatin yapısında yan yana zincir oluĢumu gerçekleĢir. Bunun sonucunda tam 

olarak yoğunlaĢmıĢ DNA’yı içerir. DNA’daki yoğunluk mitozdaki kromozom 

DNA’sına göre 6 kat daha fazladır.  

 

Morfolojik olarak anormal spermatozoaların oranı kromatin Ģekillerindeki 

artmıĢ heterojenite ile ilgili olarak görülür (Fawcett ve Anderson 1971, Meistrich ve 

ark 1976, Hasa 2003). 

 

Türe göre özelleĢmiĢ olan nükleer Ģekil spermatogenez sırasında DNA’nın 

nükleusta belirli Ģekilde organize olmasına bağlı olarak kromatin kondansasyonuna 

dayanır. 

 

Kromatin kondansasyonu lizinden zengin somatik histonlarla, testis spesifik 

histonların aĢamalı değiĢimleri ile baĢarılır. Subfertil erkeklerin düĢük DNA içerikli 

spermatozoalarının değiĢik spermatozoa Ģekillerinden sorumlu olabileceği 

düĢünülmüĢtür. 
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BaĢ morfolojisi bozuk olan spermatozoalar geliĢimin farklı aĢamalarında çok 

çeĢitli kromatin kondansasyonları gösterir ve hiçbir zaman normal bir spermatozoa 

olgunluğuna eriĢemez. 

 

Sperm nüklear olgunluğunun derecesi anilin mavisi boyası ile ölçülebilmekte 

ise de Akridin Oranj metodu daha geliĢmiĢ bir yöntemdir. Akridin Oranj çift sarmallı 

DNA ile etkileĢince yeĢil floresans, denatüre olmuĢ DNA ile etkileĢince sarı 

floresans verir. Eğer dekondensasyon ve DNA denatürasyonu kolayca 

gerçekleĢiyorsa nükleus kırmızıya boyanacak, spermatozoa da olumsuz olarak 

nitelendirilecektir. Bundan dolayı Akridin Oranj boya tekniği sperm nükleusunun 

içindeki çift sarmallı DNA’nın kromatin kondensasyonu ve kararlılığını 

değerlendirmede kullanılabilir (Ġbni Sina Lab. 2009, WHO 2010). 

 

Spermatozoa kromatin kondansasyonuna iliĢkin çalıĢmalarda araĢtırıcılar 

spermatozoa kromatin yapısı ile fertilite arasında yakın iliĢki bulmuĢlardır. Ayrıca 

anormal DNA’ların spermatozoa morfolojisini de değiĢtirdiği gösterilmiĢtir (Liu ve 

Baker 1990). 

 

Sentriol nükleusun tabanında lokalize olarak, kuyruğu oluĢturacak aksiyal 

filamentleri meydana getirir, sitoplazmada azalma olur ve kuyruğa doğru kayarak 

rezidü cisim Ģeklinde dıĢarı atılır. Sitoplazma fazlalığı sertoli hücrelerince absorbe 

edilir ya da epididimlerde atılır. 

 

Kuyruğun baĢ ile birleĢtiği orta parçasında mitokondriler yerleĢir ve sirküler 

olarak bu segmenti sararlar. 

 

Sertoli hücreleri içinde olgunlaĢan spermatozoa aktif olarak lümen içine atılır. 

Bu olaya spermiasyon adı verilir. Spermiogenez sonucunda geliĢen olgun erkek 

üreme hücresi spermatozoa adını alır. Bu sırada morfolojik olarak matür, fonksiyonel 

olarak immatürdür. Tam olarak olgunlaĢmamıĢ spermatozoa, seminifer tubüllerin 

lümenine girer ve buradan epididime doğru itilir. BaĢlangıçta motilite çok az iken 

epididimde motilite maksimuma ulaĢır (Sadler 2005). 
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1.1.2. Aksesuar Genital Bezler 

 

Seminal vesiküller, Prostat, Bulboüretral bezler (Cowper bezi) olmak üzere 

üç tip aksesuar bez bulunur. 

 

Seminal vesiküller 

 

Ampulla duktus deferensin yan tarafında uzanan bir çift bezdir. Ön yüzü 

fundus vesika ürinerya, arka yüzü ise rektum ile komĢudur. 4-5 cm uzunluğunda ve 

2-2,5 cm geniĢliğindedir. Bezin üst kısmı daha geniĢ olup alt uca doğru daralarak 

duktus ekskretoryusu oluĢturur.  

 

Vesikula seminalis dıĢtan içe doğru tunika adventisya, tunika muskularis ve 

tunika mukoza olmak üzere üç tabakadan oluĢur (Drake ve ark 2006). 

 

Seminal vesiküllerin salgısı sarı, yapıĢkan, früktozdan zengin ve hafif alkali 

pH’ya sahiptir. Metabolitler, globulin, askorbik asit ve prostaglandinleri içerir ve 

spermatozoaların beslenmesi için önemlidir. Yapısındaki prostaglandinler, diĢi 

genital boĢaltma yollarının kontraksiyonunu oluĢturarak spermiumların döllenme 

yöresine ulaĢmalarını sağlar. Seminal vesiküller, testosteron hormonu kontrolü 

altında iĢlev görürler. Pubertede hormonlarla uyarılana kadar geliĢimi 

tamamlanmamıĢtır (Kalaycı 1986, ġeftalioğlu  2003). 

 

Seminal vesiküllerin salgıladığı fruktoz spermatozoa hücreleri için esas enerji 

kaynağıdır. Seminal vesiküllerden gelen prostaglandinler intrasitoplazmik cAMP 

düzeyini artırarak spermatozoa motilitesine katkıda bulunurlar. Seminal vesiküllerin 

salgıladığı protein kinazlar semeni koagulum halinde tutarlar (Meistrich ve ark 1976, 

Anafarta ve ark 2007). 

 

Prostat  

 

Prostat erkek üreme sisteminin en büyük yardımcı bezidir. 3cm 

yüksekliğinde, 4 cm geniĢliğinde, 2 cm kalınlığında ve yaklaĢık 20 g ağırlığında 
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kestane Ģeklinde bir organdır. Vesika ürinarya arka alt yüzüne sıkıca tutunan prostat, 

rektumun ön yüzüyle yakın komĢuluktadır. Prostat 30-50 adet dallanmıĢ 

tubuloalveolar yapıda bir bezdir. YaklaĢık 30-40 tane bezin dalları birleĢerek 15-20 

tane duktuli prostatisi olarak sinus prostatikusa açılırlar. Bez dokusu kısmen 

glandüler biçimde düz kas ve bağ dokusu yapısındadır (Gökmen 2003). 

 

Prostat içinde üç tip bez vardır: 1. Ġç mukozal bezler mukus salgılar. 2. Orta 

mukozal bezler ve 3. Esas (external) prostatik bezler. Prostat salgısının büyük 

kısmını oluĢturur (Ozan 2004). 

 

Prostat salgısı, hafif asit pH’ya sahiptir. Renksiz olup sitrik asit ve asit 

fosfatazdan zengindir. Bir proteolitik enzim olan ve semenin akıcı olmasını sağlayan 

fibrolizin içerir. Ayrıca aminopeptidazlar da semenin akıcılığını sağlarlar. 

 

Semendeki asit fosfataz ve sitrik asit düzeyi prostat bezinin iĢlevini gösterir. 

Sitrik asit semenin osmotik dengesini sağlar. Prostat kaynaklı çinko nüklear kromatin 

stabilitesinde önemlidir (Harmankaya ve Özgök 2002, Gökmen 2003, Anafarta ve 

ark 2007). 

 

Bulboüretral bezler (Cowper Bezi) 

 

Çapları 3-5 mm olan bezelye büyüklüğünde bir çift birleĢik tubuloalveolar 

bezdir. Üretranın membranöz kısmına proksimal olarak yerleĢerek buraya açılırlar. 

Her bezin kanalı ürogenital diyafragmanın inferior fasiasını dolaĢır ve penil üretranın 

ilk kısmına katılır. Glandula bulboüretralis m. sfinkter üretranın transfers lifleri ile 

sarılı durumdadır (Junqueira ve ark 1998, Eroschenko 2001, Gökmen 2003). 

 

Bulboüretral Bezler (Cowper Bezi), berrak yapıĢkan ve mukus benzeri bir 

salgı salgılarlar. Sialoprotein ve amino Ģekerlerden zengin olan bu salgı, cinsel 

stimulasyon sırasında salınarak üretrayı kaygan hale getirir. (Kalaycı 1986, Gökmen 

2003, ġeftalioğlu 2003). 

 

Genital bezlerin salgıları belli bir sıra ile posterior üretraya atılır. Ġlk kısmı 

prostat sekresyonu, onu takiben spermatozoaları taĢıyan vas deferens ve ampulla 
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kısımlarının içeriği ile en son seminal vesikül sekresyonu gelir (Anafarta ve ark 

2007). 

 

1.2. Erkek Genital Sistem Embriyolojisi  

 

Kromozomal ya da genetik cinsiyet fertilizasyonda belirlenir ve sekonder 

oositi dölleyen spermatozoanın X ya da Y cinsiyet kromozomu tarafından belirlenir. 

Y kromozomu farklılanmamıĢ gonadın medullası üzerine, testis belirleyici etkiye 

sahiptir. Seksüel dimorfizmin anahtarı, kısa kolunda (Yp11) SRY genini (Sex 

Determining Region on Y) taĢıyan Y kromozomudur. Y kromozom yokluğunda 

ovaryumlar meydana gelir. Böylece fertilizasyonda saptanan cins kromozom 

kompleksi (XX ya da XY), gonadın tipini belirleyerek, farklanmamıĢ gonadın testis 

ya da ovaryuma farklanmasını sağlar (ġeftalioğlu 2003, Sadler 2005). 

 

1.2.1. Gonadlar 

 

Embriyonun cinsiyeti genetik açıdan daha fertilizasyon sırasında belirlenmiĢ 

olmasına rağmen, geliĢimin 7. haftasına kadar gonadlar erkek veya diĢi morfolojik 

özelliklerine sahip değillerdir. 

 

Gonadlar baĢlangıçta bir çift kölomik epitelin uzunlamasına proliferasyonu ve 

altındaki mezenĢimin yoğunlaĢmasıyla oluĢmuĢ genital veya gonadal sırtlar halinde 

belirirler. GeliĢimin 6. haftasına kadar bu genital sırtlar içinde germ hücreleri yoktur. 

 

Primordiyal germ hücreleri, geliĢimin erken evrelerinde yolk kesesinin 

allantoise yakın duvarındaki endoderm hücreleri arasında belirirler. Sonbarsağın 

mezenterinin dorsali boyunca ameboid hareketlerle ilerleyerek 5. haftanın baĢında 

primitif gonadlara ulaĢır, 6. haftada genital sırtları iĢgal eder. Bu hücreler genital 

sırtlara ulaĢamadıkları takdirde gonadlar geliĢemez. Gonadların over veya testise 

farklanmasında primordial germ hücrelerinin indükleyici etkisi vardır. 

 

Primordial germ hücrelerinin primitif gonadlara ulaĢmasından hemen önce ve 

ulaĢması sırasında, genital sırtın epiteli prolifere olur ve epitel hücreleri altlarındaki 

mezenĢimin içine gömülürler. Bunlar burada primitif cinsiyet kordonları denilen 
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irregüler Ģekilli kordonları oluĢtururlar. Hem erkek hem de diĢi embriyolarda bu 

kordonlar yüzey epiteline bağlıdır ve bu dönemde erkek veya diĢi gonadlarının 

birbirinden ayırt edilebilmesi mümkün değildir. ĠĢte bu evredeki gonad 

farklılanmamıĢ gonad olarak bilinir (Sadler 2005). 

 

Y kromozomlu embriyolarda, ilkel cinsiyet kordonları kalınlaĢır ve gonadın 

medullasına uzanırlar. OluĢan bu kordonlara testis ya da medulla kordonları denir. 

Kordonlar burada dallanarak birbirleriyle anastomoz yaparlar ve böylece rete testis 

oluĢur. Daha ileri geliĢmede, kalın fibröz bir kapsül olan tunika albuginea 

oluĢtuğunda, testis kordonları yüzey epitelle bağlantılarını keserler.  

 

12. haftada kalın fibröz tunika albugineanın oluĢması karakteristik olup 

testisin geliĢtiğinin önemli bir göstergesidir. 16. haftada testis kordonları at nalı 

biçimini alırlar ve uç noktaları birleĢerek tubuli rektileri yaparlar. 

 

Testis kordonları bu evrede, ilkel cinsiyet hücrelerini ve sölom epitelinden 

köken alan sertoli hücrelerini içerirler. Testis kordonları arasındaki mezenĢimde ise 

Leydig hücreleri bulunur. Testis kordonlarının içi puberteye kadar doludur.  

 

Pubertede lümen kazanırlar ve seminifer tübül ismini alırlar. Daha sonra, 

kanalize olan diğer genital boĢaltım yollarına açılırlar. Giderek büyüyen testis, 

gerileyen mezonefrozdan ayrılır ve mezorkium denilen kendi mezenteriyle asılı 

durur. Testis geliĢmesinin son aĢamasında, yüzey epiteli yassılaĢarak, ergin testisin 

dıĢ yüzünü döĢeyen tek katlı mezotelyumu oluĢturur (Moore ve Persaud 2002, 

ġeftalioğlu 2003). 

 

1.2.2. Erkek Genital Duktus ve Bezlerinin Gelişimi 

 

Fötal testislerde sertoli hücreleri, müllerian inhibitör faktör (MIF) adındaki 

hormonu sentezlerler. Sertoli hücreleri MIF üretiminde 6.-7. haftada, interstisyel 

hücreler ise, testosteron salgılamaya 8. haftada baĢlarlar. Testosteron üretimi insan 

koryonik gonadotropin hormonu tarafından stimüle edilir. Testosteron erkeklerde 

mezonefrik duktuslardan erkek genital duktusların oluĢumunu uyarırken, MIF de 

paramezonefrik duktusun epitelial - mezenĢimal dönüĢümü ile kaybolmasına neden 
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olur. Mezonefroz dejenere olduğunda, mezonefrik duktuslardan bazıları kalır ve 

efferent duktulileri oluĢtururlar. Bu duktuliler, mezonefrik duktusa açılırlar ve 

mezonefrik duktus bu bölgede duktus epididimise dönüĢür. Epididimis distalinde 

mezonefrik duktus, kalın bir düz kas tabakası kazanır ve duktus deferens oluĢur. 

Mezonefrik duktusların kaudal uçlarının lateralinden dıĢa doğru seminal veziküller 

geliĢir. Bu çift haldeki bezler spermatozoaların beslenmesini sağlayan sekresyonlar 

yaparlar. Bu bez kanalı ile üretra arasında mezonefroz kanal parçası, duktus 

ejakulatoriusu yapar.  

 

Üretranın prostatik bölümünden dıĢa doğru birçok tomurcuklanmalar 

meydana gelir ve çevre mezenĢime doğru uzanırlar. Prostat bezi epiteli, üretra 

tomurcuğunun endodermal epitelinden köken alır. Çevre mezenĢimi ise prostatın 

stroma ve kas tellerine farklanır. 

 

Üretranın penil ya da spongioz bölümünden bir çift endodermal 

tomurcuklanma geliĢerek, bezelye büyüklüğünde bulboüretral bezleri (Cowper bezi) 

oluĢtururlar. Bu bezin stromal düz kas lifleri çevre mezenĢimden geliĢir (Moore ve 

Persaud 2002, ġeftalioğlu 2003, Sadler 2005). 

 

1.3. Spermatozoa 

 

Spermatozoalar üremenin gerçekleĢmesinde rol oynayan, hareket ve 

penetrasyon yeteneğine sahip geliĢmiĢ hücrelerdir. Olgun insan spermatozoası 60 µm 

boyunda olup baĢ ve kuyruk kısımlarından oluĢur (Orhon ve ark 1995, Junqueira ve 

ark 1998). 

 

Ġnsan spermatozoasının baĢ kısmı önden ovoid, yandan armutsu 

görünümdedir. Bazali kalın, ucu ince uzundur. 4-5 µm uzunluğunda 2-2,5 µm 

geniĢliğindedir. Çekirdek baĢın büyük kısmını oluĢturur ve 2/3 ön kısmı akrozomla 

örtülüdür. Ġnsan sperm çekirdeğinin görünümü kromatin kondensasyonlarının farklı 

farklı olması nedeni ile çeĢitlilik gösterir. Kromatinin yoğun ve hacim olarak 

küçülmüĢ olması spermatozaya hareketlilik sağlar (Bostofte ve ark 1985). 
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Akrozom anterior ve ekvatoryal olmak üzere iki segmentten oluĢur. 

Akrozomun arkasında hücre zarıyla çekirdek arasında ince yoğun bir tabaka yer alır. 

Spermatozoanın baĢı oosit ile ilk olarak bu bölgede kaynaĢır. Fertilizasyonda asıl 

akrozomun anterior segmenti önemlidir. Ekvatoryal segmenti ise zonaya ilk yapıĢan 

kısımdır (Junqueira ve ark 1998, Hasa 2003, Anafarta ve ark 2007, WHO 2010). 

 

Spermatozoanın kuyruk bölgesi 55 µm uzunluktadır. Kalınlık ve tabakalanma 

farklılığı yönünden 4 parçadan oluĢmuĢtur. Bunlar; boyun, orta parça, esas parça ve 

son parçadır.  

 

 
Şekil 1.1. Spermatozoa (EduTv 2009) 

 

Boyun bölgesi bir çift sentriyolün bulunduğu dar bir parçadır. Distal 

sentriyol, spermatozoa kuyruğunun merkezi parçası olan aksoneme kaynaklık yapar. 

Orta parçanın uzunluğu 5-7 µm’dir. Orta kısım en önemli bölümlerden biridir çünkü 
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burada aksonem düzenini dairesel olarak saran ve spermatozoaya hareket için gerekli 

enerjiyi verecek olan mitokondriler sıkı bir heliks oluĢturacak Ģekilde dizilmiĢlerdir. 

Esas parça 45µm uzunluğundadır ve baĢladığı yerde 0,5 µm kalınlığındadır. Uca 

doğru giderek incelir. Yedi yoğun lifçe sarılı merkezi aksonem ve fibröz kılıftan 

oluĢur. Hem dıĢ yoğun lifler hem de fibröz kılıf, spermatozoanın öne doğru hareketi 

sırasında mikrotübüler kayma ve kıvrılma için sağlam bir iskelet oluĢturan proteinler 

olan keratin içerir. Kuyruktaki dıĢ stabilizasyonun sağlanması kuyruk hareketlerinin 

yeterliliğini sağlar. 

 

Son parça fibröz kılıfın sonlandığı bölge esas parçanın distal ucunu belirler. 

Bundan sonraki kuyruk kısmı son parça adını alır. 5-7 µm uzunluğundadır ve sadece 

flajel membranıyla örtülü aksonemden oluĢur. Bu nedenle silyuma benzer (Orhon ve 

ark 1995, Hasa 2003, ġeftalioğlu 2003, Kierszenbaum 2006, Ġbni Sina Lab. 2009). 

 

1.4. Semen 

 

Ejakülasyon ile dıĢarı atılan; spermatozoalar, epididimis, seminal vesikül, 

prostat ve bulboüretral bezlerin salgılarından oluĢan grimsi opak bir sıvıdır (vesikula 

seminalis %60, prostat %30, bulboüretral bez %10). 

 

Ayrıca yapısında prostaglandinler, epitel döküntüleri, bağ dokusu gezgin 

hücreleri, kökeni bilinmeyen yuvarlak hiyalin cisimler, prostat taĢları, lipitler, 

proteinler ve pigment granülleri bulunur.  

 

Semenin sadece %1’ini spermatozoa oluĢturur. Geriye kalanlar erkek genital 

bezlerinden gelen sıvılardır. Bu sıvılar spermatozoayı beslemek için früktoz, 

spermatozoayı hareketsiz kılan vajina ve üretra ortamındaki asiditeyi nötralize eden 

alkalin salgı, spermatozoayı hareketli kılan tamponlayıcı tuzlar ve fosfolipitleri içerir. 

Semenin %90’ı sudur. Ancak pek çok madde de içerir. Bunlardan en göze çarpanı 

enerji kaynağı olan früktozdur. Ayrıca vitamin C ve inositol gibi vitaminler ile Ca, 

Zn, Mg, Cu, sülfür gibi iz elementleri de içerir. Vücutta en yüksek prostaglandin 

konsantrasyonu semendedir. 
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Ereksiyon sırasında bulboüretral bezlerin salgıları ile üretra kayganlaĢır. 

Ejakülasyon baĢlangıcında asit fosfataz ve sitrik asitten zengin prostat sıvısı, bunun 

arkasından duktus deferens ve duktus epididimisin distal kısmındaki kasların 

kontraksiyon gücü ile spermiumlar salınır. En son olarak, früktoz ve 

prostaglandinlerden zengin, koyu kıvamlı seminal vezikül salgısı ejakülata katılır. 

(Kalaycı 1986, Gökmen 2003, ġeftalioğlu 2003, WHO 2010). 

 

1.4.1. Semen Analizi 

 

Semen analizi yani spermiyogram; spermatozoa konsantrasyonunu, sayısını, 

Ģeklini, hareketini, canlılığını değerlendirmeye yönelik bir test olup erkek 

infertilitesinin değerlendirilmesinde baĢvurulacak ilk testtir (Bloom ve Fawcett 1975, 

Orhon ve ark 1995, Harmankaya ve Özgök 2002, Hasa 2003, Günalp 2004). 

 

Uygun olanı semen örneğinin laboratuara yakın özel bir odada alınmasıdır. 

Eğer bu mümkün değilse semen örneğinin laboratuara en geç bir saat içinde 

ulaĢtırılması gerekir. Spermatozoa motilitesinin azalmasının önüne geçmek için 

semen 20-22°C sıcaklığında tutulmalıdır.  

 

Spermiyogram tetkiki en az 48 saatlik cinsel perhiz sonrası yapılmalıdır. 

Bunun yanı sıra 7 günü aĢan cinsel perhiz de motiliteyi etkilemektedir. Ayrıca doğru 

sonuca ulaĢmak için spermiyogramı 1-2 ay aralarla en az 3 defa tekrarlamak 

gereklidir. Analiz sonuçları birbirine %20 yakınlıkta ise ilave örneklere gerek yoktur, 

eğer analiz sonuçları arasında belirgin bir farklılık varsa semen analizinin 

tekrarlanmasında fayda vardır. Ejakülat örneği klinikte verilmelidir. Semen temiz, 

toksik olmayan, geniĢ ağızlı ve tercihen polietilen kaplarda toplanmalıdır (Jequler ve 

Crich 2004, Anafarta ve ark 2007, WHO 2010). 

 

Normal spermatozoa analizi değerleri: (WHO 2010) 

- Volüm: 1,5 - 5 ml 

- pH: >7,2 

- Viskozite: < +2 

- Spermatozoa konsantrasyonu: ≥ 20 milyon/ml 

- Total spermatozoa sayısı: >40 milyon 
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- Motilite yüzdesi: a+b ≥%50 ya da ≥%25 ileri hızlı hareket 

- Morfoloji: >%30 WHO, >%14 Kruger Strict 

- Lökosit: < 1 milyon/ml 

 

1.4.2. Semenin Fiziksel İncelemesi 

 

Likefaksiyon: Ejakülat ilk çıkarıldığında koagulum halindedir. Bunu sağlayan 

enzim seminal veziküllerden kaynaklanır. Semenin akıcı özeliğini kazanmasına 

likefaksiyon denir. Genellikle likefaksiyon 15 dk. içerisinde gerçekleĢir. Semenin 

likefaksiyonundan prostat bezinin salgıları sorumludur. Semen örneği 

likefaksiyondan hemen sonra veya ejakülasyondan bir saat sonra muayene 

edilmelidir (Anafarta ve ark 2007, WHO 2010). 

 

Renk: Semenin muayenesi likefaksiyonun hemen ardından yapılmalıdır. 

Normalde semen gri-opak görünümdedir. 

 

Koku: Semenin kendine has bir kokusu vardır. Bu koku prostattan salgılanan 

spermin denen bir proteine bağlı oksidasyondan kaynaklanır. Semenin kokusu 

testislerde üretilen aminlerden kaynaklanır. 

 

Volüm: Ejakülatın hacmi konik tabanlı dereceli silindirle veya geniĢ dereceli 

bir pipete çekilerek ölçülebilir. Normalde semenin hacmi 1,5-5 ml olmalıdır. Bu 

hacmin büyük kısmı seminal veziküllerin salgılarından kaynaklanır. Prostat ve 

epididimisin salgılarının katkısı ancak 1 ml kadardır. 

 

Viskozite: Likefiye olmuĢ numunenin viskozitesi koagülasyondan farklı 

olarak teĢhis edilmelidir. Viskozite 5 ml’lik pipete alınan ejakülatın damla damla 

akıtılarak, damlaların büyüklüğü (kalınlığı) ve uzamalarının gözlemlenmesiyle 

tahmin edilir. Normal viskoziteye sahip bir semen numunesi pipetten tek tek ve 

aralıklı damlalar halinde düĢer. 

 

1-2 cm’lik bir uzama varsa +1, 2-4 cm’lik bir uzama varsa +2, 4 cm üzerinde 

bir uzama varsa +3 viskozite değeri kaydedilir. 
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Yüksek viskozite spermatozoa motilitesinin ve konsantrasyonunun 

belirlenmesini engeleyebilir. 2 cm’den fazla uzama anormal olarak kabul edilir. 

 

pH: Semenin pH’yı ejakülasyondan sonraki bir saat içerisinde ölçülmelidir. 

Bu ölçüm için pH ölçebilen indikatör kağıtlar kullanılır. Normal pH değeri 7,2-8,0 

arasında olmalıdır. 

 

Semen epididim, seminal veziküller, prostat, bulboüretral (Cowper) ve 

periüretral submukozal Littre bezlerinin salgılarının bir karıĢımı olduğundan bu 

bezlerin salgılarının kimyasal özelikleri semenin pH’sı hakkında bilgi verir. Semenin 

alkali pH’da olmasını sağlayan, semenin hacmine %70 katkıda bulunan seminal 

veziküllerin salgısıdır (Kalaycı 1986, Morgentaler ve ark 1995, Gökmen 2003, 

ġeftalioğlu 2003, Anafarta ve ark 2007, WHO 2010). 

 

1.4.3. Mikroskobik Muayene 

 

Numunenin ilk mikroskobik incelemesi sırasında numunenin konsantrasyonu, 

motilitesi, aglütinasyonu, numunede spermatozoa harici hücresel elemanların 

(immatür germ hücreleri, lökositler, eritrosit, bakteri) mevcudiyeti gözlenir, tahmini 

yapılır. 

 

1.4.4. Konsantrasyon Ölçümü 

 

Günümüzde spermatozoa sayımı en çok Makler sayım kamerası kullanılarak 

yapılır. Bir damla semen derinliği 10 µm olan Makler kamerasının ortasına 

damlatılır, kameranın üzerine her biri 0,1 x 0,1 mm boyutlarında 100 kareden oluĢan, 

1 mm
2
 boyutlarında grid camı kapatılır. Böylece, cihaz yardımıyla sabit hacimde 

semenin incelenmesi mümkün olur. Grid üzerinde 10 küçük kare sayılır ve sonuç 

milyon cinsinden 1 ml’deki spermatozoa sayısını verir (ErimĢah 2006, WHO 2010). 
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Resim 1.1. Konsantrasyon Ölçümü (Midatlanticdiagnostics 2009). 

 

 

 

Şekil 1.2. Konsantrasyon Ölçümü (Midatlanticdiagnostics 2009). 

 

1.4.5. Motilite Tayini 

 

Motilite, spermatozoaların hareket edebilme yeteneğidir. Spermatozoaların 

fertilizasyonu sağlamak için diĢi genital organlardan geçip ovuma ulaĢabilmeleri 

gerekmektedir. Semende motil spermatozoa sayısı arttıkça gebelik Ģansı da artar. 

Döllenme için spermatozoanın hareketli olması yeterli değildir, bu hareketin 
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spermatozoayı ileri doğru itecek Ģekilde olması da zorunludur. Progresif aktivite 

denen bu ileri hızlı hareket, sadece spermatozoanın diĢi genital kanalda ilerlemesi 

için değil, aynı zamanda oositi örten kılıfların delinip döllenmenin gerçekleĢmesi için 

de gereklidir. Yardımcı üreme teknikleri kullanılırken de spermatozoa motilitesi ve 

motil spermatozoa sayısı önem kazanır. Spermatozoa motilite, morfoloji ve 

fonksiyonu spermatozoa konsantrasyonundan daha önemlidir. Asidik vaginal salgılar 

spermatozoaları 1-2 saat içinde hareketsizleĢtirebildiğinden spermatozoa hızla 

servikal mukusa penetre olmalıdır (Ishikawa ve ark 1989). 

 

Motilite, manuel olarak Makler kamerası ile ölçülür. Bunun haricinde 

videomikrografik yöntem, bilgisayar sistemi (CASA_Computer Aided Sperm 

Analysis) veya time exposure ve multiple exposure fotomikrografi ile 

değerlendirilebilir. 

 

Her bir spermatozoanın motilitesi dört derece üzerinden değerlendirilir: 

  (+4) Ġleri hızlı hareket 25 µm/s 37°C’da ya da 20 µm/s 20°C’da 25 µm 

yaklaĢık olarak beĢ baĢ uzunluğuna veya yarım bir kuyruk uzunluğuna 

tekabül eder. 

 (+3) Ġleri yavaĢ hareket (<5 µm/s) 

 (+2) Yerinde hareketli 

 (+1) Hareketsiz 

 

WHO kriterlerine göre, spermatozoaların en az %50’si motil olmalı, motil 

spermatozoaların en az %25’i ise ileri hızlı hareketli olmalıdır. 

 

Makler kamerasında motilite hesaplanırken 100 spermatozoa değerlendirmeye 

alınır, 10 kareden oluĢan hat üzerindeki spermatozoalar sayılarak değerlendirilir. 

 

Motilitenin önemli bir fertilite göstergesi olması, bu parametrenin daha 

objektif kriterlere göre değerlendirilmesini gerektirir. Bu nedenle spermatozoaların 

ileri hareketli dereceleme olarak bilinen kriterlerle sınıflandırılması gerekmektedir. 

Bu Ģekilde daha objektif sonuçlar alınabilir. 
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Spermatozoanın hareketi özellikle orta kısım ve kuyruğun anatomik ve 

iĢlevsel olarak sağlam olması ile ilgilidir. Orta kısımda yer alan mitokondrilerce 

üretilen ATP hareketin enerjisini verir. Ejakülat viskozitesinin yüksek olması, ilaçlar, 

alkol, sigara ve skrotal ısının artıĢı sperm motilitesini inhibe eden faktörlerdir. 

 

Yapılan çalıĢmalarda sigara kullanımının seminal plazma hacminde azalmaya, 

semen konsantrasyonunda düĢmeye, motilite ve morfolojide bozulmaya yol açtığı 

gösterilmiĢtir (Ginsburg ve Armant 1990, Folgera ve ark 1993, Makler ve ark 1993, 

Harmankaya ve Özgök 2002, Hasa 2003, Siroky ve ark 2003, Anafarta ve ark 2007, 

Shutle ve ark 2008, Ġbni Sina Lab. 2009, WHO 2010). 

 

Öncelikli olarak a ve b sınıfında hareketlilik gösteren spermatozoalar sayılır 

daha sonra aynı alanda yerinde hareketli ve hareketsiz spermatozoalar sayılır. 

 

Sayım cihazı yardımı ile her bir kategorideki spermatozoaların sayımı yapılır. 

200 spermatozoa sayıldıktan sonra her bir kategorideki spermatozoanın motilitesinin 

yüzdesi hesaplanır ve rapor edilir. 

 

Karnitin, gliserofosforilkolin ve α glukozidaz epididimal salgıdan sperm 

motilitesini sağlayan ajanlardır (Diamond ve ark 1992, Ġbni Sina Lab. 2009). 

 

1.4.6. Morfoloji Analizi 

 

Sperm morfolojisi günümüzde en önemli fertilite potansiyeli parametresi 

olarak kabul edilmektedir. Normal morfolojideki spermatozoalar normal progresiv 

motilitede bulunabilmekte, servikal mukusu ancak bunlar geçebilmektedir. ġekil 

bozukluğu olan spermatozoalar ya immotil kalacaklar, ya da non-progresif motiliteye 

sahip olacaklardır. Morfolojisi bozuk olan bir spermatozoa, en iyi olasılıkla non-

progresif hareket yapabilir. Progresif motiliteye yalnızca morfolojik olarak normal 

veya normale yakın spermatozoalar sahip olabilir. 

 

Morales ve arkadaĢları, normal morfolojiye sahip spermatozoaların anormal 

spermatozoalardan daha hızlı yüzmelerinden baĢka, daha yüksek dönme, flagellar 

hareket sıklığı ve flagellar hareket yüksekliğine de sahip olduklarını göstermiĢlerdir. 
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Kısaca önce morfoloji düzgün olmalıdır ki, hareketlilik iyi olabilsin (Orhon ve ark 

1995). 

 

Normal bir spermatozoada baĢ ovoid ve düzgün konturlu ve 4-5 µm boyunda, 

2,5-3,5 µm geniĢliğinde olmalıdır. BaĢ bölgesinin %40-70’i akrozomal bölgeden 

oluĢmalı (1/3 WHO) , akrozomal kılıf iyi sınırlanmıĢ olmalıdır. Orta kısım ince uzun 

ve 1 µm’den ince, orta kısmın boyu ise baĢ kısmının boyunun 1,5-1,75 katı olmalıdır. 

Sitoplazmik dropletler normal baĢ boyunun yarısından daha az boyda olmalı, kuyruk 

düzgün, orta parçadan daha ince, kıvrılmamıĢ ve yaklaĢık 45 µm boyunda olmalıdır. 

Kruger strict kriterlerine göre bu sınıflandırmanın dıĢında kalan tüm değerler 

anormal kabul edilmektedir. 

 

Değerlendirme esnasında değiĢik bölgelerde minimum 200 hücre 

değerlendirilmelidir. 

 

Kruger Strict kriterleri spermatozoaların in vitro ortamdaki fertilizasyon 

potansiyelini belirlemede en sık kullanılan yöntemlerden biridir. Kesin (strict) 

kriterlerinin en önemli özelliği değerlendirmede standardizasyon sağlanmıĢ 

olmasıdır. Spermatozoa morfolojisi kesin kriterlere göre Ģu Ģekilde değerlendirilir. 

 

Spermatozoa baĢı ovoid ve düzgün konturlu olmalı, iyi sınırlandırılmıĢ bir 

akrozomal kılıf içermelidir, akrozom baĢ alanının %40-70’ini kaplamalıdır, akrozom 

altında kalan bölgelerin konturları düzgün olmalıdır, boyun, orta parça ve kuyruk 

anomalisi olmamalıdır, orta parça silindirik ve baĢ ile aksiyel olmalıdır, orta parça 

sitoplazmik droplet içermemelidir. Ara formlar normal kabul edilmezler (Kruger ve 

ark 1986, Kruger ve ark 1988, Orhon ve ark 1995). 

 

Kruger’in yapmıĢ olduğu bir IVF çalıĢmasında normal morfolojiye sahip 

spermatozoa oranı %14’ün altında olan hastalarda fertilizasyon oranı %49,4, normal 

morfolojili spermatozoa oranı %14’ten fazla olanlarda ise fertilizasyon oranı %88,3 

olarak bildirmiĢtir. 

 

Kruger’in strict (kesin) kriterlerine göre normal morfolojili spermatozoa oranı 

%14’ün altında olan hastalarda ovum fertilizasyonu olabilmektedir. Böylelikle 
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normal morfolojiye sahip spermatozoa oranı %14’ten düĢük olan hastalar yeniden 

sınıflandırılmıĢ ve %4’ten daha az normal morfolojiye sahip hastalarda fertilizasyon 

oluĢmadığını gözlemlemiĢtir (Kruger ve ark 1987). 

 

Spermatozoa morfolojisinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek pek çok 

boya Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayınlanan el kitaplarında 

tanımlanmıĢtır. Bu boyalardan bazıları Ģunlardır; Papanicolaou, Giemza, Diff-Quik, 

Spermac. 

 

Spermatozoanın morfolojik incelemesi spermatogenez kalitesinin ve 

fertilitenin, kesin olmamakla birlikte duyarlı bir göstergesidir. Özellikle amorf ve 

uzamıĢ baĢ anomalisi taĢıyan spermatozoaların yapısal kromozom anomali sıklığı da 

artmaktadır (Diamond ve ark 1992, Orhon ve ark 1995, Mehta ve ark 2006, Anafarta 

ve ark 2007). 

 

Nükleus anomalileri, DNA içerik bozukluğu anlamına gelebilir. Spermatozoa 

baĢının yuvarlak olması “globozoospermia” genellikle akrozom yokluğu durumunda 

olur ve immatürite iĢaretidir. 

 

Orta kısım anomalileri, mitokondrilerin yer aldığı bölüm olduğu için çok 

önemlidirler ve spermatozoanın enerji desteğinden yoksun kalması söz konusu 

olabilir. Böylesi bir durumda spermatozoa progresif hareketten yoksun kalabilir veya 

tümden immotil olabilir. KıvrılmıĢ ve amorf orta parça durumlarında mitokondri 

defektlerine bağlı olarak enerji yetersizliği söz konusu olur. Bu spermlerin progresif 

motilite göstermeleri mümkün değildir. 

 

Kuyruk anomalileri, total motilite yokluğu veya nonprogresif motilite 

Ģeklinde hareketlilik bozukluklarına yol açabilen defektlerdir. Çift kuyruk immatürite 

iĢareti olabilir ve motilite bozukluklarına yol açabilir. Kuyruğun kısa, uzun veya 

kalın olması motilite bozukluğu yaratacaktır. 

 

Spermatozoa morfolojisinin normal olması, o spermatozoanın mutlak fertilite 

yeteneğine sahip olduğu anlamına gelmez ancak; morfolojisi normal olmayan 
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spermatozoaların fertilite yeteneklerinin ciddi olarak etkilenmiĢ olması muhtemeldir 

(Orhon ve ark 1995). 

 

 
Şekil 1.3. Ġnsan spermatozoası anomalileri (WHO 1999). 

 

 

 



24 

 

1.4.7. Spermatozoa Vitalite (Viabilite - Canlılık) Testleri 

 

Bu testler motilitenin belirlenmesinde iyi bir internal kontrol sağlarlar. 

Hareketsiz spermatozoaların canlı olup olmadıklarını anlamak için boyama yapılır. 

Ölü ve motil spermatozoaların toplamı %100’ü aĢmamalıdır. 

 

1.4.8. Ayraçlar 

 

(Eosin Y): 5g/l Eosin Y solüsyonu, 9 g/l sulu sodyum klorid solüsyonu içine 

alınır. Bir damla taze semen bir damla Eosin Y solüsyonu ile lam üzerinde 

karıĢtırılır. 30 sn sonra 400X büyütmede ıĢık mikroskobu altında incelenir. Canlı 

hücreler boya almazken ölü hücreler kırmızı boyanır. 

 

(Tripan Mavisi): %10’luk sulu tripan mavisi solüsyonu hazırlanır. Bir damla 

taze semen örneği ve bir damla Tripan mavisi solüsyonu lam üzerinde karıĢtırılır. 

Canlı hücreler boya almazken ölü hücreler mavi boyanır. 

 

Semen analizlerinin doğru yorumlanabilmesi için öncelikle semen 

üretiminden sorumlu olan erkek üreme sisteminin yapısı ve fonksiyonları ile normal 

spermatozoa morfolojisi iyi anlaĢılmalıdır. 

 

Spermatogenez sürecinde, alkol, sigara, uyuĢturucu kullanımı, stres, viral ya 

da bakteriyel hastalıklar, elektromanyetik alanlara maruz kalınması gibi nedenler 

semenin kalitesini etkileyebilmektedir (Lundsberg ve ark 1995, Moore ve Persaud 

2002, Fejes ve ark 2005, ErimĢah 2006, Noyan 2008, WHO 2010). 

 

1.5. Cep Telefonu Radyofrekans Radyasyonu ve Biyolojik Dokular  

 

Bilimsel araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmaları sonucunda daha modern ve 

teknolojik bir hayat hedeflenirken bu teknolojik geliĢimlerin bir sonucu olarak 

elektromanyetik (EM) alanlar ve bu alanların oluĢturduğu elektromanyetik kirlilik 

gündeme gelmiĢtir. 
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Elektromanyetik alanlar (EMF, Elektromagnetik Field) terimi; mikrodalgalar 

dahil olmak üzere 0 Hz ile 300 GHz arasında frekansa sahip statik alanları, dalga 

boyu çok uzun (ELF, Extremely Low Frequency-AĢırı Derecede DüĢük Frekans) 

alanlar ve Radyofrekansı (RF, Radiofrequency) alanlarını kapsar (Hulbert ve ark 

1998, ICNIRP 1998, Can 2006, Çevre ve Orman Bakanlığı 2009). 

 

Elektromanyetik alanların iki bileĢeni vardır: Elektrik alan ve manyetik alan. 

Manyetik alan hareketli ve elektrik yüklü zerrelerin, güç etkisinde kaldığı boĢluk 

olup atomların içindeki elektronların çekirdek etrafında ve kendi ekseninde 

dönmeleri sonucu oluĢur. Manyetik alan doğrudan gözle görülemeyen veya kolayca 

hissedilemeyen fakat sonuçları görülebilen veya hissedilebilen bir olgudur (Bold ve 

ark 2003). 

 

Elektrik alanların Ģiddeti metre baĢına düĢen gerilim (Volt/metre) ile 

ölçülürken, manyetik alanın ölçü birimi Tesla’dır. Yaygın olarak kullanılan bir baĢka 

birim ise Gauss’tur. Günlük hayata maruz kalınan, iyonlaĢtırıcı olmayan 

elektromanyetik dalgaların etkisiyle canlılarda ısıl ve ısıl olmayan etkiler olmak 

üzere iki tür etki oluĢabilir. Isıl etkiler, insan vücudu tarafından soğurulan 

elektromanyetik enerjinin ısıya dönüĢmesi ve vücut sıcaklığını arttırması olarak 

tanımlanır. Bu sıcaklık artıĢı, ısının kan dolaĢımı ile atılarak dengelenmesine kadar 

sürer. Cep telefonları gibi RF kaynaklarının sebep olabileceği sıcaklık artıĢının 

gerçekte çok düĢük olduğu ve büyük olasılıkla vücudun normal mekanizmaları ile 

kolayca etkisizleĢtirilebildiği öne sürülmektedir (Leeuwey ve ark 1999). 

 

Hücresel Mobil iletiĢim sisteminde telefonlarla sistem arasındaki haberleĢme, 

hücrelerde “radyofrekans”ları ile sağlanmaktadır. KonuĢma ve haberleĢme bilgisi bu 

radyofrekansları ile taĢınmaktadır. Baz istasyonlarından yapılan bu radyo yayınımları 

hücre kapsama alanını oluĢturmaktadır. 

 

Hücresel sistem için dar bir frekans bandı ayrılmıĢ olup aĢağıdaki Ģekilde 

farklı mobil sistemler için frekans band aralıkları belirtilmiĢtir (Can 2006). 

 

BaĢlıca radyasyon türleri; iyonlaĢtırıcı radyasyon ve iyonlaĢtırıcı olmayan 

radyasyon olmak üzere iki grupta toplanabilir. ĠyonlaĢtırıcı radyasyon; madde 
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içerisinden geçerken enerjisini ortama aktarmak suretiyle, ortamdaki atomları 

doğrudan veya dolaylı yollarla iyonlaĢtıran radyasyon türüdür. Örneğin; x ve gama 

ıĢınları ile α, β ve nötron parçacıklarının yayılması gibi. 

 

Yeteri kadar enerjiye sahip olamadıkları için radyo dalgaları, mikrodalgalar, 

kızıl ötesi ıĢık, mor ötesi ıĢık (ultraviyole) ve görünür ıĢık iyonlaĢtırıcı olmayan 

radyasyon olarak isimlendirilirler. ĠyonlaĢtırıcı olmayan radyasyon nükleer 

radyasyon değildir. ĠyonlaĢtırıcı özelliğe sahip olmayan; sabit telekomünikasyon 

cihazları olan baz istasyonları, cep telefonları, radyo ve televizyon vericileri ile 

elektrik iletim hatları, trafo merkezleri ve elektrikli ev aletlerinden (mikrodalga 

fırınlar, tıraĢ makinesi, saç kurutma makinesi vb.) kaynaklanan radyasyon ise, 

iyonlaĢtırıcı olmayan radyasyon olarak ifade edilen elektromanyetik radyasyon 

grubunda yer alır. Elektrik enerjisi ileten ya da enerjiyle çalıĢan her türlü araç ve 

gereç, çalıĢma durumunda çevresinde bir elektromanyetik alan oluĢturmaktadır. 

 

Bilim ve teknolojideki geliĢmelere paralel olarak; bireysel, endüstriyel ve 

ticari amaçlı, yaĢamın her alanında yaygın biçimde kullanılmaya baĢlanan, 

televizyon, radyo vericileri, bilgisayar, cep telefonu ve baz istasyonu vb. gibi 

yukarıda sıralanmıĢ olan iyonlaĢtırıcı olmayan radyasyon yaydığı bilinen sistemlerin 

çevre ve insan sağlığı açısından bir takım riskler taĢıdığı düĢüncesi, bilim dünyasında 

tartıĢmalara ve sonucunda bir çok araĢtırmalar yapılmasına neden olmuĢtur. 

 

Yapılan araĢtırmalar sonucu iyonlaĢtırıcı olmayan radyasyon kaynaklarının 

yarattığı manyetik alanın, çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkisinin, kaynakların 

yoğunluğuna ve frekanslarına bağlı olarak değiĢiklik gösterdiği anlaĢılmıĢtır (Hulbert 

ve ark 1998, ICNIRP 1998, Can 2006, Çevre ve Orman Bakanlığı 2009). 

 

1.6. Özgül Soğurulma Oranı SAR (Specific Absorption Rate)  

 

SAR (Specific Absorption Rate – Özgün Soğurulma Oranı) Vücudun 

radyofrekans elektromanyetik alana maruz kalması durumunda doku tarafından 

absorbe edilen radyofrekans enerji oranı ölçüsüdür. Doku kütlesi baĢına absorbe 

edilen elektik enerjisi olarak tanımlanır. Birimi Watt/kg’dir. SAR genellikle ya tüm 

vücuda ya da vücudun küçük bir doku  parçasının üzerine (örneğin 1 g ya da 10 g 
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doku) etkiyen enerji ortalamasıdır. Değer, vücut bölgesinin, çalıĢılan belirli hacim ya 

da kütlede maksimum seviye ölçüldükten sonrasını akla getirir. SAR vücut içinde 

oluĢan alanın Ģiddeti ve alana maruz kalan gövdenin kg baĢına aldığı Watt cinsinden 

enerjidir, W/kg veya mW/g olarak ifade edilir (ġeker ve Çerezci 1997). 

 

SAR 100KHz ve 10GHz arasındaki elektromanyetik dalga alan 

maruziyetlerini ölçmede kullanılır. 

 

Bugüne dek yapılan araĢtırmalar, insan vücudunun bir derecelik sıcaklık 

artıĢını regüle edemediğini ve bu artıĢın sorunlar yarattığını göstermektedir. Ġnsan 

vücudunda bir derecelik sıcaklık artıĢı için bir kilogram doku baĢına 4 W güç 

soğurulması gerekmektedir. Ġnsanların genel yaĢam alanlarında bu değerin 50’de biri 

olan 0,08 W/kg SAR sınırı olarak kabul edilmiĢtir. 

 

Özgül soğurma oranının doğrudan ölçülmesi hemen hemen olanaksızdır. 

Bundan dolayı sınır değerlerin belirlenmesinde kolay ölçülebilen ve/veya 

gözlemlenebilen parametreler kullanılmaktadır. Bu parametreler elektrik alan Ģiddeti, 

manyetik alan Ģiddeti ve güç yoğunluğudur (ġeker ve Çerezci 1999, Ermol 2008). 

 

Uluslararası ĠyonlaĢtırıcı Olmayan Radyasyondan Korunma Komitesi 

(ICNIRP)’nin Kılavuzundaki sınır değerler Çizelge 1’de verilmiĢtir. 

 

Temel limit olarak “ortalama insan vücudu sıcaklığını 1 derece arttıracak EM 

enerji soğurulmasının zararlı olduğu” düĢüncesinden yola çıkılmıĢtır (ICNIRP 1998). 

 

Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, ĠçiĢleri Bakanlığı, Üniversiteler ve diğer 

ilgili tüm tarafların katıldığı toplantılar sonucunda Telekomünikasyon Kurumu 

tarafından baz istasyonlarının da içinde yer aldığı “10 kHz - 60 GHz Frekans 

Bandında ÇalıĢan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan 

Elektromanyetik Alan ġiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi Ölçüm Yöntemleri ve 

Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik” hazırlanarak 12 Temmuz 2001 tarih 24460 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıĢtır. Bu Yönetmelik ile Türkiye’de geçerli olan 

sınır değerler belirlenmiĢtir. Yönetmelikte yer alan sınır değerlerin belirlenmesinde 
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ICNIRP Kılavuz’unda yer alan sınır değerler esas alınmıĢtır (Çevre ve Orman 

Bakanlığı 2009). 

 

SAR ölçümleri, dokuların gerçek biyolojik davranıĢları hakkında bilgi 

vermeyecektir. Henüz kabul edilmiĢ bir SAR ölçme ya da modelleme standardı 

yoktur. SAR belli ağırlıktaki (1 g ya da 10 g) dokuda ortalama alınarak elde edilir, 

noktasal tepe değerler çok farklı olabilir. Son yıllarda yapılan SAR ölçümleri 

arasında önemli farklılıklar gözlenmektedir. Günümüzde sıklıkla kullanılan cep 

telefonları çevremizde elektromanyetik dalgalar yaymaktadır. Cep telefonlarının 

elektromanyetik etkisine maruz kalan insanların soğurduğu elektromanyetik enerji 

vücutta ısıl ve ısıl olmayan etkilere neden olmaktadır. 

 

Örneğin, aynı model ve marka cep telefonu için iki farklı laboratuarda 

birbirinin iki üç katı farklı SAR değerleri ölçülebilmektedir. Farklı SAR ölçümleri; 

kullanılan fantomlardan, laboratuar ortamının kendisinden, ölçü adımlarının 

farklılıklarından, vb. kaynaklanabilir. Laboratuarlarda SAR ölçmelerini belli bir 

standarda sokabilmek amacıyla elektrik, elektronik ve bilgisayar mühendislerinin 

uluslararası meslek örgütü ve bilimsel kurumu olan IEEE, SAR ölçme metodolojisi 

üzerindeki çalıĢmalarını henüz tamamlayabilmiĢ değildir (ICNIRP 1998, Paker ve 

Sevgi 1998, Sevgi 2000, Ermol 2008) (Tablo 1.1.). 

 

Tablo 1.1. ICNIRP Kılavuzunda verilen Elektrik ve Manyetik Alanların Kamusal 

Alanlarla Ġlgili Referans Değerleri 
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1.6.1 Düşük Frekanslı (0 Hz - 10 kHz) Elektromanyetik Işınımların İnsan 

Sağlığına Etkileri 

 

DüĢük Frekans alanları insan bedeni üzerinde saç telinin havalanması gibi 

yüzeysel etkilere neden olmaktadır. Elektromanyetik ıĢınımın zararlı etkisinden 

korunmak için daha az maruz kalmaya yönelik kısıtlamalar önerilmektedir. Bu 

kısıtlamalar vücutta ıĢınım sonucu oluĢan akım yoğunluğu ve özgül soğurulma oranı 

gibi biyolojik açıdan anlamı olan büyüklük cinsinden verilmektedir. Bu büyüklükler 

doğrudan ölçülmediklerinden bunlar yerine dıĢ elektrik ve manyetik alan güç 

yoğunluğu ölçülür. Bu konudaki standartlar mesleki ve genel halk sağlığı olmak 

üzere iki grupta verilmiĢlerdir.  

 

1.6.2. Yüksek Frekanslı (10 kHz - 300 GHz) Elektromanyetik Işınımların İnsan 

Sağlığına Etkileri 

 

Ġnsan vücudu yüksek frekans alanlarına duyarlıdır. Vücut tarafından yutulan 

enerji ısıya dönüĢür. Yüksek frekans alan tüm vücut veya ilgili vücut bölgesinde ısı 

oluĢur. Isı içerde oluĢtuğu için, ısı algılayıcı olan derimiz tarafından algılanmaz. Bu 

yüzden vücut sıcaklığı kontrol sistemi etkilenir. Bu etki frekansa bağımlıdır. 

 

Bu zararlı etkileri azaltmak için elektromanyetik ıĢımanın belirli bir değerde 

olmasını öngören standartlar geliĢtirilmiĢtir. Elektromanyetik ıĢıma canlıya 

ulaĢtığında, bu canlı tarafından soğurulmaktadır (Çevre ve Orman Bakanlığı 2009). 

 

 Bir atom çekirdeğinin kararsız durumdan daha kararlı bir duruma geçerken 

elektromanyetik dalga veya parçacık Ģeklinde enerji yayılmasına radyasyon 

(ıĢıma) denir. Radyasyon, iyonlaĢtırıcı radyasyon ve iyonlaĢtırıcı olmayan olmak 

üzere iki grupta toplanabilir. 

 

ĠyonlaĢtırıcı Radyasyon: Madde içinden geçerken enerjisini ortama aktarmak 

yoluyla ortamdaki atomları doğrudan veya dolaylı yollarla iyonlaĢtıran radyasyon 

türüdür. 
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ĠyonlaĢtırıcı Olmayan Radyasyon: Yeterince enerjisi olmadığı için ortamdaki 

atomları iyonlaĢtırmayan radyasyon türüdür. 1990’lı yılların baĢından bu yana 

geliĢen ve hızla yaygınlaĢan cep telefonları ve baz istasyonlarının insan sağlığı 

açısından bir takım risklere yol açabilme olasılığı bilim dünyasında çok sayıda 

tartıĢmalara ve halen süregelen çok sayıda araĢtırmanın yapılmasına neden olmuĢtur. 

Yüksek Frekanslı Elektromanyetik IĢınımlar (10 kHz - 300 GHz) RF alanlar 10 GHz 

üzerinde deri yüzeyi tarafından absorbe olur ve enerjinin küçük bir kısmı alta 

yerleĢen dokulara penetre olur. Bu etkinin tamamı olumsuz sağlık sonuçları ortaya 

çıkar anlamına gelmemektedir. Temel ölçüm birimi metrekare baĢına güç yoğunluğu 

(W/m²) ya da zayıf alanlar için metrekare baĢına miliWatt (mW/m²) ya da 

microWatt/metrekare (μW/m²). Yüksek frekans alan tüm vücutta ya da vücudun bir 

bölümünde bölgesel ısı oluĢur. Frekansa bağlı olarak vücut sıcaklığı kontrol sistemi 

etkilenmektedir. Bu zararlı etkileri azaltmak için elektromanyetik ıĢımanın belli bir 

değerde olmasını öngören standartlar geliĢtirilmiĢtir (Ocaktan ve Akdur 2008). 

 

Radyofrekans enerjisine maruz kalma cep telefonundaki frekansa bağlıdır. 

Federal iletiĢim komisyonu tarafından kablosuz telefonlar için uyulması gereken 

güvenlik limiti 1,6 w/kg olarak belirlenmiĢtir. Günümüzde mobil telefon kullanıcıları 

bu SAR sınırlar dahilinde telefonlar kullanmaktadır (Sağlık Bakanlığı 2000, Tübitak 

Bilten 2001, Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu 2009). 

 

1.7. Cep Telefonları 

 

Cep telefonları düĢük güçlü RF (radyofrekans) sinyalleri gönderen ve alan 

cihazlardır. Elektromanyetik dalga spektrumu içinde radyo dalgaları grubunda yer 

alır. 

 

Günümüzde kullanılan cep telefonları 800-1900 MHz frekans aralığında 

çalıĢmaktadır. Cep telefonu operatörleri tipik olarak 0,25 W güçte iĢletilir. 

 

Cep telefonu RF radyasyon maruziyetini değerlendirmek için en güvenilir 

nicelik SAR değeridir. Vücut yakınındaki bir vericiden (cep telefonu) yayılan 

elektromanyetik dalgaların bir kısmı telefondan dokulara absorbe edilir. SAR değeri 
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cep telefonu çeĢitlerine göre 0,12-1,6 W/kg arasında değiĢiklik gösterir (Federal 

Communications 1999, Agarwal  2007).  

 

GSM'in, 900 MHz bandında iki iĢletmeciden fazlasına cevap vermesi güç 

olduğundan, birçok Avrupa ülkesinde GSM 1800 üçüncü ve dördüncü sistem olarak 

kurulmakta ve iĢletilmektedir. Bu Ģekilde hem 900 MHz'deki kapasite doygunluğuna 

çözüm getirilmekte hem de mobil haberleĢme iĢletmecilerinin sayısı artırılarak 

rekabeti geliĢtirmek mümkün olmaktadır. Ayrıca hem GSM 900 hem de GSM 1800 

Ģebekesi iĢleten iĢletmeciler de bulunmaktadır. 

 

GSM 1800 çok büyük oranda GSM 900 standartlarını kullanmaktadır. GSM 

900 ile GSM 1800 arasındaki temel farklılık frekans bandının yerleĢimindedir. GSM 

1800 Ģebekesinde GSM 900 Ģebekesine oranla (kırsal alanda) yaklaĢık dört kat daha 

fazla baz istasyonuyla aynı kapsama alanına hizmet sağlamak mümkün 

olabilmektedir. 

 

Bunun dıĢında GSM 900 ile GSM 1800 sistemlerinde Ģebeke mimarisi, çoklu 

eriĢim yöntemi,  hız, konuĢma kodlaması, kanal kodlaması, sinyalleĢme gibi 

konularda hiçbir fark bulunmamaktadır. 

 

Türkiye’de cep telefonu teknolojileri alanında üç iĢletmeci tarafından hizmet 

verilmektedir; Turkcell, Vodafone ve Avea. Bunlardan Turkcell ve Vodafone GSM -

900 Ģebekesi üzerinden, Avea ise GSM-1800 Ģebekesi üzerinden hizmet vermektedir 

(Yapıcı 2007, Ermol 2008). 

 

1.7.1.Elektromanyetik Alanların Potansiyel Biyolojik Etkileri: 

 

Elektromanyetik alanların iki tür etkisi vardır. Birincisi; Kısa zamanda 

hissedilen etkiler denilebilecek baĢ ağrıları, göz yanmaları, yorgunluk, halsizlik ve 

baĢ dönmeleri gibi etkiler ile gece uykusuzlukları, gündüz uykulu dolaĢım, 

depresyon gibi Ģikayetler bildirilmiĢtir. Ġkincisi; Moleküler ve kimyasal bağlarla, 

hücre yapısına, vücut bağıĢıklık sistemine yaptığı ve uzun sürede ortaya çıkabilen 

etkilerdir.  

 



32 

 

Bu alanların bilinen potansiyel biyolojik etkileri Ģu baĢlıklarda toplanabilir: 

- Tek bir hücre veya hücre sistemine etkiler,  

- Hücre içi metabolizma üzerine etkiler, 

- Genetik ve mutajenik etkiler, 

- Büyüme ve geliĢme etkileri, 

- Organ, doku veya hücre grupları üzerine etkiler, 

- Testisler üzerine etkiler, 

- Kardiyak fonksiyona etkiler, 

- Sinir sistemi ve davranıĢ nöroendokrinolojik tepkiler üzerine etkiler, 

- Hematolojik etkiler, 

- Ġmmünolojik etkiler (Mann ve Roschke 1996, Borbely ve ark 1999, 

ġeker ve Çerezci 1999, Krause ve ark 2000). 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

Bu çalıĢmamızda, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Yardımcı Üreme 

Teknikleri Ünitesi’ne ġubat 2009 - Haziran 2009 tarihleri arasında baĢvuran 

hastalardan WHO 1999 kriterlerine göre normospermik olanlar dahil edilmek üzere 

toplam 40 hasta 2008/360 no.lu etik kurul kararınca seçildi. 

 

Bu hastaların 3 günlük cinsel perhiz sonrasında alınan numuneleri steril, 

toksik olmayan polypropilen bir kaba toplandı ve 25 dk’lık likefaksiyon süresinin 

ardından semen analizleri yapıldı. Semen analizlerinde ilk önce fiziksel muayene 

yapılarak koku, renk, volüm ve viskozite yönünden değerlendirildi. Daha sonra 

mikroskobik incelemeleri yapmak için semenden alınan 10 µl örnek derinliği 0.01 

mm olan Makler sayım kamerasının (Sefi - Medical Instruments) ortasına 

damlatılarak üzerine grid camı kapatıldı. Nikon T1A Input AC ıĢık mikroskobunda 

toplamda 200X büyütme altında değerlendirme yapıldı. 

 

Gridin üzerinde iki satır bir sütun veya iki sütun bir satır içerisindeki 

spermatozoalar sayılarak ortalaması alındı ve böylece spermatozoa konsantrasyonu 

milyon/ml olarak tespit edildi. 

 

Aynı zamanda Makler sayım kamerası kullanılarak motilite değerlendirmesi 

yapıldı. Motilite değerlendirmesi için 100 hücre sayıldı. Doğrusal hareket göstererek 

en az 3 kareyi kat eden spermatozoaların motilitesi +4, karenin dıĢına çıkan ancak 1-

2 kare sonra geri dönme hareketi gösteren spermatozoaların motilitesi +3, bir kare 

içerisinde yerinde baĢ veya kuyruk sallama Ģeklinde hareket eden spermatozoaların 

motilitesi +2, hiç hareket göstermeyen spermatozoaların motilitesi +1 olarak 

değerlendirildi (Makler 1980, WHO 2010). 

 

Viabiliteyi değerlendirmek için lama bir damla likefiye olmuĢ semen üzerine 

bir damla %10 sulu Tripan mavisi boyası damlatıldı ve lamelle kapatıldı. 400X 

büyütmede en az 200 hücre sayıldıktan sonra boya alan spermatozoalar nonviabl, 

boya almayan spermatozoalar ise viabl olarak değerlendirildi ve viabilite oranı yüzde 

olarak kaydedildi. 
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Morfoloji değerlendirmesi için WHO 2010 kriterleri kullanıldı. 400X 

büyütmede morfolojisi sağlam ve normospermi sınıfına girenler çalıĢmaya dahil 

edildi. 

 

Bir yandan da hastanın semen numunesi 1ml’lik üç eĢit parçaya alınarak üç 

ayrı temiz, toksik olmayan polypropilen kaba paylaĢtırıldı. Ġki kaptaki numune 2,5 ve 

10 cm’lik mesafelerden 15 dk boyunca konuĢma konumunda olan cep telefonu 

radyofrekans radyasyonuna maruz bırakıldı. Bir kaptaki numune ise kontrol grubu 

olarak ayıldı. 

 

Hastalardan ilk 20 kiĢilik grup 900 MHz frekans bandında yayın yapan GSM 

radyofrekans radyasyonuna, diğer 20 kiĢilik grup ise 1800 MHz frekans bandında 

yayın yapan GSM radyofrekans radyasyonuna maruz bırakıldı. Kullandığımız cihaz 

ticari olarak eriĢilebilen Sony Ericsson K700 model cep telefonu idi.  Her 20’Ģer 

kiĢilik grup için 2,5 cm ve 10 cm parametreleri ayrı ayrı eĢ zamanlı olarak ölçüldü. 

Bu ölçüm için Ģöyle bir düzenek hazırlandı (ġekil  2.1.). 

 

 
Şekil 2.1. 

 

15 dk’lık maruziyetin ardından 2,5 cm ve 10 cm’den radyofrekans 

radyasyona maruz kalan örneklerle kontrol grubunun semen parametreleri yeniden 

incelendi ve sonuçlar ilk duruma göre not edildi (Karayel 2003, Fejes ve ark 2005, 

Eroğul ve ark 2006). 

 

Bunu takiben her gruptaki (2,5 cm maruziyet, 10 cm maruziyet ve kontrol) 

numunelerin lam üzerine yayması yapıldı. Yayması yapılan numuneler kuruduktan 

sonra Carnoy solüsyonu  (60 ml alsolü etil alkol, 30 ml kloroform, 10 ml glasiyal 
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asetik asit) ile 4°C’da 5 dk boyunca tesbit edildi, ardından karanlık ortamda %1’lik 

Akridin Oranj boyası (10 ml %1’lik acridine orange solüsyonu, 40 ml 0,1 M sitrik 

asit, 2,5 ml 0.2 M Na2HPO47H2O karıĢımı, pH 2,5) ile 5 dk süre ile boyandı ve 

distile su ile yıkandı. Preparatlar kurumadan kapatıldı ve derhal Olympus BH-2 foto 

ataĢmanlı floresan mikroskop altında 515-530 nm dalga boyuna sahip filtreler altında 

karanlık odada karanlık alanda incelendi (Tejada ve ark 1984, Sharma ve ark 2005, 

Avcı 2006, Liu ve Baker 2007). 

 

Sperm nüklear olgunluğunun derecesi anilin mavisi boyası ile ölçülebilmekte 

ise de Akridin Oranj metodu daha geliĢmiĢ bir yöntem olup, Akridin Oranj çift 

sarmallı DNA ile etkileĢince yeĢil floresans, denatüre olmuĢ DNA ile etkileĢince sarı 

floresans verecektir. Eğer dekondensasyon ve DNA denatürasyonu kolayca 

gerçekleĢiyorsa nükleus kırmızıya boyanacak, spermatozoa da olumsuz olarak 

nitelendirilecektir. Bundan dolayı Akridin Oranj boya tekniği sperm nükleusunun 

içindeki çift sarmallı DNA’nın kromatin kondensasyonu ve kararlılığını 

değerlendirmede kullanılabilir (Ġbni Sina Lab. 2009, WHO 2010). 

 

Akridin oranj insan DNA hücre yapısı ve bütünlüğü hakkında fikir veren bir 

ayraç olarak kullanılmaktadır. Tejada ve arkadaĢlarının belirttikleri üzere yeĢil 

floresans veren spermatozoalar normali sarı-turuncu-kırmızı floresans verenler 

anormal olarak belirlendiler. 

 

Çift sarmal DNA’ya sahip spermatozoalar 515-530 nm’de yeĢil floresans 

verirken, DNA’sı denatüre olmuĢ spermatozoalar sarı-turuncu-kırmızı floresans 

verdiler. DNA bütünlüğünü sağlamıĢ olan spermatozoalar yeĢil olarak gruplandı, 

sarı-turuncu-kırmızı floresans veren ve DNA bütünlüğü bozulmuĢ olan 

spermatozoalar ise kırmızı olarak gruplandı. Floresans mikroskopta sahalardaki 

spermatozoalar sayıldıktan sonra yeĢil floresans verenler yüzde olarak belirlenip 

istatistiksel olarak analiz edildi. 

 

ÇalıĢmamızın istatistiksel analizi DNA bütünlüğü ve motilite parametreleri 

için 900 ve 1800 MHz maruziyet gruplarında ve 2,5 cm ile 10 cm mesafeleri için ayrı 

ayrı olmak üzere “SPSS for Windows 13.0” programında yapıldı. Bilgisayar 

ortamına aktarılan veriler ortalama ± standart sapma Ģeklinde özetlendi. Gruplar arası 
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karĢılaĢtırma independent samples T testi metodu ile yapıldı. Anlamlılık seviyesi 

0,05 olarak alındı. 
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3. BULGULAR 

 

ÇalıĢmamız, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Yardımcı Üreme 

Teknikleri Ünitesi’ne baĢvuran, normospermik toplam 40 kiĢi ile yürütüldü. Semen 

kalitesi WHO kriterlerine göre standart olan bu erkeklerle gerçekleĢtirdiğimiz 

çalıĢmada 900 MHz ve 1800 MHz GSM frekanslarına maruz bırakılan semenin in-

vitro ortamda nasıl etkilendiği gözlemlenmeye çalıĢıldı. 

 

ÇalıĢmamızda 2,5 cm ve 10 cm uzaklıklardan RF radyasyona maruz bırakılan 

semen örneklerinde ilk grubumuzu oluĢturan hastalar 900 MHz frekans bandındaki 

RF radyasyona, ikinci grubumuzu oluĢturan hastalar ise 1800 MHz frekans 

bandındaki RF radyasyona maruz bırakıldı. 

 

Yaptığımız çalıĢmada Akridin Oranj boya metodu ile boyadığımız preparatlar 

Olympus BH-2 foto ataĢmanlı floresan mikroskop ile kontrol edildi ve fotoğraflandı. 

Bu çalıĢmada 900 MHz frekans bandı için 2,5 cm mesafeden RF radyasyona maruz 

kalan semen örneklerindeki DNA bütünlüğü 10 cm mesafeden maruziyet grubuna ve 

kontrol grubuna göre anlamlı derecede düĢük bulundu. SPSS for Windows 13.0 

programı ve independent sample T test sonuçlarına göre verilerimiz yorumlandı 

(Kontrol grubu DNA bütünlüğü yüzde olarak 79,7 ± 10,9;  10 cm maruziyet grubu 

DNA bütünlüğü 65,4 ± 13,3; 2,5 cm maruziyet grubu DNA bütünlüğü 55,5 ± 16,4) 

(Çizelge 3.1.). 

 

Tablo 3.1. 900 MHz ve 1800 MHz maruziyet grupları için DNA yapı bütünlüğü. 

 Kontrol 10 cm 2.5 cm 

900 MHz 79,7 65,4 55,5 

1800 MHz 86,2 75,1 64,7 

 

Kontrol grubu ile 10 cm maruziyet grubu karĢılaĢtırıldığında radyasyon 

kaynağına uzaklık ile DNA bütünlüğü arasında p=0,01 düzeyinde ileri derecede 

anlamlı negatif korelasyon saptadık. Aynı Ģekilde kontrol grubu ile 2,5 cm maruziyet 

grubu karĢılaĢtırıldığında radyasyon kaynağına uzaklık ile DNA bütünlüğü arasında 

p <0,00 düzeyinde negatif korelasyon saptandı (Grafik 3.1.). 

 



38 

 

ÇalıĢmamızda 1800 MHz frekans bandı için 2,5 cm mesafeden RF 

radyasyona maruz kalan semen örneklerindeki DNA bütünlüğü 10 cm mesafeden 

maruziyet grubuna ve kontrol grubuna göre anlamlı derecede düĢük bulundu. 

(Kontrol grubu DNA bütünlüğü yüzde olarak 86,2 ± 8,1; 10 cm maruziyet grubu 

DNA bütünlüğü 75,1 ± 12,3; 2,5 cm maruziyet grubu DNA bütünlüğü 64,7 ± 16,7) 

(Grafik 1). 

 

Kontrol grubu ile 10 cm maruziyet grubu karĢılaĢtırıldığında radyasyon 

kaynağına uzaklık ile DNA bütünlüğü arasında p=0,02 düzeyinde ileri derecede 

anlamlı negatif korelasyon saptadık. Aynı Ģekilde kontrol grubu ile 2,5 cm maruziyet 

grubu karĢılaĢtırıldığında radyasyon kaynağına uzaklık ile DNA bütünlüğü arasında 

p<0,00 düzeyinde negatif korelasyon saptandı (Grafik 3.1.). 

 

 
Grafik 3.1. 900 MHz ve 1800 MHz maruziyet grupları için 

DNA yapı bütünlüğü. 

 

RF kaynağına 10 cm uzaklıkta bulunan semen örneği ile RF kaynağına 2,5 

cm uzaklıkta bulunan semen örneği karĢılaĢtırıldığında ise p=0,31 düzeyinde anlamlı 

bir sonuç saptandı. 

 

Bu sonuçlar göstermektedir ki; RF radyasyon kaynağına olan uzaklık 

azaldıkça radyasyonun DNA bütünlüğünü bozma oranı artmaktadır.  
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Hem 900 MHz hem de 1800 MHz GSM frekans bantlarında DNA bütünlüğü 

gerek 2,5 cm mesafeden gerekse 10 cm mesafeden maruziyet sonucunda 

bozulmaktadır. 

 

ÇalıĢmamızda semendeki motilite parametresini Nikon T1A Input AC 

mikroskop ile toplamda 200X büyütmede değerlendirdik. 900 MHz frekans bandında 

kontrol grubu ile 2,5 cm maruziyet grubu a+b tipi ileri hareketli spermatozoa 

toplamları bakımından karĢılaĢtırıldıklarında motilitenin etkilenmediği sonucuna 

varıldı (P=0,74).  Aynı Ģekilde kontrol grubu ile 10 cm maruziyet grubu a+b tipi ileri 

hareketli spermatozoa toplamları bakımından karĢılaĢtırıldıklarında da motilitenin 

etkilenmediği sonucuna varıldı (p= 0,1). Maruziyet grupları kendi aralarında 

karĢılaĢtırıldıklarında motilitenin RF radyasyon kaynağına uzaklık ile değiĢmediği 

sonucuna varıldı (p=0,7).  

 

Kontrol grubu a+b tipi ileri hareketli spermatozoa yüzdesi 57,5 ± 8,6; 10 cm 

maruziyet grubu a+b tipi ileri hareketli spermatozoa yüzdesi 53,1 ± 7,8; 2,5 cm 

maruziyet grubu ileri hareketli spermatozoa yüzdesi 52,3 ± 9,0 olarak saptandı 

(Çizelge 3.2.). 

 

Tablo 3.2. a+b tipi ileri hareketli spermatozoa yüzdesi. 

 Kontrol 10 cm 2.5 cm 

900 MHz 57,5 53,1 52,3 

1800 MHz 60,0 53,2 52,3 

 

1800 MHz frekans bandında kontrol grubu ile 2,5 cm maruziyet grubu a+b 

tipi ileri hareketli spermatozoa toplamları bakımından karĢılaĢtırıldıklarında 900 

MHz frekans bandındaki gibi motilitenin etkilenmediği sonucuna vardık (p= 0,28). 

Aynı Ģekilde kontrol grubu ile 10 cm maruziyet grubu a+b tipi ileri hareketli 

spermatozoa toplamları bakımından karĢılaĢtırıldıklarında da motilitenin 

etkilenmediği sonucuna vardık (p=0,69). 1800 MHz frekans bandında maruziyet 

grupları kendi aralarında karĢılaĢtırıldıklarında motilitenin RF radyasyon kaynağına 

uzaklık ile değiĢmediği sonucuna varıldı (p=0,816) (Grafik 2). 

 

1800 MHz frekans bandında kontrol grubu ileri hareketli spermatozoa 

yüzdesi 60,0 ± 9,9; 10 cm maruziyet grubu ileri hareketli spermatozoa yüzdesi 53,2 ± 
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12,8; 2,5 cm maruziyet grubu ileri hareketli spermatozoa yüzdesi 52,3 ± 11,3 olarak 

saptandı (Grafik 3.2). 

 

 
Grafik 3.2. a+b tipi hareketli spermatozoa yüzdesi. 

 

ÇalıĢmamızda gerek 900 MHz GSM, gerekse 1800 MHz GSM frekans 

batlarında motilitede kontrol grupları ile maruziyet grupları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir değiĢiklik gözlenmemiĢtir.  
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Şekil 3.1. Akridin Oranj boyası ile boyanmıĢ kontrol grubu spermatozoa DNA 

bütünlüğü FMB x 66 

 

 
Şekil 3.2. Akridin Oranj boyası ile boyanmıĢ kontrol grubu spermatozoa DNA 

bütünlüğü FMB x 66 

 

A: Anormal; DNA yapı bütünlüğü bozulmuĢ (kırmızı). 

N: Normal; DNA yapı bütünlüğü sağlam (yeĢil). 
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Şekil 3.3. Akridin Oranj boyası ile boyanmıĢ kontrol grubu spermatozoa DNA 

bütünlüğü FMB x 132 

 

 
Şekil 3.4. Akridin Oranj boyası ile boyanmıĢ 10 cm maruziyet grubu spermatozoa 

DNA bütünlüğü FMB x 132 
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Şekil 3.5. Akridin Oranj boyası ile boyanmıĢ 10 cm maruziyet grubu spermatozoa 

DNA bütünlüğü FMB x 33 

 

 
Şekil 3.6. Akridin Oranj boyası ile boyanmıĢ 2,5 cm maruziyet grubu spermatozoa 

DNA bütünlüğü FMB x 66 

 



44 

 

 
Şekil 3.7. Akridin Oranj boyası ile boyanmıĢ 2,5 cm maruziyet grubu spermatozoa 

DNA bütünlüğü FMB x 132 
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4. TARTIŞMA 

 

Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi ve geliĢmesiyle beraber ucuzlayarak 

yaygınlaĢması elektromanyetik alanların, dolayısıyla elektromanyetik kirliliğin 

artması gündeme gelmektedir. Bu durumda insanlar her zamankinden daha fazla 

radyo frekans alanlara maruz kalmaktadırlar. Son yıllarda radyofrekans radyasyonun 

insan sağlığına etkisi olup olmadığı büyük bir tartıĢma konusudur. Cep telefonu 

kullanımının giderek yaygınlaĢması ve cep telefonu kaynaklı radyo frekans 

dalgalarının muhtemel zararlı etkileri geniĢ kitleleri ilgilendiren bir sorun haline 

gelmiĢtir. 

 

Radyo frekans kaynakları arasında polisler tarafından kullanılan trafik 

radarları, telefon iĢletiminde kullanılan mikrodalga röle istasyonları, cep telefonları 

ve onların baz istasyonları gibi sistemler sayılabilir (ġeker ve Çerezci 1997, Özgüner 

ve Mollalıoğlu 2006). 

 

Radyo frekans dalgaların, biyolojik sistemler üzerinde, oküler, lens, hücre 

artıĢları ve çoğunlukla nörolojik, nöroendokrin, hematolojik, immunolojik ve 

kardiyovasküler etkiler oluĢturduğu bilinmektedir. Radyofrekans radyasyonunun 

biyoetkilerinin araĢtırılması çalıĢmalarında yüksek özgül soğurma oranlarında (ÖSO) 

radyofrekans radyasyonuna maruziyetin testis dokularında hasara yol açabileceği 

anlaĢılmıĢtır. Çevre Ģartları, özellikle sıcaklık ve nemlilik radyo frekans radyasyonu 

maruziyetinin yanıtını büyük ölçüde etkileyebilir (ġeker ve Çerezci 1997, Prastalo ve 

ark 2003). 

 

Cep telefonu kullanımının biyolojik etkileriyle ilgili bilgiler sınırlı 

olduğundan, uzun süre radyofrekansa maruz kalmanın farklı biyolojik sistemlere 

etkisinin değerlendirilmesi açısından geniĢ araĢtırmalara ihtiyaç vardır. Radyofrekans 

radyasyonunun biyolojik fonksiyonlar üzerinde gizli etkileri olduğunu varsaymak 

sağlığın etkilendiği anlamına gelmeyeceği gibi, ulusal eĢik değerlerin altında da olsa 

radyofrekans radyasyonunun sağlık üzerinde potansiyel yan etkilerinin olmadığı 

anlamına da gelmez (Sanalan 1999, Blettner ve Berg 2000). 
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RF enerjisinin vücut tarafından soğurulması doku sıcaklığında bir artıĢa sebep 

olabilir. Bu etkileĢim termal mekanizma olarak adlandırılır. Termoregülatör cevaplar 

nedeniyle insan vücudundaki RF enerjisinin depolanması sıcaklık artıĢına neden 

olmayabilir. Vücuttaki RF enerjisinin termal enerjiye dönüĢümünde bedenin sıcaklık 

dağıtma yeteneği aĢıldığında vücut ısısında artıĢ meydana gelir. Hücrelerin 

öldürülmesi için uygun referans sıcaklık değeri 43°C’dır (ġeker ve Çerezci 1997, 

Butcher  2000, Gordon ve ark 2003). 

 

Elektromanyetik radyasyonun ısıtma yönünden insan vücudunda en etkili 

olduğu bölgeler baĢka bölgelerden farklı olarak fazla ısıyı regüle edemeyecek kan 

dolaĢımından dolayı gözler ve testislerdir. Ancak mobil telefon ve baz istasyonları 

antenleri tarafından yayılan gücün, bu tür bir ısınmaya neden olmayacak denli düĢük 

olduğu bildirilmiĢtir (TÜBĠTAK Bilten 2001). 

 

Köylü ve arkadaĢlarının elektromanyetik (EM) alanların rat beyin dokusu ve 

plazmasında karsinojenik bir bileĢik olan malondialdehit (MDA) düzeyleri üzerine 

etkisini araĢtırdıkları çalıĢmada 90 günlük Sprague-Dawley ratlar 1 kontrol ve 7 

uygulama grubuna bölünerek sırasıyla 10, 20, 30, 40, 50, 60 ve 70 mG’luk EM 

alanlar uygulanmıĢ daha sonra halotan anestezi uygulanan ratlardan intrakardiyak 

olarak antikoagülanlı kan örnekleri alınmıĢ ve karsinojenik bir bileĢik olarak kabul 

edilen plazma MDA düzeyleri değerlendirilmiĢtir. Ayrıca kraniotomi yapılarak 

alınan beyin dokusunda da malondialdehit düzeyleri araĢtırılmıĢtır. Elde edilen 

verilere göre ratlara uygulanan manyetik alan Ģiddetinin artmasıyla korele olarak 

plazma ve beyin dokusu malondialdehit düzeylerinde artıĢ saptanmıĢtır (Köylü ve 

ark 2005). 

 

On yıl önce 16 MHz ya da 33 MHZ iĢlemci hızına sahip bilgisayarlar VHF 

yada UHF sistemleri –farklı frekanslarda olduklarından- EMC açısından sorun 

oluĢturmazlarken bugün 500MHz sınırını geçen bilgisayarlar 900MHz ve 1800MHz 

bandını kullanan GSM ve DECT sistemleri UHF TV bantları artık aynı frekansları 

kullanmaktadır. Bu nedenle birbirlerini doğrudan etkilemektedirler. Yine eskiden 

kHz’ler mertebelerinde çalıĢan telefonlar gerek çalıĢma gerekse sağlık açısından 

sorun çıkarmaktan uzak iken bugün insan kulağının ve beyninin birkaç cm ötesinde 

yüzlerce mW mertebelerinde güçler üreten cep telefonları kullanılmaktadır. 
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Doğrudan insan sağlığını etkileyip etkilemediği hemen yanıtlanması zor ancak çok 

önemli bir sorudur (Akleman ve ark 2000). 

 

Cep telefonlarında, dolayısıyla baz istasyonlarında kullanılan iletiĢim 

frekansları 900MHz ve 1800 MHz’dir. Ülkemizde bu geliĢme 900 MHz ile baĢlamıĢ 

1800 MHz ile devam etmektedir. Mutfaklarımızdaki mikrodalga fırınlarda 

kullandığımız dalganın frekansı ise 2400 MHz’dir. ĠĢte bu frekansların bu denli 

birbirine yakın olması tedirginliklerin artmasına neden olmuĢtur (Sabuncu 2000). 

 

ICNIRP’nin belirlediği sınır değerlerin altında mobil telefon sinyallerinin 

beynin elektriksel aktivitelerinde ve algılama fonksiyonlarında (dikkat, hatırlama, 

tepki verme gibi) kısa süreli değiĢimlere neden olduğu gösterilmiĢtir. Fakat bu 

değiĢimlerin insan sağlığı üzerindeki etkileri bilinmemektedir (Stewart 2000). 

 

Özen ve arkadaĢlarının 2004 yılında yaptıkları çalıĢmada 900MHz frekanslı 

elektromanyetik (EM) ıĢınımın insan beyin dokusunda oluĢturduğu sıcaklık artıĢı, 

beyin dokusu fantom modeli kullanılarak araĢtırılmıĢtır. Beyin eĢdeğer dokusu, 900 

MHz frekanslarında farklı maruz kalma olasılıkları dikkate alınarak belirli sürelerde 

radyo frekanslı ıĢınıma (RFI) maruz bırakılmıĢtır. Beyin dokusunda oluĢan sıcaklık 

artıĢı ölçülerek bilgisayar ortamına aktarılmıĢtır. Böylece 900 MHz cep telefonlarına 

maruz kalan insan kafası için beyin dokusunda oluĢması beklenen termal etkiler ve 

soğurulan EM enerji model kullanılarak incelenmiĢtir. Cep telefonu anteninin 

dokudan uzaklaĢtıkça doku içerisinde beklenen ısı artıĢının hızla azaldığı 

gözlenmiĢtir. Çok küçük mesafe değiĢimlerinde bile ısı artıĢında hızlı bir düĢüĢ 

olduğu saptanmıĢtır. Bu, EM ıĢınım kaynaklarına olan uzaklığın önemli bir korunma 

(güvenlik) faktörü olduğunu göstermektedir. Yine 900 MHz de antenin doku 

yüzeyine olan mesafesine bağlı olarak ölçülen sıcaklık artıĢlarının, maruz kalma 

süresine bağlı değiĢimleri ölçülmüĢ ve RF enerji uygulandığı andan itibaren ilk 

anlarda hızlı bir ısı artıĢı gözlenirken yaklaĢık 6-7 dakika sonra ısı artıĢ hızının 

yavaĢlamakta olduğu ve yaklaĢık 30 dakikanın sonunda kararlı hale geçiĢin baĢladığı 

belirtilmiĢtir (Özen ve ark 2004). 

 

Cep  telefonu  kullanırken  beyinde  oluĢan  sıcaklık değiĢikliğini inceleyen 

bir çalıĢmada, beyinde oluĢan maksimum sıcaklık değiĢikliğinin 0.11 derece olduğu, 
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vücut sıcaklığının 37 derecenin üstüne çıkmadığı gösterilmiĢtir. Memelilerde yapılan 

çalıĢmalarda sıcaklık 41 derecenin altında olduğu sürece beyinin hasar görmeyeceği 

bildirilmiĢtir  (Tonndorf ve Kurman 1984). 

 

Eulitz ve arkadaĢlarının yaptığı çalıĢmada cep telefonundan yayılan pulslu 

EM alanın insan beyninde elektriksel yanıtta akustik stimülasyona bağlı olarak 

değiĢikliğe sebep olduğunu ve pulslu EM alan uygulaması boyunca uyarılmıĢ beyin 

aktivitesinde bir değiĢikliğin oluĢmadığını bildirmiĢlerdir (Eulitz ve ark 1998). 

 

Fritze ve arkadaĢlarının 900 MHZ frekansını kullanarak yaptıkları çalıĢmada  

cep telefonunun kan beyin bariyerine etkisini araĢtırmıĢlar ve beyin SAR değeri 0,3-

0,75 W/kg arasında olan mikrodalga radyasyonunu günde 4 saat uygulamıĢlardır. 7 

günlük maruziyetin ardından beyin kesitleri kan beyin bariyeri ve patolojik bakımdan 

incelenmiĢ ve herhangi bir patolojiye rastlanmamıĢtır (Fritze ve ark 1997). 

 

Kim ve arkadaĢlarının çalıĢmalarında C5BL farelerin kaflarına 1 saat/gün, 5 

gün/hafta, 6 veya 12 ay boyunca 849 MHz ya da 1763 MHz cep telefonu RF 

radyasyonu uygulanmıĢ (SAR 7,8 W/kg), maruziyet periyodu boyunca 3 grup (sham, 

849 MHz, 1763 MHz) arasında ağırlık bakımından bir farklılık görülmediği 

belirtilmiĢtir. 6 ay ve 12 aylık uygulamalar sonucunda alınan beyin dokuları 

histolojik inceleme ve hücre proliferasyonu için araĢtırılmıĢ ancak RF maruziyeti 

süresince bir değiĢiklik gözlenmemiĢ, hipokampus ve serebellumda NeuN ve 

DFAP’nin dağılımı ya da ekspresyonunda da bir değiĢiklik bulamadığı bildirilmiĢtir. 

849 ve 1763 MHz RF radyasyonun 7,8 W/kg SAR değerinde hücre ölümü, 

proliferasyonu gibi hücresel değiĢikliklere ve reaktif gliozise neden olmadığı 

gösterilmiĢtir (Kim ve ark 2008). 

 

Kundi 2000 yılından beri yapmıĢ olduğu çalıĢmalarda cep telefonunun kafaya 

yakın tutulmasının beyin tümörlerine ve kansere neden olduğunu beyan etmiĢtir. 

Uzun süre cep telefonu kullamının baĢ ağrısına, ekstrem irkilmelere, unutkanlığa ve 

reflekslerde zayıflamaya neden olabileceği belirtilmiĢtir (Kundi 2004). 

 

DaĢdağ ve arkadaĢlarının ratlar üzerinde yaptıkları bir çalıĢmada ratlar 0,5 cm 

uzaklıktan günde 20 dk olmak üzere bir ay süre ile 900 MHz cep telefonu 
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radyofrekans radyasyonuna maruz bırakılmıĢ ve fosfolipitlerindeki yağ asidi 

kompozisyonu, malondialdehit (MDA) konsantrasyonu ile beyin dokularındaki p53 

immün reaktiviresi bakımından değerlendirilmiĢlerdir. Ratların beyin dokularındaki 

nöronal hücreleri, glial hücreleri ve gri ve beyaz maddedeki diğer hücreleri 

histopatolojik olarak incelemiĢler ve deney grubu ile kontrol grubu arasında belirgin 

bir fark gözlememiĢlerdir. Buna ek olarak beyin dokusundaki hiçbir hücrenin de p53 

immünreaktivite göstermediğini bildirmiĢlerdir. Ancak MDA konsantrasyonu 

değerlendirildiğinde deney grubunun MDA seviyesinin kontrol grubundan daha 

yüksek bulunduğunu göstermiĢlerdir (p<0,05) (DaĢdağ ve ark 2004). 

 

EM dalgaların canlı dokular üzerindeki etkilerini incelemek için 

gerçekleĢtirien bir çalıĢmada FDTD (Finite Difference Time Domain) yöntemi 

kullanılarak bir insan kafa eĢdeğer modeli üzerinde gerek EM kaynağın canlıya olan 

uzaklığı ve gerekse EM kaynagın etki süreleri dikkate alınarak incelemeler 

yapılmıstır. 1800MHz EM kaynağından yayılan radyasyona maruz bırakıan kafa 

eĢdeğer modeli EM kaynağına yakın konumlandrıldığında (x=15) hem kafa hem de 

beyin dokusunda maksimum değerler alırken, EM kaynağına uzak 

konumlandırıldığında (x=9) sadece kafatasında yüksek değerler aldığı görülmektedir. 

Zaman etkeni göz önüne alınarak simülasyon sonuçları incelendiginde ise maruz 

kalınan süre arttıkça (time step=200’den time step=400’e yükseltildiğinde) eĢdeğer 

kafa modelinin tüm noktalarında SAR değerlerinde artıĢlar görüldüğü belirtilmiĢtir 

(Budak ve Kurt 2009). 

 

Kaya ve arkadaĢları 28 yetiĢkin Wistar albino erkek ratın kullanıldığı 

çalıĢmalarında; ratlar maruziyet, sahte kontrol ve kontrol grubu olarak üç gruba 

ayrılmıĢ 14 saat aydınlık, 10 saat karanlık döngüde bırakılmıĢlardır. Ratlar pleksiglas 

kafeslerde tutulmuĢ ve kafalarına 900MHz RF radyasyon uygulanmıĢtır. Deney 

grubunda ratlar günde iki saat, 10 ay boyunca RF radyasyonuna maruz bırakılmıĢ, 

sahte kontrol grubunda ise ratlar pleksiglas kafeslerde tutulmuĢ ancak RF radyasyonu 

uygulanmamıĢtır. Tüm bu maruziyet süreci boyunca periodontal ligamentte 

vazodilatasyon ve alveolar kemikte deney grubu, sahte kontrol grubu ve kontrol 

grubu arasında istatistiksel olarak bir farklılık gözlenmemiĢtir. 
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Periodontal ligamentte, alveolar kemikte, gingiva ve pulpada vazodilatasyon 

ve fokal kanama alanları gibi anormal değiĢiklikler histopatolojik değerlendirme ile 

saptanmıĢtır. Bu dejenerasyonların seviyelerinin farklı olduğu belirtilmiĢtir (Kaya ve 

ark 2008).  

 

Uzun süreli cep telefonu maruziyeti, hücrelerdeki DNA’ya lizozomlardan 

sindirim enzimi salınmasını uyarmak suretiyle ciddi hasar verebilir. Günde birkaç 

saatten daha fazla telefon kullanılması spermatoza kalitesindeki bozulmalardan 

sorumlu tutulmaktadır. Katalaz, hidrojen peroksidin detoksifikasyonu ile ilgilidir. 

Kesari ve arkadaĢları çalıĢmalarında cep telefonu MW radyasyonu maruziyeti 

sonucunda ratların beyin, karaciğer ve spermatozoalarında  süperoksit dismutaz ve 

glutatyon peroksidaz aktivitelerinde belirgin bir düĢüĢ gözlenmiĢtir. Cep telefonu 

MW radyasyonunun beyin, karaciğer ve spermatozoada antioksidatif dengesizliğe 

yol açtığının söylenebileceği belirtilmiĢtir (Kesari 2006).  

 

EM ıĢınım etkisinde kalan canlılar ve biyolojik sistemler EM enerjisini 

soğurmaktadır. Soğurulan EM enerjisi vücutta ısınmaya yol açmakta ve bazı 

organlardaki elektrik akımlarının değiĢmesine neden olmaktadır. EM ıĢınım ayrıca 

doku hücrelerinin kimyasal yapısını da bozmaktadır. EM ıĢınım kimyasal etkileri 

hücrelerdeki büyük moleküllerin bozulmasına, hücre zarlarının birbirine 

yapıĢmasına, hücre iyon dengesinin bozulmasına, sinir sisteminin etkilenmesine, 

beyinin elektriksel iĢareti değiĢmesine, uykusuzluğa, baĢ ağrısına, baĢ dönmesine 

neden olabilir. EM ıĢınımının soğurulmasının, baĢ ağrısı, hafıza kaybı, sinir sistemi 

bozuklukları, dolaĢım sistemi bozuklukları, bağıĢıklık sisteminin zayıflaması, 

karmaĢık rüyaların görülmesi gibi hasarlara yol açtığı iddia edilmektedir. EM enerji 

soğurulmasının göze, üreme organlarına, sinir sistemine, dolaĢım sistemine de kötü 

etkileri vardır. Yapılan çalıĢmalar EM ıĢımasının belirli bir değerin altında 

olduğunda insan üzerinde zararlı etkilerinin az olduğunu göstermektedir (Dinçer 

2000). 

 

Simko ve arkadaĢları 50 Hz EM alana maruz bırakılan sıçan makrofajlarında 

fagositik aktivitenin doza bağımlı Ģekilde yükseldiğini belirtmiĢlerdir (Simko ve ark 

2001b) 
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Büyükmumcu ve arkadaĢlarının 2007 yılında yapmıĢ oldıukları çalıĢmada 

Swiss albino fareler ELF-EMA’ya maruz bırakılmıĢ (50Hz frekanslı ve 10, 20, 30, 

40 ve 50 mG Ģiddetinde). 40 günlük maruziyet sonunda uygulanan alanların 

genotoksik etkilerini incelemek için perifer kandaki MN içeren lenfosit (MPBL) ve 

polikromatik eritrositlerin (MPCE) oranları ile lenfosit çekirdeklerindeki gümüĢle 

boyanan nükleolus organizer bölgelerin (AgNORs) sayı ve alanları tespit edilmiĢtir. 

Alan uygulaması sonucunda lenfositlerin çekirdek alanlarında belirgin azalma 

gözlenmiĢtir ancak AgNORs sayısı üzerinde etkili olmadığı belirtilmiĢtir.       ≤ 5µT 

Ģiddetindeki 50Hz’lik ELF-EMA’nın farelerde genotoksik etkilerinin olmadığını 

gösteren çalıĢmalar bu çalıĢmayla da desteklenmiĢtir (Büyükmumcu ve ark 2007) 

 

Okudan ve arkadaĢlarının yapmıĢ olduğu çalıĢmada Swiss albino fareler 

üzerine 40 gün süreyle 50Hz’lik farklı Ģiddetlerde (10, 30 ve 50mG) manyetik alan 

uygulanmıĢ ve bu sürenin sonunda hayvanların serum kortizol düzeyleri 

araĢtırılmıĢtır. Erkek ve diĢi farelerin serum kortizol düzeyleri birlikte 

değerlendirildiğinde gruplar arası fark gözlenmemiĢtir. 50mG manyetik alana maruz 

bırakılan erkek farelerin serum testosteron düzeyleri diğer gruplardan önemli ölçüde 

yüksek bulunmuĢtur.  Farelerin farklı Ģiddetlerdeki ELF-EMA’ya maruz 

bırakılmasının serum kortizol ve testosteron düzeyleri arasında doğrusal bir iliĢkinin 

bulunmadığı ve testislerde histolojik değiĢikliklerin oluĢmadığı rapor edilmiĢtir. 

Bununla birlikte serum testosteron düzeyleri 10 ve 50 mG manyetik alana maruz 

bırakılan farelerde kontrol grubu ve 30 mG Ģiddetindeki alana maruz bırakılan 

farelerden önemli derecede yüksek olarak belirlenmiĢ ( p<0.005) ve yüksek 

testosteron düzeyleri tespit edilen farelerin testislerindeki interstisyel hücrelerin 

(Leydig hücreleri) kontrol grubundakilerden daha iri oldukları ve sitoplazmalarının 

daha fazla asidofili gösterdiğinin altı çizilmiĢtir (Okudan ve ark 2006). 

 

Sağlıklı insanlar 900 Mhz yüksek frekans titreĢimli elektromanyetik alana 

maruz bırakılmıĢ ve polisomnografik kontrol altında büyüme hormonu (GH), LH ve 

melatonin hormonlarının profilleri incelenmiĢtir. Gece boyu maruz kalmanın 

sonucunda hipotalamo hipofizyal adrenal eksen aktivitesinde ortaya çıkan değiĢiklik 

sonucunda serum kortizol düzeyinde 1 saat süren hafif bir yükselme gözlenmiĢtir. 

Büyüme hormonu, LH ve melatonin hormonlarının ise gece boyunca ya da toplam 

üretimindeki sekresyon dinamiklerinde önemli bir değiĢiklik gözlenmemiĢtir. Buna 
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rağmen REM süpresif bir etki gözlenmiĢtir. Zayıf EHF-EMA’nın organizmanın yeni 

bir uyarana adaptasyonuna iĢaret eden kortizol düzeylerindeki hafif yükselme 

haricinde nokturnal hormon sekresyonunda bir etkisinin olmadığı gözlenmiĢtir 

(Mann ve ark 1998). 

 

Koyu ve arkadaĢlarının 900 MHz elektromanyetik alanın ratlarda kortizol ve 

testosteron hormonları üzerine etkisin olup olmadığını araĢtırdıkları çalıĢmada 20 

adet Sprague-Dawley türü erkek rat kullanılmıĢ ve hayvanlar 10’arlı gruplar halinde 

ikiye bölünmüĢ kontrol ve deney grubu oluĢturulmuĢtur. Deney grubu ve kontrol 

grubu hayvanların tümü aynı Ģekilde pleksiglas kafeslerde tutulmuĢtur. Deney 

grubundaki hayvanlara 4 hafta boyunca haftada 5 gün ve günde yarım saat olmak 

üzere 900 MHz EMA (maksimum gücü 2W, ortalama güç yoğunluğu 1
+

- 

0,4mW/cm
2
) uygulanmıĢtır. Uygulama süresinin sonunda ratların serumlarında 

kortizol ve testosteron seviyeleri incelenmiĢ deney grubunda kontrol grubuna göre 

kortizol seviyeleri anlamlı derecede yüksek, testosteron seviyeleri ise anlamlı 

derecede düĢük bulunmuĢtur. AraĢtırıcılar cep telefonu RF radyasyonunun 

nöroendokrin sistem üzerindeki etkilerinin termal ya da stres kaynaklı da 

olabileceğini kabul etmiĢlerdir (Koyu ve ark 2005). 

 

Yüksek frekanslı manyetik alanların melatonin sentezi üzerine etkilerinin 

araĢtırıldığı bir çalıĢmada erkek ve diĢi ratlarda ve Dijungarian hamsterlerinde 15 

dakika ile 6 saat arasında değiĢen sürelerde 0.1 – 0.6 mW/cm
2
 Ģiddetinde 900 MHz 

frekanslı sürekli ve/veya 217 Hz pulslu EM alan uygulanmıĢ, gündüz ve gece pineal 

melatonin sentezini anlamlı bir Ģekilde etkilenmediği bulunmuĢtur. 

 

Çok düĢük frekanslı manyetik alana maruz kalma sonucunda pineal bezden 

melatonin salgılanması azalırken, yüksek frekanslı manyetik alanın melatonin 

salgılanması üzerine etkisinin olmadığı bildirilmiĢ. AraĢtırıcılar bu olayı Ģu Ģekilde 

yorumlamaktadırlar; enerji nüfus etme derinliği frekanstaki yükselmeye bağlı olarak 

azalır. Bu nedenle EM alanlardan kaynaklanan enerjinin çoğunluğu yüzeye yakın 

soğurulur. DüĢük frekanslar yüksek frekanslara göre çok daha derinlere 

ulaĢabilmektedirler. Cep telefonlarının da dahil olduğu mikrodalga frekans 

bölgesinde insan kafasında EM enerji soğurulması kafa derisi katmanında 

yoğunlaĢmaktadır. Bu nedenle 900 MHz ve üst frekanslardaki EM dalgalar pineal 
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bezin derin anatomik yerleĢiminden dolayı pineal bezi çok az etkilerken düĢük 

frekanstaki EM dalgalar daha fazla etkilemektedir. Bu bilgiler ıĢığında denilebilir ki, 

düĢük frekanslı manyetik alanlar organizmanın derin dokularına kadar etki 

gösterirken, yüksek frekanslı manyetik alanların zararlı etkileri yüzeyel dokularla 

sınırlı kalmaktadır (Vollrah ve ark 1997, Özen 2003). 

 

Cep telefonu kaynaklı radyasyonun etkilerinin termal etki sebebiyle 

olduğunun kabul edilmesinin yanı sıra, non-termal etkileĢim sebebiyle de olduğu 

savunulmaktadır. Ġnsanlardaki gibi,  ısıya, toksik maddelere maruz kalınca koruyucu 

ısı-Ģok proteinleri (heat-shock proteins)  üreten ve toprak nematodu olan 

Caenorhabditis elegans üzerinde yapılan araĢtırmada cep telefonu radyasyonun non-

termal etkisi gösterilmiĢtir. Bu tür radyasyona maruz kalan nematodun ısı-Ģok 

proteinleri ürettiği fakat sıcaklık artıĢı gözlenmediği bildirilmiĢtir. Isı Ģok proteinleri 

ani sıcaklık değiĢimleri ve strese bağlı olarak eksprese edilir, bakteriden insana kadar 

yaĢayan tüm organizmalarda bulunur. Organizmada subletal yüksek ısı ile karĢı 

karĢıya kalındığında, infeksiyonda, inflamasyonda, ağır metal, arsenik ve UV ıĢığına 

maruziyette, hipokside ve benzeri stres durumlarında ekspresyonları artar. French ve 

arkadaĢları cep telefonundan yayılan RF radyasyonun kanseri ısı Ģok proteinlerinin 

kronik aktivasyonuna bağlı olarak indüklediğini öngördükleri çalıĢmalarında; ısı Ģok 

proteinlerinin vücudun normal savunma mekanizmasında strese maruziyette eksprese 

olduklarını, ısı Ģok proteinlerinin kronik olarak eksprese olmasının da onkogenezise 

öncülük edeceğini, metastaza ve/veya anti kanser ilaçlarına dirençliliği arttıracağını 

öne sürmüĢlerdir. 

 

AraĢtırıcılar RF radyasyonuna tekrarlayan maruziyetin tekrarlayan strese 

neden olacağına, bunun da sürekli ısı Ģok proteini ekspresyonuna öncülük edeceğini, 

böylelikle sırasıyla ısı Ģok proteinlerinin regülasyonlarının bozulup bunun kanser ile 

sonuçlanabileceği hipotezini ortaya atmıĢlardır (Butcher  2000, French ve ark 2002, 

Wikipedia 2010). 

 

Li ve arkadaĢları yaptıkları çalıĢmada insan fibroblast hücrelerini 2 saat süre 

ile 9 W/kg SAR değerindeki 837 MHz frekanslı cep telefonu radyasyonuna maruz 

bırakmıĢ, 48 saat sonundaki ölçümde p53 proteininde bir değiĢiklik gözlemediklerini 

bildirmiĢlerdir (Li ve ark 1998). 
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Cep telefonu kaynaklı elektromanyetik alanın iĢitme üzerine olan zararlı 

etkilerinin arastırılması amacıyla 13’ü kadın, 37’si erkek en az bir yıldır cep telefonu 

kullanan toplam 50 kiĢi ve kontrol grubu olarak 12’si kadın, 8’i erkek toplam 20 cep 

telefonu kullanmayan kiĢi ile yapılan bir çalıĢmada her iki grubun standart (250-

8000Hz) ve yüksek frekans (8000-16000Hz) odyometrik ölçümleri yapılmıĢtır. YaĢ 

(25 yas altı ve üstü), cinsiyet, telefon kullanım süresi (24 aydan az ve çok), günlük 

konuĢma ortalaması (10dk’dan az ve çok), telefonun DSAR değeri (1,14 W/kg altı ve 

üstü) dikkate alınarak yapılan karĢılaĢtırmada anlamlı fark tesbit edilememiĢtir. 

ÇalıĢma grubundakilerde telefonu kullanmaya baĢlama süresi, kullanılan telefonun 

markası ve modeli, son 3 ayda cep telefonuyla günlük konuĢma ortalaması,  telefonla 

konuĢulan kulak, kulaklık kullanıp kullanmadığı sorgulanmıĢtır. ÇalıĢma 

grubundakilerin cep telefonunu sağ kulağı ile kullanmakta ve kulaklık 

kullanmamakta oldukları belirtilmiĢtir. 

 

Yüksek frekans odyometresi kullanılarak yapılan çalıĢmanın sonucunda cep 

telefonunun iç kulağa zararlı etkisi gösterilememistir. ÇalıĢmada SAR değerinin 

önemi araĢtırılmıĢ; kullanılan cep telefonunun özelliğine göre SAR değeri 1,14 W/kg 

ve altındakilerle, üstündekiler olmak üzere iki grupta incelenmiĢtir. Ancak SAR 

değerinin iĢitme üzerine etkisi gösterilememiĢtir (Göçer ve ark 2003). 

 

Cep telefonu kaynaklı elektromanyetik alanın uyku esnasında beyin 

potansiyellerine etkisini araĢtıran bir çalıĢmada uyku yapısının etkilendiği ve yavaĢ 

dalga ile REM safhası oranlarının azaldığı gösterilmiĢtir (Gillberg ve Akerstedt 

1991). 

 

Lebedeva ve arkadaĢları standart bir cep telefonundan yayılan 

elektromanyetik alana maruz kalmıĢ uyuyan insanda 8 saatlik EEG takibi yapmıĢlar 

ve insanların cep telefonunun elektromanyetik alanına maruz kaldığında placebo 

deneyine oranla serebral korteks biyopotansiyelinin range power yoğunluğunda 

artıĢın ortaya çıktığı bulmuĢlardır. Ayrıca EEG korelasyon dinamiklerinin boyutu ve 

uyku bölümleri iliĢkisi cep telefonunun elekromanyetik alanı etkisi altında değiĢtiği 

kanıtlanmıĢtır. 
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Cep telefonu EM alanının uyku sütrüktürünü etlikediğini, yavaĢ dalga ve 

REM evresi uyku oranını düĢürdüğünü, bunun da insanların uyumlu reaksiyonlarında 

bir düĢüĢe ve sağlık durumlarında bozulmaya sebebiyet verdiğini söylemiĢlerdir. RF 

radyasyonuna maruz kalma sonucunda REM uyku süresinde kısalma meydana 

geldiği belirtilmiĢtir (Lebedeva ve ark 2001). 

 

Borbely ve arkadaĢları dijital cep telefonları tarafından salınan EMA’nın 

sağlıklı genç deneklere etkisini araĢtırmıĢlardır. AraĢtırıcılar denekleri maksimum 

SAR değeri 1W/kg olan EMA’ya 15 dk maruz bırakıp 15 dk ara vermiĢler ve tüm 

gece uyku periyodu boyunca bu iĢlemi uygulamıĢlardır. Sonuçta uykudaki hızlı 

olmayan göz hareketleri süresince EEG’nin α dalga bantlarında artıĢlar olduğunu 

belirtmiĢlerdir (Borbely ve ark 1999). 

 

Ġnsan eritrositlerinin in vitro olarak 900 MHz RF radyasyona maruz 

bırakıldığı bir çalıĢmada eritrositlerin hemoliz olma durumları değerlendirilmiĢ ve 

RF maruziyetinin hücre membranını stabilize ederek hemolizi azalttığı ve 

hemoglobin konsantrasynunu düĢürdüğü rapor edilmiĢtir  (Kouzmanova ve ark 

2007). 

 

Bornhausen ve Scingraber çalıĢmalarında 900 MHz cep telefonu 

radyasyonunun ratlar üzerinde prenatal uygulamada etkisini incelelmiĢler ve bu 

frekansta 0,1 mW/cm
2
 güç yoğunluğunda radyasyonu gebelik dönemindeki ratlara 

uygulamıĢlar ve yavrularda ölçülebilir zihinsel hasar olmadığını rapor etmiĢlerdir 

(Bornhausen ve Scingraber 2000). 

 

AĢken ve Demirkan’ın yaptığı çalıĢmada 48 diĢi Wistar albino ratlardan yarısı 

50 günlük diğer yarısı da 100 günlük gruplar olmak üzere ikiye ayrılmıĢ ve bunlar da 

deney ve sham kontrol grupları olarak kendi aralarında ikiye ayrılmıĢlardır. Deney 

grubundaki ratlar pleksiglas kafeslere alınarak günde 3 saat 1 mT Ģiddetinde 

manyetik alana maruz bırakılmıĢlar, sham (yalancı) kontrol grubundaki ratlar ise 

günde üç saat pleksiglas kafeslere alınmalarına rağmen manyetik alana maruz 

bırakılmamıĢlar 50 ve 100 günlük uygulama süresinin ardından ratların uterusları 

histopatolojik yönden incelenmiĢ ve deney ve kontrol grupları arasında histopatolojik 

farklılıklar bulunduğu belirtilmiĢtir. Rat overleri ve uterusunun malondialdehit 
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değerleri saptanmıĢtır ve bu değerlerin her iki uygulama grubunda istatistiksel olarak 

birbirinden farklı olduğu bildirilmiĢtir (AkĢen ve Demirkan 2002). 

 

Sert ve arkadaĢları yaptıkları bir çalıĢmada deney grubuna 5 hafta boyunca 

günde 3 saat uyguladıkları 0,8 mT ELF manyetik alanın erkek ratların epididimal 

sperm miktarını değiĢtirmediğini, ancak bazı anormal formdaki sperm yüzdelerini ve 

testosteron seviyesini değiĢtirdiğini ayrıca testis dokusundaki hücre membran 

fosfolipitlerindeki yağ asitlerinde kontrol grubuna göre bir azalma saptadıklarını 

rapor etmiĢlerdir (Sert ve ark 2002). 

 

ELF-EMA’nın yetiĢkin erkek ve diĢi ratların fertiliteleri üzerindeki etkiyi 

araĢtırmak için Al-Akhras ve arkadĢları Sprague-Dawley cinsi ratları yaklaĢık 25 µT, 

50 Hz sinüzoidal EM alana hayvanlar EM alana maruz bırakılmamıĢ eĢleri ile 

çiftleĢmeden önce 90 gün boyunca maruz bırakılmıĢlardır. 50 Hz’lik alanın erkek ve 

diĢi ratların fertilitelerini düĢürdüğünü gözlemiĢler ve EM alana maruz bırakılan 

erkek ratlarla çiftleĢtirilen diĢi ratlardaki gebelik oranının düĢtüğü kaydedilmiĢtir. 

Aynı maruziyet grubundaki erkekler manyetik alandan uzak tutulup 45 ve 90 gün 

sonra yeniden çiftleĢtirildiklerinde, manyetik alanın erkek fertilitesi üzerindeki 

etkisinin kısmen tersine çevrilebilir olduğu gösterilmiĢ. DiĢi ratlarda 50 Hz 

maruziyetten sonra implantasyon ortalamasında ve yaĢayan fetüs sayısında önemli 

bir düĢüĢ gözlemiĢlerdir ve ELF-EMA’nın erkek ve diĢi ratların fertilitelerinde 

advers etkilerinin olduğunun altını çizmiĢlerdir (Al-Akhras ve ark 2001). 

 

Elbetieha ve arkadaĢlarının yetiĢkin erkek ve diĢi Swiss albino farelerin 

fertilite potansiyellerine ELF-EMA’nın etkisini araĢtırdıkları bir çalıĢmada erkek ve 

diĢi fareler 90 gün boyunca 50 Hz sinüzoidal manyetik alana maruz bırakılmıĢlar ve 

daha sonra ELF-EMA’ya maruz bırakılmamıĢ olan eĢleri ile çiftleĢtirilmiĢler. Erkek 

farelerde maruziyet kaynaklı bir etkilenme gözlenmezken, diĢi farelerde de 

implantasyon yerleĢimi, canlı fetüs ve toplam resorbsiyon sayısı bakımından 

aĢılamada erkekleri 50Hz manyetik alana maruz bırakılanlar ile kontrol grubu 

karĢılaĢtırıldığında kayda değer bir farklılık gözlenmemiĢtir.  50 Hz manyetik alana 

maruz kalan diĢilerde de aynı Ģekilde implantasyon yerleĢimi, canlı fetüs ve toplam 

resorpsiyon sayısı bakımından istatistiksel olarak kontrol grubundan farklı 

bulunmamıĢlardır. 50 Hz manyetik alana maruz bırakılan erkek farelerin testis 
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ağırlıklarında, seminal vezüküllerinde, preputyal bezlerinde ya da vücut 

ağırlıklarında önemli bir etki görülmediği bildirilmiĢtir. Ayrıca diĢilerde vücut ve 

uterin ağırlıklar etkilenmemiĢ, buna rağmen aynı alana maruz kalan diĢilerin 

ovaryum ağırlıklarında belirgin bir artıĢ gözlendiği bildirilmiĢtir. Bu çalıĢma ile ELF-

EMA’ya maruz kalan farelerin fertilite ve üremelerinde advers etkiler gözlendiği 

ortaya konulmuĢtur (Elbetieha ve ark 2002). 

 

RF radyasyon reprodüktif fonksiyonları sadece non-termal mikrodalga (MW) 

aksiyonla, termal moleküler etkileĢimle ya da her ikisinin kombinasyonu ile 

etkileyebilir. Genel olarak kabul gören, cep telefonlarından yayılan dalgaların non-

termal güç yaydığıdır. RF radyasyonun spermatozoanın dölleme kapasitesini 

sıcaklıkla birlikte düĢürdüğünü yapılan çalıĢmada belirtilmiĢtir (Cleary 1995). 

 

Fejes ve Challis’in 2004 yılında, 13 ay boyunca 221 erkekle yürüttükleri 

çalıĢmalarında çalıĢmaya katılan bireyler yoğun bir Ģekilde cep telefonu kullananlar 

ve kullanmayanlar olarak gruplanmıĢlardır. ÇalıĢmada araĢtırıcılar 900-2000 MHz 

RF aralığında radyasyon yayan cep telefonlarını pantolon ceplerinde ya da 

bellerindeki taĢıyıcılarda taĢıyan yoğun kullanıcılar grubunun sperm sayısının diğer 

gruba nazaran %30 oranında azaldığını bildirmiĢlerdir (Fejes ve ark 2004). 

 

DaĢdağ ve arkadaĢlarının yapmıĢ olduğu bir çalıĢmada konuĢma konumunda 

olan cep telefonu RF radyasyonuna maruz bırakılan ratların testislerinde intraluminal 

spermatozoalarda azalma ve seminifer tübüllerde %50 oranında hipospermatogenez 

gözlenmiĢtir, sham grubunda ise spermatogenez tamamlanmıĢ ve lümenin matür 

spermatozoalarla dolu olduğu görülmüĢtür. Ayrıca maruziyet grubu ratlarda rektal 

sıcaklığın istatistiksel olarak yüksek bulunduğu belirtilmiĢtir. AraĢtırıcılar cep 

telefonu RF radyasyonuna maruz bırakılan ratların sadece testislerini değil, beyin, 

göz, kulaklar, akciğer ve karaciğer, kalp, böbrekler, ince ve kalın barsaklar ile 

derilerini de incelemiĢ ancak en baskın etkilenmenin testislerde görüldüğünü 

bildirmiĢlerdir (DaĢdağ ve ark 1999). 

 

Biz de bu çalıĢmaların sonuçlarından yola çıkarak cep telefonlarından yayılan 

RF radyasyonun semen kalitesi üzerindeki etkilerini araĢtırma gereği duyduk. Termal 

olmayan yollarla RF radyasyonun semen kalitesini in vitro olarak nasıl 
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etkileyebileceğini gözlemledik. ÇalıĢmamızda maruziyet süresi boyunca ısıl etkiyi 

gözlemleyebilmek amacıyla hassasyeti %10 olan dijital bir termometre kullandık ve 

2,5 cm mesafede ilk 10 dakika içerisinde 0,1°C’lık bir ısı artıĢı saptanmasına rağmen 

maruziyet süresi bitiminde hiç ısı artıĢı gözlemlemedik. Buna ek olarak 10 cm 

mesafede hiçbir Ģekilde ısı artıĢı gözlemlemedik. Bu nedenle tespit ettiğimiz 

değiĢikliklerin non-termal etkilerden kaynaklandığı görüĢündeyiz. 

 

Spermatogenezin ileri safhalarında, mayozun tamamlanması ile oluĢan 

immatür spermatidler olgunlaĢarak testiküler ya da olgun sperm formunu alırlar. Bu 

süreçte spermatid çekirdeğindeki histonların yerini protaminler alır. Pozitif yüklü 

protamin ve negatif yüklü DNA iskeleti arasında, moleküller arası kuvvetli etkileĢim 

DNA’nın bazik karakterli protamine bağlanmasını kolaylaĢtırarak kromatin 

yoğunlaĢmasına neden olur (Sakkas ve ark 1999,  Balhorn 1982). 

 

Protaminler ve sülfidril grupları fertilizasyon sırasındaki dekondansasyon 

sürecinde de önemli bir rol oynarlar. DNA içeriği spermatogenezis sürecinde ve 

erkek fertilite potansiyelini belirlemede bir indikatör olabilir. Protaminlerdeki 

disülfid çapraz bağlar sağlam bir yapı kazanarak kromatinin dirençli olmasını, 

stabilizasyonunu sağlar. Nüklear protaminlerin yoğun olarak çapraz bağlar yapmaları 

spermatozoa matürasyonunun normal prosesidir. 

 

Nükleusun stabilitesininin sağlanması normal fertilizastonun oluĢmasında ve 

embriyonik geliĢim sürecinde önemlidir. Ġnfertil erkeklerde spermatozoa DNA 

hasarı, fertil erkeklere göre dikkate değer seviyede farklılık gösterir. Spermatozoa 

DNA içeriğinin geleneksel semen parametrelerinden daha güvenli bir marker 

olabileceği ancak daha geniĢ ve kapsamlı çalıĢmalara ihtiyaç olduğu belirtilmiĢtir 

(Balhorn 1982, Kosower ve ark 1992, O’Brien ve Zini 2005, Liu ve Baker 2007). 

 

Kromatinin kondanse olarak sperm çekirdeği içine yerleĢmesi, 

spermatositlerin oosit çevresindeki hareketini kolaylaĢtırıcı bir özellik olarak kabul 

edilir. Diğer olumlu etkisi de DNA’yı dıĢ etkenlerden (oksidasyon, sıcaklık değiĢimi) 

ve mutajenlerden korumaktır. Pronüklear geliĢim için kondanse formda olan 

kromatin sitoplazmada dağılır (dekondansasyon) ve erkek pronükleus membranı 

yeniden oluĢur. 
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Kondanse sperm kromatininin erkek pronükleuslarındaki yaygın forma geçiĢi 

çok hızlı bir değiĢimdir. Kromatin dağılımı erkek pronükleusunun oluĢumunda 

anahtar rol oynar. 

 

Sperm kromatin kondansasyonunun geliĢimi (nükleusun stabilizasyonu) her 

zaman tamamlanamaz. Bu geliĢim anomalisi sonuçta spermin fertilizasyon 

yeteneğini olumsuz yönde etkiler. Dolayısıyla sperm nükleusunun stabilitesi IVF 

uygulamalarında, doğal seleksiyonun gerçekleĢmediği ICSI iĢlemlerinde baĢarı 

oranını etkileyen önemli faktörlerden biridir. Spermatozoa anormalilerinin olduğu 

erkeklerde, spermatozoada gevĢek paketlenmiĢ (dekondanse) kromatin ve endojen 

sarmal kıvrımları daha çoktur (Sakkas ve ark 1998, Kosower 1992, Chapman ve 

Michael 2003). 

 

ICSI’de spermatozoa seçimi yalnızca motilite ve gros morfolojiye göre 

yapılıyor olması alıĢılmıĢ metodların doğal seleksiyonu atlayarak istenmeden 

defektif paternal genomun kulanılabileceği endiĢesine sebep olmaktadır. 

Spermatozoa genomundaki bilgileme mutasyona uğramıĢ, silinmiĢ ya da her ikisi 

birden gerçekleĢmiĢ olabilir. Bu da bazı vakalarda erkek infertilitesi ile sonuçlanır.  

Ġnfertilite kliniklerine baĢvuran vakaların yaklaĢık %50’sinde erkek faktörü belirgin 

bir problem olarak görülmektedir. Bu problemler spermatozoa sayısı,  

konsantrasyonu, anormal spermatozoa formu, motilite ve seminal faktörler olarak 

göze çarpmaktadır. Son yıllarda standardize edilmiĢ tekniklerdeki geliĢmelere, 

motilite değerlendirilmesindeki otomasyon ve semen analizindeki bilgisayar sistemli 

ölçümlere rağmen bu değerlerin öngördüğü ölçümlendirmeler kısıtlıdır. Bu 

analizlerin testis ve spermatozoa fonksiyonlarının bazılarını tanımlamasına rağmen 

spermatozoanın baĢ kısmında bulunan genomun bütünlüğünü göstermekte yetersiz 

kalmaktadırlar. Post-fertilizasyon baĢarısızlıklarından erkek genom anomalileri 

sorumludur ve deneysel çalıĢmalarda embriyo toksisitesi kimyasallarla ve 

radyasyonla indüklenmiĢ spermatozoa DNA hasarlanmaları ile iliĢkilendirilmiĢtir 

(Hales ve Robaire 1997). 

 

Ġnsanlarda hasarlı DNA’ya sahip spermatozoa hala fertilizan özelliğe sahiptir 

ancak bu Ģekilde gerçekleĢen bir fertilizasyonda embriyo kayıpları olasıdır. Semen 
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kalitesi genellikle spermatozoa konsantrasyonu, motilitesi ve morfolojisi ile ölçülür 

ancak bu parametreler spermatozoanın kromatin organizasyonu ya da kondensasyonu 

hakkında fikir vermezler (Bhattacharya 2008). 

 

Zhang ve arkadaĢlarının 2006 yılında fertil ve infertil erkekler üzerinde 

yaptıkları çalıĢmada fertil erkeklerin spermatozoalarındaki nüklear protamin oranının 

histon oranına göre daha yüksek olduğu, infertil erkeklerde ise histon proteinlerinin 

oranının belirgin Ģekilde daha yüksek olduğunu bildirilmiĢtir. Spermatozoadaki 

protamin eksikliğinin infertilitede rol oynayabileceğinin altı çizilmiĢtir (Zhang ve ark 

2006). 

 

DNA normalite testlerinin motil spermatozoa populasyonları ile yapılması, 

spermatozoanın fertilizasyon kabiliyetini değerlendirmede  daha kullanıĢlı olacaktır. 

Çoğunlukla semendeki Akridin oranj (AO) ile değerlendirilmiĢ normal spermatozoa 

DNA’sı sonuçları, spermatozoa motilitesi, viabilitesi ve normal morfoloji ile 

koreledir. Bu nedenle rutin semen analizlerine spermatozoa DNA normalitesini 

gösteren değerleri de eklemek gereklidir (Liu ve Baker 2007). 

 

Spermatozoa DNA’sını muayene için çeĢitli kriterler mevcuttur. Tek hücreli 

jel elektroforez testi (Comet Assay), Terminal deoksinükleotidil transferase mediated 

dUTP-nick end –labeling testi (TUNEL), DNA oksidasyonu. Spermatozoa kromatin 

içeriğini saptamada kullanılan non-spesifik testler Akridin Oranj yada CMA3 gibi 

kromatin veya DNA boyaları kullanmaktır (O’Brien ve Zini 2005). 

 

Spermiumda nüklear kromatin kondansasyonunun değerlendirilmesi aniline 

blue, methyl blue, Giemsa, ethidium bromide, Akridin Oranj ve Chromomycine A3 

(CMA3) gibi boya ve fluorokromlar kullanılarak yapılabilir. Olgun spermin 

kromatini bu boyalara değiĢken bağlanma kapasitesi gösterir. Bu farklılığın, 

spermiyogenesis esnasında gerçekleĢen nükleoprotein komponentlerinin 

modifikasyonundan dolayı paketlenme kalitesindeki anomalilerin yansıması 

olduğuna inanılır. Akridin Oranj, kromatin denaturasyona kromatin rezistansını 

gösterir (Avcı 2006). 
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Nüklear içeriğin AO ile test edilmesi bazı vakalarda infertilite tanısı koymada 

yardımcı olacaktır. Akridin Oranj metodu çift iplikli DNA’nın stabilitesini ve 

kromatin kondansasyonunu belirlemede kullanılabilir (Kosower ve ark 1992, Sharma 

ve ark 2005). 

 

Akridin oranj floresan testinin sonuçları insan spermatozoa fertilizan 

potansiyelini belirlemede önemli bir indikatör olarak kullanılabileceğini göstermiĢtir. 

Akridin oranj metodunun infertilite olgularında klinik ve pratikte  semen kalitesini 

belirlemede kullanılması tavsiye edilmiĢtir (Tejada ve ark 1984). 

 

Akridin oranj tekniğinin klinik olarak kullanıĢlılığını araĢtırmak için yapılmıĢ 

olan bir çalıĢmada ortalama olarak %24 yeĢil floresans gösteren spermatozoalar 

klasik semen parametreleri ile karĢılaĢtırıldığında (spermatozoa sayısı, motilitesi, 

morfolojisi, viabilitesi, pH ve volum) aralarında bir korelasyon gözlenememiĢ ve AO 

boyamanın spermatozoanın fonksiyonel kapasitesini belirlemediği öne sürülmüĢtür. 

Açıklanabilen yada açıklanamayan infertilite olgularında AO boyama sonuçları tanı 

koymada yardımcı olmayıp (fertil erkeklerde ortalama yeĢil floresans oranı  %21, 

mediyan oran %28 ile karĢılaĢtırılmıĢ) klinik uygulamada AO testinin kullanıĢlı 

olmadığı öne sürülmüĢtür (Kruse ve ark 1996). 

 

Claassens ve arkadaĢlarının spermatozoa morfolojisi ve IVF baĢarısı ile 

spermatozoa DNA bütünlüğünün iliĢkisini ortaya koymak için yaptıkları çalıĢmada 

akridin oranj testini kullanmıĢlardır. Sonuçları göstermektedir ki yeĢil floresans 

gösterme oranı %24 ve üzerinde olan hastalarda oosit fertilizasyon oranları daha 

yüksektir. Akridin Oranj testi ve spermatozoa morfolojisi arasında pozitif korelasyon 

bildirmiĢlerdir. Ancak spermatozoa morfolojisinin değerlendirilmesinin fertilizasyon 

öngörmede daha kullanıĢlı bir yol olduğunu bildirmiĢlerdir (Claassens ve ark 1992).  

 

Irvine ve arkadaĢları infertilite kliniklerine baĢvuran erkeklerde semende 

yüksek oranda hasarlı spermatozoa DNA’sına rastlandığını ve DNA hasarının semen 

konsantrasyonu ile ilgili olmadığını söylemiĢlerdir (Irvine ve ark 2000). 

 

Kötü spermatozoa kalitesinin spermatozoa nükleer bütünlüğü ile ilgili olduğu 

kabul edilmiĢtir. Spermatozoa anomalilerinin olduğu erkeklerde, spermatozoada 
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gevĢek paketlenmiĢ kromatin ve endojen sarmal kırıkları daha çoktur. Bu durum 

gebelik sonuçları ile de iliĢkilidir. Singh ve Stephens yaptıkları araĢtımada 

spermatozoanın radyasyona maruz kalmasının  DNA’da tek ve çift zincir kırıklarına 

neden olacağını söylemiĢtir (Sakkas ve ark 1998, Singh ve Stephens 1998, Cebesoy 

ve ark 2006). 

 

DüĢük seviyeli, non-termal (ısıda belirgin bir atıĢa neden olmaya yetecek 

kadar güçlü omayan) mikrodalga radyasyonunun, cep telefonlarına benzer Ģekilde 

kültür ortamındaki canlı hücrelrin DNA’larında hasar meydana getirdiği 

gösterilmiĢtir. Lai ve Sing’in 1995 yılında yaptıkları çalıĢmada bu etki rat beyin 

hücrelerinde gösterimiĢtir ancak araĢtırıcılar tarafından henüz kabul edilir 

durumdadır.Bu konudaki en kapsamlı çalıĢma Europpean Commission’un sponsor 

olduğu Refleks Projesidir. Bu projede cep telefonundan yayılan radyasyonun kültür 

ortamındaki insan ve hayvan DNA’larında tek zincir ve çift zincir kırıklarına 

sebebiyet verdiği gösterilmiĢtir. Tüm hücre tipleri aynı Ģekilde etkilenmemiĢ hatta 

bazı hücrelerde hiç etkilenme görülmemiĢtir. Hasarın boyutu maruziyet süresine 

bağlıdır. Ġnsan fibroblastlarında 16 saatlik maruziyet ile hasar maksimum boyuta 

çıkmıĢtır. Kesikli maruziyet (5 dk açık, 10 dk kapalı), sürekli maruziyete göre 

belirgin Ģekilde daha fazla DNA hasarına yol açmıĢtır. DNA hasarının fertilite 

kaybına neden olacağı beklenmektedir. ÇeĢitli çalıĢmalar günde birkaç saatten fazla 

telefon görüĢmesi yapan erkeklerin spermatozoa motilitesinde, viabilitesinde ve 

sayısında belirgin düĢüĢleri iĢaret etmektedir. Bu yüzden telefon görüĢmelerinin 

minimuma indirmek tavsiye edilmektedir (Reflex Report 2004, Goldsworthy 2007). 

 

Aktif durumdaki güncel bir cep telefonundan 5 dk süreyle  yayılan RF 

radyasyona maruz kalan insan DNA’sındaki konformasyonel değiĢiklikleri 

göstermek için düzenlenmiĢ olan in-vitro bir çalıĢmada DNA konformasyonundaki 

dinamik değiĢiklikler bir sperktrofotometre ile ölçülmüĢtür. Bu ölçüm için denatüre 

olmamıĢ sarmal DNA oranı baz alınmıĢtır. Ġlk önce DNA’nın yeniden sarmal 

yapısını oluĢturması monitörize edilerek gerçek zamanlı ölçülmüĢtür. Isıtmanın 

ardından kontrol grubu DNA’ları ambient EM alanda yürütülmüĢ DNA’nın 10 dk 

içinde orijinal sarmal yapısına hızlıca döndüğü gözlenmiĢtir. Ġlk deneysel grupta 

DNA denatürasyonunda tipik olarak kullanılan bir metod olarak deiyonize su 

içindeki insan plasental DNA’sı stok solüsyonu 0.03 mg/ml’ye kadar deiyonize su ile 
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tekrar dilüe edilmiĢ ve 5 dk boyunca 80°C’a kadar ısıtılarak denatüre edilmiĢtir.  

Daha sonra denatüre edilmiĢ DNA spektrofotometre içindeki küvete alınmıĢ ve cep 

telefonu da açık konumda ancak herhangi bir insan konuĢması olmaksızın aynı 

spekrofotometre içine yerleĢtirilmiĢtir. Denatüre edilmiĢ olan DNA’nın yeniden 

sarmal oluĢturması beklenirken 260 nm’de her 10 sn için ölçüm yapılmıĢtır. Ġkinci 

deneysel grupta da aynı iĢlem uygulanmıĢ ancak bu sefer cep telefonunun üstüne 

ticari olarak kullanılan paramagnetik mineral bulunduran yaprak Ģeklinde nötralizer 

disk yerleĢtirilmiĢtir. Birinci deney grubunda cep telefonu radyasyonuna maruz kalan 

DNA’ların renatüre olma oranları kontrol grubuna göre önemli ölçüde düĢmüĢtür 

(%40). Öte yandan cep telefonuna nötralizer disk yerleĢtirildikten sonra radyasyona 

maruz kalan grupta DNA renatürasyonu kontrol grubuna göre önemli bir farklılık 

göstermemiĢtir. %5 oranında bir değiĢiklik kaydedildiği bildirilmiĢtir (Syldona 

2007). 

 

Genellikle 50/60 Hz EM alanlar yeterli miktarlarda enerji transfer 

edemedikleri için direkt olarak DNA hasarına ya da genotoksik etkilere yol açmazlar. 

Ancak bu EM alanlar serbest radikallein oluĢumu gibi indirekt etkilerle çeĢitli 

hücresel prosesleri değiĢtirerek DNA yapısında bir değiĢime neden olabilirler. DNA 

zinciri kırılmaları ve kardeĢ kromatidlerin değiĢimi, mikronükleus formasyonunu 

kapsayan kromozomal değiĢikliklere sebep olabilirler ve bu etkiler DNA’nın tamir 

mekanizmalarını bozabilir ya da hücre ölümünü kapsayan sitotoksik etkilere neden 

olabilirler. EM alana maruz kaldıktan sonra in vitro mikronükleus oluĢumu, 

kromozomal değiĢiklikler ve kardeĢ kromatid değiĢiklikleri farklı yazarlar tarafından 

bidirilmiĢtir (Simko ve ark 1998a, 2001a, Nordenson ve ark 1994, Khalil ve 

Quassem 1991). 

 

Phillips ve arkadaĢlarının yaptıkları in vitro çalıĢmada Molt-4 T lenfoblast 

hücreleri iki farklı RF sinyaline maruz bırakılmıĢ ve bu hücrelerdeki DNA hasarı 

Comet ya da tek hücre jel elektroforezi testleri ile değerlendirilmiĢtir. AraĢtırıcılar 

Molt-4 T lenfoblast hücrelerini kullanılan ajanlara karĢı hassas olması ve dolayısıyla 

DNA hasarına yol açılabileceğini düĢündükleri için seçtiklerini belirtmiĢlerdir. Hücre 

kültürlerinin kısa süreli (2 saat) ve uzun süreli (21 saat) 813,565 MHz ve 836,55 

MHz frekanslarında düĢük SAR değerleindeki radyofrekans radyasyona 
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maruziyetleri sonucunda DNA hasarlanmasının kontrol gruplarına göre belirgin bir 

Ģekilde arttığına dikkat çekmiĢlerdir (Phllips ve ark 1998). 

 

Malyapa ve arkadaĢlarının fare C3H 10T1/2 fibroblastlarını ve insan 

glioblastoma U87MG hücrelerini cep telefnlarında kullanılan 835,62 ve 847,74 MHz 

radyofrekansa maruz bıraktıkları ve in vitro kültürdeki hücrelerin DNA’larında bir 

hasarlanma olup olmadığını araĢtırdıkları çalıĢmada in vitro kültürdeki hücreler 37 ± 

0.3°C sıcaklıkta sabit tutulmuĢ ve 0.6W/kg SAR değerinde radyasyona 2, 4 veya 24 

saat maruz bırakılmıĢlardır. AraĢtırıcılar DNA hasarını alkalin COMET testi ile 

değerlendirmiĢler ve kontrol grubu ile deney grubu arasında DNA hasarı bakımından 

belirgin bir fark olmadığını rapor etmiĢlerdir (Malyapa ve ark 1997). 

 

ĠyonlaĢtırıcı radyasyonun hücrelerin genetik malzemesini (DNA) etkileyerek 

mutasyon ve kansere yol açtığı bilinmekle birlikte, RF dalgaların benzer etkiler 

yaptığı kanıtlanmamıĢtır. Son yıllarda cep telefonlarının özellikle beyin tümörlerini 

arttırıp arttırmadığı konusu gündeme gelmiĢ, ancak bugüne kadar yapılan 

incelemelerde cep telefonu kullanımının kansere yol açtığını gösterecek kesin deliller 

bulunamamıĢtır. Son olarak A.B.D. ve Danimarka’da yapılan ayrıntılı çalıĢmalar cep 

telefonu kullanımının beyin tümörü riskini arttırmadığını açıkça ortaya koymuĢtur 

(Muscat ve ark 2000). 

 

Sürekli cep telefonu kullanımı insan semen kalitesi üzerine negatif etki 

yapabileceği öne sürülmektedir. RF radyasyonun erkek üreme hücrelerindeki 

DNA’yı hasarlaması durumunda ciddi biyolojik etkiler baĢ gösterecektir. Aitken ve 

arkadaĢlarının çalıĢmasında erkek fareler 7 gün boyunca günde 12 saat 900 MHz RF 

radyasyona maruz bırakılmıĢ (SAR 90mW/kg), maruziyeti takiben kaudal epididimal 

spermatozoalardaki DNA hasarı QPCR, alkalin ve pulslu jel elektroforez ile 

değerlendirilmiĢtir. Radyasyona maruz bırakılmıĢ hayvanlarda spermatozoa sayısı, 

morfolojisi, viabilitesi belirgin bir Ģekilde etkilenmediği bildirilmiĢtir. Jel 

elektroforez sonuçlarına göre tek veya çift iplik DNA kırıklarına dair belirgin bir 

bulgu görülmemiĢtir. Ancak DNA içeriğinin ayrıntılı değerlendirmesi QPCR ile 

yapıldığında hem mitokondriyal genomda hem de nüklear genomun b-globulin 

lokusunda istatistiksel olarak anlamlı hasarlanmalar görülmüĢtür. Aitken ve 

arkadaĢlarına göre RF radyasyon erkek germ hücrelerinin geliĢimine önemli bir etki 
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yapmazken epididimal spermatozoa üzerinde genotoksik etkiye sahiptir. SAR değeri 

4W/kg’dan yüksek olan RF kaynaklarının termal etkilerinin olduğu savunulmaktadır. 

Ancak Aitken ve arkadaĢlarının yapmıĢ olduğu bu çalıĢmada sıcaklık maruziyet 

süresi boyunca ölçülmüĢ ve termal etkinin önemsiz olduğunun altı çizilmiĢtir (Aitken 

ve ark 2005). 

 

Grajewski ve arkadaĢlarının yaptıkları çalıĢmada mesleki olarak RF 

radyasyona maruz kalan RF ısıtıcı operatörleri ve RF radyasyona maruz kalmayan 

erkeklerde semen kalitesi ve hormon seviyeleri araĢtırılmıĢtır. Ġki grup 

karĢılaĢtırıldığında semen analizleri, kromatin yapısı analizleri ve değiĢen hormon 

seviyeleri arasında belirgin bir fark bulunamamıĢtır. Ancak RF radyasyona maruz 

kalan grupta FSH seviyesinin hafifçe yükseldiği belirtilmiĢtir (Grajewski ve ark 

2000). 

 

Carlsen ve arkadaĢları çalıĢmalarında 1938-1991 yıllarını kapsayan 14947 

erkeğin incelendiği 61 yayını analiz etmiĢ, değerlendirmede spermatozoa sayı ve 

volümünü kullanmıĢlardır. Ortalama spermatozoa sayısında ciddi bir düĢüĢ 

gözlenirken (1940’ta 113 ×10
6
/ ml iken 1990’da 66×10

6
/ ml p < 0,0001 ) semen 

volümündeki düĢüĢ aynı derecede anlamlı gözlenmemiĢtir. (3.40 ml’den 2.75 ml 

(p=0.027). ÇalıĢma sonucunda son 50 yılda spermatozoa kalitesinde düĢme olduğu 

belirtilmiĢtir. Buna ek olarak bu değiĢikliklerin erkek gonadal fonksiyonu üzerine 

etkili zararlı faktörlerin neden olduğu testiküler kanser, kriptorĢidizm ve hipospadyas 

gibi artan genitoüriner problemler sonucu olabileceğini düĢünülmüĢtür. Carlsen ve 

arkadaĢları son 20 yılda semen kalitesindeki düĢüĢü çevresel faktörlere ve yaĢam 

Ģeklindeki değiĢikliklere, dolayısıyla ortaya çıkan hormonal ve genetik etkilere 

bağlamıĢlardır (Carlsen ve ark 1992). 

 

Wdowiak ve arkadaĢları infertilite terapisine gelen 304 çiftin erkek bireyleri 

ile bir çalıĢma baĢlatmıĢlar ve çalıĢmaya katılan bireyleri 3 grup altında 

incelemiĢlerdir. Ġlk gruptaki hastalar cep telefonu kullanmayan grubu, ikinci gruptaki 

hastalar 1-2 yıldır nadir olarak cep telefonu kullanan grubu, üçüncü gruptaki hastalar 

da 2 yılı aĢkın zamandır düzenli olarak cep telefonu kullanan grubu oluĢturmuĢlardır. 

Yapılan spermiyogramlar sonucunda ileri hareketlilik gösteren, canlı spermatozoa 

sayısının telefon kullanma sıklığı ile düĢtüğü, anormal morfolojili spermatozoa 
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saysının ise cep telefonu RF radyasyonuna maruz kalma süresi ile korele olarak 

arttığı bildirilmiĢtir (Wdowiak ve ark 2007). 

 

Fejes ve arkadaĢlarının 2005 yılında 371 erkekle gerçekleĢtirdikleri 

çalıĢmada, çalıĢmaya katılan erkeklere telefon kullanma alıĢkanlıkları, ne kadar 

süredir telefona sahip oldukları, telefonlarını günde ne kadar süre ile stand-by 

konumunda 50 cm den yakın olarak beraberlerinde bulundurdukları ve ne kadar süre 

ile 50 cm içerisinde aktif durumda kullandıkları sorulmuĢ ve iki kontrol grubuna 

bölünerek çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġlk kontrol grubu cep telefonlarını günde 15 

dk’dan az ve günde 60 dk’dan çok kullananlar olmak üzere iki alt gruba ayrılmıĢ ve 

yapılan semen analizleri sonucunda günde 60 dk’dan fazla 50 cm alan içerisinde 

aktif durumda cep telefonu kullananların spermatozoa motilitelerinde değiĢiklikler 

gözlenmiĢtir. Maruz kalma süresi ile ileri hızlı hareketli spermatozoalar arasında 

negatif, ileri yavaĢ hareketli spermatozoalar arasında pozitif korelasyon gözlenmiĢtir. 

Stand-by pozisyonunda telefonlarını 50 cm kadar yakınlarında taĢıyan erkekler de 

günde 1 saatten az yanlarında bulunduranlar ve 20 saatten fazla yanlarında 

bulunduranlar olarak iki alt gruba ayrılmıĢlardır. Ġkinci kontrol grubunda alt 

grupların semen analizleri karĢılaĢtırıldığında belirgin bir farklılık gözlenmemiĢtir. 

Kontrol grubu 1’de total motilite değiĢmezken spermatozoanın hareket  özeliklerinde 

belirgin farklılıklar ortaya çıkmıĢtır. AraĢtırıcılar uzamıĢ cep telefonu kullanımında 

spermatozoa hareketlilik karakterinin negatif olarak etkilendiğinin altını çizmiĢlerdir 

(Fejes ve ark 2005). 

 

Davoudi ve arkadaĢları günde 6 saat cep telefonu kullanan erkeklerde ileri 

hızlı hareketli spermatozoa oranının %32,3’den %26,1’e gerilediğini bildirmiĢlerdir 

(Davoudi ve ark 2002). 

 

Eroğul ve arkadaĢlarının gerçekleĢtrdiği in-vitro çalıĢmada yaĢ ortalaması 27 

olan ve öyküsünde genitoüriner problemi bulunmayan 27 erkek gönüllüden toplanan 

semen örnekleri oda sıcaklığında tutulmuĢ ve kontrol ile maruziyet grubu olmak 

üzere iki gruba bölünmüĢtür. Maruziyet grubu 25 dk’lık likefaksiyon süresinin 

ardından 5 dk boyuca cep telefonundan yayılan 900 MHz’lik RF rasyasyona 10 cm 

mesafeden maruz bırakılmıĢtır. Bu maruziyetin ardından klasik semen analizi 

yapılmıĢtır. Kontrol grubu ve maruziyet grubu arasında ileri hızlı, ileri yavaĢ ve 
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immotil hareketler bakımından farklılıklar tespit edilmiĢtir. Kontrol grubunda 

ortlama ileri hızlı ve ileri yavaĢ hareketli spermatozoa oranı daha fazla iken 

maruziyet gubunda immotil spermatozoaların oranı daha fazla bulunmuĢtur (Eroğul 

ve ark 2006). 

 

Gandhi ve arkadaĢlarının 91 erkek ve 91 kadın gönüllüden oluĢan ve yaĢları 

16 ile 55 arasında değiĢen gruba telefon kullanım alıĢkanlıkları ile ilgili sorular 

sorarak gerçekleĢtirdikleri çalıĢmada gönüllülere hangi tip telefonları olduğu, günlük 

telefonla konuĢma sıklıkları, konuĢma süreleri, 24 saatlik ve yıllık telefon kullanma 

periyotları, kullandıkları telefon markasının SAR değeri sorulmuĢ ve her bir 

kullanıcının üç nesil soy ağacı kaydedilmiĢtir. Her gönüllünün kullandığı telefon 

markasında (Nokia, Samsung, Sony, Motorola gibi) SAR değeri değiĢmektedir. 

Gönüllüler orta ya da yüksek sosyo-ekonomik sınıftan kiĢiler arasından seçilmiĢtir. ĠĢ 

adamı, öğretmen, bankacı, doktor, mimar, satıĢ danıĢmanı, araba tamircisi, tıbbi 

mümessil ve öğrenciler çalıĢmaya dahil edilen meslek gruplarındandır. ÇalıĢmaya 

katılan gönüllülerin bir telefona sahip olma süreleri 1-5 yıl arasında değiĢirken, 

günlük telefon kullanım süreleri 1-18 saat arasında değiĢmektedir. Çoğunlukla 

telefonlarını ceplerinde ya da çalıĢtıkları sürece masalarının üzerinde 

bulundurmaktadırlar. Katılımcılar uykusuzluk, hafıza kaybı, dikkat dağınıklığı, 

ısınma hissi gibi durumlardan Ģikayetçi olmuĢlardır. Cep telefonu kullanıcılarında RF 

radyasyona maruz kaldıktan sonra fizyolojik, nörolojik, kavramsal ve davranıĢsal 

değiĢiklikler rapor edilmiĢ ve cep telefonu kullanıcılarının karsinogenezin 

tetiklenmesi ve buna benzer tehditlerle karĢı karĢıya olduğunun altı çizilmiĢtir 

(Gandhi ve ark 2005). 

 

Szegen Üniversitesi Obstetriks ve jinekoloji departmanında yapılan ve 

Berlin’deki European Society of Human Reproduction konferansında sunulan 

çalıĢmada cep telefonunu pantolon cebinde taĢıyan erkeklerin sperm sayılarında 

düĢüĢ riski taĢıdıkları söylenmiĢtir. Bu araĢtırma telefonu aktif durumdayken cepte 

bulundurmanın spermatozoa sayısının ve motilitesinin etkilenmesi için yeterli 

olacağı anlatılmıĢtır. AraĢtımacılar 13 aydan fazla bir süre boyunca 221 erkek 

üzerinde çalıĢmıĢlar ve araĢtırmaya katılan deneklere ne kadar zamandır telefona 

sahip oldukları, stand-by konumundayken ne kadar süre ile yanlarında taĢıdıkları, 

günde ne kadar süre telefonda konuĢtukları sorulmuĢtur. Yoğun kullanıcılar ve 
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telefon kullanmayanalar arasındaki farklar araĢtırıcılar tarafından ortaya konulmaya 

çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢma sonuçları bu konuda yapılan diğer araĢtırmalara göre tutarsız 

bulunmuĢ, bilimsel görüĢe göre cep telefonlarının sağlık üzerine kanıtlanmıĢ bir 

etkisi olmadığı öne sürülmüĢtür. 2003 yılında Bioelectromagnetics dergisinde 

yayınlanan bir çalıĢmaya göre kafeslerde tutulan ratlara bir ay boyunca günde 20 dk 

olmak üzere mobil telefondan yayılan RF radyasyonu uygulanmıĢtır. AraĢtırıcılar 

cep telefonlarını kafeslerin yarım cm aĢağısında bulundurmuĢlar. Sonuç olarak bu 

cep telefonu maruziyetinin ratlarda testiküler yapı ve fonksiyon üzerine kanıtlanmıĢ 

negatif bir etkisinin olmadığını bildirmiĢlerdir. Çin’de yapılan ve 16 gönüllünün 

katıldığı bir insan çalıĢmasında gönüllülerin genital organlarına cep telefonlarına eĢit 

frekansta ancak steriliteyi sağlamak için 100 kat fazla dozda (20-30 W, 915 yada 

2450 MHz) radyasyon uygulanmıĢtır. 6 ay sonra uygulama durdurulmuĢtur. Skrotum 

bu kadar radyasyona maruz kaldığı halde spermatozoa üretimi sürmüĢ, hiçbir 

katılımcıda sterilite görülmemiĢtir. Ancak tek bir çalıĢmanın bilimsel sorulara cevap 

veremeyeceğini unutmamak gerekmektedir. Cep telefonu güvenliği ile ilgili tüm 

çalıĢmaların derlenmesi bu sorulara ıĢık tutacaktır (AMTA 2004). 
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Son yıllarda cep telefonu kullanım oranı ve dolayısıyla RF radyasyonuna 

maruz kalma oranı gittikçe artmaktadır. Ucuzlayarak geliĢen teknoloji ve konuĢma 

sürelerinin uzaması RF radyasyonuna maruz kalma miktarının artmasına zemin 

hazırlamaktadır. 

 

Cep telefonlarından yayılan RF radyasyonun biyolojik sistemler üzerindeki 

zararlı etkilerini gösteren pek çok deneysel ve gözlemsel çalıĢma bulunmasına 

rağmen cep telefonlarının zararlı etkileri olduğu konusunda henüz fikir birliği 

sağlanamamıĢtır.  

 

Pek çok araĢtırmacı cep telefonlarından yayılan RF radyasyonların özellikle 

testis dokusu üzerinde majör etkileri olduğunu vurgulamaktadır. 

 

Günümüzde ikinci nesil cep telefonlarının yaydığı frekans aralığı 900 - 1800 

MHz’dir ve yüksek frekanslı EMA aralığına (300 – 3000 MHz) uymaktadır. 

Biz çalıĢmamızda 900 ve 1800 MHz frekans aralığında yayın yapan farklı GSM 

operatörleri kullandık ve 2,5 cm ile 10 cm mesafelerden konuĢma konumunda 

bulunan cep telefonundan yayılan RF radyasyonun in vitro olarak semen örneklerine 

muhtemel etkilerini gözledik. 

 

Standart semen parametreleri ve DNA bütünlüğü bakımından incelenen 

örneklerde, standart semen parametrelerinden a+b tipi hareketli spermatozoa 

sayısında hem 900 MHz frekans bandında hem de 1800 MHz frekans bandında 

izlenen örneklerde istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç saptanamamıĢtır. DNA 

bütünlüğü yönünden incelenen örneklerde ise Akridin Oranj boya yöntemi 

kullanılmıĢ ve yayma preparatlar floresan mikroskopta incelenmiĢtir. Gerek 900 

MHz frekans bandında gerekse 1800 MHz frekans bandında DNA bütünlüğü 

yönünden muayene edilen örneklerde kontrol grubu ile karĢılaĢtırılan örneklere 

nazaran mesafeyle ters orantılı olmak üzere istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmuĢtur. 
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Sonuç olarak günlük hayatta maruz kalınan cep telefonu RF radyasyonunun 

vücuda, özellikle testislere yakın konumda taĢınmasının semen kalitesini ve 

spermatozoa DNA yapı bütünlüğünü olumsuz yönde etkileyeceği görüĢündeyiz. 

Günlük hayatta konuĢma sürelerinin minimum tutulması, cep telefonlarının vücuttan 

olabildiğince uzak konumlandırılması ve konuĢma durumunda kulaklık 

kullanılmasının halk sağlığı bakımından önemli olduğu görüĢündeyiz. 

 

Daha kesin sonuçlar elde etmek için daha fazla semen örneği kullanılarak 

tekrarlayan uzun süreli konuĢma konumunda bulundurulan cep telefonları ile üçüncü 

nesil cep telefonlarının da dahil edildiği çalıĢmaların yapılmasının uygun olduğu 

görüĢündeyiz. 
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Son yıllarda giderek yaygınlaĢan cep telefonu kullanımı ve beraberinde getirdiği RF 

radyasyon akıllara elektromanyetik kirliliği ve dolayısıyla bu kirliliğin insan sağlığına olası etkilerini 

getirmektedir. 

 

Günümüzde ikinci nesil cep telefonları 900 ve 1800 MHz frekans aralıklarında yayın 

yapmaktadırlar. Bu frekans aralıkları yüksek frekanslı elektromanyetik alanlar sınıfına girmektedir ve 

insan sağlığı üzerindeki zararları konusunda bilim dünyasında fikir birliği yoktur. 

 

ÇalıĢmamızda 20’Ģer numunelik iki grup oluĢturulmuĢ ve bu gruplardan birine 900 MHz RF 

radyasyon uygulanırken diğerine 1800 MHz RF radyasyon uygulanmıĢtır. 

 

Her bir grup kendi içinde kontrol grubu, 2,5 cm maruziyet grubu ve 10 cm maruziyet grubu 

olmak üzere üçe ayrılmıĢtır. 2,5 cm maruziyet grubu ile 10 cm maruziyet grubuna aynı anda RF 

radyasyonu uygulanırken kontrol grubuna RF radyasyon uygulanmamıĢtır. Her grup standart semen 

parametrelerinden motilite yönünden ve DNA bütünlüğü bakımından değerlendirilmiĢtir. 

 

Hem 900 MHz hem 1800 MHz frekans bantlarında gerek 2,5 cm maruziyet grubunda gerekse 

10 cm maruziyet grubunda a+b tipi hareketlilik bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir sonuca 

ulaĢılamamıĢtır (p>0,05). 

 

DNA yapı bütünlüğü bakımından Akridin Oranj boya yöntemi ile karĢılaĢtırılan gruplarda ise 

hem 900 MHz hem de 1800 MHz frekans bantlarında mesafe ile ters orantılı olacak Ģekilde 

istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç saptanmıĢtır (p<0,05). 

 

RF radyasyon kaynağına olan uzaklık azaldıkça radyasyonun DNA bütünlüğünü  bozma 

oranının arttığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

 

Bu konuyla ilgili daha fazla numune ile RF radyasyonun diğer semen parametrelerine de 

etkilerinin daha uzun süreli bir maruziyetle değerlendirilmesi uygun olacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: 900 MHz; 1800 MHz; cep telefonu; semen; DNA. 
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7. SUMMARY 

 

Effect of Mobile Phone Usage on Some in Vitro Semen Parameters 

Last years usage of mobile phones has gained extensive level. To question the RF pollution 

effect on human health is reasonable. 

Current mobile phone broadcasting frequency is 900 and 1800 MHz. This band is at high frequency 

range and scientific committee has not a consensus of this band is harmful to human health. 

In our study we prepared two groups (n: 20) whom 900 MHz and 1800 MHz band of RF was 

investigated.  In each group three applications was recoded as, one control (no any RF application) 

group, one 2.5 cm distance to RF source group and one 10 cm distance to RF source group. 

Each study group was evaluated according to sperm motility and DNA integrity. Both in 

900MHz and 1800MHz frequency bands for 2,5 cm and 10 cm distance applications there was no any 

statistical difference (p>0,05) according to a+b motility parameter.   

When comparison was done according to Acridine Orange staining to reveal DNA integrity, 

there was statistically meaningful difference (p<0,05) related inversely with distance between 

900MHz and 1800 MHz study groups. 

As conclusion spermatozoa DNA integrity is disturbed as RF radiation is closer. It is meaningful to 

continue our study with evaluating more semen parameters and larger number of samples interacting 

with RF radiation. 

  

Key words: 900 MHz; 1800 MHz; mobile phone; semen; DNA 
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