pose of this study is to contribute to an increased sensitivity about the possible effects of the electromagnetic field on the ADHD prevalence rates and on the course of this disorder. Moreover, it is
desired to prepare an information infrastructure for a systematic and comprehensive research on
this subject by alerting the interested persons and institutions about the possible effects of electromagnetic fields exposures on the intensification of ADHD symptoms.
Keywords: electromagnetic field, attention deficit hyperactivity disorder, etiology

G‹R‹ﬁ
Dikkat eksikli¤i hiperaktivite bozuklu¤u (DEHB),
çocukluk ça¤›n›n en s›k görülen nöropsikiyatrik bozukluklar›ndan biri olarak kabûl edilmektedir (Biederman
ve ark. 2006, Rowland ve ark. 2002, Kaplan ve Sadock
1998). Uluslararas› s›n›fland›rma sistemi olan DSM-IVTR’ye (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision) göre bu bozuklu¤un dikkat eksikli¤i, aﬂ›r› hareketlilik ve dürtü kontrolsüzlü¤ü, kar›ﬂ›k tip ve baﬂka türde s›n›fland›r›lamayan DEHB olmak üzere dört temel türü bulunmaktad›r
(Amerikan Psikiyatri Birli¤i 2000). Bu s›n›fland›rmada,
DEHB’de temel problemin motor sistemden (aﬂ›r› hareketlilik) de¤il, biliﬂsel iﬂlevlerin yetersizli¤inden (dikkat eksikli¤i ve dürtü kontrolsüzlü¤ü) kaynakland›¤›
düﬂünülmektedir (Nigg ve ark. 2002).
DEHB genellikle okul öncesi veya okula ilk baﬂlang›ç y›llar›nda kendini göstermekle birlikte baﬂta
akademik olmak üzere sosyal ve mesleki alanlarda
bozulmaya yol açan, beraberinde psikiyatrik ve geliﬂimsel sorunlar›n görüldü¤ü bir bozukluktur (Biederman ve ark. 2006). DEHB’de genelde doyumsuzluk,
engellenme eﬂi¤inin düﬂük olmas›, sab›rs›zl›k, tutars›zl›k, karars›zl›k, sosyal yetilerde zay›fl›k, yüksek
motor aktivite düzeyi, dikkatini toplayabilme ve duruma odaklanma becerilerinde düﬂüklük gibi özellikleri içerir (Barkley ve Grodzinsky 1994).
‹lgili literatür incelendi¤inde, Amerikan Psikiyatri
Birli¤i (1994) DSM kitapç›¤›nda bu bozuklu¤un toplum
içerisindeki yayg›nl›k oran›n›n %3-7 aras›nda de¤iﬂti¤i
belirtilmekle birlikte son y›llarda yap›lan araﬂt›rmalarda DEHB yayg›nl›k oran›n›n geçmiﬂe oranla artt›¤›
gözlenmektedir. Okul ça¤› çocuklar› üzerinde yap›lan
bir alan araﬂt›rmas›nda DEHB yayg›nl›k oran› %8.1 ilâ
%15.9 aras›nda oldu¤u tesbit edilmiﬂtir (Nolan ve ark.
2001). Amerika’da 3006 ö¤renci üzerinde tarama amaçl› yap›lan bir araﬂt›rmada, ö¤retmenler taraf›ndan
DSM-IV semptom listesi doldurulmuﬂ ve DEHB davran›ﬂ s›kl›¤› %15.8 olarak belirlenmiﬂtir (Gaub ve Carlson
1997). Montiel-Nova (2003) taraf›ndan yap›lan bir di¤er
araﬂt›rmada ise 3-13 yaﬂlar› aras›ndaki çocuklarda
DEHB s›kl›¤› %10.15 olarak bulunmuﬂtur.
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Ülkemizde DEHB’nin yayg›nl›¤›n› belirleyen geniﬂ ölçekli alan araﬂt›rmalar› bulunmamaktad›r. ‹stanbul’da 620 ilkokul ö¤rencisinde Çocuk Davran›ﬂ De¤erlendirme Ölçe¤ini kullanarak ebeveynlerin de¤erlendirmesine göre DEHB s›kl›¤›n› %6.2, DSM-III-R
kriterlerini kullanarak yapt›¤› klinik de¤erlendirmede
%5 olarak tesbit edilmiﬂtir. Ayn› çal›ﬂmada, ö¤retmenlerin de¤erlendirmesine göre DEHB yayg›nl›k oran›
ise %10.6 olarak belirlenmiﬂtir (Motavall› 1994). Ankara’da yap›lm›ﬂ bir çal›ﬂmada, DEHB s›kl›k oran› klini¤e baﬂvuranlarda %10 olarak bulunmuﬂtur (ﬁenol
1996). Erﬂan ve arkadaﬂlar›n›n (2004) yapt›¤› bir araﬂt›rmada ise 6-15 yaﬂlar› aras›nda sekiz okulda 1425 çocuk de¤erlendirilmiﬂtir. DSM-IV’e dayal› bir de¤erlendirme ölçe¤inin kullan›ld›¤› bu çal›ﬂmada, âilelerin
bildirimine göre DEHB s›kl›¤› %9.55, ö¤retmenlerin
bildirimine göre %7.28 olmak üzere ortalama yayg›nl›k oran› %8.1 olarak bulunmuﬂtur.
Yukar›da belirtilen araﬂt›rma sonuçlar›ndan anlaﬂ›laca¤› üzere, DEHB’nin yayg›nl›k oran› hakk›nda
yap›lan çal›ﬂmalar tan› kriterlerinin, araﬂt›rma yöntemlerinin ve bilgi toplama kaynaklar›n›n farkl› olmas› nedeniyle çeﬂitli farkl›l›klar göstermektedir. Bununla birlikte ülkemizde ve dünyada DEHB s›kl›k çal›ﬂmalar› genel olarak de¤erlendirildi¤inde, yayg›nl›k
oran›n›n %3-17 aras›nda de¤iﬂti¤i görülmektedir
(Merrel ve Tymms 2001).
DEHB’N‹N ET‹YOLOJ‹S‹
DEHB, tek bir nedene ba¤l› olmayan heterojen bir bozukluk olmakla birlikte etiyolojisi henüz tam anlam›yla
ayd›nlat›lamam›ﬂt›r (Biederman ve Faraone 2005, Willmhurst 2005). 1917 ve 1918 y›llar›nda ensefalite yakalanan
çocuklardan elde edilen sonuçlara göre DEHB’nin “beyindeki bir hasar” sonucu oluﬂtu¤u vurgulanm›ﬂt›r
(Cantwell 1996). 20. Yüzy›l’›n ortalar›nda ise DEHB’nin
minimal bir beyin hasar› oldu¤u vurgulanarak, dikkat
eksikli¤i ve hiperaktivite davran›ﬂ› ile beyin disfonksiyonu aras›ndaki iliﬂkiye göre aç›klanmaya çal›ﬂ›ld›¤› görülmektedir (Weiss 1996). Genel olarak DEHB’nin etiyolojisine yönelik hipotezlerin ço¤u; nörolojik, genetik faktörler, psikososyal ve çevresel etkenler, do¤um veya do¤um
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nock 1998). Moleküler genetik çal›ﬂmalar› sonucunda,
DEHB’nin muhtemel nedenleri olarak tek bir gen etkisinden çok, çoklu genetik etkenlerin rol oynad›¤› düﬂünülmektedir (McCracken 2000). Klinik örneklemde
yap›lan âile çal›ﬂmalar›nda, DEHB olan çocuklar›n anne babalar›nda DEHB olma riskinin 2 ilâ 8 kat fazla oldu¤u tesbit edilmiﬂtir. DEHB’nin nedeni konusunda
yap›lan ikiz çal›ﬂmalar› incelendi¤inde ise DEHB’nin
genetik geçiﬂ oran› 0.80 olarak tahmin edilmektedir.
Genetik geçiﬂin 1.0’dan düﬂük olmas›, çevresel faktörler gibi genler d›ﬂ›ndaki faktörlerin DEHB etiyolojisinde önemli oldu¤u düﬂüncesini desteklemektedir (Faraone ve Biederman 1998).

sonras›nda çeﬂitli sebeplerle beyin iﬂlevlerinde ortaya ç›kan bozukluklar üzerinde durmaktad›r.
Nörolojik Etkenler
DEHB tan›s› koyulan bireylerin manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve bilgisayarl› beyin görüntüleme (SPECT) çal›ﬂmalar› sonucu, dikkat ile ilgili yak›ndan iliﬂkili olan frontal lobun DEHB’nin nedenleri
aras›nda etkili oldu¤u ve bu bireylerin sa¤ frontal loblar›n›n soldan küçük oldu¤u iddia edilmiﬂtir (Castellanos ve ark. 2002, Hynd 1990). Bununla birlikte bâz›
MRG çal›ﬂmalar›nda, DEHB’li bireylerin normâl bireylere göre kaudat nukleus ve bazal gangliyon gibi
yap›lar›n›n daha küçük oldu¤u belirlenmiﬂtir (Bradley
ve ark. 2000, Aylward ve ark. 1996). Bir di¤er fonksiyonel manyetik rezonans görüntülüme (fMRI) ve bilgisayarl› beyin görüntüleme çal›ﬂmas›nda ise DEHB’li
çocuklar›n normâllere göre frontal loblar›nda hareket
azl›¤› gözlenmiﬂtir (Willmhurst 2005).
Psikiyatrik bozukluklar›n ço¤unda oldu¤u gibi,
DEHB’nun nedenlerinin araﬂt›r›lmas›nda da sinir ileticileri dikkate al›nm›ﬂt›r. Özellikle DEHB tedavisinde
kullan›lan uyar›c› ilâçlar›n nörotransmitterler üzerinde etkileri bu görüﬂü desteklemektedir (Hetchman
2005). Ancak genelde süreçten sorumlu tek bir nörotransmitter bulunamam›ﬂt›r (Weiss 1996). Birçok çal›ﬂmada, beyin omurilik s›v›s›, kan ve idrarda dopamin,
noradrenalin ve nörotransmitterlerin y›k›m ürünlerinin, DEHB tan›s› koyulan bireylerde sa¤l›kl› olan
kontrol grubundakilere göre daha düﬂük oldu¤u belirlenmiﬂtir (Castellanos ve Rapoport 1992).
Bâz› araﬂt›rmalarda, korpus kallosumun splenial ve
iki ön bölgesinin DEHB’li çocuklarda kontrol grubundakilere göre belirgin ölçüde küçük oldu¤u gözlenmiﬂtir (Giedd ve ark. 1994, Semrud-Clikeman ve ark. 1994).
Bu bulgular, DEHB’de frontal lob iﬂlevinde bozukluk
oldu¤unu savunan düﬂünceleri desteklemektedir. Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) çal›ﬂmalar›nda
DEHB’li çocuklar›n frontal loblar›nda beyin kan ak›m›
ve metabolik h›z›nda azalma oldu¤u belirlenmiﬂtir
(Weiss 1996, Kaplan ve ark. 1994). Ayr›ca DEHB tan›s›
konmuﬂ bireylerin yinelenen baz› beyin MRG çal›ﬂmalar› sonucuna göre toplam beyin ve serebellum hacmindeki de¤iﬂikliklerin; yaﬂla birlikte kontrol grubunda
gözlenenden farkl›l›k göstermedi¤i, ilerleyici olmad›¤›
ve ilâç tedavisinden ba¤›ms›z oldu¤u belirtilmektedir
(Castellanos ve ark. 2002, Rapoport ve ark. 2001).

Psikososyal ve Çevresel Etkenler
DEHB’nin etiyolojisinde etkisi olan çevresel etkenler içinde pre- ve perinatal sorunlar, toksinler (kurﬂun
ve çeﬂitli besin katk› maddeleri), ﬂeker zehirlenmesi gibi pek çok çevresel faktör araﬂt›r›lm›ﬂt›r (Cantwell
1996). Ancak, bu maddelerin, DEHB’nin ortaya ç›kmas›ndaki temel neden olmad›¤› düﬂünülmektedir (Castellanos ve Rapoport 1992). Bunun yan›nda boya maddeleri ve koruyucular gibi g›dâ katk›lar› (Boris ve Mandel 1994) ve yüksek miktarda ﬂeker tüketimi ile DEHB
belirtileri aras›nda iliﬂki oldu¤unu belirten araﬂt›rmalar
(Kanarek 1994, Wolraich ve Lindgren 1994) yap›lm›ﬂsa
da, bu konuda yap›lan sistematik araﬂt›rma sonuçlar›
bu varsay›m› desteklememektedir (Faraone ve Biederman 1998). DEHB’nin etiyolojisinde etkili oldu¤u düﬂünülen di¤er çevresel etkenler ise düﬂük do¤um a¤›rl›¤›
ve yaﬂam›n erken döneminde meydana gelen travmatik beyin hasar›d›r (Merrel ve Tymms 2001).
DEHB’nin etiyolojisi hakk›nda genel kanaât, genetik faktörlerin ön plânda oldu¤u multifaktöryel bir bozukluk oldu¤u yönündedir. Ancak bu bozuklu¤un geliﬂiminde temel bir faktörden çok, haz›rlay›c› ve ortaya ç›k›ﬂ›n› h›zland›r›c› faktörlerden söz edilmektedir.
Bununla birlikte son y›llarda DEHB’nin görülme s›kl›¤›nda meydana gelen dikkat çekici art›ﬂ, DEHB’nin
etiyolojisine etki edebilecek di¤er faktörlerin araﬂt›rmas›n› gündeme getirmiﬂtir.
ELEKTROMANYET‹K ALANIN ‹NSAN
SA⁄LI⁄I ÜZER‹NE ETK‹LER‹
Yaﬂad›¤›m›z yüzy›lda teknolojik geliﬂmelere paralel olarak teknolojik cihazlar›n kullan›m›n›n günlük
hayat›m›zda önemli bir yer almas›, hayat›m›z› kolaylaﬂt›rmakla birlikte bâz› sa¤l›k sorunlar›na yol açabilmektedir. Elektrik ak›m› ile çal›ﬂan her araç veya ona
enerji taﬂ›yan kablolar çevresinde elektrik, manyetik
veya elektromanyetik alan (EMA) oluﬂturur. Elektro-

Genetik Etkenler
Genetik predispozisyon, DEHB geliﬂiminde önemli faktörlerden birisi olarak kabûl edilmektedir (Tan-
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olumsuz etkileri oldu¤unu ortaya koya çal›ﬂmalar›n
birkaç›nda, ortalama de¤erden yüksek manyetik alan›n bulundu¤u yerde uzun süre kalan hâmile kad›nlar›n zor do¤um yapt›klar› belirlenmiﬂtir (London ve
ark. 1991). Zmyslony ve Jajte (1998) ise yapt›klar› bir
araﬂt›rmada elektromanyetik alan›n embriyogenezis
ve teratogenezis oluﬂumunda, merkezî sinir sistemi
fonksiyonlar›n›n ve immünolojik sistemlerin bozulmas›nda, hücresel büyüme ve farkl›laﬂmas›nda rol oynayabilece¤ini ifâde etmiﬂlerdir. Yine yap›lan bâz› çal›ﬂmalarda düﬂük ﬂiddette EM alanlara mâruz kalman›n biyomoleküllerin (DNA, RNA ve protein) sentezi,
hücre bölünmesi (Robison ve ark. 2002, Güler ve ark.
1999, Penafiel 1997, Blank ve Goodman 1997), kanser
oluﬂumu (Imaida ve ark. 2001, Wertheimer ve ark.
1995, Moulder ve Foster 1995, Thériault ve ark. 1994,
Garaj-Vrhovac ve ark. 1992), hücre yüzeyine ait özellikler, membrandan kalsiyum giriﬂ–ç›k›ﬂ› ve ba¤lanmas› üzerinde etkili oldu¤u gözlenmiﬂtir (Allis ve Sinha-Robinson 1987).

nik âletlerin çal›ﬂmas› s›ras›nda, yak›n›ndaki canl›lar›n bu âletlerden kaynaklanan EMA etkisinde kald›¤›
bilinmektedir (Cameron ve ark. 1993). Bu konuyla ilgili yap›lan birçok araﬂt›rmada, elektromanyetik alan›n
canl› organizmalar üzerinde olumsuz etkileri oldu¤u
s›k s›k ifâde edilmektedir (Arnetz ve Berg 1996).
Günümüzde geniﬂ spektrumlu elektromanyetik
dalgalar radarlardan, iletiﬂim araçlar›ndan, cep telefonu baz istasyonlar›ndan, yüksek gerilim hatlar›ndan,
radyo ve televizyon vericilerinden, trafo merkezlerinden, özellikle ofis ve evlerdeki elektrikli âletlerden olmak üzere pek çok elektrikli sistemden çevreye yay›lmaktad›r (Kalkan ve ark. 1999). Dolay›s›yla insanlar›n
neredeyse tamam›, elektromanyetik dalgalara bir ﬂekilde mâruz kalmaktad›r. Çünkü elektrikle çal›ﬂan her sistem EMA oluﬂturmaktad›r. Manyetik alan elektrikli
âletlerin yak›n›nda en güçlü olup, âletten uzaklaﬂt›kça
azalmaktad›r. Bu âletleri üreten ﬂirketler, bunlar›n insan
sa¤l›¤›na zarar› olmad›¤›n› ileri sürerken, bâz› araﬂt›rmalar da tersine insan sa¤l›¤›n› olumsuz etkiledi¤ini
belirtmektedir (Bold ve ark. 2003, Frank ve Slesin 1998).
Bilgisayar ekran›, floresan lâmba, televizyon, radyo, saç kurutma makinesi, buzdolab›, bulaﬂ›k makinesi, mikrodalga f›r›n, elektrikli battaniye, t›raﬂ makinesi
vb. elektrikli cihazlar EMA kayna¤›d›r. Bunun yan›nda
taﬂ›nabilir telefon olarak adland›r›lan cep telefonlar› da
elektromanyetik dalga yaymaktad›r (SCENIHR 2007).
Cep telefonlar›, 217 Hz modülasyon frekans›nda ve
900-1800 MHz taﬂ›y›c› frekans›ndaki sinyaller ile iletiﬂim sa¤layan kablosuz telefonlard›r. Cep telefonlar›ndan yay›lan bu sinyaller bekleme modunda normâl
olarak herhangi bir güç taﬂ›mazlar. Ancak konuﬂma
moduna geçildi¤inde elektromanyetik alan›n gücü 250
mW’a kadar ulaﬂabilmektedir. Oluﬂan bu elektromanyetik alan›n sinirsel fonksiyonlara etki etti¤i ve vücutta bâz› fizyolojik de¤iﬂikliklere neden oldu¤una iliﬂkin
kuﬂkular bulunmaktad›r (Rodney 2002). Sobel ve arkadaﬂlar›n›n (1995) yapt›¤› bir araﬂt›rmada, cep telefonunun yayd›¤› radyofrekans dalgalar›n›n Alzheimer, Parkinson ve multipl skleroz (MS) gibi sinir hastal›klar›n›n oluﬂma riskini artt›rd›¤› tesbit edilmiﬂtir.
Elektromanyetik alan ve dalgalara mâruz kalma
durumu daha çocukluk yaﬂlar›nda baﬂlamaktad›r
(Frank ve Slesin 1998, Riley 1995). Elektromanyetik
alan oluﬂturan elektronik cihazlar›n ayn› anda çal›ﬂt›¤› ortamlarda yüksek EMA düzeylerine ulaﬂ›labilir.
Okulda meydana gelen elektromanyetik etkilenme ise
çocuklar›n di¤er ortamlardaki elektromanyetik alan
mâruziyetlerine katk›da bulunmakta ve muhtemel
sa¤l›k risklerini art›rmaktad›r (Deadman ve ark. 1999).
Elektromanyetik alan›n insan sa¤l›¤› üzerinde
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Elektromanyetik Alan›n Beyin
ve Sinir Sistemine Etkileri
Elektromanyetik ›ﬂ›ma etkisinde kalan canl›lar, EM
enerjiyi so¤urmaktad›r. So¤urulan EM enerji, vücutta
›s›nmaya yol açmakta ve bâz› organlardaki elektrik
ak›mlar›n›n de¤iﬂmesine neden olmaktad›r. EM ›ﬂ›n›m
ayr›ca doku hücrelerinin kimyasal yap›s›n› da bozmaktad›r (Feychting ve Ahlbom 1993). EM ›ﬂ›n›m›n›n
kimyasal etkileri hücrelerdeki büyük moleküllerin bozulmas›na, hücre zarlar›n›n birbirine yap›ﬂmas›na,
hücre iyon dengesinin bozulmas›na, sinir sisteminin
etkilenmesine, beynin elektriksel iﬂaretinin de¤iﬂmesine, uykusuzlu¤a, baﬂ a¤r›s›na ve baﬂ dönmesine neden oldu¤u iddia edilmektedir (Dinçer 2000).
Elektromanyetik alan›n, s›çan beyin dokusu ve
plazmas›nda karsinojenik bir bileﬂik olan malondialdehit (MDA) düzeyleri üzerine etkilerinin belirlenmesini amaçlayan bir araﬂt›rmada, s›çanlara uygulanan
manyetik alan ﬂiddeti yükseldikçe malondialdehit de¤erlerinde art›ﬂ tesbit edilmiﬂtir. Ayr›ca bu çal›ﬂmada,
farkl› dozlarda elektromanyetik alan ﬂiddetinde tutulan s›çanlarda belirlenen MDA düzeylerindeki art›ﬂ gibi zararl› etkilerin insanlar için de geçerli olabilece¤i
vurgulanm›ﬂt›r (Köklü ve ark. 2005).
Minder ve Pfluger (2001) taraf›ndan ‹sviçre’de yap›lan bir kohort araﬂt›rmas›nda, EMA’ya mâruz kalan
demiryolu iﬂçileri aras›nda beyin tümörlerinin 5.1 kat
daha fazla görüldü¤ü tesbit edilmiﬂtir. Kanada’da çok
merkezli yap›lan bir olgu-kontrol çal›ﬂmas›nda,
EMA’ya mâruz kalan çal›ﬂanlarda bir beyin kanseri ti-
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ganlardan biri olan sinir sistemi, lokal olarak etkilenmeye daha yatk›nd›r. Bu mâruziyetin insan sa¤l›¤› üzerine etkileriyle ilgili iddialar özellikle beyin aktivitesinde de¤iﬂiklikler ve bâz› kanser türlerine neden olmas›
üzerinde yo¤unlaﬂmaktad›r (Ahlbom ve ark. 2004).
Cep telefonunun olumsuz etkileri konusunda yap›lan birkaç araﬂt›rmada kandaki zararl› proteinlerin
ve toksinlerin beyne girmesini engelleyen savunma
mekanizmas›n› devre d›ﬂ› b›rakmaya (Canseven ve
ark. 1997, Maes ve ark. 1993, Balcer–Kubiczek ve Harrison 1991), yorgunluk, baﬂ a¤r›s›, deride yanma hissi
ortaya ç›karmaya, yüksek tansiyon oluﬂmas›na, baﬂ
dönmesi ve dikkatin da¤›lmas›na sebep oldu¤una dâir bulgular elde edilmiﬂtir (Taktak ve ark. 2005, Dinçer
2000, ICNIRP 1998).
Günümüzde cep telefonlar›, yetiﬂkinler kadar
gençler ve çocuklar taraf›ndan da yo¤un bir ﬂekilde
kullan›lmaktad›r. Özellikle çocuklar, RF enerjisinden
yetiﬂkinlerden daha fazla etkilenmektedirler. Çocuk
beyni, yap›s›nda bulunan su ve iyon miktar›n›n fazla
olmas› nedeniyle yetiﬂkin beynine göre daha iletkendir. Buna ba¤l› olarak, RF enerjisi çocuklarda daha fazla so¤urulmaktad›r. Baﬂka bir ifâdeyle çocuklar›n merkezî sinir sistemi geliﬂme döneminde olup beyin dokusu daha iletkendir ve RF penetrasyonu baﬂ›n büyüklü¤ü için rölatif olarak daha fazlad›r. Ayr›ca çocuklar eriﬂkinlere göre, cep telefonundan yay›lan RF
dalgalar›na yaﬂam boyu daha uzun süre mâruz kal›rlar (Kheifets ve ark. 2005).
Almanya’da yap›lan bir araﬂt›rmada, 9-10 yaﬂ grubundaki çocuklar›n %6’s›n›n her gün cep telefonu kulland›¤›, %35’inin kendilerine âit cep telefonu bulundu¤u tesbit edilmiﬂtir (Schüz ve ark. 2006). Deveci ve
arkadaﬂlar›n›n (2007) ülkemizde yapm›ﬂ oldu¤u bir
araﬂt›rmada ise ilkö¤retim ö¤rencilerinin %25.9’unun
cep telefonu kulland›¤›, %11’inin kendine âit cep telefonu oldu¤u ve bunlar›n %22.9’unun cep telefonunu
sürekli yan›nda taﬂ›d›¤› belirlenmiﬂtir. Cep telefonu
kullanan ö¤rencilerin günlük konuﬂma süreleri ortalama 34.7±38.4 dakika olarak tesbit edilmiﬂtir. Ayn› çal›ﬂmada, araﬂt›rma kapsam›na al›nan ö¤rencilerin
%59.3’ünün bilgisayar kulland›¤›, ortalama bilgisayar
kullan›m sürelerinin hafta içi 2.1±2.0, hafta sonu
2.6±2.3 saat oldu¤u bulunmuﬂtur. Ö¤rencilerin
%99.9’unun televizyon seyretti¤i ve haftada ortalama
televizyon seyretme sürelerinin 10.68±8.30 saat oldu¤u, %78’inin haftada 1-14 saat, %22’sinin 14 saatin
üzerinde televizyon seyretti¤i tesbit edilmiﬂtir. Ö¤rencilerin televizyon seyretme uzakl›klar› ortalamas› ise
206.62±135.55 cm olarak tesbit edilmiﬂtir.
Elektromanyetik alan etkilerinin ve sebep oldu¤u

pi olan glioblastome multiformeya yakalanma riskinde 5.3 kat art›ﬂ oldu¤u belirlenmiﬂtir (Villeneuve
2002). Yine birçok araﬂt›rmada, Uluslararas› ‹yonlaﬂt›r›c› Olmayan Radyasyondan Korunma Komitesinin
(ICNIRP) belirledi¤i s›n›r de¤erlerin alt›nda cep telefonu sinyallerinin beynin elektriksel aktivitelerinde ve
alg›lama fonksiyonlar›nda (dikkat, hat›rlama, tepki
verme gibi) k›sa süreli de¤iﬂimlere neden oldu¤u belirtilmiﬂtir (IEGMP 2000).
Dünya Sa¤l›k Örgütü (2007) taraf›ndan yürütülen
çal›ﬂmalara göre, elektrostresle iliﬂkili olabilecek sa¤l›k sorunlar› aras›nda merkezî ve sempatik sinir sisteminde fonksiyonel bozukluklar, reaksiyon zaman›nda
de¤iﬂiklikler, konsantrasyon bozuklu¤u ile EEG de¤iﬂiklikleri yer almaktad›r. Wahab ve di¤erlerinin (2007)
yapm›ﬂ oldu¤u araﬂt›rmada ise elektromanyetik alana
mâruz kalanlarda ortaya ç›kan semptomlar de¤erlendirildi¤inde, baﬂa¤r›s› ve konsantrasyon bozukluklar›
gibi bulgular kaydedilmiﬂtir. Hardell ve arkadaﬂlar›
(2000) taraf›ndan yap›lan bir vak’a kontrol çal›ﬂmas›nda ise 233 beyin tümörlü hasta ile 466 kontrol grubundaki bireyler karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ ve beynin en fazla manyetik alana mâruz kalan temporal ve oksipital bölgelerinde tümör riskinin artt›¤› tesbit edilmiﬂtir.
Lai ve Singh (2004) taraf›ndan yap›lan bir araﬂt›rmada, elektromanyetik alan›n serbest radikaller yolu
ile DNA k›r›klar›na neden oldu¤u ve farelerin beyninde hasara yol açt›¤› belirlenmiﬂtir. Moulder’in (1998)
araﬂt›rmas›nda, cep telefonu frekanslar›n›n s›çanlarda
beyin lezyonu oluﬂturdu¤u, bir di¤er araﬂt›rmada ise
yüksek frekansl› cep telefonu elektromanyetik alan›n›n farelerin beyninde zedelenme aç›s›ndan risk oluﬂturdu¤u ifâde edilmiﬂtir (Barcal ve Vozeh 2007).
Van Leeuwev ve arkadaﬂlar›n›n (1999) yapt›klar›
bir çal›ﬂmada, elektromanyetik alan›n etkili oldu¤u iddia edilen bozukluk ve hastal›klar aras›nda beyin aktivitelerinde de¤iﬂiklikler, baﬂ a¤r›lar›, uyku bozukluklar› ve dikkat bozukluklar› yer almaktad›r. Baﬂka
bir kaynakta, günlük yaﬂamda mâruz kal›nan elektromanyetik mâruziyet nedeniyle beyin tümörlerinin artt›¤› ifâde edilmiﬂtir (Frey 1994).
Cep telefonlar›ndan yay›lan iyonlaﬂmaya neden olmayan radyo frekans (RF) dalgalar›n›n, beyin kanserine yol aç›p açmad›¤› konusunda halen tart›ﬂmalar sürmektedir. Bu konudaki ilk ciddi endiﬂe 1993 y›l›nda
Florida’da yaﬂayan bir kiﬂinin, “cep telefonu kullan›m›
nedeniyle eﬂinin beyin kanserinden öldü¤ünü” iddia
etmesiyle baﬂlam›ﬂt›r (Foster ve Moulder 2000). RF mâruziyetinin doku ve hücreleri ›s›tmas› nedeniyle vücutta buna karﬂ› oluﬂan fizyolojik tepki, olumsuz bâz› de¤iﬂimlere yol açabilir. Is›y› da¤›tma kapasitesi s›n›rl› or-
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kullan›m› beraberinde insan sa¤l›¤› üzerine etkilerinin
araﬂt›r›lmas›n›, konuyla ilgili araﬂt›rmalar›n yap›lmas›n› gündeme getirmiﬂtir. Bu konuyla ilgili yap›lm›ﬂ
birçok araﬂt›rmada, RF dalgalar›n›n insan vücudunda
olumsuz etkiler oluﬂturdu¤u ortaya konmuﬂtur.
DEHB’nin tan›mlanmas›nda, beyindeki iﬂlevsel bir
bozukluk oldu¤u yönündeki düﬂünceler literatürde
genel bir bak›ﬂ aç›s› olarak kabûl görmektedir. Bu çal›ﬂmada, elektromanyetik alan›n sinir sistemi ve beyin
fonksiyonlar› üzerine olumsuz etkilerinin oldu¤unu
ifâde eden birçok araﬂt›rmaya yer verilmiﬂtir. ‹yi tan›mlanm›ﬂ bir bozukluk olmas›na ra¤men, ilgili kaynaklarda DEHB’nin etiyolojisi ve seyrini etkileyen faktörlerle ilgili ortak bir görüﬂe ulaﬂ›lamam›ﬂt›r. Bununla birlikte ilgili literatür incelendi¤inde, elektromanyetik alan›n DEHB üzerine etkilerini kesin olarak ortaya
koyan bilimsel araﬂt›rma sonucuna da rastlanamam›ﬂt›r. Oysa gebelik sürecinde annenin yüksek düzeylerde EM etkilenmeye mâruz kalmas›, çocu¤un DEHB’li
dünyaya gelmesinde etkili olabilir. Ayr›ca do¤um sonras›nda DEHB tan›s› koyulan bireylerde EMA mâruziyetleri bu bozuklu¤un seyrine etki edebilir. Sonuç olarak, elektromanyetik alan mâruziyetlerinin, DEHB
yayg›nl›k oran›na ve bu bozuklu¤un seyrine muhtemel etkileri konusunda uzun vâdeli bilimsel çal›ﬂmalar›n yap›lmas› gerekti¤i düﬂünülmektedir.

hasar›n derecesinin, mâruz kal›nan süreyle iliﬂkili oldu¤u bilinmektedir (Moustafa ve ark. 2001). Ö¤rencilerin
televizyon izleme ve bilgisayar kullan›m süreleri, bu cihazlara olan uzakl›klar›, ço¤unlukla da gereksiz kullan›mlar› elektromanyetik alan mâruziyetlerini art›rmaktad›r. Ayr›ca baz istasyonlar› ile ayn› frekanslar› kullanan cep telefonlar›n›n kullan›m süresi artt›kça kafa s›cakl›¤›nda art›ﬂ, baﬂ a¤r›s›, baﬂ dönmesi ve konsantrasyon bozuklu¤u gibi ﬂikâyet ve semptomlar›n da artt›¤›
iddia edilmektedir (Pala 2002). Cep telefonlar›n›n yayd›¤› radyofrekans dalgalar›n›n beyinde etkili oldu¤u
düﬂünülen di¤er hastal›klar aras›nda bellekle ilgili bozukluklar da say›labilir (Krause ve ark. 2000).
Yukar›da bahsedilen araﬂt›rma sonuçlar›nda görüldü¤ü üzere, elektromanyetik alan mâruziyetlerinin etkili oldu¤u iddia edilen bozukluk ve hastal›klar aras›nda beyin aktivitelerinde de¤iﬂiklikler, dikkat ve
konsantrasyon bozukluklar› yer almaktad›r.
SONUÇ
DEHB, görülme s›kl›¤›n›n fazla olmas› ve hayat
boyu etkisinin devam etmesi nedeniyle günümüzde
popülerli¤ini koruyan bir konudur. Bununla birlikte,
DEHB’nin toplum içindeki s›kl›k oran›ndaki son y›llarda görülen art›ﬂ›n nedenlerinin bilinmesi, bu hastal›¤›n etiyolojisinin ve seyrini etkileyen çevresel faktörlerin belirlenmesi, gereken tedbirlerin al›nmas› bak›m›ndan önem taﬂ›maktad›r.
‹nsan vücudu, elektrik yüklü bir organizmad›r ve
vücuttaki kimyasal reaksiyonlar elektrik reaksiyonlar›d›r. ‹nsan bedeni t›pk› yeryüzü gibi elektriksel alan
oluﬂturmakta olup, oluﬂan elektriksel alan alternatif
ak›ml› cihazlar ve yüksek gerilim hatlar›ndan etkilenmektedir. Fizik kurallar›na göre, küçük bir elektrik ak›m› büyük bir elektromanyetik alana çok yak›nsa de¤iﬂime u¤rayabilmektedir. Bu de¤iﬂikli¤in, elektromanyetik alan›n insan vücudunu etkilemesinin nedeni oldu¤u düﬂünülmektedir. Özellikle bebekler ve çocuklar,
elektromanyetik alan›n muhtemel olumsuz etkilerine
karﬂ›, geliﬂim dönemlerini tamamlamam›ﬂ olmalar› nedeniyle önemli bir risk grubu konumundad›r.
Elektromanyetik alan oluﬂturan cihazlar hayat›m›z›n bir parças› hâline gelmiﬂ bulunmaktad›r. Elektromanyetik alan kirlili¤inin gözle görülemeyiﬂi, etkisinin ço¤u zaman do¤rudan hissedilemeyiﬂi ve uzun
zaman sonra etkisinin birikerek görülmesi nedeniyle
insanlar taraf›ndan yeterince önemsenmemiﬂtir. Ancak cep telefonlar›n›n yayg›nlaﬂmas› sonras›nda,
EMA’n›n insan sa¤l›¤› üzerinde etkili olabilece¤i düﬂüncesi kamuoyunda oluﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r. Giderek
artan ölçüde geniﬂ kitleleri ilgilendiren cep telefonu
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