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اثر تابش امواج ماکروویو بر  ژن های آپوپتوز
فاطمه زکیه توحیدی1

مقدمه: استفاده روز افزون از تلفن های همراه و احتمال آثار سوء امواج تابشی از آنها باعث بروز نگرانی هایی درمورد سالمت بشر شده است. لذا انجام 
مطالعات دقیقتر همانند بررسیهای ژنی برای شناسایی آثار این امواج الزم می باشد. 

 روش کار:  در این تحقیق  از 48 سر موش کوچک آزمایشگاهی نر نژاد Balb/c دارای سن 9- 8  هفته با وزن g 35- 30 استفاده شد. موشها 
به 6  گروه 8 تائی تقسیم شدندکه یک گروه شاهد و پنج گروه دیگر آزمون انتخاب شدند که به مدت سي روز متوالي در معرض تابش امواج ماکروویو 
با فرکانس 900 و1800 مگاهرتز قرار داده شدند. سپس موشها تشریح و ناحیه هیپوکامپ مغز موشها جداسازي شد و استخراج RNA از هیپوکامپ 

و متعاقباً سنتز cDNA  انجام شد و میزان سطح بیان ژنهاي Bax و Bcl-2 با تکنیک Real-Time PCR  بررسی گردید.
نتایج: میانگین سطح بیان ژنهاي Bax و Bcl-2 با افزایش طول مدت تابش بطور صعودي تا یک ساعت تابش افزایش و پس از آن به صورت 
نزولي کاهش یافت. تغییرات میانگین سطح بیان ژن Bax و Bcl-2 بین بعضي از گروههاي تحت مطالعه معني دار بود. نسبت سطح بیان ژن 

Bax به Bcl-2 در تمام گروههاي آزمون بزرگتر از 1 بود )1>  (. اختالف سطح بیان ژن Bax باBcl-2  در تمام گروهها P <0/05 بود. 
نتیجه گیري: امواج ماکروویو گوشي تلفن همراه باعث تغییرات سطح بیان ژنهاي  Baxو Bcl-2  در ناحیه هیپوکامپ مغز موش کوچک 

آزمایشگاهي شدند که این تغییرات وابسته به طول مدت تابش امواج بود. در زمان تابش دهي زیاد امکان آپوپتوز در ناحیه هیپوکامپ وجود دارد.
 Balb/c   Real Time PCR کلمات کلیدی: ژن های آپوپتوز ، ماکروویو ، موش
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