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    P53و P21  اثر امواج تلفن همراه بر ژن های
فاطمه زکیه توحیدی1

مقدمه: رشد سریع و روزافزون صنعت ارتباطات و مخابرات و کاربري عمومي تلفن هاي همراه، بحث هایي را بر سر احتمال بروز عوارضي بر 
سالمت بشر بخاطر پرتوگیري از میادین رادیو فرکانس ناشي از این تلفن ها و یا ایستگاههاي پایه آنها و سایر منابع نظیر رادار، امواج رادیو - تلویزیون 

و کاربردهاي صنعتي و پزشکي برانگیخته است. 
روش کار: در این تحقیق  از 48 سر موش کوچک آزمایشگاهی نر نژاد Balb/c 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 موشهاي گروه شاهد تحت شرایط مشابه گروههاي آزمون نگهداري 
شدند. چهار گروه  آزمون به مدت سي روز متوالي روزانه دو بار، 30 دقیقه ، یک ساعت ، دو ساعت و چهارساعت و همچنین گروه آزمون دیگر 
روزانه یکبار، چهار ساعت در معرض تابش امواج با فرکانس 900 و1800 مگاهرتز قرار داده شدند و میزان سطح بیان ژنهاي P21 وP53 با روش 

Real-Time PCR  بررسی گردید0 
یافته ها: نسبت سطح بیان ژنP53 به P21 در تمام گروههاي آزمون بزرگتر از 1 بود. اختالف سطح بیان ژن P21 وP53 در تمام گروهها 

.0,05>p معنی دار نبود
نتیجه گیری:  امواج رادیویي گوشي تلفن همراه باعث تغییر وابسته به طول مدت تابش )مکالمه( در سطح بیان ژنهاي P21 وP53  در ناحیه 

هیپوکامپ مغز موش می شود به ایجاد آپوپتوز در ناحیه حافظه مغز موش Balb/c نمی گردد .
 Real Time PCR  ،فرکانس 900 و1800 مگاهرتز ، موش ، P53و P21 کلمات کلیدی: ژن های
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