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 تلفن همراه تابش زیستیاثرات 

 بهاره قلی پور

 مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران 

 ید(ارائه گرد 98-99دوم  الاین مقاله در مجموعه سمینارهای تحصیالت تکمیلی بیوفیزیک در نیمس)

  چکیده

 اربران تلفن همراه بهک  .شده است لیاز ارتباطات مردم تبد یضرور یارتباطات ، تلفن همراه به بخش یفناور ریبا توسعه چشمگ  مقدمه:

در  RFR یزیست راتیأثترو ،  نیاز ا همراه قرار دارند. یساطع شده از تلفن ها (RFR) فرکانس رادیویی طور مداوم در معرض تابش پرتو

در  را زیستی دوام ،مختلف یبا فرکانسها (EMF) یسیرومغناطالکت یدانهایم شده است. لیتبد موضوع بحث برانگیزیدو دهه گذشته به 

 .مختلف انجام شوند یو مولکول یح سلولودر سط دیمطالعات با نیبنابرا دهند. یهدف قرار م مورد سطوح مختلف

گوش،  یل هااناک یمو کولیفول یز سلول هاا .اهمیت دارد ویداتیو استرس اکس DNA بیبر آس RFR ری، تأث یدر سطح سلولروش ها:  

 ریتأث اده شد.استف Comet assayروش  با DNA بیآس زانیم یابیارز یگرفته شده بود، برا RFRمختلف تحت تابش  یکه از گروه ها

EMF ژنیاکس ریواکنش پذ یگونه ها یبر القا (ROS)  بررسی  سایتومتریفلو روش باانسان  هیاول یها تیها و لنفوس تیدر مونوسنیز

دو  کیدر  OmpFال در کان EMF، اثر  از این رو مهم است. رندهیگ تیو فعال یونی یکانال ها بر EMF، اثرات  یولدر سطح مولک .شد

 ه است.کانال بود تیو حساس تیفعال یمطالعه هدف بررس نیدر ا  .شد بررسی کالمپ ولتاژ در سطح تک کانال با روش ،یمصنوع ی هیال

قرار  RFRکه تحت تابش  ییدر گروه ها DNA بیآس یدهد که شاخص ها ینشان م Comet یها یابیارز جینتا:  بحث و نتیجه 

 نیو همچن شدن کانال تهباز و بسفرکانس  شیشد. افزا ییها شناسا تیدر مونوس ROS دیعالوه بر آن، تول. است افتهی شیگرفته اند، افزا

دهد  یم نشان جینتا نیهمچن .افتیادامه  زیبعد از تابش ن هیثان یلیم نیچند یکه برا مشاهده شد زیبه ولتاژ ن OmpFکانال  تیحساس

 دارد. یکانال به فرکانس بستگ تیبر فعال EMFکه اثرات 

 یانسان طبقه بند یااحتماالً سرطان زا بر در رده ی  فرکانس را ویراد EMF   ،(IARC)سرطان قاتیتحق یالملل نیب نسآژا استنتاج:

عالوه بر  دید که باده ینشان م یونی یساطع شده از تلفن همراه در کانال ها EMF اتاثر یحاصل از بررس جی، نتا نیهمچن کرده است.

 .میریدر نظر بگ زیستی یها ستمیدر س نیز را EMF یمولکول وانبج اثرات سلولی،

 DNAمیدان الکترومغناطیسی، تلفن همراه، اثر زیستی، کانال یونی، آسیب  :واژه کلید
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