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 های سرطانیس با فرکانس بسیار پایین بر روی سلولتاثیر میدان الکترومغناطی 

 پورعباسعلی رواسی

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

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

 چکیده

های بسیار پایین بر روی سیستم های زنده میتوان به افزایش سطح های الکترومغناطیسی با فرکانسهایی که میدانجمله اثر زا مقدمه:

های بسیار های الکترومغناطیسی با فرکانسدهه نود میالدی مطالعاتی در مورد تاثیر میدان های سرطانی اشاره کرد.آپاپتوز در سلول

ها با مکانیسم رزونانس سیکلوترنی بر روی شد که این میدانهای زیستی انجام شد. ابتدا تصور میسیستمبر روی  (ELF_EMF)پایین

تاثیر  از جهتیهای سرطانی اثر بگذارند و باعث القای آپاپتوز شوند.بعدها این مکانیسم به دالیلی رد شد. افزایش سطح کلسیم در سلول

های زیستی مشاهده یی که تاثیرات متفاوتی بر روی سیستم.از آنجان حین پرواز نیز مطرح شدمیدان مغناطیسی زمین بر جهت یابی پرندگا

 است. های این تاثیر به مبحثی مهم در بیوفیزیک تبدیل شدهاست، لذا ارائه مکانیسمشده

تبدیالت حاالت سینگلت و بر روی جهت گیری مهاجرت پرندگان است .ها نشان دهنده تاثیر میدان مغناطیسی زمین بررسی روش ها: 

بر روی شار ELF_EMF تاثیر ی این تاثیر است.توجیه کنندهکه در قرنیه چشم آنها است، تریپلت در پروتیین کریپتوکروم این پرندگان

 با استفاده از میکروسکوپ فلورسانس انجام شده Fluo-3کلسیم از طریق بررسی میزان تغییرات شدت نور بازتابی پروب کلسیم 

 گیری شده است.فلوسایتومتری اندازهبه وسیله های سرطانی ها بر روی آپاپتوز سلولاین میدان.بررسی میزان تاثیر است

های سرطانی سطح گونه های فعال اکسیژن بیشتر رسد با توجه به بررسی های انجام شده بحث اینکه در سلوله نظر میب بحث و نتیجه:

به نوعی اثر بتوانند با تاثیر بر روی تولید این گونه های فعال اکسیژن بتواند  هامیدان این ل میرود کههای نرمال است این احتمااز سلول

 رزونانسی نشان دهد و باعث القای آپاپتوز شود.

های میدانهای سرطانی تحت اثر از مطالعات سطح گونه های فعال اکسیژن در سلول %88دیده شده است که در  استنتاج:

درمطالعات جدید با توجه به تاثیرات مختلفی که مشاهده شده است به  یابد.های بسیار پایین افزایش میالکترومغناطیسی با فرکانس

  اذعان کرد. ROSمیتوان به تاثیر این میدان ها بر روی سطح  های سرطانی به فرکانس اعمالیخصوص وابستگی آپاپتوز در سلول

 یسرطانسلول ،آپاپتوز،هاشدگی رادیکالمغناطیس، مکانیسم جفتالکترو میدان :واژه کلید
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