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1800 MHz Radyofrekans Radyasyona maruz 
bırakılan sıçanların beyin dokusunda Monoamin 
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Cep telefonlarının kullanımındaki artış, günlük yaşamda 
elektromanyetik alana (EMA) kronik olarak maruz 
kalmaya neden olmaktadır. Nöradrenalin, dopamin ve 
serotonin gibi nörotransmitterlerin yıkımında rol 
oynayan Monoamin Oksidaz-A (MAO-A), bipolar 
bozukluk ve anksiyete gibi bazı psikiyatrik bozuklukların 
yanı sıra şiddet davranışı ve intihar eğilimi ile de ilişkilidir. 
Adrenalin, nöradrenalin ve dopamin içeren 
katekolaminlerin inaktivasyonunda rol oynayan Katekol-
O-Metiltransferaz (COMT), anksiyete, şizofreni ve 
depresif bozukluklar için aday gen olarak 
değerlendirilmiştir. Bu çalışmada, beyin dokusunda 1800 
MHz radyofrekans radyasyonun MAO-A ve COMT gen 
ekspresyon seviyelerine etkisinin araştırılması 
amaçlanmıştır. Çalışmada 21 adet Wistar albino dişi sıçan 
üç gruba ayrıldı; deney (n = 7), sham (n = 7) ve kontrol (n 
= 7). Deney grubu 1800 MHz radyofrekans radyasyonuna 
8 hafta boyunca 2 saat/gün maruz bırakıldı. Kontrol 
grubu kendi koşullarında tutuldu. Sham grubu EMA’ya 
maruz kalmadan deney grubu ile aynı koşullarda tutuldu. 
Sıçanların beyin dokusu çıkarıldı ve total RNA, tüm beyin 
homojenatından elde edildi. cDNA toplam RNA'dan 
sentezlendi ve gen ekspresyon seviyeleri, Real-Time PCR 
ile belirlendi. Sonuçlar, COMT geninin ekspresyon 
düzeyinin, sham ve kontrol grubuna göre EMA’ya maruz 
kalan grupta arttığını gösterdi (p = 0.018). Bununla 
birlikte, MAO-A gen ekspresyonunun gruplar arasında 
farklılık göstermediği belirlendi (p = 0.685). Elde edilen 
bulgular, 1800 MHz radyofrekans radyasyonunun 
beyindeki COMT geninin ekspresyon seviyesini 
değiştirebileceğini ve bu yolla bazı psikiyatrik 
bozukluklara neden olabileceğini göstermektedir. 
Bulgular ileri araştırmalarla desteklenmelidir. 
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Increasing in the use of mobile phones causes to chronic 
electromagnetic field (EMF) exposure in daily life. 
Monoamine Oxidase-A (MAO-A), which plays role in the 
destruction of neurotransmitters such as noradrenaline, 
dopamine and serotonin, is also associated with some 
psychiatric disorders such as bipolar disorders and 
anxiety, as well as violent behavior and suicidal 
tendency. Catechol-O-methyltransferase (COMT), which 
plays a role in the inactivation of adrenaline, 
noroadrenaline and dopamine-containing 
catecholamines, has been evaluated as candidate gene 
for anxiety, schizophrenia and depressive disorders. In 
this study, we aimed to investigate the effect of 
1800MHz radiofrequency radiation on the MAO-A and 
COMT genes expression levels in the brain tissue. 21 
Wistar albino female rats were divided into three 
groups; exposed (n=7), sham (n=7) and control (n=7). 
The exposed group were exposed to 1800MHz 
radiofrequency radiation for 2h/day for 8 weeks. Control 
group were kept in their own conditions. Sham group 
were kept in the same conditions with exposed group 
without EMF exposure. The rats’ brains were removed 
and total RNA was extracted from whole brain 
homogenate. cDNA was synthesized from total RNA and 
gene ekspression levels were determined with Real-Time 
PCR. The results showed that COMT gene expression 
level increased in the exposed group according to sham 
and control group (p=0.018). However, the level of 
MAO-A gene expression level didn't altered (p=0.685). 
According to our results 1800MHz radiofrequency 
radiation can cause some psychiatric disorders via alter 
COMT gene expression levels in the brain. Further 
investigations should be performed to support our 
findings. 
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