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  کيده چ

كاربرد وسايل توليدكننده امواج الكترومغناطيس در جوامع امروز در زندگي روزمره رو به افزايش گذارده است و اثرات احتمالي اين امواج  :زمينه

لب كه گزارشي اين امواج بر تغييرات ديواره عضالني و حفرات ق تأثيرباشد، لذا يهاي بدن مورد توجه محققين مپايين بر اندام يهاحتي با شدت

  .در مورد آن يافت نشد، مورد توجه تحقيق حاضر قرار گرفت

 )حيوان ۴در هر گروه (و يک گروه شاهد  گروه كنترليک  ,گروه آزمايش چهاربه  ويستارسر موش صحرايي نر نژاد  ۲۴تعداد  :ها مواد و روش

تسال از ميدان الكترومغناطيس در نظر گرفته شد و در هـر شـدت   يميل ۳/۴تسال و ميلي ۱/۲شدت مختلف  ۲هاي آزمايش  در گروه. تقسيم شدند

هاي گروه بابا زمان مساوي  شاهدگروه . روز مداوم در معرض امواج الكترومغناطيس قرار گرفت ۶روز مداوم و گروه ديگر  ۱۵ميدان، يك گروه 

بعد از اتمام مدت قرارگيري، قلب حيوان خارج و  .نگرفت اتی صورتيچ عمليه وبر روی گروه کنترل گرفت رزمايش ولي در ميدان خاموش قراآ

كل قلـب، ديـواره عضـالني و    حجم در هر گروه . ائوزين انجام شد‐ آميزي هماتوکسيلينميكرومتر تهيه و رنگ ۷مقاطع سريال بافتي به ضخامت 

  . ثر استريولوژيك بدست آمدؤخطاي م كاواليه محاسبه گرديد و روشحفره بطن راست و بطن چپ و ديواره بين بطني با استفاده از 

 ۶ولي در گروه . باشد روز در معرض امواج الكترومغناطيس با گروه كنترل مي ۱۵هاي دار بين گروهيد عدم وجود اختالف معنيؤنتايج م :ها يافته

روز با شدت  ۶دار داشته و در گروه تسال، حجم ديواره عضالني هر دو بطن كاهش معنيميلي ۱/۲روز در معرض امواج الكترومغناطيس با شدت 

  .دهددار نشان ميتسال، حجم ديواره بين بطني افزايش معنيميلي ۳/۴

رسـاني عضـالت   هاي آزاد بر رشد و يا خونبا ايجاد راديكال امواج الكترومغناطيس با شدت پايين و بصورت كوتاه مدت، احتماالً: نتيجه گيري

آورد كه پذير به حالت قبل از قرارگيري در ميدان را پديد ميمان قرارگيري در معرض ميدان اثرات برگشتثرند ولي افزايش طول مدت زؤقلب م

  .باشدناشي از تعامل بين سيستم اعصاب و قلب و عروق مي احتماالً

  هاي آزادميدان الکترومغناطيس، قلب، استريولوژي، راديکال: واژگان کليدي

  

۳۰/۱/۱۳۸۷: ش مقالهپذير ‐  ۲۳/۸/۱۳۸۶:دريافت مقاله
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  مقدمه

با توجه به افزايش کاربرد وسايل الکتريکي در زندگي 

ش در معرض ميدان پيبيش از  انسانروزمره، 

الکترومغناطيس توليد شده توسط اين وسايل قرار 

دهند که ميدان اکثر تحقيقات نشان مي. گرفته است

الکترومغناطيس توليد شده قادر به ايجاد اختالالت 

فعاليت الکتريکي قلب به عنوان . باشدژيکي ميبيولو

اين  تأثيرتواند تحت يک پديده فيزيولوژيک مهم مي

 هايي که از طريقاز جمله مکانيسم. ميدان قرار بگيرد

تواند برفعاليت الکتريکي ن ميدان الکترومغناطيس ميآ

ن آقلب اثر بگذارد، تغيير در بافت قلب و به دنبال 

ميدان . باشدم الکتريکي ميتغيير در هدايت پيا

هاي خوني الكترومغناطيس بر مغز استخوان و سلول

ها و  موش صحرايي كاهش تعداد كل لوكوسيت

ي در اريترويست خون يو افزايش جز ها لنفوسيت

هاي كاهش ميزان گلبول ).۱( شود محيطي را سبب مي

قرمز، هموگلوبين، لنفوسيت موجود در خون و 

اتوكريت در موش صحرايي همچنين كاهش درصد هم

ميادين الكترومغناطيس گزارش شده  تأثيرتحت 

هاي كاهش رشد و تقسيم و تمايز سلول ).۲( است

گرانولوسيت هر دو جنس نر و ماده و كاهش تعداد 

هاي ماده تحت  مغز استخوان موش هاي بنياديسلول

با فركانس پايين گزارش  ميدان الکترومغناطيس تأثير

بر ضربان ميدان الکترومغناطيس  اثرات ).۳( شده است

ضربان قلب را نشان دركاهش و تغييرپذيري  ،قلب

گزارش  ،و همكاران) Jeong( جونگ ).۵و  ۴( دهد مي

نمودند كه ميدان الكترومغناطيس با شدت خيلي كم 

 بر تأثيرتواند افزايش ضربان قلب را بوسيله  مي

 تأثيرن سيون بطني تضعيف نمايد، احتماالً ايريزارپال

هاي سيستم قلبي عروقي پاسخ تنظيمي كاهنده بر

هاي سيستم سمپاتيكي ايجاد  بوسيله القاء اگونيست

  ). ۶(گردد مي

با توجه به اينكه دستگاه گردش خون، سيستم اصلي 

باشد از  هاي بدن مياي بافت ارتباط دهنده و تغذيه

و  هر  بوده برخورداراين نظر از حساسيت زيادي 

تواند  الل در عملكرد اين سيستم، ميگونه اخت

 .هاي بدن بوجود آورداختالالتي را در ساير دستگاه

با توجه به اينکه گزارشي از تغييرات احتمالي اندازه 

 ,مغناطيس بدست نيامدوقلب در معرض ميدان الکتر

در حجم  ميدان الکترومغناطيس  اثراتاز اين رو 

لعه قرار هاي قلب هدف اين مطا ها و ديواره حفره

  . گرفت

  

  راک مواد و روش

) Rattus( راتوس ي نر بالغ از جنسيهاي صحراموش

گرم  ۲۵۰تا  ۲۰۰، با وزن بين )Wistar( ويستارو نژاد 

. از بخش حيوانات مركز تحقيقات رازي تهيه گرديد

ها به مدت يك هفته در اتاق حيوانات بخش اين موش

شده  شناسي دانشكده علوم در شرايط كنترل زيست

 ۱۲گراد و شرايط نوري سانتي  درجه ۲۵±۲دما، 

  . ساعت روشنايي نگهداري شدند ۱۲ساعت تاريكي و 

 ۱/۲جهت ايجاد ميدان الكترومغناطيس با شدت 

تسال به منظور انجام آزمايش از سولونوئيدي با  ميلي

متري كه به دور ميلي ۶/۰دار  دور سيم روپوش ۶۳۰۰

متر پيچيده شده سانتي ۱۸ و طول ۱۸اي به قطر  استوانه

اين سيم . استفاده شد كيلوگرم وزن داشت، ۴/۱۸و 

ولت متصل شد كه در نتيجه  ۲۲۰ برقپيچ مستقيماً به 

تسال و ميدان ميلي ۱/۲ميدان مغناطيسي به شدت 

ولت توليد گرديد، جهت ميلي ۰۱۴/۰الكتريكي با ولتاژ 

دي با ميلي تسال از سولونوئي ۳/۴ايجاد ميداني با شدت

. تعداد دورها و طول و قطر و وزن متفاوت استفاده شد
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 ۱۱۴/  ثر ميدان الكترومغناطيس بر حجم قلب موش صحرايي نرا                        و همکاران                                       دكتر منصفي

 

متر  گيري ميدان مغناطيسي از دستگاه گوسجهت اندازه

استفاده  مترگيري شدت جريان از دستگاه آمپرو اندازه

  .شد

چهارتايي  گروه ۶ هاي صحرائي مورد استفاده بهموش

هاي موش.  شرح زير مورد آزمايش قرار گرفتند به

در روز به طور مداوم  ۶و  روز ۱۵ي كه صحراي

 و ۱/۲ غناطيس با شدت هايمالکترو ميدان دو  معرض

هاي صحرايي گروه شاهد موش، تسال بودند ميلي ۳/۴

هاي فوق در كه با شرايطي مشابه هر يك از گروه

گروه كنترل و دستگاه مولد ميدان خاموش قرار داشتند

قفس معمول در  هاي صحرايي كه در شرايطموش

هاي آزمايشي فوق در طي گروه. شدند نگهداري مي

مدت زمان تعيين شده، از آب و غذاي كافي و شرايط 

ساعت تاريكي و دماي  ۱۲ساعت روشنايي و  ۱۲

ها به  موش. گراد برخوردار بودنددرجه سانتي ۲±۲۵

م در دستگاه مولد ميدان الكترومغناطيس قرار ئطور دا

در هر روز جهت تميز داشتند و تنها زمان كوتاهي 

. شدند كردن محفظه نگهداري از ميدان خارج مي

 ها قبل و بعد از قرار گرفتن در ميدان توزين موش

  .گرديدند

  هاي مختلف قلب محاسبه حجم بخش

ها تحت بيهوشي بعد از اتمام زمان آزمايش، موش

قلب . گرديدنها خارج ميآشده و قلب  تشريحعميق 

ول رأس تا قاعده آنها حيوانات توزين شده و ط

هر قلب تعداد مشخصي  از. گرديد گيري مي اندازه

ميكرومتر به موازات هم و با فاصله  ۷برش با ضخامت 

با روش هماتوكسيلين  ومتر تهيه  يك ميلي ثابت

براي تعيين حجم در . )۷( وائوزين رنگ آميزي گرديد

ابتدا الزم است  )۸( به روش كاواليه روش استريولوژي

جهت تعيين مساحت از . يدآت هر برش بدست مساح

شد و برش  استفاده مي )gride(يك شبكه نقاط 

موردنظر بصورت تصادفي و با استفاده از يك 

ي ينما بزرگ. آمد پروژكتور بر روي آن به تصوير در مي

تصوير حاصله محاسبه و در تمام مراحل شمارش 

در يك  .شد براي كل اساليدها ثابت نگه داشته مي

بكه متشكل از عالمات دوبعدي مثل صليب فاصله ش

گيري  ازهقابل اند yو  x بين دو نقطه در دو محور

. هستند ∆yو  ∆x ترتيباين فواصل به . باشد مي

ها  متوسط مساحت يا قلمرو اطراف هر يك از صليب

  : عبارتند از

2m
xypa ∆∆

=
.)(

  
  m=بزرگنمايي ميكروسكوپ

هر نقطه، مساحت هر برش  پس از بدست آوردن دامنه

  : ديگرد به روش زير محاسبه مي

∑= )(. papA
  

  p(a=( دامنه اطراف هر نقطه

  ∑P=اند مجموعه نقاطي كه با سطح برش برخورد نموده

  A=مساحت هر برش

ها مساحت بدست آمده در فاصله بين برش با ضرب

  :دمآ حجم موردنظر بدست مي

∑= tpapV ).(.
  

  t=ها فواصل بين برش

هاي مختلف وق حجم بخشـري از روش فـگيبا بهره

م ـحج، م بطن راستـحج، م كلـحجل ـقلب شام

حجم ديواره  ،م ديواره بطن راستـحج، بطن چپ

 .گيري گرديداندازه حجم ديواره بين بطني، بطن چپ

محاسبه ضريب خطاي استريولوژي در تخمين حجم با 

  :CE( Coefficient Error( هكاوالي روشاستفاده از 

م، ـري حجـگي ا در اندازهـه ضريب خطـمحاسب يراـب

ات بدست ـا از روي اطالعـن ميزان خطـروش تعيي از

اده ـاستف )Mathron( رونـماتاس تئوري ـآمده بر اس

اط و ـه شمارش نقـاين روش مبتني بر محاسب. گرديد
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  . باشد گيري مساحت مقطع استوار مي اندازه

∑
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=
p

bca

CE 12
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  : محاسبه گرديدبه ترتيب زير  a ,b ,c در اين رابطه
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درصد  ۲۵اندازه ضريب خطا در استريولوژي تا حدود 

درصد،  ۱۰تا  ۱قابل قبول است و ضريب خطاي بين 

 ۲۵وميزان خطاي باالي  گردد بسيار مناسب تلقي مي

  ).۸(باشد درصد غيرقابل قبول مي

  :آماري اطالعات حليلتتجزيه و 

طريق  هاي مختلف قلب از هاي مربوط به حجم بخش داده

) SPSS )SPSS Inc., Chicago, IL, USA افزار  نرم

من ويتني يو  زمونآ وري ـر پارامتـغياري ـروش آم و

. دـسه گرديـياي مختلف مقاـهابي و در گروهـارزي

  اط بين وزن و ـن وجود ارتبـهت تعييـچنين جـهم

  

لف قلب، با ـهاي مخت طول قلب با حجم بخش

ها  داده هاي غير پارامتريهمبستگياده از روش ـاستف

ارتباط بين وزن قبل و بعد از . تجزيه و تحليل شدند

 هاي صحرايي نيز، با استفاده از آزمون ميدان موش

هاي مختلف مشخص و  در گروه، سونويلکاک آماري

  . گرديدتعيين 

  

  ها يافته

در هاي مختلف قلب حجم بخشنتايج مربوط به 

  :هاي مختلفگروه

ال، بر ـتس ميلي ۳/۴و۱/۲اوت ـهاي متف دتـر شـاث

م كل، ـله حجـلف قلب از جمـهاي مختم بخشـحج

م ديواره ـن چپ، حجـم بطـن راست، حجـم بطـحج

م ـن چپ و حجـبط م ديوارهـن راست، حجـبط

ج ـنتاي. ديواره بين بطني مورد بررسي قرار گرفت

ن ـحجم ديواره بطداريـمعنله، حاكي از افزايش ـحاص

دان ـمي يري درـروز مداوم قرارگ ۱۵ در گروهراست 

د ـرل و شاهـروه كنتـت به گـال نسبـتس ميلي ۳/۴

  . )۱جدول ( است

 هاي مورد بررسيصحرايي در گروه هايموش) متر مكعبميلي(هاي مختلف قلب ميانگين و انحراف معيار حجم بخش : ۱ جدول

 
  بطن چپ  بطن راست  قلب كل

ن ـديواره بط

  راست

ن ـديواره بط

  چپ

ن ـديواره بي

  بطني

۱۶/۱۸۷  كنترل ± ۶/۹  ۰۱/۲۸ ± ۸/۴  ۵۴/۲۷ ± ۱۹/۲  ۹۲/۶۳ ± ۹۲/۲  ۶۳/۱۰۵ ± ۴۸/۱۶  ۱۷/۴۱ ± ۹۶/۴  

۵۵/۲۳۰  شاهد ± ۱۴/۱۷۶۱/۴۰ ± ۵۱/۳۶۰/۳۵ ± ۵۴/۹  * ۵۰/۷۹ ± ۸۶/۳  ۱۱/۱۱۴ ± ۱۹/۵  ۸۰/۴۳ ± ۶۷/۱  

۴۰/۱۸۵  ميلي تسال ۱/۲ ميدان در روز ۶ ± ۷۸/۸  ۳۰/۴۳ ± ۴/۷  ۶۰/۳۱ ± ۸۰/۶  ** ۳۵/۶۲ ± ۸۱/۴** ۵۲/۸۰ ± ۸۶/۶  ۴۱/۳۴ ± ۷۵/۳  

۹۸/۲۲۶  ميلي تسال ۳/۴  ميدان در روز ۶ ± ۲۱/۱۴۶۱/۳۶ ± ۰۱/۵* ۶۲/۴۳ ± ۱۶/۵  * ۳۸/۸۵ ± ۵۸/۳  ۴۹/۱۰۹ ± ۷۲/۸  ** ۶۰/۴۹ ± ۷۴/۱  

۱۹/۲۰۷  ميلي تسال ۱/۲ ميدان در روز ۱۵ ± ۹۹/۲۸۱۶/۳۴ ± ۱۹/۵۱۱/۳۱ ± ۱۲/۵  ۸۵/۷۲ ± ۶۷/۱۸  ۱۰/۱۰۴ ± ۹۰/۱۹  ۳۱/۴۶ ± ۷۲/۹  

۷/۲۰۸ ميلي تسال ۳/۴  ميدان در روز ۱۵ ± ۸/۱۲  ۷۳/۳۸ ± ۵۴/۷۳۲/۲۴ ± ۱۹/۴  * ۱۴/۸۵ ± ۰۳/۶  ۸۲/۱۰۸ ± ۶۲/۱۰  ۳۳/۴۸ ± ۳۶/۲  

  .>۰۵/۰P درسطح اختالف معني دار با گروه كنترل *

  .>۰۵/۰Pدرسطح گروه شاهد  دار بااختالف معني  **
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حجم حفره بطن چپ و ديواره بطن راست در گروه 

به تسال نسبت  ميلي ۳/۴مواجه با ميدان روز مداوم  ۶

و حجم ديواره بطن  گروه كنترل، افزايش داشته است

 ۱/۲مواجه با ميدان  روز ۶راست و چپ در گروه 

داري  كاهش  معني ,تسال در  مقايسه  با گروه  شاهد ميلي

همچنين، حجم سپتوم . دهدنشان مي >p ۰/ ۰۵در سطح 

مواجه با ميدان  روز ۶ بين بطن راست و چپ در گروه

داري  تسال نسبت به گروه شاهد افزايش معني ميلي ۳/۴

ميانگين ميزان خطاي مؤثر . )۱جدول(دهد  نشان مي

هاي مختلف قلب بين محاسبه استرئولوژيک حجم بخش

اين . رديد كه بسيارمناسب بودنددرصد محاسبه گ ۱‐ ۹

  .ثبت گرديده است ۲نتايج در جدول 
 

  صحراييهاي هاي مختلف قلب موش حجم بخش )Coefficient error( خطاي مؤثردرصدميانگين  :۲جدول 

  هاي مختلف مورد بررسيدر گروه

  ديواره بين بطني  ديواره بطن چپ  ديواره بطن راست  بطن چپ  بطن راست  قلب كل 

%۶/۷  لكنتر  ۹/۷%  ۸/۶%  ۳/۷%  ۴/۷%  ۹/۶%  

%۳/۴  شاهد  ۴%  ۰۵/۴%  ۴۵/۵%  ۷/۴%  ۶%  

%۱۵/۷%۷/۶%۶/۹%۷%۶/۵ ميلي تسال ۱/۲ ميدان در روز۶  ۹/۶%  

%/۳%۸/۴%۱/۴%۱۵/۷%۲/۴ ميلي تسال ۳/۴  ميدان در روز۶  ۲/۵%  

%۹/۵%۴/۷%۷%۴/۸%۵/۵ ميلي تسال ۱/۲ ميدان در روز۱۵  ۶/۵%  

%۴/۶%۸/۵%۱۵/۷%۲/۶%۰۲/۵ ميلي تسال ۳/۴  ميدان در روز۱۵  ۲/۷%  

  

نتايج مربوط به وزن قبل و بعد از قرارگيري در ميدان 

   :هاي مختلفدر گروه

تسال بر پارامتر  ميلي ۳/۴و۱/۲هاي متفاوت  بررسي اثر شدت

دهد كه وزن بعد از ميدان نسبت به وزن قبل  وزن نشان مي

آزمايشي، كنترل و شاهد  لفمخت هاياز ميدان در گروه

هرچند كه . دهد نشان نمي >۰۵/۰p تغيير معناداري درسطح

اين تغيير به صورت افزايش وزن بعد از ميدان نسبت به 

  ).۳ جدول( وزن قبل از ميدان نشان داده شده است
 

 مختلف مورد بررسي هايدر گروه ) برحسب گرم( قبل و بعد از ميدان الكترومغناطيس نتايج مربوط به وزن: ۳جدول 

  Pمقدار   وزن بعد از ميدان  وزن قبل از ميدان 

۰۵/۲۳۱  كنترل ± ۸۰/۱۲  ۷۵/۲۶۳ ± ۶۵/۹  ۰۶۸/۰  

۱۲/۲۳۴  شاهد ± ۵۵/۲  ۳۷/۲۳۹ ± ۹۵/۳  ۲۷۳/۰  

۱۲/۲۲۹ ميلي تسال ۱/۲ ميدان در روز۶ ± ۶۳/۷۲۵/۲۲۹ ± ۴۷/۹  ۰۰/۱  

۲۵/۲۷۸ ميلي تسال ۳/۴ ميدان در روز۶ ± ۷۹/۱۲۲۵/۲۸۱ ± ۹۷/۱۱  ۴۶۵/۰  

۱۲/۲۲۲ ميلي تسال ۱/۲ ميدان در روز ۱۵ ± ۲۶/۴۸۷/۲۳۳ ± ۷۱/۶  ۱۴۴/۰  

۸۷/۲۰۳ ميلي تسال ۳/۴ميدان  در روز ۱۵ ± ۳۳/۱۷۱۲/۲۰۹ ± ۱۸/۱۷  ۰۶۸/۰  

  

 )Correlation(مطالعه نتايج مربوط به همبستگي

  :هاي مختلف قلب طول و وزن قلب با حجم بخش

بررسي نتايج مربوط به تعيين همبستگي بين 

هاي  مترهاي طول و وزن قلب با حجم بخشپارا

گونه ارتباط معناداري در دهد كه هيچ مختلف نشان مي

و بين طول و وزن قلب  شودديده نمي >P ۰۵/۰ سطح

گونه همبستگي وجود هاي مختلف قلب هيچ و حجم

  ). ۴جدول (ندارد 
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 ۱۳۸۶ اسفند/ ۲سال دهم شماره                                                                                                                طب جنوب/ ۱۱۷

 

  

 

  لب در موش صحرايينتايج مربوط به همبستگي طول و وزن قلب با حجم هاي مختلف ق:  ۴جدول
  ديواره بين بطني   ديواره بطن چپ ديواره بطن راست بطن چپ راستبطن قلب كل  

  ۰۶۸/۰  ۰۱۷/۰ ۱۷/۰ ۳۰/۰ ۲۳/۰ ۲۰۶/۰  وزن قلب

  P  ۲۹۳/۰ ۲۳۵/۰ ۱۱۸/۰ ۳۹۳/۰ ۹۳۳/۰  ۷۲۹/۰مقدار 

  ۱۲۱/۰  ۰۱۸/۰ ۰۳۶/۰ ۳۴۱/۰ ۰۱۵/۰ ۱۳۳/۰  طول قلب

  P  ۵۰۰/۰ ۹۳۵/۰ ۰۷۶/۰ ۸۵۶/۰ ۹۲۹/۰  ۵۳۹/۰مقدار 
  

  بحث

ميدان الكترومغناطيس  اين مطالعه نشانگر آن است که

تسال توانسته است حجم ديواره بطن  ميلي ۱/۲با شدت 

راست و چپ را كاهش دهد، اين حالت آتروفي يا 

تواند با نكروز يا تخريب  كاهش حجم ماهيچه قلب مي

طوري كه  هاي بافتي قلب توجيه شود زيرا همانسلول

در نتيجه که  SGOTرش شده است افزايش آنزيم گزا

شود،  ها آزاد ميهاي بافت قلب، از سلولتخريب سلول

اما در بررسي ). ۲(يابد  ميدان افزايش مي تأثيرتحت 

اساليدهاي تهيه شده در اين تحقيق هيچ نوع عالمت 

به . شان داده نشدنپاتولوژيك دال بر نكروز موضعي 

ه بطن راست و چپ به دليل آيد كه كاهش ديوار نظر مي

هاي قلبي به صورت پراكنده باشد و يا نكروز سلول

شايد اين كاهش حجم ديواره به دليل كاهش بافت 

هاي قلبي باشد كه در اين تحقيق مورد همبند بين سلول

   .بررسي قرار نگرفت

هاي استرس ران، اپوپتوزيز واهمك و )Oral( اورال

هاي صحرايي را تحت اندومتريوم موش اكسيداتيو در

ع شده از موبايل طسا ميدان الكترومغناطيس تأثير

حتمال ديگري كه در رابطه با اين ا). ۹(گزارش نمودند 

هاي درون  مسأله وجود دارد كاهش تعداد ميوفيبريل

ميدان الكترومغناطيس  تأثيرهاي قلبي تحت سلول

هاي و در نتيجه كاهش حجم سلول باشد مي

 تأثير و احتمال ديگر باعث شدهرا  )هيپوتروفي( قلبي

بر كاهش درخون رساني به بافت عضالني قلب است؛ 

روي  و همكاران بر) Aalto(چنانچه با تحقيقي كه آلتو 

ع شده از موبايل طسا الكترومغناطيس امواج تأثير

روي گردش خون موضعي مغز انجام دادند كاهش  بر

ي را گردش خون توأم با تغييراتي در فعاليت نورون

  ).۱۰(گزارش نمودند 

 در) شدت و ضربان قلب(هاي قلب فعاليت در تغيير

هاي  ه فعاليتبوابسته الكترومغناطيس  معرض امواج

م قلبي عروقي تتنظيمي فزاينده سيستم عصبي بر سيس

ميدان  رسد كه بنابراين به نظر مي). ۱۱(باشد مي

سيستم عصبي  بر تأثير بتواند از طريق الکترومغناطيس

كاهش حجم هاي قلب سبب كاهش در فعاليت و

هاي قلبي و يا كاهش حجم بافت همبند بين سلول

 گرديده وها ها و يا نكروز تعدادي از سلولسلول

  .شده باشد را باعث هاكاهش حجم ديواره بطن

در تحقيق حاضر، وزن بعد از ميدان نسبت به وزن قبل 

  بق بررسيط. دهد داري نشان نمي از ميدان تغيير معني

قرار گرفته  هايموشنسل توليد شده  ۳بر روي وزن 

در معرض ميدان الكترومغناطيس نيز عدم تغيير متوسط 

وزن گروه آزمايشي با گروه كنترل گزارش 

كه با نتيجه بدست آمده از تحقيق حاضر ) ۱۲ ( گرديده

رسد كه تغيير وزن بدن از يك  به نظر مي .مطابقت دارد

ش ديگر متفاوت باشد ولي در موش صحرايي به مو

كل وزن متوسط تغييري نسبت به گروه كنترل نشان 

  . دهد نمي

امواج الكترومغناطيس با شدت  در يک فراگرد کلي،
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با ايجاد  االًـن و بصورت كوتاه مدت، احتمـپايي

رساني عضالت قلب  هاي آزاد بر رشد و يا خون راديكال

ري در ثرند ولي افزايش طول مدت زمان قرارگيؤم

معرض ميدان اثرات برگشت پذير به حالت قبل از 

ناشي از  آورد كه احتماالًقرارگيري در ميدان را پديد مي

ولي  تعامل بين سيستم اعصاب و قلب و عروق مي باشد

  .باشد اي دراين زمينه مورد نياز ميتحقيقات گسترده

  دردانيقتشكر و 

بدين وسيله نويسندگان مايل هستند که مراتب 

درداني خود را از حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه ق

شيراز جهت حمايت مالي از اين پروژه تحقيقاتي ابراز 

 .دارند
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