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 1مرکز تحقيقات علوم اعصاب ،دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهلل ،تهران ،تهران ،ايران
 2گروه فارماکولوژی و سمشناسي ،دانشكده داروسازی ،دانشگاه علوم پزشكي بقيهاهلل ،تهران ،تهران ،ايران
 5گروه راديولوژی ،مرکز تصويربرداری پزشكي بيمارستان امام خميني ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،تهران ،ايران
 0مرکز تحقيقات حيوانات ،مرکز تحقيقات زيست پزشكي توليد مثل ،پژوهشكده بيوتكنولوژی رويان ،تهران ،تهران ،ايران
 3دانشكده مهندسي پزشكي ،برق و مكاترونيک ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين ،قزوين ،ايران
(دريافت مقاله -36/2/6 :پذيرش مقاله)36/1/5 :

چكيده
زمينه :انسان در جوامع مدرن در معرض سطوح قابل مالحظهای از انتشار ميدانهای الكترومغناطيس ( )EMFبا فرکانسهای مختلف قرار
دارد .اثرات نوروبيولوژيكي ميدانهای الكترومغناطيس موضوع بحث و تحقيقات بسيار گستردهای در طول چند دهه گذشته بوده است.
بنابراين ما اثرات  EMFرا برروی يادگيری بينايي و تغييرات آناتوميكي نواحي هيپوکمپ و پره فرونتال ( )PFAرا در ميمونهای رزوس
نر مورد مطالعه قرار داديم.
مواد و روشها :در اين پژوهش 0 ،ميمون رزوس نر گونه ماکاکا موالتا در معرض ميدانهای الكترومغناطيس با فرکانسهای  3و  54هرتز با
شدت  4/1ميكروتسال به مدت  54روز ،روزانه  0ساعت قرار داده شدند .تغييرات حافظه و يادگيری بينايي يک هفته قبل و يک هفته بعد از دوره
پرتودهي با استفاده از باکس طراحي شده که حيوانات را برای بهدست آوردن پاداش به چالش ميکشد ،مورد آزمايش قرار گرفت .همچنين
تغييرات آناتوميكي مغز ميمونها با استفاده از تكنيک تصويربرداری تشديد مغناطيسي ( )MRIيک هفته قبل و يک هفته بعد از پرتودهي اسكن
شد .ميمونها با تزريق داخل عضالني کتامين هيدروکلرايد ( 14-24ميليگرم بر کيلوگرم) و زايلوزين ( 4/2-4/0ميليگرم بر کيلوگرم) بيهوش
شده و با استفاده از دستگاه تصويربرداری در سه سطح کرونال ،آگزيال و ساجيتال در فاز  T2و اساليسهای با ضخامت  5ميليمتر اسكن شدند.
تغييرات آناتوميكي نواحي هيپوکمپ و پره فرونتال با تكنيک حجم سنجي مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت.
يافتهها :قرارگيری در معرض ميدان الكترومغناطيس با فرکانس  54هرتز موجب کاهش تعداد پاسخهای صحيح در فرايند يادگيری و تأخير
در شكلگيری حافظه در دو ميمون مورد آزمايش شد .در حالي که فرکانس  3هرتز تأثيری بر تغييرات يادگيری و حافظه بينايي نداشت.
هيچ تغيير آناتوميكي در ناحيه پره فرونتال و هيپوکمپ در هر دو فرکانس مشاهده نشد.
نتيجهگيری :ميدان الكترومغناطيس با فرکانس  54هرتز موجب اختالل در فرايند يادگيری و حافظه بينايي ميشود ،که احتماالً اين تغييرات
را از طريق تأثير بر فاکتورهای ديگری به غير از تغيير در ساختار و آناتومي مغزی اعمال ميکند.
واژگان کليدی :ميدان الكترومغناطيس ،هيپوکمپ ،ناحيه پره فرونتال ،ميمون ماکاک موالتا ،يادگيری بينايي
* قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین ،دانشکده مهندسی پزشکی ،برق و مکاترونیک

Email: hsahrei1343@gmail.com- ORCID: 0000-0001-9235-0013

Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 7:47 +0330 on Thursday February 21st 2019

بررسی اثر میدانهای الکترومغناطیس با فرکانس بسیار پایین بر یادگیری
و حافظه بینایی و ساختار آناتومیکی مغز در میمونهای رزوس نر

تأثير ميدان الكترومغناطيس بر يادگيری و حافظه بينايي در ميمون رزوس 01 /

تكيه و همكاران

مقدمه
محیطی ،آلودگیهای آب ،خاک و هوا گرفته تا

 ،)6بهبود زخم در بیماران مبتال به زخم دیابتی (،)7

آلودگیهای نوری ،صدا و امواج بسیار گوناگون

استئوآرتریت ( ،)8کاهش فشار خون در بیماران

مواجه هست .میدانهای الکترومغناطیس ،یکی از این

دارای فشار خون ( )9و بهبود آسیب نخاعی

فاکتورهای محیطی است که میتواند اثرات بسیار

تروماتیک ( )13داشته باشد .از طرف دیگر این فرضیه

گستردهای بر روی فعالیتهای زیستی موجودات

پذیرفته شده است که  ELF-EMFممکن است

زنده داشته باشد (.)1

ریسک ابتال به سرطان ،سرطان خون کودکان ،سمیت

میدانهای الکترومغناطیس با فرکانس بسیار پایین

ژنتیکی ،بیماری آلزایمر و اختالل در عملکرد

(،)ELF-EMF

محدودهای

از

میدانهای

نورونهای حرکتی را افزایش دهد (.)11

الکترومغناطیس هستند که فرکانسهای  1تا 033

یکی از مهمترین اثرات میدانهای الکترومغناطیس

هرتز را در بر میگیرند و بهوسیلة منابع مختلفی از

مورد توجه دانشمندان ،اثر این میدانها بر تغییرات

جمله خطوط نیرو نزدیک مناطق شهری ،دستگاههای

شناختی و رفتاری است و یکی از مهمترین

الکتریکی خانگی ،دستگاههای پزشکی و شبکههای

عملکردهای رفتاری و شناختی که مورد توجه است،

انتقال نیرو فشار قوی تولید میشوند ( 2و .)0

حافظه و یادگیری میباشد .ولی نتایج مطالعات اخیر

میانگین خروجی میدانهای الکترومغناطیس با

در این باره بسیار ناهماهنگ و حتی متناقض است.

فرکانس بسیار پایین در مناطق عمومی شهری بین

تعدادی از مطالعات گذشته اثرات منفی میدانهای

 3/30تا  3/2میکروتسال میباشد ،شدتهایی در حد

الکترومغناطیس را برروی حافظه نشان دادهاند ( 12و

چند میکروتسال باالتر ممکن است در زیر خطوط

 )10و این درحالی است که مطالعات دیگر نشان

نیرو با ولتاژ باال تولید شود و محدودههای باز هم

دادهاند که میدانهای الکترومغناطیسی موجب بهبود

باالتر (در حد میلی تسال) بهوسیلة چندین وسیله

عمکرد حافظه و یادگیری شده ( 14و  ،)10و یا

الکتریکی خانگی میتواند تولید شود ( .)4اثرات

تغییری در چگونگی فرایندهای شناختی همانند

بیولوژیکی  ELF-EMFبهویژه آنهایی که در

یادگیری و حافظه ایجاد نمیکند ( .)16نتایج ضد و

فیزیولوژی انسان مؤثر هستند هنوز به طور کامل

نقیض و بحث برانگیز حاصل از این مطالعات،

مشخص نشده است .در سال های اخیر مطالعات

میتواند بهدلیل عدم استفاده از یک دستگاه استاندارد

بسیار زیادی در زمینه آثار متفاوت امواج

و مشخص به منظور تولید میدان ،و یا بهدلیل استفاده

الکترومغناطیس بر ارگان های مختلف در رده های

از روشهای متفاوت بررسی و مطالعه بر گونههای

مختلف موجودات زنده صورت گرفته است اما

متفاوت جانوران باشد.

همچنان نتیجهگیری مشخص و واحدی از این

از مهمترین بخشهای مغز که مسئول شکلگیری

مطالعات بهدست نیامده است .چندین مطالعه نشان

یادگیری و حافظه میباشند ،میتوان به هیپوکمپ و

دادهاند که میدانهای الکترومغناطیس میتواند اثرات

ناحیه پره فرونتال (پیش پیشانی در لب پیشانی) اشاره
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بشر در دنیای امروز با بسیاری از آلودگیهای

مثبت و درمانی را بر روی بازسازی استخوان ( 0و

سال بيست و يكم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1531

 / 02طب جنوب

چرخه حافظه بلندمدّت در لب پیشانی قرار دارد

میدانهای الکترومغناطیس با فرکانس بسیار پایین و

( .)17-19مطالعات گذشته نشان دادهاند که آسیب

وجود نتایج ضد و نقیض حاصل از مطالعات گذشته،

مغزی ایجاد شده در میمونها ممکن است اثرات

بنابراین در تحقیق حاضر توجه ما به تأثیر این

رفتاری بسیار متفاوتی را نسبت به میمونهای دیگر

محدوده از میدانهای الکترومغناطیس بر تغییرات

ایجاد کنند ،زیرا آسیب ساختاری و بافتی مغز میتواند

رفتاری از جمله حافظه و یادگیری بینایی و همچنین

سازمانبندی و در نهایت عملکردهای اساسی مغز را

تغییرات آناتومیکی در نواحی ویژهای از مغز بهویژه

تغییر دهد ( .)23همچنین برخی مطالعات نشان

هیپوکمپ و پره فرونتال معطوف شده است.

دادهاند که بیماران با اختالالت رفتاری دچار تغییرات
ساختاری در نواحی ویژهای از مغز خود هستند ،برای

مواد و روشها

حجم و ساختار متفاوتی در نواحی ویژهای از مغز در

حيوانات مورد مطالعه

مقایسه با افراد سالم هستند که تأثیر مستقیمی بر

در این مطالعه مداخلهای 4 ،میمونهای نر نژاد رزوس

مثال نشان داده شده است بیماران دچار اوتیسم دارای

rhesus

male

شکلگیری اختالالت رفتاری دارد ( 21و .)22

macaques

مدلهای حیوانی مطالعات با تمرکز بر تغییرات

( )Macaca mulattaبا محدودة سنی  0تا  0سال و

هیستوپاتولوژیک و عملکردی نشان دادهاند که

محدودة وزنی  0تا  6کیلوگرم مورد مطالعه و بررسی

میدانهای الکترومغناطیسی میتواند باعث نقصهای

قرار گرفتند .میمونها در مرکز نگهداری حیوانات،

پیشرفته در یادگیری وابسته به عملکرد هیپوکمپ

مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی

شوند که میتواند ناشی از ایجاد تغییر در ساختار این

بقیه اهلل نگهداری شدند .شرایط نگهداری استاندارد

نواحی باشد ( 20و .)24

برای همه حیوانات رعایت شد :دمای مکان نگهداری

گونه

با توجه به مطالعات انجام شده بر روی عملکردهای

به طور ثابت ( )20±2oCحفظ شد 12 ،ساعت

مختلف حیواناتی مانند مگس سرکه (دروزوفیال

روشنایی و  12ساعت تاریکی ،میزان کافی آب و 0

مالنوگاستر) و موش صحرایی ،برای سنجش و

وعده غذای کافی در اختیار حیوانات قرار گرفت.

بررسی عملکردهای عالیتر مربوط به انسان نیاز به

حیوانات در قفسهای جداگانهای نگهداری شدند.

مطالعه بر روی حیوانات تکامل یافتهتر احساس

نظافت قفسها و محل نگهداری حیوانات به صورت

میشود که یکی از بهترین نمونه های قابل بررسی و

مرتب و هفتهای دوبار انجام پذیرفت .همه میمونها

مطالعه ،میمونها هستند که بیشترین تشابه را از نظر

قبل از ورود به آزمایشگاه در برابر بیماریهای هاری

عملکردهای عالیتر مغز همانند عملکردهای ادراکی-

(،)Rabies

شناختی ،حافظه و یادگیری ،خشم و غیره نسبت به

( ،)Diphtheriaسیاه سرفه ( )Pertussisو فلج

انسان دارند و نتایج حاصل از این مطالعات میتواند

اطفال ( )Poliomyelitisواکسینه شدند.

به راحتی به انسان تعمیم داده شود .با توجه به
http://bpums.ac.ir
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استفاده

از
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کرد .مرکز چرخه حافظة کوتاه مدّت در هیپوکمپ و

گسترش روزافزون استفاده از منابع تولید کننده

تأثير ميدان الكترومغناطيس بر يادگيری و حافظه بينايي در ميمون رزوس 05 /

تكيه و همكاران

قفسهایی از جنس تفلون که عالوه بر داشتن شرایط

بررسی امواج در داخل قفس یک مدل ابتدایی برای

خاص نگهداری حیوان از جمله استحکام ،قابلیت

آنتن در نظر گرفته شد و شبیه سازیهای الزم جهت

جابهجایی ،قابلیت شستشو و همچنین داشتن شرایط

تست یکنواختی میدان در داخل قفس انجام پذیرفت

خاص برای انجام آزمایشات علمی ،دارای بیشترین

(شکل .)1

مقاومت

در نهایت آنتنی که در این پروژه مورد استفاده

ویژگی

انتقال

و

کمترین

( )permittivity 2.08 εدر برابر امواج است،

قرارگرفت یک آنتن دایرهای شکل با شعاع 43

نگهداری شدند.

سانتیمتر دارای  43دور سیم پیچ مسی میباشد .آنتن
در فاصله  03سانتیمتری از قفس حاوی میمون

سيستم مبدل ميدان الكترومغناطيس

قرارگرفت .میمونها به راحتی در داخل قفس حرکت

در این مطالعه به منظور ایجاد میدانهای

کرده در حالی که در معرض میدان ساتع شده توسط

الکترومغناطیس به صورت تابشی با فرکانسهای  0و

آنتن قرار میگرفتند .دامنه و تایمینگ پالسها شامل:

 03هرتز و با شدت  3/7میکروتسال ،یک منبع تولید

 ±0/7ولت ( )Vو  233میلی ثانیه ( )msبرای فرکانس

میدان الکتریکی (سیگنال ژنراتور) و یک آنتن مبدل

 0هرتز و  ±0/7ولت ( )Vو  00/00میلیثانیه ()ms
برای فرکانس  03هرتز ،بود (شکل .)2

شکل  )1شبیهسازی توزیع میدان الکتریکی ( )Eو مغناطیسی ( )Hدر داخل و اطراف قفس (مستطیل در مرکز هر شکل).
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الکترومغناطیس با فرکانس بسیار پایین ،میمونها در

میدان مغناطیسی طراحی و ساخته شد .به منظور

سال بيست و يكم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1531

 / 00طب جنوب

فاصله  03سانتیمتری از قفس قرار گرفته و در معرض پرتو قرار میگیرد.

روند کلي انجام مطالعه

جنس پلکسی گالس شفاف که حیوانات قادر به دیدن

به منظور بررسی و سنجش اثرات میدانهای

داخل آن باشند طراحی شد .این باکس دارای دریچهای

الکترومغناطیس با فرکانسهای  0و 03هرتز و شدت 3/7

است که حیوان را برای رسیدن به محتوای درون آن به

میکرو تسال ،دو میمون  Aو  Bبرای فرکانس  03هرتز و

چالش کشیده و یادگیری آن را میسنجد .درون باکس

دو میمون  Cو  Dبرای فرکانس  0هرتز در نظر گرفته

غذای مورد عالقه حیوان که قبال ً به صورت محدود به

شدند .طول مدت پرتودهی یک ماه ،روزانه  4ساعت

عنوان پاداش به حیوان داده شده (تا برای حیوان به صورت

( 8-12صبح) در نظر گرفته شد .بررسیهای رفتاری و

پاداش تعریف شود) قرار گرفت .میمونها بعد از 17

آناتومیکی ،قبل از موج دهی و بعد از موجدهی در مورد

ساعت گرسنگی وارد آزمایش میشدند .تست در اتاق

تمام میمونها انجام پذیرفت.

ویژه انجام تستهای رفتاری میمونها در مرکز نگهداری
حیوانات مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم

سنجش يادگيری و حافظه بينايي

پزشکی بقیهاهلل انجام شد .باکس غذا به صورت عمودی از

به منظور سنجش میزان یادگیری و حافظه بینایی در

بیرون به صورت متحرک در فاصله  13سانتیمتری از قفس

حیوانات به روش زیر عمل شد :ابتدا باکس مخصوصی از

متصل میشد (( )20شکل .)0
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شکل  )2نمای شماتیک ازپالس مربعی ایجاد شده توسط یک سیگنال ژنراتور وانتقال به یک آنتن دایرهای شکل به شعاع  43سانتیمتر .قفس حاوی میمون در

تكيه و همكاران

تأثير ميدان الكترومغناطيس بر يادگيری و حافظه بينايي در ميمون رزوس 03 /

بعد از باز کردن درب ،گذاشتن پاداش و بستن درب ظرف

یادگیری به حافظه ثبت شد .بعد از سپری شدن زمان

در جهت مناسب در مقابل دید حیوان ،باکس در اختیار

پرتودهی مجدداً همین پروسه آزمایشی تکرار شد با این

حیوان قرار میگرفت .درب باکس به وسیله فنری محکم

تفاوت که جهت باز کردن درب باکس تغییر کرد و حیوان

به بدنه متصل بوده و حیوان باید یاد میگرفت برای رسیدن

مجددا مجبور به یادگیری بود.

به پاداش باید درب باکس را به سمت بیرون با یک دست

انجام تصویربرداری با استفاده از تکنیک تصویربرداری

باز نگه داشته و با دست دیگر پاداش را بردارد .در صورت

تشدید مغناطیسی (Magnetic Resonance Imaging

رها کردن درب و عدم نگهداری آن توسط میمون،

( )MRIتصویربرداری از مغز میمونها در مرکز

دستیابی به پاداش امکانپذیر نبود (یافتن درب باکس،

تصویربرداری بیمارستان امام خمینی یک هفته قبل و یک

یافتن جهت باز کردن درب ،نحوة باز کردن درب ،باز نگه

هفته بعد از اتمام پرتودهی انجام پذیرفت .میمونها با

داشتن درب و دسترسی به پاداش با دست دیگر ،از

تزریق داخل عضالنی کتامین هیدروکلرید (13-23

مهارتهای مورد نیاز برای دستیابی به پاداش بود) .این

میلیگرم بر کیلوگرم) و زایلوزین ( 3/2-3/4میلیگرم بر

فرایند (به مدت  7روز و  0کار آزمایی ( )trialدر هر روز)

کیلوگرم) بیهوش شدند .تصویربرداری با استفاده از دستگاه

قبل از شروع پرتودهی انجام پذیرفت .تعداد تکرار مورد

تصویربرداری  )Siemens ،Erlangen( 3-Teslaدر سه

نیاز برای یادگیری در هر میمون ثبت و مورد بررسی قرار

محور آگزیال ،ساجیتال و کرونال با پروتوکل T2

میگرفت .اولین یادگیری حیوان (باز کردن صحیح درب

 weightedو ضخامت  0میلیمتر از مغز میمونها انجام

ظرف و دسترسی به پاداش) ثبت شد .فرایند ذکر شده برای

پذیرفت .با توجه به بافتهای هدف مورد مطالعه

تمام میمونها (با وجود باز کردن صحیح) تکرار شد و از

(هیپوکمپ و پره فرونتال) فاز  T2تصاویر بر اساس اطلس

نقطهای که میمون در تمامی دفعات بعدی به سرعت و از

مغز میمونهای رزوس ( ،)26شناسایی ،آنالیز و گزارش

روش صحیح به پاداش دست یافته بود فرایند تبدیل

شد.
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شکل  )0باکس طراحی شده به منظور سنجش میزان یادگیری و حافظه بینایی و باز کردن درب ظرف و دستیابی به پاداش توسط میمون

سال بيست و يكم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1531

 / 06طب جنوب

 )NIH ،Maryland ،USA( Image Jاستفاده شد.

کارآزمایی و در مجموع  00کارآزمایی قبل و 00

عکسهای ثبت شده در نرمافزار  image Jانتخاب و باز

کارآزمایی بعد از پرتودهی تست انجام شد .تعداد

شد .توالی بافت مورد نظر از ابتدا تا انتهای قابل رؤیت در

پاسخهای صحیح قبل و بعد از پرتودهی مورد بررسی

تصاویر انتخاب شده و تمامی تصاویر پشت سرهم الصاق

قرار گرفت .نتایج نشان داد که قرار گرفتن در معرض

( )Stackشده و سطح هر مقطع تصویری را میسنجیم .در

میدان الکترومغناطیس با فرکانس  03هرتز منجر به ایجاد

مرحله پایانی به منظور اندازهگیری حجم بافت مورد نظر

تأخیر در شکلگیری یادگیری بینایی و کاهش تعداد

تمامی سطوح اندازهگیری شده در ضخامت برشهای

پاسخهای صحیح در دورة بعد از پرتودهی در مقایسه با

انجام شده در هنگام تصویربرداری ( 0میلیمتر) ضرب

قبل از پرتودهی میشود ،همچنین منجر به ایجاد تأخیر

شده و در نهایت باهم جمع شده و حجم نهایی بافت مورد

در شکلگیری حافظه بینایی ناشی از این یادگیری در

نظر بهدست آمد (.)27-29

میمونهای  Aو  Bدر مقایسه با دورة قبل از پرتودهی
میشود .در حالی که قرار گرفتن در معرض میدان

يافتهها

الکترومغناطیس با فرکانس  0هرتز تأثیری بر یادگیری و

تأثير ميدانهای الكترومغناطيس با فرکانس بسيار

حافظه بینایی میمونهای  Cو  Dنداشت (جدول .)1

پايين بر تغييرات يادگيری و حافظه بينايي
به منظور بررسی تأثیر میدانهای الکترومغناطیس بر
یادگیری و حافظه ،آزمایش  7روز قبل از دوران
جدول  )1تأثير ميدانهای الكترومغناطيس با فرکانس  54و  3هرتز بر تغييرات يادگيری و حافظه بينايي در ميمونهای رزوس
میمون

A

B

C

D

مرحله کارآزمايي ()trial

روز 1

روز 2

روز 5

روز 0

روز 3

روز 6

روز 1

مجموع پاسخهای صحيح

قبل از پرتودهی

_

0t

2t

+

+

+

+

20

بعد از پرتودهی

_

_

0t

4t

+

+

+

18

قبل از پرتودهی

_

_

0t

0t

+

+

+

21

بعد از پرتودهی

_

_

0t

4t

2t

+

+

16

قبل از پرتودهی

_

_

_

4t

2t

2t

+

10

بعد از پرتودهی

_

_

_

0t

4t

+

+

10

قبل از پرتودهی

_

_

_

_

_

0t

+

9

بعد از پرتودهی

_

_

_

_

0t

2t

+

13

جدول  )1تأثیر میدانهای الکترومغناطیس با فرکانس  03و  0هرتز بر تغییرات یادگیری و حافظه بینایی در میمونهای رزوس (30 Hz: ،M monkeys
 )Jو ( .)5Hz: I ،G monkeysتست به مدت یک هفته و روزانه  0کارآزمایی قبل و بعد از پرتودهی انجام پذیرفت و در صورت پاسخ صحیح در اولین
کارآزمایی پاسخ به صورت ( )+نشان داده شده است.
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به منظور سنجش حجم در بافتهای مورد نظر از نرمافزار

پرتودهی و  7روز بعد از دوران پرتودهی ،در هرروز 0

تأثير ميدان الكترومغناطيس بر يادگيری و حافظه بينايي در ميمون رزوس 01 /

تكيه و همكاران

پرتودهی (سمت راست تصویر) ،هیپوکمپ چپ در تصاویر با خط چین آبی مشحص شده است.

تأثير ميدان الكترومغناطيس بر تغييرات آناتوميكي در

(چپ و راست) و پره فرونتال (چپ و راست) در مقطع

مغز ميمونها

کرونال با استفاده از نرم افزار  Image Jبررسی و

تصویربرداری از مغز میمونها با استفاده از روش

گزارش شد .نتایج نشان داد که پرتودهی با فرکانسهای

تصویربرداری با تشدید مغناطیسی ( ،)MRIیک هفته

 0و 03هرتز تغییری در جنبههای آناتومیکی نواحی

قبل از شروع دوران پرتودهی و یک هفته بعد از اتمام

هیپوکمپ و فرونتال در میمونهای رزوس ندارد

دوران پرتودهی انجام شد .حجم سنجی هیپوکمپ

(شکلهای  4و  0و جدول .)2

جدول  )2مقايسه مقادير حجم ناحيه پره فونتال چپ و راست و همين طور هيپوکمپ چپ و راست (ميليمتر مكعب ( ))mm3قبل و
بعد از پرتودهي در ميمونهای  C ،B ،Aو D
(A)30 Hz
نواحي مغزی
هیپوکمپ چپ ()mm3
هیپوکمپ راست ()mm3
چپ )mm3(PFA
راست )mm3( PFA
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(B)30 Hz

(D)5 Hz

(C)5 Hz

قبل از

بعد از

قبل از

بعد از

قبل از

بعد از

قبل از

بعد از

پرتودهي

پرتودهي

پرتودهي

پرتودهي

پرتودهي

پرتودهي

پرتودهي

پرتودهي

289/20
292/0
0989/20
0932/0

280/20
293/20
0922/1
0910

209
246/70
4176
4112/20

292/70
204/20
4183/30
4100/30

291/70
003/7
6211/0
6193/0

293
060/70
6202/0
6238/0

000/70
041/20
6238/0
6217/0

009/2
040/0
6214/6
6220/0
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شکل  )4برش کرونال و نمایش ناحیه هیپوکمپ در میمونهای  C ،B ،Aو  Dیک هفته قبل از پرتودهی (سمت چپ تصویر) و یک هفته پس از اتمام

سال بيست و يكم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1531

 / 04طب جنوب

بحث

میمونها ،با استفاده از یک سیستم تابشی وابسته به زمان

این مطالعه نشان داد که پرتودهی با فرکانس  03هرتز

و با یک شدت میدانی که مشابه محدوده شدت

(شدت  3/7میکروتسال) ،به مدت یک ماه 4 ،ساعت در
روز ،در میمونها منجر به اختالل در یادگیری و حافظه
بینایی میشود و این در حالی است که فرکانس  0هرتز

موجوددر محیط اطراف زندگی جوامع امروزیست،
ترغیب کرد .تعداد مطالعات در زمینه اثرات
 ELF-EMFبرروی فرایندهای شناختی بویژه یادگیری

تأثیری بر این فرایند نداشت .الزم به ذکر است در اکثر

و حافظه بسیار محدود است و نتایج حاصل از این

مطالعات انجام شده در زمینه اثرات بیولوژیکی

مطالعات بسیار متناقض بوده و یک جمعبندی نهایی

 ،ELF-EMFمیدانهایی با شدتهای باالتر از شدت

وجود ندارد از جمله :مطالعات قبلی نشان دادهاند که

متوسط میدانهایی که انسان در محیطهای باز و داخل

پرتودهی مزمن ( 16ساعت در روز به مدت دو هفته 03

منزل در معرض آن قرار دارد ،مورد مطالعه قرار گرفته

هرتز 1/0 ،و  1میلی تسال) منجر به اختالل معنیدار در

است .به عالوه بیشتر مطالعات در محیط خارج از بدن
( )in vitroو یا حیوانات آزمایشگاهی دیگر مانند مگس

یادگیری اجتنابی غیرفعال ( passive avoidance

 )learningو حافظه در موشهای نر بالغ میشود (.)06

سرکه ،موشهای آزمایشگاهی و غیره انجام شده است

همچنین مطالعات قبلی نشان دادهاند که قرار گرفتن

( .)03-02بنابراین مطالعه برروی میمونها از این جهات

کوتاه مدت در معرض تک موج (63دقیقه 03 ،هرتز8 ،

که نزدیکی و قرابت بسیاری با انسانها دارند از اهمیت

میلی تسال) موجب اختالل در یادگیری اجتنابی غیرفعال

بسیار باالیی میتواند برخوردار باشد .به عالوه تعداد
زیادی از مطالعات قبلی میدانهای الکتریکی و یا
مغناطیسی را به تنهایی و جداگانه مورد مطالعه قرار
دادهاند در حالی که میدانهای موجود در محیط زندگی
انسان غالباً به صورت ترکیب همزمان میدانهای

در موشهای نرو ماده میشود ( .)07همچنین در مطالعه
دیگری نشان داده شد که  12( EMFساعت در روز به
مدت  7تا  13روز 03 ،هرتز1 ،میلی تسال) حافظه
تشخیص شی را در موشها دچار اختالل میکند (.)08
به عالوه قرار گرفتن در معرض  4( ELFساعت در

الکتریکی و مغناطیسی به صورت تابشی وجود دارد

روز به مدت  4هفته 03 ،هرتز 2 ،میلی تسال) منجر به

( .)00-00این کمبودها مارا به انجام مطالعهای در مدل

ایجاد اثرات شبه اضطرابی بر حافظه کوتاه مدت در
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شکل  )0نمایش برش مغز میمونها در مقطع کرونال و نمایش مجموعه ناحیه پره فرونتال در مقاطع متوالی

تكيه و همكاران

تأثير ميدان الكترومغناطيس بر يادگيری و حافظه بينايي در ميمون رزوس 03 /

شکلگیری یادگیری وحافظه میشود ( .)09این نتایج

شکلگیری رفتار شده و رفتارهای تغییر یافته موجب

درحالی است که در مطالعه دیگری نشان داده شد که

تفییرات ساختاری در مغز میشود .ارتباط بین ساختار

قرار گرفتن در معرض  63 ( EMFروز 03 ،هرتز3/4 ،

و عملکرد نشانهای از این حقیقت است که پردازشهای

میلی تسال) موجب بهبود اختالل در یادگیری و

عصبی اطالعات ورودی به سیستم عصبی مرکزی

آسیبهای پاتولوژیک در بیماران مبتال به آلزایمر

وابسته به ترتیب و نحوة شکلگیری سلولهای عصبی

میشود (.)10

در مدارهای مغزی ،ارتباطات سیناپسی ،ارتباطات آنها با

این تفاوت در نتایج بهدست آمده در بررسیهای رفتاری

سلولهای گلیا است ( .)42ما در این مطالعه به دنبال

ممکن است به این دلیل باشد که رفتارهای شکل گرفته

یاقتن علل ایجاد تغییرات رفتاری بهویژه تغییر در

ناشی از فعالیت مناطق مختلف مغز و سیستمهای انتقال

یادگیری و حافظه در میمونها در اثر میدانهای

دهنده عصبی بسیار متفاوت کنترل میشود .به نظر

الکترومغناطیس بودهایم .در همین رابطه ،با داشتن این

میرسد که  EMF/ELFبرروی تمامی نواحی مغزی

فرضیه ،که  EMFمیتواند با عملکردهای طبیعی،

اثرات یکسان و مشابهای ندارد ،همچنین تفاوتهای

مدارهای عصبی ویژهای در نواحی خاصی از مغز تداخل

بهدست آمده در مطالعات به فرکانسها و شدتهای

کرده و در نتیجه منجر به ایجاد تغییرات ساختاری و در

متفاوت میدان ،نوع و گونه آزمودنی و نوع تست رفتاری

نهایت ایجاد تغییرات پایدار در عملکردهای رفتاری

طراحی و مطالعه شده وابسته است .اما این مشخص

شود ،ساختار آناتومیکی مغز میمونها (هیپوکمپ و

است که سیستم عصبی مرکزی یک عضو الکتریکی

ناحیه پره فرونتال) را قبل و بعد از اتمام پرتودهی مورد

است و ایجاد یک جریان الکتریکی اضافه بر این سیستم

بررسی ماکروسکوپیک قرار دادیم .همانطور که در

الکتریکی ممکن است منجر به ایجاد اختالل در عملکرد

مطالعات قبلی نشان داده شده است که هیپوکمپ و پره

صحیح این سیستم شود .اساس نوروبیولوژیکال چنین

فرونتال نقش محوری و اصلی در شکلگیری یادگیری

تغییراتی هنوز به طور کامل مشخص نشده است ،با این

و حافظه دارند بنابراین هرگونه تغییر در ساختار این

حال از فرضیات اثبات شده در مورد مکانیسمهای اثر

نواحی میتواند منجر به تغییر در عمکرد آنها شود.

میدانهای الکترومغناطیس بر حافظه ،میتوان به تغییر
در سیستم کولینرژیک در کورتکس فرونتال و هیپوکمپ

نتيجهگيری

( ،)43تغییر در تراکم خارهای دندریتی هیپوکمپ ()41

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که قرار گرفتن در

و همچنین فعالیت نابجای گیرندههای گلوتاماتی

معرض میدانهای الکترومغناطیس با فرکانسهای  03و

 NMDAاشاره کرد (.)43

 0هرتز (شدت  )3/7تغییر پایدار و آناتومیکی در ساختار

از جنبه عصب شناختی علوم رفتاری ،شکلگیری

مغز حیوانات ایجاد نمیکند و این درحالی است که

فرایندهای شناختی همانند توجه ،یادگیری و حافظه،

میدان الکترومغناطیس با فرکانس  03هرتز میتواند

یک حلقه کامالً پیجیده و در هم تنیدهای از ساختار

موجب ایجاد اختالل در یادگیری و حافظه بینایی در

مغزی و عملکردهای مغز است .در این اصل پذیرفته

میمونهای رزوس شود که این تغییر ناشی از تغییر
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شده بیان میشود که ساختارهای اناتومیکی موجب
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این تحقیق با حمایت مالی مرکز تحقیقات علوم اعصاب

 بلکه میتواند در اثر،اناتومیکی در مغز حیوانات نبوده

.دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج) انجام شد

تغییر در فاکتورهای بسیار پیچیدة دیگری از جمله

.بدینوسیله از حمایت مرکز مذکور قدردانی می شود

 با این حال.سیستم نورواندکرینی بدن ایجاد شده باشد

تضاد منافع
هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان
.نشده است

ما نمیتوانیم بدون انجام مطالعات دقیقتر تغییرات
 به جمعبندی و،میکروآناتومیکال نواحی مختلف مغزی
.نتیجهگیری جامع و دقیقتری برسیم
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Abstract
Background: Humans in modern societies are exposed to substantially elevated levels of electromagnetic field
(EMF) emissions with different frequencies. The neurobiological effects of EMF have been the subject of debate
and intensive research over the past few decades. Therefore, we evaluated the effects of EMF on visual learning and
anatomical dimensions of the hippocampus and the prefrontal area (PFA) in male Rhesus monkeys.
Materials and Methods: In this study, four rhesus monkeys of Macaca mulatta species were irradiated by 0.7
microtesla ELF-EMF either at 5 or 30 Hz, 4 h a day, for 30 days. Alterations in visual learning and memory were
assessed before and after irradiation phase by using a box designed for challenging animals for gaining rewards.
Furthermore, the monkeys’ brains were scanned by MRI technique one week before and one week after irradiation.
The monkeys were anesthetized by intramuscular injection of ketamine hydrochloride (10–20 mg/kg) and xylazine
(0.2–0.4 mg/kg), and scanned with a 3-Tesla Magnetom, in axial, sagittal, and coronal planes using T2 weighted
protocol with a slice thickness of 3 mm. The anatomical changes of hippocampus and the prefrontal area (PFA) were
measured by volumetric study.
Results: Electromagnetic field exposure at a frequency of 30 Hz reduced the number of correct responses in the
learning process and delayed memory formation in the two tested monkeys. Meanwhile, ELF-EMF at 5 Hz had no
effect on the visual learning and memory changes. No anatomical changes were observed in the prefrontal area and
the hippocampus at both frequencies.
Conclusion: ELF-EMF irradiation at 30 Hz adversely affected visual learning and memory, probably through
factors other than changes in brain structure and anatomy.
Key words: electromagnetic field, hippocampus, prefrontal area, macaca mulatta monkey, visual learning
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