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چکیده
با وجود اینکه عوامل متعددی در فرآیند ادراک درد شرکت دارند ،مطالعه شایستهای بر روی این عوامل صورت نگرفته است .یکی از این عوامل میدانهای
الکترومغناطیسی است که واجد تاثیر غیر قابل انکاری بر حس درد ميباشد.
تحقیق حاضر بر روی  2گروه موش ازمایشگاهی ،با هدف بررسی تاثیر میدانهای الکترومغناطیسی بر حس درد احشایی انجام شد.
موشها در ابتدا به دو گروه تقسیم و گروه در معرض میدان به مدت یک هفته و هر روز ،روزی یک ساعت در معرض میدان الکترو مغناطیس قرار گرفتند و
در ادامه میزان درد احشائی موشها با تزیق داخل صفاقی اسید استیک اندازه گیری شد.
نتایج این پژوهش نشان داد قرار گرفتن موشها در معرض میدان الکترومغناطیسی باعث کاهش معنی دار وقابل مالحظه حس درد احشائی در موشها میگردد.
با وجود موثر بودن میدانهای الکترومغناطیسی بر حس درد شناخت مکانیسمهای ایجاد کننده این اثر نیاز به بررسیهای بیشتر دارد.

واژههای کلیدی :میدان الکترومغناطیسی ،درد ،موش الکترومغناطیس ،درد
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Abstract
Although numerous factors participate in pain sensation, efficient studies have never been done on these factors
yet. Among these factors modifying effect of Electro Magnetic Field (EMF) on both intensity and duration of pain
sensation is undeniable.
This study has been done on two groups of mice In order to investigate the effect of electromagnetic fields on visceral
pain. The first group were exposed to EMF (one hour in a day for 7 days), where as the second group weren’t. Both
groups were treated with the acetic acid Intra-Peritoneally for measurement of visceral pain separately.
The results revealed that Exposure of mice to electromagnetic field led to in significant and considerable reduction
of visceral pain sensation. Understanding the mechanisms creating analgesic effects of electromagnetic fields
requires further studies.
Key words: Electromagnetic field, Pain, Mice
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مقدمه

درد» و « تسكين درد» توسط ميدانهاي مغناطيسي ميباشد.

فیزیولوژی محیطی نحوه پاسخ دادن و سازش یافتن

()4،3

سیستمهای فیزیولوژیک با شرایط محیطی را مطالعه

زيرا احساس درد شاخص خوبي از حساسيت موجودات

مينماید .این شاخه از دانش فیزیولوژی ،عمر نسبت ًا کوتاهی

زنده (حيوانات يا انسان) به محركهاي محيطي احتماالً زيانبار

دارد ولی در همین مدت مورد اقبال بسیاری از دانش پژوهان

همچون ميدانهاي الكترومغناطيسي است و همچنين يكي از

قرارگرفته زیرا با به کارگرفتن مفاهیم و روش تحقیق در

مهمترين كاربردهاي درماني اين ميدانها ميتواند در تسكين

این شاخه علمی ميتوان تاثیر پذیری و تعامالت بین عوامل

درد باشد )9( .با درنظر گرفتن موارد فوق در این پژوهش

همواره در حال تغییر محیطی و موجودات زنده را به خوبی

تاثیر میدان الکترومغناطیسی بر حس درد مزمن بررسی

تبیین نمود.

گردیده است.

در قالب رهیافتهای علمی فیزیولوژی محیطی شناخت
بهتر اثرات بیولوژیک میدانهای الکترومغناطیسی نیز ممکن

مواد و روش كار

است .تماس با ميدانهاي مغناطيسي و الكترومغناطيسي

این تحقیق بر روی  2گروه  6تایی موش آزمایشگاهی

بخشي جدائي ناپذير از زندگي روزمره انسان و بسياري از

کوچک انجام شد.

موجودات زنده در سراسر جهان است كه با گسترش دامنه

در گروهی که باید در معرض میدان قرار ميگرفت ،موشها

به كارگيري تكنولوژيهاي گوناگون اين تماسها نيز بيشتر

به مدت یک هفته و هر روز ،روزی یک ساعت در معرض

ميشود .در چند دهه اخير با افزايش تماس موجودات زنده

میدان الکترو مغناطیس قرار گرفتند .

با اين ميدانها عالقه به بررسي اثرات و تداخل عمل اين

برای بررسی احساس درد در همه گروهها از مدل درد احشائی

ميدانها با ارگانيسمهاي زنده به شدت افزايش يافته است)6( .

ناشی از تزریق اسید استیک استفاده شد .در این روش درد

نتيجه اين عالقمندي انجام گرفتن دهها تحقيق علمي است

احشایی با تزریق داخل صفاقی اسید استیک  0/6درصد

كه نتايج آنها اثرات متنوع و گسترده اي را براي ميدانهاي

( )4 ml/kgایجاد و پاسخ درد با شمارش تعدادانقباضات

مغناطيسي بر سيستمهاي بيولوژيك قائل شده اند .لذا با در

شکمی مشخص ميشوداین انقباضات که چند ثانیه طول

نظر گرفتن اجتناب ناپذير بودن تماس روزافزون با اين

کشیده و کامال قابل مشاهده و تشخیص است به مدت 90

ميدانها بسياري از مجامع علمي و مراكز تحقيقاتي بين المللي

دقیقه توسط پژوهشگرمشاهده و شمارش میگردد .به منظور

همچون سازمان جهاني بهداشت اين مسئله را به عنوان

یکسان سازی شرایط آزمایشها و جلوگیری از اثرات احتمالی

يكي از اولويتهاي پژوهشي در عصر حاضر مورد حمايت

استرس ناشی از تزریق بر حس درد ،در موشهای گروه شاهد

قراردادهاند و از محققين خواستهاند بيش از پيش به اين

حجم معادل از نرمال سالین تزریق گردید.

موضوع بپردازند كه نتيجه اين روند ارائه ساالنه تعداد قابل
توجهي مقاالت بين المللي ميباشد) 6،5،1( .

نتایج

يكي از جنبههاي قابل توجه در اين زمينه « اثرات ميدانهاي

بر اساس نتایج این پژوهش میدان الکترو مغناطیسی به

مغناطيسي بر جنبههاي مختلف عملكرد سيستم عصبي» است

طور معنی داری میزان درد احشائی را در موشهای قرار

كه تا كنون از جنبههاي مختلفي مورد مطالعه قرارگرفته است

گرفته در معرض میدان کاهش ميدهد .آزمون آماری

كه موارد متعددي از اين پژوهشها در ارتباط با «احساس

مستقل مابین گروههای شاهد و آزمون دریافت کننده میدان
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الکترومغناطیسی نشانگر اثر قابل مالحظه این میدانها بر حس

به عبارت دیگر قرار گرفتن موشهای گروه آزمون در

درد در سطوح باالی معنی داری است.

معرض میدان الکترومغناطیسی آستانه درد احشائی را در

()α = 0.008 ،t = 3.28

آنها میافزاید.

جدول  -1نتایج حاصل از اثر میدان بر احساس درد احشائی در مقایسه با گروه شاهد
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بحث و نتيجه گيري

دقيقه ميدان الكترومغناطيس نشان دادند اين روش درد را

یافتههای این مطالعه نشان داد که میدان الکترومغناطیس با

در بيماران دچار آرتريت روماتوئيد و فيبروميالژيا كاهش

فرکانس بسیار باالمنجر به افزایش معنی دار آستانه تحمل

ميدهد)8( .

درداحشائی ميگردد .به عبارت بهتر و در تفسیر این نتایج

وانگ و همكاران( )2001اثر تحريك مغزي موش رت با

ميتوان گفت متعاقب اعمال میدان الکترومغناطیس موبایل

ميدان الكترومغناطيسي پالسي قوي به مدت  3و  7دقيقه را

حس درد در موشها کاهش یافت .بنابر پژوهش حاضر نتایج

بر تسكين درد به روش  Tail Flickبررسي و در هر دو مورد

پژوهشهای دیگر در این زمینه با ضریب اطمینان باالیی

كاهش احساس درد را به طور معني دار ثبت نموده اند)11( .

تایید ميگردد.

كولريس و همكاران( )2002با استفاده از يك محفظه ضد

ريكزكو و پرسينگر ( )2002موشهاي رت را به مدت  30و

مغناطيس در اطراف موشها مقدار دريافت ميدان آنها را در

 60دقيقه در معرض ميدان ضعيف الكترومغناطيس (حدود

محيط به حدود صفر رساندند و مشاهده كردند ميزان  SIAيا

يك ميكرو تسال) قراردادند و سپس ميزان احساس درد آنها

تسكين درد در حين استرس كاهش مييابد .آنها اين يافتهها

را با روش صفحه داغ  55درجه سانتيگراد بررسي كردند كه

را در جهت توجيه اثرات بيولوژيك ميدانهاي الكترومغناطيس

منجر به كاهش معني دار احساس درد شد  .اين محققين اثر

ضعيف همجون تسكين درد مهم دانسته اند)2(.

فوق را ناشي از تغيير در فعايتهاي عصبي نرونهاي تاالميك

درمجموع میتوان گفت میدانهای الکترومغناطیسی میتوانند

دانسته و نتايج حاصله را مؤيد تحقيقات قبلي مبني بر اثر

بر حس درد اثر گذاشته و در مواردی آنرا کاهش دهند .این

تسكيني درد ميدانها ميدانند)7( .

اثر از جهت ساز و کارهای موثر در پیدایش آن و همچنین

شوپاك و همكاران ( )2006در مطالعه دوسر كور ،تصادفي

ارتباط ویژگیهای فیزیکی و اثرگذاری این میدانها بر درد نیاز

و كنترل شده با دارونما بر دوگروه بيمار تحت درمان با 30

به بررسیهای بیشتر دارد.
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