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چکیده
تماس روز افزون موجودات زنده با میدانهای الکترومغناطیسی موجب بروز نگرانیهائی درباره تداخل عمل این میدانها با عملکردهای فیزیولوژیکی جانداران
ایجاد کرده است.
تحقیق حاضر بر روی موشهای آزمایشگاهی نر و ماده انجام شده است که در طی آن تاثیر یک هفته در معرض میدان مغناطیسی به مدت یک ساعت در روز
بودن وهم چنین تاثیر جنس بر ادراک درد حاد بااستفاده از آزمون غوطه ور سازی دم موش در آب گرم  52درجه سانتیگراد بررسی شده است.
نتایج این آزمایش ها ،نمایانگر تاثیر نقصانی یکسان میدانهای الکترومغناطیسی بر آستانه ادراک درد حاد در موشهای نر و ماده بدون تاثیر عامل جنس میباشد.
در مجموع میتوان گفت میدانهای الکترومغناطیسی میتوانند بر درد حاد اثر تسکینی داشته باشند.
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Abstract
Contact increasing of living creatures to electromagnetic fields cause concerns about field interaction with
physiological function of organisms.
This survey has done on female and male mice. And, it examined effects of exposure of EMF (1 hour in day, for 7
days) and sexuality on acute pain induced by tail immersion test using 52C ̊ hot water.
Results of several experiments reveal, apart from sexuality, EMF had a same decreasing effect on mice’s pain
threshold. In conclusion, the results showed that the EMF has the antinociceptive effects on the acute pain threshold
Key words: Electromagnetic field, Pain, Mice
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مقدمه

آب گرم  52 ± 0/5درجه سانتی گراد استفاده شد .در این

تماس روزافزون موجودات زنده با میدانهای مغناطیسی

روش موش  15دقیقه قبل از آزمایش در محفظه مقید سازی

و الکترومغناطیسی باعث بروز تداخل عمل در طیف

قرارداده شد تا به شرایط محفظه عادت کند و سپس  2تا

گستردهای از عملکردهای فیزیولوژیک شناخته شده آنها

 3سانتی متر انتهایی دم را در آب گرم  52 ± 0/5درجه

میگردد )7(.این تداخل عملها در پارهای از موارد ماهیت

سانتیگراد وارد نموده تا حیوان حرارت را به عنوان عامل درد

مفیدی دارند چون شواهد ی دال بر امکان استفاده از آنها

احساس کرده با یک حرکت دم خود را از آب بیرون بکشد.

در درمان بیماریها وجود دارد وحتی در حال حاضر کاربرد

زمان ایجاد واكنش به عنوان آستانه درد ثبت شد و دم حیوان

درمانی دارند )10( .اما به دلیل آنکه در اکثر موارد قرار

با حوله کاغذی خشک و پس از  5دقیقه آزمایش تکرار

گرفتن در معرض این میدانها خارج از حیطه اراده و انتخاب

میشد .این عمل تا یک ساعت ادامه یافت .چنانچه حیوان

و بهصورت تحمیلی است نگرانیهای زیادی درباره عوارض

بیش از  10 - 15ثانیه در بیرون کشیدن دم تأخیر داشت برای

منفی میدانهای مغناطیسی و الکترومغناطیسی وجود دارد)5(.

جلوگیری از آسیب بافتی دم از آب خارج میگردد.

اثر میدانهای الکترومغناطیسی بر حس درد که به عنوان یک
عملکرد بنیادی سیستم عصبی تاکنون مورد توجه زیادی قرار

نتایج

گرفته است )2( ،در این پژوهش به طور خاص اثر این

بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داده

میدانها بر درد حاد بررسی میگردد.

شد که قرار گرفتن موشهای نر و ماده گروههای آزمون
الکترومغناطیس در معرض میدان الکترومغناطیس موجب

مواد و روش كار

شده است که به میزان کمتری درد حاد را نسبت به گروههای

این مطالعه تجربی بر  20موش آزمایشگاهی آلبینو نر و ماده

شاهد نر و ماده حس کنند .یعنی میزان درد حاد گروههای

(10عدد موش نر و 10عدد موش ماده) با وزن 20تا  25گرم

شاهد و گروههای میدان به میزان معنی داری متفاوت است

انجام شد .موشها تحت شرایط چرخه روشنایی – تاریکی

و این تفاوت نمایانگر افزایش آستانه درد حاد پس از قرار

 12 :12ساعت و درجه حرارت  22تا  24درجه سانتی گراد

گرفتن در معرض میدان الکترومغناطیس میباشد.

نگهداری شدند و به آب و غذا دسترسی آزاد داشتند.
موشها به طور تصادفی در گروههای شاهد نر و ماده
که بدون هیچگونه مداخلهای در مدت آزمایش نگهداری
شده و پس از تزریق داخل صفاقی سرم فیزیولوژی،
توسط تست آب گرم میزان درد حاد آنها اندازهگیری شد
و گروههای آزمون میدان الکترومغناطیس (نر و ماده) که
پس از قرارگرفتن به مدت یک هفته و روزی یک ساعت در
معرض میدان الکترومغناطیس و پس از تزریق داخل صفاقی
سرم فیزیولوژی به وسیله تست آب گرم میزان درد حاد آنها
اندازهگیری شد ،تقسیم گردیدند.
برای بررسی احساس درد از آزمون غوطه ورسازی دم در
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 مستقل میان گروههای شاهد و شاهد میدان الکترومغناطیس نرT آزمون-1جدول
Independent Samples Test
Levene's Test
for Equality
of Variances
F

Sig.

t-test for Equality of Means

t

df

Equal
variances 1.706 .228 -2.910
8
assumed
data
Equal
variances
-2.910 5.599
not assumed

Sig. (2Mean
tailed) Difference

Std. Error
Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper

.020

-.98400

.33813

-1.76372 -.20428

.029

-.98400

.33813

-1.82596 -.14204

 مستقل میان گروههای شاهد و میدان الکترومغناطیس مادهT آزمون-2جدول
Independent Samples Test
Levene's Test
for Equality
of Variances
F

data

Equal
variances
assumed
Equal
variances
not assumed

Sig.

t-test for Equality of Means

t

4.864 .059 -3.109

df

8

-3.109 5.602

Sig. (2Mean
tailed) Difference

Std. Error
Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Upper

.014

-1.10000

.35387

-1.91602 -.28398

.023

-1.10000

.35387

-1.98102 -.21898
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نمودار -1مقایسه شاخص آستانه درد در گروههای شاهد و آزمون

همچنین در بررسی مقایسهای بین نتایج گروههای آزمون

نتایج مطالعه پاپی و همکاران ( )1995نیز بر آستانه درد

نر و ماده هیچ تفاوت معنی داری دیده نشد .بنابراین میتوان

پوستی و دندانی نیز نمایانگر کاهش حس درد پس قرار

گفت مقدار کاهش حس درد توسط میدان الکترومغناطیس

گرفتن طوالنی مدت در معرض میدان الکترومغناطیس

از نظر جنس دارای تفاوت نیست.

میباشد)6( .
ريكزكو و پرسينگر ( )2002موشهاي رت را به مدت  30و

بحث و نتيجه گيري

 60دقيقه در معرض ميدان ضعيف الكترومغناطيس (حدود

اين مطالعه نشان داد ميدانهاي الكترومغناطيس با فركانس

يك ميكرو تسال) قراردادند و سپس ميزان احساس درد آنها

بسیار باال موجب افزايش معني دار آستانه درد و به عبارت

را با روش صفحه داغ  55درجه سانتيگراد بررسي كردند كه

بهتر كاهش احساس درد در موشهاي آزمايشگاهي

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

ميگردند.

فوق را ناشي از تغيير در فعايتهاي عصبي نرونهاي تاالميك

مطالعات پایه قبلی این خاصیت را در موش رت (مارتین

دانسته و نتايج حاصله را مؤيد تحقيقات قبلي مبني بر اثر

و همکاران ،)4()2004 ،انسان(شوپاک و همکاران)2006 ،

تسكيني درد ميدانها ميدانند)8( .

( )9و حلزون (توماس و همکاران )11( )1997 ،نشان داده

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

اند.

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

گیون و همکاران ( )2004نشان دادند که میدانهای

دقيقه ميدان الكترومغناطيس نشان دادند اين روش درد را

الکترومغناطیس میتوانند آستانه درد پوستی را در انسان

در بيماران دچار آرتريت روماتوئيد و فيبروميالژيا كاهش

کاهش دهند)3( .

ميدهد)10( .
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