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Abstract  

Background and Objective: The widespread use of electromagnetic waves 

in human life has required the scientific research in the effects of these 

waves on the health of living beings. Due to the widespread use of these 

waves and the contradictory results in various researches, more 

comprehensive investigations are needed in this field. Therefore, the aim of 

this study was to evaluate the effect of 100µT magnetic fields on blood 

sample parameters such as: Cortisol, Blood Sugar, Triiodothyronine, and 

Thyroxin hormones in rat. 

Materials and Methods: The study was conducted on 24 male rats (7-8 

weeks old). The animals were randomly divided into two equal groups: 

experimental group and control group. The experimental group was 

exposed in a 100 micro-Tesla magnetic field, and control group was 

exposed in the quasi field in the same conditions. At the end of the 

experiment, all rats were scarifies, and blood samples were drawn. 

Results: Statistical analysis indicated that there were significant differences 

between both experimental and control groups on Cortisol (P<0.001), 

Blood Sugar (P<0.001) and Triiodothyronine (P <0.026). There was no 

significant effect on Thyroxin. 

Conclusion: The results of this study indicated significant decreases in the 

level of Cortisol and blood glucose and an increase in the level of 

Triiodothyronine hormones due to the magnetic fields. Since Cortisol is a 

hormone that can affect blood pressure and blood sugar, these variations 

can effect on human health. 
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 چکیده

زندگی بشر، اهمیت تحقیقات علمی در رابطه با استفاده وسیع از امواج الکترومغناطیس در  سابقه و هدف:

اثرات این امواج بر سالمت موجودات زنده را ضروری نموده است. به علت گسترگی دامنه استفاده از این 

تر در این زمینه ضروری های جامعامواج و نتایج ضد و نقیض ارائه شده در مطالعات مختلف، نیاز به بررسی

بر پارامترهای خونی از جمله کورتیزول،  µT 177ررسی اثر میدان مغناطیسی است. هدف از این مطالعه ب

 قند خون، هورمون های تری یدوتیرونین و تیروکسین موش صحرایی بود.

هفته( انجام شد. حیوانات به صورت  0 -8موش صحرایی نر )با سن  22مطالعه بر روی  ها:مواد و روش

 177بندی شدند. گروه آزمون با میدان مغناطیسی د تقسیمتصادفی در دو گروه مساوی آزمون و شاه

مورد تابش قرار گرفتند در حالیکه گروه شاهد در میدان بدون تابش ولی با شرایط مشابه قرار میکروتسال 

 .آوری شدها جمعگرفتند. در پایان آزمون نمونه های خونی موش

، مقدار قند خون (P>771/7) مقدار کورتیزول در نتایج حاصل نشان داد که اختالف معناداری ها:یافته

(771/7P< ) تری یدوتیرونینو هورمون (726/7P< ) بین دو گروه آزمون و شاهد وجود داشت در حالیکه

 مشاهده نشد.تیروکسین اثر معناداری بر روی میزان هورمون 

خون و افزایش هورمون نتایج حاصل از این مطالعه داللت بر کاهش سطح کورتیزول و قند  گیری:نتیجه

یدوتیرونین ناشی از اعمال میدان مغناطیسی داشت. با توجه به اینکه کورتیزول هورمونی است که می تواند 

 گذار باشند.بر فشار و قند خون اثر گذارد، این میدان ها می توانند بر سالمتی اثر

 

 میدان مغناطیسی؛ کورتیزول؛ قند خون؛ تری یدوتیرونین؛ تیروکسین واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

 

مقدمه
ها و تجهیزات استفاده از دستگاهبا گسترش روزافزون 

الکتریکی و الکترونیکی، شدت امواج الکترومغناطیسی در محیط 

اطراف زندگی بشر به سرعت افزایش یافته و بحث درباره اثرات 

های مضر احتمالی این امواج را برانگیخته است. کارکنان مجتمع

-های مغناطیسی کمصنعتی به طور دائم تحت تابش میدان

های های الکتریکی و دستگاهحاصل از سیستم فرکانس

های مغناطیسی باشند. همچنین میدانالکترونیکی مختلف می

 فراوانی دارند. از جمله  در علوم مختلف پزشکی کاربردهای

، MRIتوان به ابزارهای تشخیصی این کاربردها می

های مگنتوانسفالوگرافی، مگنتوکاردیوگرافی و برخی روش

     .]1 ،2[اشاره کرد درمانی دیگر 

های مغناطیسی روی درمورد اثرات و عوارض جانبی میدان

هایی منتشر شده است که عموماً داللت موجودات زنده گزارش

براین دارد که میدان های مغناطیسی قدرت نفوذ بیشتری در 

بافت های زنده دارند؛ به طوریکه میدان های مغناطیسی ناشی 

های بدن وارد راحتی در همه ارگان از موبایل و هندزفری به

. برخی از این اثرات عبارتند ]3[شده و اثراتی ایجاد می کنند 

، ]5[، غدد درون ریز و متابولیسم ]2[ها از اثر بر فعالیت آنزیم

، سیستم ]0[، سیکل رشد و اثرات جنینی ]6[هدایت عصبی 

که در مطالعات مختلف بررسی شده اند. بر هم  ]8[ایمنی 

 مقاله پژوهشی 

 مجله علمی پژوهان  74 تا 87 صفحات ،6317 بهار ،3شماره  ،68دوره        
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 و همکاران جباری وصال 

های زنده موضوع های الکترومغناطیسی با سیستممیدان کنش

مطالعات بسیاری در سطح دنیا بوده است. همچنین مطالعات 

اپیدمیولوژیک فراوانی ارتباط میان تابش با امواج 

ها را الکترومغناطیسی با فرکانس پایین و برخی از انواع سرطان

شان داد، . نتایج حاصل از این بررسی ها ن]1[بررسی کرده اند 

های الکترومغناطیس سبب اختالل متابولیسم بدن، آلودگی

سردرد، اضطراب مشکالت خواب، تومورهای مغزی، افسردگی، 

ناباروری،کاهش حافظه، تضعیف سیستم ایمنی بدن، افزایش 

فشار خون، اختالل عملکرد غده تیرویید و... می شود. 

 همچنین برخی تحقیقات نشان داده است که قرارگیری

متری قلب سبب بی نظمی ریتم سانتی 17موبایل درفاصله 

های اصلی این مطالعات . از دیگر یافته]3 -11[شود قلبی می

های آهن در غشای توان به تغییرات بارز در جریان یونمی

های الکترومغناطیسی با فرکانس ها در پاسخ به میدانسلول

های پایین )مانند برق شهر( و همچنین تأثیر میدان

های مغناطیسی حاصل بر تولید مالتونین و فعالیت آنزیم

 . ]11 -13[مختلف اشاره نمود 

در برخی مقاالت منتشر شده مشاهداتی مبنی بر تأثیر 

های ثابت و متناوب مغناطیسی بر برخی پارامترهای میدان

این های آزمایشگاهی گزارش شده است. فیزیولوژیک موش

مطالعات اختالالت قابل توجه در متابولیسم کربوهیدرات، لیپید 

و پروتئین که تحت تأثیر میزان گلوکز خون، گلیکولیز و 

 .]12-11[گلیکوژنولیز هستند، را گزارش نموده اند 

های مهم بدن است که از غدد کورتیزول یکی از هورمون

تأثیر شود و در مواقعی که بدن تحت فوق کلیوی ترشح می

 رفتنباالکند. کورتیزول باعث استرس باشد، میزان آن تغییر می

ثیر بازدارنده ایمنی بر بدن أو ت شودفشار خون و قند خون می

ژن( و درنتیجه ها و حضور آنتیدارد )جلوگیری از تشکیل پادتن

شود، عملکرد  ایجادمقدار زیادی از آن در طول زمان  هنگامی که

و احتماال منجر به ایجاد بیماری در  ی آیدسیستم دفاعی پایین م

. با توجه به اینکه میدان مغناطیسی یک ]12[بدن می شود 

عامل خارجی است و بدن در مقابل عوامل خارجی مقاومت می 

توانند باعث کند، این فرضیه وجود دارد که امواج مغناطیسی می

 ایجاد استرس شده و بر سطح ترشح کورتیزول اثر بگذارند.

علیرغم مطالعات وسیع انجام شده بر روی میزان تأثیر 

های مغناطیسی و های غیر یونیزان و از جمله میدانتابش

بندی های موجودات زنده، هنوز جمعالکتریکی بر ارگانیسم

تواند دست نیامده است که این میدقیق و کاملی در این زمینه به

متعدد و احتماالً های ناشی از گستردگی پهنای فرکانس، ویژگی

گیری نیستند ولی در اثرات ضعیف که در کوتاه مدت قابل نتیجه

کنند، باشد. بنابراین طوالنی مدت اثرات قابل توجه ایجاد می

های علیرغم تعداد زیاد گزارشات در مورد اثرات میدان

های الکترومغناطیسی بر بدن موجودات زنده، نیاز به بررسی

رسد. هدف از ن زمینه ضروری به نظر میتر در ایبیشتر و دقیق

، که بیشینه µT 177این مطالعه بررسی اثر میدان مغناطیسی 

میدان تولیدی توسط دستگاه تولیدکننده میدان مغناطیسی 

کورتیزول، قند خون و موجود در حیطه پزشکی بود، بر  سطح 

و  (Triiodothyronine( )3Tهورمون های تری یدوتیروزین )

 صحرایی بود.  ( موشThyroxin( )4Tتیروکسین )
 

 هامواد و روش

 تهیه حیوانات
موش صحرایی نر هم نژاد، با سن حدود  22در این مطالعه 

گرم، از مرکز پرورش حیوانات  277-257هفته و وزن  8-0

آزمایشگاهی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان، در 

گروه مساوی آزمون و فصل بهار تهیه و به صورت تصادفی به دو 

ها با وزن تقریبی شاهد تقسیم شدند. در هر دو گروه موش

یکسان در یک قفس قرارداده شده و در شرایط فیزیکی، غذایی 

ساعت روز( یکسان به مدت ده  12ساعت شب و  12و محیطی )

روز برای تطبیق با محیط قرار داده شدند و سپس تحت آزمون 

 قرار گرفتند.
 

 مغناطیسی و تابش دهیمیدان 
بلند به  PVCمیدان مغناطیسی مورد آزمون از یک لوله 

متر و قطر خارجی سانتی 67متر و قطر داخلی به شعاع  2طول 

متر تشکیل شده و یک سیم مسی در سانتی 5/67به شعاع 

پیچیده شد. با استفاده از برق شهر و  PVCمحیط خارجی لوله 

، اعمال جریان به سولنوئید شاهد با استفاده از یک ترانس متغیر

 (.1شد )شکل 

ها در مرکز برای اعمال میدان مغناطیسی یکنواخت موش

قرار داده شدند. گروه آزمون از روز دهم تا بیستم  PVC لوله 

 میلی 177ساعت در روز در میدان مغناطیسی  17به مدت 

 تسال و گروه شاهد نیز در میدان نما قرار گرفتند. از روز بیستم

ام آزمون، هر دو گروه بدون برقراری میدان تحت نظرتا روز سی

 

 
 نحوه پیچیدن سیم پیچ و جهت ایجاد میدان مغناطیسی در یک لوله سیم پیچ شده: 6شکل 
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تا روز چهل و پنجم دوباره میدان و ام قرار گرفتند. از روز سی

های آزمون و شاهد برقرار شد. در میدان نما به ترتیب برای گروه

ها وزن  شده و از هر روز چهل و پنجم )پایان آزمون( همه موش

شود، نمونه خون کدام به روشی که در ادامه توضیح داده می

 گرفته شد. 

 

 ها و پارامترهای خونی تهیه نمونه
های هر دو گروه در روز اول و روز دهم با ترازوی وزن موش

گیری گردید. روز یازدهم قبل از شروع آزمون، آزمایشگاه اندازه

ها )هر دو به روش بیهوش نمودن یک نمونه خون از قلب موش

گرفته شده و در دو لوله آزمایشگاهی   G 26 گروه( با سرنگ

یک محفظه  ها در داخلگیری موشآوری شد. قبل از خونجمع

که داخل آن کتامین بود، قرار داده شدند تا کمی بیهوش شوند 

گیری از قلب حیوانات گروه آزمون و گروه شاهد و سپس خون

انجام شد. یک لوله برای خون کامل )اندازه گیری قند خون با 

گلوکومتر( و یک لوله برای تهیه سرم )اندازه گیری هورمون 

T3/T4 ها تهیه و فته شد. سرم نمونهو کورتیزول( در نظر گر

گیری قندخون به صورت فریز گردید. الزم به ذکر است که اندازه

شد و در این مورد گیری انجام جداگانه و بالفاصله پس از خون

نیازی به فریز کردن نبود )فریز نمودن میزان قند خون را 

 دهد(.کاهش می

گیری شد. با ها توسط گلوکومتر اندازهقندخون کامل نمونه

های تیروییدی بر توجه به تأثیر هورمون کورتیزول و هورمون

های سرم قبل و بعد از میزان قندخون و متابولیسم پایه، از نمونه

 4T/3Tام( برای تعیین کورتیزول و  25آزمون )روز صفر و روز 

 استفاده شد. 
 

 هاتجزیه و تحلیل داده
دست آمده با استفاده از های بهتجزیه و تحلیل آماری داده

( انجام شد. برای تحلیل .version 16.0) SPSSنرم افزار 

( و گروه شاهد )گروه 1داده ها برای هر دو گروه آزمون )گروه 

و با انتخاب   Nonparametric Tests SPSS( از آزمون 2

One-Sample Kolmogrov-Smirnov   استفاده شد. سپس

بین  آنالیز آماری T-Test Independentبا استفاده از آزمون 

دو گروه آزمون و شاهد برای سایر فاکتورهای اندازه گیری 

 شده انجام شد.
 

 هایافته

ها از گروه شاهد و آزمون، جهت آوری دادهبعد از جمع

تحلیل نتایج، ابتدا نرمال بودن نتایج برای هر دو گروه آزمون 

 ها و گروه( با جداسازی 2( و گروه شاهد )گروه 1)گروه 

و با  Nonparametric Tests SPSSبا استفاده از آزمون 

بررسی شد   One-Sample Kolmogrov-Smirnovانتخاب

 (. 2و  1های )جدول

 Asymp.Sig دهدها نشان مینتایج حاصل از این جدول

(2 tailed ) گر نرمال بودن است که بیان 75/7همگی بزرگتر از

 باشند.می 2و  1های گروه

آنالیز  T-Test  Independentسپس با استفاده از آزمون  

بین دو گروه آزمون و شاهد برای سنجش فاکتورهای  آماری

صورت   T4و T3متغیر از جمله میزان کورتیزول، قند خون، 

نشان داده شده  3گرفت که نتایج حاصل از این انالیز در جدول 

  است.

از اثرات مختلف میدان مغناطیسی روی هر دو گروه را می توان 

 µl/dL 318/1 ± 305/2در تغییرات کورتیزول با مقدار میانگین 

 برای µl/dL  622/7 ± 277/8برای گروه آزمون و مقدار میانگین

براساس آزمون آماری  ( که3و  2گروه شاهد مشاهده شد )جدول 

  (.> 75/7Pاین اختالف معنادار بود )

دهد، مقدار نتایج حاصل از مقایسه میزان قندخون نشان می

 mg/dL 008/35± برای گروه آزمون برابر با BSمیانگین 

  mg/dL 652/82± 210/113و برای گروه شاهد  583/175

 

 گروه آزمونبرای ارزیابی نرمال بودن  Kolmogorov_Smirov نتایج حاصل از تست :6جدول 

 کورتیزول T4 T3 قند خون
N 

62 62 62 62 

 الف پارامترهای نرمال    

2 E 7558/1 

E15008/3 

8577/3 

57222/1 

1358/7 

12022/7 

3057/2 

31087/1 

 میانگین  

 استانداریویشن           

 بیشترین حد تغییرات    

101/7 

101/7 -

171/7- 

212/7 

160/7-

212/7 - 

127/7 

127/7- 

716/7 

130/7 

112/7- 

130/7 - 

 مطلق   

 مثبت  

 منفی  

511/7 

806/7 

710/1 

252/7 

286/7 

102/7 

202/7 

108/7 

Kolmogorov-Smirnov Z 

Asymp. S.(2-tailed) 

 .Test distribution is Normal     . الف

=    گروه .ب  77/1  
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 نرمال بودن گروه شاهدبرای ارزیابی  Kolmogorov_Smirov نتایج حاصل از تست :2جدول 

 کورتیزول T4 T3 قند خون
N 

62 62 62 62 

 الف پارامترهای نرمال    

2E 1322/1 

E12652/1 

5805/3 

32166/1 

8222/7 

71100/7 

2777/8 

62231/7 

 میانگین  

 استانداریویشن           

 بیشترین حد تغییرات    

162/7 

162/7- 

115/7- 

227/7 

137/7- 

227/7- 

101/7 

101/7 

126/7- 

122/7 

122/7- 

712/7- 

 مطلق   

 مثبت  

 منفی  

560/7 

175/7 

061/7 

671/7 

627/7 

836/7 

221/7 

113/7 

Kolmogorov-Smirnov Z 

Asymp. S.(2-tailed) 

 .Test distribution is Normal      .الف  

=       گروه .ب 77/2  

 

 T4و  T3نتایج آماری برای گروه آزمون وگروه شاهد برای سنجش فاکتورهای متغیر از جمله میزان کورتیزول،  قند خون،  :3جدول 

 
Levene’s Test 

   برای بررسی کیفیت واریانس ها
Siq. (2-tailed) df t Siq. F 

 کورتیزول     

777/7 

777/7 

22 

602/15 

560/1- 

560/1- 
712/7 560/0 

  برابر بودن واریانس هافرض   

  فرض نابرابر بودن واریانس ها  

     T3 

726/7 

726/7 

22 

816/27 

312/2 

312/2 
220/7 523/7 

 فرض برابر بودن واریانس ها  

 فرض نابرابر بودن واریانس ها   

     T4 

656/7 

656/7 

22 

022/21 

251/7 

251/7 
872/7 762/7 

 فرض برابر بودن واریانس ها  

 فرض نابرابر بودن واریانس ها   

 قند خون     

777/7 

777/7 

22 

071/13 

718/8- 

718/8- 
771/7 336/8 

 فرض برابر بودن واریانس ها  

 فرض نابرابر بودن واریانس ها   

 
و استفاده از برنامه  T-Testباشد که براساس روش آماری می

SPSS  نشان دهنده اختالف معناداری برای دو گروه شاهد و

 (. >P 775/7آزمون بود )

با مقدار میانگین و  T3همچنین یک اختالف معناداری در 

ng/dL 120/7±  135/7 و مقدار میانگینng/dL 711/7±822/7 

مشاهده  به ترتیب برای گروه آزمون و شاهد با اختالف معناداری

با   T4( اما تفاوت معناداری در فاکتور > P 726/7گردید )

برای گروه آزمون و   µl/d572/1±857/3 مقدار میانگین و 

به ترتیب برای گروه   µl/dL 322/1±  580/3مقدار میانگین 

 (.>6/7P) آزمون و شاهد مشاهده نشد
 

 بحث
بحث در رابطه با تأثیر یا عدم اثرگذاری میدان های 

مختلف بر موجودات زنده و به های الکترومغناطیسی با شدت

برانگیز در دنیای علم امروز ویژه انسان، یکی از موضوعات چالش

است. ماهیت فیزیکی میدان های الکتریکی براساس قانون کولن 

و اثرگذاری بر بارهای ساکن بوده و ماهیت میدان های 

مغناطیسی براساس قانون لورنتز و عمل بر بارهای متحرک 

ماهیت الکتریکی و حضور بارهای متحرک به  باشد. براساسمی

های های عصبی، میدانهای سیگنالعنوان انتقال دهنده

ها اثر بگذارند؛ بنابراین توانند بر این سیگنالمغناطیسی می

های انتظار میرود از لحاظ فیزیکی بیشترین تأثیر میدان

های عصبی و اثر بر مغناطیسی از طریق اختالل در پالس

های بدن ها بر سایر قسمتای وابسته به این سیگنالهسیستم

 .]15[نمایان شود 

های مهم بدن است که از غدد کورتیزول یکی از هورمون

فوق کلیه ترشح شده و در مواقع ترس و استرس میزان ترشح 

های وابسته به آن تغییر کرده و بنابراین از جمله هورمون

بر فعالیت بسیاری  های عصبی است. همچنین این هورمونپالس

های اساسی بدن تأثیر گذار است. عملکرد اصلی آن از ارگان
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 اثر میدان مغناطیسی بر کورتیزول، قند خون، تری یدوتیرونین و تیروکسین    
 

تأثیر بر دستگاه ژنتیک سلولی بوده و عالوه بر آن نقش مهمی 

ها، اقدامات ایمنی، ضد التهابی، ضد در حفظ هوموستاز در ارگان

های استروژن و پروژسترون، عملکرد آب و آلرژیک، مهار هورمون

؛ بنابراین بررسی ]16[ن تنظیم فشار خون دارد سدیم و همچنی

های مغناطیسی بر آن میزان تأثیر عوامل خارجی از جمله میدان

دارای اهمیت است. بررسی نتایج حاصل از مطالعات مختلف 

گاهی نشان دهنده نتایج ضد و نقیض در این زمینه است که 

موضوع لزوم بررسی و انجام مطالعات بیشتر با توجه به اهمیت 

 سازد. را ضروری می

با  Tµ177در این مطالعه میدان مغناطیسی با شدت 

های صحرایی اعمال گردید و اثر فرکانس برق شهر بر روی موش

حاصل از  T4و   T3آن بر روی میزان کورتیزول، قند خون، 

آوری شده از گروه شاهد و تحت تابش بررسی نمونه خونی جمع

شان داد که اعمال میدان گردید. نتایج حاصل از آن ن

مغناطیسی باعث ایجاد تغییرات معناداری در میزان کورتیزول، 

 T4گردد اما اثر قابل مالحظه ای روی می  T3قند خون و 

(. نتایج حاصل داللت بر کاهش معنادار میزان 2ندارد )شکل

 T3کورتیزول و قند خون داشته در حالیکه میزان هورمون های 

معنادار  T4است هرچند این افزایش در  افزایش یافته T4و 

 نبوده است. 

های بررسی سایر مطالعات در رابطه با تأثیر میدان

مغناطیسی بر سطح کورتیزول نتایج ضد و نقیضی در این 

میالدی  2713همکاران در  شهبازی ودهد. زمینه را نشان می

های تصویر نشان دادند که میدان مغناطیسی حاصل از دستگاه

 ثیر دارد وأها تروی مقدار کورتیزول و گلوکز موش MRبرداری 

 شودباعث کاهش مقادیر آنها در مقایسه با گروه شاهد می

 Bonhomes. همچنین مطالعات انجام گرفته توسط ]12[

به نتایج مشابهی با مطالعه حاضر  ]18[  Reiterو  ]10[

، ]Hedges-Dawsor ]11رسیده است؛ در حالیکه مطالعات 

Mostafa ]27[  نشان دهنده افزایش میزان کورتیزول بعد از

اعمال میدان مغناطیسی ضعیف است. نتیجه حاصل از مطالعه 

Burchard  ]21[  بر روی نمونه گاو و مطالعهThompson 

بر روی گوسفند هیچ تغییر معناداری بر سطح کورتیزول  ]22[

 ]Youbicier-Simo ]23عه را نشان نداد در حالیکه مطال

کاهش شدید کورتیزول و مرگ باالی جنین بعد از تابش 

دهد. نتایج حاصل از های مغناطیسی در مرغ را نشان میمیدان

دهد غلظت کورتیزول در نشان می Okońskaبررسی های 

خون در ساعات مختلف روز متفاوت است و بیشترین مقدار در 

عدد از جمله استرس سطح باشد و همچنین عوامل متصبح می

دهد. دالیل عنوان شده در رابطه با برابر تغییر می 17آن را تا 

های علت افزایش یا کاهش سطح کورتیزول در اثر میدان

. برخی مطالعات کاهش ]16[مغناطیسی متفاوت بوده است 

 ]10[میزان کورتیزول را ناشی از تغییرات مالتونین دانسته اند 

هیپوتاالموس و -و تأثیرات طوالنی مدت بر محور هیپوفیزیکال

یا اثر بر هیپوفیز را علت اصلی افزایش کورتیزول دانسته اند 

توان . تفسیر روشن در این مورد مشکل است ولی می]16[

گفت واکنش به محرک به عوامل بسیار زیادی از جمله 

ل پالس، پارامترهای میدان، فرکانس، القا، قطبش، تابش، شک

دهی و شرایط فیزیکی و فیزیولوژیکی بدن در زمان زمان تابش

تابش وابسته است. با توجه به اینکه ثابت نگه داشتن عوامل 

گر در بررسی هریک از این پارامترها امکانپذیر مداخله

باشد، در مطالعات مختلف بر اساس شرایط انجام مطالعه، نمی

هرچند مجموع مطالعات  باشد.نتایج به دست آمده متغیر می

های مغناطیسی اثری همچون دهد، میدانانجام شده نشان می

تواند سطح کورتیزول را بر اعمال استرس بر بدن داشته و می

 .]15[اساس این وابستگی تغییر دهد  

و  T3نتایج حاصل از مطالعات گوناگون بر تغییرات سطح 

T4  نیز متفاوت بوده است. هرچند نتایج مطالعه حاضر داللت

باشد، می T4و عدم تغییر معنادار در  T3بر افزایش سطح 

 ]25[  Safa ]22[و همکاران  Koyuنتایج حاصل از مطالعه 

و برخی دیگر مطالعات کاهش سطح این هورمون ها بعد از 

لعه اعمال میدان مغناطیسی را گزارش کردند. در حالیکه مطا

Magin  ]26[  افزایش مقدارT3  وT4  در اثر اعمال میدان

ها را نشان داده است که با نتایج مطالعه مغناطیسی در سگ

هیچ تغییر  ]Lotz ]20حاضر در تطابق است اما مطالعه 

معناداری در سطح این هورمون ها ناشی از اعمال میدان 

توضیح  مغناطیسی را نشان نمی دهد. وجود این نتایج متناقض

سازد. در بندی مناسبی در این زمینه را دشوار میدقیق و جمع

برخی مطالعات علت بروز تغییرات در سطح تیروئید را ناشی از 

اثر شار مغناطیسی در هیپوتاالموس و هیپوفیز دانسته که 

موجب ایجاد استرس، اثر بر کورتیزول شده و ترتیب و توالی 

گذارد. اثر می T3به  T4یل تیروئید را تغییر داده و بر تبد

را ناشی از گرم  T4و  T3برخی اثر میدان مغناطیسی بر سطح 

تواند ناشی از پاسخ های ها بیان کرده اند که میشدن بافت

بدن به استرس اعمال شده در اثر میدان مغناطیسی باشد که 

. همچنین ]22[گذارد بر جذب ید در تیروئید اثر منفی می

اند که در اثر به میدان را چنین بیان کرده برخی پاسخ هورمون

گردند و مانع تبدیل اعمال میدان، گلوکوکورتیکوئیدها دفع می

T4 به T3  شوند و بنابراین نظم سطح این دو هورمون را می

دهی نیز فاکتور مؤثر زنند. البته عامل مدت زمان تابشبهم می

. ]28[گذارد دیگری است که بر سطح هورمون ها اثر می

های میکروسکپیک و هیستولوژیک بافت تیروئید نشان بررسی

های مغناطیسی تغییراتی در دهد، در اثر اعمال میدانمی

شود و دیواره های تیروئید حاصل میساختار بافت و سلول

ها تحریک و در برخی مواقع دیواره برخی گسیخته فولیکول

 .]21[شود می

هرچند نتایج حاصل از این مطالعه تأثیر معناداری بر سطح  

قندخون را نشان نداد اما دیگر مطالعات انجام شده در رابطه با 
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-های مغناطیسی بر میزان قندخون و گلوکز نشان میاثر میدان

های بتا در دهند، احتماالً این امواج تغییراتی را در ساختار سلول

یزان سنتز و ترشح انسولین و کنند و مپانکراس ایجاد می

دهد و این امواج جذب گلوکز در هیپوگلیسمیا را افزایش می

سازی عبور گلوکز از دیواره سلولی اثر بافت را از طریق آسان

های وابسته به گذارد و احتماالً بر فعالیت انسولین در بافتمی

ز انسولین تأثیرگذار است؛ بنابراین این امواج نه تنها جذب گلوک

کند بلکه باعث افزایش در اثر افزایش ترشح انسولین را زیاد می

های های ورود به سلولهای انسولین و سیگنالترشح گیرنده

 .]37[شود هدف هم می

 

 گیرینتیجه
دهد عوامل نتایج حاصل از همه این مطالعات نشان می

زیادی بر نتایج حاصل از این تحقیقات تأثیرگذار است، عالوه بر 

های فیزیکی آن از جمله فرکانس، نوع میدان بکار رفته و ویژگی

دهی، عواملی شدت، مدت زمان تابش، زمان بررسی بعد از تابش

از قبیل نوع نمونه مورد آزمون نیز و فیژیولوژی بدن موجود 

ایی که مطالعات مورد بررسی هم در نتایج مؤثر بوده به گونه

ج متفاوتی به همراه داشته های مختلف نتایانجام شده بر گونه

است؛ بنابراین لزوم انجام مطالعات گسترده و با شرایط 

بندی دقیق در این زمینه استانداردتر برای رسیدن به جمع

 رسد.ضروری به نظر می

های دقیق تر در رابطه با اثرات با توجه به لزوم بررسی

 میدان های مغناطیسی بر بدن انسان و اینکه مطالعات در این

زمینه بیشتر به صورت سلولی و حیوانی بوده است، پیشنهاد 

گردد، تحقیقات گسترده و طوالنی مدت بر اثرات ناشی از می

های انسانی که به صورت شغلی میدان های مغناطیسی بر گروه

 در معرض سطح باالتری از این امواج قرار دارند، صورت گیرد. 
 

 تشکر و قدردانی
می دانشگاه علوم پزشکی همدان و با تشکر از گروه بیوشی

های تحت نظارت این گروه که امکان استفاده از آزمایشگاه

های مورد گیری از حیوانات و بررسیامکانات الزم جهت نمونه

نیاز در این زمینه را فراهم نمودند. با سپاس فراوان از آزمایشگاه 

نگهداری حیوانات دانشگاه علوم پزشکی همدان و سرکار خانم 

ها طاهری که نهایت همکاری را در تهیه حیوانات و نگهداری آن

 مبذول فرمودند.

 

 تضاد منافع
گونه تضاد منافعی نداشته این مطالعه برای نویسنده هیچ

 است.
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