
 

 
 

 

 مقاله پژوهشی         http://rjms.iums.ac.ir      1395، تیر 145شماره  ،23دوره   پزشکی رازی علوم مجله   

 1389بهار  1،شماره  ،7دوره 

--
 مقدمه

 که است فیزیک علم از ایشاخه الکترومغناطیس
عه به  و مغناطیسیییی و الکتریکی هایپدیده مطال

باط  ۴ از یکی طرفی از. پردازدمی باهم دو این ارت
یادی نیروی عت بن ناطیس. اسییییت طبی  الکترومغ
شتر گر توصیف ست یهایپدیده بی ( انشگر جزبه) ا
تفییا  روزمره زنییدگی در کییه  نیروی. افتییدمی ا

 تجلی دو هر در کییه اسییییت الکترومغنییاطیس
یدان یدان و الکتریکی هایم ناطیسیییی هایم  مغ

 از مختلف اما سیییاده هایجنبه دو هر وجود دارد و
 ریکدیگ به ذاتاً روازاین و هسیییتند الکترومغناطیس

ند نابراین،؛ مربوط یدان تغییر ب یدت الکتریکی، م  ول
 میییدان تغییر برعکس و مغنییاطیسیییی میییدان

سی،  اثر ینا .کندمی الکتریکی میدان تولید مغناطی
 و شییودمیشییناخته  الکترومغناطیسییی القاء نام به

 موتورهای الکتریکی، ژنراتورهای برای عمل اسییا 
 کیالکتری هایمیدان. است ترانسفورماتورها و القایی
 هسیییتند، معمول الکتریکی هایپدیده چند معلول
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 یهاموش در اضطراب بر نییپا یهافرکانس با سیالکترومغناط امواج اثر یبررس

 نر یسور

 چکیده

ده گزارش گردی اض   طرا  کاهشای پایین جهت مطالعه بر ههای الکترومغناطیس در فرکانسمبنی بر اس   تهاده از میدان مطالعات متعددی :هدف و زمینه

 ار گرفت.در دستور کار قر در موش سوری هیستامینهای پایین با استهاده از های الکترومغناطیس در فرکانسهدف ارزیابی اثرات میدان مطالعه حاضر با است

گرم/کیلوگرم در پنج میلی هیس  تامین با دوز و  ش  دندتایی تقس  ی   8دس  ته 4گرم به  30رأس موش س  وری از نداد آلبینو با میانگین وزنی  32: روش ک ر

میکرو تس   در فرکانس  250در دس تگاه مولد میدان مغناطیس ی در ش دت ثابت  دقیقه 10گروه قبل از دریافت دارو به مدت  3 تجویز گردید. ا هنآ  پریتوان
 بررسی و  با گروه کنترل مقایسه گردید.  تحت آزمایش های سوریرفتار اضطرابی در موش دقیقه 5بعد ازو هرتز قرار گرفتند 75و  50و25های، 

شان داد :ه ی فته سی در فرکانس  آنالیز آماری ن سبب  75میدان مغناطی شودهرتز  صلیبی می   OAT (Open Arm مدت اقامت در بازوهای باز ماز 

Times)  دار افزایش یابدطور معنیدقیقه به 5در (001/0 p< .)دارهرتز س   بب افزایش معنی 75و 50فرکانس  در ها مغناطیس   یهمچنین میدان OAE 
Entries Open Arm)به بازوهای بازگردید یابد ( یعنی تعداد ورود (05/0 p<.) 

 می باشد.مؤثر  دهد میدان الکترومغناطیس در کاهش اضطرا  القاء شده با هیستامینها نشان مییافته :گیرینتیجه

  اضطرا ،(T-Maze) صلیبی ماز، سوری موش الکترومغناطیس، : میدانه کلیدواژه
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 28/1/95  تاریخ پذیرش:    21/9/94  تاریخ دریافت: 
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ند تانسییییل مان ند) الکتریکی پ تاژ مان  و( باتری ول
یان ند) الکتریکی جر یان مان یدان(. بر  جر  هایم

ناطیسیییی ناطیس با مربوط نیروی معلول مغ  مغ
 لتباد طریق از الکترومغناطیسییی نیروی. هسییتند
جازی صیییور به هافوتون نام به ذراتی مل م  ع
 .کنندمی

 توسیییعه به منجر الکترومغناطیس نظری مفاهیم
 سییال در اینشییتین آلبر  توسیی  خاص نسییبیت
 .است شده ۱۹۰۵
 از وسییییعی گسیییتره الکترومغنییاطیس، طیف
 در. گیردبرمی در را هییافرکییانس و هییاموجطول

 یک که اسیییت گسیییترده قدرآن گسیییتره حقیقت
 .است الزم هاآن بررسی برای لگاریتمی مقیا 
 کنیممی زندگی هاانرژی و امواج از دنیایی در ما
لب و اخبار در هر روز و طا  مضیییرا  از تحقیقی م
نه رادیو، تلویزیون، همراه، تلفن نظیر هاآن یا ... و را
صرف همراه، تلفن و شنویممی  .ستهاآن ترینپرم
 سیییروکار میدانی کوتاه فرکانس با پروژه این در ما

 اثبا  به را هاآن منافع و فواید هابررسییی که داریم
 رمض و مؤثر اثرا  درباره اخیر هاییافته .اندرسانده
 ظرن به ضیید و نقی  بسیییار الکترومغناطیس امواج
 که دهندمی نشیییان مطالعا  از تعدادی. رسیییدمی

، پایین یهافرکانسدر  الکترومغناطیس هایمیدان
 جسییمی و روانی سییتمت بر چندانی سییوء اثرا 

 درمانی جنبه موارد این در ندارند و زنده موجودا 
یدا ند )کرده پ  مولکولی و سیییلولی تغییرا  (.۱-۴ا
قایی  تابش، مد  طول به امواج این هایتابش ال
پذیری میزان فت در آن نفوذ ید و هابا ما تول  گر

 و شییید  به نیز خود عوامل این که دارد بسیییتگی
 اب نیز سییلول پاسیی . اسییت وابسییته امواج فرکانس
 موج شیییکییل نظیر امواج هییایویژگی بییه توجییه

 تأثیرا  تغییرا ، میزان ،(مربع یا سیییینوسیییی)
 تابش معرض در که هاییسیییلول نوع و بیولوژیکی

 است. متفاو  ،گیرندمی قرار

در دهه گذشیییته مطالعه زیادی در رابطه با اثر 
های الکترومغناطیسییی بر سیییسییتم عصییبی میدان

کاربرد  .انسیییان و حیوانا  صیییور  گرفته اسیییت
ستگاه سی روزافزون د های مولد امواج الکترومغناطی

باعث نگرانی ندگی روزمره  یاری در در ز های بسییی
ارتباط با اثرا  این امواج بر سییتمت انسییان شییده 

یدان .(۵اسییییت ) ناطیسیییی هایم با  الکترومغ
 ELFEF (Extremely lowکم  بسیار هایفرکانس

- Frequency Electromagnetic Fields) ،همان 

یدان جادشیییده م یک نیروی خطوط از ای  به نزد

شیسیم یا سکونت هایمحل  و خانگی بر  هایک
 بر مبنی هاییاسییت. گزار  پزشییکی ابزارهای یا

 ازجمله ELFE از ناشییی مختلف بیولوژیکی اثرا 

 رفتاری و آسییییب مغز، ایجاد فعالیت با تداخل

 تغییر فعالیت ،حرکتی فعالیت شیییناختی، تغییر

ستم  Dمتیل  Nهای گیرنده فعالیت تغییر درد، سی
سپارتیک سید آ  در کلسیم دهیپیام و (NMDA) ا

بان ضییر تعداد بر شییبانه امواج اثر نیز هیپوکمپ و
شان  (.6وجود دارد ) خوابقلب و  شواهد موجود ن
سته بهمی نوع موج  شد  فرکانس،دهد که امواج ب

شدن، اثرا  مختلف بیولوژیکی ایجاد و مد  مواجه
ندمی قا  تاکنون(. 8و  7) کن عددی تحقی  در مت

 روی بر الکترومغناطیسیییی اثرا  امواج با ارتباط

 .شده است انجام عصبی سیستم
ای همطالعا  گذشته یک نوع رابطه را بین میدان

سیار کم و برخیالکترومغناطیسی با فرکانس  های ب
. کندهای روانی انسان و حیوان پیشنهاد میاز جنبه
ست که تما  مزمن با افتهبرخی ی ها حاکی از آن ا

ضطرابچنین میدان سی اثرا  ا آوری های مغناطی
تابش در مو  مد   به طول  که این اثر  ها دارد 
نه یک (. 6) دارد بسیییتگی روزا گاه فیزیولوژ ید از د

ای در های پیچیدهاضیییطراب و اسیییتر  واکنش
بال آبشیییاری از  به دن که  ند  گانیسیییم هسیییت ار

های بیوپیش مد بهشییییمی و درونآ له ریز  وسیییی
 اسییترسییورها به دنبال رفتارهای کوتاه و بلندمد 

 (.۹شود )شروع می
مطالعا  فراوانی در رابطه با نقش الکترومغناطیس 
بر فعالیت آنزیم کولین اسیییتراز صیییور  گرفته و 
سمایی در اثر  ستراز پت شده، آنزیم کولین ا معلوم 

 نزیم کولینیابد، ولی آدرصد افزایش می 2۵میدان، 
ست که این  شته ا ستراز مغزی کاهش ناچیزی دا ا
قضایا با اهمیت الکترومغناطیس در روند تعدادی از 
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های عصییبی در ارتباط با اسییتیل کولین و بیماری
(. ۱۰باشیید )کولین اسییتراز مًتً پارکینسییون می

تاکنون در داخل کشیییور مطالعه جامعی در مورد 
ی انسیییان غیرمسیییتقیم بر رو اثرا  مسیییتقیم و

خطر بودن این امواج کامتً نشیییده و چون بیانجام
با  نشییییده ازنظر اختقی نمی توان افراد را در اث

مطالعه در محی  آزمایشگاهی  و داد معرض آن قرار
صور  می ساختار بر روی مو   گیرد که از لحاظ 

 جینتا و دارند مغزی شییباهت زیادی به مغز انسییان
 باشد.میانسان  به تعمیمقابل حاصله

   

 روش کار
تایی دیگر از حیوانا  هیستامین با دوز  8گروه  ۴

تجویز گردید لذا  یتوانگرم/کیلوگرم در پرپنج میلی
دقیقه در  ۱۰مد   گروه قبل از دریافت دارو به 3

دسییتگاه مولد میدان مغناطیسییی در شیید  ثابت 
کانس 2۵۰  7۵و  ۵۰،2۵های میکرو تسیییت در فر

ندهرتز قرار می عد از  گیر قه از  ۵سیییپس ب دقی
(EPM) Elevated Plus Maze بییه  مییاز )مییدل

های سوری مو  در اضطرابی مرتفع( رفتار ایعتوه

 ،(EPM) متغیرهای دقیقه ۵ مد  به اسیییتفاده و
باز و مد  اقامت در  بازوهای به ورود تعداد یعنی

 .بازوهای باز برای چهار گروه ارزیابی و ثبت گردید
ضطراب آزمون ستفاده با حیوان حرکتی فعالیت ا  ا

 قرار موردبررسییی مانیتورینگ سیییسییتم یک از

گروه کنترل مقایسییه گردید و این رفتار با  گیردمی
هد و  گروه 2این آزمون برای  (.۱۴و  ۱3) شییییا

فت یا ندهدر با   آوراضیییطرابداروی  کن )جهت اث
 اضطراب( ا نیز استفاده شد.

یدان  2،3،۴ هایگروهبرای  ۱جدول  که در م
در  که ۱مغناطیسییی مسییتقر شییده و برای گروه 
ته ته و فق  دارو گرف یدان قرار نگرف یلم ند، تکم  ا

 گردید.
 شرح دستگاه مولد امواج الکترومغناطیس:

سیستم میدان مغناطیسی پالسی نورا مدل     
NI931a 

سی و اعمال  شکل موج پال ستم با ایجاد  سی این 
های هلم هولتز، در فضییای بین پیچجریان به سیییم

سیم سی یکدو   نواخت درپیچ ایجاد میدان مغناطی
نماید. مشخصا  این پیچ میراستای محور دو سیم

 (EPMمربوط به )آزمون  -1 جدول

 شماره موش 1 2 3 4 5 6 7 8 وضعیت اضطرا 

          تعداد ورود حیوان به بازوهای باز
          مدت اقامت در بازوهای باز

 

 

 الکترومگنت دستگاه از یینما -1 شکل

خروجی -6 ،دهنده دامنه پالس برحس  ب ولتنش  ان -5 ،ولوم تنظی  دامنه پالس -4 ،تنظی  عرض پالس ولوم -3 ،ولوم تنظی  فرکانس -2 ،کلید روش  ن و خاموش-1

 فیش ورودی برق -9 ،آمپر( 10) فیوز -8، اتصال زمین -7، (هاچیپ ی)جهت اتصال توسط کابل ارتباطی به س
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 باشد:سیستم به ترتیب زیر می
حدوده  • پالس در م کانس  الی  ۱۰تغییرا  فر
حدوده هرتز.  2۰۰ پالس در م  ۱تغییرا  عرض 
 .هیثانیلیم ۵/2الی 
تغییرا  دامنه پالس در محدوده صیییفر الی  •
دارای  ۱این سیییسییتم مطابق شییکل ولت  3۰۰
 باشد:زیر میاجزاء 
 دستگاه مولد جریان -۱

 های هلم هولتزپیچسیم -2

 کابل ارتباطی -3

 کابل اتصال دستگاه مولد جریان به بر  -۴
عروف  م مون  حلییه اول کییار آز مر  EPMدر 

(Elevated Plus Maze)  گروه 2برای (A )( وB )
عدی برای  له ب با  هایگروهو در مرح نه  گا هار چ
صیییور  گرفت  (T-Maze)دسیییتگاه ماز صیییلیبی 

 2و دقیقه است  ۵(. مد  این آزمون ۴و  3اشکال )
 :نمایدمیبررسی  پارامتر را
عداد -۱ های به ورود ت  Open Armباز  بازو

Entries (OAE) 
درصییید زمان گذرانده شیییده در بازوهای باز  -2

 OAT= Open Arm Times%دستگاه 

مامی  عداد هاگروهدر ت های به ورود ت باز  بازو
(OAE )( باز های  بازو مت در  قا مد  ا  (OATو 

. کل زمان در نظر گردیدمیدرصد تعیین  برحسب
باز  بازوی  به  ته شیییده برای ورود حیوان   ۵گرف

 دقیقه 2اگر حیوان در مجموع  و لذادقیقه اسییت 
عدد باز وارد گردد  بازوی  و اگر حیوان  %۴۰ به 

قه از  3 دیگر باز وارد  ۵دقی حل  قه را در م دقی
 .گرددمیبرایش لحاظ  %6۰شود، عدد 

دسیییتگاه )مد  زمان  :رابطه درصییید ورود از
شده سب دقیقه در راهروهای باز/ گذرانده  ( ۵برح

X ۱۰۰ شده است. محاسبه 
اه دستگ رابطه:زمان ورود حیوان کوتاه بود  وقتی

برحسیییب ثانیه در  )مد  زمان گذرانده شیییده
 X ۱۰۰( 3راهروهای باز/
( OATو ) (OAE)پارامتر  2 دارمعنیافزایش 

 
 حیوان در میدان مغناطیسی -2شکل 

 
 نیستامیه زیتجو از قبل( T-Maze) یبیصل ماز در مستقر وانیح -3شکل 
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 .کاهش اضطراب است دهندهنشان
( گروه کنترل یا Aگروه ) برای EPMابتدا آزمون 
هیسییتامین  کنندهدریافت( گروه Bشییاهد و گروه )

هیسیییتامین انجام  آوراضیییطراباثبا  اثرا   جهت
 گرفت.

در مرحله بعد سه گروه از حیوانا  قبل از دریافت 
تامین( برای دارو ) یب در  ۱۰هیسییی به ترت قه  دقی

ی هافرکانسمیدان الکترومغناطیس با شد  ثابت و 
و یک گروه در میدان  هرتز قرارگرفته 7۵و  ۵۰، 2۵

ند. هار گروه نیز آزمون  در مورد قرار نگرفت این چ
جام و EPMمعروف  جداول تنظیمی  ان تایج در  ن

صلیبی ) وارد گردید. ستفاده ماز  ستگاه مورد ا  Tد
 .باشدمیبسته  شکل( بود که دارای بازوهای باز و

 
 هایافته

 Graf Padاز آنالیز آماری  هایافتهبرای بررسیییی 
 و T-test و ANOVA هایتسیییت دربرگیرندهکه 

 ۵تزریق  اسیییت، اسیییتفاده گردید. هاآزمونسیییایر 
به ازاء هر کیلوگرم حیوان  گرممیلی تامین  هیسییی

 سبب اضطراب در حیوان گردید.
و  A) گروه 2 یبرا T در آزمون p value یزانم 
B چهارگانه در جداول  هایگروه( و همچنین برای
ظه  3و  2 یدان OAE)در مورد  :گرددمیمتح ( م

هرتز  ۵۰و  7۵ی هییافرکییانسمغنییاطیسیییی در 
هرتز  7۵داشییت که فرکانس  دارمعنی هایپاسیی 

( فق  از فرکانس OAT)در مورد . بسییییار مؤثر بود
 هرتز پاس  مطلوب به دست آمد. 7۵
 

 گیرینتیجه بحث و

این مطالعه نشییان داد که میدان الکترومغناطیس 

 
 (می گیرد قرار بسته یبازو در ادیز زمان مدت در وانیح) نیستامیه افتیدر از بعد یبیصل ماز دستگاه در وانیح -4شکل 

 

  یبیصل ماز در باز یبازوها به( OAE) ورود تعداد درصد به مربوط یآمار جینتا -1جدول 
p value ( گروه هیستامین گرفتهB( نسبت به گروه شاهد )A) EPM 

0.0002                      P< 0.001 value Pباز بازوهای به ورود تعداد برای (OAE) 

0.0006                        P< 0.001 Value Pمدت اقامت در بازوهای باز  برای(OAT) 

 

 یبیصل ماز در باز یبازوها به( OAT) ورود زمان مدت درصد به مربوط یآمار جینتا -2جدول 

His & emf75+His) His & emf50+His) (His & emf25 +His) EPM 
0.0043   p< 0.01  ** 0.0481    p< 0.05  * 0.379 p value به ورود تعداد برای 

 (OAE)  باز  بازوهای

0.0003    p< 0.0001 
*** 

0.06 0.184 value مدت اقامت در  برای
 (OAT)بازوهای باز 
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 در دارمعنی کییاهشبییا فرکییانس پییایین موجییب 
های در مو  با هیسییتامین اضییطراب القاء شییده

را  %OATهرتز  7۵شوند. فرکانس آزمایشگاهی می
کانسدر  OAEو  افزایش داد به  7۵و  ۵۰ی هافر

حالت عادی نزدیک شیید. هیسییتامین یک میانجی 
صبی در سیاری از  ع صبی  عملکردهایب ستم ع سی
له یداری،  ازجم خه خواب وب ها، کنترلچر  اشیییت

حافظه، یادگیری، رفتارهای تهاجمی، احسییاسییی و 
یک باشییییدمیغیره  مال از طریق تحر  و این اع
نده که در  H3 هایگیر یاتور  مد  هایبخشاین 
عصیبی مرکزی قرار دارد، صیور   سیسیتم مختلف
و به موجب آن اسیییتیل کولین، آدرنالین،  گیردمی

نالین ها آزاد  نورآدر عدادی از نوروترانسیییمیتر و ت
این مدیاتور از طریق  آوراضییطرابثرا  ا شییوندمی

 کولیکولیس پایینی و هسیییته دور قناتی آکومبنس
ستم  سی صاب مرکزیدر  ستاع شخص گردیده ا ؛ م

 هایواسییطه ترینمهمبنابراین هیسییتامین یکی از 
که از  مغز در  هاینورونعصیییبی مغزی اسییییت 

یک عملکرد آن هایبخش  مختلف آزاد شیییده و 
. هیسییتامین با توجه به باشییدمیایجاد اضییطراب 

 مغزی –از سد خونی  تواندنمیساختار  به خوبی 
(Blood Brain Barrier-BBB نمییاییید و بور  ع  )

 هااستر ) غیرمستقیمممکن است اثر اضطرابی را 
 (.۱۱) ایجاد نماید (التهاب و فرآیندهای

ست  شته و  هایسلاین ماده در ما بدن وجود دا
 دیگر سیییبب هایگیرندهو تحریک  با آزاد شیییدن

بد  لب و ک عده و اختتال  در ق آلرژی و زخم م
ضطرابی آن با تزریق شودمی صفا  . اثرا  ا داخل 

سییال  ۵در اوایل قرن اخیر و سییولفا  هیسییتامین
ست سی گردیده ا شان داد که  .قبل برر تجربیا  ن

سبب کاهش   OAEو %OATتزریق نمک این ماده 
 یهافرکانسدر ماز صییلیبی شیید که این کاهش با 

پیایین از مییدان الکترومگنیت افزایش ییافیت. از 
 یهاگیرندهآنجایی که هیسییتامین سییبب تحریک 

H2 ًایجاد  در معده شییده و اولسییر معده را احتماال
، متعاقباً اسیییتر  و اضیییطراب را در پی نمایدمی

یدین  یک پروژه تزریق رانیت هد داشییییت. در  خوا
تاگونیسییییت  ندهآن  %OAT شافزایH2  هایگیر

در ماز صیییلیبی را سیییبب شیییده اسیییت و  OAEو
ناطیس در  یدان الکترومغ هت م یدین در ج رانیت

 (.۱2فرکانس حیلی پایین عمل نموده است )
اخیر مطالعا  خیلی زیادی در مورد  هایسالدر 

ن ی خیلی پاییهافرکانسمیدان الکترومغناطیس با 
در بخش پایه و بالینی انجام شیییده اسیییت. تعداد 

طال یادی از این م بوده و محققین  CNSعا  در ز
می و  تو پزشییییک، آنییا ن لوژی، روا یو یز ف نور 

چون  هاییبیمارینوروسییایکولوژی و... برای درمان 
اضطراب، افسردگی، درد، اعتیاد به مواد اپییوییدی، 

سکته مغزی، آلزایمر و  سون،  سردگیپارکین  ایهاف
به دارو  قاوم  ند. بخشیییی از برداشیییته هاییگامم ا
س  شده ان و بخشی بر حیوانا  انجاممطالعا  در ان

 است.
 یهافرکانسدر مطالعه حاضر میدان مغناطیس با 

بت  7۵و ۵۰ ثا میکرو تسیییت در  2۰۰در شییید  
تامین مؤثر بود،  با هیسییی قاء شیییده  اضیییطراب ال

سمنان  کهدرحالی شکی  شگاه علوم پز محققین دان
میکرو تسیییت  ۱۰۰هرتز و شییید   ۴۰در فرکانس 
 هاییافته (.6) اندنیاوردهست به د دارمعنیپاسخی 

احتماالً تابش مزمن  که آن اسیییتنشیییانگر  هاآن
یا  ۱۰میدان الکترومغناطیسی  یست،  ۱۰۰ی میکروت

هفته مداوم و  ۴هرتز به مد   ۵۰بییییییا فرکانس 
شیییناختی و شیییبه  هایفعالیت یرو یاثر یمتوال
 .ندارد یاضطراب
نشیییان داده اسیییت که تابش یک مطالعه نتایج 

یزان  به  حاضربرابر مطالعه  ۱۰۰مزمن میدان به می
روز سبب افزایش  2۰ساعت و به مد   ۴تا  ۱مد  

 شییودمی صییلیبیدر آزمون ماز  هامو اضییطراب 
 ترقوی هایمیدانبنیییابراین، احتمیییال دارد  (.۱3)

داشته  تریبیشبتواند خواص اضیییطراب زداییییی 
 (.6) باشد

شکی ایران  شگاه علوم پز بلوری و همکاران در دان
 2۰۰هرتز و شد   2۱7کاری مشابه را در فرکانس 
ست انجام داده س  میکرو ت را  دارمعنیاند و عدم پا
پژوهشییی مهندسییی زیسییتی -در فصییلنامه علمی

 (.۱۵و ۱۴) اندنمودهگزار  
پامین و سیییرتونین در  کاهش دو قاالتی  در م
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سیده ضطراب به اثبا  ر شده  ا شان داده  ست و ن ا
ی پایین سیییبب هافرکانسکه الکترومغناطیس در 
مغزی شییده اسییت  هایهسییتهافزایش دوپامین در 

میدان مغناطیسییی  رسییدمی(. لذا، به نظر ۱8-۱6)
سیییبب تعدیل  تواندمیی مناسیییب هافرکانسدر 

 مدیاتورها در رفتار شبه اضطرابی در حیوان بشود.
ای تحت ، پروژهدر دانشییگاه علوم پزشییکی ارتش

 نییاپ خیلی فرکانس با مغناطیسی میدان عنوان اثر
(۵۰HZ )یدان و کانس با هایم یاد در  فر خیلی ز

تار نحوه بر( GHz 3-3۰هرتز )حد گیگا   مو  رف
شده که نتیجه  هایمدل در سوری ضطرابی انجام  ا

حاصیییل از آن مغایر با نتیجه حاصیییله از پژوهش 
جه را گزار   هاآنحاضیییر بوده اسیییت.  این نتی

 مزمن ELF الکترومغناطیسیییی که میدان اندنموده
 EPM مدل در مانند اضطراب رفتارهای ایجاد باعث
 .کند ایجاد فعالیت در تغییری اینکه بدون شیییده

 ELF 50الکترومغناطیسییی ) میدان ختصییه آنکه

Hz) ،سوری مو  روی بر آوراضطراب اثرا  مزمن 
 (.۱۹است ) داشته
مطالعا   اخیر و اواخر قرن بیسییتم هایسییالدر 

طیس در  هییایمیییدانزیییادی بییا  غنییا م ترو ک ل ا
انجام  ی سوری و ر هامو در  ی پایینهافرکانس

ته اسیییت کانس . گرف یدان در فر  برپاییناثرا  م
مطالعه و اثرا  آرام  B–و گابا  A -گابا  هایگیرنده

ست  سیده ا ضطرابی آن به اثبا  ر ضد ا شی و  بخ
 .(2۱و2۰)

کاران Kitaoka Kهمچنین  چنین  تأثیر و هم
یدان  هایهورمون ی را در افزایش ترشییی هایم

. (23و 22) اندنمودهکورتیکوسییتروییدی بررسییی 
تحت  گلوتاما  اسیییپارتا  و NMDA هایگیرنده
پایین قرار  تأثیر کانس  با فر ناطیسیییی  یدان مغ م

(. 2۴) گرددمیگرفته و سیییبب کاهش اضیییطراب 
تا  و پار ما  اسییی تا نده گلو را  NMDA هایگیر

 .گردندمیاضطراب و تشنج را سبب  تحریک
که در مورد این  یدانیکی از مسییییاکلی  از  هام
گیری این اهمیت خاصیییی برخوردار اسیییت اندازه

 هایدسییتگاه، روندها و هارو بر اسییا   هامیدان
ندازه سیییت. شیییناخت نوع و هاآنگیری مختلف ا

ی عملی هارو  یری وگاندازه هایدسییتگاهکارکرد 
 استاندارد برای این امر ضروری است.

یک میییدل اسیییتاندارد بیییرای سیییاخت در واقع 
. در (6) میییییییدان الکترومغناطیسییی وجود ندارد

عا  مختلف از  طال یدان  هایمدلم فاو  م مت
 ی، کییییرو(2) ایاستوانهمدل . استفاده شده است

یدان (2۵) لد م به مو با جع تا   (26)، مجاور   و ا
هر یک مربییییوط بییییه یکییییی از  میدان کهحاوی 

یه الکترومغناطیسی است.  یق و مطالع یز تحقی مراک
برای تولید  هاییپیچسییییماز  هاآنولی در تمامی 

میدان یکنواخت استفاده شده است کیه بیر اسیا  
یواز صور به موردنظرمقدار میدان  یر یم یا س  یی

 .شوندمیمتصل بیا تعیداد دورهای متفاو  به هم 

 ایهمیدانبا عنایت به مطالب فو  ارزیابی علمی 
مغناطیسی و الکتریکی با فرکانس کم دارای اهمیت 
ند. در ایران  بایسیییتی مورد توجه قرار بگیر بوده و 

یادی در مورد  عا  ز طال یدانم شیییغلی و  هایم
که در این  طلبدمیمحیطی انجام نشییده اسییت و 

ستا زیاد ستی  را شتر بای شنایی بی شود. برای آ کار 
لف مخت هایجنبهمطالعا  بیشتری صور  بگیرد و 

آن مورد بررسیییی قرار بگیرد. از جنبییه درمییانی 
تداخل میدان الکترومغناطیس با داروها را  توانمی

(، تداخل میدان با گیاهان 23مورد برسییی قرارداد )
ضطراب مطالعه شده  انددارویی که در افسردگی و ا

خالی از لطف نیسیییت. همچنین برای پی بردن به 
سم میدان الکترومغناطیس در این   هافرکانسمکانی

 اسیییتفاده از دوزهای مناسیییب از مدیاتورها مانند
سرتونین و کاتکول آمین ست ویژهبهها و  ها و آگونی
های گابا و داروهای خانواده بنزودیازپن آنتاگونیست

 اهد گذاشت.یک پروتکول درمانی را پیش رو خو
 

 تقدیر و تشکر
شان در  از معاونت محترم پژوهشی و  همکاران ای

دانشییگاه آزاد اسییتمی واحد پزشییکی تهران که در 
 تقدیر اندداشتهاجرای این پروژه همکاری صمیمانه 

. این مقاله حاصیییل بخشیییی از یک پروژه گرددمی
سی امواج الکترومغناطیس " عنوان: تحقیقاتی با برر

ر د افسییردگی و اضییطراب بر پایین هایفرکانسبا 
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بوده که در مرکز تحقیقاتی  "نرسیییوری  هایمو 
گیاهان دارویی این واحد دانشیییگاهی طی قرارداد 

 شده است. اجرا 23/۴/۹3مصوب  ۱۴282
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Abstract 
Abstract 
Background: Many studies have shown that electromagnetic field (EMFs) decrease anxiety. 

In this study we studied the effect of low frequency electromagnet fields on decreasing the 

induced anxiety by histamine in mice. 

Methods: 32 male albino mice at the weight of 30gr were classified in 4 groups (n=8), and 

were injected histamine (5mg/kg) 3 group of them were exposed to electromagnetic field with 

25, 50, 75HZ & frequency with intense 250µT for 10min before injection. After 5 minutes, 

anxiety signs in the 3 exposed groups were compared with control group. 

 

Results: Analysis showed a significant increase in OAT (open arm times, p<0.001) in 75 HZ 

and OAE (open arm entries) in 50 & 75 HZ (p<.005) as were measured in T-Maze. 

Conclusion: EMEs in low frequency can effect on induced anxiety by histamine 

 

Keywords: T-Maze, mice, electromagnet fields, anxiety 
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