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 های زیستیی تاثیر میدان الکترومغناطیس با فرکانس بسیار پایین بر سیستمهای نحوهمکانیسم

 *پناهیسید پیمان شریعت ,پورعباسعلی رواسی

  مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

  د(ارائه گردی 98-99 اول الاین مقاله در مجموعه سمینارهای تحصیالت تکمیلی بیوفیزیک در نیمس (

 چکیده

بر روی  (ELF_EMF)های بسیار پایینهای الکترومغناطیسی با فرکانساز دهه نود میالدی مطالعاتی در مورد تاثیر میدان مقدمه:

بازجذب کلسیم در  و القای های سرطانیها بر روی آپاپتوز سلولبه تاثیر این میدانتوان ها میهای زیستی انجام شد که از جمله آنسیستم

یی که .از آنجااز طرفی تاثیر میدان مغناطیسی زمین بر جهت یابی پرندگان حین پرواز نیز مطرح شد.اشاره کردهای استئوبالست سلول

 دههای این تاثیر به مبحثی مهم در بیوفیزیک تبدیل شاست، لذا ارائه مکانیسمهای زیستی مشاهده شدهتاثیرات متفاوتی بر روی سیستم

ها ( و مکانیسم جفت شدگی رادیکال ICRهای احتمالی دو مکانیسم رزونانس سیکلوترونی یونی )است تا جایی که از بین مکانیسم

(RPM )شوند،البته که به مکانیسم  ها در نظر گرفته میبه عنوان محتمل ترین مکانیسم ICRهایی وارد است.نقد 

های ارائه شده برای گیری پرندگان است و در ضمن مدلدان مغناطیسی زمین بر روی جهتها نشان دهنده تاثیر میبررسی روش ها: 

بر ELF_EMF تاثیر ی این تاثیر است.تبدیالت حاالت سینگلت و تریپلت در پروتیین کریپتوکروم این پرندگان به خوبی توجیه کننده

 با استفاده از میکروسکوپ فلورسانس انجام شده Fluo-3ب کلسیم روی شار کلسیم از طریق بررسی میزان تغییرات شدت نور بازتابی پرو

 گیری شده است.فلوسایتومتری اندازهبه وسیله های سرطانی ها بر روی آپاپتوز سلولاین میداناست.بررسی میزان تاثیر 

ها بر وجیه کردن تاثیرات این میدانرسد هنوز مکانیسم واحدی برای تبا وجود تمام تالشی که انجام شده است به نظر می بحث و نتیجه:

ها نسبت به مکانیسم ها برای توجیه کردن اثرات این میداناست.البته مکانیسم جفت شدگی رادیکالهای زیستی مطرح نشدهروی سیستم

 باشد.تر میرزونانس سیکلوترونی یونی بسیار کارآمد

های سرطانی به درمطالعات جدید با توجه به تاثیرات مختلفی که مشاهده شده است به خصوص وابستگی آپاپتوز در سلول استنتاج:

های توان از این روش به عنوان درمان انتخابی توموری این اثرات باشد میفرکانس اعمالی، اگر مکانیسمی بتوان ارائه داد که توجیه کننده
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