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  بر بافت مزانشیم جنینی تابش الکترومغناطیسثیر أت
  

    1علی انیسیان
  چکیده

  با افزایش استفاده همگانی از تکنولوژی مدرن در برخی از صنایع و لوازم ارتباطی و : زمینه و هدف
حاصل از انتقال برق فشار قوی، امواج راداری، بی سیم ها و غیره، موضوع الکترومغناطیسی میدان های 

. سی اثرات ناشی از تابشهای الکترومغناطیسی به صورت یک مسئله جدید، اهمیت فراوانی یافته استبرر
 مطالعه ،این نوع انرژی بر بافت های زنده بدن در دست استثیرات أتاز آنجا که اطالعات کمی در مورد 

  . نجام گردیده استحاضر به منظور مشخص کردن اثرات این نوع انرژی بر بافتهای تمایز نیافته جنینی ا
بافت .  تایی مورد و شاهد استفاده گردید15دو گروه  در  جنین موش30 در این آزمایش از :روش تحقیق

دستگاه تولید کننده امواج الکترومغناطیسی .  جنینها برای آزمایش انتخاب گردید حفره دهانیمزانشیمی
وات ایجاد می نمود که گروه آزمایش تحت  493 مگا هرتز و قدرت 27مورد استفاده، میدانی با فرکانس 

 در  معرض تابش الکترومغناطیسی هادر گروه مورد آزمایش بافت مزانشیمی جنین موش. اثر آن قرار داشت
  . ساعت در محیط کشت نوترینت آگار کشت داده شد24 دقیقه قرار گرفت و سپس به مدت 20 به مدت
یی از تبدیل بافت مزانشیمی به بافت غضروفی و ازدست  نشانه های مورد مطالعه،در بافتها :یافته ها

 فاقد بافت غضروفی بوده و ، موارد شاهد، با آن در مقایسه. مشاهده می شدرفتن بافت پوششی روی آن
  .بافت پوششی روی آنها سالم باقی مانده بود

وانند بدون وجود  این مطالعه نشان داد، میدانهای الکترومغناطیسی با فرکانس زیاد می ت:نتیجه گیری
بنابر این . محرکهای دیگر محیطی، از قبیل گرما باعث ایجاد متاپالزی در بافت مزانشیم جنینی گردند

توصیه میگردد که خانمهای باردار از قرار گرفتن در معرض این میدانهای الکترومغناطیسی خودداری 
  .نمایند
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  مقدمه
تاباندن امواج الکترومغناطیسی به بافت زنده برای کمک 

 به کار Ginsberg توسط 1934ا در سال به درمان ابتد
زیرا در آن زمان از این تکنیک برای سرعت . گرفته شد

بخشیدن به التیام زخمها، سوختگیها، آرتریت، و کاهش 
در . م پس از جراحی دهان مورد استفاده واقع می گشتئعال

ی مبنی بر اثرات مثبت این یاهزمان های اخیر نیز گزارش
خته شدن سرخرگ ها و در نتیجه پدیده در تسریع در سا

با این حال امروزه با  ).1( التیام زخم ها در دست است
افزایش استفاده همگانی از تکنولوژی مدرن در برخی از 

مسئله مواجهه ) 3,2(صنایع الکتریکی و لوازم ارتباطی و غیره 
با تابشهای ناشی از میدانهای الکترومغناطیسی بصورت یک 

 مع بشری اهمیت فراوانی یافته استمسئله جدید، در جوا
مردم در جوامع صنعتی در فضایی آکنده از میدانهای  ).5,4(

تراکم، . الکترومغناطیسی طبیعی و مصنوعی زندگی می کنند
 گوناگونی و انتشار جغرافیایی مواجهه با میادین

الکترومغناطیسی از اواسط قرن بیستم در بین افراد جوامع 
خطوط انتقال . ی افزایش یافته استانسانی به طور چشمگیر

از مصادیق  برق فشار قوی، امواج راداری، بی سیم ها و غیره،
بررسی ها نشان داده اند ). 6( مواجهه با این پدیده می باشد

که مواجهه با میادین الکترومغناطیسی تا حدی که منجر به 
باال رفتن دما در بافت شود، می تواند به عنوان یک عامل 

همین طور گزارش شده که ). 7( زا محسوب گرددسرطان 
الکترومغناطیسی مواجهه کوتاه مدت موش آبستن با میدان 

باعث ایجاد اثرات تراتوژنیک در جنین در حال تکامل شده 
بر اساس آزمایشی بر روی بی مهرگان، مواجهه با ). 8( است

باعث کاهش باروری در آنها شده الکترومغناطیسی میدان 
  نشان داده شد که میدان  ر مطالعه ای دیگر،د). 9(است

  شده است DNAباعث تخریب ساختمان الکترومغناطیسی 
). 10( گرچه در این خصوص هنوز اختالف نظر وجود دارد

قرار دادن جنین تخم مرغ های در حال گذراندن دوره 
 دقیقه با 3انکوباسیون در مجاورت یک تلفن موبایل که هر 

  ، باعث مرگ و میر جنین ها در آن تماس گرفته می شد
گزارشی  ).11(  انکوباسیون گردیده است12 تا 9روزهای 

دیگر حاکی از آن است که میدان مغناطیسی باعث اختالل 

از آنجا که اطالعات  ).12( دمی شوها  در روند اتصال گامت
ثیرات این نوع انرژی بر بافتهای جنینی در أکمی در مورد ت

  که باعث اختالالتی در آن  تحال تکامل در دست اس
می شود، مطالعه حاضر  به منظور مشخص کردن اثرات این 
نوع انرژی بر بافت های تمایز نیافته جنینی انجام گردیده 

  .است
  

  روش تحقیق
 که D101 مدل Diapulseدر این آزمایش از دستگاه 

 مگا هرتز 27با فرکانس الکترومغناطیسی ایجاد کننده امواج 
.  وات بود، استفاده گردید975 تا 280روجی با قدرت خ

 تایی مورد و 15دو گروه  در  جنین موش30همچنین از 
بافت های مزانشیمی از حفره دهانی .  شاهد استفاده گردید

 روزه جدا و در 14جنین های موش ) سطح دهانی گونه(
شیشه ساعت های مختلف حاوی سرم اسب قرار داده شد 

 درجه سانتی 37یقه در دمای  دق20سپس به مدت ). 13(
   وات در معرض تابش امواج 493گراد و توان 
). 14( مگا هرتز قرار گرفتند 27با فرکانس الکترومغناطیسی 

در مورد بافتهای شاهد نیز همین روند به اجرا درآمد با این 
در طول آزمایش هم . تفاوت که فقط مورد تابش قرار نگرفتند

 در نمونه شاهد، دمای نهایی در نمونه مورد آزمایش و هم
 درجه سانتی گراد 37سرمی که بافتها در آن قرار داشتند 

پس از انجام تابش، نمونه ها بر روی . ثابت نگه داشته شد
  میکرومتر و ضخامت  45/0فیلتری با روزنه هایی به قطر 

 میکرومتر قرار داده سپس این فیلترها، روی محیط 5±25
  این محیط کشت حاوی.  شدندکشت نوترینت آگار گذاشته

   درصد سرم گوساله، 10 درصد گلوتامین، 1 درصد آگار، 1
   میکرولیتر در میلی لیتر 5 درصد عصاره جنین مرغ، 6

  سپس بافت ها به مدت . پنی سیلین و استرپتومایسین بود
دی اکسید % 5 درجه سانتی گراد و 37 ساعت در دمای 24

 کشت، نمونه ها در پس از طی دوره. کربن انکوبه شدند
   درجه 4 در صد بافر شده و دمای 5/2گلوتارآلدئید 

 ساعت قرار گرفتند تا تثبیت اولیه 2سانتی گراد به مدت 
 درصد به 7سپس بوسیله محلول بافر سوکروز . انجام شود

بعد از آن بوسیله ). 15( ساعت شسته شدند 12 مدت
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ی اتاق  ساعت در دما2 درصد به مدت 2اسمیوم تتراکساید 
  بافت ها با غلظتهای مختلف اتانول و با .  تثبیت شدنداًٌمجدد

 درصد تا الکل مطلق 30درجه های خلوص افزایشی از 
  با نسبتهای (Impregnation)آبگیری شده و پس از آکندگی 

  EPON812 درصد مخلوط رزین با الکل توسط 75 و 50 ،25
 2 تا 1 برشگیری از قالبها به ضخامت. قالب گیری شدند

 مدل Sorvall porter blumمیکرون و بوسیله اولترا میکروتوم 
 MT2Bسپس بوسیله .  با تیغ شیشه ای صورت پذیرفت

  . درصد رنگ آمیزی گردیدند1/0تولوئیدن بلو 
  
  

  یافته ها
  نمونه های شاهد دارای بافت پوششی یکپارچه بر روی 

 از مزانشیم نمونه های شاهد. سطح بافت مزانشیم بودند
سلولهای دوکی شکل و چند وجهی مزانشیمی تشکیل شده 

. فضاهای خارج سلولی در این بافت کامالٌ مشهود بودند. بود
در حالی که در نمونه های مورد آزمایش  بافت پوششی از 
بین رفته و سلولهای مزانشیمی زیر آن به شدت به هم 
 فشرده شده و تعداد زیادی سلولهای مزانشیمی نکروتیک که

تیره رنگ شده بودند و فضای خارج سلولی بسیار کمی 
در تمام نمونه های مورد . داشتند، مشاهده می شدند

آزمایش، در بافت مزانشیمی،  بافت غضروفی مشاهده می شد 
. که بوسیله الیه ای از سلولهای سنگفرشی احاطه شده بودند

کندروسیتها حاوی سیتوپالسمی کف آلود بودند که توسط 
الکوناها در هیچ . مینه ای بی شکل احاطه شده بودندماده ز

  ). 1تصویر (ودند قسمتی از غضروف قابل مشاهده نب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در . آن بدون تغییر باقی مانده اند) ب(و بافت مزانشیم ) الف(بافت پوششی .  تصویر سمت راست نمونه شاهد را نشان می دهد: 1تصویر 
و سلولهای بافت مزانشیم آن متراکم تر ) الف(ه مورد آزمایش مشاهده می شود که در آن بافت پوششی ازبین رفته تصویر سمت چپ نمون

  100× رنگ آمیزی تولوئیدن بلو، بزرگنمایی ). ج(می شود  و بافت غضروفی بطور مشخص در آن دیده) ب(شده 
 

  بحث 
  این بررسی به منظور ارزیابی اثرات بالقوه تابشهای 

. یونی با فرکانس زیاد در طول دوره جنینی انجام گرفتغیر 
که در نتیجه آن، بافتهای تمایز نیافته جنینی به راحتی 

متاپالزی . توسط تحریکات محیطی تغییر شکل دادند
مزانشیمی که در این مطالعه به وقوع پیوست، نمونه ای از 

  این تغییرات بوده است که بوسیله تحریک سلولهای بنیادی 

  
شاید علت مرگ و میر در .جود در مزانشیم اتفاق می افتدمو

جنین تخم مرغ های انکوبه شده و نیز ایجاد اثرات تراتوژنیک 
همچنین ) 8،11( در جنین موش، همین تغییرات بوده باشد

سلولهای   (Transformation)گزارشاتی در خصوص تبدیل 
، و )17(، آدیپوسیت )16(مزانشیمی به استئو بالست 

در مطالعات گذشته، نقش . در دست است) 18(تیوسیت هیس
ویژه ای برای افزایش دما در محیط، جهت القای سرطان و 
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 ژن ها به صورت نا به  باشد که منجر به بیانDNAساختار 
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) 21(کم انرژی می توانند ترمیم استخوان را تحریک کنند 
  .که شاید به علت افزایش  جریان کلسیم داخل بافتی باشد

  
  نتیجه گیری

این مطالعه نشان داد، میدانهای الکترومغناطیسی با 
د بدون وجود محرکهای دیگر محیطی، از فرکانس زیاد می توانن

. قبیل گرما باعث ایجاد متاپالزی در بافت مزانشیم جنینی گردند
بنابر این توصیه میگردد که خانمهای باردار از قرار گرفتن در 

  .معرض این میدانهای الکترومغناطیسی خودداری نمایند
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  .وسیله از معاونت پژوهشی آن دانشگاه، تشکر و قدردانی می شود
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Electromagnetic radiation effects on embryonic 
mesenchymal tissue 

 
A. Anissian1  

Abstract 
 

Background and Aims: With increasing use of modern technology in some industries and 
communicating instruments and also electromagnetic field (EMF) due to transmission of high power 
electricity, radar beam, wireless instruments etc. study of electromagnetic radiation effects become a 
new subject these days. Since there is not much information regarding the effects of this kind of 
energy on live body tissues, present study was performed to determine these effects. 
 

Materials and Methods: In this study, 30 mice embryo were used and divided into two groups (case 
and control) of 15 each. Oral cavity tissues were selected for the examination. An electromagnetic 
producer machine which produced a field with frequency of 27 MHz and power output 493 watts. In 
the case group, mesenchymal tissues were affected by EMF for 20 mins. then were cultured on 
nutrient agar for 24 hrs.  
 

Results: In the case group, the mesenchymal compartments contain cartilage tissue and lost their 
epithelium in compare with those control which had no cartilage tissue and integrated epithelium.  
 

Conclusion: The study showed that high frequency EMF without other environmental stimulation 
such as warmth can produce metaplasia in embryonic mesenchymal tissues. Thus, avoiding from 
exposition to EMF for pregnant women is recommended. 
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