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چکیده

مقدمه: مطالعه تأثیر میدان های الکتریکی، الکترومغناطیس��ی و میدان های مغناطیسی ایستا بر سلول ها، بافت های 

گیاهان و بویژه بر انسان در محیط های شغلی و آزمایشگاهی اخیرًا به طور قابل مالحظه ای مورد توجه قرار گرفته است. علی 

رغم این مطالعات مکانیسم این اثرات هنوز ناشناخته مانده است. بیماری سرطان نیز یکی از معضالت جامعه بشری است که 

تهدید کننده سالمت انسان محسوب می شود. افزایش روز افزون آمار مبتالیان به سرطان و مرگ و میر ناشی از آن زنگ خطری 

برای برنامه ریزان نظام سالمت در تمام کشورهاست و لذا گسترش دامنه و کیفیت پژوهش در خصوص روش های پیشگیری، 

تشخیصی و درمان سرطان ضروری به نظر می رسد .این تحقیق جهت نشان دادن تأثیرمیدان مغناطیسی ایستا )SMF( بر 

درصد سلول های زنده و نرخ تکثیر سلول های سرطانی HeLa و فیبروبالست انجام شد.

موادوروشها: سلول های HeLa و فیبروبالست از انستیتوپاستور ایران خریداری گردید. سپس سلول ها پاساژ داده شده 

و در پلیت های 96 خانه کشت داده شدند و پس از یک روز قرارگیری در انکوباتور با فسفات بافر سالین )PBS( شسته شده 

و به مدت های متفاوت )24،48و96 ساعت( در محیط کشت DMEM حاوی 10 در صد سرم در معرض شدت های مختلف 

میدان مغناطیسی ایستا )30-5 میلی تسال( قرار گرفتند. سپس درصد سلول های زنده و نرخ تکثیر آنها در هر گروه با روش 

MTT محاسبه گردید.

 HeLa کاهش درصد سلول های زنده و نرخ تکثیر سلول ها در سلول های سرطانی ،SMF نتایج: با افزایش شدت و زمان

در مقایس��ه با گروه کنترل مش��اهده شد که این کاهش می تواند به دلیل افزایش اپاپتوزیس در اثر قرارگیری در SMF باشد. 

کاهش سلول های زنده در سلول های فیبروبالست در معرض میدان مغناطیسی در مقایسه با گروه کنترل مشاهده نشد.

بحثونتیجهگیری: یکی از فرایندهایی که در موجودات زنده تحت تأثیر میدان مغناطیسی قرار می گیرد، آپاپتوز است. 

آپاپتوز بخشی از فیزیولوژی سلول است که در سلول های طبیعی و غیرطبیعی اتفاق می افتد. آپاپتوز هم به صورت خودبه خودی 

و هم به صورت القایی متأثر از میدان است. این امر می تواند ناشی از تأثیر میدان مغناطیسی بر غشای سلول باشد. میدان 

مغناطیسی اولین اثرات خود را بر روی غشای سلولی به جا می گذارد. یکی از مکانیسم هایی که برای تأثیر میدان مغناطیسی 

ایستا بر آپاپتوز پیشنهاد شده است به عبور یون کلسیم از غشا مربوط می شود که از پیامدهای تأثیر میدان بر غشای سلولی 

است.
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