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تاثی�ر زمان پرتودهی با امواج الکترومغناطیس پالس�ی با فرکان�س پایین بر غلظت متابولیت
سروتونین در هسته رافه مغز راتهای نر بالغ
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چکیده
مقدم�ه :بر طبق مطالعات فراوان ،امواج الکترومغناطیس��ی با فرکانس بس��یار پایین ( ،)ELFتاثیر بس��زایی بر
بیولوژیک بدن انسان دارد.
بر طبق این مطالعات این گونه امواج بر سیستم اعصاب و میانجیهای عصبی تاثیر فراوانی دارد .که در برخی موارد
این تاثیرات مخرب و در پارهای ،اثرات درمانی داشته است.
س��روتونین یک میانجی عصبی اس��ت که نقش مهمی در بدن ایفا میکند .کم یا زیاد بودن این میانجی عصبی و
متابولیتش به بیماریهای روانی متعددی دامن میزند .سروتونین در چند جای بدن از جمله مغز یافت میشود .هسته
رافه در مغز منبع تولید این میانجی عصبی است .هدف از انجام این مطالعه ،بررسی تاثیر امواج  ELFپالسی با مدت
زمان پرتودهی متفاوت بر غلظت متابولیت س��روتونین در هس��ته رافه و مقایسه دو مورد است ،که از آنجا میتوان به
نقش زمان در تاثیرگذاری پی برد.
مواد و روشها 24 :عدد رات ( 250-200گرم) به چهار گروه  6تایی تقس��یم ش��دند .دو تا از این گروهها ،گروههای
تس��ت و دو تای دیگر گروه کنترل بودند .گروه تس��ت ( ،)3h.P.PRتحت امواج  ELFپالسی با فرکانس تکرار پالس 10
هرتز و میدان مغناطیسی ماکزیمم  1میلی تسال 3 ،ساعت در روز ،به مدت  15روز متوالی ،قرار گرفتند (گروهی که در
مقاله قبلی شماره  ،1به آن اشاره شد) .گروه تست ( ،)1h.P.PRتحت امواج همان امواج ولی  1ساعت در روز ،به مدت
 15روز متوالی ،قرار گرفتند .گروههای کنترل نیز تحت همین شرایط بودند با این تفاوت که در مدت آزمایش دستگاه
خاموش بود و هیچ میدان مغناطیسی وجود نداشت .پس از اتمام دوره پرتودهی ،راتها تحت عمل میکرودیالیز قرار
گرفتند .برای هر رات  6نمونه جمعآوری شد .برای سنجش میزان متابولیت سروتونین ،در نمونههای جمعآوری شده،
از دس��تگاه کروماتوگرافی مایع با فشار باال و دتکتور الکتروش��یمیایی ( ،)HPLC-ECDاستفاده شد .دادهها ،پس از
جمعآوری ،به کمک نرم افزار  SPSS-20آنالیز شدند.
نتایج :میانگین غلظت متابولیت س��روتونین ( ،)HIAA-5در هسته رافه ،در گروه ( ،)3h.P.PRکه تحت امواج
 ELFپالسی ،به مدت  3ساعت در روز ،و طی 15روز متوالی ،قرار گرفت ،نسبت به گروه( ،)1h.P.PRکه تحت امواج
 ELFپالسی ،به مدت  1ساعت در روز ،و طی 15روز متوالی ،قرار گرفت ،بصورت معنا داری کمتر بود و کاهش بیشتری
پیدا کرد (.)P<0/01
بحث و نتیجهگیری :با افزایش زمان پرتودهی برای امواج با چنین خصوصیاتی ،کاهش متابولیت س��روتونین در
هسته رافه بیشتر خواهد شد و این خود نشانگر این است که زمان ،پارامتر موثری در این رویه است و میتوان با بررسی
تغییر زمان ،الگویی برای درمان بیماران با اختالالت سیستم سروتونرژیک مطرح کرد.
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