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 مقدمه

همه ي موجودات زنده در دوران زندگی خود به نحوي از انحاء با میدان هاي مغناطیسی زمین در ارتباط هستند. به نظر می رسد که برخی 
 بوده که به منظور جهت یابی فضایی در طول مهاجرت به از این موجودات داراي اندام هاي حسی ویژه ي پیشرفته با حساسیت مغناطیسی باال

ر کار می روند. سایر موجودات از جمله انسان، نه تنها تحت تاثیر میدان مغناطیسی زمین قرار دارند، بلکه گاهی تحت تاثیر میدان هاي بسیا
ده ي میدان مغناطیسی ایستا روي سیستم هاي بزرگتري قرار دارند که توسط منابع غیر طبیعی تولید می شوند. جهت بررسی اثرات پیچی

زیستی در محیط طبیعی، بررسی دقیق این تاثیرات در سطوح مختلف میدان، ضروري می نماید. جهت بررسی و تفسیر قرار گیري انسان در 
حت شرایط مدل ویژه، بسیار معرض میدان هایی که مطالعه ي آنها روي انسان گاهی سخت و یا نا ممکن می باشد، جانوران، بویژه جانوران ت

 ).HPA, 2008(مفید می باشند 

گروه آمین از یک مولکول دهنده به مولکول ها  باعث کاتالیز واکنش هاي شیمیایی می شوند و در آن آمینو ترانسفراز ها یا ترانس آمیناز ها
براي بافت هاي بدن است و در متابولیسم  اسید هاي ضروري و نیمه ضروري گیرنده منتقل می شود. نقش این آنزیم ها تامین آمینو

که به عنوان یک ارتباط استراتژیک بین متابولیسم پروتئین و کربوهیدرات بکار می  ASTو  ALT .کربوهیدراتها و پروتئین ها اهمیت دارند
س آمیناز ها شناساگر هاي خوبی براي روند، به عنوان گروه مهمی از آنزیم ها در مسیر گلوکونئوژنسیس نقش بازي می کنند. از سوي دیگر، تران

آسیب هاي بافتی می باشند و در شرایط مختلف فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی، از لحاظ غلظت تغییر می کنند که موجب شده است تا بیومارکر 
  .)Moss et al., 1986(هاي خوبی باشند. 

ایر ماهیان بویژه ماهی سفید دریاي خزر که ذخایر آن به دالیل با توجه به خطرات احتمالی ناشی از میدان هاي مغناطیسی ایستا بر ذخ
م نامعلومی کاهش یافته است، مطالعه ي حاضر بر روي برخی از پارامتر هاي متابولیکی بچه ماهیان به منظور بررسی این ارتباط احتمالی انجا

  شد. نتایج زیر برخی یافته ها در این زمینه را نشان می دهند.
قرارگیري در معرض میدان مغناطیسی بتواند بطور مستقیم فعالیت آنزیمی را تحت تاثیر قرار دهد، از گذشته مورد توجه بوده احتمال اینکه 

 ).WHO, 2006(است، اما مشکالت فراوانی در مسیر این مطالعات وجود دارد 

، میزان رشد از هفته ي دوم کاهش یافت  mT 128در نتیجه ي قرار گیري بلند مدت موش ها در معرض میدان مغناطیسی ایستا با شدت 
و  LDHو سطوح پروتئین کل، هموگلوبین، سلول هاي قرمز خون و سلول هاي سفید خون و پالکت ها، افزایش نشان دادند و همچنین میزان 

در یک آزمایش ). Salem Amara et. al., 2006(افزایش یافت. این در حالی بود که غلظت گلوکز تغییري نکرد  ALTو  ASTفعالیت 
، تاثیرات شدت میدان مغناطیسی و طول مدت در معرض قرارگیري از )Gorczynska & Wegrzynowicz 1989(روي موش هاي ویستار 

هفته  7تا  1افزایش نشان دادند. در این آزمایش که به مدت  ASTو  ALTیکدیگر مستقل گزارش شده است بطوریکه فعالیت آنزیم هاي 
تسال متغیر  3/0تا  005/0ان مغناطیسی همگن توسط یک آهنرباي الکتریکی مقاوم ایجاد شد و میزان و شدت این میدان ها از انجام شد، مید

 بودند.

به وجود آورد. در این آزمایش که  ALTکاهش آماري مشخصی در فعالیت  )mT 5 )T 0.005میدان مغناطیسی یکنواخت ایستا به شدت 
 & Gorczynska(بر روي خوکچه هندي صورت گرفت، جانوران به مدت یک هفته و هر روز یک ساعت در معرض میدان قرار می گرفتند. 

Wegrzynowicz 1986b(.  
  

  ها مواد و روش
در این آزمایش، میدان مغناطیسی ایستا بوسیله دستگاه مولد میدان ساخته شده با همکاري گروه فیزیک دانشگاه گیالن، در شدت هاي 
مختلف به صورت یکنواخت ایجاد شد. شدت هاي مختلف میدان توسط ترانس متغییر ساخت شرکت ایران صنعت ایجاد شده و با استفاده از 
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