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 هرتز  03رکانسدر ف ELFرزوس با استفاده از امواج  مونیالقاء خشم در م

 *1ییصحرا  تی دا

 (hsahraei1343@gmail.com)علوم اعااا قاتیالله، مرکز تحق هیبق یدانشگاه علوم پزشک*1

 چکیده

 یمدل جادیا یرو  مناسب برا  ی یوانیح یبه منظور القاء رفتار خاص در مدلها غناطیسمالکترواستفاده از امواج  مقدمه:

 یم دیرفتار در آنجا تول نیاز مغز که ا یبخش یسلولها تیابتدا فرکانس فعال یستیبا نکاریا یباشد  برا یکارآمد م یگذرا ول

آن بخش از مغز را دچار اختلال کرد   د  از  یعاب یسلولها تیدر  مان فرکانس فعال یشود را شناخت و با استفاده از امواج

در حال  مونی( در میداری رتز )امواج ب 93ه از امواج با فرکانس رزوس با استفاد مونیمدل خشم در م جادیا ق،یتحق نیا

 استراحت بود    

روز و  ر روز  93شدند به مدت  یم ینگهدار یعیطب طیکه در شرا لوگرمیک 5و  5/9رزوس با وزن  مونیدو م ها:و روش مواد

نمونه  واناتیاز ح شیآزما ید  در ابتداتسلا قرار گرفتن 34/3 دانی رتز و م 93با فرکانس  ELFساعت در معرض امواج  9

انجام شد و  ینائیتست حافظه ب واناتیروز مجددا از ح 93انجام شد  پس از  هاآن یبرا ینائیشد و تست حافظه ب هیته یخون

قفس  وارهیبدن به د دنیو کوب نانهیخشمگ یبا شمار  تعداد رفتار ا واناتیخشم ح زانیم نیشد   مچن هی م ته ینمونه خون

 شد   یریاندازه گ واناتیح نیدر ا نیو ملاتون زولیکورت ی ورمونها زانیشد  م یبررس

 49±5/4 زولی ورمون کورت زانیم ن،یبود   مچن شیآزما یدر ابتدا هثانی 5±9/3 ینائیزمان تست حافظه ب :جینتا

در ابتدا از  یا نانهیرفتار خشمگ چی  اناتویبود  ح شیآزما یدر ابتدا تریلیلی/مکوگرمپی 99±9/1 نیو ملاتون تریلیلی/مکروگرممی

و  تریلیلی/مکروگرممی 191±9/11 زولیکورت یو  ورمونها هثانی 17±94/3حافظه  ستت شهایآزما انی  در پادادندیخود نشان نم

 حتوضی هب لازم  بود ساعت در 7/2±5/3قفس  وارهیبدن به د دنیبود  تعداد دفعات کوب تریلیلی/مکوگرمپی 5/16±19/3 نیملاتون

 ش برگشت کردند  یقبل از آزما زانیبه م ار ایمع نیا یتمام شیماه پس از ختم آزما  یاست که 

 رتز و به مدت  93قرار گرفتن با فرکانس  یسیرسد که در معرض تابش امواج الکترومغناط یبه نظر م :یریگ جهیبحث و نت

 مراه است   نیملاتون زیو ن یاسترس یدر سطح  ورمونها تراییشود که با تغ یم نانهیخشمگ یباعث بروز رفتار ا یطولان

 شده بود  بیتخر مونهایم ینائیحافظه ب شیآزما نیدر ا ن،ی مچن

 نیملاتون زول،یکورت نانه،یرفتار خشمگ :کلیدواژه ها
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The Opportunities and Threats of 5G Technology: An Area of Highly 

Politicized Science 

Seyed Mmohammad Javad Mortazavi1* 
1 Medical Physics Department, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.  

 

Abstract 

Over the past two decades, my colleagues and I have studied the adverse health effects of 

exposure to radiofrequency electromagnetic fields (RF-EMF). Recently, we have focused on 

possible threats associated with 5G technology that is currently in use in some countries.  

Despite lack of widespread use, introducing this new technology has raised growing global 

concerns regarding its potential detrimental health effects. While 5G, like 3G or 4G, uses 

radiofrequency radiation, the frequencies are usually much higher that leads to very limited 

penetration. Regarding potential hazards of 5G technology, there were two different theories 

about its adverse health effects on human skin (risks such as increased skin cancer rate, breast 

cancer, and premature skin aging). The first theory considers sweat ducts as helical antennas 

while the second one focuses on the formation of standing waves between strata. As these 

theories are valid only when the wavelength of radiofrequency radiation lies within a specific 

range, the proposed effects cannot be extrapolated to the whole frequency band of 5G. Based 

on our studies, we recently proposed a new theory that is based on the density of reactive 

oxygen species (ROS/cell). According to our theory, 5G RF-EMF can behave like high LET 

ionizing radiations which have the maximum energy deposition per unit distance. Given this 

consideration, the low penetration and very high energy deposition per unit distance of 5G 

lead it to the generation of high levels of free radicals in a short distance (cells within a few 

mm from the skin surface). Therefore, the high density of ROS, in turn, can increase the risk 

of skin cancer, premature skin again, and cornea diseases. Furthermore, substantial evidence 

that shows 5G Technology is highly politicized will be provided. Finally, the cost-benefit 

analysis, and the opportunities and threats of this technology will be discussed. 

Keywords: 5G Technology, Opportunity, Threat, Electromagnetics Effects 
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 یهاگنالیهمراه بر س یتلفن ها یفرکانس یدر باندها سیامواج الکترومغناط ریتاث یبررس

 وستهیو پ یدر دو مُد پالس یشگاهی(در موش بزرگ آزماEEGالکتروانسفالوگرام )

 *1یلیاسماع  محمدرضا

 (esmaili19@gmail.com ) دانشگاه آزاد واحد تهران جنوا*1

 دهیچک

 ی ا دانیم یپرتو د  راتیدر مورد تاث یاست،  اما اطلاعات محدود شی مراه به شدت در حال افزا یاز تلفن  ا استفاده

 مراه  ی ا ید  گوشوجود دار (EEG)مغز یکیالکتر ینگار ه  ا ی مراه بر رو یاز تلفن   ا یناش (EMF) یسیالکترومغناط

 یرا از خود ساطع م گیگ 945 یدر باند فرکاس 445مگا رتزو در نسل  9933تا  233 نیب(EMFs)  یسیمغناط دانیم دیجد

 شتریگذارد تا به امروز ب ی ا م یبرسلامت کاربران گوش یمنف ریتاث یعاب یشود، با توجه به پارامتر  ا یکنند، که گفته م

مخابرات  ستمیاز پژو ش  ا مربوط به س یبوده و تعداد کمتر EMF-(GSM) یلیارتباطات موبا یابر یجهان ستمیمطالعات س

 مراه بر  یتلفن  ا   یفرکانس   یدر باند ا سیامواج الکترومغناط ریتاث یمقاله، بررس نیبوده است   د  از ا یجهان

شده از  یناش یفرکانس فیط لیو تحل وستهیو پ یسدر دو ُمد پال یشگا یالکتروانسفالوگرام در مو  بزرگ آزما ی اگنالیس

و  یتابش به کار رفت، موج مدوله شده پالس دانیاست  دو نوع م یشگا یآزما تیفعال قیاز طر یفرکاس یا ر کدام از باند 

-1)آلفا، (1HZ-4)، تتا (4HZ-345)دلتا یموجها یمغز ی ا گنالیبر س یمگا رتز 9633تا  233 ی ا رفرکانسیتاث وسته،یپ

19HZ) ،بتا(93-19HZ) ،گاما(γ<30HZ))  از تلفن  مراه  یناش سیالکترو مغناط یدانهایم معرضدر  واناتیشد، ح یبررس

 فیط لیو تحل هیساعت در روز قرار گرفتند  تجز  یماه  ر روز  2به مدت  GTEM CELL توسط دستگاه کنواختیباورت 

 دمور CST Studio Suite  ربخش توسط نرم افزار یجداگانه برا (W/kg 1)  حداکثر تا SAR و مقدار واناتیح EEG یفرکانس

 .قرار گرفته شده است یابیارز

 الکتروانسفالوگرام، امواج الکترومفناطیس، نسلهای تلفن  مراه، مدولاسیون پالس، مدولاسیون پیوسته :یدیکل کلمات
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مجاورت فانتوم سر انسان در در  یسیومغناطامواج الکتر یانرژ (SAR) نرخ جذب ویژه محاسبه

  CST سازهیبا استفاده از نرم افزار شب فواصل مختلف

 9یحسنا توکل 9 یجهرم رزادیپ لایژ ،*1 یحسن توکل  ،1انرجان یتوران یمحمدعل
 (Tavakoli@bmsu.ac.ir) نوروالکترومغناطیس شگاهیآزما رفتار، و اعااا علوم انیستیتو ،)عج (الله هیبق یپزشک علوم دانشگاه  *1

 هیپا علوم دانشکده تهران، قاتیتحق و علوم واحد یاسلام آزاد دانشگاه 9
 یو  و  مانوع انشیدپارتمان را ،یعلوم شناخت یموسسه آموز  عال 9

 چکیده 

 دیو منابع تول یسیاستفاده رو به رشد از امواج الکترومغناط ،یبا وقوع انقلاا صنعت یرشد علم و گستر  تکنولوژ بامقدمه: 

 ،یکپزش ی اآن در بخش یو  ر روز به کاربرد ا افتهی شیرادار ا و   ( به شدت افزا  ا،میسیامواج )تلفن  مراه، ب نیکننده ا

 ای موجودات زنده با بافت یسیامواج الکترومغناط نیبر مکنش ب  شودیو     اضافه م مخابرات و ارتباطات، صنعت ،ینظام

 جادیباعث ا زیمسئله ن نیشود  ایم اتیبه خطر افتادن ح جهی ا و درنتدر بافت آن یاساس راتییمنجر به بروز تغ ولوژی،یب

مسئول  ی اسازمان یموضوع برا نیا لذاشده است   یسیامواج الکترومغناط یدر ارتباط با اثرات زیست یزیاد ی اینگران

جذا شده در  یسیامواج الکترومغناط ی ادانیم یانرژ  مچنینباشد  یم تیا م یبرابر تشعشعات و محققان دارا حفاظت در

یکی از روشهای به صرفه  شود می ییشود که منجر به بالا رفتن دما و اثرات گرمایبدن م یبه گرما لیتبد یولوژیب سمیارگان

 می باشد  FDTDبا رو   CSTا نرم افزار برای بررسی این اثرات استفاده از شبیه سازی ب

سازی کرده و سپس از مدل فانتوم سر انسان بالغ برای شبیه را در این پژو ش ابتدا ی  آنتن دوقطبیها: مواد و روش

متر )آنتن  1تا  3سازی استفاده شده است  در ادامه آنتن را درمجاورت سر انسان قرار داده و سپس برای فواصل مختلف شبیه

  مگا رتز تنظیم شده است  9453و  1133،  233 ای  ا انجام شده است   مچنین آنتن در فرکانسسازیسر( شبیه و

گرم  13گرم و  1متر بین آنتن و سر برای  1تا  3را برای فواصل انرژی امواج الکترومغناطیسی  SARنرخ جذا ویژه نتایج: 

کا ش یافته و تقریبا  SARشود، مقدار ه  ر چه آنتن از سر انسان دورتر میبافت محاسبه و بررسی گردید  نتایج نشان دادند ک

متر مقدار آن ناچیز شده است   مچنین مشا ده گردید که تمرکز بیشتر جذا انرژی در نواحی نزدی  تماس با آنتن  1در 

 SARیده شد   مچنین مقادیر د 1133نفوذ عمقی بیشتری نسبت به  233مانند بافت گو  اتفاق افتاده است و برای فرکانس 

 گرم مشا ده شد  1گرم مقدار کمتری نسبت به متوسط  13برای متوسط 

شود  لذا وقتی با دور کمتر باشد مضرات امواج الکترومغناطیسی برای بافت کمتر می SARر چه مقدار  بحث و نتیجه گیری: 

 ای سر نتن در این فاصله از سر انسان آسیب جدی به بافتشود، یعنی این آمتر تقریبا مقدار آن ناچیز می 1کردن آنتن به 

 ای امواج الکترومغناطیسی باید فواصلی را که  ا برای جلوگیری از آسیبکند  برای سالم ماندن موقع استفاده از آنتنوارد نمی

 رسد را رعایت کرد به حداقل مقدار خود می SARدر آن مقادیر 

شبیه سازی، آنتن دوقطبی، مدل فانتوم سر انسان، رو  تفاضل محدود حوزه زماننرخ جذا ویژه، ها: کلید واژه

mailto:Tavakoli@bmsu.ac.ir
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 یستومورفومتریه و یرفتار راتییتغ بر نییپا فرکانس یسیالکترومغناط امواج ریتاث یبررس

 بالغ نر ییصحرا موش مغز یشانیپ لوب قشر یداخل یهرم هیلا یها نورون

 4مفید ، محمود9صدرایی ، سید مایون 9،  مهدی نظری*1غلام رضا کاکا

 (gh_kaka@yahoo.comایران ) تهران، الله، بقیه دانشگاه پزشکی، دانشکده تشریح، علوم گروه علمی،  یئت عضو*1

 ایران تهران، الله، بقیه دانشگاه پزشکی، دانشکده تشریح، علوم گروه ارشد، کارشناسی دانشجوی 9

 ایران تهران، الله، بقیه دانشگاه پزشکی، دانشکده تشریح، علوم گروه علمی،  یئت ضوع 9

 ایران تهران، الله، بقیه دانشگاه پزشکی، دانشکده تشریح، علوم گروه علمی،  یئت عضو 4

 چکیده

 در و گیرند می بر در را GHz 933 تا KHz 933 محدوده در  ایی فرکانس پایین فرکانس الکترومغناطیسی امواج :مقدمه

 کامل طور به عابی سیستم و انسان بدن بر امواج این بیولوژی  اثرات  دارند وجود گسترده صورت به زندگی پیرامون محیط

 نورون تغییرات  مچنین و رفتاری تغییرات بر پایین فرکانس الکترومغناطیسی امواج اثرات تحقیق این در  است نشده شناخته

 .گرفت قرار بررسی مورد ویستار نژاد بالغ نر صحرایی مو  مغز پیشانی)سلول  ای بتز( لوا رقش داخلی  رمی لایه  ای

 کنترل اول گروه شدند تقسیم گروه چهار به تاادفی صورت به صحرایی مو  سر93تجربی، مطالعه این در :ها روش و مواد 

 وگروهMHz1133امواج  سوم گروه ،MHz 233 جاموا دوم گروه نکردند دریافت الکترومغناطیسی امواج و شد گرفته نظر در

 و ماه ی  مدت بر کیلوگرم به وات 93 و 9 ، 1 ترتیب به توان شدت با GTEM cell دستگاه توسط MHz9453   امواج چهارم

 شامل  یستومورفومتری بررسی در و باز زمینه و مرتفع ماز آزمون از رفتاری  ای بررسی در  کردند دریافت ساعت 4 روزانه

 کاکس گلژی اختااصی آمیزی رنگ از پیشانی لوا قشر داخلی  رمی لایه  ای نورون دندریتی خار ای و انشعابات تعداد

 .شد استفاده

 شده سپری زمان و ورود دارتعداد معنی کا ش سبب تجربی  ای درگروه الکترومغناطیسی امواج که داد نشان ما نتایج :نتایج 

 مسافت میانگین دار معنی کا ش باعث و شد، کنترل گروه با مقایسه در مرتفع ماز آزمون باز بازو ای در صحرایی  ای مو 

 در تجربی  ای گروه باز زمینه آزمون جعبه مرکز در صحرایی  ای مو  شده سپری زمان دار معنی کا ش و شده طی

 خار ای و انشعابات تعداد دار یمعن کا ش  یستومورفومتری بررسی نتایج    مچنین (P˂ 35/3)شد کنترل گروه با مقایسه

 گروه با مقایسه در تجربی  ای گروه در صحرایی  ای مو  مغز پیشانی لوا قشر داخلی  رمی لایه  ای نورون دندریتی

  .(P˂ 35/3)داد نشان را کنترل

 و حرکتی فعالیت شامل،کا ش رفتاری تغییرات باعث پایین فرکانس الکترومغناطیسی امواج تابشبحث و نتیجه گیری: 

 . شد تجربی  ای درگروه قشرپیشانی داخلی  رمی لایه  ای نورون آسیب و صحرایی  ای مو  در اضطراا افزایش

   یستومورفومتری پیشانی، قشر باز، زمینه آزمون مرتفع، ماز آزمون ،GTEM cell دستگاهها: کلید واژه

mailto:gh_kaka@yahoo.com
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اکلی تاکسل به منظور استفاده در ساخت و ارزیابی نانوذرات مغناطیسی چیتوزان منگنز فریت پ

 درمان هدفمند سرطان پستان موش

 *1سمیرا رسانه

 (srasaneh@gmail.comگروه پرتو شناسی ) -استادیار دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده پیراپزشکی 1

 

 چکیده

ان سرطان سینه مورد استفاده قرار می باشد که در درمیکی از دارو ای جدید شیمی درمانی پاکلی تاکسل از خانواده تاکسانها 

دارو در  مهم  د در بیماران میگردد  شدیدی دارای عوارض جانبی  شیمی درمانیمیگیرد  این دارو نیز مانند  ر داروی 

دارو رسانی مغناطیسی در واقع استفاده از بسته  ای دارویی    ، کا ش و یا حذ  کامل عوارض جانبی می باشدرسانی  دفمند

 ی  میدان مغناطیسی قوی موضعی برای تجمع دارو در موقعیت خاص است  نوذرات مغناطیسی به  مراه استفاده ازحاوی نا

نانوذرات منگنز فریت به عنوان ی  فرومغناطیس از قابلیت مغناطیسی بالایی برای کاربرد در دارورسانی مغناطیسی برخوردار 

نانوذرات چیتوزان پاکلی تاکسل منگنز فریت ساخته شود و مشخاات است  در این مطالعه سعی شده است که بسته دارویی 

 آن مورد ارزیابی قرار گیرد تا در آینده برای درمان در مدل حیوانی سرطان پستان مو  بکار برده شود 

جاورت ساخت نانوذرات فریت منگنز با استفاده از رو   م رسوبی با کم  گرفتن از نمکهای کلرید آ ن و کلرید منگنز در م

در محیط اندازه نانوذرات آمونیاک انجام شد و بعد از خالص سازی ، چیتوزان به  مراه پاکلی تاکسل بر روی آن بارگزاری شد  

ساعت اندازه گیری شد   94و میزان ر ایش دارو تا  رگیری شدهباپاکلی تاکسل   میزان شددر حالت خش  اندازه گیری  آبی و

اندازه انجام شد   انوذرات منگنز فریت با استفاده از دستگاه مغناطش سنج کوانتومی ابررسانا اندازه گیری مقدار مغناطش ن

محاسبه  %55±4درصد تاکسل بار شده در نانوذرات چیتوزان   و به شکل تقریبا کروی بدست آمد نانومتر 919-941ذرات بین 

میزان مغناطش نانوذرات منگنز  درصد بود  5/5حدود ساعت در  94در باورت یکنواخت و حداکثر آن میزان ر ایش دارو شد  

نانوذرات چیتوزان منگنز فریت بار شده با تاکسل به رو  سریع و بسیار ساده با مشخاات محاسبه شد   emu/g 25فریت 

میدان فیزیکی و شیمیایی خوبی سنتز و بدست آمد  نتایج اولیه نشان داد که این نانوذرات احتمالا میتواند به  مراه ی  

مغناطیسی موضعی برای درمان مغناطیسی  دفمند سرطان پستان مو  بکار برده شود که البته نیاز به مطالعات تکمیلی 

 بیشتری در آینده دارد 

 نانوذرات منگنز فریت، چیتوزان، پاکلی تاکسل، دارورسانی  دفمندها: کلید واژه
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ن سرطان پستان موش با استفاده از نانوذرات مغناطیسی و بررسی امکان افزایش اثر درمانی پاکلی تاکسل در درما

 میدان مغناطیسی موضعی

 9، مریم مظفری*1سمیرا رسانه
 (srasaneh@gmail.com) گروه پرتو شناسی -استادیار دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده پیراپزشکی 1

 سیگروه پرتوشنا -دانشجوی کارشناسی رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی 9

 

 چکیده

یکی از روشهای رایج در درمان سرطانها شیمی درمانی است  دارو ای شیمی درمانی به روشهای مختلف باعث ایجاد  مقدمه:

سمیت در سلول و در نتیجه از بین بردن سرطان میشوند  از آنجاییکه این دارو ا باورت سیستمی  و از طریق وریدی به کل 

 نیستند و باعث ایجاد عوارض جانبی در بدن بیماران میشوند  ئل ولهای سالم و ناسالم قابدن تزریق میشوند تمایزی بین سل

، کا ش و یا حذ  کامل دارو رسانی  دفمنددر  مهم  د  درمانهای  دفمند میتواند این عوارض را تا حد زیادی کا ش د د  

 ای دارویی حاوی نانوذرات مغناطیسی به  مراه دارو رسانی مغناطیسی در واقع استفاده از بسته    عوارض جانبی می باشد

 ی  میدان مغناطیسی قوی موضعی برای تجمع دارو در موقعیت خاص است  استفاده از

در مطالعه قبل بسته دارویی نانوذرات چیتوزان پاکلی تاکسل منگنز فریت ساخته و مشخاات آن مورد ارزیابی قرار گرفت در 

 ی  میدان مغناطیسی موضعی برای درمان سرطان پستان مو  استفاده شد   تحقیق حاضر این ترکیب، به  مراه

(از ی  تومور پستان موشی در زیرپوست  ناحیه سمت 3mm1تومور پستان با کم  قرار دادن  قطعاتی) :مواد و روش ها

 رسد  گرو های تزریقی شاملب mm43-63 3راست شکم مو   ا ایجاد شد و مطالعات زمانی انجام شد که حجم توموربه 

سالین، پاکلی تاکسل، ترکیب دارویی با و بدون پاکلی تاکسل بارگزاری شده با و بدون حضور میدان مغناطیسی بودند که  

 باورت داخل صفاقی تزریق و اثربخشی دارو ا در درمان تومور ارزیابی شد  

ری شده با پاکلی تاکسل روند رشد تومور نیز با گروه پاکلی تاکسل در گروه تزریق نانوذرات چیتوزان منگنز فریت بارگزا نتایج:

تنها مشابهت دارد  ولی در گروه تزریق نانوذرات چیتوزان منگنز فریت بارگزاری شده با پاکلی تاکسل به  مراه اعمال میدان 

 مغناطیسی روند رشد تومور به خوبی کنترل شده است 

نگنز فریت بار شده با پاکلی تاکسل به  مراه اعمال میدان مغناطیسی موضعی اثر نانوذرات چیتوزان منتیجه گیری:بحث و 

بخشی خوبی برای بهبود تومور پستان در مو  نشان داد  که میتوان نتیجه گرفت که احتمالا با کم  این رو  میتوان دوز 

ته نیاز به مطالعات تکمیلی بیشتری در آینده دارویی پاکلی تاکسل را با نگرانی کمتر ناشی از عوارض جانبی آن بالا برد که الب

 دارد 

 نانوذرات منگنز فریت، چیتوزان، پاکلی تاکسل، سرطان پستان، میدان مغناطیسیها: کلید واژه
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 لبر یماریب کسیترانوست منظور به یاختصاص یهافرکانس افتیدر و ارسال

 *1دکتر حمیدرضا طا ری یگانه 
 مسکو، روسیه Intelectمرکز تحقیقات سایکوسوماتی   *1

 چکیده

 هی  علت اولباشدیم یمرکز دی ا و فقدان دچشم یینایبا ضعف ب یارث یماریبی   (LHONلبر ) یارثنوری  ینوروپاتبیماری 

به عنوان  زین یکیژنت یاپ یفاکتور ا ریتأثدر این بیماری است   ییایتوکندریم DNAجهش در  در این بیماری، دیفقدان د

ای از اصل رزونانس زیستی جهت شناسایی و در ادامه تخریب در مطالعات گسترده  شده است ثانویه شناساییعوامل دخیل 

زاد استفاده شده است  در این پژو ش به منظور بررسی کاربرد زاد و درون ای با منشا برون ای دخیل در بیماریپاتوژن

ما ه مبتلا به  1اختااصی عامل اصلی دخیل در نابینایی کودک ترانوستیکس فناوری بیورزونانس، گسیل و دریافت فرکانس 

 بیماری لبر انجام شده است 

 ای بسیار مهم  زار فرکانس طبیعی اعضای مختلف بدن و برخی از پاتوژن 57در این رو  از دستگاه بیورزونانس که حاوی 

به بیماری لبر مبتلا بود، به عنوان نمونه در  ما ه )مونث( که مطابق نظر پزشکان متخاص چشم، 1است، استفاده شد  کودک 

سال تحت درمان با فرکانس مختلف مربوط به سیستم ایمنی  9این پژو ش مورد ارزیابی قرار گرفت  این کودک به مدت 

 ای مخروطی چشم  رتز(، سلول 64 رتز(، مجموعه چشم ) 6/4 رتز(، متابولیسم بازسازی ) 51 رتز(، آدنوویروس ) 43/2)

  رتز( با فاصله زمانی  فت روز یکبار قرار گرفت  5/22ای چشم ) ای استوانه رتز( و سلول 5/79)

  با ارسال تایید گردید کودکمخروطی و عاب چشم بینایی  ای ویروس بر روی سلولآدنو ای انجام شده وجود در تست

 ای چشم کودک سلول جام شد به نحوی کهانتخریب ویروس  سال، 9بیمار به مدت فرکانس اختااصی این ویروس به چشم 

  این کارآزمایی بالینی نشان د نده برگشت بینایی کودک بود  نتایج پاکسازی گردیدمجدداً بازسازی شده و نقاط تخریب شده 

 ا، موجب شماری از این فرکانس ای مختلف و از سوی دیگر دستیابی به تعداد بی ای اختااصی در پاتوژنحضور فرکانس

 ای دخیل در انواع مختلفی از ده است تا بتوانیم از رویکرد رزونانس زیستی جهت شناسایی و در ادامه تخریب پاتوژنش

 ای اختااصی آدنوویروس توانسته است موجب بازگشت بینایی از طریق بیماری بپردازیم  در این مطالعه گسیل فرکانس

 تخریب ویروس در چشم کودک در حال رشد، گردد 

فناوری بیورزونانس، ترانوستیکس، بیماری لبر، آدنوویروس ها:واژه کلید
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 دانیم تحت شتابدار یسیفرومغناط یها کرورباتیم با عرق  گرفتگیو  ادنسدا فعر

 یسیالکترومغناط

 9، ماندانا رحبی 9،  میلاد خانزادی *1عباس مغنی زاده 

 (Abbas.moghanizadeh@gmail.comان )گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی اصفه 1
 گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد 9
 گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد 9

 چکیده

 ای خونی است  سکته، ایجاد لخته در مویرگ ترین عللسکته از مهمترین علت مرگ میر در جهان می باشد و یکی از اصلی

رو   ای مرسوم برای از بین بردن لخته خونی  با چالش  ای فراوانی روبرو  ستند، رو   ای مانند اترکتومی علاوه بر  

لخته  م تهاجمی بودن، نیازمند استفاده از تجهیزات ویژه ای بوده  و زمانبری نیز می باشند، استفاده از دارو ای لیز کننده 

دقیقه  7تا  9باعث عوارض جانبی مانند خونریزی داخلی شده و در  زمان طولانی لخته را حل میکنند، درحالیکه که تنها بین 

زمان برای باز کردن عروق در اندام حیاتی مانند قلب وجود دارد  بنابراین ابداع رو   ایی کارآمد، سریع و غیرتهاجمی برای 

یاز می باشد  در این پژو ش تلا  شده است تا مکانیزم نوآورانه ای برای از بین بردن لخته مورد رفع انسداد عروق مورد ن

مطالعه قرار گیرد  در این پژو ش، رو  جدیدی بر پایه میکروربات  ای فرومغناطیس که تحت میدان مغناطیسی لحظه ای 

انسداد قرار داده شده و سپس میکرو ذرات فرومغناطیس  قرار دارند ابداع شده است   ابتدا کویل مغناطیسی بر روی رگ دارای

به داخل رگ تزریق میگردند، با استفاده از ی  مدار الکترونیکی، میدان مغناطیسی لحظه ای که با شدت بالا ایجاد می گردد 

به لخته خون برخورد باعث میگردد تا میکروربات  ا، به طر  منطقه انسداد در رگ شتاا گرفته و با انرژی زیاد و سرعت بالا 

کرده و باعث متلاشی شدن لخته و باز شدن رگ گردند  نتایج این پژو ش که بر رگ مانوعی انجام شده است نشان مید ند 

که این رو  قابلیت از بین بردن لخته داخل عروق را در کسری از ثانیه دارد،  مچنین با افزایش ولتاژ و ظرفیت خازنها، 

بیشتری را متلاشی کنند  بعلاوه نتایج نشان مید ند که با  ضخامتو شتاا بالاتر میتوانند لخته با  میکروربات  ا با انرژی

 کا ش اندازه ذرات، نیاز به استفاده از میدان مغناطیسی لحظه ای بالاتری برای از بین بردن لخته وجود دارد  

 مغناطیسی  اد عروق، کویلمیکرو ربات، میدان مغناطیسی، لخته خون، انسد :ید واژه هاکل
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 حافظه بر گاهرتزیگ 54.2 فرکانس با وستهیپ زانیونی ریغ سیالکترومغناط امواج اثر یبررس

  نر رت خون سرم نیپروتئ و یحرکت -یحس ستمیس ،ییفضا

 4، محمد ناصح طالبی9، مریم پاک آیین 9،  وحید واحدی *1سید محمد مهدوی 

 (sm_mahdavi@mut.ac.irوری زیستی، دانشگاه صنعتی مال  اشتر، تهران، ایران  )دانشکده علوم و فنا  یئت علمی* 1
 کارشناسی ارشد، گروه فیزی ، دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(، قزوین، ایران 9

 کارشناسی ارشد، گروه بیو فیزی ، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، تهران، ایران 9
 لی علوم شناختی، پردیس، تهران، ایراندانشجوی دکتری موسسه آموز  عا 4

 چکیده 

عامل خارجی در بهم زدن تعادل امواج  تواند ی غیریونیزان در محدوده مایکروویو، میاستفاده از امواج الکترمغناطیس مقدمه: 

واج   این پژو ش با  د  بررسی اثرات امشناختی و رفتاری شود -مغزی باشد و نتایج آن سبب ایجاد اختلالات ذ نی

گیگا رتز و به صورت موج پیوسته با حداکثر چگالی توان دریافتی مجاز توسط  9445الکترومغناطیس غیر یونیزان در فرکانس 

 حرکتی و پروتئین خون رت نر انجام پذیرفته است   -( بر حافظه فضایی، سیستم حسی2mw/cm4افراد عادی )

 93مگا رتز الی 133فرد با قابلیت تابش امواج در محدوده سیستم تابش شامل ی  ستاپ منحار به ها: مواد و روش

روزه  4گروه  شت تایی شامل گروه کنترل، شم، تابش  4راس رت نر می باشد که در  99 ا شامل باشد  آزمودنیگیگا رتز می

مواج دقیقه در  ر روز تحت تابش ا 45 ا در گروه  ای تابش به مدت روزه تقسیم بندی شده است  رت 1و تابش 

قرار گرفتند  تست حافظه فضایی توسط ماز آبی  2mw/cm 4و چگالی توان  GHZ 9445الکترومغناطیس پیوسته با فرکانس 

 ا توسط دستگاه  ات پلیت و بررسی تحرک آن  ا با موریس طبق پروتکل مشخص انجام شد  سیستم عابی محیطی رت

گیری از کیت تهیه و با بهرهرم خون رت  ا با خونگیری از قلب س لوکوموشن سنجیده شد  پس از انجام تست  ای رفتاری،

 ANOVAآماری  و آزمون SPSS ا توسط نرم افزار آنالیز داده   ای آلبومین و گلوبولین سنجیده شدالایزا، میزان پروتئین

  شدانجام  ا جهت مقایسه گروه

روزه به طور معناداری با سه  1ز آبی موریس در گروه تابش نتایج آزمایش نشان داد مدت زمان یافتن سکو در تست مانتایج: 

 ا گیگا رتز بر حافظه فضایی رت 9445گروه دیگر اختلا  دارد که نشان د نده اثر منفی امواج الکترومغناطیس با فرکانس 

ن میزان حرکت در میزان تحمل نسبت به محرک گرمایی و  مچنیاست   مچنین نتایج نشان داد امواج با پروتکل ذکر شده 

سنجش پروتئین خون با استفاده از کیت الایزا نشان داد که این امواج  مو   ا )تحرک پذیری( تاثیر معناداری نداشته است 

 بلند مدت می تواند بر سطح گلوبولین خون تاثیر بگذارد  تابش در

 GHzامواج الکترومغناطیس با فرکانس  توان عنوان کرد کهبا بررسی نتایج حاصل از این پژو ش، میبحث و نتیجه گیری: 

اثر  مچنین  در فرآیند یادگیری و در ادامه، بر حافظه فضایی رت تاثیر منفی داشته است طبق پروتکل تعیین شده  45/9

 )سازگاری( موجود تطبیق شود   امواج الکترومغناطیس در فرآیند یادگیری می تواند به واسطه ادپتیشن

گیگا رتز 9445و، امواج الکترومغناطیس غیر یونیزان، حافظه فضایی، ماز آبی موریس، پروتئین خون، مایکرووی ها:کلید واژه
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 تاثیر امواج رادیویی کم انرژی بر روی جنین موش

 9، علی کیسالائی 9،   مایون ابرا یمیان *1عرفان بابازاده ننه کران

 (Ebzn.erfan@gmail.com) رانیا ل،یردبا ،یدانشگاه آزاد اسلام ل،یواحد اردب ،یپزشک یگروه مهندس 1

 چکیده 

در زمینه  ای مختلف، بررسی آثار آن بر روی حیوانات  RFپرتو  ای با توجه به بکار گیری گسترده ی  مقدمه: 

احتمالی آن برای انسان یاری کند   د  از این مطالعه بررسی آثار  بالقوه ی آزمایشگا ی می تواند ما را در درک بهتر خطرات 

 پرتو  ای میکروویوی با توان بسیار پایین بر روی جنین مو  در طول دوره  ای  رویان زایی و اندام زایی می باشد 

ساعت  19مو   ای بالغ و باکره به عنوان حیوانات آزمایشگا ی استفاده شدند   ر ماده با دو نر به مدت ها: مواد و روش

مو  آبستن می باشد حیوانات آزمایشگا ی در  19انجام شد   ر دو آزمایش شامل  در ی  قفس قرار داده شد  دو آزمایش

در   j1W/cm2 5.0آزمایش اول دائما از روز اول آبستن شدن تا روز سوم )اندام زایی( در معرض تراکم توان غیر حرارتی 

9.35 GHz در معرض دارونما قرار گرفتند و به و در آزمایش دوم از روز چهارم تا نهم )اندام زایی( قرار گرفتند  ده مو  

قرار گرفته بودند و گروه کنترل به صورت  RFعنوان گروه کنترل از آن  ا استفاده شد  نوزادان مو   ایی که در معرض 

 میکروسکوپی و ماکروسکوپی بررسی شدند 

 %53در آزمایش اول و  %51ین حال تفاوت معنی داری از لحاظ آماری در طول و عرض این نوزادان مشا ده نشد  با انتایج: 

 در آزمایش دوم زایمان نکردند  

این آزمایشات تجربی حاکی از آن است که مایکرویو ای با چگالی و توان کم در صورت اعمال بر بحث و نتیجه گیری: 

 جنین مو  در دوره  ای رویان زایی و اندام زایی می تواند اثرات سوء ایجاد کند 

 pulse-modulated (PW)اج رادیویی کم انرژی، جنین مو ، امو ها:کلید واژه
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های الکتریکی بر تغییرات مورفولوژیک بررسی نقش محیط کشت، جنس الکترود و میدان

 دارهای خونی هستهسلول

 5رضا فرجی دانا ، *4، سید مهرداد ساویز 9، نجمه جویان 9، افسانه بزی 1راضیه رسولی

 تکنی  تهران(کبیر) پلیالکتری ، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیروبی-کارشناسی مهندسی پزشکی 1
 تکنی  تهران(کبیر) پلیالکتری ، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیربیو-کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی 9

 دانشگاه تهران،  یزیوفیو ب یمیوشیب قاتیمرکز تحقدکتری، 9
 (msaviz@aut.ac.irتکنی  تهران( )کبیر) پلیمهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیر، دانشکده استادیار 4

  ای فنی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهراناستاد، پردیس دانشکده 5

 چکیده

انند تکثیر،  ا م ای الکتریکی و مغناطیسی متغیر با زمان، موجب تغییر برخی پارامتر ای بیولوژیکی سلولمیدان مقدمه:

 ا از جمله فرکانس، طول موج و سنتز و ترشح فاکتور ای رشد می شوند که این تاثیرات به خاوصیات فیزیکی این میدان

د ی  ای متفاوت و تغییر جنس الکترود میدانرو تامیم داریم تاثیر محیط کشتدر پژو ش پیش قدرت میدان بستگی دارند 

شدن( شدن سلول، تغییر رنگ)شفا منظور از تغییر سلول شامل کروی و کوچ  سی کنیم  ای خونی کبوتر را بررلبر سلو

 ا د ی به سلول ای متفاوت در میدان ای مختلف و دامنهچنین در گام بعدی، اثر اعمال شکل موجسیتوپلاسم است   م

 .بررسی خوا د شد 

ی کنندهه دریافت شد و مورد استفاده قرار گرفت  بخش اعمالدار خونی پرنده از کبوتر ماد ای  ستهسلولها: مواد و روش

شده، در آزمایشات انجام اند ی میدان بر روی درا آن ناب شدهکننده ای اعمالدیش است که الکترودمیدان شامل ی  پتری

چنین تاثیر  م یسه شدند کنند با یکدیگر مقا ا ایجاد میتاثیر شش محیط کشت متفاوت از نظر میزان تغییراتی که در سلول

و  ا مورد بررسی قرار گرفت  محدوده فرکانسشده بر میزان تغییرات سلولجنس الکترود، شکل و دامنه میدان الکتریکی اعمال

 باشد ولت می 1ولت تا میلی 933 رتز و  53تا  5شده از  ای میدان الکتریکی اعمال دامنه

درصد  01همراه  RPMI شد محیط شامل گرفت مشا دهمورد بررسی قرار که تاثیر شش محیط کشت نگامینتایج: 

FBS ا در  ای متفاوت مشخص شد سلول ا با جنساست  با مقایسه الکترودبیشترین تاثیر را در تغییرات سلولی داشته 

میدان با شکل موج سینوسی و  چنین اعمالد ند   ممجاورت با الکترود تانتالیوم بیشترین میزان تغییرات را از خود نشان می

 . ا ایجاد کردند رتز، بیشترین تغییرات ظا ری را در سلول 53ولت و فرکانس 1ی دامنه

توان گفت که اگر  ای خونی پرنده مشا ده شد، میبا توجه به تغییراتی که از اعمال میدان به سلولبحث و نتیجه گیری: 

تواند ناشی از تغییر رفتار د د که می ا رخ میگیرند تغییرات مورفولوژی  در آن ای قرارشده ا در شرایط خاص و کنترلسلول

شده ناشی از فلزات و محیط کشت نبوده بلکه ناشی از اثر میدان شد که تغییرات مشا دهسلول شود  در این تحقیق نشان داده

 باشد الکتریکی بر سلول  ا می

 ی، سلول خونی قرمز، تغییرات مورفولوژی ، فرکانس پایین،مغناطیس ای الکترومیدانها: کلید واژه
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 (PTSDکاربرد روشهای تحریک مغزی در اختلال استرس پس از سانحه )

 *1یرستم رضا

 (rrostami@ut.ac.ir) هرانت دانشگاهاستاد - روانپزش *1

 دهیچک

 یحس یاضطراا زا، ب  ایصحنه غیرارادی یادآوری با که است بالینی سندرومی( PTSD) سانحه از پس استرس اختلال

نشده  یمعرف PTSD یبرا یقطع ییدرمان دارو یچ مراه است  تاکنون   یزیولوژیکیو ف یروان یختگیبرانگ یشو ب یجانی 

 داشته اند   یسندروم اثرات نسب ین ا در درمان ا ی ا و سه حلقه ا SSRIاعم از  یروانپزشک یجرا یاست دارو ا

 قشری  ای نورون مستقیم تحری  به که است عوارضی کم غیرتهاجمی درمان( TMS) ای فراجمجمه مغناطیسی تحری 

 یمشکلات شناخت یامنجر به تشنج  ینکهبدون ا یکندبدون درد از مغز عبور م یباتقر رو  یندر ا یکیالکتر ی  انرژپردازدمی

خاص  ینواح یتدر فعال یدارنسبتا پا ییراتتواند منجر به تغ یقشر مغز م یریپذ ی تحر یبر رو یرو  با اثر گذار ینگردد  ا

رو  بوده اند  مطالعات در  ینا یضد افسردگآثار  یمختلف مغز گردد  مطالعات نشان د نده  یساختار ا ینارتباطات ب یا

 بوده است   یآثار مثبت یافراد مبتلا به اختلال پس ار سانحه نشان د نده  یبرا یمغز ی تحر یاستفاده از رو   ا ینهزم

 پرداخته خوا د شد   PTSDو در چهارچوا اختلال یدرمان به صورت کل ینا یالزامات و دورنما ی،ارائه به مبان ینا در

موثر  یدرمان یبخش گام  ا یدنو یتواندم یعمل یو وسواس فکر یاضطراب ی،رو  در اختلالات خلق ینا یزآم یتکارکرد موفق

 باشد  PTSD مچون  یگردر اختلالات د

 ای فراجمجمه مغناطیسی تحری ، مغز  یتحر، اختلال استرس پس از سانحه ها:کلیدواژه 
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در افسردگی مقاوم به  (rTMS)ای تحریک مغناطیسی  فراجمجمه  یبررسی پروتکل های درمان

 درمان

 *1یمنائ محمد دکتر

 (d_manaie@yahoo.com) ذ ن درخشان هیآت مرکز ،روانپزش *1

 دهیچک

 یتوجه قابل درصد در اختلال نیا  است  مراه ییبالا عود درصد با که است یروانپزشک عیشا اختلالات از یکی یاساس یافسردگ

 ،یاساس یافسردگ به مبتلا مارانیب از( درصد یس حدود) یتوجه قابل تعداد ضمنا  ردیگ یم خود به مزمن شکل ان،یمبتلا از

 Treatment)درمان به مقاوم یافسردگ اختلال دچار و د ند ینم ییدارو ریغ و ییدارو ی ا درمان انواع به یمناسب پاسخ

Resistant Depression)   مکرر فراجمجمه یسیمغناط  یانجام شده نشان داده اند که استفاده از تحرشوند   مطالعات  یم 

 ی ا یشود  بررس یم مارانیگروه از ب نیدر ا ی( موجب بروز اثرات درمان trans cranial magnetic stimulation) repeated یا

جلو  یکنار یخلف هیناح تیختلال،  فعالا نیبه ا انینشان داده اند که در مبتلا یاساس یدر افسردگ یعملکرد یبردار ریتاو

 یشانیپ جلو یکنار یخلف هیناح تیفعال و کا ش( (Left Dorsolateral Prefrontal Cortex or Left DLPFC چپ  یشانیپ

 نیا نهیرقریغ تیحاصل فعال یافسردگ میاست که علا نیاست  در حال حاضر فرض بر ا افتهی شیافزا (Right DLPFC)راست

)  rTMS یتوان به کم  فرکانس بالا یم یاساس یدرمان افسردگ یاساس برا نیبر  م است  یشانیجلو پ یکنار یخلف ینواح

 تی(، فعالی)فرکانس مهارrTMS نییداد و با استفاده از فرکانس پا شیچپ را افزا DLPFC هیناح تی(، فعالیکیفرکانس تحر

دو طر   یکنار یخلف یشانیجلو پ ینواح تیتعادل در فعال یرموجب برقرا راتییتغ نیراست را کا ش داد  ا DLPFC هیناح

 یسیمغناط  یمورد استفاده تحر یمقاله پروتکل  ا نیانجامد  در ا یم یاساس یبه درمان افسردگ تیشود که در نها یمغز م

  اند گرفته قرار یبررس و بحث مورد درمان، به مقاوم یاساس یافسردگ اختلال درمان در یجمجمه ا فرا

 ، استرس، افسردگیrTMSای، تحری  مغناطیسی فراجمجمه :ها واژه دیلک
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 مقدمه ای بر بهداشت الکترومغناطیسی

 *1یچلداو احمد

 (cheldavi@iust.ac.ir) ایران صنعت و علم دانشگاه برق، یمهندس دانشکده استاد*1

 دهیچک

 ور غوطه یالکترومغناطیس امواج از یدریائ در نخوا یم چه و بخوا یم چه  م باز م،یببر پناه ورافتادهد یروستا ا به اگر یحت

 یم کار یباطر و برق با که ی ائ ستمیس یتمام تقریبا  چیست ما سلامت بر امواج این اثر دانیم ینم یدرست به که می ست

 رایانه، یخچال، کروفر،یما ،یلباسشوئ ،یبرق جارو تلویزیون،  کنند یم تشعشع رامونیپ یفضا در را یسیالکترومغناط امواج کنند

   ستند مختلف ی ا توان و باند ا در یسیالکترومغناط امواج تشعشع یدارا  مه و    مه  و یکابل تلفن یحت و  مراه تلفن

از در  یسطح دیبا ای میکن یافظاعم از برق و تلفن خداح یبا کلیه مظا ر تکنولوژ دیبا اینداریم،  یرسد چاره ا ینظر م به

اثرات مخرا این تشعشعات را بر سلامت خود  دیاست، که  ست، پس با نیمعرض تشعشع قرار گرفتن را بپذیریم  اگر چن

اجازه ورود آن را به محیط  دیبا ایاز حد مجاز دارد  شیب یتشعشع یستمی  اگر سمیاثرات را به حداقل برسان نیشناخته و ا

بهداشت " دانششاخه از  نی  به امیشیاندیحفظ سلامت خودمان ب یرا برا یداتیتمه دیبا ایود ند یم، و و کار خ یزندگ

کم ضرر است و  ایمختلف مجاز  یاز تشعشع امواج در باند ا زانیچه م میبدان دی  به عنوان مثال باندیگو یم "یالکترومغناطیس

 حد از شتریب که ی ائ ستمیاجازه تولید س م،یدار یتیو مسئول میتوان یر مرا وضع کنیم و، اگ یبالاتر از آن استاندارد ائ یبرا

  میند  را دارند تشعشع مجاز

 یدارا ا انیحشرات و گ وان،یزنده شامل بافت انسان، ح یبر بافت  ا یدر مورد اثرات مختلف امواج الکترومغناطیس تحقیقات

 امواج ،یحرارت راتیتاث درشوند   یم یبند میتقس یو غیر حرارت یاثرات بر دو نوع حرارت نیاست  معمولا ا یسابقه طولان

 جادیا اخلال آن درست عملکرد در بافت کردن گرم قیطر از و شده حرارت به لیتبد  ا بافت با واکنش  ی در الکترومغناطیس

 که شوند یم بدن در یموزمر یولوژیکیب ی ا واکنش ایجاد باعث یالکترومغناطیس امواج یحرارت ریغ راتیتاث در  کنند یم

 سوز  و خار  احساس جادیا به توان یم  ا واکنش نیا نمونه از  است نشده مشخص  ا واکنش این علت یدرست به  نوز

  نمود اشاره وحشت و رعب و اضطراا تهوع، حالت جادیا یحت ای و گو  در ممتد سوت یصدا مختلف، اعماق در پوست در

 یبرخ ارائه و یشهر و یخانگ ی ا محیط در الکترومغناطیس امواج تشعشع مختلف عمده بعمنا یمعرف به یسخنران این در

 بهداشت و سلامت نهیزم در موجود یاستاندارد ا  میپرداز یم انسان بر یالکترومغناطیس امواج شده شناخته راتیتاث

 نسل  مراه تلفن امواج اثرات به مبتلابه و همم مثال  ی عنوان به تینها در  میکن یم ارائه اختاار به زین را یالکترومغناطیس

  میپرداز یم یشتریب لیتفا با مختلف ی ا

بهداشت، امواج الکترومغناطیسی، واکنشهای بیولوژی   :ها واژه دیکل

mailto:cheldavi@iust.ac.ir
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تهدیدات و راهبردهای استفادۀ نظامی از امواج الکترومغناطیس و خطرات ناشی از آن برای 

 فناوری های نوین طب نظامی پرسنل نیروهای مسلح با تاکید بر

 *1یتوکل حسن
 (Tavakoli@bmsu.ac.ir) نوروالکترومغناطیس شگاهیآزما رفتار، و اعااا علوم انیستیتو ،)عج (الله هیبق یپزشک علوم دانشگاه* 1

 دهیچک

 وجود عدم بر یمبتن شده ارائه ی ا گزار  و پژو ش از یضبع که مشخص می گردد یعلم اطلاعات ی ا بان  به ینگا  با

 مانند فرکانس، دامنه،  یتابش یفاکتور ا اما   ستند انسان بدن یاتیح ی ا ستمیس بر سیالکترومغناط امواج دار معنا راتیتاث

 ریدت زمان تابش و سام ون،یمختلف بدن، مدولاس یدر اندام  ا یفاصله، سار جذا شده، فرونشست انرژ ،یتوان تابش ،یانرژ

و در  شود یذکر م یو مل یجهان یباشد که معمولاً در استاندارد ا یفراتر از حد آستانه ا اری مانند آنها، بس یفاکتور ا

 انیب را یی ا تیواقع چه یعلم ی ا گزار  و بود خوا د چه جینتا یطیشرا نیچن در  مطالعات نادیده گرفته شده است

 مواجهه یطیشرا نیچن با قتاًیحق ،یاتیعمل ی ا دانیم در خود یذات فیوظا به توجه با مسلح یو ارین پرسنل کرد؟ خوا ند

 ی ا رو  و ستیچ  یولوژیب اثرات بود؟ خوا ند چگونه بدن یاتیح ی ا ستمیس بر امواج آثار صورت نیا در  شد خوا ند

 نیچن به امکان حد تا لیتفا ۀمقال در شد؟ خوا ند نیتدو چگونه یدرمان ی ا پروتکل مهمتر  مه از و یفرد حفاظت

 به رو روند و شده انجام یسیالکترومغناط ۀکنند ناتوان ی ا سلا  از استفاده خاوص در کنون تا آنچه و شده پرداخته یطیشرا

  شد خوا د بحث ،یدفاع طب بر دیتاک با نده،یآ در آن گستر 

 از فراتر یا داف یبرا را آن از استفاده امکان س،یالکترومغناط امواج رانتشا و دیتول ۀنیزم در ریچشمگ ی ا شرفتیپ اکنون  م

 از یبخش تنها یسیالکترومغناط ۀکنند ناتوان ی ا سلا  که است کرده فرا م کشور ا مسلح یرو این یبرا معمول، یکاربرد ا

 فرا م را یزیر خون بدون یروزیپ و جنگ امکان نبرد، ۀصحن در رو این عملکرد یساز ناتوان با  ا سلا  گونه نیا  است آن

 یطراح یا گونه به را امواج راتیتاث ۀنیزم در پژو ش طیشرا توانند یم یمل پژو شگران و دانشمندان نیبنابرا  آورندیم

 پروتکل نیتدو تر مهم  مه از و یحفاظت ی ا رو  ،ییشناسا به را یتوجه انیشا کم  بتوانند آمده بدست جینتا که ندینما

  آورد فرا م را موثر و یبوم مناسب، یماندر ی ا

در مسکو در  کایآمر ۀسفارتخان هیعل ییویسابق از امواج راد یشورو ۀکه در مورد استفاد یچنانچه از گزارشات ،یخینطر تار از

 شگامیپ ستمیس  یعنوان  به Active Denial System; ADSبتوان از سلا  ضد شور   دیشا م،یدوران جنگ سرد بگذر یط

که از توان  High Power Microwave; HPM ،یحرارت ینام برد  تفنگ  ا اتیعمل ۀاز امواج در عرص ینظام ۀاستفاد ۀنیدر زم

 ،Electromagnetic Interference; EMIشود،  یاستفاده م یانسان یناتوان ساز یبرا ویکروویبالا امواج ما اریبس ی ا

Electromagnetic Masers، Non-Nuclear Electromagnetic Pulse; NNEMP، Mind Control Weapons سلا   گرید از

 یم یو ساخت خود را ط یپژو ش یند ایفرا ایوارد شده اند و  اتیو عمل دیبه عرصه تول ای ستند که  یسیالکترومغناط ی ا

 کنند  

 ی ا یحفظ توانمند یبرا یاعدف نیطب نو ی ا یاستراتژ نیتدو م،یبر یکه در آن به سر م یطیبا توجه به شرا نیبنابرا

 یو حفظ توانمند یروان-ی م از نظر روح س،یبار امواج الکترومغناط انیمسلح در مواجهه با اثرات ز یرو ایپرسنل ن یاتیعمل

 نیبوده و بجاست پژو شگران محترم کشور در ا تیحائز ا م اریبس یو  م از نظر حفظ سلامت جسمان یمغز یعملکرد ا ی ا

 مسلح باشند  یرو این اریعرصه  م

 ینظام طب مسلح، یرو این ن،ینو یهایفناور ،ینظام یسلاحها س،یالکترومغناط امواجها:  دواژهیکل

mailto:Tavakoli@bmsu.ac.ir
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بررسی تاثیر برهم کنش امواج الکترومغناطیس درگسترۀ فرکانس های رادیویی بر ساختار و 

 عملکرد آنزیم گلوتامات اکسیداز

 9یتوکل یحسن ،9یفرج فائزه ،*1یتوکل حسن
 (Tavakoli@bmsu.ac.ir) نوروالکترومغناطیس شگاهیآزما رفتار، و اعااا علوم انیستیتو ،)عج (الله هیبق یپزشک علوم دانشگاه* 1

 هیپا علوم دانشکده تهران، قاتیتحق و علوم واحد یاسلام آزاد دانشگاه 9
 یمانوع  و  و انشیرا دپارتمان ،یشناخت علوم یعال آموز  موسسه 9

 

 چکیده

پروتئین  ا در  مۀ عملکرد ای بدن نقش کلیدی را بر عهده دارند که برجسته ترین آن نقش کاتالیتیکی پروتئین  ا  مقدمه:

ار در فرایند ای مختلف حیاتی است و چنین پروتئین  ایی در دستۀ عمومی آنزیم  ا قرار می گیرند  توجه به این نکته بسی

حائز ا میت است که فعالیت کاتالیتیکی  ر آنزیمی به شدت تحت تاثیر ساختار آن قرار دارد  از طر  دیگر نیرو ای 

الکترواستاتیکی، بر  م کنش  ای بین دوقطبی  ای دائمی و موقتی و حتی بر  م کنش بین چهار قطبی  ا، پیوند  ای 

ساختار پروتئین  ا نقش اساسی ایفا می کنند  نکتۀ قابل توجه این که  یدروژنی و بر  م کنش واندر والس در شکل د ی به 

 مۀ آنها به نوعی تحت تاثیر چگونگی توزیع بار الکتریکی در پروتئین قرار داشته و به طور اجتناا ناپذیری می توانند تحت 

ی این موضوع در این پژو ش تاثیر تاثیر میدان  ای الکتریکی، مغناطیسی و الکترومغناطیسی خارجی قرار گیرند  برای بررس

امواج رادیویی در گسترۀ فرکانسی امواج رادیویی بر ساختار و عملکرد آنزیم )پروتئین( گلوتامات اکسیداز مورد بررسی قرار 

 گرفت  

در  از شرکت سیگما خریداری شده و با حل کردن آن E.C 1.4.3.11آنزیم گلوتامات اکسیداز با کد آنزیمی  مواد و روش ها:

مرحلۀ آماده سازی آنزیم انجام شد  برای سنجش فعالیت آنزیمی اسید آمینۀ گلوتامات به عنوان  pH 1/7بافر فسفات با 

سوبسترای آنزیم مورد استفاده قرار گرفت  برای ارزیابی چگونگی تاثیر امواج الکترومغناطیس بر عملکرد گلوتامات اکسیداز، این 

مگا رتز، به  مراه چیتوسان بر سطح الکتروپلاتینی  4333و  9453، 1133، 233انس  ای آنزیم پس از تابش گیری در فرک

با رو  لایه نشانی، تثبیت شده و با رو  الکتروشیمیایی فعالیت آنزیمی اندازه گیری شد  سپس، تغییرات فعالیت کاتالیتیکی 

ار گرفت  در واقع برای انجام این مطالعه ی  سیستم آنزیم تابش دیده با فعالیت آنزیم طبیعی )تابش ندیده( مورد مقایسه قر

زیست حسگر الکتروشیمیایی طراحی و ساخته شد  برای مطالعات الکتروشیمیایی از رو  سه الکترودی استفاده شده و 

ز ولتاموگرام  ای بدست آمده به عنوان معیاری برای فعالیت آنزیمی در نظر گرفته شد   مچنین، برای تابش د ی آنزیم ا

استفاده شده و نمونه  ای  Giga Hertz Transverse Electromagnetic Cell; GTEM Cell  موجبر گیگا  رتزی موج عرضی یا

 این موجبر فرار داده شدند Test; EUT  Equipment Underآنزیمی در ناحیۀ

ته شده مبتنی بر آنزیم گلوتامات نتایج بدست آمده نشان داد که  مۀ پارامتر ای آنالیتیکی زیست حسگر ساخ نتایج و بحث:

اکسیدازمانند کمترین حد تشخیص، ناحیۀ خطی، حد اشباع و میزان حساسیت، دستخو  تغییراتی شده است و این تغییرات 

نیز به فرکانس امواج رادیویی تابشی بستگی داشته است  از آنجا که عملکرد زیست حسگر دقیقاً به ساختار و عملکرد گلوتامات 

بستگی دارد، چنین به نظر می رسد که تابش امواج رادیویی توانسته است ساختار این پروتئین را تحت تاثیر خود قرار  اکسیداز

د د  اما این که دقیقاً کدامی  از نیرو ا و بر م کنش  ایی که در حفظ ساختار پروتئین نقش دارند، تحت تاثیر میدان 

مند مطالعات دقیق تری  مانند استفاده از تکنی  دو رنگ نمایی دورانی است، الکترومغناطیسی خارجی قرار گرفته اند، نیاز

 که در این پژو ش در حال انجام است  

   امواج الکترومغناطیس، فرکانس رادیویی، آنزیم گلوتامات اکسیداز: ها ژهدوایکل
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Structural and functional improvements due to military training in the 

brain 
 

Seyed Amir Hossein Batouli1, Valiallah Saba1,* 
1 Radiology Department, Faculty of Paramedicine, Aja University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Email: 

(vsaba@aut.ac.ir) 

 

Abstract 

Introduction: Military deployment includes a large number of stressful and life-threatening 

situations. To keep soldiers healthy, they should have a healthy cognition and high resilience.  

The military trainings and education is suggested to be a determinant factor for structural and 

functional changes of the brain towards a healthier and robust cognition. The aim of this 

study was to investigate any differences between the structures of the brain of a professional 

military group compared to normal individuals; in addition, the maps of brain activations of 

the two groups in response to observing life-threatening footage of real combat were 

compared. 

Materials and Methods: Forty-six right-handed male subjects were included in this study. 

Of these, 26 were normal healthy participants and the second group included 20 young 

military officers who had successfully passed the basic training courses of the Iranian army, 

such as heavy physical, martial and military trainings, as well as the theoretical military 

educations. The fMRI paradigm was designed to simulate a stressful, life-threatening 

situation for the participants. Magnetic Resonance Imaging of the brain was carried at the 

National Brain Mapping Lab, Tehran, Iran. 

Results: Our results showed a higher volume in 5 areas of the brain in the military group, 

including posterior cingulate, precentral and middle temporal gyrus, hippocampus and 

thalamus. In addition, the military group had higher brain activations in the visual processing 

areas of the brain when observing combat footage, whereas this was in the motor and 

executive processing areas of the brain in controls.  

Conclusion: This study showed that military training is associated with structural plasticity 

of the brain, as well as with a more efficient pattern of brain activation when being in a 

stressful situation, both showing the importance of a qualified military training. 

 

Key words: Brain Volume, Brain Function, Military Training 
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Biophysics of intrinsic bioelectromagnetic sources and their susceptibility 

 

Hamid Mobasheri1* 

1*Professor of Biophysics, Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran 

(h.mobasheri@ut.ac.ir) 

. 

Abstract 

Living systems are consisted of various types of charge carriers manifested as electrons, 

protons, ions, radicals and so on that are arranged in particular configurations. On the other 

hand, position of charges in the very biological molecules is not fixed and is affected by 

different intramolecular and external forces caused by thermal agitation, electric, magnetic 

and electromagnetic fields. Furthermore, the living systems are consisted of about 70% water 

molecules which hold various molecules in place and dictate their overall structure and 

conformation status to some extent. The high dynamic of water molecules with a relaxation 

time of about one femtosecond correlates with the dynamic of the water accessible groups of 

constituent molecules in first place that lead to more global effect in their conformation. The 

functionality of the biological molecules depends on the correct status of both configuration 

and conformation of their constituent atoms at sub nanometer and nanosecond levels. 

The highly dynamics of biological molecules cause continuous changes in the distance 

between their constituent charges that makes them to act as high frequency oscillators 

manifested by natural or intrinsic bio-electromagnetics. Although, the produced waves and 

fields dissipate in short distances in water, one might expect the changes in the electron 

density in their vicinity travels across water files by means of electron or proton hopping to 

long distance.    

Here, the basis of the natural intrinsic bioelectromagnetics of living systems, their instant 

application in their host and nearby living matters, their response to the external fields and 

their usage as a means for clinical treatments will be discussed. 

Keywords: Biophysics, Bioelectromagnetics, Bioresonance, Bioimpedance  
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The Effect of Magnetic Hyperthermia Using Fe3O4 Nanoparticles in 

Cancer Treatment 

Nasim Jamoshidi1, Ali Ghaffari1*, Mona Fazel2 

1Tabriz University of Medical Sciences (fazel.mona@gmail.com) 
2Tehran University of Medical Sciences 

Abstract 

Background: Cancer is one of the most important health challenges in modern societies. 

There are various ways to treatment of cancer types such as chemotherapy, radiotherapy, 

surgery and etc. One of the effective treatments is magnetic hyperthermia (MHT) using 

electromagnetic waves in the presence of magnetic nanoparticles (MNPs). In this method, 

MNPs reach 42-45 C by exposure to alternating magnetic field (AMF) causing cancer cells to 

die. Heat not only kills cancer cells but also sensitizes them to increase the effectiveness of 

chemotherapy and radiotherapy. The purpose of this study was to evaluate the effect of MHT 

using Fe3O4 nanoparticles in the treatment of cancers  

Material and methods: The index terms of “Magnetic Hyperthermia”, “Fe3O4 

nanoparticles”, “cancer treatment” and “radiation therapy” were entered into scientific 

databases of PubMed, Scopus, Science Direct and Google scholar and about 10 full relevant 

articles were extracted and reviewed. Finally the effect of using Fe3O4 nanoparticles in the 

treatment of cancer were evaluated  

Results: Studies have shown that MHT alone or in combination with other therapies can 

significantly increase the response to treatment. The effect of MHT depends on several 

factors, including the size and concentration of the nanoparticles, and the frequency and 

intensity of the AMF. The Fe3O4 nanoparticles with a size of 25-30 nm were reported to 

show a significant increase in specific power absorption (SPA). Cell death in MHT in vitro 

and in vivo reported to 52% and 32.8% respectively. Also, hyperthermia combined with 

radiation therapy increased the overall response by approximately 50%. In addition, 

hyperthermia has exaggerated the pharmacological effect of chemotherapy and achieved a 

cell growth inhibition rate of 85%  

Conclusions: According to a review of studies, it was concluded that MHT can be used as an 

effective therapeutic approach using Fe3O4 anoparticles. In addition, MHT along with other 

therapies can significantly increase the response to treatment  

Key Words: Magnetic Hyperthermia, Fe3O4 nanoparticles, cancer treatment, radiation 

therapy
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Abstract 

Background: Benign and malignant glioma tumors could not be differentiated in MRI 

images. Apparent diffusion coefficient (ADC) measurements can create contrast between 

these tumors. We aimed to quantify the differences between the ADC values of benign and 

malignant Glioma tumors. 

Materials and Methods: MRI diffusion weighted images and pathologic findings of 56 

patients with glioma tumors (benign=28 and malignant=28) were used to measure the ADC 

values in tumor center, edema, boundary area between tumor with normal tissue and inside 

healthy hemisphere. These values were compared between the malignant and benign tumors 

using the receiver operating characteristic curve. 

Results: The ADC of tumor center and edema had significant differences between malignant 

and benign tumors (P-value<0.005). The ADC values in boundary areas and inside healthy 

hemisphere did not showed significant differences. The ADC of tumor center and edema 

higher than 1.12×10-3 mm2/s (sensitivity=100%; specificity=96%) and 1.15×10-3 mm²/s 

(sensitivity=75%; specificity=64%) respectively, could be classified as benign and lower 

values could be classified as malignant tumors. 

Conclusion: The ADC values could be used as an appropriate method for differentiating 

between the malignant and benign glioma tumors. The cut-off values founded in our study 

could be a subject for future studies. 

Keywords: Diffusion-weighted imaging (DWI), apparent diffusion coefficient (ADC), 

Glioma, Benign, Malignant 
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در خصوص حدود  المللیرویکرد کشورهای مختلف و مشکلات ایجاد یک رهیافت یکسان بین

 پرتوگیری از پرتوهای رادیویی و مایکروویو

 9و عباس رحیمی خوشمکانی 9، نادر طالاری*9، فرید ناصح نیا1اولگ گریگوریف
 کمیته ملی حفاظت در برابر پرتو ای غیر یون ساز، مسکو، روسیه1

 (fnasehnia@aeoi.org.irی اتمی ایران، مرکز نظام ایمنی  سته ای کشور، دفتر حفاظت در برابر اشعه، تهران، ایران )سازمان انرژ9

 چکیده 

شود  داخته میسازی پرتوگیری مردم از پرتو ای رادیویی و مایکروویو پردر این بررسی به بررسی اصول جدید محدود: مقدمه

 ای اجتماعی، ای است که توجه به اولویتگونهکشور ا در حوزه ایمنی پرتو ای الکترومغناطیسی به در قرن حاضر، سیاست

ای کشور در حوزه سلامت،  مراه با بررسی اطلاعات و تحقیقات علمی از ا میت ویژه فر نگی، اقتاادی و قوانین حقوقی آن

ین مطالعه به تاریخچه پیدایش حدود پرتوگیری از پرتو ای رادیویی و مایکروویو، تحقیقات علمی در برخوردار شده است  در ا

 ای مختلف کشور ا در زمینه تدوین استاندارد یا حدود ملی،  ا و سیاستحوزه اثرات این پرتو ا بر بدن انسان، ر یافت

 است پرداخته شده

است ی سطو  ایمن پرتوگیری از پرتو ای رادیویی و مایکروویو شناخته شدهتاکنون سه ر یافت جهت بررسها: مواد و روش

 گرمایی ا عبارتند از تدوین استاندارد ا بر مبنای اثرات گرمایی، اثرات غیراند  این ر یافتکه به تفایل مورد بحث قرار گرفته

د د که ناف جمعیت جهان، در نشان می ا کننده حدود  بررسی ای خاص کشور تدوینو سیاست ALARAو مبتنی بر اصل 

 مچنین  .کنندکنند که استاندارد غیرگرمایی را برای پرتو ای رادیویی و مایکروویو پذیرفته و اجرا میکشور ایی زندگی می

  ای حضور مردم در ی  د ه گذشته ارایه شده است   ای تلفن  مراه در کشور ایران در محلبررسی تشعشعات آنتن

  ا در سطح کشور، ای تلفن  مراه، عدم وجود ضابطه ناب این آنتن ا اخیر به علت گستر  تکنولوژی آنتنر سالدنتایج: 

 ا توسط گذاری دکلیابی مجدد و صحیح توسط اپراتور ا و اشتراکساز ای بسیار زیاد در کلان شهر ا و عدم مکانوساخت

  لذا باشدگیری کمی بیش از مقدار متوسط آن در سطح کشور میقادیر اندازهاپراتور ا؛ در تعداد اندکی از منازل شهروندان، م

پیشنهاد شده است تا با تمرکز بر اثرات غیرگرمایی این پرتو ا در تعیین حدود پرتوگیری، تضمین بیشتری برای سلامت مردم 

 ایجاد شود 

سازمان  یسیالکترومغناط یالمللنیب پروژه فهیوظ وجود دو رویکرد گرمایی و غیرگرمایی، باعث گردیده،بحث و نتیجه گیری: 

 استیس لذا ی به نتیجه نرسد   است،شده فیتعر استاندارد ا سازیی ما نگ با  د  1225در سال  کهبهداشت جهانی 

 حال رشد است و آن افزودن ملاحظات سیاسی، اقتاادی، فر نگی، دراین استاندارد ا  از استفاده و توسعه نهیزم در دیجد

 .باشدجهت ایجاد استاندارد ا می اجتماعی و حقوقی کشور ا به تحقیقات علمی در خاوص اثرات بهداشتی پرتو ا،

  ای ملیبهداشت، محیط زیست، پرتو ای رادیویی و مایکروویو، حدودپرتوگیری، سیاستها: کلید واژه

 

mailto:fnasehnia@aeoi.org.ir


 اهاه و ااش ملی بیوالکترومغناطیس: فرصت گرهکن  دومین

24 

 

 ای داخل سلولیاثرات تابش میدانهای الکترومغناطیسی بر استرس اکسیداتیو و فراینده

  9،  راضیه چناری *1محمدرضا رحیم نژاد

 (dmrr30@gmail.comعضو  یئت علمی ، گروه فیزیولوژی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج ) 1
 مرکز درمان و مشاوره، دانشگاه فنی و حرفه ائی استان قزوین 9

 چکیده 

اکسیداز متال شده به غشای میتوکندریایی باعث   NADHدر  (، از طریق ایجاد اختلال (EMFsمیدانهای الکترومغناطیسی 

،  HSP،  یستون کیناز ، پروتئین  ای  PKCبر روی     ROS  ( یا گونه  ای فعال اکسیژن می شود ROSتحری  تولید)

DNA (و فرایند آپوپتوز تاثیر دارد    پروتئین شوک حرارتیHSP در پاسخ به تشعشعات الکترومغناطیسی و )ROS   افزایش می

امواج الکترومغناطیسی قادرند ،  با مکانیسم  ای مختلف،اثراتی در فعالیت ناشی ازلیزوزوم  ا ایجاد کنند و افزایش انتشار  یابد 

محتوای این لیزوزوم  ا ، که آنزیم  ای  یدرولیز کننده  ستند ، باعث آپوپتوز می شوند علاوه بر نشت غشای پلاسمایی و 

( در این OSر  موستاز کلسیم ، مکانیسم  ای دیگر از قبیل شکل گیری رادیکال  ای آزاد و استرس اکسیداتیو) تغییر د

 فرایند ، توانایی ایفای نقش دارند 

(، عمل می کنند  ROSبا تابش میدان الکترومغناطیسی ، میتوکندری  ا به عنوان محل اصلی تولید گونه  ای فعال اکسیژن )

  NADHاده اند که تحت تاثیر تابش کوتاه مدت میدان امواج الکترومغناطیسی ، افزایش فعالیت ناشی از تحقیقات نشان د

(،  مراه ROSاکسیداز میتوکندریایی ، به میزان قابل توجهی اتفاق می افتد افزایش محاولات ناشی از گونه  ای فعال اکسیژن)

دانی ، به دلیل اثرات امواج الکترومغناطیسی ، منجر به استرس با ی  کا ش قابل توجه در فعالیت آنزیم  ای آنتی اکسی

اکسیداتیو می شود استرس اکسیداتیو ، عوارض مخرا فراوانی بر روی سلول  ا دارد از جمله :پراکسیداسیون لیپیدی ، دناتوره 

عظیم برای تولید رادیکال  ای سوپراکسید زنجیره ی تنفسی میتوکندریایی، ی  بخش   DNAشدن پروتئین  ا و آسیب به 

 222 , OOH  است   این احتمال وجود دارد کهEMFs  از طریق تولید مقادیر زیادی از رادیکال  ایROS بر غشای ،

لیت یا به وسیله ی کا ش فعا ROSرا از طریق افزایش تولیدات حاصل از  ROSمتابولیسم    EMFs  میتوکندریایی مؤثر باشد

  واضح است که ایجاد چنین تغییراتی وابستگی زیادی به اکسیژن دارد و در ناشی از آنزیم  ای آنتی اکسیدان بر  م میزند

عین حال، مستعد اثرات سمی ناشی از واکنش متابولیت  ای اکسیژن و فعالیت آنزیم  ای آنتی اکسیدان و افزایش در میزان 

 می باشد   ROSتولید 

 ای اکسیژن از قبیل آنیون  ای سوپراکساید انواع واکنش  O رادیکال  ای  یدروکسیل ، OH پراکسید  یدروژن ،

 22OH  در این فعالیت دخالت دارند 

 اکسیداز ،  NADH، اکسیژن، گونه  ای فعال  ، میتوکندری ، استرس اکسیداتیو الکترومغناطیسی پرتوها: کلید واژه

DNAسوپراکساید ، پراکسیداسیون لیپیدی ، دناتوره شدن پروتئین  ا ، آسیب به 
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( به منظور بکارگیری جهت 3YFeOبررسی رفتار فوتوکاتالیستی نانوذرات اورتوفریت ایتریم )

 های صنعتی و بیمارستانیتصفیه آب

 9، داود ثانوی خشنود*1مهرنو  نخعی

 (mnakhaei137@gmail.comری فیزی  )حالت جامد(، دانشکده فیزی ، دانشگاه سمنان )دانشجوی دکت 1
 استادیار دانشکده فیزی ،  دانشگاه سمنان 9

 چکیده

این اورتوفریت با  خواص ساختاریاست و ژل سنتز شده -با استفاده از رو  سل (3YFeOاورتوفریت ایتریم )در این پژو ش، 

افزار با استفاده از نرم XRDنمودار حاصل از آنالیز قرار گرفت و  مورد بررسی( XRDپرتو ایکس ) استفاده از رو  الگوی پرا 

Fullprof   بررسی رفتار فوتوکاتالیستی نانوذرات  برایبراز  داده شدYFO  محلول رنگی با غلظتppm 5  تهیه شد و سپس

وجود کاتالیزور سرعت نتایج به دست آمده نشان دادند که  مورد بررسی قرار گرفت  UV-Visرفتار آن با استفاده از آنالیز 

  در نهایت واکنش را به وضو  افزایش داده و در میزان و درصد تخریب در فرآیند فوتوکاتالیست بسیار موثر خوا دبود

 عرفی شد ی صنعتی و بیمارستانی م ای آلودهایتریم به عنوان ی  فوتوکاتالیست مناسب جهت رفع آلودگی آااورتوفریت 

 آا هیتاف، ستیفوتوکاتال، نانوذرات، اورتوفریت ایتریم کلیدواژه ها:
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 یکور یبا دما سیدر هسته فرومغناط یسیتوسط القاءمغناط یگرمادرمان ندیفرآ یساز هیشب

  با استفاده از نرم افزار کامسول میبدخ کیستیرکیغ یبه منظور درمان تومورها نییپا

 1، عاطفه سلوک9، نجمه میرزابابایی9، شهاا شیبانی*9پورام محقق، اله 1دوستامیرحسین نظام

 دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران 1

 (emohaghegh@aeoi.org.ir، تهران، ایران ) ای  سته فنون و علوم پژو شگاه پرتو ا، کاربرد پژو شکده 9

 

 چکیده

بیش از میزان طبیعی آن معنی افزایش دمای بافت به به یکی از روشهای درمان سرطان  به عنوانفرآیند گرمادرمانی مقدمه: 

با استفاده از ی  رو  مانوعی است و بر مبنی کا ش توانایی زنده مانی سلولهای بدخیم انسان و حیوان در محدوده دمایی 

Co46-41 استفاده از تقسیم می شود   تمام بدنی یا و ایمنطقه ،شکل موضعی دوبه گذاری شده است  گرمادرمانی پایه

که  تراپی شده استی  رو  درمانی موثرتر تحت عنوان ترموبراکیگرمادرمانی در کنار پرتودرمانی داخلی منجر به ایجاد 

افزایش در اثر  افزایش سرعت از بین بردن سلولهای معیوا به علت  رو  مذکور رو  مورد نظر در تحقیق حاضر است

 مورد توجه محققان زیادی قرار گرفته است ا به پرتودرمانی با افزایش دمای بافت حساسیت سلوله

ی  فانتوم تراپی در مورد استفاده در سیستم ترموبراکی سی سته فرومغناطشبیه سازی پروفایل دمایی ها: مواد و روش

با استفاده از نرم افزار تغیر قرار دارد، استوانه ای آا که توسط ی  گروه کویل مسی با قابلیت اعمال شدت میدان مغناطیسی م

COMSOLmultyphysics 5.4  انجام شده است  پروفایل دمایی ناشی از قرارگیری  سته فرومغناطیس در میدان

دقیقه گزار  شده  93و در  مدت  Oe433-933 و شدت میدان مغناطیسی القایی  kHz153-75الکترومغناطیس با فرکانس 

 است  

با استفاده از  C 41-41°  بیه سازی نشاند نده امکان کنترل دمایی در محل قرارگیری ترموسید در محدودهنتایج شنتایج: 

 می باشد  دمای سطح ترموسید در زمان کوتا ی بعد از اعمال میدان مغناطیسی القایی  سیدر  سته فرومغناط یسیالقاءمغناط

Oe953 ،Oe933  وOe933  و به ترتیب در فرکانسهایkHz75،  kHz133  و kHz153  تا°C 41  که دمای مطلوا در فرآیند

ماند  پروفایل دمایی حاصل رود و تا زمانی که میدان الکترومغناطیس برقرار است، ثابت باقی میگرمادرمانی است، بالا می

 شونده می باشد  از محل قرارگیری ترموسید خودتنظیم mm 5 در فاصله C 92°نشاند نده کا ش دما به 

با توجه به این مساله که حداکثر دمای ایجاد شده در  سته فرومغناطیس تحت تاثیر دمای کوری آلیاژ، حث و نتیجه گیری: ب

فرکانس اعمالی، شدت میدان القایی در مرکز فانتوم و    می باشد، بسته به اینکه گرمادرمانی به عنوان درمان اصلی یا درمان 

 ی ترموسید را تحت تاثیر میدان مغناطیسی القایی و فرکانس اعمالی کنترل کرد  مکمل استفاده می شود، می توان دما

 ی، ترموسید، کامسول سیالقاءمغناطگرما درمانی، ها:  کلید واژه
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چگونگی اثر نویز بر تخمین پارامتر حجم فضای خارج سلولی خارج عروقی در مطالعات 

 تصویربرداری دینامیک تشدید مغناطیسی

 *1اده واحد د کردیعظیمه نوری ز

 (noorizadeh.az@gmail.comفیزی ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران ) گروه 1

 چکیده 

که از آنالیز فارماکوکنتی  تااویر  (evمطالعات پیشین نشان داده است که حجم فضای خارج سلولی خارج عروقی)مقدمه: 

خمین زده می شود می تواند در شناخت خاوصیات بافت تومور ای مغزی مفید ت (DCE-MRIدینامی  تشدید مغناطیسی)

(  بنابراین استفاده از این پارامتر در فعالیت  ای کلینیکی بسیار مورد توجه می باشد   ر چند تفسیر درست پارامتر 1-9باشد)

ve تاثیرگذار در پروفایل غلظت ماده کنتراست  به درستی و دقت تخمین این پارامتر بستگی دارد  یکی از موثرترین پارامتر ای

یکی از  veاندازه گیری شده و در نتیجه دقت تخمین پارارمتر ای فارماکوکنتی ، نسبت سیگنال به نویز می باشد  از انجاییکه 

بررسی  پارامتر ای فارماکوکنتی  مهم در فعالیت  ای کلینیکی می باشد، بنابراین در این مطالعه به صورت ریاضی سعی در

 در مطالعات دینامی  تاویربرداری تشدید مغناطیسی داریم  evاثر نویز بر دقت تخمین پارامتر 

به کم  مدل گستر  یافته تافت به عنوان یکی از پرکاربردترین و مشهورترین مدل  ای مورد استفاده در ها: مواد و روش

(  با اضافه کردن 9ده کنتراست در بافت شبیه سازی شد)سیگنال زمانی غلظت ما 9153تعداد  DCE-MRIآنالیز داده  ای 

و بدون نویز( از داده  ای شبیه سازی  SNR :5 ، ،15  ،93 ،53  ،73 ،23سطح نویز ای مختلف  شت سطح سیگنال به نویز)

و از  سپس به کم  تخمینگر ماکزیمم لایکلیهود مقادیر پارامتر ای کنتی  مدل تافت تخمین زده شد شده فرا م گردید 

نسبت ثابت انتقال مستقیم به ثابت انتقال معکوس، حجم فضای خارج سلولی خارج عروقی محاسبه شد  در مرحله آخر با 

 بررسی شد  veمحاسبه متوسط درصد خطای  ر سری داده نسبت به پارامتر ای داده  ای بدون نویز، اثر نویز بر دقت 

حدود  (SNR=5)در بیشترین سطح نویز در نظر گرفته شده  evرصد خطای نتایج این مطالعه نشان داد که متوسط دنتایج: 

متوسط درصد خطای این پارامتر کمتر  SNR>15می باشد   مچنین از نتایج این مطالعه می توان نتیجه گرفت که برای  5/5%

 خوا د بود   %1از 

عنوان ی  معیار تعیین کننده در فعالیت برای استفاده از حجم فضای خارج سلولی خارج عروقی به بحث و نتیجه گیری: 

 داشته باشند  15باید حداقل سطح سیگنال به نویز  DCE-MRI ای کلینیکی و درمانی تااویر 

 تاویربرداری تشدید مغناطیسی، سطح سیگنال به نویز، حجم فضای خارج سلولی خارج عروقیها: کلید واژه
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 تخمدان ینومایکارس یر روب نیپلات سیس یموج و دارو زیاثر توام امواج ر

 9یرگانیب یطهماسب، مریم 1چگنی دینا ، *1مناور طیبی خرم

 (tayebi.khorami.mansour@gmail.com) شاپور ا واز یجند یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،یپزشک  یزیگروه ف1
 شاپور ا واز یجند یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،یپزشک  یگروه ژنت9

 هچکید

کشنده در  ی ا یمیاز بدخ یکیسرطان  نی  ارندیگیمنشا م الیتلیاپ یتخمدان از سلولها یاز سرطان  ا %25حدود   مقدمه:

 مچون  نیپلات ی هیبر پا یدرمان یمیش ی  دارو اشودیداده م صیتشخ شرفتهیدر مراحل پ مارانیاز ب %13در  رایزنان است ز

از  یکی یبیمثانه، و سر و گردن دارند  درمان ترک ضه،ی مچون تخمدان، ب ییهادر درمان سرطان یاثرات خوب نیپلات سیس

قادرند آپوپتوز در  زموجینشان داده است که امواج ر ریاست مطالعات اخ یدرمان یمیش یاثربخش ید نده  شیافزا یروشها

 ینومایکارس یبر سلولها زانیونی ریاج غو امو نیپلات سیس یبیاثر ترک یمطالعه به بررس نیاساس ا نیسلولها القا کنند  بر  م

 تخمدان پرداخته است 

شد  سپس  یبه سلولها طراح زانیونیریتابش امواج غ یبرا یفلز ریغ وارهیبا د CO2انکوباتور   یابتدا  در ها:و روش مواد

ساعت بدست  41 و 94به مدت  نیپلات سیسلولها تحت اثر س نیا IC50و  هی( ته A2780تخمدان ) ینومایکارس یسلولها

 ماریساعت ت 41ساعت و گروه دوم  94شدند  گروه اول  میتقس رگروهیآمد  در مرحله بعد سلولها به دو گروه و  ر گروه به دو ز

 نیپلات سیشدند  غلظت س ماریموج ت زیو امواج ر نیپلات سیبا س یگریو د ییبه تنها نیپلات سی ا با س رگروهیاز ز یکیشد  

 945توان آن برابر با  یمگا رتز و چگال 9453برابر با  زموجیبدست آمده در مرحله اول بود  فرکانس ر IC50با  در  ر گروه برابر

 بدست آمد  MTT شیآزما ی لهیدر  ر گروه بوس یسلول یمربع بود  بقا متریوات بر سانت یلیم

بدست  کرومولاریم 4417و  92419 بیرتبه ت IC50 ن،یپلات سیمختلف س یبا غلظت  ا ماریساعت ت 41و  94از  پس :جینتا

 یسلول یبقا کهیبود  در صورت %41467و  %41429 بیبه ترت نیپلات سیبا س ماریساعت ت 41و  94پس از  یسلول یآمد  بقا

نشان داد که کا ش بقا در  یآمار ی  بررسافتیکا ش  %49437و  %46467به  بیبه ترت زموجیو ر نیپلات سیبا س ماریپس از ت

 ( P-value=0.0143)باشدیکا ش معنادار م نیساعته ا 41اما در گروه  باشدیساعته معنادار نم 94گروه 

 یسلولها یتواند بقا یم نیپلات سیس یمگا رتز و دارو 9453 زانیونیریتابش غ یبیترک اثر :یریگ جهیو نت بحث

 سرطان کم  کننده باشد  نیدرمان ا یاثر ممکن است برا نیا نیتخمدان را کا ش د د  بنابرا ینومایکارس

 یبیسرطان تخمدان، درمان ترک ن،یپلات سیس زموج،یر :کلید واژه ها
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 یخارج یکیالکتر یها دانیاز اعمال م یعمل ناش لیسرعت انتشار پتانس یریرپذیتاث

 1رمضان پور، فرید 1، شادی مهمان نواز*1انیمیابرا  مایون 

 rEbrahimian@iauardabil.ac.iآزاد  دانشگاه*1

 چکیده

نشان  قاتیتحق جیاست  نتا شیدست ساز بشر به سرعت در حال افزا یسیالکترومغناط ی ا دانیاز م یناش یآلودگ مقدمه:

که  ی ر عامل نیغشاء سلول است  بنابرا یرینفوذ پذ یبر رو سیکم فرکانس الکترومغناط ی ا دانید ند که اثرات م یم

باز و  قیاز طر یونی یروند عملکرد کانال  ا رییدر جهت تغ یمحرک اشد،داشته ب ولتاژ دو طر  غشا سلول را رییتغ ییتوانا

 یسلول  ا تیو فعال  یرا در تحر ینقش اصل یونی یدر غشاء سلول، کانال  ا نکهیشود  با توجه به ا یبسته شدن آنها م

   ردیقرار گ یخارج یدانهایم ریتواند تحت تاث ینورون  ا م تیفعال نیدارند بنابرا ریپذ  یتحر

و انتشار  لیو نحوه تشک یعاب بریف یبرا یکه مدل معروف ی اکسل-نیمقاله ما از مدل  اجک نیدر ا  ها:و روش مواد

اعمال  ینوسیبه فرم س یکروآمپریم 533محرک به دامنه   ی  میرشته عاب است استفاده کرده ا  یعمل در طول  لیپتانس

 خوا د بود  ریبا دامنه و فرکانس متغ یخارج ی ا دایاز م ی ا شامل اثرات ناش شیشده است  آزما

 شیعمل شود که با افزا لیتواند موجب انتشار پتانس یم یاعمال شده خارج  ی( تحرHz 133)نییپا یدر فرکانسها :جینتا

ل شده اعما  ی( تحرKHz 13متوسط) یشود  در فرکانسها یاشباع م تایو نها شیعمل افزا لیتعداد پتانس  یدامنه تحر

  یدامنه تحر شیدارد  و با افزا یشتریب یکیبه دامنه تحر ازیامر ن نیاعمل شود اما  لیتواند موجب انتشار پتانس یم یخارج

عمل  لیپتانس یاعمال شده خارج  ی( تحرKHz 133بالا) یماند و در فرکانسها یمنتشر شده ثابت م یعملها لیتعداد پتانس

 انتشار نخوا د داشت  ییتوانا

امر  نیعمل نبود، ا لیقادر به انتشار پتانس یاعمال شده خارج  ی( تحرKHz 133بالا) یدر فرکانسها :یریگ جهیو نت ثبح

 ستین کهایتحر نیبودن ا منیبر ا لیبوده اما دل  یتحر نیبه ا ییدر پاسخ گو یعاب ستمیس  ینامید ییعدم توانا لیبه دل

 یدر فرکانسها تایگرما خوا د شد  نها جادیو ا یشده و موجب تلفات مقاومت دایز یعبور انیجر  یدامنه تحر شیچون با افزا

به دامنه  دیبا نییپا یدقت شود که موجب گرم شدن بافت نشود و در فرکانسها یو محرک خارج گنالیبه توان س دیبالا با

اختلال در کل  جادیا جبمو تواندینشود  چرا که م یعاب بریعمل در ف لیمحرک دقت شود که موجب منتشر شدن پتانس

 شود  یعاب ستمیس

 عمل  لیپتانس ،ی اکسل نیمدل کابل  اجک ،یونی ی ا ،کانالیسیالکترومغناط ی ا دانیم :کلید واژه ها
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 اسپرم کیکلاس یموثر در حفظ پارامترها یعامل  یسیمغناط دانیم

 *1یسادات قافله باش نیمت
 (m.s_ghafelebashi@yahoo.com) انیرو پژو شگاه-قاتیعلوم وتحق یدانشگاه آزاداسلام*1

 چکیده

 شود   یدر روند بهبود م لی، سبب تسه یسیمغناط    دانیمکمل  است که با اعمال م  یرو  درمان  ی یدرمان  سیمغناط

در  یشود   نابارور یرا شامل م ایدن یزوج  ا تیدرصد از جمع 15تا  13است که حدود   ینیاز معضلات مهم بال یکی ینابارور

غشا اسپرم  از  یکپارچگیوحفظ  یدرصد  را به خود اختااص داده است   تحرک،زنده مان 53تا  43در حدود  یمردان سهم

اسپرم با استفاده از شدت   یکلاس یمطالعه حفظ پارامتر ا نیشود    د  ا یمردان محسوا م یمهم در بارور یپارامتر ا

 است   یاستات یسیمغناط دانیمتوسط م

مرد با مشخاات اسپرم سالم  جمع آوری شد    ر نمونه به دو  23، نمونه منی هیاول ی ا یو روشها: پس از بررس مواد  

؛  ر دو در داخل  یسیمغناط ینمونه درخارج  از محدوده   یو یسیمغناط دانینمونه تحت شدت  م  یشد ، میقسمت تقس

اسپرم توسط نرم  یحرکت  کل زانیقرار گرفتند   م ستایا یسیمغناط دانیساعت ،در مرکز م 5و9،1 یانکوباتور در بازه زمان  ا

  یزیسلامت غشاء اسپرم توسط رنگ آم یو بررس نینکروز نیائوز یزیتوسط رنگ آم یزنده مان زیشد ون یریافزار کاسا اندازگ

HOST داده  ا با استفاده از   نرم افزار  لیو تحل هیو تجزSPSS  ( و آزمون  16)نسخهt-test  انجام شد 

تواند باعث حفظ حرکت پس از  یاسپرم است و م  یکلاس یعامل موثر در پارامتر ا  یبه عنوان  یسیمغناط دانی:م جینتا

اسپرم  یزنده مان  زانیبرم  میمستق  ریتاث ینشان د نده  نینکروز نیائوز یلام  ا یبررس نیساعت شود ،  مچن 5گذشت 

 است   رییساعت بدون تغ 5بر سلامت اسپرم است بعد از  رگذاریوامل تاثغشا اسپرم که از ع یپارچگ  یاست  

 جیوسلامت غشا  اسپرم انسان اثر بگذارد  نتا یزنده مان زانیگیری: میدان مغناطیسی استاتی  می تواند بر تحرک وم نتیجه

 رگذاریتاث   ینامید یپارامتر اساغت  و ب 5دم  در طول مدت  ی ا کروتوبولیبر م یسیمغناط دانینشان داد م  شیآزما نیا

 دارد  یسیمغناط دانیو زمان م یاربردبه شدت ک یاثرات بستگ نیاست  ، اما ا

 اسپرم ، حفاظت  یکلاس یپارامتر ا  ،یاستات یسیمغناط دانیم :واژه ها یدکل
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 نپرستارا استراحت زمان در خواب القای برپایین  بسیار فرکانس با موضعی مغناطیسی میدان اثر

        کارشب

 4 * یعیشف یعل دیس ، 9 یلیخل نیپرو ،9 یوبیا فاطمه ،1ینی، فاطمه حس1یاکبر یعل 

 رانیا رفسنجان، ،ییماما یپرستار دانشکده رفسنجان، یدرمان یبهداشت خدمات و پزشکی علوم دانشگاه1
 رانیا رفسنجان، رفسنجان، یپزشک علوم دانشگاه ر،یواگ ریغ ی ا یماریب قاتیتحق مرکز 9

 ایران تهران، ایران، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده اپیدمیولوژی، گروه 9
 (sashafiei@muq.ac.irقم، قم، ایران ) یدانشگاه علوم پزشک اعااا، یهایماریب و علوم قاتیمرکز تحق *4

 چکیده 

کوتاه مدت میدان مغناطیسی موضعی جلسه تحت تابش  4در مطالعات گذشته مشا ده شد که دانشجویان خانمی که  مقدمه:

 در در ناحیه مرکزی سر قرار گرفتند مشکل اختلال خواا ناشی از اضطرابشان برطر  شد  با توجه به اینکه پرستاران

 حاضر لذا درمطالعه دارند  قرار خوابیبی عوارض معرض در کنندمی فعالیت نامنظم طوربه شب، و عار صبح، کاری  ایشیفت

 پرداخته کارشب پرستاران استراحت زمان در خواا القای برپایین  بسیار فرکانس با موضعی مغناطیسی میدان ثرا به بررسی

  شد

 تاادفی طورپرستار خانم شرکت داشتند  داوطلبین به 91این مطالعه ی  کارآزمایی بالینی متقاطع بوده که مواد و روشها: 

 تحت تابش امواج مغناطیسی ) کاریشب  شت در و طی چهار فته وه مداخلهگر تقسیم شدند  کنترل و مداخله دو گروه در

Tμ933،Hz 13 دستگاه  کنترل در گروه قرار گرفتند  شب شیفت از بعد پرستاران استراحت از دقیقه قبل 13( به مدت

مجددا اجرا شد  سپس گروه  ا جابجا شده و رو  فوق  نگرفت و صورت ایمداخله (wash out)  فته دو مدت  خامو  بود

پترزبورگ  خواا کیفیت و پرسشنامهی اِستنفورد آلودگخواای بنددرجهمقیاس میزان خواا و کیفیت خواا بترتیب توسط 

، اختلا   T-testانجام شد  جهت بررسی اثرگذاری میدان مغناطیسی آزمون  SPSSسنجش شد  آنالیز آماری توسط نرم افزار 

استفاده  period effectو تفاوت بین ترتیب قرارگرفتن در  ر دوره از آزمون  carryover effectبین دو دوره زمانی از آزمون 

 شد  

داری بین میانگین نمره خواا استنفورد در دوره اول و دوره دوم در بین گرو ها  نتایج نشان داد که تفاوت معنی یافته ها: 

و ترتیب قرار گرفتن در  ر دوره در این آزمون دیده نشد  داری بین دور های زمانی وجود ندارد   مچنین تفاوت معنی

(carryover effect=0.094, period effect=0.584    ) 

با توجه به عدم تاثیر گذاری میدان مغناطیسی موضعی بر القا خواا پرستاران، شاید ریشه آن در علت  بحث و نتیجه گیری:

شان است در حالی که ریشه اختلال خواا  یتم خواا شبانه روزانهاختلال خواا باشد، که در پرستاران بهم خوردن ر

دانشجویانی که تحت تاثیر میدان مغناطیسی محلی اختلال خوابشان برطر  گردیده بود، اضطراا ناشی از امتحان و شرایط 

یان شده باشد درسی بود  ممکن است میدان مغناطیسی باعث کا ش اضطراا و در نتیجه حذ  علت اختلال خواا در دانشجو

 که نیاز به تحقیق بیشتر دارد 

 میدان مغناطیسی، بی خوابی، اضطراا ها: کلید واژه
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 ارزیابی عملکرد حفاظت الکترومغناطیسی پارچه رسانا با دو پوشش مس و نقره 

 9 صبا اله یول  ،1*یرجمالیپ عادل

 (adelanteh2007@yahoo.com) ارتش یپزشک علوم دانشگاه ،یراپزشکیپ دانشکده ،یولوژیراد یآموزش گروه ارشد، یکارشناس محقق، 1
 ارتش یپزشک علوم دانشگاه ،یراپزشکیپ دانشکده ،یولوژیراد یآموزش گروه ار،یدانش 9

 

 چکیده

 و سیالکترومغنکاط امکواج انتشکار تیکقابل بکا لیوسکا از اسکتفاده ککه شکده یا گونه به  ا انسان یزندگ سب  امروزه:  مقدمه

 انسکان سکلامت بکر امکواج نیکا مضر اثرات  است شده بدل اجتناا قابل ریغ یامر به  امواج نیا معرض در یریقرارگ نی مچن

  کا حل راه از یکی  شود لیتبد نهیزم نیا در مرتبط مطالعات در یاصل یا دغدغه به آن، برابر در حفاظت مساله تا شده موجب

  رساناست ی ا پارچه از فادهاست امواج، نیا نامطلوا اثرات رساندن حداقل به یبرا

مختلف  یوزن یالکترولس دو پوشش مختلف مس و نقره با درصد ا یبه کم  رو  آبکار قیتحق نیا درها: و روش مواد

 ییتوانا زانیم نییتع یاستر خالص قرار گرفت  سپس برا یاز جنس پل ییپارچه  ا یمس رو %133و  %75نقره و  %15و  95%

پارچه  ا انجام شد   یرو گا رتزیگ 4/19تا  9/1 یدر بازه فرکانس یپارچه  ا، آزمون موجبر یسیمحافظت الکترومغناط

   دیگرد سهیمقا گریکدیبا  یبا پراا چهار نقطه ا یبه کم  آزمون ا م سنج زیپارچه  ا ن ییرسانا

حداکثر  زانیبالاتر و با م ید وزنپارچه نقره با درص ،یسینشان داد که از لحاظ محافظت الکترومغناط قیتحق نیا جینتا: جینتا

 5/15معادل  یعدد یوزن %15نقره با  یعدد برا نینسبت به پارچه با درصد کمتر نقره دارد  ا یمحافظت بالاتر بل،یدس 12

نسبت به  یکمتر محافظت بهتر یپارچه با درصد وزن زیپوشش داده شده با مس ن یپارچه  ا انیم سهیبود  در مقا بلیدس

 بلیدس 5/99و  91 بیبه ترت %133مس و  یوزن %75پارچه با  یاعداد برا نیمس بوجود آورده بود  ا یوزن %133پارچه با 

ا م را نشان  1/3تر از  نییمطلوا و پا یی ر چهار نمونه رسانا یبرا زین یتوسط پراا چهار نقطه ا یا م سنج شیبودند  آزما

 داد  

مشابه، پارچه با پوشش مس،  ی ا ییپژو ش مشخص شد که در رسانا نیابدست آمده در  جینتا از: یریگ جهیو نت بحث

 زانیم شیپارچه منجر به افزا یحضور نقره رو شیافزا نینسبت به نقره دارد   مچن یبالاتر یسیمحافظت الکترومغناط تیقابل

 توانیم نیده است  بنابراسطح پارچه رخ دا یتر حضور آن رو نییپا یمس، در درصد ا یمساله برا نیا یمحافظت آن شده ول

 با جنس فلز به کار رفته در پوشش دارد    یمیپارچه رسانا ارتباط مستق یسیگرفت که رفتار محافظت الکترومغناط جهینت

 نقره یآبکار مس، یآبکار الکترولس، یآبکار رسانا، پارچه ،یسیالکترومغناط محافظتها: واژه دیکل
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 یزات نوین دفاعیبررسی نیروی الکترومغناطیسی در تجه

 4، جبرئیل نجفی 9، محمد رضا اخی 9،  علی اشر  گراوند *1عرفان چولکی

 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، دانشجوی دکتری فیزی  اتمی مولکولی   1

erfancholaki@gmail.com 
 رانآجا،ته جنگ ستاد،دانشگاه و فرماند ی زمینی،دانشکده کارشناس ارشد ،گروه 9

 تهران فارابی، فنون و علوم دانشکده سیاسی، علوم ارشد کارشناس 9
 کارشناس مهندسی لجستی  و زنجیره تأمین، دانشکده علمی کاربردی آذین خودرو، تهران 4

 چکیده 

گذشته، خطرناکتر و مهل  تر است   یکه به مراتب از جنگ  ا می ست ییشا د وقوع جنگ  ا یامروزه در عار فرا صنعت

 شرفتیپ یرقم زده است  اول یرا در عار کنون یدیگردد که با امتزاج خود، صحنه جد یبرم یخاص یژگیت آن به دو وعل

در   یریدرگ طیمح ب،یتخر زانیانفجار اطلاعات است که به شدت، دقت، وسعت، زمان، م یگریو د یشگفت آور فن آور

در  یا ژهیو گاهیجا دیجد یو با استفاده از فن آور یسیکترومغناطال یروین هیگذار بوده است  جنگ با بنه و ما ریجنگها تأث

چه نقش و  نینو یا  ی: فناورمیسوال  ست نیمقاله به دنبال پاسخ به ا نیبه خود اختااص داده است  در ا ندهیآ یجنگها

صله از شقوق ذکر شده حا جینتا نینو ی ا یفناور تیدارد؟ که در ادامه ضمن پرداختن به ما  ندهیآ یدر جنگ  ا یگا یجا

 ی ا یجنگ فن آور ندهیتوان به جرات اشاره کرد: که جنگ آ یآن م جیپرداخت  و از نتا میجنگ خوا  نیمتاثر از ا طیدر مح

در کسب امواج  یبر برتر یبر آفند ا و پدافند ا ندهیآ یخوا د بود  جنگ  ا یسیالکترومغناط تیبرگرفته از خاص نینو

 نیوابسته نخوا د بود  ا یو قوم یمنابع مل ینبوده و لزوماً به برتر ییایجغراف یبوده و محدود به مرز ا استوار سیالکترومغناط

 یجهان یقدرت  ا یبرا یدیتهد ن،یاز ا شیکه پ ییملت  ا وآورد که موجب شود گروه  ا  دیپد یممکن است تحولات رییتغ

مقاله  نیشوند که در ا یکشتار جمع حاتیاز جمله تسل یسنت تحایبزرگتر از تسل یداتیبه تهد لیآمدند تبد یبه حساا نم

 ی،بمب  ا یسیمغناط  ی،رادار ا یسی)تفنگ الکترومغناط  نیدرسه نمونه ازسلا  نو یسیالکترو مغناط یروین  یکاربرد  ا

  قرار گرفته است یمورد بررس (یسیمغناط

 یتفنگ مغناطیسی، رادار مغناطیسی، بمب مغناطیسها: کلید واژه
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 دو تئوری اساس مدل سازی ریاضی برای انتشار موج الکترومغناطیسی در بافت بیولوژیکی بر

 مونک -کوبلکا ای شاره

 *1یپورطالار انیمحمد رضایعل

 (o.comamp_pprc@yaho) رانی، ا یشرق جانی، آذربا ی، دانشگاه آزاد اسلام انی، واحد صوفعلوم پایه و مهندسی ، دانشکده  یزیروه فگ استادیار1
 

 چکیده

 با الکترومغناطیسی امواج بر مکنش و شوند می کنترل الکترومغناطیسی متقابل تاثیرات طریق از اساسا زنده  ای سیستم

 قابل این موضوع تاثیر که بررسی رود می انتظار و است بیولوژی در فیزیکی بر مکنش ترین اساسی بافت  ای بیولوژیکی،

 استفاده امکان ، بیولوژیکی  ای محیط در  ا مولکول باشد ، ولی به علت نا مگنی داشته اتحی فرآیند تنظیم در ای ملاحظه

  نمود استفاده تقریبی  ای رو  از باید و وجود ندارد ماکسول معادلات از تحلیلی

 فاز موجمون  ، که در آن تابع  -کوبلکا ای شاره دو تئوری اساس بر پخشندگی مدل ی  از استفاده با مقاله ، این در

 امواج ، یکی در جهت تابش )جلوگرا( و دیگری در خلا  جهت آن )پس گرا( می باشد ، انتشار دارای دو قله الکترومغناطیسی

 انتقال معادلۀ از تقریبیاین مدل ،   است شده ریاضی سازی مدل نظری صورت به بیولوژیکی،  ای بافت در الکترومغناطیسی

 میان از را  مسانگرد و شده پخش فرودی تابش انتشار بافت ، مرزی سطح از بازتاا نور گرفتن نظر در بدون است که تابش

   د د می بیولوژیکی توضیح محیط ی 

نتایج نشان می د ند که با افزایش ضخامت بافت در جهت میانگین تابش فرودی ، شار جلوگرا به دلیل جذا و پراکندگی 

می یابد  با فرض  مگن بودن تابع فاز در این مدل سازی، مقدار شدت پرتو در  محیط بیولوژیکی کا ش و شار پس گرا افزایش

 بافت ، با ضریب تضعیف به صورت نمایی کا ش می یابد ولی شکل شعاعی آن تغییر نمی کند  سطح عمق نوری از

بعدی  به صورت ی  الکترومغناطیسی تابش انتقال معادلۀ مزیت استفاده از این مدل سازی ریاضی، اینست که در آن ، حل

 مچنین ضرایب جذا و پراکندگی   است شده گرفته نظر در لامبرت قانون اساس بر بافت داخل در پرتو شدت و انجام شده

به طور غیر مستقیم بدست می آیند و ضریب نا مگنی محیط بیولوژیکی نیز به عنوان معیاری  مون  -کوبلکا کا ش یافتۀ

 اندازه تجربی برای  ای آزمایش طر  نتایج بدست آمده می تواند درگی مطالعه شده است  برای بررسی نا مسانگردی پراکند

 ، مورد استفاده قرار بگیرد  بیولوژیکی  ای بافت اپتیکی خواص گیری

مون ، رو   ای تقریبی، بافت بیولوژیکی، تئوری انتقال تابش، امواج الکترومغناطیسی -تئوری کوبلکاها: کلید واژه
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سی ریز نگاهی به آخرین پیشرفت های سلاح های ناتوان کننده الکترومغناطیسی در بازۀ فرکان

  موج ها

 *9، حسن توکلی 1ارسلان حیدرپناه 
 تهران جنوا ، دانشکده مهندسی اسلامی واحد آزاد دانشگاه 1

 (Tavakoli@bmsu.ac.irرفتار ) و عاااا علوم انیستیتو ،)عج (الله بقیه علوم پزشکی دانشگاه 9

 چکیده

با نوجه به اینکه سلا   ای سنتیِ کشتار جمعی، علاوه بر  زینه  ای سنگین  ای سبب کشته شدن بسیاری از انسان مقدمه: 

ود، در طی سالیان اخیرکشور ایِ توسعه یافته  ا و جریحه دار شدن احساسات و افزایش نگرانی  ای  جامعه بشری می ش

تلا  می کنند  تا سلا   ایی با عنوان سلا   ای ناتوان کنندۀ الکترومغناطیسی را   برای رسیدن به ا دا  عملیاتی خود، 

ه مرگ  و تولید کنند  این سلا   ا می توانند اثرات مخربی بر بدن و بافت  ای انسان داشته باشند به طوری که حتی منجر ب

 یا بروز آسیب  ای جبران ناپذیری در فرد  شود 

نظامی دنیا مانند: وزارت دفاع ایالات متحده امریکا،  -در این مطالعه از بان   ای اطلاعاتی معتبر و بروز علمیها: مواد و روش 

ی سلا   ای متعار  و  مچنین مرکز مطالعات را بردی نیروی  وایی چین، وزارت دفاع روسیه، مقاله قوانین کنوانسیون جهان

مقالات مرتبط با آثار امواج الکترومغناطیس بر سیستم  ای عابی و عضلانی استفاده شده است   مچنین مطالعاتی بر روی 

 : سلا   ای جدید ماکروویوی از قبیل

 Active Denial System)) ADS ،Vigilant Eagle، B-HPM-B (Before-High Power Microwave-Blackout)  

Effective Radiated Power) ) ERP  ،AESA (Active Electronically Scanned Array)  و نحوه کارکرد آن  ا انجام شد 

بر اساس مطالعات انجام شده در زمینه سلا   ای ناتوان کننده، کشور ای پیشرفته دنیا به سمت سلا   ای ناتوان نتایج: 

سی ریز موج پیش می روند و آن را به عنوان دکترین دفاعی و جزو را برد ای کنندۀ الکترومغناطیسی در بازۀ فرکان

توانمندسازی دفاعی پیشرفته خود قرار داده اند   مچنین بر خلا  ادعا ا و گزار   ای موجود، ثابت شده است این گونه 

جبران ناپذیرند  از جمله سلا   ای  سلا   ای ناتوان کننده اثرات مخربی بر بدن انسان از جمله سیستم عابی دارند که گا ی

   اشاره کرد ADS ،Vigilant Eagle،B-HPM-B  ،ERP ،AESAماکروویو که میتوان به 

بر اساس مطالعات انجام شده در این پژو ش، سلا   ای غیرکشنده الکترومغناطیسی به دلیل محدود بحث و نتیجه گیری: 

بر روی انسان، کم  زینه بودن نسبت به سلا   ای سنتی معمول و  در آزمایش  ای سلا  کردن پتانسیل جراحت و مرگ

 مچنین تحری  نشدن افکار عمومی در ارتباط با جنگ مورد ا میت قرار گرفتند   مچنین شایان ذکر است که سلا   ای 

یل اختلالات عابی، ناتوان کننده می توانند باعث کشته شدن انسان  ا در دراز مدت یا اثرات مخرا و جبران ناپذیری از قب

تنفسی، عضلانی و     را به  مراه داشته باشد  این سلا   ا فراتر از مقاصد غیر کشنده  ستند و کنوانسیون خاص سلا   ای 

 را نقض می کنند  1213متعار  سال 

 ADSسلا   ای غیر کشنده، کنوانسیون سلا  متعار ، سلا   ای ناتوان کننده،سلا  ماکروویو، ها: کلید واژه

mailto:Tavakoli@bmsu.ac.ir
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 در برابر میدان های الکترومغناطیسی در داخل انکوباتور ها محافظت

 9،  سید مهرداد ساویز*1سید امین  اشمی

 دانشجوی کارشناسی،رشته برق،دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1
 استادیار دانشکده مهندسی پزشکی،دانشگاه صنعتی امیرکبیر 9

 چکیده

برای سلول  ا مناسب سازی  CO2محیط را از نظر دمایی و رطوبتی و  مچنین میزان  ی بیولوژیکیاتور  اانکوب مقدمه:

میکنند موضوعی که در اینجا بررسی شده و را کاری برای آن ارائه میشودآلودگی الکترومغناطیسی ناشی از سیستم گرمایشی 

 انکوباتور  ااست  

و حل کننده  statics and low frequencyمدل  cst2019به کم  نرم افزار  محاسبات و شبیه سازی  ا ها:مواد و روش

LF frequency domain  119419مدل  ای شبیه سازی شده برای حالات شر  داده شده در زیر به ترتیب  انجام شد ،  

 9رار حداقل و تعداد تک 1e-3مشسل داشتند  مچنین میزان خطای تعر  شده 91399 و  913424  ،456139  ،153996

طر  قوطی  در  مه جهات است  51.5A/mبار بود میزان میدان اعمالی نیز در  مه تست  ا ثابت و برابر با  13بار و حداکثر 

-چوا کبریت به این شکل است که از دو جعبه که به داخل  م میروند تشکیل شده که  ر جعبه حاوی تعداد دور مشخای 

u metal   طراحی اصلی ما بر مبنای مینیمم کردن میدان مغناطیسی داخل ظر  با کمترین  باشد اینج می 3431با ضخامت

 cm345به ضخامت   steelاینچ روی ی  لایه ورق  3431با ضخامت  mu-metal زینه ممکن است برای این کار از ی  جعبه 

و رطوبت به داخل جعبه   (CO2) برای عبور و مرور  وا cm345استفاده کردیم در چهار وجه جعبه سوراخ  ایی به شعاع 

 تعبیه شد 

 حالت اول:حالت قوطی چوا 1 حالت مختلف انجام شد که نتایج آن به شر  زیر میباشد: 5این شبیه سازی برای نتایج: 

  به ترتیب برابر Hz5و Hz93و   Hz53میزان تضعیف به دست آمده برای فرکانس  ای ، اینج 3419کبریت با ضخامت 

میزان تضعیف به ، اینج 3436 حالت دوم:حالت قوطی چوا کبریت با ضخامت 9 بدست آمد 343312و  343391و  343399

 حالت سوم:حالت 9 بدست آمد  3417و  3491و  3441  به ترتیب برابر  Hz5و Hz93و   Hz53دست آمده برای فرکانس  ای 

و  Hz93و  Hz53دست آمده برای فرکانس  ای  میزان تضعیف به، mu-metalقوطی چوا کبریت با استفاده از آ ن به جای 

Hz5 ی  جعبه تمام بسته :چهارم حالت 4 بدست آمد  1495و  3467و  3465  به ترتیب برابرmu-metal  اینج3431با ضخامت ،

 بدست آمد  34397و 34354و  34377  به ترتیب برابر Hz5و  Hz93و  Hz53میزان تضعیف به دست آمده برای فرکانس  ای 

  به ترتیب برابر Hz5و  Hz93و  Hz53میزان تضعیف به دست آمده برای فرکانس  ای طر  پیشنهادی: :پنجم التح 5

 بدست آمد  34392و 34399و  34391

رو  به کار برده و تاکید شده در این مقاله با وجود اینکه پاسخگوی میزان نیاز ما برای محافظت کردن  بحث و نتیجه گیری:

 اخل انکوباتور  ست رو  به نسبت گران و جاگیری در انکوباتور میباشد سلول  ایمان در د

 شیلدینگ، انکوباتور، الکترومغناطیس، کشت سلولی، محافظت ها:کلید واژه 
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 یتی: مرور روایاعصاب مرکز ستمیبر س یسیومضر امواج الکترومغناط دیاثرات مف یبررس

 *1رستگار نینگ

 (in.rastegar93@gmail.comneg) رانیا یپزشک علوم دانشگاه*1

 چکیده

 زی( است و نCNS)ی اعااا مرکز ستمیدر س یکیالکتر ی ا گنالیانتقال س ی جهیانسان نت یازآنجاکه بروز رفتار ا :مقدمه

اشکال مختلف مانند: تلفن  در ( (EMFs یسیالکترومغناط ی ا دانیاز امواج م ریروزافزون و اجتناا ناپذ ینظر به استفاده 

 جیاست، که نتا یهیبد یامر CNSدر  موجودی عیطب یسیالکترومغناط ی ا دانی ا بر م دانیم نیا یو    ، لذا اثرگذار مراه 

 نیا یبررس یتیمرور روا نی د  از ا نیاست، بنابرا یمرکز اعااا ستمیبرس EMFsو مضر  دیاز اثرات مف یحاک زیمطالعات ن

( استفاده tDCS) یورا جمجمه ا یکیالکتر  یتحر یاز مداخله  EMFs دیاثرات مف یمطالعه  یاست که برا CNSاثرات بر 

دارد  امواج  ازین یشتریشده است، اما  نوز به مطالعات ب دییتا یشگا یآزما مطالعات در یفناور نی  اگرچه استفاده از امیکرد

 شود  ینامطلوا م ی ارفتار یگذارد که باعث بروز برخ یم یعاب ستمیبرس یمضر اثرات نی مچن سیالکترومغناط

،  Pubmed  ،Medicine ،scopusداده:  ی ا گاهیشده در پا هیحاضر از مقالات نما یتیمرور روا یما براو روش ها:  مواد

google scholar یدیبالا و استناد به واژگان کل ریتاث بیمقاله با ضر 22 ط،یکتاا واجد شرا 2مقاله و  13و از  میاستفاده کرد 

  میپژو ش وارد مطالعه کرد نیر  انگا یرا برا

در  مداخلهی ط( tDCS) یاورا جمجمه یکیالکتر  ید ند تحر یمطالعات نشان م جیتا :یریگ جهیبحث و نت ج،ینتا

از جمله:  یشناخت ی ا تیباعث ارتقاء قابل انیدر نظام ،یشانیو قشر پ یحرکت - شیقشر پ یبر رو ریبا تاث ،یعاب یعملکرد ا

در انتخاا زمان و  تیمحدود که است یدر حال نیشود، ا یجستجو کردن و    م ،ییتمرکز شنوا ،ییفضا دیدتمرکز  شیافزا

از اثرات مضر  یگسترده ا فیط نی مچن مطالعات را به دنبال دارد  یمتعدد یخود مباحث اخلاق لیوسا نیمکان استفاده از ا

به علت  یاست  به طورکل یکج خلق ای یآنها رفتار زودرنج نیعتریشا کنند، که از یم تیبر مغز را روا سیامواج الکترومغناط

عوامل از جمله: طول موج، فرکانس،  یآنها به برخ یو وابستگ یسیالکترومغناط اثرات امواج فیو گسترده بودن ط یجیتدر

تواند  یمطالعات م جینتادارد که  اجیبرانسان به سال  ا زمان احت EMFs مه انواع اثرات  قیدق مدت زمان مواجه و    شناخت

 و،   شود  یروانپزشک ،یمختلف: نظام یدر حوزه  ا ریچشمگ ی ا شرفتیباعث پ

 یاورا جمجمه یکیالکتر  یتحرامواج الکترومغناطیسی، سیستم اعااا مرکزی، کلیدواژه ها: 
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 انسان یکیبر ساختار ژنت سیبر اثرات امواج الکترومغناط یمرور

 9فر یز را قربان ،9یاردستان یمژگان مهر ،1یسن مناورمح ،*1بشر کخواهین فاطمه

 (sinamahmoodi44@gmail.com) یدانشگاه آزاد اسلام 1
 دانشگاه تهران 9

 یبهشت دیدانشگاه شه 9

 چکیده

مختلف بر  ی ا طیکه در مح سیو منابع متنوع امواج الکترومغناط یتکنولوژ راتییبا توجه به تغ ریاخ یدر سال  ا مقدمه:

 نهیزم نیدر ا زین یادیامواج بر سلامت انسان شکل گرفته که مطالعات ز نیاثر ا نهیدر زم یی ا یگذار  ستند نگران ریتاث انسان

اختلالات  زیو ن یتینوژنسیو کارس  ی ماتولوژ راتییتغ ،ییمثل، جهش زا دیتول ستمیاثر امواج بر س یانجام شده است  بررس

امواج حاصل  نهیاز اثرات مشا ده شده خاوصا در زم یبوده اند  برخ یمطالعات نهیزم نیدر ا یینمونه  ا یعاب یاختااص ریغ

 است  ادهرا نشان د نهیزم نیدر ا شتریلزوم مطالعات ب ییویو راد یکیالکترون لیاز وسا

جهاد  یعات علماطلا گاهی، در پاDNAبر  سیواژه اثر امواج الکترومغناط دیپژو ش با استفاده از کل نیا در ها:و روش مواد

و مورد  یاطلاعات مرتبط جمع آور SCOPUS گاهیدر پا Effect of electromagnetic waves on DNA( و SID)یدانشگا 

 قرار گرفت  لیو تحل هیتجز

سرطان،  جادی، اDNA بیبر موجودات زنده مشا ده شده شامل تخر سیالکترومغناط ی ا دانیکه تا کنون از م یاثرات :جینتا

 زانیامواج به طول مدت تابش، م نیا ییالقا یو مولکول یسلول راتییتغ زانیبوده است  م یکیژنوتوکس ی ا بیسجهش و آ

 دارد  یبه شدت و فرکانس امواج بستگ زیعامل ن نیا هدارد ک یگرما بستگ دیآن در بافتها و تول یرینفوذ پذ

 تیتوانند باعث توسعه فعال یم طیدر مح یسیغناطو م یکیالکتر ی ا دانیاثبات شده که م اکنون :یریگ جهیو نت بحث

باشد  یمختلف متفاوت م یبرسانند   رچند اثر امواج در فرکانش  ا بیافراد آس DNAبه  جهیآژاد شده و در نت ی ا کالیراد

 دانیاکس یآنت توانند با استفاده از ی  به علاوه افراد مدشو یوجود امواج دور س یر یبهتر است تا حد ممکن از از مناطق دارا

 کم  کنند  سیبه کا ش اثرات سوء امواج الکترومغناط یعیطب ی ا

 ژنوم، جهش، سرطان س،یالکترومغناط کلمات کلیدی:
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Protection and safety against electromagnetic fields from the perspective of 

Iranian traditional medicine 
Mojgan Mehri Ardestani1*, Zahra Ghorbani Far1, Mohsen Mansouri1, Fateme Nik-Khah Bashar1 

1AJA University of Medical Sciences (mozhgan_mehri@yahoo.com) 

Abstract 

Introduction: In recent decades, exposure to magnetic fields originating from power lines 

and electronic devices has been associated with different diseases. In the past 2 decades, 

concerns have been raised among the public and scientific communities about the potential 

harms of magnetic fields at frequencies lower than 300 Hz. International Agency for 

Research on Cancer considers low frequency magnetic as carcinogenic factor in biological 

systems .There is evident that changes in energy levels can affect the production and 

recombination of free radicals. In recent years, efforts have been made to reduce the potential 

damage of electromagnetic fields and radiations. 

In this study, based on the teachings of Iranian medicine for more than 1,000 years in the 

prevention and treatment of diseases, evidence-based texts and scientific work and research 

by thousands of great scientists and physicians have been used to find ways to protect against 

electromagnetic waves. 

Methods and Materials: The contents of Iranian traditional medicine (ITM) textbooks such 

as Canon of Medicine by Avicenna, Zakhire Kharazmshahi by Jurjani, and MAKHZAN AL-

ADVIYEH by Aqili was studied about magnet and its decrease magnet power. In addition, 

new articles are reviewed as well to be able to compare modern and traditional treatments. 

Results: Magnets in Iranian medicine are referred to as” meghnatis”, which despite effective 

actions and medical properties, have been suggested as effective ways to reduce their 

strength. Olive oil and garlic are among the things mentioned in ITM to reduce the magnetic 

strength of magnets. According to recent studies, the use of garlic has been effective in 

reducing the effects of electromagnetic waves. 

Discussion and Conclusion: New studies confirm the efficacy of garlic to protect 

electromagnetic waves. Therefore, further studies are recommended to evaluate the protective 

effects of olive oil and garlic against electromagnetic waves. In addition, the preparation of a 

medicinal product for the protection against radiation is recommended. 

Key words: Iranian traditional medicine, electromagnetic ،Garlet 



 اهاه و ااش ملی بیوالکترومغناطیس: فرصت گرهکن  دومین

41 

 

 یزخم پوست امیبر پروسه الت یکیترالک کیاثر تحر یبررس

 9نارالله پور نیمحمدحس ،9یراحله لامع ،*1یلامع حسن

 (hosein.lameei@gmail.comارتش ) یدانشگاه علوم پزشک*1
 هیاروم یدانشگاه علوم پزشک9
 ارتش یدانشگاه علوم پزشک9

 چکیده

رو، محققان و  نیشود  از  م یمحسوا م یزشکمهم پ یاز جنبه  ا یکیو کا ش زمان بهبود آنها  یپوست یزخم  ا مقدمه:

زخم گردند چون، تاور بر  امیالت ندیفرا عیموجب تسر میمستق یکیالکتر انیپژو شگران در تلا  بوده اند تا با استفاده از جر

  یتحر کند و اعمال یم فایا امیالت ندیدر فرا یمینقش تنظ  یدر موضع زخم  دهش جادیجراحت ا لیبوده است که پتانس نیا

  یاثر تحر زیحاضر ن ی  مقاله مروردیزخم کم  نما امیآن به الت تیتقو ای یساز هیممکن است با شب یخارج یکیالکتر

 د د   یقرار م یرا مورد بررس یزخم پوست امیبه پروسه الت یکیالکتر

 ،یزخم پوست ،یکیالکتر  یرتح یواژه  ا دیاست که با استفاده از کل  یستماتیمرور س  یمطالعه  نیا ها:و روش مواد

 ,google scholar, Sidمعتبر از جمله ی ا تیشده در سا ندکسیو مرور مقالات ا یمطالعه کتابخانه ا قیزخم از طر میترم

PubMed  بدست آمده است 

حل زخم، به م الیتلیاپ یسلول  ا شتریب یبه واسطه جذا و فراخوان یکیالکتر انید د جر ینشان م یقاتیتجارا تحق :جینتا

از  یبافت، شناخت بهتر یکیومکانیب ی ا یژگیسطح زخم و و یابیو ارز یریاندازه گ ن،یدر بستن زخم دارد  بنابرا یاثرات بهتر

  د دیما قرار م اریزخم در اخت امیپروسه الت رب یکیالکتر  یتحر یاثرگذار سمیمکان

و کوتاه نمودن مدت زمان  یکیالکتر  یتعداد دفعات تحر شیشود با افزا یم شنهادی ا پ افتهیبراساس  :یریگ جهیو نت بحث

را  ییبسزا ریتاث ،یاحتمال یبتوان علاوه بر کا ش عوارض جانب کروآمپریدر حد م یکیالکتر  یاعمال تحر نیو  مچن  یتحر

 فا نمود یخون و بهبود زخم ا انیجر شیدر افزا زین

 زخم میترم،یپوست زخم،یکیالکتر  یتحر :کلیدواژه ها
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 مروری بر تاثیرات میدان مغناطیسی و اولتراسوند بر سلول های سرطانی غیر مهاجم

 1، پری سلطان نژاد*1فاطمه سلطان نژاد

 (f.soltannezhad@gmail.com) آجا پزشکی علوم دانشگاه

 چکیده

نی درمانی با برخی محکدودیت درمان  ای رایج سرطان نظیر جراحی تومور، پرتو درمانی ، شیمی درمانی وایم مقدمه و هدف:

تلا  برای استفاده از میدان مغناطیسی و اولتراسوند ، عوارضی چون عفونت، اسکار جراحی و عوارض جکانبی و  . ا  مراه است

سمیت ناشی از شیمی درمانی و ایمنی درمانی را به حداقل می رساند  دراین مقاله به اثکرات اسکتفاده از میکدان مغناطیسکی و 

 ند بر بافت سالم بدن و سلول  ای سرطانی بر اساس مطالعات آزمایشگا ی و بالینی  پرداخته می شود اولتراسو

 می باشد 9312-9311مطالعه حاضر از جستجو در مقالات و منبع معتبر سالهای  مواد و روش ها:

کند که با تاثیر بر قدرت انقبکاض  به طور معمول مغناطیس درمانی جریان الکتریکی ضعیفی را در بافت  ا ایجاد مییافته ها: 

و انبساط مویرگ  ا باعث افزایش گرد  خون، اکسیژن رسانی، تامین مواد غذایی و حذ  مواد زائد در بافت  ا می شکوند ککه 

نتیجه آن بهبود درد، التیام زخم، کا ش تورم، سفتی وکا ش اسیدیتی، تحری  سکاخت کلکاژن و کمک  بکه عمکل کلسکیم و 

 6در سطح مولکولی میدان مغناطیسی استاتی  با کنترل ترشح سایتوکین  ای التهابی )اینترلکوکین  ی باشد استخوان سازی م

التهاا را کا ش می د کد  ایکن  13و افزایش سایتوکین ضد التهابی مثل اینترلوکین  و فاکتور تومور نکروز آلفا( 1و اینترلوکین

 هی به سرطان می باشد  مطلب نکته مهمی در پیشگیری از التهابات مزمن منت

درمطالعات مختلف اثر انواع میدان مغناطیسی بر سلول  ای سرطانی، نشان می د د میکدان مغناطیسکی اسکتاتی   بکا تولیکد 

اکسیژن و اکسید نیتری  و ایجاد استرس اکسیداتیو منجر به صدمه کانال یونی در غشای سلول  کای سکرطانی و  رادیکال آزاد

ی  جریان ضعیف در محل بافت ایجاد می کنکد و در فرککانس  کای بالکا  شود  میدان مغناطیس متناواآپوپتوزیز سلولی می 

بکدلیل عکدم تحمکل بکه  4و 9میدان مغناطیس متناوا در سرطان  ای پیشرفته مرحلکه   مچنین .تولید گرمای زیاد می کند

 .ثر آن کاسته می شود و راندمان درمان را می کا داگرچه به مرور بدلیل مقاومت از ا دارو ای شیمی درمانی استفاده می شود 

توانایی تولید گرما در محل بافت را دارد و در فیزیوتراپی استفاده می شود  در مو   ای دیابتی که در  میدان مغناطیس متغیر

میدان  د  ازقرار گرفتند مشخص شد که کلسترول ، گلوکز و تری گلیسرید خون کا ش می یاب معرض میدان مغناطیس متغیر 

الکترومغناطیس به  مراه نانوذرات در تومور استفاده گردید که با ایجاد گرما در محل با افزایش سیالیت غشا سلولی صکدمه بکه 

به سلو ل  ای سرطانی صدمه می زند  البته استفاده طولانی مدت بافت سالم اطرا  تومور نککروز  DNAپروتئین ترمیم کننده 

 ایپرترمی که ایجاد می کنند و باعث بهبود اثر شیمی درمکانی و  و میدان مغناطیس متغیر با ومغناطیسمی شوند  میدان الکتر

برای درمان سرطان بکا  آپوپتوزیز می شوند  از میدان مغناطیسی استاتی  و میدان مغناطیس متناوا/ میدان مغناطیس متغیر 

ارایی درمان سرطان می شود  اگر چه مطالعات نشان داد که میکدان دارو  م استفاده شده است که باعث بهبود تاثیر دارو ا و ک

 مغناطیسی استاتی  تاثیر قوی تری بر دارو ای شیمی درمانی دارد و می تواند دوز دارو و عوارض جانبی آن را کا ش د د 

ز بین بردن عفونکت  کا و درمان  ای نوین پتانسیل خوبی برای بهبود کارایی درمان ، کا ش  زینه  ا، انتیجه گیری و بحث: 

تشکیل اسکار دارند  با توجه به نتایج مطالعات مختلف استفاده صحیح از انواع میدان مغناطیسی در درمان سکرطان  کای غیکر 

 مهاجم می تواند موثر باشد 

 میدان مغناطیسی، اولتراسوند، سلول سرطانی کلمات کلیدی:
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The effective parameters on precision analysis of Dynamic Magnetic 

Resonance Imaging data 
Azime Noorizadeh Vahed Dehkordi1* 

1*Najaf abad Branch, Islamic Azad University (noorizadeh.az@gmail.com) 

Abstract 

Introduction: Precision analysis of the estimated kinetic parameters from Dynamic Contrast 

Enhanced –Magnetic Resonance images (DCE-MRI) is very important when they are used as 

a measure for diagnosis and therapy evaluation. In this work, the effect of the coincidence 

bias in two major effective parameters including pre contrast longitudinal relaxation time 

(T10), flip angle (α) on the error of kinetic parameter estimation in brain DCE-MRI studies 

was evaluated  

Methods and Materials: In this study the effect of the simultaneous bias in T10 and α was 

analytically evaluated. Thus, the extended Toft’s model was used to simulate 3150 contrast 

concentration curves. Using the previously published equation, the bias in T10 and α were 

added to simulated curves and then kinetic parameters of Toft’s model were estimated for all 

biased and non-biased simulated profiles. Finally, mean percentage error (MPE) as criteria 

for evaluation of accuracy of estimated parameters was calculated  

Results: The results of this study indicated that simultaneous incorporation of flip angle and 

T10 bias may induce a large uncertainty in CA concentration profiles and consequently 

causes a significant bias in estimated kinetic parameters. For example, for 20% relative bias 

in each α and T10, mean percentage error of computed parameters are as following: MPE of 

vp is around 30%, MPE of Ktrans is almost 40% and MPE of kep is 80%  

Discussion and Conclusion: In conclusion, we found that α and T10 deviations could 

consequence important errors in plasma volume estimation of brain tissues through Tofts 

model fitting, while estimation of transfer constants could be more reliable and robust in 

presence of deviation in flip angle or pre-contrast longitudinal relaxation time in brain DCE-

MRI studies  

Keywords: Pharmacokinetic Analysis, Contrast Concentration Bias, Accuracy of kinetic 

parameters 
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 کنند؟ یارتباط برقرار م گریکدیبا  سیسلولها با کمک امواج الکترومغناط ایآ

 *1یرازیش زادهینجمه  اد

 (nhadizade@riau.ac.ir)واحد رود ن  یدانشگاه ازاد اسلام*1

  دهیچک

جان  یب طیو با مح رگیکدیتوانند با  یکه دارند، م یاطلاعات تیو ما  یکیولوژیب ستمیس یدگیچی ا بسته به نوع و پ سلول

ارتباط برقرار کنند   یکیو الکتر ییایمیش یگنالیس یر ایشناخته شده مانند مس ی ا سمیاز مکان یاریبس قیاطرا  خود از طر

است  مطالعات نشان داده اند که شبکه  زیناچ یارتباطات سلول یکیرالکتریو غ ییایمیش ریغ یدر مقابل ، درک ما از شکلها

اشکال  نیبسازند  ا یخود شبکه اجتماع یبرا سیالکترومغناط یگنالهایس دیگسترده تر بوده و آنها قادرند با تولسلولها  یارتباط

 یر ایمس گریتوان آنها را به اشکال د یم یکه به سخت یی ا دهیپد حیممکن است در توض یسلول نیارتباط ب نیگزیجا

و  یستیمقاله به چ نیکند  در ا یمستقل، کم  م یکیولوژیب ی اواحد نی مزمان ب ینسبت داد مانند وقوع پاسخها یگنالیس

 ولر،م– رگیاز انواع شناساگر ا مانند شناساگر گا محققان پرداخته شده است  یسلول نیب یشبکه اجتماع نیساخت ا یچگونگ

 یهاکیکم  روشها و تکن با اده کرده اند منظور استف نیا یشمارشگر فوتون برا یکهایفتوسنتز کننده، و انواع تکن  ای لوله

 ند،یفرا نیا یاثبات شد  ط هیفلا  مرگ در مطالعات اول توز،یاز م یناش ییمانند پرتوزا یی ا دهیفوق وجود پد ییشناسا

 یسانت هیفرابنفش با قدرت حداکثر چندصد فتون بر ثان یپرتو ا دیبافت قادرند با کم  تول  یدر  توزیدر حال م یسلولها

مطالعات با کم  الکتروفورز  نیرا کنترل کنند   مچن ریتعداد و سرعت تکث بیارتباط داشته و به ان ترت گریکدیمتر مربع با 

در  تیلوکوس یتا سلولها هایمگا  رتز توسط انواع باکتر 2 رتز تا  لویک5با قدرت  ییوینشاند نده نشر امواج راد  یالکتر ید

بار غشاء در  هیدر سلول مانند تخل یونی یانهایرا وجود انواع جر سیغناطامواج الکتروم نیمنشا اانسان بود  دانشمندان 

 یکیالکتر دانیم  ی دیمنجر به تول یکیالکتر یبار ا نیدانند  چن یم نهایدر پروتئ یکیوجود بار الکتر ایو  یعاب یسلولها

 کند   یم دیتول سیالکترومغناط یپرتو او به دنبال آن  یارتعاش یانهایباردار سلول جر یشده که در انواع نواح یقو  یاستات

 ریارتباطات غ نیچن فهیاست اما  د  و وظ یتوسط سلولها قطع یسیتوجه به مطالعات، وجود و نشر امواج الکترومغناط با

 دانشمندان نا شناخته است  ی مچنان برا یماد

 یسلول نیسلول، ارتباطات ب س،یامواج الکترومغناط کلمات کلیدی:
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 گنالیاثر س یبه منظور بررس یربرداریروش تصو کی( به عنوان PET) ترونیتابش پوز یتوموگراف

 خون مغز انیگلوکز و جر سمیمتابول یتلفن همراه بر رو یسیالکترومغناط یها

 9یمیعظ اریمه ،1یمانیسل ونسی ،*1یحسن صمد

 زیتبر یپزشکدانشگاه علوم  یراپزشکیدانشکده پ 1
 ارتش یراپزشکیدانشکده پ 9

 دهیچک

اشعه تلفن  مراه بر  یاما اثرات احتمال ابدی ی مراه به طور مداوم در سراسر جهان گستر  م یاستفاده از تلفن  ا مقدمه: 

کاربر کنند   یاطرا  خود منتقل م طیرا به مح یسیالکترومغناط ی ا دانی مراه م یعملکرد مغز ناشناخته است  تلفن  ا

خون داشته  انیتواند اثرات مضر بر عملکرد مغز و جر یدان  است که میم نیخطر حاصل از ا نیشتریتلفن  مراه در معرض ب

و  سمیمتابول یابیارز یاست که به طور گسترده برا یمولکول یربرداریرو  تاو  ی(  PET)ترونیانتشار پوز یباشد  توموگراف

 ودارویتجمع راد زانیم یریگ زهاندا قیپت عملکرد ارگان مورد نظر از طر یربرداریر تاوشود  د یخون مغز استفاده م انیجر

 تواندیکه م باشدی( مFDGگلوکز ) یاکس یفلورو د نهیزم نیمورد استفاده در ا یودارویراد نیعتریشود  شا یم یابیدر آن ارز

 نیکند   د  از ا یخون بررس انیگلوکز و جر سمیگلوکز در ارگان مورد نظر شود و عملکرد آن را از نظر متابول نیگزیجا

خون مغز با استفاده از    انیگلوکز و جر سمیمتابول یتلفن  مراه بر رو یسیالکترومغناط ی ا گنالیاثر س یبررس ،یمرورمطالعه 

 بود  PET یربرداریرو  تاو

در  "خون مغز انیجر"و  "گلوکز سمیمتابول"، "یسیالکترومغناط ی ا گنالیس"، "PET" یدیکل کلمات ها:و روش مواد

مقاله کاملًا مرتبط  1وارد شدند  حدود  Elsevierو  Google scholar ،Scopus  ،PubMed یعلم یداده  ا ی ا گاهیپا

خون مغز به  انیگلوکز و جر سمی مراه و متابول تلفن یسیالکترومغناط ی ا گنالیس نیشد  سپس ارتباط ب یاستخراج و بررس

 قرار گرفت  یمورد بررسدست آمده و 

 یفلورو د قیبا تزر ترونیانتشار پوز ی مراه در گو  چپ و راست قرار گرفتند و توموگراف یمطالعات ، تلفنها هیکل در :جینتا

 یانجام شد  تمام مقالات نشان م رفعالیبار با  ر دو تلفن  مراه غ  یبار با  ر دو تلفن  مراه فعال و   یگلوکز دو بار ،  یاکس

خون مغز  انیجر نیشود   مچن ی ا( سرکوا م گنالیمناطق به س نیکتریتمپورال )نزد یاگلوکز در لوبه سمی د که متابولد

  ابدی یکا ش م کالیاپت یو آناتوم  یآکوست یتمپورال ، نواح ی مراه مانند لوا  ا یبه تلفن  ا  یدر مناطق نزد

تواند اثرات  یتلفن  مراه م یسیالکترومغناط ی ا گنالیداد که سحاصل از مطالعه ما نشان  جینتا :یریگ جهیو نت بحث

رو    یبه عنوان  PET یربرداریتوان از تاو یم نیخون مغز داشته باشد   مچن انیگلوکز و جر سمیبر متابول یمضر

 کرد  استفادهمغز انسان  یبر رو یسیالکترومغناط یدانهایم ریتأث یبررس یبرا یکاربرد

 خون مغز انیگلوکوز ، جر سمیمتابول ،یسیالکترومغناط ی ا گنالی، سPET کلمات کلیدی:
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 هااثرات زیستی مضر در مواجهه پرتویی با امواج رادیویی و ریزموج

 1، فاطمه ویسی*1شهریار ابوالحسینی

 (rsabolhosseini@aeoi.org.iای، تهران )پژو شکده فوتونی  و فناوری کوانتومی، پژو شگاه علوم و فنون  سته1
 

 چکیده

توان نسکبت داد: الکف( برد  این گرمایش را به دو اثر میانرژی ریزموج در بر مکنش با ماده، بواسطۀ جذا دمای ماده را بالا می

 ای الکتریکی در مکاده ناشکی از تکابش، ا( بکر مکنش میکان  ای یونی القاشده به وسیله میدانگرمایش ژول ناشی از جریان

د نکد  ایکن ککا ش  ا از ماده، انرژی خود را از دسکت مکیی ماده و میدان الکتریکی پربسامد  با عبور ریزموج ای قطبمولکول

شدت میدان الکترومغناطیسی، به طور نمایی با عمق نفوذ محیط جاذا متناسب است  لذا آ نگ تولید گرما در جاذا با مربکع 

ل محتوای آا زیاد، عمق نفوذ آن نسبتاً کم است )ماننکد عضکله(، تحکت رو، بافتی که به دلیعمق نفوذ نسبت عکس دارد  ازاین

 شود تر گرم میتابش ریزموج نسبت به بافت چربی که به دلیل محتوای آاِ بسیارکم عمق نفوذ آن نسبتاً زیاد است، سریع

آور است که سازوکار ای طبیعی بکدن دچکار زیانباید میان اثر ای زیستی و اثر زیستی مضر تمایز قائل شد  اثر زیستی زمانی 

اختلال شود و نتواند خود را با شرایط ناشی از اثر ای ایجاد شده تطبیق د د و معمولاً به دلیکل مواجهکه پرتکویی بکا دز بسکیار 

تنظکیم تکر از عملککرد سیسکتم گیگا رتز،  نگامی که جذا انکرژی در بکدن سکریع 9کیلو رتز تا  133بالاست  در بسامد ای 

گیگکا رتز و بالکاتر، انکرژی عمکدتاً جکذا  9-933رود  در بسکامد ای حرارت آن باشد، دما در کل بدن به طور موضعی بالا مکی

 کند  پوست شده و تابش ریزموج مانند فروسرخ عمل می

گرمکای رسانشکی اسکت  مقکدار  در بافت زنده، افزایش دما به دلیل اتلا  گرمایی ناشی از سرمایش تبخیری و اتلا  یا افکزایش

-تابشکی؛ افکزایش یکا ککا ش گرمکایساز؛ افزایش یا کا ش گرمکایوشده در بدن با آ نگ گرمای سوختخالص گرمای ذخیره

شود ککه ترکیکب بکار ناپذیر وقتی حاصل میگرمایی تحملتبخیری ارتباط دارد  تنشرسانشی؛ کا ش گرمای ناشی از سرمایش

به افزایش دمای بدنی ی  درجه یا بیشتر منجر شود  بیشتر اثر ای زیستی زیانبخش ناشی از ریزموج محیطی گرمایی و شرایط

شود  بار گرمایی اضافی ناشی از جذا انرژی ریزموج، باید دقیقاً مانند  ر بار گرمکایی گرمایش نسبت داده میدر انسان، به بیش

 دیگر تلف شود 

شکود  جکذا و مواج میدان الکترومغناطیسی، امواج رادیویی و ریزمکوج باعکث  کایپرترمی در ککل بکدن مکیمواجهه پرتویی با ا

پراکندگی امواج به عواملی  مچون طول موج، ابعاد بدن، شکل بدن و چرخش بردار ای میدان الکتریکی و مغناطیسی بستگی 

گیرد، مانند نور مرئی و پرتو ای یونساز، میکزان تر قرار میدارد  در مقایسه، عضوی که در معرض مواجهه پرتویی بسامد ای بالا

-مقطکعجذا به سطح مقطع برخورد آن عضو نیز بستگی دارد  در ناحیه پرتو ای رادیویی و ریزموج، جکذا مسکتقل از سکطح

شکدگی جفکتتشدیدی در بدن است  در بسامد ای رادیویی اپیدرم پوست تقریبکاً شکفا  بکوده و برخورد بوده و ناشی از جذا

 تر برسد  ای عمیقد د انرژی به آا درون بافتخازنی اجازه می

 مواجهه پرتویی،  یپرترمی، اثر زیستیها: کلید واژه
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 هابررسی بروز کاتاراکت در مواجهه پرتوی با امواج رادیویی و ریزموج

 1یسیو فاطمه ،*1ینیابوالحس اریشهر

 (sabolhosseini@aeoi.org.ir) تهران ،یا سته فنون و علوم  شگاهپژو ،یکوانتوم یفناور و  یفوتون پژو شکده1

 

 چکیده

-باشد که از لککه ای عادی و شفا  چشم ماطلح میواژۀ کاتاراکت برای توصیف ایجاد  ر نوع تغییر قابل تشخیص در عدسی

ین بالا کاتاراکت بسکیار معمکول اسکت شود، متغیر است  در سن ای کوچ  در عدسی تا تیرگی کامل که منجر به کوری کامل 

باشد   مچنکین مشکخص شکده  ای غیرعادی، عفونت مزمن چشم یا ضربه مینظمییا به طور غیرمعمول  مراه با بعضی از بی

 است که مواجهه با پرتو ای یونیزان و غیریونیزان با شدت بالا ممکن است کاتاراکت ایجاد شود 

و در قسمت داخلی با اپیتلیوم پوشیده شده اسکت  عدسکی دارای عکروق خکونی   ای فیبری تشکیل شدهعدسی چشم از سلول

 ای ایجاد شده به سمت جلکو  و مرککز حرککت  ای تقسیم شونده محدود به ناحیه استوایی داخلی است و سلولنیست  سلول

مه دارد و لذا عدسی را بکه عنکوان یک  بافکت تجدیکد د ند  تقسیم سلولی در تمام زندگی اداکرده و تشکیل فیبر عدسی را می

 کای مکرده برخکوردار نیسکت  اگکر توان قلمداد کرد  با این  مه سیستم سلولی آن از مکانیزم برداشت و دفع سکلولشونده می

ور شوند  به سمت پوسکتری ای تقسیم شونده توسط تشعشع آسیب ببینند، فیبر ای غیرعادی حاصله از عدسی دفع نمیسلول

 کنند حرکت کرده و شروع به تشکیل کاتاراکت می

گیککری مثککل سککرطان خککون خاوصککیت منحاککربفرد کاتاراکککت حاصککله از تشعشککع کککه از اثککرات دیگککر ناشککی از تککابش 

باشککد، آن اسککت کککه ممکککن اسککت در بیشککتر مککوارد ضککایعه ناشککی از عوامککل طبیعککی یککا دیگککر انککواع پیچیککده متفککاوت مککی

تشکخیص باشکد  کاتاراککت زودرس ناشکی از تشعشکع بکا معاینکه توسکط یک  افتالماسککوپ بکه صکورت یک  کاتاراکت قابکل 

 کایی کوچک  در اطکرا  آن شکدن آن، دانکهشود که معمولاً در قطکب پوسکتریور واقکع شکده اسکت  بکا بکزرگنقطه ظا ر می

شکود، یک  مرککز نسکبتاً متکر مکیای ککه اپاسکیته دارای قطکر چنکد میلیشکود و بکا بزرگترشکدن بیشکتر تکا نقطکهظا ر مکی

  ا معمولاً در ناحیه مردم  چشم  ستند  د د  این دانهمشخای را تشکیل می

تکرین مکوارد شکود  مهکمبیشتر اثر کای زیسکتی زیکانبخش ناشکی از ریزمکوج در انسکان، بکه بکیش گرمکایش نسکبت داده مکی

ای ککه بکا آ نکگ بیشکتر انکد و انکرژیخکون کا نسکبتاً ککم اسکت  ایکن بافکت ا و بیضهاین گونه اثر ا، آسیب جدی به چشم

تواننککد بککه طککور مککوثر دفککع کننککد  عدسککی چشککم رگ خککونی نککدارد و در یکک  جککذا شککود را نمککی mw/cm2 15 -13از 

پککذیر رو، نسککبت بککه گرمککا و افککزایش دمککای حاصککل از تککابش زیککاد کاملککاً آسککیبمحفظککۀ کپسککولی شکککل قککراردارد؛ ازایککن

شکود ست  تابش ریزمکوج از طریکق گرمکایش و احتمالکاً از طریکق سکازوکار غیرگرمکایی، منشکاء یک  سلسکله رویکداد ا مکیا

که سرانجام ممکن است بکه کاتاراککت منتهکی شکود  محکل ضکایعات اولیکه مشکا ده شکده ناشکی از تکابش ریزمکوج در مکاده 

از تکابش یوننکده، شکبیه بکه کاتاراککت ناشکی  عدسی نیست، بلککه در سکطح عقبکی کپسکول عدسکی اسکت  کاتاراککت ناشکی

گیکرد  اگرچکه رابطکه از ریزموج است  از سوی دیگکر، کاتاراککت ناشکی از کهولکت سکن از سکطح جلکویی عدسکی نشکأت مکی

زمان بکرای ایجکاد کاتاراککت بکه دقکت معلکوم نیسکت، یککی از عوامکل اصکلی در ایجکاد کاتاراککت ریزمکوجی، افکزایش -شدت

مترمربککع یککا بیشککتر، وات در سککانتی  در شککرایط عملککی، پرتککوگیری  ککایی از مرتبککه صککد میککلدمککا در عدسککی چشککم اسککت

 خطر فراوانی در پیدایش کاتاراکت دارد 

گرمایش، کاتاراکتاثر زیستی، بیشها: کلید واژه
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 بیورزونانس تراپی و سرطان

 *1احراری محمد

 ایران ، مشهد ، مشهد پزشکی علوم دانشگاه رادیولوژی، دپارتمان *1

 

 چکیده

روشهای مختلفی برای کا ش خطر ابتلا به سرطان در بروز سرطان درحال گستر  وجود دارد و در صورت تشخیص سرطان ، 

گزینه  ای درمانی مختلفی برای کم  به کوچ  شدن اندازه تومور و  مچنین از بین بردن سلولهای سرطانی در بدن بیمار 

نانس روشهای موثری را برای کم  به پیشگیری و درمان انواع مختلف سرطان ارائه می ثابت شده است که بیورزو د وجود دار

ارسال امواج تخاای الکترومغناطیسی به بدن بیمار و ضبط بازخورد ارائه  بیورزونانس  وظیفه اصلی دستگا های درمانی  د د

بدن انسان یافت می شود دارای موج یا لرز  شده توسط سلولها در بدن است  ایده این فناوری این است که  ر سلول که در 

الکترومغناطیسی است  این ارتعاشات به سلول  ا اجازه می د د تا به طور مؤثر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند  بنابراین به 

و سایر گرو های سلول امکان  مکاری داده و عملکرد ای معینی را فرا م می آورند که باعث می شود اندام ، بافت ما یچه 

   نگامی که در پیشگیری از سرطان استفاده می شود ، می توان از فناوری .قسمتهای بدن در ی  سطح مطلوا کار کنند

به  د استفاده کر ، برای تشخیص مناطقی در بدن که به دلیل وجود سموم و سایر مواد مضر عملکرد خوبی ندارند بیورزونانس

 فن آوری  بهبودی در نواحی آسیب دیده ، می توان فرکانس  ا را به بدن برگردانیدمنظور از بین بردن این سموم و ترویج 

 مچنین می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا مشخص شود چه چیزی فرد را دچار التهاا می کند ، که ی  عامل  بیورزونانس

و از بین بردن سموم مضر و پاتوژنها که ممکن ، این فناوری قادر است تا به تشخیص  علاوه بر این اصلی در ایجاد سرطان است 

  است باعث رشد سریعتر سرطان شوند و خطر متاستاز سرطان را افزایش د د ، کم  کند

بیوالکترومغناطیس ، بیورزونانس تراپی ، تشخیص سرطانها: کلید واژه
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 ر کامسولمدل سازی جذب پرتو های لیزر با استفاده از ضریب شکست غیر خطی بافت و نرم افزا

 9پروا سبا ،*1زدنشانیا دریح
 (izadneshan@miau.ac.ir) رانیمرودشت، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام̨ واحد مرودشت̨  یفوتون گروه* 1 

 رازیش یصنعت دانشگاه  ،یفوتون گروه9

 چکیده

 لهیشرکت دارد بوس ندیرآف نیپوست که در ا یاصل ی ا یژگیمختلف بر پوست و و یبا طول موج  ا زریمقاله اثر پرتو ل نیا در

در بر مکنش پرتو  یمقاله در نظر گرفتن جذا و پراکندگ نیدر نرم افزار کامسول ارائه شده است   د  از انجام ا یمدل ساز

عمق  نیباشد   مچن یبافت پوست با استفاده از نرم افزار کامسول م یخط ریشکست غ بیبا بافت با در نظر گرفتن ضر زریل

 درقرار گرفته است   یودرم مورد بررس درمیاپ هیلا یال بر رو یپ یالکس و آ ود،یدا زریمانند ل زریل یلف پرتو انفوذ انواع مخت

 داشته زریل موج طول با یمیمستق ارتباط نفوذ عمق که شد داده نشان کامسول ی ا ساز هیشب جینتا از استفاده با قیتحق نیا

 13 آن اندازه  حداقل که یا نقطه از استفاده با و نور تر یطولان ی ا موج طول از استفاده با تواند یم نفوذ عمق شیافزا و

 در تواند یم که شود یم شناخته IPL ستمیس از استفاده با نفوذ عمق حداکثر  دیآ بدست باشد، یم عرض در متر یلیم

 از استفاده با آمده بدست نفوذ مقع حداکثر که د د یم نشان جینتا نیا  باشد 1945 اسیمق و یمتر یلیم 3497 و %1 اسیمق

IPL (9یپوست نوع یبرا )توان یم نیبنابرا  باشد یم متر یلیم 5 شدت نیشتریب %1 حداکثر تا شدت در کا ش  مراه به 

 دیبع پوست نیریز ی ا بافت دنید بیآس خطر نی مچن  ندارد متر یلیم 5 از شتریب عمق در یادیز ریتاث IPL که کرد فرض

 با  رسد ینم یعضلان و یچرب ی ا بافت ای و دارند قرار پوست ریز در که یی ا انیرو ای و  ا اندام به یبیآس چی  واقع در  است

 مدل  ی هیته ن،یبنابرا کند یم جادیا بافت با تعامل در نور که ییدما نه و پردازد یم نور نفوذ عمق به تنها مدل نیا حال، نیا

 با مرتبط ی ا مکان در دما شیافزا ییشناسا یبرا نی مچن و نفوذ عمق حداکثر در دما ییشناسا یبرا ییفضا ییگرما انتشار

 بر زریل پرتو تابش مرکز از فاصله حسب بر بافت یدما نی مچن  بود خوا د دیمف یخون ی ا رگ و مو کولیفول مانند درمان

  گرفت قرار مطالعه مورد زین پالس تابش زمان حسب بر بافت یرو

 پرتو لیزر، بافت ، بیوالکترومغناطیس، طیف سنجی ، مدل سازی، جذا :ید واژه هاکل
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با پیشرفت تکنولوژی  MRIهای تصویربرداری تشدید مغناطیسی بهبود کیفیت عملکرد دستگاه

 ابررسانایی 

 9و سید محمد میرزاباقر برزی 1*نوشین پیش بین 

 (Npishbin@aeoi.org.ir) ایران -تهران -سازمان انرژی اتمی -ای ستهپژو شگاه علوم و فنون  -پژو شکده پلاسما و گداخت  سته ای 1
 ایران -تهران -مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران  9

 چکیده

 ای مغناطیسی بسیار یدانباشد  به دلیل تولید م ای تاویربرداری مغناطیسی از مهمترین ابزار تشخیای پزشکی میدستگاه

 ا در ساخت آ نربا ای ویژه در دقیق، نسبت سیگنال به نویز بالا و تلفات بسیار کم امواج رادیویی در ابررسانا ا، استفاده از آن

این پژو ش با  و تشخیص طبی بسیار مفید است  MRI ای رزونانس مغناطیسی و تاویربرداری تشدید مغناطیسی سنجطیف

برداری از ابررسانا ایی با دمای بحرانی بالا و جایگزین  ای ابررسانایی در زمینه ساخت و بهرهپیشرفت  د  بررسی

 انجام شده است  MRIابررسانا ایی با دمای بحرانی پایین در صنعت اسکنر ای 

 Sn3Nbو  NbTiنظیر  (LTS)1ایین در ابتدا از نوع ابررسانا ایی با دمای بحرانی پ MRIابررسانا ای مورد استفاده در صنعت 

-طور عمده بر مبنای آ نربا ای استوانهکنند، بهکار می K9/4که در دمای  NbTiبودند  امروزه اسکنر ای تجاری با ابررسانای 

-می استفاده سال در NbTi رسانای تن 4333 تقریباً از MRI صنعتاند  ساخته شده T9و بیشینه  T5/1ای با شدت متوسط 

 کند 

 ا در دمای  لیوم مایع،  زینه به دلیل عملکرد آن ،علیرغم داشتن مزایای زیاد این ابررسانا ا در مقایسه با رسانا ای معمولی

کند و به عنوان از کل  لیوم دنیا را مار  می %93حدود  MRI ا بسیار زیاد است  صنعت تجهیزات برودتی و ساخت آن

منجر به صرفه جویی زیادی  (HTS)9کشف ابررسانا ایی با دمای بحرانی بالا شود  می بزرگترین کاربر  لیوم در جهان معرفی

شناخته  HTSدو گروه از مواد  کلوین، است  77در حدود  HTS ای در توان و  زینه مار  شده شد  دمای بحرانی در  ادی

تکنولوژی آ نربا ای بسیار قوی ، پتانسیل بسیار زیادی برای متحول کردن HTS موادباشد  می 4YBCOو 9BSCCOشده

برابر(، پایداری بسیار زیاد، نیاز به  13-133برابر(، ظرفیت گرمایی بالاتر ) 5-13 ایی نظیر رسانش گرمایی بیشتر )دارند  ویژگی

  ا را در صنعت مورد توجه قرار داده است  ، استفاده از آنLTSتر نسبت به سرمایش کمتر و محدوده عملکرد گسترده

 ای تاویربرداری مغناطیسی بر پایه دانش ابررسانایی استوار است  پیشرفت علم ابررسانایی و جایگزین کردن دستگاه

ابررسانا ای دما پایین با ابررسانا ای دما بالا در کا ش  زینه ساخت و نگهداری، افزایش شدت میدان مغناطیسی و بهبود 

 بوده است عملکرد دستگاه بسیار مؤثر 

 پایینی تشدید مغناطیسی، ابررسانای دمابالا، ابررسانای دماتاویربردار: هاکلید واژه

                                                           
1 Low Temperature Superconductors 
2 High Temperature Superconductors 
3 Bismuth- strontium-Calcium-Cupper-Oxide 
4 Yttrium-Barium-Cupper-Oxide 

mailto:Npishbin@aeoi.org.ir
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 Andromedaبررسی تشعشات چشمه کبالت بر نامیرایی زیستی عروس دریایی 

 9، سحر ملزمی *1امیر حسین توزنده جانی
 رانیشا رود، شا رود، ا ،واحدیآزاد اسلامدانشگاه  ،یو مهندس یدانشکده فن ،یپرتوپزشک یگروه مهندسکارشناسی  1

 رانیواحد شا رود، شا رود، ا یدانشگاه آزاد اسلام  ،یدانشکده علوم پزشک ،یشگا یگروه علوم آزمامربی  5

 چکیده

 اثر بر دارد خاوصیتی چنین که ایزنده موجود  باشد سن از مستقل مرگ احتمال که است حالتی زیستی نامیراییمقدمه: 

 چندسلولی و سلولیت  موجودات  بمیرد بیماری یا فیزیکی آسیب مانند دیگری عوامل اثر بر است ممکن اما میردنمی پیری

عروس   یابندمی دست حالت این به معینی سن به رسیدن از پس یا عمرشان طول در -دارانمهره بعضی جمله از- مختلفی

زیستی می باشد و بر آن شدیم به بررسی تشعشات چشمه کبالت بر  دریایی یکی از جاندرانی است که دارای خاصیت نامیرایی

 بپردازیم  Andromedaنامیرایی زیستی عروس دریایی 

عروس دریایی که به دو گروه ده تایی تقسیم شدند باورت گروه کنترل شامل عروس 93در این مطالعه  ها: مواد و روش

را دریافت کردند و گروه  kent marin محاول شرکتNano reef  دریایی  ایی  ستند که برای حفظ تعادل بدن ، محلول

 دارای  1/4/29 زیر که چشمه در تاریخ  با مشخاات  63تجربی شامل عروس دریایی  ایی که تحت تشعشع  چشمه کبالت  

 گامای اشعهودو میکروکوری 9/54 اکتیویته با کبالت چشمه معرض در دریایی عروس روزازمایش در میکروکوری و7اکتیویته

ا  در   کنندگی یونیزه قدرت و ان معرض عار در 6صبح تا   1از ساعت   ساعت13 مدت در که بود 1/99mevو1/17

 و پس از آن بررسی  ای ماکروسکوپی  با کولیس انجام شد  گرفت قرار آزمایشگاه دانشگاه آزاد شا رود 

 یی تحت اشعه نسبت به گروه کنترل مشا ده نگردید تغییر معنی داری در میزان قطر و طول عروسهای دریانتایج: 

عروسهای دریایی به علت خاصیت نامیرایی در برابر تشعشع حاصل از کبالت مقاوم بوده اند و تغییر معنی داری  :یریگ جهینت

 مشا ده نشد 

  عروس دریایی،چشمه تشعشات، کبالتکلید واژه:  
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 ت های مختلف بدن انسانبررسی تاثیرات امواج الکترومغناطیس روی قسم

 5سعیده اسفندیار 4حمیدرضا امراللهی  9، علی حیدرزاده9،  سعید داودی*1محمد حسن خراسانی زاده 

 (mohammad_200610@yahoo.comدکترا پرتوپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران ) 1
 کارشناس ارشد پرتوپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم 9

 کارشناس ارشد اپتی  و لیزر دانشگاه سراسری قم 9
 کارشناس ارشد اپتی  و لیزر دانشگاه سراسری یزد 4

 کارشناس ارشد پرتوپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم 5

 چکیده

، عموم امروزه با توجه به گستر  روزافزون وسایل الکترونیکی و فرستنده  ای دیجیتالی مانند فرستنده  ای وایرلس : مقدمه

مردم در معرض شدید امواج الکترومغناطیس با طول موج  ای مختلف می باشند  امواج الکترومغناطیس با توجه به گستره 

طول موج دارای عمق نفوذ  ای مختلف و تاثیر گذاری  ای مختلف می باشند   دو نوع تابش الکترومغناطیسی وجود دارد  

ین دو نوع به این بستگی دارند که آیا آنها قادر به اتم یونیزه کننده و شکستن پیوند ای پرتو ای یونیزان و اشعه غیر یونیزان  ا

یا پرتو ای گاما است  تشعشعات  Xکووالانسی  ستند یا خیر  پرتو ای یونیزه اشعه ماوراء بنفش و فرکانس بالاتر مانند اشعه 

، جریان الکتریکی الکتریکی ناشی از تابش   علاوه بر اینغیر یونیزان دو مشکل اساسی الکتریکی و بیولوژیکی ایجاد می کند

 باعث آتش سوزی و ایجاد خطر انفجاری می شود  

در این مقاله با مطالعه مقالات و منابع موجود در زمینه تاثیر امواج الکترومغناطیس بر عملکرد و آناتومی : مواد و روش ها

امواج الکترومغناطیس مانند تلفن  ای  مراه، وای فای، مایکروویو،  موجودات زنده علی الخاوص انسان ، برخی چشمه  ای

پرتو ای یونیزان و  تاثیرات این امواج در زمینه  ای مختلف از جمله پیامد ای سیستم عابی و روانی ، تاثیرات بر استخوان 

  ا و تشکیل غضرو   ا و     مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است 

ین که این پژو ش به صورت مروری بوده در چکیده نتایج دو مطالعه به صورت ضمنی اشاره شده که با توجه به ا: نتایج

اطلاعات تکمیلی در اصل مقاله وجود دارد  بسیاری از مطالعات نشان می د د که سیستم و عملکرد حسی انسان تحت تأثیر 

( دور می شوند   مچنین  بعضی از اوقات BTSپایه ) امواج الکترومغناطیسی فرکانس رادیویی قرار دارد که از ایستگاه  ای

در سلولهای  EMمیدانهای الکترومغناطیسی کم برای بافت رباط سودمند  ستند  تکثیر و کانی سازی  نگامی که میادین 

 استئوبلاست مشا ده شده که توسط لین و لین تحت تأثیر قرار می گیرند 

گی را آسان تر می کند  روز به روز محققان در حال ساخت دستگاه  ای جدید استفاده از ابزار ای الکترونیکی زندبحث: 

 EM ستند اما این دستگاه  ا تأثیرات منفی بر سلامت انسان دارد  از بین تمام تأثیرات منفی اثرات نامطلوا میدان  ای 

د دارد که امواج  الکترومغناطیسی برای بسیار زیاد است  در استفاده گسترده از لوازم الکترونیکی و لوازم برقی  نوز ش  وجو

سلامتی انسان واقعا مضر  ستند   یچ اثبات قطعی از عواقب خطرناک برای رفاه انسان که توسط امواج رادیویی با فرکانس 

 پایین ضبط شده است وجود ندارد 

 ، فرستنده  ای امواج الکترومغناطیسامواج الکترومغناطیس، بدن انسان: ید واژه هاکل 
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 اصول زیست فیزیکی برهم کنش پرتوهای الکترومغناطیسی و موجودات زنده 

  9،  راضیه چناری *1محمدرضا رحیم نژاد

 (dmrr30@gmail.comعضو  یئت علمی ، گروه فیزیولوژی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج ) 1
 مرکز درمان و مشاوره، دانشگاه فنی و حرفه ائی استان قزوین 9

 چکیده 

دن موجودات زنده به عنوان آنتنی غیر فعال ،که پرتو ای الکترومغناطیسی را از منابع خارجی دریافت می نماید ، عمل می ب

کند و  ر دو میدان الکتریکی و مغناطیسی می توانند میادین وجریان  ای الکتریکی در بافت  ای زنده القا کنند  جریانات 

اناتی که منشا خارجی دارند ، قدرت بسیار کمتر و مسیر ای متفاوتی دارندکه الکتریکی القایی داخلی ، نسبت به جری

 بیشتر موج طول با الکترومغناطیسی پرتو ای   ویژگیهای اصلی فیزیکی آنها شامل ثابت دی الکتری  و قابلیت رسانایی است 

 ،گذارند می تاثیر مولکولی سطح روی بر و بشکند تیزیس مولکولهای در را کوالانسی  ای پیوند تواند نمیکه  نانومتر 133 ار

 )پرتو ای بالا فرکانس با الکترومغناطیسی امواج کننده یعنی یونیزه پرتو ای اثر از شوندو می نامیده کننده یونیزه غیر پرتو ای

 متمایزند  ،کند می یونیزاسیون کند، می دریافت را آن که را ای ماده آنها در موجود انرژی (که گاما و  ایکس

بافت  ای بدن به دلیل محتوای بالایی از آا و مولکول  ای ارگانی  و یون  ا، محیطی عایق با اتلا  بالا است زمانی که بافت 

 ای زنده در معرض پرتو ای الکترومغناطیسی باشند ، مولکول  ای غیرقطبی  قطبی میشوند  وسعت و مقدار این قطبی شدن 

به انتقال انبو ی از جریانات تولید شده به وسیله ی میدان الکتریکی  رسانایی نامیده می شودو قابلیت ، ثابت دی الکتری 

محتوای بالای آا در بدن ،  دایت پذیری ضعیفی به میدان الکتریکی اعمال شده می د د ولی  اعمال شده ، اطلاق می گردد 

، نفوذپذیری مغناطیسی نامیده می شود  خود و این خاصیت میدان مغناطیسی اعمال شده به آسانی از طریق بدن منتقل

 میدان مغناطیسی  م ، منبع دیگری از جریانات متناوا القا شده در بدن می باشد 

 با سیستم بیولوژیکی است و موج الکترومغناطیسیعمده ناشی از واکنش متقابل بین  اثرات حرارتی و غیر حرارتی ، دو اثر  

 امواج انرژی خاصیت میدان الکتریکی و مغناطیسی ، عوارض ناشی از اینگونه تاثیرات بر روی بدن را تعیین می کند 

  شود می ارزیابی قدرت چگالی شاخص ی وسیله به ویژگی این و است مغناطیسی و الکتریکی میادین شامل الکترومغناطیسی

  بر وات میکرو یا میلی حسب بر و است ، شده ساطع  ای موج ریز از میدان ی  در سطح واحد در نیرو مقدار قدرت چگالی

  می گردد بیان مربع متر سانتی

نفوذپذیری ، الکتری  دی ، ثابت کننده غیریونیزه ، پرتو ای کننده یونیزه ، پرتو ای الکترومغناطیسی پرتوها: کلید واژه

 حرارتی،چگالی قدرت ،اثرات غیر حرارتی اثرات مغناطیسی،
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 جسمی و روحی تاثیرات امواج الکترومغناطیس بر سلامت

 1سجاد لگزیان، 1علی حیدر حسنی، *1محمد حسین عزیزی

 ایران، تهراندانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پرستاری، 1

 چکیده

از آن احاطکه و : در دنیای کنونی پیشرفت تکنولوژی با خود فرصت  ا و چالش  ایی را بدنبال داشته که یکی از نمونه  مقدمه

گستر  امواج الکترومغناطیس است که محیط اطرا  ما را احاطه کرده است این امواج سبب ایجاد تغییرات فراوانکی در بکدن 

 د د و باعث بروز برخی از اختلالات روانی بر انسان میشود انسان شده و زندگی انسان را تحت تاثیر قرار می

  و بکا Google Scholar, PubMed, SIDروری سیسکتماتی  و از پایگکاه  کای داده : :این مقالکه بکه رو  مک موارد و روش ها

کلمات کلیدی : امواج الکترومغناطیس،  تاثیرات روانی امکواج الکترومغنکاطیس، تکاثیرات امکواج الکترومغنکاطیس بکر سکلامت   

 صورت گرفته است  

رات امواج الکترومغناطیس بر سلامت روانی و تکاثیرات جسکمی در این پژو ش سعی شده که با دید فراشناختی به اث یافته ها :

عملکرد  ای رفتکاری افکراد بررسکی  روانی آنرا بررسی کرده و علل و منشا و اختلال  ایی را که این امواج در زندگی روزمره و -

 میکند 

سبب بکروز برخکی تغییکرات رفتکاری  امواج الکترومغناطیس در دنیای امروز تمام اطرا  ما را فرا گرفته است و نتیجه گیری :

روانکی  مچکون - مانند پرخاشگری  ای فراوان در جامعه شده اند و نیز این امواج سبب برخی دیگر از بیمکاری  کای روحکی 

   است  ویدا جامعه در آن نمونه که اند شده  …افسردگی ، خستگی مفرط و 

ج الکترومغناطیس، تاثیرات امواج امواج الکترومغناطیس،  تاثیرات روانی اموا :کلیدواژه ها
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های بنیادی و آثار درمانی آن در ترمیم مرروی بر تاثیر تحریک الکتریکی بر سرنوشت سلول

 هابافت

 5فهیمه حبیبی 4، سارا زمانی امیرآباد 9صادق محمدی 1، جعفرآی 9،  مائده محمدصالحی *1احمدرضافرمانی

 دانشکده فناوری  ای نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران  گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی، 1
 گروه شیمی دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی، تهران، ایران  9

 9 گروه مهندسی پلاستی ، پژو شکده فرآیند، پژو شگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران  

 4 گروه مهندسی شیمی بیوتکنولوژی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور واحد تهران شمال، تهران، ایران  

 5 گروه علوم گیا ی، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم دانشگاه تهران، تهران، ایران 

  چکیده

درمانی   ایوجود عملکرد الکتریکی اعضای بدن مانند دستگاه عابی، قلب استخوان سبب شده است که یکی از رو 

پرکاربرد به نام الکتروتراپی به ویژه در تسکین درد ای مضمن کاربرد فراوان داشته باشد  از طرفی پیشرفت علوم پزشکی در 

توان با بازسازی بافتهای آسیب دیده بدن به  ای بنیادی و پزشکی بازساختی این نوید را ایجاد کرده است که میحوزه سلول

 ا فایق آمد  مسایل اصلی در  ا و بیماریذاری شده بر روی زیست مواد بر بسیاری از آسیب ای بنیادی بارگکم  سلول

 ا به سمت تمایز به بافت  د  است  در این بین  ای بنیادی به میزان مورد لازم و  دایت آنپزشکی بازساختی تکثیر سلول

ان الکتریسیته و میدان الکتریکی بر عملکرد این  ای فیزیکی بر سرنوشت سلول بنیادی، به ویژه جریکشف تاثیر سیگنال

می تواند نقش مهمی در ایجاد  (EF)  ا توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است  تحری  با میدان الکتریکیسلول

پوکی چنین رویکردی اخیراً برای  دایت تمایز سلولهای بنیادی از طریق  . ای مناسب سلول  ای بنیادی ایفا کندپاسخ

 الکتریکی تحری  با سلولی که پاسخهای و سیگنالینگ اصلی مسیر ای .استخوان / نوروژنز / کاردیومیوژنز ایجاد شده است

گونه  ای اکسیژن فعال و پروتئین  ای شوک گرمایی ، نوسان غلظت یون کلسیم داخل سلولی ، شامل  ، شوند می حاصل

از جمله خوشه بندی یا تجمع مجدد گیرنده  ای سطح سلول ، بازسازی اسکلت  و بسیاری از رویداد ای دیگرATP تولید

بر سرنوشت سلول بنیادی موثر  ستند  در این پژو ش تلا  شده تا مرور مختاری بر تاثیرات باشند که می اسکلتی و غیره

 ا انجام گیرد   ایی از آثار درمانی آن ای بنیادی و  مچنین نمونهسیگنال الکتریکی بر رفتار سلول

 سلول بنیادی، تحری  الکتریکی، پزشکی بازساختی،اثرات درمانیها: کلید واژه
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نقش امواج الکترومغناطیسی فرکانس رادیویی در تجهیزات نوین دارورسانی و درمان موضعی 

 سرطان

 1، مهدی غیابی 1،  داود خضرلو *1نا یده قره آغاجی

 (gharehaghajin@tbzmed.ac.irدانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران ) گروه رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی، 1

 

 چکیده

 نوین  ای رو  و تجهیزات اخیرا،  دارد سالم  ای بافت برای زیادی جانبی عوارض مرسوم دارورسانی  ای رو مقدمه: 

 رادیویی فرکانس الکترومغناطیسی واجام  اند رفته کار به سرطان درمان و تومور محل در دارو گذاری  د  برای دارورسانی

 در رادیویی فرکانس امواج نقش بر مروری مطالعه، این از  د   دارند درمانی و تشخیای مختلف مقاصد در مهمی نقش

  است تومور موضعی درمان و دارورسانی نوین تجهیزات

 و "تجهیزات" ،"دارورسانی" ،"رادیویی سفرکان" ،"الکترومغناطیسی" شامل کلیدی کلمات مطالعه، این درها: مواد و روش

 مرور داشتند، موضوع با را ارتباط بیشترین که مقاله 16 تعداد  شد جستجو اسکالر گوگل و اسکوپوس مد، پاا در "نانوذرات"

  گردید

 رو  ی  که رادیویی فرکانس -نانو ابلیشن نیز فناوری و دارورسانی تجهیزات کنترل برای رادیویی فرکانس امواجنتایج: 

  ای سیستم از استفاده با سیم بی صورت به توان انتقال  اند رفته کار به است، سرطان موضعی درمان برای غیرتهاجمی

 سیم بی کنترل رادیویی، فرکانس فناوری  کند می رفع سیم و باتری به را دارورسانی  ای میکروچیپ نیاز رادیویی، فرکانس

 می فرا م را متعدد توسط میکرووالو ای متفاوت دز ای در دارو ا ر اسازی و  ا پمیکروپم در دارو جریان سرعت تنظیم

 توسط رادیویی فرکانس الکترومغناطیسی امواج انرژی جذا از پس گرما تولید تومور، موضعی در خاوص درمان  نماید

  ای سلول در مستقیم درمانی اثر ایجاد برای امواج این توانائی د نده نشان یابند، می تجمع تومور محل در که نانوذراتی

 مانند مغناطیسی نانوذرات نیز و کریستالی سیلیکون و پلاتین طلا، نانوذرات از جمله متفاوت رسانای نانوذرات  است سرطانی

  اند رفته کار به منظور بدین اکسید آ ن

 ایجاد و دارورسانی تجهیزات سیم بی لکنتر برای رادیویی فرکانس الکترومغناطیسی امواج از استفادهبحث و نتیجه گیری: 

 سلول برای بیشتر درمانی کارآیی موجب مغناطیسی برای درمان موضعی تومور، و رسانا نانوذرات تومور توسط محل در گرما

   شود می سالم  ای بافت برای کمتر جانبی عوارض و سرطانی  ای

 نانوذرات تجهیزات، ،دارورسانی رادیویی، فرکانس الکترومغناطیسی،ها: کلید واژه
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 مروری برکاربردهای میدان الکترومغناطیسی در درمان سرطان

 9، جعفر آی9،  احمدرضافرمانی *1مائده محمد صالحی

 گروه شیمی دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی، تهران، ایران  1
 ین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی، دانشکده فناوری  ای نو 9

 چکیده 

 سرطان از جمله مشکلات جدی سلامت جوامع امروزی است که تلاشهای بسیار گسترده ای برای مقابله با آن مقدمه:

انی ارایه شکده در حال انجام است  با این وجود در بسیاری از موارد سلولهای سرطانی در نهایت می توانند با را کار ای درم

مقابله کرده و حتی گا ی با بروز مقاومت به شکیمی درمانی از درمانهای به کار رفته برای رشکد سکریعتر تومور بهره ببرند  

 مچنین اکثر رو   ای دارویی دارای عواض بسیار می باشند  از طرفی انجام جراحی نیز برای بسیاری تومور ا اثر بخش 

  استنبوده و بسیار تهاجمی 

جهت یافتن مطالعات  Google Scholar و PubMed ،Scopus در این مطالعه مروری پایگاه  ای استنادی ها:واد و روشم

برون تن، درون تن و بالینی مربوط به تاثیرات میدان الکترومغناطیسی بر درمان سرطان مورد جستجو واقع شده و مطالعات 

 .ه اندمنتخب از ده سال اخیر مورد مرور واقع شد

برای تعدیل  (EMF) ی  از روشهای غیر تهاجمی نوین مورد بررسی ، استفاده از میدانهای الکترومغناطیسی با دوز کم نتایج:

فرآیند ای سلولی است بطور کلی سه رویکرد استفاده از میدان الکترومغناطیسی پالسی و سینوسی، استفاده از نانوذرات 

غناطیسی و  مچنین درمان ترکیبی با میدان الکترو مغناطیسی به  مراه سایر درمان  ای مغناطیسی  مراه با میدان الکتروم

فیزیکی مانند رادیوتراپی و حتی درمان سیستمی  نظیر شیمی درمانی مهمترین رویکرد ای استفاده از میدان 

 .الکترومغناطیسی در درمان سرطان است

مزایای بسیار نظیر غیرتهاجم بودن عملکرد انتخابی و نیز سهولت  در نتیجه این حوزه با توجه به بحث و نتیجه گیری:

 .استفاده و  مچنین قیمت مناسب افق  ای نوینی در درمان سرطان ایجاد کند

   ای ترکیبیسرطان، میدان الکترومغناطیسی،  ایپرترمیا، درمانها: کلید واژه
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 از با استفاده الکترومغناطیسی جمو تابش بیولوژیکی تحت بافت درون حرارت انتقال تحلیلی حل

 روش همانندی

 *یپورطالار انیمحمد رضایعل

 (amp_pprc@yahoo.com) رانی، ا یشرق جانی، آذربا ی، دانشگاه آزاد اسلام انی، واحد صوفعلوم پایه و مهندسی ، دانشکده  یزیروه فگ استادیار
 

 چکیده

  باشد می بیولوژیکی بافت موضعی دمای افزایش ، آنها در متغیر پارامتر مهمترین که شود می اطلاق آثاری کلیۀ به گرمایی آثار

 و فیزیکی خواص تغییرات باعث توانند می و شوند می ایجاد بافت با الکترومغناطیسی پرتو ای بر مکنش اثر در آثار این

 موضوعی بسیار مهم و کاربردی الکترومغناطیسی ، موج تابش تحت بیولوژیکی بافت درون حرارت گردند  انتقال بافت شیمیایی

 تواند می بافت ، دمای بیشینه و پرتود ی مدت زمان به بسته این بر مکنش ، از ناشی گرمایی باشد ، زیرا آثار می بیولوژی در

 گردد   بافت شیمیایی و فیزیکی خواص تغییرات باعث

 از ندرت به و بوده پیچیده بسیار ، بیواوژیکی  ای فتبا در حرارت انتقال و گرمایی آثار به مربوط مسائل بیشتر که آنجایی از

 شناخت  شود می واقع مفید اغلب  مانندی رو  و ابعادی تحلیل از استفاده بنابراین  ستند، برخوردار دقیق تحلیلی حل

 انتقال ندفرآی از را ما درک غیرخطی، حرارتی  دایت معادلۀ حل برای  مانندی رو  از استفاده و بعد بدون پارامتر ای

  نماید می ترعمیق بیولوژیکی  ای بافت در حرارت

 رو  از استفاده با بافت در حرارت انتقال معادلات بیولوژیکی،  ای بافت درون گرما توزیع و انتقال بررسی با مقاله، این در

 این تمام و  ستند زیاد ربسیا تحقیق، مورد مسألۀ وابستۀ پارامتر ای تعداد چون دیگر، عبارت به  است شده حل  مانندی

 ابعادی تحلیل از استفاده با مسأله بنابراین باشند، داشته تأثیر آن  ای جواا و فیزیکی مسألۀ مدل روی است ممکن پارامتر ا

برای تفسیر فیزیکی فرآیند حرارتی درون بافت، مدلی ارائه می گردد که در آن ،   است شده بررسی  مانندی رو  و

دی از جمله طول موج ، مدت زمان پرتود ی ، خواص اپتیکی بافت مانند ضرایب جذا و پراکندگی ، خواص پارامتر ای متعد

 شار نمودار ای حرارتی بافت مانند گرمای ویژه و ضریب رسانندگی گرمایی ، به عنوان ورودی در نظر گرفته شده است و

 مکان رسم شده است  از تابعی صورت به آن حرارتی و واگرایی

 دایت  رو  به حرارت ج نشان می د ند که در فرآیند بر مکنش امواج الکترومغناطیسی با بافت  ای بیولوژیکی، انتقالنتای

داخلی القایی لیزری که  اصول ترموگرافی نتایج بدست آمده بتوانند درشود  انتظار می رود که  می حرارتی غیرخطی انجام

 ار بگیرند رو  نوین پرتو درمانی است، مورد استفاده قر

 همانندی، امواج الکترومغناطیسی  حرارت، بافت بیولوژیکی، روش گرمایی، انتقال برهمکنش ا: کلید واژه
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 پروتئین های سلولی انسان تاثیر امواج غیر یونیزان با فرکانس پایین بر بیان

 1فاطمه گرای لو
دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی  آجا، تهران، ایران 1

(fatemehgeryloo@gmail.com) 

 چکیده

نولوژی و ساخت دستگاه  ای جدید وحضور گسترده تر این امواج بر بدن انسان، تحقیقات به دنبال پیشرفت  ای تکمقدمه: 

گسترده ای در زمینه تاثیر این امواج روی سیستم  ای زیستی صورت گرفت  محققین از تحریکات مغناطیسی برای درمان 

ن اثرات امواج الکترومغناطیسی کم بیماری  ای چون افسردگی واسکیزوفرنی استفاده می کنند،  د  از این مطالعه تعیی

 فرکانس بر بخش  ای مختلف انسان می باشد  

و  SID, Pub Medمقاله داخلی وخارجی در نشریات معتبرمثل  19این مطالعه ی  مطالعه مروری بوده و ازمواد و روش: 

تاثیر، امواج غیر "لیدی استفاده گردیده است  و از کلمات ک 9311-9311موتور جستجوگر گوگل اسکولار در سال  ای 

  به کار گرفته شد "یونیزان، بیان پروتئین

تحقیقات  مقاله مرتبط با مطالعه وارد شد، 19هامقاله بود و از بین آن 94نتایج حاصل از برسی مقالات که در حدود یافته ها:

لی، آپوپتوزیس و تغییر در بیان ژن و ، اختلال در تکثیر و تمایز سلوGenotoxicنشان می د د این امواج می توانند با اثرات 

ت   DNAناشی از امواج الکترومغناطیسی با فرکانس پایین مبی تواند شکست در  genotoxicپروتئین  مراه باشند  اثرات 

رشته یا دو رشته ای، نا  نجاری  ای کروموزومی و در برخی موارد تشکیل  سته  ای کوچ  را به  مراه داشته باشد ایجاد 

غییرات بستگی به نوع سلول، نحوه تابش )متناوا یا پیوسته(، زمان و دوز تابش دارد  یکی از سلول  ای حساس به امواج این ت

 الکترومغناطیس با فرکانس فوق العاده پایین، فیبروبلاست انسانی است 

سلول  ای ندارند در حالیکه این   رتز تاثیری در مورفولوژی 9نتایج نشان داد امواج الکترومغناطیس با فرکانس نتیجه گیری: 

امواج قادرند بیان پروتئین را در سلول  ای بدن تغییر بد ند، با توجه به اینکه از تحری  مغناطیسی مغز برای درمان بیماری 

 ایی چون اسکیزوفرنی، افسردگی وحتی پارکینسون استفاده می شود، ممکن امواج ساطع شده از این دستگاه دارای اثرات 

 ی روی بیماران باشد  بنابراین باید در این زمینه مطالعه گسترده ای صورت بپذیرد  جانب

تاثیر، امواج غیر یونیزان، بیان پروتئین  : هاید واژهکل

mailto:fatemehgeryloo@gmail.com
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 بررسی تاثیر امواج الکترومغناطیس بر کارکردهای شناختی و کاربرد آن در حوزه نظامی

 1ندا باقی
 شگاه صنعتی مال  اشتر،تهران، ایران، دانپژو شکده علوم و فناوری زیستی1

 چکیده

با افزایش روز افزون استفاده از امواج الکترومغناطیسی در محیط زندگی، صنعت مخابرات و زمینه  ای پزشکی، ارزیابی  مه 

ر آثا جانبه آثار میدان  ای الکترومغناطیسی با شدت  ای متفاوت بر بافت  ا و ارگان  ای بدن شدیدا  احساس می شود 

بیولوژی  ناشی از این میدان  ا به شدت میدان، فرکانس، تغییرات آن و خاوصیات فیزیکی فرد یا بافتی که مورد تابش قرار 

 کرفته بستگی دارد 

  ر موجی با  ر فرکانسی که بتواند در سلول  ای مغز نفوذ کند، ممکن است در حافظه، یادگیری و یادآوری اختلال ایجاد کند 

اله قاد داریم با بررسی تاثیرات این امواج بر روی کارکرد ای شناختی در جهت کاربرد ای نظامی بهره بگیریم  ما در این مق

امواج الکترومغناطیس میتواند تاثیرات مخرا یا مفید داشته باشد در نتیجه می توان  م برای تقویت و  م برای تضعیف 

 کارکرد ای شناختی از آن استفاده کرد 

 ی به دو رو  می توان از امواج الکترومغناطیس بهره برد در حوزه نظام

می توان برای تقویت عملکرد  ای شناختی افراد  از آن استفاده کرد، با توجه به این که در مشاغل خاص سرعت عمل و تمرکز 

ات مغز و تمزکز نقش از ا میت بالایی برخوردار است در نتیجه باید محدوده ای از امواج انتخاا شوند که در پرداز  اطلاع

سبب ایجاد  ما نگی بین  SMR است  امواج   رتز 15-19یعنی  SMR دارند؛ از این رو پروتکل پیشنهادی محدوده امواج 

   محیط و فرد و تنظیم حرکات بدن، اقزایش تمرکز و بهینه سازی پرداز  اطلاعات می شود

ود  می توان از امواج الکترومغناطیس به عنوان سلا  غیر  مچنین می توان برای تضعیف عملکرد ای شناختی استفاده ش

مرگبار بهره برد   سیستم  ای سلا   ای غیر مرگبار به طور خاص از انرژی مایکروویو  دایت شده استفاده می کنند  در جهت 

تواند باورت کاملًا حراست منطقه ممنوعه، امنیت فیزیکی و کنترل شور  قابل استفاده است    استفاده از نوع پرتابل می

 ایی  ستند که با تابش مستمر یا  ا سلا مخفیانه انجام شود بدون اینکه  د  متوجه وجود چنین دستگا ی گردد  این سلا 

 ای  ا باعث ناتوان کردن فرد از انجام فعالیتشلی  آنی امواج مایکروویو با ایجاد گرما و احساس داغی یا درد و تخریب بافت

 شود گیری به دلیل احساس ناخوشی و ناتوانی در رزم میاتوانی در تامیمروزانه و ن

 : امواج الکترومغناطیس، کارکرد شناختی، مغزهاید واژهکل
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 اهواز یخصوص یولوژیدر مراکز راد کسیآهنگ دز معادل پرتو ا ینسب عیسنجش توز

 *9، بهزاد فولادی9برون، راضیه 9مجدممریم ، 1انیموسوزینب 

 لارستان یده بهداشت،دانشکده علوم پزشکدانشک1
 (z.mosavianasl@gmail.com)شاپور ا واز یجند یعلوم پزشک*9

 چکیده

و  ریو برگشت ناپذ یجد ی ا بیآس جادیتوانند سبب ا یکار بوده که م طیآور مح انیاز عوامل ز یکی ونسازی یپرتو ا مقدمه:

و  یولوژیبا پرتو سر و کار دارند، شوند  مواجهه با پرتو در مشاغل راد یکه به نحو یدرمان در نزد افراد رقابلیغ یدر موارد

با  د   یرو پژو ش فعل نیدارد  از ا تیا م یانسان تیو  م در ارتباط با جمع یطی م به لحاظ مح یریپرتوگ یوتراپیراد

  واز انجام شده است شهر ا یولوژیراد یانتظار مراکز خاوص یسالن  ا Xآ نگ دز معادل پرتو  ینسب عیسنجش توز

 یشهرستان ا واز که به صورت تاادف یولوژیراد یمطب خاوص 1حاضر در  یلیتحل -یفیمطالعه توص ها:و روش مواد

در سالن  نیو مراجع ینشستن منش ی ا تیشده در موقع افتیدر کسیانتخاا شدند، انجام گرفت  آ نگ دز معادل پرتو ا

در چند نقطه از سالن انتظار و با  د   یمتریبه دست آمد  دز  inspectorدستگاه  لهیبوس یریانتظار  نسبت به اتاق پرتوگ

ورود ممنوع مجهز به لامپ،  یاطلاعات  مچون وجود علامت  شدار د نده  ریمرتبه انجام شد  سا 5دقت در  ر نقطه  شیافزا

و ثبت  یابیارز ارزنان بارد یاشعه برا ساز، ناب بودن دستورالعمل خطر ونی یوجود پرتو ا یوجود علامت  شدار د نده 

  دیگرد لیتحل Excelداده  ا در نرم افزار   تیشدند در نها

 نیانگیشد م یپرسنل استفاده م یبج برا لمیمرکز از ف 5بوده و تنها در  یروپو  سرب یتمام مراکز دارا یاتاق پرتونگار :جینتا

را به  ریمقاد نیدر محل سالن انتظار بالاتر 4و در مطب شماره  (34172) 1در مطب شماره  یآ نگ دز در محل نشستن منش

 9زنان باردار ناب نشده بود و تنها  یدستورالعمل خطر اشعه برا یاز مراکز مورد بررس  ی چیخود اختااص داده است  در  

بوده  یوگرافیاتاق راد یوددرا ور یورود ممنوع مجهز به لامپ در بالا یعلامت  شدار د نده  ی( دارا9،5،6یمرکز )شماره  ا

 اند 

مرتب  یتوان با نظارت و بازرس یرا م ورتیکروسیم 3419با دز بالاتر از  یمطالعه مراکز خاوص نیدر ا :یریگ جهیو نت بحث

 ا و طول عمر  یحفاظ گذار یبازساز ازیدر صورت ن ،یاصول حفاظت تیرعا یآموزش یکلاس  ا یبرگزار ن،یتوسط مسئول

 حد مجاز، کا ش خوا د داد  زانیمواجهه را به م زانیم ،یولوژیراد بخش یدستگاه  ا

 یولوژیسالن انتظار راد کس،یدز معادل، پرتو ا :هاید واژهکل
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 یسیهدفمند مغناط یدارورسان سمیبرمکان یمرور

 1، مهرناز مشعوفی*1سهیلا رفا ی

 (soheila52@yahoo.com) لیاردب یدانشگاه علوم پزشک

 چکیده

سالم بدن است    یبر سلولها یعوارض جانب یدارو بدون القا یبهره درمان شی دفمند افزا یاز دارورسان ی  اصل د مقدمه:

دارو  یسیمغناط دانیاست که در آن با استفاده از م یسی دفمند مغناط ی دفمند، دارورسان یدارورسان ی ا سمیاز مکان یکی

 نیاست  در ا تیبا ا م اریخاوص بس نیدر ا یسیه از نانوذرات مغناط  استفاددشو یپراکنده م ایدر محل مورد نظر تجمع 

 شود  یپرداخته م یسی دفمند مغناط یدارورسان ی ا سمیبه مکان یمقاله بطور اجمال

مقالات  "یسی دفمند مغناط یدارورسان "یدیمعتبر با کلمات کل یاطلاعات یبا مراجعه با بانکها قیتحق نیدر ا ها:و روش مواد

 مورد مطالعه قرار گرفت  یمتنوع

حامل و  یکیولوژیب اتیباشد  خاوص یشده م ی د  گذار گاندی دفمند شامل دارو، حامل و ل یدارورسان ستمیس :جینتا

شده منجر به  ی د  گذار گاندیاست  لذا ساخت مناسب حامل و ل یسلول سمیو متابول عیکننده جذا و توز نییتع گاندیل

 شود  ی د  م یل  ارساندن بهتر دارو به سلو

و ارائه  یادیبن یدر پژو شها یادیز اریبس تیا م ،یسیمغناط یدارورسان ی ا سمیبا مکان ییآشنا :یریگ جهیو نت بحث

 دارد  یدارورسان نینو یدرخاوص توسعه رو   ا یعلم اتینظر

 یسینانوذرات مغناط ،یسی دفمند مغناط یدارورسان :هاید واژهکل
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 ومغناطیسی مخابرات بر سلامتامواج الکتر تاثیر

 1، پیمان القاصی*1، مکرم غفاری1یمیرحپوریا 

 (Mokaramghafari@gmail.com) رحمت سنندج امبریارتش پ مارستانیب1

 چکیده

را بر سر احتمال  یی مراه، بحث  ا یتلفن  ا یعموم یو روزافزون صنعت ارتباطات و مخابرات و کاربر عیرشد سرمقدمه: 

 است  ختهیرا برانگ یفرکانس ویراد نیادیاز م یریر سلامت بشر بخاطر پرتوگب یبروز عوارض

، دو و چهار ساعت روزانه دو بار در روز وگروه   ی م،یبه مدت ن کماهی یط Balb/cمو  نر نژاد  41 قیتحق نیدر اروش کار:

سطح  زانیا رتز قرار داده شدند و ممگ 1133و 233در روز در معرض تابش امواج با فرکانس  کباریآزمون پنجم، چهار ساعت 

  دیگرد یآنها بررس یو ده فاکتور خون Real-Time PCRچهار ژن آپوپتوز و با رو   انیب

تلفن  یگوش ییوی(  امواج رادp >35/3دار نبود) یآپوپتوز به ضد آپوپتوز در تمام گرو ها معن یاژنه انیاختلا  سطح ب :جینتا

شود  احتمال  یمغز مو  م پوکامپی  هیژنها در ناح انیمدت تابش )مکالمه( در سطح ب وابسته به طول ریی مراه باعث تغ

حافظه مغز مو   هیآپوپتوز در ناح جادیمنجر به ا وساعت بهم بخورد  4از  شتریب یژن در زمان  ا انیدارد تعادل سطح ب

Balb/c  یسلول نیغلظت متوسط  موگلوب نیانگیفقط م یفاکتور خون 13شود  و از (MCHCو م )مقدار متوسط  نیانگی

 داشتند   یدار یبا گروه کنترل اختلا  معن سهیآزمون در مقا یگرو ها ی( در برخMCH)یسلول نی موگلوب

 یاز آنتن  ا و گوش یناش یسیامواج الکترومغناط یریتمام بدن انسان در معرض تابش گکه از آنجا  :یریگ جهیبحث و نت

تلفن  یسیآثار سو امواج الکترومغناط ریتحت تاث یاندک زانیتواند به م یم یخون یاکتور ااز ف یباشد برخ یتلفن  مراه م

  مراه واقع شود 

 Real Time PCRمگا رتز ، مو ،  1133و 233فرکانس  ،یخون یآپوپتوز ،فاکتور ا یژن  ا :هاید واژهکل
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ی سیگنال فریب در ارائه راهکار های نوین و روش های هوشمند برای  ارزیابی و آشکار ساز

 مبتنی برشبکه عصبی چند لایه  Gpsگیرنده های 

 9بهنام اسعدی پور،  9سجاد جلیلی خسروشا ی، *1محمودمخبری
 دانشجوی رادیولوژی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران 1

(mokhberimahmood12979810@jmail.com) 
 ، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایراناتاق عملشجوی دان 9

 ن، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایرااتاق عملدانشجوی  9

 چکیده 

است که اطلاعکات را نادرسکت بکه  Gpsپیش روی گیرند  ای امروزه فریب از مهمترین و خطرناک ترین تهدید  ای مقدمه: 

گیرنده مید د   ومشکلاتی را در محاسبات زمانی و مکانی  ایجاد میکند   ساختار سیگنال فریب شبیه به سیگنال  کای معتبکر 

انتشکار بکه  Gpsبکا تلکا  بکرای ا گمکراه ککردن گیرنکده   Gpsو کمی قوی تر از آنها است ، که فریب Gpsما واره  ای 

 میباشد  Gpsسیگنال  ای جعلی میپردازد   مقابله از فریب از امور مهم در تحقیقات حوزه 

این پژو ش به صورت ی  مقاله مروری می باشدکه ازطریق جست وجودرپایگکاه  کای اطلاعکاتی معتبرومنکابع روش بررسی: 

مقاله یافت شده در نهایت پس 57   ازمجموع بررسی جامع وعمیقی صورت گرفته است 9312تا9336کتابخانه ای درسال  ای 

   مقاله انتخاا گردیده است  12از بررسی عنوان وچکیده با تائید مرتبط بودن وتکراری نبودن 

در سال  ای اخیر را کار  ای متنوعی جهت تشخیص و کا ش فریب ارائه گردیده است  شکبکه  کای عاکبی رو   یافته ها:

ماشین و سپس اعمال دانش  بدست آمده درجهت پکیش بینکی پاسکخ خروجکی سکامانه  کای محاسباتی نوینی برای یادگیری 

قرار داده شده است    Gpsپیچیده  ستند ، استفاده از سیستم  وشمند  رویکرد اصلی در الگوریتم پیشنهادی تشخیص فریب 

ده ایکم و از طرفکی بااسکتفاده از ، با استفاده از مشخاه  ای  مبستگی سیگنال  ا را با کم  شبکه عابی دسکته بنکدی نمکو

شاخص  ای فاز مقدم وموخر دلتا وسطح کل سیگنال را به عنوان ورودی  ای شبکه عابی چند لایه اعمال کرده تکا سکیگنال 

شناسایی کند   سیگنال  ای فریب ومعتبر الگوی آمکاری متفکاوتی در شکاخص  کای    Gpsفریب را در حلقه ردیابی گیرنده 

وشبکه عابی این تفاوت را تشخیص مید د   شبکه عابی با خطکای کمتکری نسکبت بکه رو   کای پیشکین نامبرده داردند 

 سیگنال  ا را دسته بندی می نماید ، زیرا میتواند چندین رو  را به طور  مزمان به کار گیرد 

ابی با دقتی نزدی  بکه صکد در نهایت کمترین دقت بدست آمده از شبیه سازی گیرنده ،  نرم افزاری مبتنی برشبکه ع نتایج:

/   6درصد در تشخیص صحیح سیگنال فریب از سیگنال معتبر میباشد  ،  مچنین بیشترین زمکان تشکخیص سکیگنال فریکب 

نشان مید د که الگکوریتم  کای پیشکنهادی  Gpsثانیه است   باتوجه به داده  ای استخراج شده از ی  گیرنده ت  فرکانسه 

که عابی بازگشتی در آشکار ساز ی وقوع فریب کاملا موفق می باشد و میتواند اثر فریب را جبکران مبتنی بر فیلتر کالمن و شب

 نماید ،  نظر به اینکه داده  ای دریافتی  ر ی  ثانیه به روز میشوند ،  ر دو الگوریتم به صکورت بلادرنکگ عمکل مکی نماینکد  

   زی سیگنال فریب ، فیلتر کالمن، تشخیص و آشکار سا Gpsعابی ، فریب  شبکه  :کلید واژه ها
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 اثرات بیولوژیکی حرارتی و غیر حرارتی میدانهای الکترومغناطیسی

 1، نیما رحمن شکرگزار 1،   مایون ابرا یمیان *امیر شایگان اصل

 (Amirshaygan76@gmail.comدبیل، ایران )گروه مهندسی پزشکی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، ار 1

  

 چکیده

 دانیعملکرد م حیتوض یشده برا رفتهیپذ یبه طور کل یسمیمکان چی  موجود ، یمدل نظر نیحداقل تا زمان انتشار نخست

 دانیم  یساده استوار است ، که  هیفرض نیمدل ما بر اساس ا  سلول  ا وجود نداشت یبر رو فیضع یسیالکترومغناط ی ا

سلول   ی ییپلاسما یآزاد که در  ر دو طر  غشا یونهایاز   یبه  ر  یوسانن یروین  ی،  ینوسان کننده خارج یکیالکتر

  کند  یحرکت کند ، اعمال م ییترشح غشا ی ا نیپروتئ قیتواند از طر یوجود دارد و م

آزاد  ی ا کالیراد لیماده زنده شناخته شده است )تشک یکننده بر رو زهیونی یسیاشعه الکترومغناط یعملکرد ی ا مکانیسم

است که در نظر  نیبرخورد ساده با موضوع ا  ستین کسانیکننده  زهیونی ریغ یسیالکترومغناط یبا پرتو ا تیوضع (رهیو غ

 ا(  ونیذرات آن )مولکول  ا و  یکه بتواند رو یتواند در ماده زنده مؤثر باشد ، تنها در صورت یم EMF  یکه  دیریبگ

اگر فقط اثرات  جهیدر نت  است kT دستورذره متحرک آزاد است که به   ی یحرارت یانرژ نیانگیز مبالاتر ا یشود ، انرژ لیتبد

جذا  نکهیباشند ، مگر ا رگذاریتر از مادون قرمز تأث نییپا یبا فرکانسها ییکه فوتونها ستین ری، امکان پذ میریرا بپذ یحرارت

 داشته باشد  یکمتر یانرژ یچند برابر فوتونها

، که  میشر  داده ا یکیولوژیب ی ا ستمی ا در س EMFعملکرد  یبرا "یحرارت ریغ" انهیواقع گرا ریساده و غ سمیمکان  یا م

 حیبار توض نیاول یبرا نید د و علاوه بر ا یم حیرا توض یسیو مغناط یکیالکتر دانیدر  ر دو م یکیولوژیبار عمل ب نیاول یبرا

فعال  ستیز توانند باشند یم نییپالس و فرکانس پا ی ا EMFثبت شده مانند ، چرا  یا  دهیپد زا گرید ید د که برخ یم

  که فرکانس مداوم و بالا دارند  ییتر از آنها

 یو سلول ، غشا یخارج یسیالکترومغناط دانیم  ی نیتعامل ، ب یکه محل اصل میکن یحاضر ، فرض م یدر مدل نظر

کند ، )و کل  یپلاسما را احاطه م یآزاد که غشا یونی هیلا م کهیریگ ی، ما در نظر م یسلول داخل ید غشادر مور پلاسما است 

 یکیالکتر دانیکه م میفرض کن یسادگ یبرا دیبگذار کند  یمحافظت م یخارج ی( از قسمتهایسلول( ، آنها را )حداقل تا حد

 ت( اس یماده متناوا ) ارمون  ی ینوسان

 SARمیدان  ای الکترومغناطیسی، اٍثرات حرارتی،  میدان الکتریکی غشایی، ها: کلید واژه
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 آن ینیبال جینتا یو بررس انهیرا-توسط رابط مغز یذهن تیفعال کنترل

 1یرجب یمهد ،9یصمد حسن ،*1یمیعظ اریدمهیس

 (mahyar.azimi8@gmail.comارتش ) یدانشگاه علوم پزشک 1
 زیتبر یدانشگاه علوم پزشک 9

 چکیده

 انهیرا -است رابط مغز  یکه بشر با آن مواجه است کا ش مشکلات افراد ناتوان حرکت ییاز چالش  ا یکیامروزه  مقدمه:

(BCI )تی ا فعال انهیتوانسته به واسطه را یاست  که تا حدود سیوالکترومغناطیمنحار به فرد در حوزه ب یتکنولوژ  ی 

از مشکلات  ی، در رفع پاره اEEG رینظ یی ا  یشده از مغز توسط تکن ساطع ی ا نالگیو با پرداز  س دیرا کنترل نما یذ ن

 آن است   ینیبال یو گزار  کاربرد  ا انهیارتباط مغز با را ینحوه  یمطالعه بررس نیافراد ناتوان مثمر ثمر واقع شود   د  از ا

 یبه ا دا  موردنظر از جستجو یابیدست باشد، جهت یم  یستماتیس یمقاله مرور  یپژو ش  نیا و روش ها: مواد

بهره گرفته شده که با  science direct, google scholar, sid, pubmedمعتبر  مچون  یداده ا ی ا گاهیدر پا شرفتهیپ

 افتی 9312 یال 9315 یسال  ا یمقاله ط 27ابتدا   Brain-Computer Interfaces, medicine, brain , EEGی ا دواژهیکل

مقاله  16آن با  د  مطالعه به  تیبر اساس موضوع یمرحله ا شیبا پا تیشد و در نها دایمقاله پ 59 لتریبا اعمال ف شده که

  میافتیدست  یینها

مغز و  یدر افراد مطالعه بوده است  واسط  ا یحرکت یعامل ناتوان نی( مهمترCNS) یعاب مرکز ستمیدر س بیآسها:  افتهی

 یراه ارتباط چیاست که   یمارانیکم  ب یبرا یبه ابزار یابیآن  ا دست نی ستند که مهمتر یفراوان یکاربرد  ا یدارا انهیرا

 ی ا گنالیدر س افتیقابل در یکیولوژیزینوروف دهیپد ییواسط  ا شناسا نیا یندارند  نکات مهم در طراح رونیب یایبا دن

 بالا است  ییبا دقت و کارا یبند مناسب و طبقه یژگیمتعدد، استخراج و ینوفه  ا حیرفع صح ،یمغز

تا  د   انهیمغز و را یو اجزا آن صورت گرفت واسط  ا انهیمغز و را یرابط  ا یبررو یکل یمقاله مرور نیدر ا :یریگ جهینت

 انهیمغز و را یمرتبط با واسط  ا یاز بخش  ا  یدر  ر دیجد یرو امکان پژو ش  ا نیدارند از ا یخود فاصله طولان یینها

  استحوزه فرا م  نیعلاقه مندان به ا یابر

 الکتروانسفالوگرافی، مغز، پزشکی، رابط مغز رایانه :کلید واژه ها

 


