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 نامه به سردبير

 نقد مقاله:

مغناطيس با فركانس كم بر آنژيوژنز در عصاره آبي زعفران و ميدان الكترواثر 

 حلقه آئورت موش صحرايي نژاد ويستار

 

 (Ph.D) مجيد جديدي

 يپزشک کيزيدانشگاه علوم پزشکي سمنان، دانشکده پزشکي، مرکز تحقيقات فيزيولوژي و گروه ف

 

هااي اييار پاا      طور که مستحضر هستيد در سال همان

مقاالت علمي پژوهشي دانشمندان ايراني در مجالت دايلاي و  

يارجي رشد پشمگيري داشته است که بيانگر نگار  وياژه   

هااي متتلاع علاوم     زهجامعه علمي کشور به توساعه در واو  

، افزايش کيفيات مقااالت علماي    امرباشد. در راستاي اين  مي

هماه   ناپذير است که بر عهده اي بسيار ضروري و اجتناب نکته

هاي  باشد. نقد مقاله يکي از راه نويسندگان و محققين کشور مي

بررسي کيفيت مقاالت علمي است که به نويسنده و يوانندگان، 

االتي با کيفيات  نکات مبهم موجود را براي دسترسي بهتر به مق

، 15پيااپي  ، 51جلاد   4ساازد. در شاماره    التر رهنمون ميبا

اي با عنوان اثر عصااره   ، مقالهکومش نامه فصل 5131تابستان 

آبي زعفران و ميدان الکترومغناطيس با فرکانس کم بر آنژيوژنز 

ستار به پاا  رسايده    در ولقه آئورت مو  صحرايي نژاد وي

مبنااي اصاول   اي پژوهشي در اين راساتا و بار    که پا  مقاله

تحقيق و با همت تعدادي از متتصصاين محتارم، جااي بساي     

 تشکر را دارد. هر پند ساابقه نويساندگان محتارم و مقااالت    

هاا تحقياق در موضاو      منتشر شده از سوي آنان مباين ساال  

هاي الکترومغناطيسي است، اما شواهد موجود در مقالاه   ميدان

به تايم تحقياق،   ايير اينجانب را بر آن داشت تا ضمن اوترام 

نکات مبهم موجود در مقاله را در جهت افزايش کيفيت مقاالت 

 .آتي يادآوري نمايم

هاي متتلاع ماتن    طور که در عنوان مقاله و بتش همان  

اشاره گرديده، از ميدان الکترومغناطيس با فرکانس کام باراي   

تاارين مياادان   اياان تحقيااق اسااتفاده شااده اساات. باايش    

ياان  ر زنادگي انساان ناشاي از جر   الکترومغناطيسي موجود د

هاي  باشد که در اغلب دستگاه هرتز( مي 15متناوب برق شهر )

الکتريکي يانگي و صنعتي مورد استفاده قرار دارد. از ايان رو  

 ميدان الکترومغناطيسي مربوطه در محدوده بسيار کم فرکانس

[Extremely low frequency, 0- 300 Hz]  گيارد و   قرار ماي

 (Low frequency) رومغناطيساي باا فرکاانس کام    ميدان الکت

[. 5و5شاود    را شاامل ماي   KHz 300 تا 155اي بين  محدوده

اند، فرکانس  يسندگان محترم به آن اشاره نمودهطور که نو همان

ميدان الکترومغناطيسي يکي از عوامل موثر بر تکثير است، اما 

ه ياا  ر عنوان مقالا بدون ذکر فرکانس ميدان الکترومغناطيسي د

تاوان مشاتن نماود کاه در ايان       ها، نمي بتش مواد و رو 

تحقيق فقط يک فرکانس مورد اساتفاده قارار گرفتاه ياا باناد      

باراي   KHz 300 هرتز تاا  155وسيعي از طيع فرکانسي بين 

 .ها کاربري داشته است دهي سلول تابش

اي باه شايوه تولياد     ها هيچ اشااره  ش مواد و رو در بت

ميدان الکترومغناطيسي و يصوصيات دستگاه مولد ميدان نشده 

استفاده شده يا  است. آيا از جريان برق شهر براي ايجاد ميدان

با شيوه ديگري فرکانس مورد نياز تامين گرديده؟ در صاورت  

ساعت( آيا  1و  5از برق شهر در طول مدت آزمايش ) استفاده

دنبااال آن تغيياار شاادت مياادان    هنوسااان باارق شااهر و باا  
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گرفتاه اسات؟ يصوصايات    الکترومغناطيس مورد توجه قرار 

مياادان هاااي مااورد اسااتفاده بااراي ايجاااد   کوياال يااا کوياال

 نوايت پگونه بوده است؟ الکترومغناطيسي يک

آيا ميادان الکترومغناطيساي در دايال انکوبااتور کشات      

ن موجود بوده؟ در سلولي به کارگيري شده است يا در يارج آ

سااعت   1تاا   5هاا از انکوبااتور باراي     صورت يروج سلول

وضور در ميدان الکترومغناطيسي، پگونه شرايط کشت سلول 

طاور کاه در    داشته شده است؟ هماان  محيط ثابت نگهو دماي 

ساندگان محتارم باه آن اشااره شاده      مقاالت مورد استناد نوي

[، در صورت ايجااد ميادان الکترومغناطيساي در دايال     1،5 

انکوبااااتور، افااازايش دمااااي ناشاااي از فعاليااات ميااادان  

گيري دماا باراي ثابات     ومغناطيسي پقدر بوده، آيا اندازهالکتر

آزمايش صاورت گرفتاه اسات؟ در دايال هار      بودن شرايط 

هاي انکوباتور، ميدان الکترومغناطيساي ضاعيفي توساط مادار    

تواند بر شرايط کشت  يشود که م الکتريکي انکوباتور توليد مي

گيااري مياادان   [. آيااا اناادازه 4گااذار باشااد    ساالولي تاااثير 

الکترومغناطيسي دايل انکوباتور، پيش از آزماايش و قبال از   

گااو  صاورت گرفتاه     555الکترومغناطيساي   اعمال ميادان 

  است؟

هاي متتلع مقاله به آن اشاره شده،  طور که در بتش همان

يان تحقياق باه کاار     گاو  در ا 555شدت ميدان مغناطيسي 

اي باه نحاوه    گرفته شده، الکن نويسندگان محترم هايچ اشااره  

گياري فقاط    اند. آيا انادازه  گيري ميدان مغناطيسي ننموده اندازه

بار صورت گرفته يا در ابتداي هر آزماايش انجاام شاده     يک

 است؟

 گياري مقالاه اشااره باه مهالعاه      در قسمت بحث و نتيجه 

Ruggirrio ( شده، منظور از شدت 51منبع شماره )ميدان  5/5

تسال، ميکروتسال يا  رومغناطيس پيست؟ واود تسال، ميليالکت

 گاو  و...؟ گاو ، ميلي

م در قسامت بحاث باه آن    محتار طور که نويسندگان  همان

هاااي  پارامترهاااي متتلااع در مياادان "انااد  اشاااره نمااوده 

تواند  يهاي متفاوت م رومغناطيسي به کار رفته در پژوهشالکت

ت شاود. از جملاه ايان پارامترهاا     منجر به ايجاد نتايج متفااو 

کاانس ميادان، تغييار زماان در     توان باه شادت ميادان، فر    مي

، موقعيات و زماان در معار     هاي پالساي و اساتاتيک   ميدان

قاله باه  . با وجود اين متاسفانه در متن م"قرارگيري اشاره کرد

پناين باا    اي نشاده اسات. هام    يصوصيات ميدان هيچ اشااره 

هااي   گونااگوني کاه باه بررساي اثار ميادان       بررسي مقااالت 

توان دريافت که هر  اند مي ها پردايته الکترومغناطيسي بر سلول

تکثير سلولي در مهالعات فرکانساي باين   ترين ميزان  پند بيش

هرتز بيش از  15هرتز صورت گرفته الکن فرکانس  65تا  51

رو  ثر باوده اسات. از ايان   ها بر تکثير سلولي مو ديگر فرکانس

تارين عامال تااثير ميادان      وتماالً وجود پنجره فرکانسي، مهما

الکترومغناطيسي با فرکانس بسيار کم بر فرايند تکثيار سالولي   

را نياز در  ايان نکتاه    محتارم  [ و بهتر بود نويسندگان 1  است

  .دادند بحث مورد توجه قرار مي
 

 تشكر و قدردانی
پايان، ضمن تشکر مجدد از تماام اسااتيد محترماي کاه در     در 

نماايم   اند، تاکيد مي ژوهش و تدوين مقاله مشارکت داشتهانجام اين پ

الاذکر   ابهام مقاله فاوق ايش کيفيت و رفع که نقد واضر به منظور افز

تر نويسندگان و داوران محتارم در بياان    صورت گرفته و توجه بيش

ها و بحاث   مراول اجراي تحقيق، تحليل يافته مباني تحقيق و تدوين

توانست ارز  علمي باالتري را براي مقالاه ارائاه    گيري، مي و نتيجه

 .دشده فراهم آورده تا مورد استناد ساير نويسندگان قرار گير
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