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EXPERIMENTAL STUDY OF A COMBINED AC AND DC MAGNETIC FIELD EFFECTS ON
ION CURRENT OF CELL CHANNELS
STUDIMI EKSPERIMENTAL I EFEKTEVE TË NJË KOMBINIMI TË FUSHËS MAGNETIKE DC
DHE TË NJË FUSHE AC MBI RRYMAT JONIKE TË KANALEVE QELIZORE
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PERMBLEDHJE
Në vitet e fundit janë bërë një sërë eksperimentesh në lidhje me bashkëveprimin e fushave magnetike të
intensiteteve dhe frekuencave të ulëta (0-300Hz) me biosistemet, por akoma nuk ka një shpjegim të saktë në lidhje
me mekanizmin e bashkëveprimit. Një ndër modelet më të diskutueshme në literaturën bashkëkohore, është edhe i
ashtuquajturi ‘modeli i rezonancës parametrike jonike’, i cili u propozua nga Blanchard dhe Blackman në vitin 1994.
Qëllimi i këtij punimi ishte studimi eksperimental i efekteve biologjike të një kombinimi të fushave magnetike DC
dhe AC me parametra sipas modelit të sipërpërmendur. Ndikimi i këtyre fushave është studjuar nëpërmjet
ekspozimit të qelizave nervore dhe matjes së rrymës së joneve të kaliumit që lëvizin nëpër kanalet e membranës
qelizore. Duke u mbështetur në rezultatet e eksperimenteve, nuk është gjetur ndonjë ndryshim statistikisht
domethënës ndërmjet grupit të kontrollit dhe grupit të qelizave të ekspozuara.
Fjalë kyçe: efektet biologjike, fushat magnetike, patch clamp.
SUMMARY
In the last years, there are a lot of experimental results concerning the interactions between extremely low
frequency magnetic fields (0-300Hz) and bio-systems, but the mechanism of this interaction is still unknown. One of
the most controversial model proposed is the so-called ‘ion parametric resonance model’ proposed by Blanchard
dhe Blackman 1994. The aim of the present work was the experimental study of the biological effects of a
combination of a DC and a AC magnetic field with parameters according to the prediction of the mention model.
This work was designed to test one possible site of interaction: K+ channels in the cell membrane. According to our
experimental results no statistically difference was found between the control and exposure groups.

HYRJE
Në literaturën bashkëkohore ekzistojnë të dhëna
eksperimentale në lidhje me bashkëveprimin e
fushave magnetike (FM) të intensiteteve (0-500
mT) dhe frekuencave të ulëta (ELF, 0-300Hz) me
biosistemet, duke përfshirë efekte mbi
proliferimin dhe ndarjen e qelizave, riparimin e
indeve, sintesën e proteinave dhe ADN [1,8,15].
Megjithë numrin e madh të këtyre të dhënave,

akoma nuk ka një shpjegim unik dhe të
pranueshëm nga të gjithë studiuesit për
mekanizmin e bashkëveprimit të këtyre fushave
me biosistemet. Ekzistojnë disa modele teorike
në lidhje me mekanizmat biofizikë të
bashkëveprimit të fushave ELF me biosistemet,
ku shpesh konsiderohet membrana qelizore dhe
aktiviteti i saj elektrofiziologjik si hapi i parë i
bashkëveprimet [4]. Një ndër modelet më të
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debatuara vitet e fundit kanë qenë të
ashtuquajturat ‘hipotezat e rezonancës jonike’
(në tre versione: sipas Liboff, 1985 [13]; Lednev
1991 [11] dhe Blanchard and Blackman, 1994
[6]).
Sipas këtyrë tre versioneve fushat magnetike ELF
do të prodhojnë efekte biologjike vetëm për
kombinime të caktuara të një FM statike (DC) dhe
nje FM alternative (AC) me frekuencë të caktuar
të cilat u quajtën frekuenca rezonace fc dhe jepen
me formulën:
fc =(1/2π)(q/m)B0=Ωc/2π
ku q është ngarkesa elektrike e jonit të
pranishëm në sistemin biologjik, m masa e tij dhe
B0 intensiteti i FM statike. Në versionin e Liboff
1985 si B0 merret intensiteti i fushës
gjeomagnetike dhe si hap i parë i bashkëveprimit
konsiderohen kanalet e membranës qelizore.
Lednev në versionin e tij të vitit 1991, konsideron

Group no.

DC magnetic field
B0 (μT)

kompleksin jon-proteinë (si p.sh kalmodulina) si
një oshilator harmonik dhe aplikimi i një
kombinimi të FM-ELF me frekuencë rezonance,
shkakton modifikimin e niveleve energjitike të
këtij oshilatori, duke çuar në efekte biologjike.
Këtë model e përpunuan më tej Blanchard and
Blackman në vitin 1994 duke e quajtur ‘modeli i
rezonancës parametrike jonike’ (MRPI). Në këtë
model propabilileti i kalimeve energjetike të
‘oshilatorit’ jon-protinë rritet me madhësinë
Jn(2nB1/B0) ku Jn janë funksionet e Bessel të
rendit n, B1 është intensiteti i një FM alternative
me frekuencë fc, dhe B0 intensiteti i një FM
statike, paralele me të parën. Për të testuar
hipotezat e rezonancës janë kryer disa
eksperimente, disa nga të cilët e mbështetën
hipotezën [2,5,14,19], disa të tjerë e
kundërshtuan atë [7,9,10,16] dhe disa dhanë
mbështetje të pjesshme [17,20].

AC magnetic field
B1(μT)[rms]
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Bessel function
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5
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-

-
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0

0
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0
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13

8
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3

0

0

20

0

0

38

8
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Tabela 1. Grupet e eksperimentale dhe parametrat e ekspozimit

Fig.1. Diagramë skematike e arritjes së konfiguracionit ‘whole cell’ të teknikës patch clamp

Në këtë punim është MRPI është testuar duke
përdorur teknikën patch clamp për të matur
rrymën totale të joneve kalium të membranës së
qelizave nervore të ekspozuara në një kombinim
të FM -DC dhe AC me parametra në përputhje me
MRPI.

MATERIALET DHE METODAT
Në ketë punim është përdorur teknika patch
clamp në konfigurimin ‘whole cell’ e cila lejon
matjen e rrymës elektrike të të gjitha kanaleve
jonike të membranës qelizore (Fig.1). Si model
biologjik janë janë marrë qelizat neuronale
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neuroblastoma njerëzore SK-N-BE (2) të cilat
diferencohen në një fenotip neuronal pasi
trajtohen me acid retinoid [3]. Në gjithë
ekperimentet rrymat e joneve të kaliumit janë
matur në temperaturën e ambjentit 22°C. Pasi
është arritur konfiguracioni ‘whole cell’, është
zbatuar një protokoll pulsesh përmes elektrodës
së rregjistrimit. Protokolli i pulseve konsiton në
aplikimin e potencialeve me hap prej 10 mV dhe
që zgjasin 200 ms duke filluar nga –90mV deri në
+80 mV. Në Fig. 2 është paraqitur një rregjistrim
tipik i këtyre rrymave pas aplikimit të një
protokolli impulsesh. Rrymat e kaliumit janë
matur gjatë 2 mintave para ekspozimit në FM
(PRE), 2 minutave gjatë ekspozimit (EXP) dhe gjatë
2 minutave pas ekspozimit në FM (POST). Për çdo
qelizë janë aplikar gjithsej 15 protokolle impulsesh
dhe janë rregjistruar po aq gjurmë.

Fig. 2 Një gjurmë tipike e një rregjitrimi të
rrymave totale të kaliumit
Sistemi i ekspozimit është ndërtuar posaçërisht
për rregjistrimet elektrofiziologjike patch clamp
[18] në mënyrë që të lejojë një manipulim të
lehtë të qelizave në Petri dish që vëzhgohen nën
mikroskop. Ai përbëhet nga 3 çifte bobinash
kuadratike që rrethojnë intrumentet e
rregjistrimit të pach clamp dhe kanë boshte
pingule, në këtë mënyrë mund të prodhohet FM
si DC ashtu AC në të tre drejtimet ortogonale të
hapësirës.
Duke u bazuar në modelin e Blanchard and
Blackman 1994 u zgjodh harmonika e parë e
funksionit të Bessel meqë në këtë harmonikë
janë vërejtur pjesa më e madhe e efekteve
[17,20]. Si fillim u zgjodh FM statike me intensitet
B0=20.38 μT meqë jannë vëzhguar efekte në këtë
vlerë të fushës [14] dhe më pas në bazë të
relacionit: fc=qB0/2πm, u llogarit frekuenca e FM
374

alternative 8Hz .Vlera e intensitetit të FM
alternative u llogarit në bazë të funksionit të
Bessel J1(B1/B0) duke zgjedhur vlerat që kanë
propabilitet maksimal që të merren efekte
biologjike. Vlerat e gjetura të parametrave për të
gjitha komponetet e FM janë paraqitur në
Tabelen 1. Komponentet 0 të FM janë arritur
duke anulluar fushën gjeomagnetike me anën e
kompensimit të saj me një FM të kundërt të
gjeneruar nga sistemi ekspozimit.
Grupi i parë eksperimental është ai i kontrollit,
d.m.th sistemi ekspozitiv nuk është ndezur dhe
qelizat kanë qenë të ekspozuara vetëm në kushtet
e FM natyrale. Grupet e ekpozuara 1 dhe 2
ndryshojnne nga njëri-tjetri vetëm nga vlera e
intensitetit e FM alternative.
REZULTATET E MATJEVE, PËRPUNIMI DHE
DISKUTIMI I TYRE
Për të analizuar të dhënat nga 15 gjurmët e
rregjistruara për çdo qelizë, janë marrë mesataret
e vlerave të çdo rryme që i përgjigjet potencialit
përkatës të aplikuar. Për secilën kohëzgjatje PRE,
EXP dhe POST gjurmët e rregjistruara janë
mesatarizuar dhe janë paraqitur me gabimin e
tyre standart ( Fig. 3). Në të gjitha rastet kanalet e
kaliumit hapen për tensionin + 20mV dhe desiteti
i rrymës arrin maksimumin për + 80mV .
Për analiza të mëtejshme janë zgjedhur vlerat e
densitetit të rrymës së kaliumit që i
korrespondojnë potencialit +80mV. Për të
shmangur variabilitetin në sjelljen e qelizave është
ndërmarrë një procedurë normalizimi, të gjitha
gjurmët janë normalizuar mbi 5 gjurmët të marra
gjatë kohës PRE. Në Fig.4 është paraqitur densiteti
i rrymës mesatare dhe i normalizuar për çdo kohë
PRE, EXP, POST dhe për çdo grup eksperimental.
Për të testuar këto grupe të dhënash për ndonjë
ndryshim statistikisht domethënës është përdorur
testi statistikor ANOVA.
Nga analiza e të dhënave nuk u gjet asnjë
diferencë statistikisht domethënëse ndërmjet
grupeve të ndryshme eksperimentale, d.m.th
ndërmjet grupit të kontrollit dhe grupeve të
ekspozuara në FM dhe as ndërmjet gjurmëve te i
njëjti grup para, gjatë apo pas ekspozimit në FM.
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Rezultate të tilla arritën edhe Höjevik et al.1995
++
[10], Obo et al.2002[16] por për kanalet e Ca .

apo vetive të membranës. Nqs efekti i FM është
mbi rrymën e një kanali të vetëm atëherë rryma e
tij ‘maskohet’ nga rryma totale e matur.
Gjithashtu nuk mund të thuhet se modeli teorik i
Blanchard and Blackman, 1994 është i drejtë
sepse edhe ai vetë ka kufizimet e tij si model.

Fig. 4 Densiteti i rrymave mesatare dhe i
normalizuar. Të dhënat janë paraqitur si
mesatare ± devijim standard

Fig.3 Varësia e densitetit të rrymës nga potenciali
i aplikuar
Një nga arsyet pse këto rezultate nuk konfirmojnë
MRPI sipas Blanchard and Blackman 1994, mund
të jetë se konfigurimi ‘whole cell’ lejon vetëm
studime mbi efektet e FM mbi rrymat jonike
totale që kalojnë në membranën qelizore dhe jo
efekte të tjera si psh mbi strukturën e proteinës

KONKLUZIONE
Në këtë punim u studian eksperimetalisht efektet
e një kombinimi të fushës magnetike DC dhe AC
me parametra sipas ‘modelit të rezonancës
parametrike jonike’, të Blanchard dhe Blackman
të vitit 1994. Ndikimi i këtyre fushave është
studjuar duke matur rrymat e joneve të kaliumit
që lëvizin nëpër kanalet e membranës qelizore
para dhe pas ekspozimit të qelizës në fushat
magnetike. Duke u mbështetur në rezultatet e
eksperimenteve, nuk është gjetur ndonjë rezultat
statistikisht domethënës në mënyrë që të
mbështetet modeli biofizik i studiuar, por
kufizimi në numrin e kampioneve nuk na lejon
ndonjë konkluzion të qartë përfundimtar për
modelin e propozuar të Blanchard dhe Blackman
1994.
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