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  دهیچک
بـا   در ارتبـاط  عوامـل خطرسـاز   منظـور کـاهش     بـه زیـ  نریس .دنشو می ها هورمونزان  می اختالل در    سبب  امواج : و هدف  نهمیز
 یهورمـون برابـر اخـتالالت    ر دری مصرف سیاثرات حفاظت ی بررسمطالعهن یهدف ا  .باشد  می مورد استفاده  مختلف يها  يماریب

  .دبو از امواج یناش
  

کنترل، شاهد شامل؛ گروه ماده  5گروه نر و  5به طور تصادفی به  ییسر موش صحرا 60، تجربین مطالعه یا در :یبررس  روش
ها وزن  روز نمونه 30 پس از . تقسیم شدند)ر به همراه امواجیعصاره س (3 و2یتجرب)ریعصاره س (1ی، تجرب)در معرض امواج  (

هـا بـا     داده .ند شـد يریـ گ اسـتروژن، پروژسـترون و تـستوسترون انـدازه     يهـا   شد و غلظـت هورمـون       انجام يریگ  خون شدند،
  .هاي آماري آنالیز واریانس و توکی تجزیه و تحلیل شدند آزمون

  

شـاهد  گـروه   نسبت بـه  3یتجربگروه ، اما در  داشتکنترل کاهشگروه شاهد نسبت به  گروه  ن وزن در    یانگمی در نرها    :ها  افتهی
. هـا نـشان داد    گـروه مین کاهش را در تمای استروژن ا،افتی کاهش 3 و 2یتجربهاي   گروهغلظت تستوسترون در    . افتیش  یافزا
 نـشان  يدار ی مختلف تفاوت معنيها ن وزن در گروهیانگمیها  در ماده. ش نشان دادیها پروژسترون افزا  گروه مین در تما  یچن هم

  .ش نشان دادیکنترل افزاگروه  نسبت به 3 و 2یتجربهاي  گروه پروژسترون در تنها ،نداد
  

 Aن میتـا ی و و آلیـسین ن،میایـ ر تیـ  نظیباتیترکخاطر وجود ه ب ،در نرها مشاهده شد    که از امواج    ی ناش کاهش وزن : يریگ  جهینت
ي لیـدیگ و  هـا  سـلول ر تعـداد  ییگذارند که در تغ می يضه برجای در ب یر هر دو اثرات   ی س امواج و . شود میر جبران   یموجود در س  

 یکیپوتاالموس و اثر تحری هجه اثر امواج بری نتزی نش پروژسترونیافزا .شود میمنعکس تستوسترون و استروژن  میتراکم سر
  .را مرتفع سازد آور امواج انیتواند تمام اثرات ز میر نین، سیبنابرا ،است ی تخمدانيها ترشح هورمونر بریس

  

  روژن، پروژسترونر، تستوسترون، استی س:ي کلیديها واژه
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  مقدمه

 و الکترونیـک  صنایع توسعه حال در پیشرفت

 به منجر الکتریکی هاي دستگاه از افزون روز استفاده

الکترومغناطیسی سـاطع   با امواج افراد مواجهه افزایش

ــده از ا ــش ــشته ی ــابع گ ــت ن من ــف .)1(اس ــواج  طی ام

 فرکانــسی بـــسیار  داراي محـــدوده الکترومغنــاطیس 

 امواج از بخشی که مایکروویو امواج. باشد می گسترده

فرکانـسی   محدوده  داراي، هستند(EM)الکترومغناطیس

 و طول )2ـ4(باشند میگاهرتز ی گ300 مگاهرتز تا 300

  تلفـن .متغیـر اسـت    متـر 1متر تـا   یلمی 1از  ها آن موج

ــراه  ــا از، هم ــ الکترومغناطيپرتوه ــدوده یسی  در مح

 شــده از امـواج سـاطع   .کنــد مـی و اسـتفاده  یکروویمـا 

 900حــدود  فرکـانس متوسـط   بــا همـراه  هـاي  تلفـن 

 قرار فرکانسی محدوده این گاهرتز دری گ1مگاهرتز تا 

  ).4،2 و5(دارند

 یعصب ستمی است به س   ممکن جمجمهتابش به   

ب یآسـ  زیپوفیهـ    پوتاالموسیه محور جمله از ،يمرکز

ا ی،  ستون فقرات  لگن، شکم، م به یمستق تابش  و برساند

 کـه   ر گذارد، یثأت  را تحت  یغدد جنس  است ممکن ضهیب

 يدهایاسـتروئ  دیـ و تول  شـود  مـی  ينابـارور  منجر بـه  

 از یناشـ  اثرات به یغدد جنس  .کند میمختل    را یجنس

 تـابش  دوز با توجـه بـه    و   حساس هستند  اری بس تابش

 حاصــل يم بـر بـارور  یـ ا دایـ  یمـوقت   اثـرات یافتیـ در

  ).6ـ8(کنند می

بــر   همــراهيهــا تلفــن مــضر اثــرات ازشـواهد  

 امـواج   یکیولـوژ یهستند و اثرات ب    هنوز مبهم  يبارور

  تلفن همراه  يها  یگوش ساطع شده از   الکترومغناطیسی

مطالعـه بهـارآرا و     جـه   ینت. )9(اسـت  هنوز مورد بحـث   

 مـــدت طـــوالنی تــابش  ، نـــشان داد)2004(همکــاران 

تغییر  ماده باعث موش تناسلی غدد بر همراه هاي تلفن

 و انـدوکرین  سیـستم  تغییـر  و ها اووسیت فراساختار

 مـاده  هـاي  موش گیري جفت در موفقیت زانمی کاهش

   .)2(شود می

 قـرار   يهـا  ضهیـ  ب يستوپاتولوژیـ هدر مطالعه   

) 2005( و همکــاران ازگــونر،امــواج ضگرفتـه در معــر 

 .)10(گزارش نمودند   در سطح تستوسترون    را یکاهش

 انجام گرفـت کـه در     2010 در سال    ین، پژوهش یچن هم

 ي مگاهرتز بـر رو 950 یسیدان مغناط می آن اثرات    یط

 نـر   يهـا    و آدرنـال در خرگـوش      یعملکرد اندام جنـس   

ج نـشان داد سـطوح تـستوسترون و     ینتـا .  شد یبررس
FSH  در معرض تلفن همـراه دچـار   يریجه قرارگ یدر نت 

ر یثأ تـ  ید مثلـ  ین احتماال بر عملکرد تول    یاختالل شد و ا   

   .)9(گذارد می

ر توجـه  یـ  اخمـی قات عل یگر، در تحق  یاز طرف د  

بــه عنــوان  یاهیــمحـصوالت گ از  یبرخــ بــه يژه ایـ و

 یکیر، یس. )11 و12( معطوف شده است یدرمانعوامل  

ه بـ  یطـور سـنت   ه  بـ  کـه د  باشـ  می ی محصوالت نیچن از

 ضـد قـارچ،   ،  ضد تومور ،  کیتوتوکسیسخواص  خاطر  

ــاکتر  ــد ب ــد ويض ــی، ض ــدپروتوزوئر و یروس  يض

  .)11(شود می استفاده
١
.  

 ر،ی، سـ  )1( از خـانواده زنبـق     يا به عنـوان گونـه    

ــاو ــاگونيح ــواع گون ــواد  ی از ترکی ان ــه م ــات از جمل ب
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ــدن ــ، کربوهیمع ــروتئی ــیدرات، پ ــای و وین، چرب ن میت

 ؛ر شـامل  ی موجـود در سـ     يهـا  نمیتـا یو. )13ـ16(است

ــایو ــاگون و Aن میتـ ــواع گونـ ــای، انـ ــدB نمیتـ  ؛، ماننـ

 E و   Cن  میتـا یک، و یـ نیکوتید ن ین، اسـ  میاین، ت یبوفالویر

ان مواد مختلـف  میاز   ،دهد میمطالعات نشان   . باشد  می

ــ ی ــده در ســـ ــت شـــ ــرات زیافـــ ــر اثـــ                          و یستیـــ

بــات یل وجــود ترکیــبــه دل اه اساســاًیــن گیــا یــیدارو

 اتـــبیترکن ی از ایـــــــ برخ .)15ـ18( است   يگوگرد

 دیسولف يد،  نییآجو،  نیسیآل،  نی آل ؛ عبارت از  يگوگرد

، نیستئیـ س لیسال،  لی آل يد د ی سولف يریت،  لیل پروپ یآل

  .)11،17 و18(باشند  مینیستئیل مرکاپروسی آلو

  نامطلوبینه باال، عوارض جانب  یتوجه به هز   با

ــدود ــایو محـ ــتفاده از داروهـ ــيت اسـ ، در ییامیی شـ

ن داروها با   یا ینیگزیبه جا  يادیل ز یتمار  ی اخ يها سال

 يهـا   يمـار ی جهت درمـان ب    ییاهان دارو یگمحصوالت  

اگرچــه کــاربرد  .)12(مختلــف نــشان داده شــده اســت

افتـه اسـت و     ی ی همـراه گـسترش فراوانـ      ي هـا  یگوش

 است، و مشخص شده  یکروی امواج ما  مضرات از   یبرخ

ــ ــیول ــرای تالش ــاهش ي ب ــ ک ــان ی ــاا درم ــا آن ه                    ب

.  صورت نگرفتـه اسـت     یاهی گ يا داروها ی ییم غذا یرژ

ــه   ــا کـ ــان از آنجـ ــواص درمـ ــیخـ ــه ی فراوانـ                         را بـ

ــگ ــیـ ــسبت یاه سـ ــیر نـ ــد و مـ ــر دهنـ ــاب اثـ                          اجتنـ

ــذ ــده ا یناپـ ــدن مـــشخص شـ ــر بـ ــواج بـ ــت، ر امـ                        سـ

                        ی حفـــاظتاثـــراتهـــدف ایـــن مطالعـــه بررســـی    

 از  یناشـ  یهورمـون برابر اخـتالالت     ر  در  یمصرف س 

   .بودامواج 

  یبررسروش 

 یی سر موش صـحرا    60،تجربین مطالعه   یدر ا 

وانـات  ی گرم بـه خانـه ح  200 ±10 با وزنستارینژاد و

و بـه   شـده   د کازرون منتقل     واح میدانشگاه آزاد اسال  

 يکسان نگهـدار  ی یشگاهیط آزما ی هفته در شرا   1مدت  

. د ســازگار شــوندیــ جدیطــیط محیشــدند تــا بــا شــرا

ــات در قفــسیح ــا وان ــيه ــات تحــت شــرا ی پل ط ی کربن

و  یکیسـاعت تـار  12 و  ییساعت روشنا 12(استاندارد  

 شـدند و    ينگهـدار ) گـراد  ی در جه سـانت    25 ـ26 يدما

ــکل ــی ــول اخالق ــا ح  یه اص ــار ب ــه ک ــوط ب ــات یمرب وان

ــآزما ــرار گرفــت یشگاهی ــ در ا. مــد نظــر ق ــن تحقی ق ی

ر ی سـ یالکـ  ـ  ی استخراج عصاره آبي برایشگاهیآزما

   ).19(ساندن استفاده شد یاز روش خ

 نر   مساوي گروه 5به   یطور تصادف   ها به   موش

، شـاهد   )مـار یبـدون ت  (کنتـرل   شـامل؛   گروه مـاده     5و  

، ) مگـا هرتـز  900مـوج  افت کننده امـواج بـا طـول        یدر(

لـوگرم  یگـرم بـر گ   یلـ می 400افـت کننـده    یدر (1یتجرب
 گـرم  یلمی 200افت کننده   یدر (2ی، تجرب )ریعصاره س 

و ) ویکروویعــصاره همــراه بــا پرتــو مــالــوگرم یبــر گ

لـوگرم  یگـرم بـر گ   یلـ می 400افـت کننـده    یدر (3یتجرب

.  تقــسیم شــدند)ویکروویعــصاره همــراه بــا پرتــو مــا

 نوبت و هـر   12ت کننده امواج هر روز      افی در يها گروه

. ل قـرار گرفتنـد  یقه در معرض امواج موبا   ی دق 10نوبت  

ا یـ  تلفـن همـراه مـارك نوک   یجاد امواج از گوش  یجهت ا 

هــا بــا ورق  اســتفاده شــد و اطــراف قفــس 1200مــدل 

ــنمیآلو ــواج و   میویـ ــا امـ ــد تـ ــانده شـ ــ پوشـ دان میـ

در . دشــو فقــط درون قفــس متمرکــز یسیــالکترمغناط
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 مختلـف،   يهـا  ، تلفن همراه در حالـت     یده   امواج انیجر

 امـا بـدون   ، پاسـخ و روشـن   یشامل مکالمه، تمـاس بـ     

پـس از قـرار گـرفتن در معـرض       . مکالمه قـرار داشـت    

شد  میز ی تجویصورت خوراکه ن تابش، عصاره بیاول

  .افتی می ادامه 12ان نوبت ی تا پایو پرتوده

 انجـام   يریـ گ ها خـون     روز از نمونه   30پس از   

اسـتروژن، پروژسـترون و      يها  د و غلظت هورمون   ش

 Biosoueceساخت(زا یت الیبا استفاده از کتستوسترون 

Europe (ند شديریگ اندازه .  

افـزار   ا استفاده از نرمب آمده دست بههاي  داده

SPSS  هاي آمـاري آنـالیز واریـانس و تـوکی      آزمون و

   .تجزیه و تحلیل شدند

  
  ها افتهی

ن وزن  یانگمیـ در نرها   له،  حاصج  ینتابر اساس   

 يدار یبدن در گروه شاهد نسبت به کنترل کاهش معنـ    

ن وزن در یانگمیـ  کـه   یحـال  در،  )>05/0p(دادرا نشان   

سه یـ مقا .افتیش  ینسبت به شاهد  افزا     3 یگروه تجرب 

 مختلف اختالف   يها ها در گروه   ن وزن بدن ماده   یانگمی

ر نرهـا  دعـالوه،  ه ب). <05/0p( را نشان نداد يدار یمعن

ــ ــما یانگمی ــت پالس ــروه  یین غلظ ــستوسترون در گ  ت

،  نسبت به گروه کنترل کـاهش نـشان داد  3  و  2یتجرب

ر ی تـستوسترون در سـا     ییرات غلظت پالسما  یی تغ یول

چنـین   هم). <05/0p(دار نبود یمعنها  و در ماده ها   گروه

 يهـا   استروژن در همه گـروه   یین غلظت پالسما  یانگمی

گروه ن کاهش در  ی ا ها  در ماده   اما ،کاهش نشان داد  نر  

ــرل در مقا ــکنت ــا گــروهی ــا سه ب ــ يه ــ یتجرب دار  یمعن

ــه )<05/0p(نبـــود زان میـــدر نـــر هـــا ، در حـــالی کـ

 3 و 2، 1 ی شــاهد، تجربــيهــا  در گــروهپروژســترون

سه یـ مقاها در  مادهافت که در یش یافزانسبت به کنترل  

 3 و 2 یدر گــروه تجربــتنهــا ش ین افــزایــبــا کنتــرل ا

   .)1جدول ()>p 05/0(ار بودد یمعن
  
  
  

  مورد مطالعه يها  تستوسترون، استروژن و پروژسترون در گروهيها  وزن، غلظت هورمونمعیار   و انحرافنیانگمیسه ی مقا:1جدول 
  

 )گرم(وزن )لیتر نانوگرم بر میلی( استروژن )لیتر نانوگرم بر میلی( پروژسترون )نانومول بر لیتر(تستوسترون

 نر ماده نر ماده نر ماده نر ماده
 متغیر

   گروه
85/0 ± 01/0  1/5 ± 17/0  8/10 ± 1/0  3/3 ± 11/0  53/1 ± 08/0  44/0 ± 02/0  3/227 ± 23/5  7/243 ± 44/30  کنترل 

82/0 ± 02/0  7/4 ± 12/0  5/11 ± 2/0  7/3 ± 06/0 * 48/1 ± 09/0  35/0 ± 01/0 * 5/228 ± 33/3  7/217 ± 67/17  شاهد *
78/0 ± 01/0  8/4 ± 16/0  3/11 ± 14/0  4± 06/0 * 28/1 ± 06/0  32/0 ± 01/0 * 219± 32/6  5/220 ± 13/15 1 یتجرب   
79/0 ± 01/0  1/4 ± 36/0  * 9/11 ± 37/0 * 9/3 ± 09/0 * 4/1 ± 08/0  33/- ± 02/0 * 6/215 ± 79/6  5/216 ± 07/14 2 یتجرب   
78/0 ± 02/0  4± 1/0  * 8/11 ± 28/0 * 4± 01/0 * 23/1 ± 04/0  33/0 ± 01/0 * 8/224 ± 56/3  7/248 ± 17/12 3 یتجرب **  

  )>05/0p(کنترلدار با گروه   تفاوت معنی*
  )>05/0p(دار با گروه شاهد   تفاوت معنی**
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  بحث

ین یاثرات امواج الکترومغناطیس با فرکـانس پـا     

پژوهــشگران بــه وســیله بـر غــدد تناســلی و بــاروري  

 از یبرخــ. بـسیاري مـورد مطالعــه قـرار گرفتــه اسـت    

در  اخـــتالل بـــاروري،  کـــاهش؛هـــا شـــامل گـــزارش

مـوش   در زنـده  هاي جنین تعداد کاهش و وژنزمیاسپر

با توجه به وضوح مضرات امواج ساطع       .)20ـ22(است

 يهـا  زان هورمـون می و  يشده از تلفن همراه بر بارور     

رات عـصاره   یثأ تـ  ین پژوهش بـه بررسـ     ی در ا  ،یجنس

 استروژن، يها  هورمون ير بر رو  یاه س ی گ یدروالکلیه

 کـه تحـت     ییهـا    در موش  تستوسترونپروژسترون و   

  .ه شدپرداخت، رفته بودندر امواج قرار گیثأت

حاضــر کــاهش وزن در گــروه نــر در مطالعــه 

ن کـاهش در گـروه      یـ معرض امواج را نـشان داد کـه ا        

کـاهش  . دیـ ر جبـران گرد   ی سـ  يافت کننده دوز باال   یدر

 نتـایج  در معـرض امـواج بـا    يریجه قرارگیوزن در نت

 دادنـد  نـشان  کـه  )2004( و همکـاران ایلهـان تحقیقات 

اج مایکروویو تلفن همراه سبب از      ها با امو    رت مواجهه

اساس ایـن  بر .  مطابقت دارد،شود میدست دادن وزن   

اکـسیدانی و    امواج موجب کاهش ظرفیت آنتـی      مطالعه،

م عامـل   ین عال یگردند که ا    میایجاد استرس اکسیداتیو    

 و  یدر پـژوهش لطفـ    ن  یچن هم. )23(کاهش وزن هستند  

 سـما پال کاهش کلـسترول  ان شد که    یب )2009(همکاران

  پس از مواجهـه بـا      جوندگان در دیسریگل يتر زانمی و

 همـراه  تلفـن  به وسیله  شده ساطع مگاهرتز 900 امواج

دار  ی معنـ رات وزنییـ تغهـا    در ماده.)24(شود میده  ید

 و مـی ت خـواه جهر یـ ج پـژوهش حما   یست، که با نتـا    ین

ــاران ــت دارد)2012(همک ــا ،)4(، مطابق ــا ب ــات ام  تحقیق

ــان  يهــا دانمیــ .)23(رت داردیامغــ  و همکــارانایله

ــیــش در تجزیافــزا باعــث )MFs(یسیــمغناط   ویه چرب

باعــث ن یچنــ  هــم و)25(شــوند مــی سیزینــولژکــو یگل

 حرارت درجه میعمو افزایشبدن،  متابولیسم افزایش

عــرق  مترشــحه غــدد فعالیــت ز افــزایشیــبــدن و ن

ان شـد  یـ گونه کـه ب  گر همانی د ياز سو  .)26(شوند  می

 در دوز بـاال مـانع کـاهش وزن         ژهیـ ر به و  یمصرف س 

 که کلسترول   ین حال یر در ع  یس. دی از امواج گرد   یناش

 ،دهـد  مـی  کـاهش  یتوجه  طور قابل  خون را به   یو چرب 

 اه وزن بـدن لزومـاً     ین گ یافت ا یت بعد از در   یاما در نها  

 يها نمیتای ويردارایساه یگ .)27(دهد میکاهش نشان ن  

ک یـ ن تحر میای ت ژهی به و  Bن  میتایو.  باشد می Bخانواده

ر عمل هـضم را آسـان     یس. )18 و 28(کننده اشتها است  

. انـدازد  مـی  معده را به کـار  يدیساخته و ترشحات اس   

 ي را به انـرژ    یدرات و چرب  ی در بدن کربوه   B6 نمیتایو

ــد مــیل یتبــد ــای ويدارا ریســ. )28(کن ــن A نمیت ز ی

وانـات  یرشد ح عوامل از یکی A نمیتایو ).29(باشد می

 موجب موش در نمیتایو نیا فقدان و دیآ می حساب به

  A نمیتایو. گردد می وزن کاهش و وانیرشد ح توقف

 بـه  یچرب رهیذخ موجب دینوئیبه رت لیتبد با تواند می

 شیافـزا  موجب شده و بدن در دیسریگل يتر صورت

گرفـت   جـه ینت تـوان  مـی  نیبنـابرا  ).30(گردد بدن وزن

 کاهش يدحدو تا تواند می ریس در موجود A نمیتایو

 نـشان داده  یابتیـ  ديهـا  در مـوش .  را جبران کند وزن

 کـاهش وزن بـدن     ر باعث مهار  یشد که مصرف آب س    

 از کـاهش وزن در  يریجـه جلـوگ  ی در نت .)31(شـود  می
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ــده هــم ی دريهــا گــروه ــ  افــت کنن ر یزمــان امــواج و س

  .باشد میر یپذ هیتوج

ق یـ  از تحق  یق با بخش  ین تحق یج حاصل از ا   ینتا

 اسـتروژن در     نمود انی که ب  )2004(ران و همکا  بهارآرا

 ،کنــد مــیر نییــ مــاده در معــرض امــواج تغيهــا مــوش

و همکــاران ج مطالعــه بهــارآرا ی امــا نتــا،مطابقـت دارد 

 ی در حـال ،زان پروژسترون را نـشان داد  میکاهش در   

ش در پروژسـترون را نـشان   یکه پژوهش حاضر افـزا  

ــی ــد مـ ــم. دهـ ــ هـ ــن حمایچنـ ــواه جهریـ ــیت خـ  و مـ

 پس از مواجهه بـا امـواج        نمودندان  یب) 2012(همکاران

، اسـتروژن و پروژسـترون      FSH يهـا  زان هورمـون  می

ج بـه   ین اختالفـات در نتـا     ی ا  احتماالً ،)4(ابدی میش  یافزا

ش و تفـاوت در دوز و  یط آزمـا  یر بودن شرا  یل متغ یدل

 ساطع رسد امواج می نظر به .باشد می ینحوه امواج ده

 مغز ییباال سطوح ثیر برأت با همراه هاي تلفن از شده

 هورمـون آزاد کننـده   ترشـح  مقدار در )هیپوتاالموس(

 تغییـر  باعث و کند می ایجاد تغییر )GnRH( نیگنادوتروپ

ــادیر در  ).2 و4(شــود مــی  و پروژســترونFSH,LH مق

، GnRH تیـ ک  به یدسترس عدم لیدل به حاضرپژوهش  

توانـد   مـی  کـه  ،شدنـ  يریـ گ انـدازه  ن هورمون یاغلظت  

  .باشد GnRH يریگ اندازه  بایآت قاتیتحق ي برايا نهمیز

 تغییرات گونه هیچ ،)2001(هاسکونن و همکاران

ــی ــطح در داري معن ــون س ــتروژن  هورم ــاي اس  و ه

که  ،)32(ندنکرد مشاهده یده پروژسترون بعد از امواج

در ن یچنـ  هـم . ج مطالعه حاضـر در تـضاد اسـت      یبا نتا 

ه بـا امـواج     پـس از مواجهـ    مطالعه دیگري بیان شد که      

 استروژن و   زانمی اما   ،ابدی می کاهش   FSH و   LH زانمی

  کـاهش .کنـد  مـی  نيرییـ هـا تغ  پروژسترون در مـوش 

امـواج   تأثیرگـذاري  از ناشـی  احتماالLHً و FSH  مقادیر

 )هیپوتـاالموس (مغز باالیی سطوح بر الکترومغناطیسی

 يهـا  سـلول . )33(باشد میGnRH  بر آزادسازي تأثیر و

 ترشـح  آندروژن هورمون جسم زرد  ریثأتحت ت گ  یدیل

 يعملکــرد رییــتغ قیــتنهــا از طر نــه امــواج . کننــدمــی

رات ییـ تغ، بلکـه   سـازند مـی گ را متـأثر   یدیل يها سلول

ــ را نیختشــنا بیآســ و يســاختار ــان ای جــاد یز در آن

 بـا کـه  هـا    سـلول ن  یـ ادر   يا هـسته  يها بیآس. کنند می

د یـــکـــاهش تول همـــراه اســـت منجـــر بـــه آپوپتـــوز

 کاهش سطح ن گذشته،   یاز ا  .)34(شود  می سترونتستو

ــر ــستوسترون میس ــی ت ــد از م ــدم توان ــضور ع  ح

 گـردد   ی ناشـ  ساز اسپرم يها  لوله در گیدیل يها سلول

را یـ ، ز افتـد  مـی  اتفاق LH میسطح سر  کاهشکه در اثر    

LHيهــا ســلول از گیدیــ ليهــا ســلول زیتمــا  مــسئول 

 ر اوزگـون  پژوهشباموضوع ن  یا). 35( است مییمزانش

  اثـر نـد، نـشان داد  مطابقت دارد کـه     ) 2005(و همکاران 

ضه یـ بـر ب   تلفـن همـراه    یکیمورفولوژ  و یکیولوژیزیف

 ومیـ تلیاپ کـاهش ،  سـاز  یمن ومیتلیاپ در   یباعث اختالالت 

 .)10(شـود   مـی  تـستوسترون  سـطح    کاهش و نالمیژر

ق خود بر یدر تحق )2002( اوزگونر و همکارانبرعکس،

هـاي   ر سـلول یـ اعـث تکث بEMF ضه مشاهده نمود کـه یب

ضه و  یـ ش وزن ب  یش تـستوسترون، افـزا    یگ، افـزا  یدیل

ن مطالعـه   یـ ج ا ینتا). 36(گردد میا  یهاي زا  کاهش سلول 

 .باشد میدر تضاد مطالعه حاضر هاي  افتهیبا 

 کــههــاي دیگــري نــشان داده شــد  در مطالعــه 

ه بـ را زان تستوسترون سـرم  میتواند  میر یمصرف س 
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 براسـاس   .)37 و 38(دهـد ش  کـاه  يا مالحظه قابل   طور

 کلسترولق اختالل در انتقال یطر ازر ی س،ها  مطالعهنیا

 مـی  مه مرحلهگ، که   یدیل يها  سلول يتوکندرمی  به آزاد

ل کلـسترول   یتبـد اختالل در    و   استدوژنز  یدر استروئ 

 يم هـا یت آنـز یـ فعالر بر   یق تأث یاز طر به تستوسترون   

ــکل ــارتيدیـ ــتروئی نظـ ــاخت  ،دوژنزی اسـ ــد سـ  رونـ

ب یر سبب تخرین سیچن  هم.کند میمهار دها را  یوئاستر

کــه مــسئول ترشــح تــستوستورن گ یدیــل يهــا ســلول

  ).38 و 39(شود میهستند 

 غلظـت  در وابـسته بـه دوز     کـاهش  باعثر  یس

 يها در موش  يا ضهیب داخل  و یی پالسما تستوسترون

هـدف  به عنـوان    گیدیل يها سلول و   دشو می ییصحرا

ــده  ــناخته ش ــد آن ش ــه ا   .)40(ان ــه ب ــا توج ــب ــه ی ن ک

 خـــصوص بــه  ا،یـــزا يهــا  از ســـلول تــستوسترون 

 آپوپتوز محافظت، در برابر دیاسپرمات و تیاسپرماتوس

 ری بـا سـ   درمـان جهیدر نت آنکاهش  ،)41 و42( کند می

 دیاسپرمات يها سلول مرگ ي برا یحیتوض ممکن است 

 شده القاء آپوپتوز ندیک فرای قیطر از تیاسپرماتوس و

سطح  ندهکاه  عنوان به که یحال در ریس عصاره. باشد

شـناخته شـده    ) وانـات یح انسان و در  ( کلسترول خون 

 امـا   ،)43(کنـد  مـی  مهـار را   کلـسترول  وسنتزیاست و ب  

 سم کلـسترول  یـ متابولبـه    هورمون تستوسترون  دیتول

 دسـاز یاستروئ يها میآنز لیتعد به  بلکه ،ستیمربوط ن 

ــسته ــی واب ــد م ــثالً. )40(باش ــدم ــسترولل ی تب ــه کل  ب

 چنـد مرحلـه    نـد یآک فر ی فعال   یکیولوژیب تستوسترون

 انیـ ب در يمهار  اثراتخام ریبا سه  یتغذ ، است مییآنز

ــز ــازیاستروئ میآن ــ لدس ــشانگرگیدی ــلول  يها و ن س

 يها سلول مرگ است ممکن راتییتغن یا .دارد یسرتول

ک روند یق یاز طر  را) دیت و اسپرمات  یاسپرماتوس (ایزا

ــاء ــوز القـ ــدآپوپتـ ــصاره  .)45( کنـ ــعـ ــح ریسـ  ترشـ

 کیـ تحر را    یتخمـدان  يهـا  هورمـون  و ها نیگنادوتروپ

 ،زیپـوف یه  غـده  يسـاز  فعالن عمل را با     یا ریس .کند می

 ،یچرخـه سـلول    يگلژ مرحله ها از  خروج سلول  جیترو

 ر متـصل  یـ  غ اسـتروژن  يهـا  رندهیگ ییتوانا شیافزا و

ش یل افـزا یـ ن امر را دل   ید بتوان ا  یکه شا  ،دهد میانجام  

   .)46(زان پروژسترون دانستیمدر 
  

  يریگ جهینت

ــدر ا ــن تحقی ــه   ی ــد ک ــشان داده ش ــواج ق ن ام

ه یـ تجزمتابولیـسم بـدن،     ش  یافـزا ق  یو از طر  یکروویما

 باعـث   توانـد  مـی  بدن و فعالیت غدد عرق       يدما ،یچرب

 ؛ریــ نظیبــاتیر بــه کمــک ترکیشــود و ســ کــاهش وزن 

ن کـاهش وزن    یاز ا  ي و مواد گوگرد   Aن  میتای، و نمیایت

امـواج و  گر مشاهده شـد  ی د ياز سو  .کند می يریجلوگ

ــر هــر دو باعــث تغیســ ــتوجــه در   رات قابــلیی زان می

 ترشـح  ریسـ عـصاره   .شـوند  مـی  ی جنس يها  هورمون

ــادوتروپ ــا هورمــون و هــا نیگن بــا  را یتخمــدان يه

 هـا از   خـروج سـلول    جیتـرو  ،زیپـوف یه  غده يساز فعال

 اسـتروژن  يها رندهیگ ییتوانا شیافزا و ،يگلژ مرحله

ش یجـه سـبب افـزا     ی در نت  ،کنـد   می کی تحر ،ر متصل یغ

 ثیر بــر أتــ بــا امــواج هــم  .گــردد مــیپروژســترن 

مقادیر  تغییر باعث GnRH ترشح تغییر و هیپوتاالموس

ر هر دو یامواج و س. شود می استروژن و پروژسترون

ژه یـ وه  ضه، بـ  یـ  را در سـاختار ب     یتوجه   رات قابل ییتغ
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جـاد  یهـا ا   نـدروژن آ میسرزان  میگ، و   یدی ل يها سلول

 ي توان اظهار نمود که پرتوها   میب،  ین ترت یبد. کنند می

ش دمـا  ید حرارت و افزای تول يق القا یو از طر  یکروویما

ج ی از نتـا   .گذارنـد  مـی  يها اثرات خود را برجا     در بافت 

ار ی در جنس نر بـس یرات هورمون ییروشن است که تغ   

رات القـاء  ل اثید به دلیشتر از جنس ماده است که شا    یب

 بـه وسـیله  ش درجه حرارت بافت یکننده حرارت و افزا 

هـا   ضهیـ امواج باشد که بـا توجـه بـه حـساس بـودن ب          

شتر در جـنس نـر شـده      یرات ب یینسبت به دما سبب تغ    

ــت ــدر ا. اس ــی ــ ین ب ــصرف س ــبب  ین م ــست س ر نتوان

 در اثــر ی جنــسيهــا رات هورمــونیــی از تغيریجلــوگ

  .مواجهه با امواج شود

  
   و تشکرریقدت

 کارشناسـی   این مطالعه حاصـل پایـان نامـه         

 آزاد اسالمی واحـد      مصوب دانشگاه  فیزیولوژي ارشد

بـدون حمایـت مـالی از نهـاد خاصـی           که  بود   کازرون

  .انجام شد
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Abestract 

Background & aim: waves cause hormonal disorders, whereas garlic is known as reducing risk 
factors associated with various diseases. The aim of this study was to investigate the protective 
effects of garlic against a hormonal disorder caused by the waves.  
 
Methods: In the present experimental study, sixty rats were divided into 5male and 5female 
groups: control, sham (under exposed), experimental1 (garlic extract), and experimental2 and3 
(both extract and microwaves). After a month, the rats were weighed, their blood samples were 
collected and concentration of estrogen, progesterone and testosterone were measured. Results 
were analyzed by SPSS, ANOVA and Tukey tests. 
 
Results: In males, the mean weight were reduced in the control group than in the sham group, but 
increased in the experimental group than the control group 3. Testosterone concentrations of 
experimental groups 2 and 3 were decreased but in all groups showed a decline in estrogen. 
Progesterone also increased in all groups. 
 
Conclusion: Weight loss due to radiation observed in males were compensated with compounds 
such as thiamine, vitamin A contained in garlic allicin.  Microwaves and garlic extract have effects 
on testes which reflected in the number of Leydig cells and serum testosterone and estrogen 
concentration. Progesterone increased as a result of waves on the hypothalamus and the 
stimulatory effect of garlic on the secretion of ovarian hormones. Thus, Garlic cannot overcome all 
detrimental effects of waves. 
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