بررسی اثر امواج الکترومغناطیس تلفن همراه در حال مکالمه ( 099-059مگاهرتز) بر میزان
هورمون های  FSHو  LHدر موش های صحرایی بالغ
.1فهیمه اصغری*.2سیده زینب پیغمبرزاده
(پذیرش  1901/7/12انتشار)1901/0/1

چکیده
کاربرد روز افزون دستگاه های مولد امواج الکترومغناطیس از جمله تلفن های همراه و لوازم خانگی موجب نگرانی بسیاری در
زندگی روزمره شده است .در این پژوهش اثرات امواج الکترومغناطیس تلفن همراه بر میزان هورمونهای  FSHو  LHدر موش
های صحرایی ماده بالغ بررسی شده است .بدین منظور 42موش ماده در دو گروه  24تایی شاهد و ازمایش به ترتیب به دور از
معرض امواج الکترومغناطیس و در معرض امواج به مدت دو ماه و هر روز  4ساعت در کنار تلفن همراه قرار داده شدند .پس از
دو ماه  ،موشها توسط کلروفرم ارام کشی شدند ،خونگیری از قلب انجام و سرم نمونه ها جدا شد .غلظت هورمون های  FSHو
 LHبه روش الیزا اندازه گیری شد .یافته ها نشان دادند میزان هورمون های  FSHو  LHدر گروه ازمایش نسبت به شاهد
افزایش معنی دار یافت.
در نتیجه گیری کلی :امواج تلفن همراه در حال مکالمه با اختالل در ترشح هورمون های جنسی وضعیت تولید مثلی را تحت
تأثیر قرار میدهد.
واژگان کلیدی :امواج الکترومغناطیس  ،تلفن همراه  ،هورمون های جنسی  ،موش صحرایی

گروه دامپزشکی ،دانشکده کشاورزی ،واحد شوشتر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شوشتر ایران
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مقدمه
بسیاری توسط محققان مختلف انجام شد از جمله
تحقیقی که توسط بهار ارا و همکاران در خصوص اثرات
تابش طوالنی مدت امواج شبیه سازی شده تلفن های
همراه بر غدد تناسلی موش ماده انجام گردید نتایج این
تحقیق روی  28تخمدان حاصل از موش های تیمار
شده مقایسه با موش های گروه شاهد نشان داد
تغییرات  FSHو  LHدر موش های ماده گروه شاهد
معنی دار ( )p>9/95بود ( .)4نتیجه مطالعه در
خصوص تاثیر امواج مایکروویو ناشی از تلفن همراه بر
 FSHو  LHموش صحرایی بالغ مطالعه ای توسط
وحید حمایت خواه جهرمی و همکاران انجام گردید که
در این پژوهش  48سر موش به  2گروه شاهد و کنترل
و تجربی  2و تجربی  4تقسیم شدند .در گروه های
تجربی  2و  LH 4نسبت به کنترل و شاهد افزایش
معنا داری نشان داد .میزان هورمون  FSHدر گروه
تجربی  4نسبت به گروه های کنترل و شاهد افزایش
معنی دار نشان دادند( )0ای و همکاران تاثیر امواج
RFو میدان الکترومغناطیس با شدت  2/5تسال که
شدت مورد استفاده در اکثر دستگاه های تشخیصی
MRIمی باشد در  44راس موش ماده مورد مطالعه
قرار دادند که نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از وجود
کاهش معنی دار در مقادیر هورمون  FSHو LH
گروه تجربی نسبت به گروه شاهد نشان داده است ()2
هم چنین مطالعه  AL-Akhrasنیز نشان داد که قرار
گیری موشهای صحرایی در معرض میدان
الکترومغناطیسی با فرکانس  59هرتز و شدت 45
میکروتسال سبب کاهش معنی داری در تعداد کل
اسپرم ها شد .عالوه بر آن هورمون محرک فولیکولی
)(FSHبه طور ناچیز کاهش ولی غلظت هورمون
لوتئینی  LHافزایش چشمگیری دارد  .در تحقیق
دیگری که توسط بهار ارا و همکاران در خصوص بررسی
اثرات مایکروویو ( 029مگاهرتز) بر تخمدان و باروری
موش ماده انجام گردید .موش های گروه ازمایش به
مدت  2روز متوالی و هر روز  6ساعت تحت تاثیر تابش
ماکروویو با فرکانس  029مگاهرتز (فرکانس تلفن های
همراه) قرار داده شدند که نتایج حاصل از بررسی
سنجش هورمونی مقادیر  FSHو  LHنشان داد
مقادیر  FSHو  LHغیر معنی دار ()p>9/95

تشعشع الکترومغناطیس که اغلب به صورت
) EMR (Electromagnetic radiationیا اشعه
EMخالصه میشود  ،پدیدهای است که به صورت
امواج نشری درخأل و یا ماده گسترش مییابد .این امواج
شامل میدانهای الکتریکی و مغناطیسی است که در
فاز مربوط به خود نوسان کرده و عمود بر مسیر انرژی
هستند .تشعشع الکترومغناطیس را با توجه به فرکانس
امواجش طبقه بندی کردهاند که طیف آن شامل امواج
رادیویی ،امواج رادار و مایکروویو ،اشعه مادون قرمز ،نور
مرئی ،اشعه ماورای بنفش ،اشعه ها ی  Xو گاما است
( .)2این امواج در دستگاه ها و لوازم مختلف مورد
استفاده در زندگی روزمره نظیر یخچال ،فریزر،
تلویزیون ،رادیو ،مایکروفر ،دستگاههای فتوکپی،
نمایشگرهای کامپیوتری ،المپهای هالوژن و چاپگرها
کاربرد وسیعی دارد (.)5امواج ساطع شده از تلفنهای
همراه با فرکانس متوسط حدود  099مگاهرتز تا 2
گیگا هرتز در این محدوده فرکانس قرار دارند  )6(.براثر
تابش این امواج روی مولکولها انرژی آن جذب مولکول
شده و سبب تغییر ارتعاش مولکول و یا تغییر درجه
حرارت آن میشود .شناسایی اثرات زیستی امواج
مایکروویو پیچیده و بحث انگیز است و شواهدی وجود
دارد که نشان میدهد این امواج بر حسب شدت تابش
و فرکانس مدت تابش  ،اثرات زیستی مختلفی در
مولکول های تحت تابش ایجاد می کنند ( .)7گسترش
استفاده روز افزون از دستگاه های مولد امواج
مغناطیسی به ویژه تلفن های همراه و گزارش های
متعددی که در سال های اخیر در مورد اثرات
ناهنجاری زایی این امواج بر فرایند های مختلف رشد و
نموی وجود دارد باعث بروز نگرانی های بسیاری
درارتباط با اثرات زیانبار امواج تلفن های همراه بر
سالمت انسان شده است .در حال حاضر تعدادی از
اثرات مهم زیستی غیر حرارتی شامل تغییر عملکرد
سلولها از جمله تغییر در سرعت تکثیر یا تغییر در
حالت بیان ژنی که باعث مرگ سلولی میشود ،کاهش
در تولید مالتونین و تغییر در الکترو انسفالوگرام انسان
توسط آنتن های تلفنهای همراه خانگی و سیارگزارش
شده است ( )8در ارتباط با اثر امواج موبایل بر روی
سیستم تولید مثلی نر و ماده تا کنون پژوهشهای
4
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بوده )(3مطالعهی دیگر که توسط تحقیق صورت گرفته
توسط  Husskonenو همکاران نشان داد که در
معرض قرار گرفتن طوالنی مدت تحت میدان
مغناطیسی تاثیر قابل مالحظه ای در مقادیر  FSHو
 LHو استروژن مشاهده نمی شود)22( .بنابراین با
توجه به نتایج تحقیقات ذکر شده و به دلیل ساختار

فعال و بسیار حساس بافت های زاینده از جمله
تخمدان و دستگاه تولید مثلی به عوامل خارجی ،در
مطالعه حاضر به بررسی اثر امواج موبایل بر سطح
هورمونهای  FSHو  LHدر موشهای صحرایی ماده
بالغ پرداخته شده است.

مواد و روش ها
گوشی تلفن درحالت مکالمه قرار داده شد و برای
اط مینان بیشتر از خارج نشدن امواج هنگام تابش ،روی
قفسها ورقهی آلومنیومی قرار داده می شد .گروه
کنترل و شاهد هیچ گونه امواجی دریافت نکردند ،و
گروه امواج تلفن همراه در حالت مکالمه به مدت دو ماه
و روزانه  2ساعت در مجاورت قفس موشها قرار داده
میشد .پس از گذشت دورهی تابش امواج ،با دز پایین
کلروفرم بیهوش و از قلب آنها به کمک سرنگ
انسولینی خونگیری انجام شد .نمونه های خون جمع
آوری شده با دور  3999به مدت  49دقیقه سانتریفیوژ
و سرم آن جدا گردید .نمونه های سرمی جهت بررسی
بعدی در داخل فریزر نگهداری شدند  .در مراحل بعد
سطح هورمونهای  FSHو  LHدر آزمایشگاه
تشخیص دامپزشکی به روش الیزا (کیت دیا مترا)
تعیین شد.نتایج به کمک نرم افزار  SPSSنسخه 49و
آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه ()ANOVA
دانکن ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .میانگین و
انحراف معیار داده ها محاسبه شدند و مقدار P<9/95
به عنوان سطح معنی دار آماری در نظر گرفته شد .حال
به منظور مشاهده این موضوع که تفاوت حاصل در بین
کدام گروهها است  ،بایستی از آزمونهای تعقیبی
( )Post Hocاستفاده نمود .نمودارهای مربوط توسط
نرم افزار  Excelرسم گردید.

در راستای انجام این تحقیق کلیه اصول اخالقی در
مورد نحوه کار با حیوانات آزمایشگاهی مد نظر قرار
گرفته شد .جهت انجام این پژوهش از تعداد 42
سرموش صحرایی ماده  7هفته وزن تقریبی -289
 249گرم تهیه شده از مرکز پرورش و نگهدار ی
حیوانات آزمایشگاهی تهران استفاده شد .این حیوانات
جهت سازگاری با محیط دو هفته قبل از شروع آزمایش
در خانه حیوانات دانشگاه آزاد اسالمی شوشتر نگهداری
شدند .جهت تغذیه حیوانات از غذای فشرده شده
استفاده شد .و در درجه حرارت محیط 37درجه
سانتی گراد و رطوبت نسبی  59-55درصد نگهداری
شدند  .هم چنین دوره ی نوری  24ساعت روشنایی و
 24ساعت تاریکی در نظر گرفته شد .هوای اتاق توسط
دو دستگاه تهویه که در دو طرف خانه حیوانات جا
سازی شده بودند تهویه می شد .حیوانات در قفس های
ویژه ای نگهداری می شدند که هر روز یک بار تمیز و
ضد عفونی می شدند .موش ها به 4گروه  24تایی
شامل شاهد ،و گروه دریافت کننده امواج
الکترومغناطیس تقسیم شدند .جهت ایجاد امواج از
یک عدد تلفن همراه نوکیا استفاده شد که به یک طرف
قفس متصل شدند و قفسهای نگهداری موشها درون
جعبه آلومنیومی پوشیده شده با یونولیت که تمام
وجوه آن به جزء یک وجه آن باز بود قرار داده شد تا
امواج ساطع شده ،خارج نشود  .جهت ایجاد امواج ،
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نتایج:
تغییرات هورمون :LH
برای بررسی این منظور ابتدا میانگین هورمونی هرگروه محاسبه گردید و نتایج نشان داده شد که میزان هورمون  LHدر
گروه ازمایش نسبت به شاهد افزایش چشمگیری داشت.

تغییرات هورمون  LHدر گروه امواج و شاهد
1.2
1
0.8
0.6

0.4
0.2
0
LH
امواج

شاهد

تغییرات هورمون :FSH
برای بررسی این منظور ابتدا میانگین هورمونی هرگروه محاسبه گردید و نتایج نشان داده شد که میزان هورمون  FSHدر
گروه ازمایش نسبت به شاهد افزایش چشمگیری داشت.
تغییرات هورمون FSHدر گروه امواج و شاهد
0.916
0.914
0.912
0.91
0.908
0.906
0.904

0.902
0.9
FSH
امواج

شاهد
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جدول -2مقایسه گروه های شاهد ،امواج از نظر پارامتر  FSHو  LHمورد بررسی
جدول  -2-2آزمون تعقیبی دانکن
گروه پارامتر

شاهد

امواج

LH
FSH

9/8229
9/0969

2/9327
9/0253

بحث:
هورمون های تولید مثلی تأثیر معنی داری ندارد .
هم چنین  Huuskonenو همکاران ( )22با به
کارگیری میدان الکترومغناطیسی با شدت
239میکروتسال که در معرض قرار گرفتن طوالنی
مدت تحت میدان مغناطیسی تاثیر قابل مالحظه
ای در مقادیر  FSHو  LHو استروژن مشاهده
نمی شود .نتایج حاصل از اندازه گیری  LHو
FSHبا پژوهش در خصوص تاثیر امواج مایکروویو
ناشی از تلفن همراه بر  FSHو  LHموش
صحرایی بالغ مطالعه ای توسط وحید حمایت خواه
جهرمی و همکاران انجام گردید که در این
پژوهش  48سر موش به  2گروه شاهد و کنترل و
تجربی 2و تجربی  4تقسیم شدند .گروه های
تجربی 2و  4نسبت در گروه تجربی LH 2
نسبت به کنترل و شاهد افزایش معنا داری نشان
داد  .میزان هورمون به کنترل و هورمون
FSHدر گروه تجربی  4نسبت به گروه های
کنترل و شاهد افزایش معنی دار نشان دادند
مطابقت دارد و همچنین با نتایج تحقیقی که
توسط بهار ارا و همکاران در خصوص اثرات تابش
طوالنی مدت امواج شبیه سازی شده تلفن های
همراه بر غدد تناسلی موش ماده انجام گردید
نتایج این تحقیق روی  28تخمدان حاصل از
موش های تیمار شده و مقایسه با موش های گروه
شاهد نشان داد تغییرات  FSHو  LHدر موش
های ماده گروه شاهد معنی دار ( )p>9/95بود و
ای و همکاران تاثیر امواج  RFو میدان
الکترومغناطیس با شدت  2/5تسال که شدت مورد
استفاده در اکثر دستگاه های تشخیصی  MRIمی

با توجه به افزایش دستگاه های ساطع کننده
امواج مایکروویو در محیط زندگی و هم چنین
کاربرد وسیع تلفن های همراه این پرسش مطرح
می شود که امواج ساطع شده از این سیستم ها بر
سالمت و فرایندهای رشد و نمو چه تأثیری می
گذارد .هدف از این تحقیق آگاهی یافتن از اثرات
امواج موبایل بر تخمدان و هورمون های محور
هیپوفیز – گناد در موش های صحرایی ماده بالغ
بود .در این پژوهش هیچ گونه مرگ و میری در
موش های گروه تجربی مشاهده نشد  .از نتایج
پژوهش حاضر تأثیرامواج مغناطیسی ساطع شده
از تلفن های همراه بر هورمون های  FSHو LH
بود که مطالعه نشان داد غلظت این هورمون به
طور معنی داری افزایش یافتند .نتایج این مطالعه
با تحقیق انجام شده توسط بهار آرا و همکاران )(2
درتناقص می باشد .در تحقیق انجام شده توسط
این محقق که با قرار دادن موش های گروه تجربی
تحت امواج شبیه سازی شده تلفن همراه ،انجام
گرفته است نتایج هورمونی نشان داد که
مقادیرهورمونهای  FSHو  LHتغییر معنی
داری نشان نداد  .این نتیجه ،میتواند مربوط به
تفاوت سیستم تولید امواج باشد که به وسیله
ساخت دستگاه تولید کننده امواج الکترومغناطیس
امواجی شبیه به امواج موبایل ایجاد گردیده است
ولی در تحقیق ما از خود گوشی تلفن همراه در
حال مکالمه برای ایجاد امواج استفاده
شد Hjollund .و همکاران ( ،)24بامطالعه اثر
میدان های الکترومغناطیسی بر شاخص های
باروری گزارش کردند که این امواج بر مقادیر
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باشد در  44راس موش ماده مورد مطالعه قرار
دادند که نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از
وجود کاهش معنی دار در مقادیر هورمون FSH
و  LHگروه تجربی نسبت به گروه شاهد نشان
داده است در یک راستا میباشد.تفاوت یافته های
پژوهشگران دیگر با یافته های مطالعه حاضر می
تواند به دلیل تفاوت در فرکانس و شدت میدان
های مورد مطالعه باشد .تفاوت در مدت زمان پرتو
دهی  ،رده سلولی و بافت پرتو دهی شده از جمله
مواردی است که سبب میشود یافته های مختلفی
در مطالعه های مختلف بدست آید  .احتماالً این

تغییر میتواند به دلیل تأثیری که امواج موبایل در
سطح باالیی مغز (هیپوتاالموس) ایجاد کرده و
میزان ترشح  GnRHرا تحت تاثیر قرارداده است
باشد .زیرا تغییر در غلظت  GnRHدر نهایت
باعث تغییر در غلظت هورمونهای  FSHو LH
میگردد .در تحقیق ما به دلیل عدم دسترسی به
کیت  ،GnRHغلظت این هورمون اندازهگیری
نشد .بهتر است در آینده تحقیقات بیشتری
ازجمله اندازهگیری غلظت هورمون  GnRHدر
این ارتباط انجام گیرد.

نتیجه گیری:
از نتایج این پژوهش می توان نتیجه گرفت که امواج ساطع شده از موبایل ممکن است با اختالل در تأثیری که در سطح باالیی
مغز (هیپوتاالموس) ایجاد کرده و میزان ترشح  GnRHرا تحت تاثیر قرارداده است باشد .زیرا تغییردر غلظت  GnRHدر
نهایت باعث تغییر در غلظت هورمونهای  FSHو  LHمی گردد .در تحقیق ما به دلیل عدم دسترسی به کیت ، GnRH
غلظت این هورمون اندازه گیری نشد .بهتر است در آینده تحقیقات بیشتری ازجمله اندازهگیری غلظت هورمون  GnRHدر
این ارتباط انجام گیرد.
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