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Abstract
Background & aim: Recent increase of hormonal
disorders in human may be correlated to the
increased exposure to electromagnetic fields
produced by various instruments, including cell
phones. Thyroid gland is one of the organs most
likely to be exposed to cell phone radiation.
Whereas garlic is known as reducing risk factors
for various diseases. The aim of this study is to
assess the adverse effects of cell phone radiation
along with the protective effects of garlic on
thyroid tissue. 5 groups of rats (n=8) were used:
control, sham (exposed to 900 MHz wavelength),
experimental1 (receiving 400 garlic extract),
experimental2 (receiving 200 garlic extract and
microwaves) and experimental3 (receiving 400
garlic extract and microwaves). After a month,
Thyroid glands were removed and their probable
histological changes were studied. Histological
examination of thyroid revealed a reduction in the
number of cubic cells and disorder among them,
as well as a reduction in the amount of follicular
fluid and follicular diameter in groups exposed to
radiation and received garlic extract. As a result,
exposure to radiation can cause damage to the
thyroid gland, and garlic consumption are not
always beneficial in reducing deleterious effects
of cell phones.
Keywords: Electromagnetic, mobile, garlic, thyroid.

چکیده
گسترش اختالالت هورمونی با افزایش روزافزون استفاده از میادین
 امكان مرتبط بودن امواج با ایجاد این،مغناطیسی در وسایل مختلف
 غده تیروئید یكی از در.نوع اختالالت را مطرح نموده است
 سیر بهمنظور کاهش عوامل خطرساز در.معرضترین اندامها است
 بنابراین هدف از.ارتباط با بیماریهای مختلف مورد استفاده است
این پژوهش بررسی اثرات امواج تلفن همراه و مصرف سیر بر
)n=8(  گروه موش صحرایی5 .بافت تیروئید در موش میباشد
399  شاهد (در معرض امواج با فرکانس، کنترل:استفاده شد
2 )تجربی199

mg

/kg  (عصاره سیر در دوز1  تجربی،)مگاهرتز

1 و تجربی،) به همراه امواج299mg/kg (عصاره سیر در دوز
 روز19  پس از.) به همراه امواج199

mg

/kg (عصاره سیر در دوز

.بافت تیروئید استخراج شد و تغییرات بافتی آن بررسی گردید
 کاهش،کاهش تعداد و به هم ریختگی نظم سلول های مكعبی
میزان مایع فولیكولی و کاهش قطر فولیكولها در گروههای دریافت
 قرار گرفتن در معرض تابش میتواند.کننده سیر و امواج دیده شد
باعث آسیب به غده تیروئید شود و مصرف سیر در کاهش اثرات
.مخرب تلفن های همراه همیشه مفید نیست
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مقدمه
طیف امواج الكترومغناطیس ( )EMدارای محدوده
فركانسی بسیار گسترده میباشد و شامل
فركانسهای بسیار پائین ،رادیو فركانسها (امواج
رادیویی) ،امواج رادار ،مایكروویوها ،تشعشعات مادون
قرمز ،نور مرئی ،تشعشعات فرابنفش ،اشعه  Xو اشعه
گاما است .این امواج از دستگاهها و لوازم مختلف
مورد استفاده در زندگی روزمره ،نظیر یخچال ،فریزر،
تلویزیون ،رادیو ،مایكروفر ،دستگاههای فتوكپی،
نمایشگرهای كامپیوتری ،المپهای هالوژن ،چاپگرها
ساطع میشوند ( .)Baharara et al., 2004امواج
مایكروویو كه بخشی از امواج الكترومغناطیس هستند
دارای محدوده فركانسی  933مگاهرتز تا 933
گیگاهرتز میباشند ( ;Baharara et al., 2004
.Banik et al., 2003; Hemayatkhah Jahromi
 .)et al., 2012تلفن همراه نیز از پرتوهای
الكترومغناطیسی در محدوده مایكروویو استفاده
میكنند .امواج ساطع شده از تلفنهای همراه با
فركانس متوسط حدود  333مگاهرتز تا  4گیگاهرتز
در این محدوده فركانسی قرار دارند ( Baharara et
.)al., 2004
نتایج حاصل از برخی مطالعات بیانگر آن است كه
امواج تلفن همراه حتی با چگالی توان كمتر از حد
مجاز (یك میلیوات بر سانتیمترمربع) میتواند باعث
بروز عالیمی مانند سردرد ،احساس گرما در گوش،
ضعف حافظه و احساس خستگی گردد ( Jadidi et
 .)al., 2006برای توضیح تعامل بین میدانهای
الكترومغناطیس ) 1(EMFو موجودات زنده ،محققان
دو نوع مکانیسم پیشنهاد کردهاند که شامل
مکانیسم حرارتی و غیر حرارتی است ( Ferreri
 .)et al., 2006تابش میدانهای مغناطیسی تولید
4

1. Electromagnetic
2. Electromagnetic fields

شده توسط تلفن همراه به صورت حرارتی و
غیرحرارتی بر سیستمها و اندامهای مختلف تأثیر
میگذارد .تلفن همراه در طول تماسهای تلفنی در
كنار غده تیروئید قرار میگیرد .بنابراین ،غده تیروئید
یكی از در معرضترین اندامهای حیاتی است و
ممكن است هدفی برای هر نوع تابش
الكترومغناطیسی باشد (.)Mortavazi et al., 2009
تجزیه و تحلیل مورفومتریك رشد كمتر از حد
(هایپوتروفی) غده در تیروئید در معرض امواج
9
رادیویی ) (RFرا نشان داد ( Ingbar, 1985,
Esmekaya et al. .)Esmekaya et al., 2010
) (2010اثر قرار گرفتن تمام بدن در معرض اشعه
 RFمنتشر شده توسط گوشیهای تلفن همراه بر
روی غده تیروئید بررسی كردند .نتایج نشان داد امواج
میتوانند باعث تغییرات پاتولوژیك غده تیروئید از
طریق تغییر ساختار غده و افزایش كاسپاز مسیرهای
وابسته به آپوپتوز شود (.)Esmekaya et al., 2010
از سوی دیگر استفاده از برخی محصوالت گیاهی
به عنوان یك عامل درمانی موضوع تحقیقات علمی
اخیر است ( Mahmoodi et al., 2011; Sarkar et
 .)al., 2006سیر ،یكی از چنین عواملی است كه از
زمانهای قدیم برای صفات سیتوتوكسیك،
ضدتومور ،ضدقارچ ،ضدباكتری ،ضد ویروسی ،و
خواص  antiprotozoalآن استفاده میشود
( .)Sarkar et al., 2006سیر عضوی از خانواده
زنبق  Liliaceaeاست (.)Ulbricht et al., 2010
مواد معدنی ،كربوهیدرات ،پروتئین ،چربی ،ویتامین و
 ...از جمله تركیباتی هستند كه در سیر یافت میشود
( Haciseferogullari et al., 2005, Cobas et
 .)al., 2010, Kemper & Kathi., 2000پتاسیم،
فسفر ،سدیم ،كلسیم و آهن برخی از مواد معدنی
موجود در این گیاه است .عالوه بر این سیر حاوی
3. Radio frequency
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سلنیوم و ژرمانیوم نیز میباشد .ویتامینهای موجود
در سیر هم ریبوفالوین ،تیامین ،نیكوتینیك اسید،
ویتامین  Cو  Eهستند .علیرغم تركیبات فراوان
موجود در سیر شواهد بسیاری نشان میدهند كه
اثرات زیستی و دارویی سیر اساساً به خاطر تركیبات
گوگردی موجود در آن میباشد ( Cobas et al.,
.2010, Kemper & Kathi 2000, Khalid
.)Rahman & Gordon 2006; Lanzotti 2006
با توجه به هزینههای بسیار برای داروهای شیمیایی،
عوارض جانبی احتمالی این داروها و همچنین
محدودیت در استفاده از این داروها ،در طول سالهای
اخیر دانشمندان و پژوهشگران برای جایگزین كردن
گیاهان دارویی و برخی از اجزای طبیعی در این گیاهان
برای درمان بیماریها در تالش هستند ( Mahmoodi
 .)et al., 2011با درنظر گرفتن وضوح اثرات
اجتنابناپذیر امواج بر بدن و از آنجاكه تا كنون تالشی
برای كاهش یا درمان این اثرات با رژیم غذایی یا
داروهای گیاهی صورت نگرفته است .بر آن شدیم كه
تأثیر امواج مایكروویو و عصاره هیدروالكلی سیر بر غده
تیروئید را مطالعه نماییم تا اثرات متقابل مثبت و منفی
احتمالی آنان مشخص گردد.
مواد و روشها
در راستای انجام این تحقیق كلیه اصول اخالقی در
مورد نحوه كار با حیوانات آزمایشگاهی مدنظر قرار
گرفته است .تعداد  13سر موش صحرایی با
وزن 133±43گرم و سن  13-33روز (تهیه شده از
مركز پرورش حیوانات شیراز) استفاده شد .موشها از
لحظه ورود به محل آزمایش (خانه حیوانات دانشگاه
آزاد اسالمی واحد كازرون) به مدت  4هفته در شرایط
یكسان محیطی برای سازگاری با محیط قرار گرفتند.
حیوانات در طول مدت آزمایش تحت شرایط
استاندارد ( 41ساعت روشنایی و  41ساعت تاریكی و
درجه حرارت  19-12درجه سانتیگراد) و در
قفسهای مخصوص نگهداری شدند.
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موشهای صحرایی به طور تصادفی به  2گروه
1تایی شامل كنترل (بدون تیمار خاص) ،شاهد (در
معرض امواج با فركانس  333مگاهرتز) ،تجربی4
(عصاره سیر دوز  ،)133mg/kgتجربی( 1عصاره سیر
دوز  133mg/kgبه همراه امواج  333مگا هرتز) ،و
تجربی( 9عصاره سیر دوز  133 mg/kgبه همراه امواج
 333مگاهرتز) تقسیم شدند .برای تهیه عصاره
هیدروالكلی سیر با الكل اتانول  03درجه از روش
ماسراسیون یا خیساندن استفاده شد ( Tatara et al.,
 .)2005گروههای دریافتكننده امواج هر روز  41بار
و هر بار  43دقیقه در معرض امواج قرار میگرفتند.
جهت ایجاد امواج از گوشی تلفن همراه مارک نوكیا
مدل  4133استفاده شد و ضمنا اطراف قفسها با
ورق آلومینیومی پوشانده شد تا امواج به صورت
متمركز در آمده و میدان الكترومغناطیسی صرفاً در
محیط داخلی قفس بوده و خارج نگردد .در طول
مدت امواجدهی گوشی تلفن همراه در حالتهای
مختلف ،شامل مكالمه ،تماس بیپاسخ ،گوشی روشن
اما بدون مكالمه قرار داده شد .در گروههای تجربی 1
و  9موشها پس از قرار گرفتن در معرض اولین
تابش ،دوز مشخص شده از عصاره هیدروالكلی سیر
را دریافت میكردند و سپس قرارگیری در معرض
امواج تا پایان دفعات تعیین شده برای آن روز ادامه
پیدا میكرد .پس از  93روز حیوانات به وسیله اتر
بیهوش شدند؛ بافت تیروئید استخراج شده و با
استفاده از روش بافتشناسی كالسیك و رنگآمیزی
هماتوكسیلین -ائوزین مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج
بررسی تغییرات مورفولوژیك غده تیروئید با استفاده از
فتومیكروگرافهای تهیه شده و با كمك میكروسكوپ
نوری بین گروههای دریافتكننده امواج و سیر نسبت به
گروه كنترل كاهش تعداد و به هم ریختگی نظم
سلولهای مكعبی ،كاهش میزان مایع فولیكولی و
كاهش قطر فولیكولها را نشان داد .تصویر  4تغییرات
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بافت تیروئید را در گروههای مختلف نشان میدهد.
در مقایسه گروه كنترل و شاهد كاهش تعداد و نیز
به هم خوردگی نظم سلولهای مكعبی قابل مشاهده
است (تصویر  A4و  .)B4همچنین در مقایسه گروه
كنترل و تجربی  4و  1كاهش تعداد سلولهای مكعبی،

و كاهش قطر فولیكولها به طور محسوس دیده
میشود (تصویر  A4و  C4و  .)D4نهایتاً در گروه
تجربی 9میتوان تحلیل فولیكولها را به طور واضح
مشاهده كرد به طوری كه میتوان گفت در این گروه
فولیكولها تقریباً از بین رفتهاند (تصویر .)E4

شکل  .1تغییرات بافت شناسی تیروئید در گروههای مختلف در معرض امواج تلفن همراه و دریافتکننده عصاره سیر.
 :Aکنترل :B ،شاهد :C ،تجربی :D ،1تجربی 2و  :Eتجربی ( .3بزرگنمایی= .)03Xرنگآمیزی .H & E
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بحث و نتیجهگیری
از آنجایی كه گوشیهای تلفن همراه نزدیك به بدن
نگه داشته شده و استفاده میشوند اغلب ،این
دستگاهها بهطور بالقوه خطرناکترین منابع تابش
 EMهستند كه فرد به طور متوسط دریافت میكند.
در واقع ،تمام بدن میتواند به عنوان یك آنتن كارآمد
برای جذب تابش  EMعمل كند .سیگنالهای منتقل
شده توسط یك تلفن همراه ،به تمام قسمتهای بدن
خواهد رسید و در بافت زنده نفوذ میكند ،به این
ترتیب ،اثرات  EMFدر سطح سلولی رخ میدهد
(.)Sarookhani et al., 2011
در مجموع شاید بتوان اثرات مخرب امواج
الكترومغناطیس را ناشی از افزایش درجه حرارت بدن
( )Bagher et al., 2009, Thalau et al., 2003و
ایجاد رادیكالهای آزاد دانست ( Bagher et al.,
 .)2009, Rollwitz et al., 2004سیر میتواند
اثرات آنتی موتاژنیك در برابر اشعه گاما را احتماال از
طریق مهار رادیكالهای آزاد اعمال كند ( & Singh
 .)Kesavan, 1996این گیاه دارای مقادیر قابل
توجهی آلیسین میباشد (.)Jessica et al., 2011
تحقیقات فارماكولوژیكی نشان دادهاند كه
تیوسولفیناتها ) (allicinبه دام اندازندههای
رادیكالهای آزادند و باعث مهار اكسیداسیون لیپیدی،
مهار تجمع پالكتی ،تحریك فیبرینولیز و كاهش میزان
چربیهای خون میگردند (.)Shahrani et al., 2007
قرار گرفتن تمام بدن در معرض اشعه  RFمنتشر
شده توسط گوشیهای تلفن همراه میتواند باعث
تغییرات پاتولوژیك در غده تیروئید از طریق تغییر
ساختار غده و افزایش كاسپاز مسیرهای وابسته به
آپوپتوز شود ( .)Esmekaya et al., 2010شواهد
بدست آمده از مطالعات بافتشناسی بیانگر كاهش
تعداد و به همریختگی نظم سلولهای مكعبی،
كاهش میزان مایع فولیكولی و كاهش قطر
فولیكولها هم در گروه دریافتكننده امواج و هم در
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گروه دریافتكننده سیر است (تصویر  4Bو  .)4Cبا
همزمان شدن اثر هر دو عامل میزان تخریب افزایش
یافته و باعث تخریب فولیكولها در گروه دریافتكننده
همزمان سیر و امواج شده است (تصویر  4Dو .)4E
مطالعات برخی از اثرات بیولوژیك امواج از جمله
افزایش سطح آنزیم كربوكسیالز اورنیتین را نشان
دادهاند .افزایش میزان این آنزیم شانس ابتال به تومور
را افزایش داده و موجب تغییر سطح هورمونهای
تیروئید میگردد ( .)Sinha, 2008گیرندههای سلولی
به سیگنال ساطع شده از تلفن همراه پاسخ میدهند،
و باعث برانگیختگی آنها میشوند؛ و در نتیجه در
ظرفیت ارتباطات میكروتوبولهای بین سلولی اختالل
ایجاد میشود ،به عبارت دیگر سلولها قفل میشوند
(.)Farheen et al., 2011, Irmak et al., 2003
عالوه بر این امواج منجر به افزایش داخل سلولی
فلزات سنگین و همچنین تولید گونههای اكسیژن
فعال ( 4)ROSمیشود .گونههای اكسیژن فعال نقش
مهمی در ایجاد آسیب حاصل از تشعشع دارد ( Sinha
.2008, Farheen et al., 2011, Irmak et al.,
 .)2003تولید گونههای اكسیژن فعال ( )ROSو
بارگیری بیش از حد یون كلسیم سلولی ممكن است
در تغییر مورفولوژی تیروئید و القاء مسیر كاسپاز در
سلولهای تیروئید نقش داشته باشد .پروكسیداز
تیروئید ( 1)TPOآنزیم مهم واقع در غشاء آپیكال
سلولهای اپیتلیال فولیكولی است و اكسیداسیون ید
و سنتز هورمونهای تیروئیدی را انجام میدهد .پس
از قرار گرفتن در معرض امواج TPO ،ROS ،و به
دنبال آن تشكیل هورمونهای تیروئیدی در
سلولهای تیروئید را مهار میكند ( Esmekaya et
.)al., 2010
تجزیه و تحلیل مورفومتریك رشد كمتر از حد
(هایپوتروفی) غده در تیروئید در معرض  RFرا نشان
1. Reactive oxygen species
2. Thyroid peroxidase
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 مهار فعالیت آنزیم،تولید گونههای اكسیژن فعال
تیروپراكسیداز و بارگیری بیش از حد یون كلسیم
سلولی سبب كاهش در تعداد و به هم ریختگی نظم
 كاهش در میزان مایع فولیكولی و،سلولهای مكعبی
 از سوی.كاهش قطر فولیكولهای تیروئید میشوند
دیگر تركیبات موجود در سیر مانند فالونویئد و
كومارین موجب مهار آنزیم تیروپراكسیداز و نیز جذب
 از اینرو سیر نه تنها،كم ید در تیروئید می شوند
اثرات مضر امواج بر تیروئید را بهبود نمیدهد بلكه
باعث تشدید آنها نیز میشود در نتیجه تجویز سیر
برای جلوگیری از اثرات امواج بر تیروئید توصیه
.نمیشود
سپاسگزاری
بدین وسیله از كلیه افرادی كه در اجرای این طرح
. تشكر و قدردانی میگردد،همكاری داشتهاند
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Ingbar, 1985, Esmekaya et al., ( داده است

 عالوه بر مشاهده تغییرات ساختاری در غده.)2010
9  افزایش فعال شدن كاسپاز،RF تیروئید در معرض
 نیز در سلولهای تیروئید در موشهای در3 و كاسپاز
 میتواندRF  در نتیجه.معرض مشاهده شده است
 را3  و كاسپاز9 مسیرهای آپوپتوز وابسته به كاسپاز
در غده تیروئید القاء كند و این فرضیه را كه تابش
 موجب افزایش آپوپتوز میشود را حمایت میكندRF
 آپوپتوز ممكن است.)Esmekaya et al., 2010(
نقش مهمی در هموستاز تیروئید و بیماریهای خود
ایمنی تیروئید بازی كند كه این اختالالت اغلب باعث
Andrikoula & ( كم كاری تیروئید میشود
.)Tsatsoulis, 2001
نتیجهگیری نهایی

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد كه امواج با القا
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