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  و همکاران ستاریان  ها هاي دخیل در بیوسنتز و تجزیه کتکوالمین مرفین و بیان ژن برخی آنزیم

Abstract

Introduction: Recent increase of endocrine disorders may be correlated to the increased exposure to 

electromagnetic fields from various instruments. Radiation leakage from microwave oven may be harmful for users. 

Ladies have the highest levels of contact with microwave ovens. This study was carried out to evaluate the effect of 

radiation leakage from microwave oven on body weight, cortisol and thyroid hormones.

Methods: Radiation leakage of microwave oven was measured by RF measuring instrument. For this study, 20 adult 

two-month-old female mice weighing 25-28 g were randomly divided in control and test groups. Test group was 

exposed to 2450 MHZ microwaves produced by a microwave oven 3 times a day, 30 minutes each time. After 60 days, 

body weights of both groups were determined and blood was collected by heart puncture. Cortisol and thyroid levels 

were evaluated in serum by an RIA method.

Results: radiation leakage from oven showed variation and ranged from 6.5 to 57.5 mW/cm2. Mean body weight 

changes in test and control groups were 0 and 4.54 grams, respectively. Cortisol (23.6 ± 2.24 vs. 13.6 ± 1.47 ng/ml) and 

T4 (98.4 ± 7.3 vs. 67.0 ± 5.9 nmol/L) levels were significantly increased in the test group compared to the control 

group, respectively. Level of T3 did not alter significantly.

Conclusion: We found that microwaves leaked from oven decrease body weight and increase T4 and cortisol levels, 

and therefore have deleterious health effects.
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غلظت هورمونهاي  وزن بدن، نشتی از اجاق مایکروویو بربررسی تاثیر امواج 

  بالغ تیروئیدي و کورتیزول در موش سوري ماده

  2 سعید نظیفی ،*1غالمعلی جلودار

  دانشگاه شیراز بخش فیزیولوژي دانشکده دامپزشکی،. 1

  دانشگاه شیراز کال پاتولوژي دانشکده دامپزشکی،یکلینبخش  .2

  88 بهمن 14: پذیرش    88 تیر 7: دریافت
  همکارانو  ستاریان  ها کتکوالمین تجزیه و هاي دخیل در بیوسنتز بیان ژن برخی آنزیم مرفین و

  چکیده

نشت مداوم امـواج   .همراه با افزایش روز افزون استفاده از میادین مغناطیسی  در وسایل  مختلف ،امکان مرتبط بودن آنها را مطرح نمودگسترش اختالالت هورمونی : مقدمه

بانوان بیشترین تماس را با اجاق مایکروفر دارند، لذا هدف این تحقیق بررسی تاثیر امواج  .که از اجاق هاي مایکروفر صورت می گیرد ممکن است  براي کاربران مخاطره آمیز باشد

   .ه عنوان یک الگوي حیوانی می باشدب ماده نشتی از اجاق مایکروفر بر غلظت هورمونهاي تیروئیدي و کورتیزول در موش سوري

سر موش ماده بالغ به دو گروه آزمایش و کنتـرل   20سپس. تعیین شد RFابتدا میزان نشت امواج از یک دستگاه مایکروفر خانگی با استفاده از دستگاه اندازه گیري : ها روش

بـا خـون گیـري    همه موشها مجددا وزن شـده و در پایان،.گرفت قرار تقسیم شدند، گروه آزمایش روزانه سه نوبت و هر بار سی دقیقه به مدت دو ماه در مجاورت دستگاه مایکروفر

اسـتفاده از روش  میـزان هورمونهـاي تیروئیـدي و کـورتیزول در سـرم  بـا      . ح هورمونهاي تیروئیدي و کورتیزول سرم تهیه گردیدخون مورد نیاز جهت تعیین سطمستقیم از قلب،

  .تعیین شد )RIA(رادیوایمییونواسی

و کنتـرل در پایـان دوره بـه ترتیـب صـفر و      میانگین تغییر وزن گروه آزمایش . متغییر بود  mW/cm2) ( 5/57تا  5/6در فواصل مورد بررسی از میزان نشت امواج: ها یافته

ولی میـزان  )  4/98 3/7در مقابل  nm/L 9/5  0/67( یافتدر گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش ) > P 05/0( بطور معنی داري T4میانگین غلظت . گرم بود 54/4

 ng/ml 47/1(.یافـت غلظت کورتیزول سرم نیز در گروه آزمایش در اثر امواج به طور معنی داري افـزایش  . معنی دار نبود) < P 05/0( در گروه آزمایش از نظر آماري  T3افزایش 

 60/13  24/2در مقابل  06/23 ) (05/0 P <.(  

  .گردید کورتیزول و T4 میزان هورمون  افزایش.سبب کاهش وزن بدن وگرفتن در معرض امواج میکروویو نشت یافته از اجاق هاي مایکروفر  قرار: گیري نتیجه

  

  ،کورتیزول T3,T4اجاق مایکروویو، امواج مایکروویو، : هاي کلیدي واژه
  

  

  *مقدمه

با توجه به گسترش تولید و استفاده از دستگاههاي جدیـدي  
  

  

   jelodar@shirazu.ac.ir:                    نویسندة مسئول مکاتبات *

  www.phypha.ir/ppj                                 :           وبگاه مجله

       کــه انــواع مختلــف از میــدان هــاي الکترومغنــاطیس را ایجــاد 

می کنند، اثرات بیولوژیک این امواج اخیراً مورد توجه محققـین  

امواج مایکروویو بخشی از طیف وسـیع امـواج   . قرار گرفته است

 300الکترومغناطیس می باشند کـه دامنـه فرکـانس آنهـا بـین      

 1متـر تـا    1گیگاهرتز و طول موج آنهـا بـین    300مگاهرتز تا 

طیس غیر یـونیزه کننـده   این امواج الکترومغنا. میلیمتر می باشد

  ١٣۴٧تأسیس  
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به وسیله مولکول هـا جـذب مـی شـوند و تغییراتـی در انـرژي       

.]22 [مولکول ایجاد می کنند

 شواهد موجود نشان می دهند که امواج مایکروویو بسته بـه 

نوع موج و طـول مـدت مواجـه شـدن  اثـرات       شدت فرکانس،

بسـیاري از ایـن   . ]18و19[ ولوژیکی ایجاد مـی کننـد  یمختلف ب

 اثرات عمدتاَ به اثرات گرمایی مایکروویو نسبت داده مـی شـود  

، ولی گزارشات اخیر نشان دهنده اثرات غیر گرمایشـی ایـن   ]8[

بـا  .ی باشـد امواج و ارتباط آن با تغییرات مختلـف مولکـولی مـ   

افزایش فرکانس امواج بیشتر اثرات حرارتی آنها ظاهر می شـود  

در حالی که میادین مغناطیسی با فرکانس خیلـی پـایین از   ) 17(

   ت فـ طریق دي پوالریزه کردن غشائ سلول سـبب تحریـک با  

امواج سبب ایجاد استرس در سـلول و صـدمات    )16(می گردد 

و از ایـن طریـق فعالیـت    داخلی سلول می گردد  خاص در اجزاء

از آنجــا کــه اکثـر فعالیــت هــاي   .سـلول را مختــل مــی سـازد  

ــرات       ــیله تغیی ــه وس ــده ب ــاي زن ــم ه ــوژیکی ارگانیس فیزیول

الکتروشیمیایی صورت می گیرد، اختالل در فرایندهاي شیمیایی 

یا الکتریکی داخل سلول سبب اختالل در فعالیـت سـلول و بـه    

بروز بیماري مـی شـود   نهایتاً طبع آن ارگان یا بافت مربوطه و

کاهش سرعت تکثیر سلولها در محیط کشت وتغییر ساختار ). 5(

  ).21(میکروتیوبولهاي سلولی در اثر امواج گزارش شده است 

در مورد اثرات بیولوژیـک مـایکروویو گزارشـات متفـاوت و     

این تناقضات عمدتاَ بـدلیل مکانیسـم    ،) 7( متناقضی وجود دارد

وقتی فرکـانس  . روویو و سیستم بیولوژیک استتعامل بین مایک

مگاهرتز بیشتر شـود بـدن انسـان     15امواج الکترومغناطیس از 

بطور معنی داري این امواج را جذب می کند و میزان جذب این 

-70براي امواج بـین   .امواج در نقاط مختلف بدن متفاوت است

تـداخل دارد   FMمگاهرتز که با امـواج تلویزیـون و مـوج     100

بدن انسان مثل یک آنتن عمل می کند و قویاَ امواج این طـول  

اثرات ترمیمی امـواج مـایکروویو بـر    . ]2[ موج را جذب می کند

  .]2[ بدن انسان و حیوانات نیز گزارش شده است

ی در مورد اثرات امواج الکترومغنـاطیس بـر   فاوتگزارشات مت

 TSHو T3,T4کاهش هورمونهاي . میزان هورمونها وجود دارد

دقیقـه در معـرض    30روز، روزانـه   20در موشهایی که به مدت 

مگـاهرتز قـرار گرفتـه     900امواج الکترومغناطیس بـا فرکـانس   

در حالی که  میزان هورمونهـاي   ). 10(  بودند گزارش شده است

T3,T4  مگا 2450در سگهایی که در معرض امواج  با فرکانس 

ون ها می توانند به هورم). 15( هرتز قرار گرفتند افزایش یافت 

محرکهاي مختلف محیطی بسته به نیاز ایمنی بدن پاسخ هـاي  

   گزارشـاتی وجـود دارد کـه نشـان      .ایجاد نمایند تطابقی مناسب

می دهد مواجه شدن با امواج الکترومغناطیس باالتر از یک حـد  

میزان هورمون هاي اسـتروئیدي در  ) آستانه تحریک( مشخص 

شـواهدي نیـز وجـود     ]12[می دهند افزایش  موش صحرایی را

دارد که نشان می دهد امواج الکترومغنـاطیس در یـک آسـتانه    

تحریک خاص فعالیت نرواندوکراین را تحت تاثیر قرار می دهـد  

  از اجاق میکروفر در سه نقطه  مقابل دستگاه)   mw/cm²(میزان نشت امواج میکروویو  - 1جدول

  فاصله از اجاق میکروویو
 )cm (  

  چگالی توان سمت چپ

mw/cm²  
  وسطچگالی توان 

mw/cm²  

چگالی توان سمت 

  راست

mw/cm²  

 5ارتفاع   ارتفاع صفر

ارتفاع صفر  سانتیمتري
 5 ارتفاع

  نتیمتريسا
ارتفاع صفر

 5 ارتفاع

  نتیمتريسا

30  5/16  24  55  5/57  15  40  

40  5/6  20  35  30  35  5/37  

50  18  10  20  45  16  30  

  
  

  .)n= 10(مقایسه میزان کورتیزول در دو گروه   - 1شکل

.)> P 05/0(  نشان دهنده تفاوت معنی دار با گروه کنترل می باشد *
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هر چند این آستانه بسته به گونه و شـرایط محـیط متغیـر مـی     

باشد ولی اثرات بیولوژیـک ایـن امـواج در آسـتانه هـاي مـورد       

براي تعیین میزان استاندارد قابل اسـتفاده و بـی   بررسی مبنایی 

  .خطر این امواج شده است

افــزایش فعالیــت غــده آدرنـــال در پاســخ بــه امـــواج      

الکترومغناطیس به افزایش درجه حرارت بـدن نسـبت داده مـی    

شود و بنابراین غده آدرنال غده هدف اولیه اي است کـه تحـت   

  .تاثیر امواج الکترومغناطیس قرار می گیرد

با توجه به افزایش اختالالت هورمونی از یک سوو گسترش 

امکان  از سوي دیگر، حضور میادین مغناطیسی در زندگی انسان

بانوان هنگام کار در آشپزخانه بیشترین . ارتباط آنها مطرح گردید

تماس را با مـایکروفر دارنـد، از طرفـی بـا توجـه بـه اینکـه در        

اج نشتی از اجاق مایکروفر هیچیک از گزارشات ارائه شده اثر امو

آن هم در شرایط معمول و متداول مصارف خانگی بررسی نشده 

امواج (است، در پژوهش حاضراثر امواج نشتی از اجاق مایکروفر 

با توجه به الگوي استفاده  )مگاهرتز 2450میکروویو با فرکانس 

ــله     ــانگی در فاص ــارف خ ــتگاه در مص ــن دس ــا  30از ای  50ت

ظت هورمونهاي تیروئیدي و کورتیزول در یک بر غل سانتیمتري،

  . الگوي حیوانی مورد بررسی قرار گرفت

  :هاروش مواد و 

حدود دو مـاه سـن و   ( سر موش سوري ماده بالغ  20تعداد 

از مرکــز حیوانــات    BALB/Cنــژاد ) گــرم  28 – 25وزن 

پس از انتقال به بخش فیزیولوژي  دانشکده پزشکی خریداري و

کلیه موش ها . گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدندموشها به دو 

ابتدا به منظور عادت کردن به محیط بـه مـدت یـک هفتـه در     

شرایط نگهداري جدید قرار گرفتـه، آب و غـذا بصـورت آزاد در    

ساعت تاریکی و  12اختیار آنها بوده و میزان نور اتاق به صورت 

روویـو  میزان نشت امواج میک .ساعت روشنایی تنظیم گردید 12

-MSمــدل  LGســاخت شــرکت ( دســتگاه مــایکروفر یــکاز 

543XD(  ةسانتیمتري که موش هـا اجـاز   50تا  30در فواصل 

حرکــت داشــتند در حالــت درب بســته در ارتفــاع صــفر و پــنج 

سطح میز  با استفاده از دستگاه اندازه گیري نشت  سانتیمتري از

-HI-1600مدل ( RFامواج  SURVEY METER  که میزان

هرتـز   مگـا  2450تـا   915 امواج را در طول موجهاي بین نشت

  .اندازه گرفته شد )اندازه می گیرد

گروه آزمایش به مدت دو ماه در قفـس در فاصـله   موشهاي 

سانتی متـري اجـازه حرکـت     50که تا فاصله (سانتی متري  30

ایـن دسـتگاه امـواج     .قـرار گرفتنـد   فـوق  از مـایکروفر ) داشتند

 .مگاهرتز تولیـد مـی کنـد    2450فرکانس  الکترومغناطیس را با

. هر نوبت به مدت نیم ساعت روشـن گردیـد   دستگاه سه نوبت،

      دقیقـه تنظـیم شـد    10زمـان   و Power =10درجه دستگاه بر 

). این تنظیم معموال براي پخت غذاهاي گوشتی بکار مـی رود ( 

به این ترتیب موش هاي گروه آزمایش کال یک سـاعت و نـیم   

موشـهاي گـروه   . روز با امواج مایکروویو مواجه بودنـد  در شبانه

ــارج و در محــیط    ــداري خ ــاق نگه ــان از ات ــز همزم ــرل نی کنت

آزمایشگاه با شرایط مساوي از نظر نور و دما بـا گـروه آزمـایش    

ابتـدا  موش هـا  ) روز 60( در پایان دوره آزمایش.قرار می گرفتند

ري مستقیم و با خون گی شده با اتر بیهوشوزن شده  و سپس  

خون مورد نیاز جهت انجام تعیـین سـطح هورمونهـاي     از قلب،

سـرمها بالفاصـله بـه     .تیروئیدي و کورتیزول سرم تهیه گردیـد 

 میزان این هورمونها آزمایشگاه هورمون شناسی منتقل گردید و

با استفاده  و )RIA(رادیوایمییونواسی استفاده از روش با در سرم

 Immunotech-Radiovaاز کیت ایمییونوتک ساخت شـرکت  

براي تجزیه و تحلیل دا ده  .تعیین شد)  ساخت جمهوري چک( 

هـا بـا   ارائـه شـد و میـانگین    Mean ± SDها، نتایج  بصورت 

هـم مقایسـه    بـا  tو با استفاده از تست   SPSSکمک نرم افزار

ـ  > P 05/0 گردیدند  و  ی دار بـودن در نظـر   به عنوان مرز معن

  .گرفته شد

  یافته ها

  1میزان نشت امواج در فواصل مختلف از دستگاه در جداول 

همانگونه که در جدول ذکر شده است در  .نشان داده شده است

اکثر موارد توان امواج خروجی در مقابـل دسـتگاه و در فواصـل    

. نزدیک بیشـتر از کنـاره هـا و فاصـله هـاي دورتـر مـی باشـد        

سانتیمتري که تقریبا موازي سطح داخلـی   5در ارتفاع  همچنین

تغییـرات وزن   .می باشد حضـور امـواج بیشـتر میباشـد     دستگاه 

با توجه به  .نشان داده شده است 2موشها در دو گروه در جدول 

قـرار گـرفتن در میـادین     اطالعات ذکـر شـده در ایـن جـدول،    

صـفر   باًمغناطیسی سبب شد که تغییرات وزن در این گروه تقری

گرم افزایش وزن نشان  54/4در صورتی که گروه کنترل  .گردد

).> P 05/0(  داد، تفاوت این دو از نظر آماري معنی دار بود
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تاثیر قـرار گـرفتن در میـدان هـاي مغناطیسـی بـر میـزان        

نشان داده شده اسـت،   2و  1 شکلهايدر  يهورمونهاي تیروئید

در گـروه  ) > P 05/0( بطـور معنـی داري    T4میانگین غلظت 

    nm/l( آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش نشان مـی دهـد  

9/5  0/67  3/7در مقابل  4/98 ( ولی میزان افزایشT3  در

 nm/l(معنی دار نبـود  )  < P 05/0( گروه آزمایش از نظر آماري

8/0  02/1  19/0در مقابل  29/1.(  

نشـان داده   3در شـکل   غلظت کـورتیزول سـرم   یانگین م

 در گروه آزمایش در اثر امواج بـه طـور معنـی داري    .شده است

در  ng/ml47/1  60/13( یافت افزایش  غلظت این هورمون

  ).>  06/23 ) (05/0 P 24/2مقابل 

  بحث

زمنیه خطرات امواج نشتی از اجاقهاي مایکروفر نظـرات  در 

بیانگر عدم نشت  موجود برخی از گزارشات ،متناقضی وجود دارد

مقادیر خطرناك امواج مایکروویو از درب بسته دستگاه مایکروفر 

در این گزارشات محققین معتقدند انرژي امواج نشـت  . می باشد

د و در حـدي  مـی باشـ   mW/cm²1 یافته به بیـرون در حـدود  

در حـالی  . ]6و1[ نیست که براي مصرف کننده خطر ساز باشـد 

بـه   که برخی دیگر از گزارشات بر خالف این موارد مـی باشـد،  

میـزان نشـت امـواج    ) 1970( عنوان مثـال ویلیـام و همکـاران   

سانتی متري  5مایکروویو از مایکروفر با درب بسته را در فاصله 

همچنـین اینـالوز و    ]23[گزارش نمودند 30تاmW/cm² 1بین 

میزان نشت این امواج را از مـایکروفر بـا درب   ) 1997(همکاران

بسته بر روي موش صحرایی باردار مضـر و خطرنـاك دانسـتند    

]9[  

میزان نشت امواج از دستگاه در فواصل  1با توجه به جدول 

میزان امواج  نشتی در اکثر موارد و زیاد است مورد بررسی نسبتاً

.در فواصل نزدیک بیشتر است در مقابل و

نتایج این تحقیق نشان داد که امواج نشـت یافتـه از اجـاق    

سانتی متري در حـدي اسـت کـه      50تا  30مایکروفر در فاصله 

و  میزان ترشح هورمونها ي تیروییدي و کـورتیزول  بر می تواند

بر اثر مواجه شدن با امواج مایکروویو  .تاثیر بگذارد افزایش وزن

وکورتیزول به طور معنـی داري افـزایش    T4میزان هورمونهاي 

در مورد اثرات پاتولوژیک امواج الکترومغناطیس بر سلول  .یافت

ها فرضیه هاي مختلفی مطرح می باشد، قبالً تصور می شد که 

اصلی بروز صدمات سلولی می باشـد  اثرات گرمایی امواج عامل

لی مطالعات اخیر نشان می دهد که ایـن امـواج سـبب ایجـاد     و

استرس در سلول و صدمات خـاص در اجزاءداخلـی سـلول مـی     

از آنجـا   .گردد و از این طریق فعالیت سلول را مختل می سـازد 

که بیشترفعالیت هاي فیزیولـوژیکی ارگانیسـم هـاي زنـده بـه      

در اخـتالل   وسیله تغییرات الکتروشـیمیایی صـورت مـی گیـرد،    

فرایندهاي شیمیایی یا الکتریکی داخل سلول سـبب اخـتالل در   

بـروز   فعالیت سلول و به طبع آن ارگان یا بافت مربوطه ونهایتـاً 

گزارشات اندکی در مورد تـاثیر امـواج بـر    . )5( بیماري می شود

وجود دارد که به مقایسه آنها با نتـایج  میزان هورمون هاي سرم 

گزارشات موجود  برخی از .رداختحاصل از این تحقیق خواهیم پ

حاکی از افزایش میزان استروئیدهاي پالسما در اثر قرار گـرفتن  

نتایج ایـن تحقیـق در    .]4[در میدان هاي مغناطیسی می باشد 

مواجه شدن با امـواج   در اثرافزایش میزان کورتیزول سرم  مورد

) 1982و   1978، 1979(میکرویو بـا گـزارش لـوتز وهمکـاران     

سلمائولی و همکـاران  ، در حالی که ]13،12،11[ ی داردهمخوان

در میـدان   )سـاعت  9(تاثیر قرار گـرفتن کوتـاه مـدت    ) 1990(

  n=10)(تاثیر امواج نشتی ازاجاق مایکرو فر بر تغییر وزن موشها  -2جدول 

  گروهها

  )گرم(میانگین وزن

قبل از   )گرم( تغییر وزن

  آزمایش

از  پس

  آزمایش

  کنترل

  آزمایش

94/0± 55/25  

97/0± 75/25  

93/0±01/29  
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0  

)n= 10( در دو گروه T3مقایسه میزان  -2شکل 
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هرتز را بر هورمون هاي تیروئیـدي و   50مغناطیسی با فرکانس 

 .]20 [کورتیکوئیدي مردان از نظر آماري معنی داري ندانستند 

را در میمـون در  نیز افزایش کورتیزول ) 1982(لوتز و همکاران 

 مگاهرتز گزارش نمـود  129اثر مواجه شدن با امواج با فرکانس 

افزایش میزان کورتیزول تحت اثر امواج الکترومغنـاطیس   .]13[

 بـه می تواند بدلیل ایجاد شرایط اسـترس و تحریـک هیپـوفیز    

و بدنبال آن افزایش کورتیزول و یا  ACTHترشح مقادیر بیشتر 

بدلیل تحریک مسـتقیم میـدان مغناطیسـی بـر غـده آدرنـال و       

مواجه شـدن   با توجه به اینکه. باشد افزایش فعالیت ترشحی آن

موش هـاي صـحرایی هیپوفیزاکتـومی شـده بـا میـدان هـاي        

مغناطیسی تغییري در میزان کـورتیزول سـرم آنهـا نسـبت بـه      

پیشنهاد شد که افزایش ترشح غده  لذا ]11 [ کنترل ایجاد ننمود

.]4 [بر غده نباشد  مغناطیسی آدرنال بدلیل اثر مستقیم میادین

یگر از علل افزایش این هورمون می تواند دي پـوالریزه  دیکی 

کردن غشائ سلول غده و تحریک سلولهاي باقت تحـت تـاثیر   

چنـد  هر . ) 16( میادین مغناطیسی با فرکانس خیلی پایین باشد 

افزایش نسبی را در مقایسه با گروه کنتـرل نشـان    T3هورمون 

افزایش هورمون  .داد ولی تغییر آدن از نظر آماري معنی دار نبود

T4       در شرایط مورد آزمایش می توانـد بـدلیل تـاثیر امـواج بـر

نتـایج  . هیپوفیز و یا تاثیر مستقیم امواج بر غـده تیروئیـد باشـد   

 در مـورد ) 1997(ن و همکـاران  تحقیق حاضر، با گزارش مـاچی 

ایـن محققـین نیـز    . ]13[ همخـوانی دارد  T4هورمون  تغییرات

ساعت در معرض  2نتایجی مشابهی را در سگهایی که به مدت 

مگـاهرتز قـرار گرفتـه بودنـد گـزارش       2450امواج با فرکانس 

مـوش   که) 1980(در حالی که با گزارش لو و همکاران . نمودند

 قرار دادنـد  2450فرکانس  با عرض امواجهاي صحرایی را در م

که مـوش  ) 2005(و همچنین با گزارش کویو و همکاران  ]15[

هرتز قـرار   مگا 900هاي صحرایی را در معرض امواج فرکانس 

تغییـري در  ) 1982(لوتز و همکاران  .]10[ دارند همخوانی ندارد

ــاي    ــدان ه ــر می ــون در اث ــدي در میم ــون تیروئی ــزان هورم می

. ]13 [نمودنـد  نمگـاهرتز مشـاهده    129مغناطیسی با فرکانس 

و هورمون هاي تیروئیـدي در اثـر میـدان هـاي      TSH کاهش

. ]10[مگاهرتز گزارش شـده اسـت    900مغناطیسی با فرکانس 

ر مورد هورمون کـورتیزول مطـرح   بنظر می رسد همانطور که د

گردید اثر میادین مغناطیسی بیشتر به صورت اثـر مرکـزي و از   

  .در غده تیروئید اعمال گردد) یا هیپوتاالموس هیپوفیز( طریق 

اثرات این میدان هاي مغناطیسـی   موردتفاوت درگزارشات م

بر غلظت هورمون هاي سرم می تواند به دلیل شرایط آزمـایش  

از نظر فرکـانس مـورد اسـتفاده، فاصـله از منبـع تولیـد میـدان        

بـا    .مغناطیسی و مدت زمان قرار گرفتن در این میـادین باشـد  

تغییرات وزن طی مدت  2ه به اطالعات ذکر شده در جدول توج

صفر میباشد در صورتی که گروه   دو ماه در گروه آزمایش تقریباً

علـت عـدم افـزایش     .گرم افزایش وزن نشـان داد  54/4کنترل 

وزن در گروه آزمایش را می توان با افزایش میزان هورمونهـاي  

ایش هورمونهـاي  تیروئیدي و کورتیزول مرتبط دانست، چون افز

تیروئیدي سبب افزایش متابولیسم سلولی و ممانعت از افـزایش  

در شرایطی که فرد در محدودیت غذایی باشـد  و. وزن می گردد

همچنین اثر منفی امـواج  .]3[ می تواند سبب کاهش وزن گردد

 ).22( بر تکثیر سلولی می تواند از دالئل این تفـاوت وزن باشـد  

 امـواج  تحریکـی  نتایج بدست آمده از این تحقیق بیانگر اثـرات  

 T4میزان هورمـون  از اجاق هاي مایکروفر بر  ینشتمایکروویو 

ـ  در یک الگوي حیوانی  و  کورتیزول مـی توانـد     اًبوده کـه نهایت

لزوم مراقبت بیشتر هنگام اسـتفاده   لذا .موجب کاهش وزن شود

   .می گردد ادپیشنه اًشدیداز اجاق هاي مایکروفر 

  سپاسگزاري

بدینوسیله از زحمات سرکار خانم سـعیده احمـدي کارشـناس محتـرم     

 اندازه گیري بخش فیزیولوژي و صنایع الکترونیک شیراز جهت همکاري در

   .امواج نشتی تقدیر و تشکر می گردد

.)n= 10(در دو گروه ) T4(مقایسه میزان تیروکسین - 3شکل 

P 05/0(  نشان دهنده تفاوت معنی دار با گروه کنترل می باشد * <(.
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