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 Introduction: In the modern life of today, the use of mobile phones is remarkable Growth 

hormone is a hormone released from the anterior pituitary or adenohypophysis. The 

present study aimed to investigate the effect of mobile phone waves on the prolactin 

hormone of female rats.   

Materials & Methods: In this study, 35 adult male Wistar rats were randomly divided 

into 5 groups, each containing 7 rats. Control group who received no waves for 7 days, 

Sham group 1 and 2 who were exposed to mobile phones for 7 days, 3 and 6 hours on 

every day only (no conversation). Experimental group 1 and 2 exposed to mobile waves 

(in conversation) for 3 and 6 hours respectively for 7 days. The serum samples were 

collected and the growth hormone was measured by Eliza method. The data were analyzed 

using SPSS software and one-way ANOVA.  

Result: The results showed that two experimental groups 1 and 2 had a significant 

decrease in the mean concentration of growth hormone with control groups and two groups 

of sham 1 and 2. Also, the decrease in growth hormone in experimental group 2 compared 

to experimental group 1 was significant. The Sham 2 group also had a significant decrease 

compared to the control group. 

Conclusion: The results of this study indicate a significant decrease in the concentration 

of growth hormone in groups affected by the waves from mobile phone. 
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های همراه بسیار قابل توجه است. هورمون رشد هورمونی است که از بخش پیشین هیپوفیز در زندگی مدرن امروز کاربرد تلفن :مقدمه 

 باشد.ناشی از تلفن همراه بر میزان هورمون رشد میشود. هدف از این مطالعه بررسی اثر امواج یا آدنوهیپوفیز آزاد می

گروه تقسیم شدند که هر گروه  5صورت تصادفی به سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به 35در این مطالعه  :هاروشمواد و 

هر روز روز  7ت مدکه به 2و  1گروه شمروز هیچ امواجی دریافت نکردند. 7مدت که به شاهد. گروه بودموش صحرایی  7شامل 

 7مدت ساعت به 6و  3ترتیب برای مدت که به 2و  1گروه تجربی . )بدون مکالمه( بودند  در معرض موبایل روشن ساعت 6و  3

روز در معرض امواج موبایل )در حال مکالمه( قرار داشتند. سپس نمونه سرم حیوانات، جمع آوری و هورمون رشد با روش الیزا 

 آنالیز شدند.  One Way ANOVAو تستSPSS ماریآافزار ها با استفاده از نرمدهگیری شد. دااندازه

دو گروه و  شاهدهای گروهبا کاهش معنی داری در میانگین غلظت هورمون رشد  2و  1دو گروه تجربی نتایج نشان داد که  :نتایج

دار بوده است. گروه شم نیز معنی 1روه تجربی نسبت به گ 2چنین کاهش هورمون رشد در گروه تجربی داشته است. هم 2و  1شم 

 داری داشته است. کاهش معنی شاهدنیز نسبت به گروه  2

 .های تحت تاثیر امواج حاصل از گوشی همراه می باشددار میزان هورمون رشد در گروهنتایج بیانگر کاهش معنی :و بحث گیرینتیجه

  

 

 

 

 

بررسی اثر امواج الکترومغناطیسی موبایل بر هورمون رشد در موش صحرایی  
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 مقدمه

 زندگی شیوه امروزه نوین، هايتکنولوژي تپیشرف و ایجاد با       

 از یکی الکترومغناطیس امواج از استفاده. است یافته تغییر نیز هاانسان

 هايدر سیستم استفاده آن، کاربردهاي یکی از که هاستتکنولوژي این

 هايکابل و اتصاالت حجم کاهش با که است موبایل هايآنتن و مخابراتی

 اطالعات باالي حجم انتقال سرعت افزایش و هاهزینه کاهش سبب رابط،

 توسط است، الکترومغناطیس امواج انواع از رادیویی که امواج گردد.می

 را زنده موجودات تمام و پراکنده است ما اطراف فضاي تمام در هاآنتن

 احتمال اخیراً دانشمندان (.1390 ،روکردزادهرضائی) کندمی متاثر

 Gutschi) اندکرده مطرح زنده موجودات بر را مواجا این سوء اثرات داشتن

 توان و فرکانس امواج، این تربیش کارآمدي (. براي2011 همکاران، و

 یابدمی افزایش نیز آن مضر اثرات آن پی در که یابدمی ها افزایشآن

هاي همراه (. امروزه گسترش و کاربرد تلفن1390 ،روکردزادهرضائی)

باشند، رو به افزایش است و در رو مغناطیسی میکه مولد امواج الکت

هاي متعددي، در مورد اثرات ناهنجارزایی امواج هاي اخیر گزارشسال

 هاي همراه بر سالمت انسان نشان داده شده استانتشار یافته از تلفن

(Gutschi علی2011 همکاران، و .)هاي صنعتی و رغم ضمانت هیأت

 NRPB فاظت رادیولوژیک انگلستانمختلف ازجمله مدیریت ح اداري

(National Radiological Protection Board)،  هنوز شک و تردیدهاي

دستگاه (. 2003 و همکاران، Hylandزمینه وجود دارد ) در این بسیاري

هرتز  217مگاهرتز با پالس  900-1800تلفن همراه، داراي فرکانس

آسیایی و اروپایی  تر کشورهاياین محدوده فرکانس در بیش باشد.می

استفاده شایع  (.Delmas  ،2001وSicard گیرد )مورد استفاده قرار می

 الکترو هايمیدان اثر قدرت مورد در هایینگرانی همراه هايتلفن از

 و همکاران،Croft ) داده است نشان مغناطیسی بر فیزیولوژي بدن انسان

وسیله افزایش هب ،گرددمی بدن جذب که امواج الکترومغناطیسی (.2002

 Gutschi) شودها میمولکول چرخشجنبشی و  تولید انرژي دما، باعث

 gland) هیپوفیز غده (.2004 همکاران، و McKinlay ؛2011 همکاران، و

(Pituitary  که در زین ترکی استخوان کف جمجمه قرار دارد، وزنی به

نسان از دو گرم و حجمی در حد یک نخود دارد. این غده در ا 1اندازه 

بخش قدامی یا آدنوهیپوفیز و خلفی یا نوروهیپوفیز ساخته شده است. 

هایی درست شده است بخش خلفی هیپوفیز در اصل از آکسون نورون

هاي هیپوتاالموس قرار دارند و علت ها در هستهکه اجسام سلولی آن

 ،حسینیباشد )نوروهیپوفیز، همین امر می عنوان تحت نامگذاري آن نیز

 در نظم و هماهنگی باعث هاي مترشحه از این غده(. هورمون1385

گردند. هورمون هورمونی می هايپیام به هاي مقتضیپاسخ بیان نحوه

اسیدآمینه است که از قسمت  192پپتید متشکل از رشد، یک پلی

هورمون رشد یا  .شودقدامی غده هیپوفیز یا آدنوهیپوفیز ترشح می

اثرات این هورمون در  .ی گلیکوپروتئینی داردسوماتوتروپین ساختمان

رشد بدن با دخالت پروتئین واسطی به نام فاکتور رشد شبه انسولین 

(1 IGF) سوماتومدین یا وC  پذیردمی انجام (Hall، 2015.)  این پروتئین

واسط از خانواده ژن فاکتورهاي شبه انسولین و از نظر ساختمانی شبیه 

 اسیدهاي انتقال سرعت رشد هورمون .(Frystyk، 2010) است پروانسولین

نیز داراي  کند و مستقیماًنی را زیاد میالهاي عضداخل سلولآمینه به

گونه اثرات هورمون رشد با هاست. اینکننده سنتز پروتئیناثر فعال

ها، در متابولیسم کربوهیدرات (.Hall، 2015) انسولین مشابهت دارد

سولین دارد. افزایش گلوکز خون پس از هورمون رشد اثري مخالف ان

جویی در مصرف یکی صرفه رشد، نتیجه دو نوع اثر است. هورمون تزریق

هاي نوسازي هاي محیطی و دیگري افزایش فعالیت واکنشآن در بافت

هاي نوسازي در کبد. هورمون رشد در کبد با فعال کردن واکنش گلوکز

دهد. یکوژن را نیز افزایش میگلوکز از منشا اسیدهاي آمینه، ذخیره گل

رشد در چندین  هورمون هاي گلیکولیز اثر مهارکنندگیدر دوره واکنش

آید که این هورمون از ورود گلوکز نظر میکند و بهمکان بروز می

نماید. هورمون رشد در عضله با آزاد داخل سلول نیز جلوگیري میبه

ها نیز از انجام گلیسریدنمودن اسیدهاي چرب از منشا ذخیره تري

مدت کند. تجویز هورمون رشد بههاي گلیکولیز جلوگیري میواکنش

جویز هورمون . تنی ممکن است به بروز بیماري دیابت منجر شودالطو

دقیقه باعث افزایش اسیدهاي چرب آزاد  30-60رشد در ظرف مدت 

و افزایش اکسیداسیون اسیدهاي چرب  در خون از منشا بافت چربی

باعث افزایش جذب و  1IGFهورمون رشد و فاکتور  .گرددیدر کبد م

گردند و این ها در بدن میهاي کلسیم، منیزیم و فسفاتداري یوننگه

هاي در ارتباط با اثري است که در رشد استخوان ها احتماالًعمل آن

ویژه هکمبود ترشح هورمون رشد ب .(Hall، 2015) طویل دارا هستند

ئز اهمیت زیادي است زیرا سبب متوقف شدن در دوران کودکی، حا

 اللاخت (.Bennett، 2013) گرددطبیعی کودك و کوتاه قدي می رشد 

علت کمبود ترشح هورمون رشد باشد که در رشد بدن ممکن است به

در این صورت تجویز هورمون رشد باعث برطرف شدن کمبود و ادامه 

ی در الالتاختعلت عدم رشد طبیعی ممکن است به گردد.رشد می

رخ دهد، در این  IGF1و  IGF2 هاي هدف و یا فقدان فاکتورهايبافت

؛ Bennett، 2013) بود نخواهد موثر رشد هورمون تجویز قدي کوتاه نوع

Hall ، 2015.) هايمحققان در تحقیقی که با هدف تاثیر دوره و شدت 

سفید  هیپوفیز در مولدهاي صافی ماهی لکه نوري مختلف بر اندازه غده

هاي نوري متفاوت حجم انجام دادند به این نتیجه رسیدند که در دوره

 نتایج حاصل ازحجم غده هیپوفیز تحلیل غده تغییر پیدا کرده است. این

طوري باشد بهموید ارتباط مستقیم میزان نوردهی با حجم این غده می

 .بزرگ شدن غده هیپوفیز گردیده استتر سبب تاریکی بیش که غالباً

طوري به واقع شدند. نوري هايهاي نوري موثرتر از شدتدوره چنینهم

اندام شدند.  این حجم تر سبب افزایشطوالنی داراي تاریکی هايکه دوره
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(. تحقیقی با هدف اثر داروي لیورگل 1393پور و همکاران، )قیطاس

با مقایسه  هاي رشد گنادي در ماهی قرمز صورت گرفت.بر شاخص

دگی اسپرم ماهیان تغذیه شده با لیورگل مشخص گردید مراحل رسی

که تمام مراحل رسیدگی اسپرم در همه تیمارها یکسان بود. در ضمن 

تمام مراحل رسیدگی تخمدان در همه تیمارها یکسان بود ولی در 

سازي و گروهی که فاقد داروي لیورگل بود تاخیر در مرحله زرده

شود تصور می (.1399، )صادقی و همکاران رسیدگی مشاهده شد

هایی که داراي تبادالت سریع هاي الکترو مغناطیسی روي انداممیدان

گذارند. لذا بررسی اثرات تأثیرات متفاوتی می آب و الکترولیت هستند،

ها بسیار مهم احتمالی امواج ساطع شده از تلفن همراه بر هورمون

هاي اج تلفنباشد. هدف از این پژوهش، بررسی اثرات تابش امومی

 باشد. هاي صحرایی نژاد ویستار میدر موش رشدهمراه بر هورمون 

  

 هامواد و روش

موش صحرائی  سر 35شامل  آزمایش در این تحقیق مورد حیوانات       

تصادفی از مرکز پرورش  طور کامالًباشد که بهاز نژاد ویستار مینر بالغ 

جا مورد آزمایش همان تهیه و درشیراز  علوم پزشکی داري دانشگاهو نگه

)پلیت(، تهیه شده  قرار گرفتند. جهت تغذیه حیوانات از غذاي فشرده

گردید. آب مصرفی از شرکت سهامی خوراك دام و طیور استفاده می

خوري آب مخصوص پالستیکی که در ظروف کشی بودهآب لوله حیوانات،

د. حیوانات مورد شها قرار داده میهاي صحرایی در اختیار آنموش

 20×30×55هایی از جنس ماکرولون شفاف به ابعاد استفاده در قفس

ها و کف قفس داري شدهمتر با سقف مشبک از جنس استیل نگهسانتی

توسط خاك اره و تراشه چوب پوشیده شدند. قابل ذکر است که 

بارتعویض شده و ها هر دو روز، یکهاي چوب موجود در قفستراشه

شدند. درجه حرارت ا الکل و ساولن شستشو و ضدعفونی میها بقفس

و دوره نوري  بود درصد 55±3و رطوبت  گراددرجه سانتی 22±2محیط 

ساعت فراهم شد. کف اتاق و  12ساعت روشنایی و دوره تاریکی  12

شدند. در این تجهیزات موجود در آن توسط ساولن ضدعفونی می

بالغ نژاد ویستار استفاده  نری سر موش صحرای 35تحقیق مجموعاً از 

ها قبل و بعد بندي گردیدند. موشتایی گروه 7هاي گردید که در گروه

هاي زیر تصادفی در گروه طور کامالًاز آزمایش وزن شدند. حیوانات به

تیماري براي حیوانات  گروه هیچ در این کنترل: گروه بندي شدند:تقسیم

روز فقط از آب و غذاي معمولی  7 مدتگردید و حیوانات بهانجام نمی

روز و روزي  7مدت : این گروه به1 کردند. گروه شاهد سالماستفاده می

 گرفتند.موبایل روشن قرار می الکترومغناطیس معرض امواج در ساعت 3

ساعت در معرض  3روز و روزي  7مدت : این گروه به1 گروه تجربی

 گرفتند.مکالمه قرار میامواج الکترومغناطیس موبایل روشن در حال 

ساعت در معرض  6وزي روز و ر 7مدت گروه به : این2 گروه شاهد سالم

: 2گروه تجربی مغناطیس موبایل روشن قرار می گرفتند.امواج الکترو

در معرض امواج الکترومغناطیس  ساعت 6 روز و روزي 7 مدتبه گروه این

 گرفتند.موبایل روشن در حال مکالمه قرار می

جهت ایجاد امواج از : طرز ایجاد و تابش امواج تلفن همراه       

در حال مکالمه استفاده گردید،  1100گوشی تلفن همراه نوکیا مدل  

ها داري موشهاي نگهچنین جهت جلوگیري از خروج امواج، قفسهم

وجه آن گرفته و یک وجه آن باز بود،  5درون جعبه آلومینیومی که 

تر از خارج نشدن امواج، رفی جهت اطمینان بیشقرار داده شدند از ط

  ها هم ورقه آلومینیمی قرار داده شد. هنگام تابش روي سر قفس

از پس از پایان دوره آزمایش : سرم روش تهیهو خونگیری        

منظور بهپس از خونگیري و تهیه سرم  کلیه حیوانات خون گرفته شد. 

 . گاه ارسال شدزمایشآها به نمونه رشدسنجش هورمون 

های سرم خون جهت های آزمایشگاهی بر روی نمونهتست       

از  رشدگیري غلظت هورمون براي اندازه: رشدگیری هورمون اندازه

بادي بودن آنتی اختصاصی از ترکیبی روش، این گردید. الیزا استفاده روش

 باشد.هاي آنزیمی ساده میو حساسیت سنجش

دست به خام اعداد: وتحلیل ومحاسبه آماری های تجزیهروش       

به One Way ANOVA و از طریق آزمون  SPSSافزار آمده توسط نرم

دست هها براساس اطالعات بمورد بررسی قرار گرفتند و نمودارهاي آن

کار گرفته شده میانگین هآمده از آنالیز اعداد رسم گردیدند. مقادیر ب

باشد. ( می≥05/0p) دارطح معنی( و سSEMخطاي انحراف معیار ) ±

دست آمده در جدول مربوط به هداري حاصل از نتایج بتفاوت معنی

 ها ثبت گردیده است.آن

 

 نتایج 
 ANOVA  One Wayها با استفاده از آزمونجهت آنالیز داده       

. با قرار گرفتندها مورد مطالعه بین گروه رشد میانگین غلظت هورمون

داري در میانگین غلظت کاهش معنی ،1شکل  و 1 توجه به جدول

 موبایل روشن ساعت 3گروه  و شاهد هايگروه بین در رشد هورمون

(133/0(P=، 031/0) روشن ساعت موبایل 6 گروه و شاهد گروه بین(P= ،

، =P)000/0) مکالمه حال در موبایل ساعت 3گروه  و شاهد هايگروه بین و

، =P)000/0) موبایل در حال مکالمهساعت  6و گروه  شاهدبین گروه 

 حال مکالمه موبایل در ساعت 3گروه  روشن و ساعت موبایل 3گروه  بین

(008/0(P= ، ساعت موبایل  6 گروه ساعت موبایل روشن و 3بین گروه

ساعت موبایل روشن و گروه  6، بین گروه =P)000/0) در حال مکالمه

ساعت موبایل  6گروه  نبی، =P)033/0) حال مکالمه ساعت موبایل در 3

چنین هم ،=P)000/0) ساعت موبایل در حال مکالمه 6روشن و گروه 
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ساعت موبایل در  6گروه  ساعت موبایل در حال مکالمه و 3بین گروه 

 مشاهده شد.  (=015/0P) حال مکالمه
 

اثر امواج الکترو مغناطیس موبایل بر غلظت هورمون رشد : 1جدول 

 مطالعه های صحرایی مورددر موش

  حثب

هاي الکترومغناطیسی به زمین انرژي خورشید از طریق امواج       

هاي الکترومغناطیسی از موج استفاده ارتباطات راه دور بر تمامی رسدمی

و  Ahlbom) باشنداز این نوع می همراه هايتلفن استوار است. امواج

 سایر از تربیش بدن، مختلف هايمیان اندام در . مغز(2001 همکاران،

 است. گرفته قرار همراه هايتلفن اثرات امواج بررسی ها مورداندام

 و تلفن نوع به بسته راههم تلفن امواج در معرض مغز قرارگیري اثرات

 ناحیه گیجگاهی، هايلوب در اثرات این اما متفاوت است آن آنتن

 بنا غدد و سر فرق پوست جمجمه، پوشش باالیی سطح اي مغز،جزیره

  .( Khurana، 2009) است تربیش بسیار گوشی

 ساعت 2 که دهدمی نشان (2007( و همکاران  Cardisمطالعات       

وات میلی 120و  SAR  12/0 ،12 با مگاهرتز 915 اههمر تلفن تابش

روز تابش باال  14ها را پس از بر کیلوگرم میزان آلبومین در نورون

 روز 50شود و ها میروز تابش سبب تخریب نورون 28برده و پس از 

 .شودسبب می را مغزي خونی سد نفوذپذیري افزایش تابش از پس

Sahar  وAwad  به را هارت دیگري، مطالعه طی در) 2008)همکاران 

 هايمعرض تابش در هفته دو و هفته یک طی در روز در ساعت 1ت مد

 فاکتور و زاییعوامل بیماري و داد قرار همراه تلفن هرتز مگا 900 امواج

 مغزي مورد بررسی قرار داد. بر هايبافت در را اکسیداتیو استرس

 لیپید پراکسیداسیون در ايمالحظه قابل افزایش نتایج این اساس

 کاهش مغز، دیسموتاز سوپراکسید کاهش و آلدهید دي مالون و پالسما

 بافت در هاي گلوتاتیون پراکسیدازفعالیت و ردوکتاز گلوتاتیون کاتاالز،

 فعالیت کاهش( 1997) و همکارانPaulraj  اما شد. مشاهده مغزي

 مایکروویو معرض در صحرایی هايمغز موش درC  فسفوکیناز آنزیم

داري در مطالعه حاضر، کاهش معنی اند.کرده را گزارش هرتز مگا 2450

ساعت  6وگروه  شاهددر بین گروه  رشددر میانگین غلظت هورمون 

ساعت  3و گروه شاهد  هاي، و بین گروه=P)032/0) روشن موبایل

ساعت  6و گروه  شاهد، بین گروه =P)000/0) موبایل در حال مکالمه

 با  مشابه هایافتهمشاهده شد. این  =P)000/0) ر حال مکالمهموبایل د

توان نتیجه گرفت د. بنابراین مینباشقیقات فوق میحنتایج حاصل از ت

هاي آزاد و کاهش دفاع همراه با افزایش رادیکال امواج تلفن که احتماالً

هاي مغز ازجمله سلول هايسبب تخریب نورون توانداکسیدانی میآنتی

هورمون نظیر  هاییهورمون هیپوفیز و متعاقب آن کاهش ترشحاتغده 

 هورمون رشدعبارتی علت اغلب موارد کم شدن مقدار شود. به رشد

دلیل مشکالت غده هیپوفیز است چرا که به تنهایی کم بودن خون به

نادر است و اگر قرار به اختالل کار غده هیپوفیز مغزي  هورمون رشد

اي که ي ان منطقه هم باید کم شوند. در مطالعههاباشد. بقیه هورمون

گردید که  مشخص شد انجام (2009)و همکاران  Ahangarpourتوسط 

که  گرددمی FSHامواج گوشی همراه سبب کاهش غلظت هورمون 

 کند.هاي غده هیپوفیز را تقویت میاین خود فرضیه آسیب به نورون

، کندایجاد می ون رشدهورمترین مشکلی که کاهش از نظر بالینی مهم

ویژه در دوران کودکی، حائز اهمیت زیادي است زیرا سبب متوقف هب

 ؛Bennett، 2013) گرددطبیعی کودك و کوتاه قدي می شدن رشد 

Hall، 2015.) 

علت کمبود ترشح هورمون در رشد بدن ممکن است به اللاخت       

رطرف شدن رشد باشد که در این صورت تجویز هورمون رشد باعث ب

محققان در بررسی . )Bennett، 2013) گرددکمبود و ادامه رشد می

هاي صحرایی نژاد ویستار که هیستولوژیکی بر روي بافت مغز موش

موبایل  الکترومغناطیسامواج  تاثیر تحت هفته 4-6ساعت براي  6 روزانه

 اند افزایش سایز و تعداد واکئولیزاسیون پارانشیم مغز را مشاهدهبوده

 این یافته در ارتباط با اختالل نورولوژیکی مغز خواهد بود کردند.

(Shahabi ،2018 و همکاران.) خواهاي که توسط حمایتدر مطالعه 

 موبایل که امواج گردید مشخص شد انجام( 1389) و همکاران جهرمی

 شاهد هاگروه
ساعت 3

 روشن

 

ساعت 

 روشن

 

ساعت 3

 مکالمه

ساعت 6

 مکالمه

 000/0 000/0 032/0 246/0  شاهد

 000/0 032/0 855/0  246/0 ساعت روشن 3

 001/0 246/0  855/0 032/0 ساعت روشن 6

 203/0  246/0 032/0 000/0 ساعت مکالمه 3

  203/0 001/0 000/0 000/0 ساعت مکالمه 6
 

 
اثر امواج الکترو مغناطیس موبایل بر غلظت نمودار : 1شکل 

 هورمون رشد در موشهای صحرایی مورد مطالعه

 نشان داده شده است S.E.M±Meanصورت ها بهداده
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دار میزان غلظت هورمون تستوسترون و کاهش سبب کاهش معنی

 گردد. سوري می هايتوانایی باروري موش

داري در میانگین غلظت هورمون در مطالعه حاضر کاهش معنی       

ساعت موبایل در حال  3گروه  ساعت موبایل روشن و 3بین گروه  رشد

ساعت  6 گروه ساعت موبایل روشن و 3بین گروه ، =P)032/0) مکالمه

ساعت موبایل روشن  6، بین گروه =P)000/0) موبایل در حال مکالمه

ساعت  6گروه  بین، =P)033/0) حال مکالمه موبایل در ساعت 3 و گروه

مشاهده  =P)001/0) مکالمه حال در موبایل ساعت 6 گروه و روشن موبایل

 امواجتحقیقی با هدف بررسی اثر    (2016) و همکاران Yükselشد. 

 2450فايو امواج واي (MHZ) 1800-900موبایل  الکترومغناطیس

MHZ  ها انجام دادند. نآموش صحرایی باردار و نوزادان که بر روي

در  .یافته این تحقیق کاهش سطح پروالکتین سرم مادر را نشان داد

موبایل بر  الکترومغناطیس امواجدیگري که با هدف بررسی اثر  تحقیق

داري در سطح پروالکتین روي موش صحرایی انجام شد، کاهش معنی

 صفويو ابراهیمی ) شد مشاهده مواجتاثیر این ا هاي تحتسرم در موش

هاي هورمون امواج فوق بر دهنده تاثیرها نشاناین یافته (.1397 ،نایینی

توان احتمال داد که تغییر بنابراین میباشد. می زمترشحه از هیپوفی

در میزان فرکانس امواج، مدت زمان استفاده از گوشی همراه و شرایط 

 در شدت آسیب موثر باشد. تواند فیزیولوژیک بدن فرد می

 مراحل فیزیولوژیکی در آزاد هايرادیکال افزایش که رسدمی نظربه       

 مخازن از آزادسازي کلسیم ها،ژن بیان بر تواندمی متفاوت سلولی و

 (.2010 و همکاران، Dai) بگذارد تاثیر نیز سلولی مرگ و رشد سلولی،

 که شده مشخص مختلف يهاآزمایشگاه در شده انجام آزمایشات در

مغزي  -خون سد در موجب اختالل همراه تلفن امواج با گیريتابش

 به را آلبومین و سنگین هايمولکول نفوذ تواندامر می این و گردیده

ها و یا از بین نماید و سبب تغییر در عملکرد نورون مغز تسهیل داخل

  . (1388 و همکاران، راآبهار)  ها شودرفتن آن

        Salford الکترو امواج غیرحرارتی اثرات) 2007 (همکاران و 

 مطالعه تخریب این کردند. در بررسی پستانداران مغز در را مغناطیس

 معرض ساعت در 2 مدتبه که صحرایی هايموش نورون توجه قابل

در مطالعه . دیده شد داشتند قرار مگاهرتز 915 فرکانس با موبایل امواج

گروه  و شاهدهاي در بین گروه رشدغلظت هورمون  حاضر در میانگین

، روشن ساعت موبایل 6گروه  و شاهدروشن، بین گروه  ساعت موبایل 3

این محققین و تحقیق  هايبررسی داري مشاهده شد.اختالف معنی

 نشت تواندمی نیز کم انرژي سطوح حتی که است آن از حاکی حاضر

 در مغزي بافت در را خوندر  موجود غیرضروري و سمی هايمولکول

 هايسلول و هانورون تخریب باعث تواندمی خود این که باشد داشته پی

  شود. مغزي گلیال

دار میزان غلظت نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر کاهش معنی       

 هاي تحت تاثیر امواج حاصل از گوشی همراهدر گروه رشدهورمون 

 رشد هورمون ترین مشکلی که کاهشمباشد. لذا از نظر بالینی مهمی

ویژه در دوران کودکی، حائز اهمیت زیادي است زیرا هکند بایجاد می

 اللاخت. گرددطبیعی کودك و کوتاه قدي می سبب متوقف شدن رشد 

علت کمبود ترشح هورمون رشد باشد که در رشد بدن ممکن است به

بود و ادامه در این صورت تجویز هورمون رشد باعث برطرف شدن کم

بنابراین باید در نحوه استفاده و مدت زمان مکالمه . گرددرشد می

  عمل آید.احتیاط الزم به
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