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Abstract

Introduction: The highest electromagnetic radiation pollution is related to the radiofrequency 

waves of mobile phones (1). Up to 70% of these waves can be absorbed by various tissues (2). 

Absorption of these waves can damage the body tissues by causing oxidative stress (3). Given 

that melatonin plays an antioxidant role, it seems that this hormone can have a protective 

effect on the hepato- toxicity induced by electromagnetic waves. In this study, we investigated 

the protective effect of melatonin on liver tissue vulnerability by using melatonin injection in an 

experimental model in the presence of electromagnetic waves of mobile phones.

Methods and Materials: 32 BALB / c male mice weighting approximately 21 ± 32 g were 

randomly divided into 4 groups. 1) Control group received distilled water, 2) Melatonin group 

received daily 2mg / Kg melatonin intra-peritoneally, 3) The group of electromagnetic waves 

was exposed to electromagnetic waves caused by a mobile phone for 4 hours a day for 1 

month, 4) Melatonin and electromagnetic waves group received daily 2mg / Kg of melatonin as 

an intra-peritoneal injection, one hour before exposure to the waves.

Results: The results showed that electromagnetic waves create oxidative stress (increase 

MDA and decrease GSH) in group 3 liver tissues. Liver enzymes (ALT, AST, ALP) also increased 

in group 3, which confirms liver tissue damage due to the exposure to electromagnetic 

waves. Changes in the histological structure of the liver tissue have also been confirmed by 

biochemical findings. Administration of melatonin reduced the level of oxidative stress and liver 

injury enzymes in group 4 and improved the liver tissue structure in the same group.

Discussion and Conclusion: The data of this study indicate that melatonin as an antioxidant 

has the potential to reduce the damage of the liver tissue caused by electromagnetic waves.
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مالتونین آسیب های کبدی ناشی از امواج رادیوفرکانسی تلفن همراه را در 
مدل تجربی موش می کاهد
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چكيد ه
مقدمه: بیشترین آلودگی امواج الکترومغناطیسی مربوط به امواج رادیوفرکانسی تلفن های همراه می باشند که، تا 70 درصد 
این امواج می تواند جذب بافت های مختلف گردد. جذب این امواج می تواند با ایجاد استرس اکسیداتیو به بافت های مختلف 
بدن موجودات زنده آسیب برساند. با توجه به اینکه هورمون مالتونین نقش آنتی اکسیدانی دارد به نظر می رسد این هورمون 
بتواند اثر محافظتی بر هپاتوتوکسیسیتی القا شده از امواج الکترومغناطیسی ایجاد نماید. در مطالعه حاضر با استفاده از تزریق 
مالتونین در مدل تجربی در حضور امواج الکترومغناطیس تلفن همراه، اثر پیشگیرانه ی این هورمون بر روی آسیب پذیری 

بافت کبد بررسی شد.
مواد و روش ها: 32 سر موش نر نژاد BALB/c به وزن تقریبی 32 ± 21 گرم به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند. 1( گروه 
کنترل: آب مقطر دریافت کردند. 2( گروه مالتونین: روزانه mg/Kg 2 مالتونین بصورت تزریق داخل صفاقی دریافت نمودند. 
3( گروه امواج الکترومغناطیس: 4 ساعت در روز به مدت 1 ماه در معرض امواج الکترومغناطیس ناشی از گوشی تلفن همراه 
قرار داده شدند. 4( گروه مالتونین و امواج الکترومغناطیس: روزانه mg/Kg 2 مالتونین بصورت تزریق داخل صفاقی، یک 

ساعت قبل از قرار گرفتن در معرض امواج، دریافت نمودند.
نتايج: نتایج نشان داد که امواج الکترومغناطیس، استرس اکسیداتیو )افزایش MDA و کاهش GSH( در بافت کبد گروه 3 ایجاد 
می کنند. فاکتورهای آنزیمی بافت کبد )ALP ،AST ،ALT( نیز در گروه 3 افزایش نشان دادند که خود تاییدی بر آسیب بافت 
کبدی ناشی از قرار گرفتن در معرض امواج الکترومغناطیس می باشد. تغییر در ساختار هیستولوژیکی بافت کبد نیز تاییدی 
بر یافته های بیوشیمیایی بوده است. تجویز مالتونین توانست میزان استرس اکسیداتیو و آنزیم های آسیب کبدی را در گروه 

4 کاهش داده و ساختار بافتی کبد را نیز در همین گروه بهبود بخشد.
بحث و نتيجه گيری: داده های مطالعه حاضر نشان می دهد که مالتونین به عنوان یک آنتی اکسیدان، پتانسیل کاهش آسیب 

بافت کبد ناشی از امواج الکترومغناطیسی را دارد.
کليدواژه: کبد، مالتونین، امواج رادیوفرکانسی، استرس اکسیداتیو.
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مقدمه
امروزه استفاده زياد از تكنولوژی مخابرات، مانند سیستم جهانی 
 (GSM: Global system for mobile همراه  تلفن  ارتباطات  برای 

(communication، تلفن های بی سیم، ايستگاه های پايه تلفن همراه، 

بی سیم شخصی و شبكه های منطقه ای مانند بلوتوث منجر به افزايش 
قرارگیری در معرض میدان های الكترومغناطیسی با فرکانس راديويی 
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می شود )1(. از اين میان، شبكه های اينترنت بی سیم و ارتباطات تلفن 
همراه به طور گسترده در جامعه ما رواج يافته اند )۲(. امواج میكروويو 
الكترومغناطیس با فرکانس ۳۰۰ مگاهرتز تا ۳۰۰ گیگاهرتز روزانه 
بطور گسترده از طريق مايكروفرها، ماهواره ها، راديو و تلويزيون، 
تلفن های همراه، دستگاه هايی با استفاده های درمانی از قبیل گرما 
درمانی در محیط اطراف ما ديده می شوند )۳(. استفاده روزافزون 
از اين وسايل توجه را به اثرات احتمالی اين امواج بر روی سالمت 
انسان جلب کرده است )۴(. فرضیات متفاوتی در رابطه با تاثیر 
امواج الكترومغناطیس بر جنبه های مختلف فیزيولوژی بدن انسان 
در تعامل با حوادث الكترومغناطیس سلولی پیشنهاد شده است 
)۵(. همچنین طی مطالعه ای مشخص گرديد که شدت باالی اين 
امواج اثرات مضری بر قسمت های مختلف بدن انسان دارند )۳(. 
ارگانیسم ها و موجودات زنده اغلب در معرض سیگنال های تابش 
راديوفرکانسی و میكروويو از منابع مختلف می باشند و بررسی تاثیر 
اين امواج بر عملكرد بیولوژيكی سلول های زنده به عنوان اثرات 

محیطی تغییراتی را در سالمت انسان ها نشان داده است )۶، ۷(.
تلفن های همراه و تابش امواج راديو فرکانسی و میكروويو وای 
دارند،  جامعه  افراد  بین  در  را  استفاده  بیشترين  امروزه  که  فای 
يكی از مهمترين منابعی می باشند که تقريبا عموم جمعیت را در 
معرض اين امواج قرار می دهند )۸(. (GSM) سیستم جهانی ارتباطات 
آنتن های گیرنده- فرستنده تلفن همراه است که با قدرت توان 
1-۲ وات و دارای بازه فرکانسی 9۰۰-1۸۰۰ مگاهرتز می باشند 
)9(. (SAR: Specific absorption rate) نرخ جذب اختصاصی مقدار 
انرژی امواج راديويی است که به معنای میزان انرژی جذب شده 
يا انرژی گرمايی تولید شده در هر کیلوگرم بافت بدن می باشد و 
بعنوان يك استاندارد در آزمايشات و اندازه گیری ها اهمیت دارد 
)1۰(. اثرات بیولوژيكی فرکانس های حوزه ی الكترومغناطیس بر 
عملكرد غدد مختلف در سیستم درون ريز از قبیل: غده پینه آل 
)11(، غده هیپوفیز )1۲، 1۳(، آدرنال )1۳(، هیپوتاالموس )1۲(، 
غده تیروئید )1۴(، پانكراس )1۵، 1۶(، بیضه )1۷، 1۸( و تخمدان 
)1۲( به طور گسترده بررسی شده است. همچنین اثرات تخريبی 
تابش اين اشعه بر روی مغز )19(، کلیه )۲۰( و کبد )۲1( نیز گزارش 
شد. اثرات بیولوژيكی مواجهه کوتاه مدت با اشعه راديوفرکانسی 
مگاهرتز(،   1۸۰۰/9۰۰( همراه  تلفن  ارتباطات  در  استفاده  مورد 

بافت  نواحی پورت  تا شديد در  التهابی خفیف  تغییرات  باعث 
کبد می شود )1۴، ۲۲-۲۴(. مطالعات ديگر نشان دادند که، قرار 
گرفتن در معرض امواج الكترومغناطیسی راديوفرکانسی با ايجاد 
استرس اکسیداتیو و افزايش راديكال های آزاد بر روی پارامتر های 
متابولیك و فعالیت آنزيم های کبدی تاثیر می گذارند )۲۵، ۲۶(. 
مالتونین يك indoleamine ،lipophilic tryptophan  و نروهورمون 
است. اين هورمون در انسان در غده پینه آل در طول شب سنتز و 
آزاد می شود. ساخت و ترشح آن توسط تابش امواج الكترومغناطیسی 
در محدوده فرکانس نور مرئی مهار می شود )۲۷(. مالتونین به 
عنوان يك آنتی اکسیدان و محرک سیستم ايمنی نیز عمل کرده، و 
میزان mRNA برای برخی از پروتئین های خاص را تنظیم می کند. 
بنابراين در پیشگیری از سرطان ها، بیماری های عصبی و عوارض 
آنتی  بعلت خاصیت  موثر است )۲۸(. مالتونین  ديابت  بیماری 
اکسیدانی قادر است از DNA هسته و میتوکندری، لیپید های غشاء 
و پروتئین های سیتوسولیك در برابر آسیب اکسیداتیو محافظت 
کند )۲9(. اثر محافظتی مالتونین با کاهش استرس اکسیداتیو در 
برابر آسیب مغزی )۲9( و بیضه )۳۰( ناشی از اشعه میكروويو 
به اثبات رسید. باتوجه به مطالب فوق اين فرضیه مطرح است 
که، مالتونین بعلت دارا بودن خاصیت آنتی اکسیدانی می تواند 
امواج  تشعشعات  از  ناشی  کبدی  بر روی سمیت  محافظتی  اثر 
تلفن همراه بر روی بافت کبد داشته باشد. هدف از اين مطالعه، 
بررسی اثر محافظتی مالتونین بر هپاتوتوکسیسیتی القا شده ناشی 
از امواج الكترومغناطیسی راديوفرکانسی با ارزيابی هیستوشیمی 
(MDA, GSH)، بیوشیمی (ALT, AST, ALP) و هیستولوژيكی می باشد.

مواد و روش ها
حيوانات مورد آزمايش و گروه های تحقيق

در اين مطالعه از ۳۲ سر موش نر بالغ با وزن g ۳۰- ۲۵ از آزمايشگاه 
مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشكی مازندران استفاده شد. يك 
هفته قبل از شروع تحقیق جهت خو گرفتن با محیط، حیوان به 
آزمايشگاه منتقل شده و در قفس با شرايط تهويه مناسب و در 
دمای کنترل شده ی اتاق در C° ۲۵-۲۲ و در شرائط نوری کنترل 
شده )تاريكی/روشنايی h 1۲:1۲( نگهداری شدند. در طول دوره ی 
آزمايش موش ها دسترسی آزاد به آب و غذا داشتند. پس از دو 
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به چهار  با محیط، موش ها به صورت رندوم  هفته خوگرفتگی 
گروه تقسیم شدند:

گروه I: نرمال سالین (C): موش ها هم حجم گروه های ديگر نرمال 
سالین از راه تزريق داخل صفاقی دريافت کردند.

گروه II: مالتونین (M): موش ها مالتونین با دوز mg/kg 1۰ روزانه 
به مدت ۳۰ روز به صورت داخل صفاقی دريافت کردند )۳1(.

گروه III: (R): موش ها در معرض تابش امواج راديوفرکانسی )9۰۰ 
مگا هرتز، 1۰۰ تا ۳۰۰ میكرو تسال، ۵۴ تا 1۶۰ ولت بر متر( به مدت 

۴ ساعت پیوسته برای ۳۰ روز متوالی قرار گرفتند )۲۶(.
گروه IV: (R+M): موش ها يك ساعت قبل از اينكه در معرض امواج 
راديوفرکانسی قرار گیرند مالتونین با دوز mg/kg 1۰ دريافت کردند 

.)۲۷(

سيستم تابش تلفن همراه
حیوانات بصورت مستمر به مدت ۳۰ روز )۴ساعت در طول روز( در 
معرض امواج قرار گرفتند. سیستم تابش شامل يك قفس پالستیكی 
)محفظه حیوانات به ابعاد cm ۴۰×۴۰×۳۰( و يك دستگاه تلفن همراه 
نوکیا X )دارای SAR معادل 1/۳ وات بر کیلوگرم برای ناحیه سر و 
SAR معادل 1/۴۳وات بر کیلوگرم برای کل بدن( بود. يك سیگنال 

موج پیوسته MHZ 9۰۰ در حدود امواج الكترومغناطیس )انتقال 
فرکانس حامل باند GSM( از سیستم تابش ساطع می شد. سیستم 
تابش براساس مطالعات قبلی بوده است. )1( تلفن همراه در تمام 
آزمايشات بر روی قفس قرار داده شد، بنابراين موش ها در طول 
مدت تابش قادر به حرکت آزادانه در قفس هايشان بودند. در طول 
مواجهه، تلفن همراه در حالت مكالمه بوده و يك صدای ضبط 
شده با متن مشابه برای حیوانات پخش شد. گوشی قبل از شروع 
کار کامال شارژ شده بود. الزم به ذکر است گروه کنترل در طول 
 دوره در مجاورت تلفن همراه فاقد مكالمه )در حالت پرواز( قرار 

گرفت.

جمع آوری نمونه
در پايان دوره ی درمان )روز ۳1(، موش ها با کتامین )mg/kg ۵۵( و 
زايالزين )mg/kg ۵( بیهوش شدند. خون از قلب جمع آوری شد. 
نمونه خون جمع آوری شده در لوله های حاوی محلول هپارين به 

عنوان ضد انعقاد منتقل و سپس با دور ۳۰۰۰ به مدت 1۰ دقیقه 
سانتريفوژ گرديد. سپس موش ها از طريق جابجايی مهره ی گردنی 
کشته و کبد از شكم خارج گرديد. بخشی از کبد جهت ارزيابی 
هیستولوژيكی در فرمالین 1۰% فیكس و بخشی از اين بافت پس از 
شستشو و خشك کردن با کاغذ صافی جهت ارزيابی بیوشیمیايی 

در فريزر ۷۰ - فريز گرديد.

ارزيابی بيومارکرهای استرس اکسيداتيو
برای ارزيابی استرس اکسیداتیو دو مارکر MDA و GSH در بافت 
اندازه گیری شد. غلظت پراکسیداسیون لیپیدی کبد با استفاده از 
تیوباربیتوريك اسید (TBA) با روش اسپكتروفتومتری اندازه گیری 
شد. برای شروع، ۰/۲۵ میلی لیتر اسید فسفريك ) ۰/۰۵ موالر( به ۰/۲ 
میلی لیتر نمونه مخلوط شد و سپس ۰/۳ میلی لیتر تیبوآرباريتوريك 
اسید (TBA) ۰/۲ % اضافه شدند. نمونه ها در يك حمام آب جوش به 
مدت ۳۰ دقیقه قرار گرفتند. سپس بالفاصله لوله های نمونه به حمام 
يخ منتقل شدند و سپس به هر نمونه ۰/۴ میلی لیتر n - بوتانول اضافه 
شد. پس از آن 1۰ دقیقه سانتريفیوژ شدند )۳۵۰۰ دور در دقیقه به 
مدت 1۰ دقیقه( و MDA بر اساس واکنش با اسید تیوباربیتوريك 
اندازه گیری شدند. MDA ايجاد شده در هر نمونه در مايع رويی 
 reader ELISAسوپرناتانت( درطول موج ۴9۰ نانومتر با استفاده از(
)Rainbow Thermo ،Tecan، اتريش( محاسبه شد. محتوای MDA به 
صورت پروتئین nmol/mg بیان شد. تترامتوکس پروپان (TEP) در 

اين آزمايش به عنوان استاندارد مورد استفاده قرار گرفت )۳۲(.
برای اندازه گیری گلوتاتیون (GSH)، محتوای گلوتاتیون در نمونه ها 
با استفاده از اسپكتروفتومتر (UV-1601 PC, Shimadzu, Japan) و با 
۵، ’5 دی تیوبیس-۲-نیتروبنزوئیك اسید (DTNB) به عنوان شاخص 

در ۴1۲ نانومتر و به صورت μM )۲۰( بیان شد )۳۲(.

ارزيابی بيوشيميايی سرمی
میزان فعالیت آنزيم های AST ،ALT و ALP به عنوان مارکرهای آنزيمی 
سرمی تشخیص آسیب کبدی به ترتیب به وسیله کیت )شرکت 
 LDH FSDGKG 2201) پارس آزمون-1۰۵۰۰1۶( و کیت تشخیصی
(Cat. No. 3000 BT) , )تشخیصی کمی در سرم با روش فتومتريك 

طبق شرکت سازنده انجام گرديد.
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ارزيابی هيستوپاتولوژی کبد
جهت ارزيابی هیستولوژيكی، ۲۴ ساعت ساعت پس از فیكس 
شدن نمونه ها، آماده سازی و قالب گیری بافت انجام شد. برش های 
۵ میكرونی تهیه شده از قالب پارافینی با هماتوکسیلین و ائوزين 
رنگ شدند. سپس ساختار بافتی کبد با میكروسكوپ نوری به 
صورت blind توسط هیستولوژيست ارزيابی شد. برای ارزيابی 
الكترومغناطیسی  ازامواج  ناشی  کبدی  آسیب  هیستوپاتولوژيكی 
ساختار سینوزوئید ها، هپاتوسیت و تعداد سلول های کوپفر نمونه ها 

مورد ارزيابی قرار گرفت.

آناليز آماری
شد.  انجام  آمريكا(  نسخه19(  با   SPSS افزار  نرم  با  داده  آنالیز 
 Tukey و one-way ANOVA داده های با توزيع نرمال با تست های
انجام شد.اختالف بین گروهها با P<0/05 به عنوان حد معنادار 

تعريف گرديد.

نتايج
اثرات مالتونين بر استرس اکسيداتيو در آسيب بافت کبدی 
استرس  پارامتر های  میزان  الکترومغناطيسی:  ازامواج  از  ناشی 

اکسیداتیو در شكل 1 نشان داده شد. امواج الكترومغناطیس استرس 
اکسیداتیو را در بافت کبد موش ها القاء کرد. میزان MDA به عنوان 
پراکسیداسیون، در گروهی که در معرض  لیپید  نهايی  محصول 
امواج الكترومغناطیس بودند در مقايسه با گروه کنترل و مالتونین 
افزايش معنی داری داشت GSH .(P<0/05)، به عنوان آنتی اکسیدان 
اندوژنوس، در گروه تحت تابش با امواج الكترومغناطیس کاهش 
 .(P<0/05) معنی داری در مقايسه با دو گروه کنترل و مالتونین داشت
درمان با مالتونین يك ساعت قبل از تابش با امواج الكترومغناطیس 
توانست بطور معنی داری میزان MDA را کاهش و میزان GSH را 

.(P<0/05) افزايش دهد
اثر مالتونين بر مارکر های آنزيمی در آسيب کبدی ناشی از 
تابش با امواج الکترومغناطيس: فعالیت مارکرهای آنزيمی آسیب 
امواج  داده شد.  نشان  (ALT, AST, ALP) در شكل ۲  کبدی سرم 
الكترومغناطیس میزان ALT, AST, ALP را در مقايسه با گروه کنترل و 
مالتونین افزايش داد (P<0/05). اين افزايش بطور موثر و معنی داری 

.(P<0/05) با دريافت مالتونین کاهش يافت
اثر مالتونين بر تغييرات هيستوپاتولوژيکی بافت کبد ناشی از 
امواج الکترومغناطيس: شكل ۳ فتومیكروگرافی از ساختار بافتی 
کبد را در تمام گروه ها نشان می دهد. يافته های هیستومورفولوژيك 

شکل 1- اثر مالتونين بر ميزان مالون دی آلدئيد و گلوتاتيون در آسيب کبدی ناشی از تابش با امواج الکترومغناطيس در موش. تمام ارزش ها به صورت 
ميانگين ± انحراف معيار بيان شدند. a معنی دار بودن در برابر گروه کنترل، b معنی دار بودن در برابر گروه مالتونين و c معنی دار بودن در برابر گروه تابش امواج 

***; P<0/001, **; P<0/01, *; P<0/05 .الکترومغناطيس می باشد
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شکل 3- فتوميکروگراف ها از بافت کبد در گروه ها. )A and B ساختار بافتی نرمال بترتيب در گروه کنترل و مالتونين، C( گروهی که در معرض امواج 
الکترومغناطيس بودند پروليفريشن سلول های کوپفر و اتساع سينوزوئيد ديده می شود. )D گروهی که امواج الکترومغناطيس و مالتونين دريافت کردند تا حد 

زيادی ساختار بافتی کبد حفظ شد. رنگ آميزی H&E با بزرگنمايی 40×.

شکل 2- اثر مالتونين بر ميزان ALT, AST, ALP در آسيب کبدی ناشی از امواج الکترومغناطيس در موش. تمام ارزش ها به صورت ميانگين ± انحراف معيار 
بيان شدند. a معنی دار بودن در برابر گروه کنترل، b معنی دار بودن در برابر گروه مالتونين و c معنی دار بودن در برابر گروه امواج الکترومغناطيس می باشد.، 

***; P<0/001, **; P<0/01, *; P<0/05
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کبد با ساختار نرمال )سینوزوئید ها، هپاتوسیت ها و سلول های کوپفر( 
در گروه کنترل ديده شد. در گروهی که با مالتونین تیمار شدند 
موفولوژی کبد مشابه گروه کنترل بود. موش هايی که در معرض 
امواج الكترومغناطیس بودند، آسیب کبدی را بیشتر بصورت اتساع 

سینوزوئیدهای کبدی، پرولیفريشن سلول های کوپفر نشان دادند. 
حیوانات در گروهی که مالتونین به همراه امواج الكترومغناطیس 
دريافت کردند، در ساختار بافتی کبد تعداد سلول های کوپفر و 

اتساع سینوزوئید ها کاهش يافت.
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