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فارس  جیگونه خل ییایدر اریبدن خ وارهیعصاره د یاثر حفاظت یبررس

(Holothuria arenicola )یسیالکترومغناط دانیم یالقای بیاز آس یریشگیدر پ 

(Hz 50) نژاد  یشگاهیموش کوچک آزما یجنس یبر اسپرم و هورمون هاBalb/C 
 

 3ینیام، الهه 1باالنژاد ظفر دهی، سع*2، جواد بهارآرا1یواسع نینازن

 یکاربرد یولوژیب قاتیمرکز تحق ،یشناس ستیگروه ز2 ران؛یواحد مشهد، مشهد، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یشناس ستیگروه زدانشجو، 1

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم ،یجانور نیتکو یشناس ستیگروه ز3 ران؛یواحد مشهد، مشهد، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یجانور نیتکو

 21/10/94 :پذیرشتاریخ          16/4/94 :تاریخ دریافت

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه:
در  یمهم ارینقش بس یکیالکتر یرویاستفاده از ن

 لیکه اغلب وسا یدارد، به گونه ا یرشد جوامع امروز

چه در منازل، چه در صنعت و چه در اجتماع با  یامروز

 دانیم دیا تولکنند که ب یبرق کار م ای یکیالکتر یروین

که  هایی تیجمع نیبنابرا ؛همراه است فیضع یسیمغناط

 یم یزندگ شرفتیحال پ در ای شرفتهیپ یدر کشورها

 یسیالکترومغناط یها دانیهمواره در معرض م ،کنند

 .(1،2دارند )قرار 

 چکیده:
 های دانيم های بياز آس یريدر جلوگ یعطبيمواد  یبرخ ،مطالعات نشان داده است زمينه و هدف:

 بيفارس در برابر آس جيخل ییادری اريعصاره بدن خ یموثر هستند، در پژوهش حاضر اثر حفاظت یسيالکترومغناط
 شده است. یسبرر Balb/Cاسپرم موش  یهرتز، بر پارامترها 50با فرکانس  یسيالکترومغناط دانيم

)حالت  یشگاهیآزما گروه شاهد، شاهد 7سر موش در  56 یشگاهیآزما یپژوهش تجرب نیدر ا :یبررس روش
 با  ماري)ت 5،4،3،2 یتجرب یها ( و گروهدانيبا م ماري)ت 1 تجربی (، گروهیسيالکترومغناط دانيخاموش م

در معرض  ساعت 4 روزانه روز، 10 ها گروه هيشدند. کل بندی مي( تقسدانيو م ییایدر اريعصاره خ های غلظت
 دریایی عصاره بدن خيار ماريتحت ت دان،يبا م ماريساعت قبل ت 5،6تا  2 یتجرب های قرار گرفتند. گروه دانيم
 ،یمورفولوژ نيو همچن LHترون، سپس سطح تستوس ؛( قرار گرفتندلوگرميگرم در ک یلمي 200 ،100 ،50 ،25)

، آزمون SPSS افزار با استفاده از نرم یآمار های داده ليشد. تحل یرگي اندازه ها اسپرم اتيو ح یرپذی تحرک
 انجام شد. P<05/0در سطح  یطرفه و تست توک کی های داده زيآنال

در  یاما باعث ناهنجار؛ (P>05/0) شتندا دار یمعن رييتغ LHبر سطح  یسيالکترومغناط دانيبا م ماريت ها: افتهی
( 25/0±04/0) تستوسترون مقدار ،%(57±16/0) اسپرم اتحي ،%(12) تحرک در کاهش ،%(22±008/0سر اسپرم )

نشان داد که  یو هورمون یاسپرم یپارامترها یبررس .دگردی شاهد گروه به نسبت%( 38) ها وزن موش شافزای و
 4 یسر اسپرم در گروه تجرب یناهنجار زاني، م1 یبا گروه تجرب سهیقادر م ییایدر اريعصاره خ ريثأتحت ت

 بقاء اسپرم نيو همچن افتی شافزای%( 64±008/0) 5 تجربی گروه در اسپرم تحرک و کاهش%( 012/0±6)
 نشان داد. شیفزاا 4 تجربی گروه در( 12/1±26/0) تستوسترون مقدار و%( 01/0±77)
با  یسيالکترومغناط دانيدر مقابل اثرات مخرب م ییادری ارياست که عصاره خ آن انگريب ها افتهی :یريگ جهينت

 دارد. یاسپرم اثر حفاظت یو مورفولوژ اتيتحرک، ح رينظ ییفرکانس کم بر پارامترها
 
 .اسپرم، موش ،یسيمغناط دانيم ،ییایدر اريخ های کليدی: اژهو
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ساطع کننده  لیاز وسا یانبوه ریهای اخ سال در

نس ها از فرکا یعیوس فیکه دارای ط یسیامواج مغناط

 ونیزیو تلو ویراد ،یخانگ یکیالکتر لیهستند مانند وسا

امواج افزوده شده  نیا یعطبی منابع به همراه های و تلفن

 های دانیم نای ،اند مطالعات نشان داده. است

مورفولوژی و شکل  ،یبر رشد سلول یسیالکترومغناط

و مرگ  یسلول زیتما ،زایی سرطان تقابلی ها، سلول

لذا  ؛(3گذار هستند )ریثأت ،یشده سلول زیری برنامه

که بتواند موجب کاهش  یباتیترک ییکشف و شناسا

به  راًیاخ ،های الکترومغناطیسی شوند میدان انباریاثرات ز

 .(4) ستقرار گرفته ا نیطور فراوان مورد توجه محقق

 یا هیثانو یها تیمتابول یعیطب یها فرآورده

 دیتول یکروبیمو  ییایدر ،یهستند که از منابع خشک

با  ییو دارو کیولوژیدارا بودن اثرات ب لیشده و به دل

کم همواره مورد توجه پژوهشگران قرار  یاثرات جانب

از  ینشان داده اند که برخ ری(. مطالعات اخ5داشته اند )

به ویژه از گیاهان مشتق  یعیطب منابعکه از  یمواد مغذ

 ،یمثل دیتول یها یاز ناهنجار یریشده اند، در جلوگ

مثل القا  دیمرتبط با دستگاه تول یها یماریو ب ینابارور

(. 4موثر هستند ) یسیشده توسط امواج الکترومغناط

از موجودات  یعیتنوع وس یدارا ییایدر ستمیاکوس

فعال  باتیرکاز ت یعیاست که محدوده وس ییایدر

 نیکنند، در ا یم دیرا تول ادیز یبا تنوع ساختار یستیز

از شاخه  ییایاز موجودات در یکی دریایی خیار انیم

پوست چرم  یکه دارا است ارسانانیخارپوستان و رده خ

از آن به عنوان یک راه  ایو بدن ژالتینی بوده و در آس

 فشارحل سنتی برای درمان برخی از بیماری ها از جمله 

اگزما،  ،یکاهش و سوختگ سم،یخون، آسم، رومات

 (.6،7) شود می استفاده یجنس یسرطان و ناتوان

 ییدارا بودن خواص دارو لیبه دل ییایدر اریخ

 ضد انعقاد،  ،یروسیضد و ،یاز جمله ضد تومور

 ضد سرطان، ضد فشار خون باال،  ،ییضد رگ زا

 یانعقاد ضد ،یدانیاکس یآنت ،یکروبیضد التهاب، ضد م

 ایدر جنوب شرق آس یعیو بهبود زخم در سطح وس

 از  العه(. چند مط8،9) درگی یمورد استفاده قرار م

 دیدستگاه تول یرو یسیالکترومغناط دانیم های بیآس

راستا پژوهشگران اثر  نیگزارش شده که در ا یمثل

مخرب میدان های الکترومغناطیسی و اثر حفاظتی عنصر 

روی را بر تعداد و حرکت اسپرم ها بررسی کرده و 

گزارش کردند که میدان الکترومغناطیسی در روند 

بوده و عنصر روی می تواند در  سانر بیماتوژنز آساسپر

(. مطالعات 10آسیب ها موثر باشد ) نیاز ا یریشگیپ

 به الکترومغناطیسی های نشان داده اند که میدان یقبل

 در تغییر موجب تواند می زا استرس فاکتور یک عنوان

 عملکرد و ساختار و شده ایمنی و هورمونی سطوح

نر را تحت  مثل تولید دستگاه جمله از بدن های دستگاه

 (.11ثیر قرار دهند )أت

دودمان  یها نشان داده است که سلول مطالعات

 ریو سا ییوینسبت به پرتوها، امواج راد کیاسپرماتوژن

 ؛(10حساس هستند ) اریبس یسیالکترومغناط یها فیط

که بتواند در  یباتیترک یبر رو یو بررس قیتحق نیبنابرا

بر  یسیمغناط دانیقا شده توسط مال یها بیمقابل آس

نر نقش  یمثل دیتول تگاهدس یایزا یها سلول یرو

از  یاریکننده داشته باشد، مورد توجه بس یریشگیپ

 یآنت تیبا توجه به خاص پژوهشگران قرار دارد.

فعال  باتیترک یو خواص درمان ییایدر اریخ یداناکسی

 ییایدر اریکه تا به حال اثر عصاره خ ییجا آن، از آن

بر  یسیالکترومغناط دانیالقاء شده توسط م بیبر آس

؛ قرار نگرفته است ینر مورد بررس یتناسل ستمیس یرو

 ییایدر اریعصاره خ یلذا در پژوهش حاضر اثر حفاظت

 یبر رو دانیالقاء شده توسط م بیفارس بر آس جیخل

مرتبط در موش کوچک  هایاسپرم و پارامتر

 .شده است یبررس یشگاهیآزما

 

 :یبررس روش
گونه ( Holothuria arenicola) دریایی خیار

 شگاهیو به آزما آوری از سواحل قشم جمعفارس  جیخل

واحد مشهد  یدانشگاه آزاد اسالم یمرکز قاتیتحق

 کیمورفومتر های انتقال داده شد و بر اساس روش

 دریایی برای تهیه عصاره خیار .صورت گرفت ییشناسا
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بدن  وارهید ه،یرا تخل ییادری اریخ یداخل اتمحتوی ابتدا

سپس هر گرم پودر ؛ میکرد هیرا خشک نموده و پودر ته

متانول مطلق  تریل یلیم 10 با ییایدر اریبدن خ وارهید

(Merck, Germany) به  یکیمخلوط نموده و در تار

( Heidolph, Germany) کریش یساعت بر رو 72مدت 

 11صافی واتمن . در ادامه عصاره را با کاغذ میقرار داد

سپس عصاره را درون آون  ؛میکرد وژیوفیفیلتر و سانتر

(Memmert, USAقرار داد )تا خشک شود و تا زمان  می

 ی( جهت نگهدارPars. Iran) -80 زریاستفاده به فر

 (.6،12) میمنتقل کرد

 ،یشگاهیآزما یتجرب شیآزما نیانجام ا یبرا

نر نژاد  یشگاهیسر موش کوچک آزما 56تعداد 

Balb/c گرم  24-28 یماهه با محدوده وزن 2 های موش

و تا شروع  یداریمشهد خر یراز یاز موسسه سرم ساز

هفته در  2به مدت  طیبه منظور تطابق با شرا شیآزما

تا  %65 رطوبت ،21±2در درجه حرارت  وانات،یاتاق ح

 ساعت  12ساعت نور و  12) یعیطب یبا دوره نور 70%

بار  2که هر هفته  ای هژیو ی( در قفس هایکیتار

شدند و آب  یشدند، نگهدار یم یضد عفونشستشو و 

 .شد داده قرار ها آن اریو غذا در اخت

مورد نظر از مدار  سیالکترومغناط دانیم دیتول یبرا

گاوس  200با شدت  سیالکترومغناط دانیمولد م ژهیو

استفاده شد )طراحی و ساخته شده در آزمایشگاه تحقیقاتی 

اسی تکوینی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد توسط زیست شن

 رئوستا، خازن و آمپر 3 ن،یبهارآرا، اشرف( که شامل بوب

شد که  لیتشک یمس میاز س یمناسب ریاز مقاد نیبمتر بود. بو

با توجه به محاسبه شدت  PVCلوله از جنس  کیحول 

 دهیچیپ B=µnIاز رابطه  ازیمورد ن یسیالکترومغناط دانیم

بر حسب تسال،  یسیمغناط دانیشدت م =Bشده بود )

µ=10xπ4 ،n=  ،تعداد دور در واحد طولI=  شدت

و  انیمقدار جر رییتغ جادیا یرئوستا برا نیهمچن؛ (انیجر

دستگاه  یاز خود القائ یریجلوگ یباال برا تیخازن با ظرف

تصویر ( استفاده شد )کروفارادیم 30 تیخازن با ظرف 7)

 (.13( )1شماره 

 

 

 سنج ولت :D، خازن :C، رئوستا: Bن، بوبي :A الکترومغناطيس، ميدان مولد سيستم :1شماره  تصویر



 نازنین واسعی و همکاران                                                     یالقای بیاز آس یریشگیدر پ ییایدر اریعصاره خ یر حفاظتاث

84 

ماهه به طور  5/2-3 یها پژوهش، موش نیا در

 شدند: میتقس ییتا 8گروه  7به  یتصادف

ها در شرایط طبیعی  شاهد که در آن موش گروه

در درون اتاق پرورش حیوانات نگهداری شدند، گروه 

 روز و هر روز به مدت  10به مدت  یشگاهیشاهد آزما

قرار  دانیساعت در درون دستگاه خاموش و بدون م 4

روز و هر روز به  10 یکه ط یتجرب های گرفتند و گروه

با فرکانس  سیرومغناطالکت دانیساعت در معرض م 4مدت 

ساعت  2،3،4،5،6 یتجرب های هرتز قرار گرفتند، گروه 50

 یدریایی با دوزها صاره خیارع بیبه ترت دانیقبل از م

 ؛کردند افتیدر لوگرمیگرم بر ک یلیم 200و  25،50،100

 هرتز و 50با فرکانس  یسیمغناط دانیسپس در معرض م

 (.14گاوس قرار گرفتند ) 200شدت 

گیری  وزنابتدا موش ها  اتیتجرباز پایان  پس

( Merck, Germany) اتر با را ها پس موشس ،شدند

، (15،16) انجام شد یریگ خون وانیحو از قلب  بیهوش

( خون در دور Sigma, USA) وژیفیسپس توسط سانتر

را جدا نموده و جهت  ییسرم رو قهیدق 15، 3000

 شگاهیآزما به LHسطح هورمون تستوسترون و  یابیارز

 اتیتحرک، ح ی. جهت بررسافتیانتقال  یطب صیتشخ

 را  میدیدیاپ یاسپرم ها، بخش دم یو مورفولوژ

کشت  طیو در مح میصورت قطعات کوچک تقس به

. گرفته شد( قرار رانیا ست،یز دهی)ا DMEM یسلول

 کی(، Sperm motility) ها سنجش تحرک اسپرم یبرا

تعداد  خته،یالم ر یورا ر یاسپرم ونیقطره از سوسپانس

متحرک را توسط  ریمتحرک و غ یاسپرم ها

 شمرده شد( Olympus, Japan) ینور کروسکوپیم

 شروندهینوع حرکت پ 3آزمون  نیدر ا که

(Progressive motilityکه اسپرم ب ) طور فعال به ه

 ریکند، غ یحرکت م رهیدا کیدر  ای یصورت خط

( که اسپرم به Non-progressive motility) شروندهیپ

دهد و بدون حرکت  یدم را تکان م ایسر  یسخت

(Immotileکه ه )ینم دهیدر اسپرم د ینوع حرکت چی 

 را ها اسپرم اتیسپس ح ،گرفتقرار  یمورد بررس ،شود

 نی. امیقرار داد یابیمورد ارز نیائوز یزآمی رنگ توسط

به درون  نیرنگ ائوز یرینفوذپذ زانیم هیآزمون بر پا

م نفوذ رنگ به درون و عد دهید بیآس یلغشاء سلو

 ایروش وجود اسپرم با سر قرمز  نی، در اغشا سالم است

 ای دیعنوان اسپرم مرده و اسپرم با سر سف به رهیت یصورت

 یکم رنگ به عنوان اسپرم زنده در نظر گرفته م یصورت

را  نیمحلول ائوز تریکرولیم 5روش  نیانجام ا یشود. برا

اسپرم مخلوط نموده، بر  یحاو محلول تریکرولیم 5با 

. پس از صورت گرفت یالم گذاشته و المل گذار یرو

 کروسکوپیم ریپرم ها را در زبقاء اس زانیم هیثان 30

 یجهت بررس نیهمچن؛ گردید یبررس ینور

 طیاز مح کوال،یاسپرم ها توسط روش پاپان یمورفولوژ

 ،شد هیته ریبرداشته و اسم تریکرولیم 10اسپرم ها  یحاو

ساعت در  4خشک شدن، الم را به مدت  یسپس برا

انجام  کوالیپاپان یزیمعرض هوا قرار داده و رنگ آم

 یبه بررس ینور کروسکوپیدر آخر توسط م ،فتپذیر

 نی(. جهت انجام ا17) پرداخته شداسپرم  یها یناهنجار

در تمام  واناتیپروتوکل اخالق کار با ح یپژوهش تجرب

 د.یگرد تیمراحل کار رعا

نرمال بودن آن ها  یپس از بررس یکم های داده

 انسیوار زی، به کمک آنالSPSSبا استفاده از نرم افزار 

و  هیتجز P<05/0در سطح  یطرفه و تست توک کی

 نیانگمی ± اریبر اساس انحراف مع نیانگیشد و م لیتحل

 .محاسبه شد

 

 :ها افتهی
شاهد و شاهد  یگروه ها نیب یآمار زیآنال

اسپرم  یشده بر رو یبررس یدر پارامترها یشگاهیآزما

  اتیح زانیها، تحرک اسپرم، م از جمله وزن موش

اختالف  LHتستوسترون و  یها رموناسپرم ها و هو

 .(P>05/0دار نشان نداد ) یمعن

  همه های موش ات،یاز انجام تجرب پس

  ،یشگاهیآزمون )شاهد، شاهد آزما های گروه

( 5 یو تجرب 4 ی، تجرب3 ی، تجرب2 ی، تجرب1 تجربی

وزن  نیانگیم سهیشدند. مقا نیقبل از کشته شدن توز

( g53/0±39) 1 ربیتج گروه در که داد نشان ها موش
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 داری یمعن شیافزا( g76/0±35نسبت به گروه شاهد )

و  دانیکاربرد توام م ی(. از طرفP<01/0شد ) مشاهده

موجب شد که  ییایدر اریمختلف عصاره خ یغلظت ها

و  افتهیکاهش  دانیوزن القا شده توسط م شیافزا

ر با گروه شاهد نداشته باشد )نمودا یدار یاختالف معن

 .(1شماره 

 

 
 2 )تحت امواج(، تجربی 1 ها در گروه شاهد و گروه های تيماری تجربی موش وزن تغيير نمودار :1 شماره نمودار

 اريخ 100 دوز با ماريت) 4 یی(، تجربیایدر اريخ 50 دوز با ماريت) 3 دریایی(، تجربی خيار 25)تيمار با دوز 

 یی(ایدر اريخ 200 دوز با ماريت) 5 یی( و تجربیایدر

*:* 01/0P˂. 
 

حالت حرکت  3اسپرم ها با توجه به  تحرک

شد،  یبدون حرکت بررس شرونده،یپ ریغ شرونده،یپ

( شروندهی)حرکت پ PR نشان داد که یآمار زیآنال جینتا

 %(12±029/0) 1 یدار در گروه تجرب یکاهش معن

(001/0>Pو افزا )یتجرب یدار در گروه ها یمعن شی 

 %(64±008/0) 5 و%( 016/0±61) 3 ،%(029/0±65) 2

(001/0P<، 01/0P<  001/0و>P نسبت به گروه شاهد )

 NP است که یحال در نای داشت،%( 016/0±55)

دار در  یمعن شیافزا ی( داراشروندهیپ ری)حرکت غ

( نسبت به P<001/0%( )18±021/0) 1 یگروه تجرب

 یتجرب های گروه در و بوده%( 12±008/0شاهد )

 اما اختالف  ؛نبوده ردا یه معنک افتهیکاهش  گرید

 5 و%( 21±012/0) 3 یدر گروه تجرب یدار یمعن

(008/0±27)% (001/0>P،نشان داد )  درIM  بدون(

 1 یدر گروه تجرب یدار یمعن شیحرکت( افزا

 یگروه ها ریدر سا یدار معنی کاهش و %(049/0±70)

 شد مشاهده%( 33±024/0نسبت به شاهد ) یتجرب

(001/0>P2شماره  دار( )نمو). 
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 ،(امواج تحت) 1 یتجرب یماريت یها گروه و شاهد گروه در اسپرم تحرک های شاخص بررسی :2شماره  نمودار

 اريخ 100 دوز با ماريت) 4 یتجرب ،(ییایدر اريخ 50 دوز با ماريت) 3 یتجرب ،(ییایدر اريخ 25 دوز با ماريت) 2 یتجرب

 (ییایدر اريخ 200 دوز با ماريت) 5 یتجرب و( ییایدر
 :***001/0P˂ 01/0**: ؛P˂. 

 

 کاهش پیشرونده حرکت 1تجربی  گروه در

 بدون و پیشرونده غیر حرکت معنی دار و میزان

افزایش معنی دار مشاهده  شاهد با مقایسه در حرکت

 تجربی های برخی گروه (؛ اما در˂001/0Pشد )

 و پیشرونده غیر دیگر نسبت به گروه شاهد حرکت

 حرکت و به طور معنی دار کاهش کتحر بدون

اساس نفوذ رنگ به  بر. یافته است افزایش پیشرونده

 بیدر غشاء آس دار یمعن شیداخل غشا اسپرم افزا

نسبت به گروه شاهد مشاهده  1 یدر گروه تجرب دهید

 های گروه ریکه در سا یدر حال؛ (P<01/0شد )

مختلف  یو غلظت ها دانیکاربرد توام م یتجرب

 شیبقاء اسپرم ها را افزا زانیم ،ییایدر اریخعصاره 

دار با گروه شاهد مشاهده نشد  یعناختالف م داد و

 (.1 شماره و جدول 2تصویر شماره )

 

 
 تجربی شاهد آزمایشگاهی و گروه های شاهد، های گروه در اسپرم حيات بررسی :2 شماره تصویر

 .x400 ائوزین، درشت نمایی آمیزی رنگ
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 بررسی حيات اسپرم با رنگ آميزی ائوزین :1شماره  جدول

اتغيرهم  

 گروه ها

 غشا ناسالم غشا سالم

 25±03/0 71±09/0 شاهد

 30±02/0 67±02/0 شاهد آزمایشگاهی

 57±16/0** 43±16/0** 1 گروه تجربی

 27±03/0 73±04/0 2 گروه تجربی

 24±02/0 75±03/0 3 گروه تجربی

 20±01/0 77±01/0 4 گروه تجربی

 23±1/0 76±09/0 5 وه تجربیگر

 :**01/0P<. 
 

به منظور  کوالیپاپان یزیرنگ آم شیآزما نیا در

 دانیم ریثأاسپرم تحت ت یمورفولوژ راتییتغ یابیارز

صورت گرفت،  ییایدر اریو عصاره خ یسیالکترومغناط

و شاهد،  یتجرب یها گروه نیب یمورفولوژ یبررس

ت به گروه نسب 1 یدر گروه تجرب داری یکاهش معن

است که  یالدر ح نیا ؛(P<01/0شاهد نشان داد )

کاربرد توام  یتجرب های در گروه یعیطب یمورفولوژ

 ییایدر اریمختلف عصاره خ یبا غلظت ها دانیم

تصویر دار با گروه شاهد نشان نداد ) یاختالف معن

 (.2شماره  و جدول 3شماره 

 

 
 های تجربی گروه و شاهد آزمایشگاهی شاهد، های گروه در اسپرم مورفولوژی ررسیب :3 شماره تصویر

 .x400 پاپانیکوال، درشت نمایی آمیزی رنگ
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 پاپانيکوال یزيآم رنگ با اسپرم ی مورفولوژیبررس :2 جدول شماره

 گروه ها

 هامتغير

 طبيعیغيردرصد مورفولوژی  درصد مورفولوژی طبيعی

 4±008/0 96±008/0 شاهد

 19±029/0 81±029/0 شاهد آزمایشگاهی

 22±016/0** 78±016/0** 1 تجربی

 9±031/0 91±031/0 2 تجربی

 11±054/0 89±054/0 3 تجربی

 6±012/0 94±012/0 4 تجربی

 5±012/0 95±012/0 5 تجربی

01/0>P. 
 

هورمون تستوسترون نشان داد که  زانیم یبررس

 یدار ینسبت به شاهد کاهش معن 1 یدر گروه تجرب

(001/0>Pوجو )گروه ها  ریدر سا که یدر حال ؛د دارد

 دار مشاهده  ینسبت به گروه شاهد اختالف معن

با  دانیتوام م ماریمطلب است که ت نیا انگرینشد که ب

در سطح  یاحشف رییتغ ییایدر اریمختلف خ یعصاره ها

نکرده است.  جادیبا گروه شاهد ا سهیتستوسترون در مقا

نشان داد که مقدار  جینتا LH زانیم یدر رابطه با بررس

 یتجرب یگروه ها نیب یدار یهورمون تفاوت معن نیا

 .(3شماره  نسبت به گروه شاهد ندارد )جدول
 

 دشاهو  1 یتجرب گروه در هورمون تستوسترون :3 جدول شماره

 متغيرها

 گروه ها

 کننده  نهيهورمون لوتئ (تريل تستوسترون )نانومول/

 (تريل /یالملل ني)واحد ب

 1/1±08/0 58/1±3/0 شاهد

 1/1±14/0 06/1±12/0 شاهد آزمایشگاهی

 3/1±04/0 25/0±04/0* 1 گروه تجربی

 2/1±96/0 85/0±5/0 2 گروه تجربی

 3/1±74/0 86/0±56/0 3 گروه تجربی

 4/1±43/0 12/1±26/0 4 گروه تجربی

 1±65/0 36/1±33/0 5 گروه تجربی

 

 :بحث
که بتوانند  یعیطب باتیترک یریکارگه ب امروزه

 یها دانیاز م یناش یها بیاز آس یریشگیموجب پ

 قاتیاز اهداف مهم تحق یکیشوند،  یسیالکترومغناط

 باتیکه ترک ییاز آنجا .رود یبه شمار م یپزشک ستیز

بوده و  یدرمان ،یستیاثرات ز یدارا ییایدر یعیطب

 مواد  نیا کاربرددارد،  یرا در پ یحداقل اثرات جانب

القا شده  بیبر کاهش آس یریتواند اثر چشمگ یم

 ن ها داشته باشد.توسط پاتوژ
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 دانیمطالعه حاضر نشان داد که م جینتا

  شیهرتز باعث افزا 50با فرکانس  یسیالکترومغناط

( دانیبا م ماری)ت 1 یتجرب های در وزن موش دار یمعن

و  Panagopoulousنسبت به گروه شاهد شده است که 

 جهینت نیبه ا ،که انجام دادند یمطالعه ا یهمکاران ط

 یبر رو یسیالکترومغناط دانیم ریثأت ماالًکه احت دندیرس

ها باعث جذب مقدار  غشاء سلول یمیسد یپمپ ها

از استرس شده که در  یناش یآب و پرخور یادیز

 جیاست که همسو با نتا افتهی شیوزن بدن افزا تینها

(. به عالوه تحرک اسپرم ها 18) باشد یپژوهش حاضر م

 ردا یهش معننسبت به گروه شاهد کا 1 تجربی در گروه

نسبت به گروه شاهد  یتجرب یگروه ها ریداشت و در سا

 درصد غشا  زانیدار مشاهده نشد. م یاختالف معن

 نسبت به شاهد کاهش  1 یدر گروه تجرب زیسالم ن

شده با  ماریت یتجرب یدار نشان داد و در گروه ها یمعن

 لوگرم،یگرم در ک یلیم200و  100 ،25،50 یغلظت ها

فوق  جینشد. نتا دهیشاهد د وهدار با گر یاختالف معن

 ییایدر اریبدن خ وارهیگر آن است که عصاره دانیب

القا شده  بیتوانسته است به طور وابسته به دوز از آس

 هرتز  50با فرکانس  یسیالکترومغناط دانیتوسط م

نر(  یاندام جنس یایزا یها اسپرم ها )سلول یبر رو

 .دیممانعت نما

 یشگاهیآزما یابیمهم در ارز یهااز پارامتر یکی

 یتنوع یمن عی(. ما19اسپرم است ) یمورفولوژ ،یمن عیما

تنوع سبب شده  نای که دارد را ها اسپرم یاز مورفولوژ

  تیاسپرم از اهم یمورفولوژ یابیاست که در ارز

 زانیبرخوردار باشد. مشخص شده است که م ای ژهیو

 یورفولوژبا م داری یمعن اطارتب یو باردار یحاملگ

در  یناهنجار شیپژوهش، افزا نی(. در ا20اسپرم دارد )

نسبت به شاهد مشاهده شد  1 تجربی سر اسپرم در گروه

 اریبا عصاره خ ماریتحت ت یتجرب های گروه ریکه در سا

 زانیم یبررس. شد دهید یناهنجار نیکاهش ا ییایدر

نسبت به گروه  1 یهورمون تستوسترون در گروه تجرب

کاربرد  که یدر حال ؛نشان داد داری یهش معنشاهد کا

 در  ییایدر اریمختلف خ یبا غلظت ها دانیتوام م

کرد که  یرا خنث دانیاثر م گرید یتجرب یگروه ها

که  یمطالعه ا یو همکاران ط یخواه جهرم تیحما

در  ماًیمستق دانیکه اثرات مخرب م افتندیدر ،انجام دادند

 جهیدر نت .شود یم جادیا ینینابیب یو سلول ها ضهیبافت ب

کرده است  دایکاهش پ دانیتستوسترون در مواجهه با م

 (. در 21) پژوهش حاضر مطابقت دارد جیکه با نتا

سطح  نیب دار یاختالف معن LH زانیم یرابطه با بررس

LH یبررس نهمچنی و است نشده مشاهده ها در گروه 

 LH رییآهنگر پور و همکاران نشان داد که عدم تغ

 زیپوفیقرار نگرفتن غده ه ریثأتحت ت لیبه دل حتماالًا

با مطالعه حاضر همسو  جیبوده است که نتا دانیتوسط م

 .(22) باشد یم

 های مبنی بر اثرات میدان یاریبس گزارشات

 موجود بیولوژیکی های سیستم روی بر الکترومغناطیسی

مطالعات گزارش  یکه برخ طوری بوده، موجود زنده

تواند بر ساختار  یم یسیالکترومغناط دانینموده اند که م

 های کولیتعداد فول یشیروند افزا ،یغدد تناسل

و کاهش  ینیکرآندو ستمیس نیو همچن یتخمدان

 .(13اثرگذار باشد ) یبارور

ارائه شد،  2014که در سال  یگزارش طبق

م امواج همراه و مواجهه توا یمواجهه با امواج تلفن ها

تواند موجب  یم دیشد یهمراه و صدا یتلفن ها

نشان داده  نیهمچن؛ دار تحرک اسپرم شود یکاهش معن

تواند غلظت هورمون  یعامل م 2 نیشد که مواجهه با ا

 نهیو زم دادهتستوسترون در رت ها را کاهش  یجنس

 نیا یها افتهی(. 23) دیرا فراهم نما یاختالل در بارور

بر کاهش  یمبن پژوهش حاضر جیاپژوهشگران با نت

 ریثأتحرک اسپرم و سطح هورمون تستوسترون تحت ت

 هرتز مطابقت دارد. 50با فرکانس  دانیم

 یاثر حفاظت یرو یمطالعات 2015سال  در

Administered rolipram بیمرد آس یتناسل ستمیبر س 

با امواج صورت گرفت و نشان داده شد که  دهید

شده  جادیا راتییبه بهبود تغ منجر Rolipramدرمان با 

تعداد و تحرک اسپرم  شیبا تشعشع شده و باعث افزا

 (.24) شود یم
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 یسیالکترومغناط یها دانیاثر م یگریگزارش د در

قرار گرفته و گزارش  یموش نر مورد بررس یبر بارور

بسته به زمان در  یسیالکترومغناط یها دانیشده که م

بر ترشح  یمتفاوتتواند اثرات  یم یریمعرض قرار گ

و تستوسترون در  LHکه  یهورمون ها بگذارد، به گونه ا

مدت  شیاما با افزا ؛داشته یشیزاروند اف یدوره زمان کی

(. در مقابل 25گرفته اند ) شیرا در پ یزمان روند کاهش

 یسیالکترومغناط دانیپژوهش حاضر نشان داد که م جینتا

موش  در LH هرتز بر سطح هورمون 50با فرکانس 

 نداشت. یدار یمعن ریثأکوچک ت

ها و امواج  دانیکه م یکیولوژیب یها بیآس

محققان را بر  ،دارند یبدن در پ یبرا یسیالکترومغناط

باشند که  یباتیشناخت مواد و ترک یآن داشت که در پ

 یرا بر رو یسیالکترومغناط یها دانیم انباریبتوانند اثر ز

 یعیطب باتیها و ترک لذا فراورده ؛کند لیبافت بدن تعد

 یمناسب نهیبه عنوان گز ییایو منابع در اهانیمشتق از گ

 .(4از اثرات سوء امواج مطرح شدند ) یریشگیدر پ

 یکه در مورد اثر حفاظت یقاتیرابطه با تحق در

فر و  یصورت گرفته زاهد یعیطب یفرآورده ها

 سبز را در کاهش اختالالت  یهمکاران اثر چا

گرفتند  جهیکرده و نت یبررس یسیومغناطالکتر یها دانیم

کردن اثرات مضر مواد  یتواند در خنث یسبز م یکه چا

 یها دانیم انندم یطیمح یها ندهیآال یکیزیف ییایمیش

پژوهشگران  نیا جی(. نتا26موثر باشند ) یسیالکترومغناط

 یبر اثر حفاظت یپژوهش مبن نیحاصل از ا جیبا نتا

 القا شده توسط  یها بیبر آس ییایدر اریعصاره خ

 مطابقت دارد. یسیالکترومغناط یها دانیم

Gupta یاثر حفاظت یشیو همکاران در آزما 

 یها موش یرو را بر Alstonia scholaris یعصاره آب

قرار داده و نشان دادند  یدر معرض تشعشع مورد بررس

با دوز  یعصاره به صورت خوراک نیکه مصرف روزانه ا

و  دیپیل ونیداسیپراکس انزیمشخص به موش ها م

 جهیکاهش داده و نت یهکلسترول را به طور قابل توج

 راتییدر برابر تغ یعصاره اثر حفاظت نیگرفتند که ا

پژوهش  جی(. نتا27از تشعشع دارد ) یناش ییایوشمیب

در  یعیطب های فرآورده یاثر حفاظت دیمو زیحاضر ن

 ت.اس یسیاز اثرات مضر امواج الکترومغناط یریشگیپ

 C نیتامیو و نیدیفاموت یاثر حفاظت 2011سال  در

اسپرماتوژنز موش در معرض  یسلول بیآس یبر رو

قرار گرفت و نشان داده شد که  یامواج مورد بررس

 یسلول بیبر آس یاثر حفاظت C نیتامیو و نیدیفاموت

تواند  یاز امواج دارد و م یناش کیدودمان اسپرماتوژن

 یها افتهی(. 28دهد ) هشکاامواج را  یسلول تیاثر سم

 ییایدر ارینشان داد که عصاره خ زیپژوهش حاضر ن

با فرکانس  دانیمخرب م راتییاز تغ یریشگیموجب پ

 شود. یاسپرم م یهرتز بر رو 50

Wu ییادری اریخ یو همکاران اثر حفاظت 

Cucumaria frondosa ویداتیاسترس اکس یرا رو  

 یموش بررس SAMP8 و PC12 های القا شده بر سلول

 ییایدر اریخ یدانیاکس یآنت تیکه فعال افتندیکردند و در

ممکن است باعث مهار آپوپتوز شود که نشان دهنده اثر 

 SAMP8و  PC12 های بر سلول ییادری اریخ یحفاظت

 .(29است )

 

 :یریگ جهینت
پژوهش نشان  نیحاصل از ا یها افتهیمجموع  در

بر  یاثر حفاظت یدارا ییایدر اریداد که عصاره بدن خ

با فرکانس  یسیالکترومغناط دانیالقا شده توسط م بیآس

 ،یمورفولوژ ،هورمونی سطح ها، هرتز بر وزن موش 50

حساس  یها تحرک، بقاء و تعداد اسپرم ها به عنوان سلول

را  ییایدر اریاثرات خ نیاست که ا کیندودمان اسپرماتوژ

 یریشگیر پد شتریمناسب جهت مطالعات ب دیبه عنوان کاند

 .سازد یمطرح م یاسپرم یها بیاز آس

 

 :و قدردانی تشکر
 یولوژیب یقاتیهمکاران محترم مرکز تحق از

  یدانشگاه آزاد اسالم یجانور نیتکو یکاربرد

 با کد  یطرح پژوهش نیا یکه در اجرامشهد 

 مانهیصم ،داشتند یهمکار 11130517932005 مصوب

 .شود یم یسپاسگزار
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Background and aims: The studies has been shown that some natural compounds are effective 

in preventing injuries induced by electromagnetic fields (EMFs). The aim of this study was to 

investigate the protective effect of the Persian Gulf sea cucumber body extract against injuries 

induced by 50 Hz EMF on sperm parameters in Balb/C mice. 

Methods: In this experimental study, mice were divided randomly into 7 groups including 

control (without treatment), sham (exposed to a power off EMF) and experimental groups 1,2,3,4 

and 5. The experimental groups were exposed to EMF 4 h/day for 10 days. The experimental 

groups 2 to 5 received sea cucumber body extract (25,50,100,200 mg/kg) 6 h before radiation 

exposure. Then, the testosterone levels, LH, sperm morphology, motility and viability were 

measured. Statistical analysis was performed using SPSS software, one way ANOVA and Tukey 

post test (P<0.05). 

Results: Electromagnetic fields did not exert significant changes in LH level (P>0.05), but EMF 

induced abnormalities in sperm morphology (22±0.008), reduced sperm motility (12%), viability 

(57±0.16), testosterone level (0.25±0.04) and increased their body weight (38%) in 

electromagnetic group as compared with control. The hormonal and sperm evaluations showed 

that under exposure groups treated with sea cucumber extract had optimize reduction of sperm 

abnormalities in experimental group 4 (%6±0.012), motility elevation in experimental group 5 

(%64±0.008) and elevation of sperm viability (%77±0.01) and the testosterone levels 

(1.12±0.26) in experimental group 4 as compared with experimental group. 

Conclusion: The results demonstrated that the sea cucumber extract possess protective effect 

against harmful effects of low frequency electromagnetic field in parameters such as sperm 

motility, viability and morphology in Balb/C mice. 
 
Keywords: Sea cucumber, Electromagnetic field, Sperm, Mice. 


