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Aims Changing the activity of pituitary-testis axis, hyperglycemia leads to fertility disorders. 
Curcumin reduces blood sugar, and the electromagnetic fields differently affect the cells and 
tissues. The aim of the study was to investigate the effects of curcumin and the low-frequency 
electromagnetic fields on the activities of pituitary-gonad axis in the diabetic male rats.  
Materials & Methods In the experimental study, 49 Wistar male rats were studied.  The 
rats were randomly divided into seven groups (n=7 rats per group), including healthy 
control, diabetic control (receiving distilled water), experimental diabetic 1 (300mg/Kg 
curcumin as intraperitoneal injection), experimental diabetic 2 (curcumin + 60-minute 
50Hz and 15G electromagnetic field daily), experimental diabetic 3 (curcumin + 50Hz and 
300G electromagnetic field), experimental diabetic 4 (50Hz and 15G electromagnetic field), 
and experimental diabetic 5 (50Hz and 300G electromagnetic field) groups. One alloxan 
intraperitoneal injection was used to cause diabetes. 25-day treatment was conducted in 
all the groups. At the end of treatment period, the serum levels of testosterone, dihydro-
testosterone, estrogen, LH, and FSH hormones were measured. Data was analyzed by SPSS 
20 software using one-way ANOVA and Tukey post-hoc tests. 
Findings The serum levels of all the studied hormones significantly increased in experimental 
diabetic groups 1, 2, and 4 compared to diabetic control group, while they significantly 
decreased in experimental diabetic group 5 (p<0.05). 
Conclusion Curcumin increases the activity level of pituitary-testis axis in the diabetic male 
rats. The effects intensify by the simultaneous 15G electromagnetic field.
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  دهیچک
 در اختالل منجر بهضه یب -زیپوفیت محور هیر فعالییتغ با یسمیپرگلیه :اهداف

و اثرات متفاوت  ن در کاهش قند خونیاثرات کورکوممطالعات . شودیم یبارور
هدف  اند. بدن را نشان داده یهاها و بافتس بر سلولیالکترومغناط یهادانیم
بر  نییپا بسامد با سیالکترومغناط دانیم و نیکورکوم اثر یبررس، ن پژوهشیا

  بود. یابتینر د ییصحرا یهاموش گناد در - زیپوفیه محورت یفعال
ستار ینر نژاد و ییصحرا موش سر ٤٩ ،یپژوهش تجرب نیادر  :هاروشمواد و 

افت ی(در یابتی؛ شاهد سالم و شاهد دییتا٧گروه  ٧به  یصورت تصادف به
ر بگرم یلیم٣٠٠ یصفاق ق داخلیتزر( ١یتجرب یابتید یهامقطر) و گروه آب

قه در یدق ٦٠روزانه  رییقرارگ ن+یکورکوم( ٢یتجرب یابتید)، نیلوگرم کورکومیك
 یابتید)، گاوس١٥هرتز و شدت ٥٠س با فرکانس یدان الکترومغناطیمعرض م

 )،گاوس٣٠٠ شدت باهرتز ٥٠س یدان الکترومغناطین+ میکورکوم( ٣یتجرب
 یابتیدو  )گاوس١٥ شدت باهرتز ٥٠س یدان الکترومغناطیم( ٤یتجرب یابتید

م شدند. ی) تقسگاوس٣٠٠ شدت باهرتز ٥٠س یدان الکترومغناطیم( ٥یتجرب
شدند. تمامی  یابتیآلوکسان د یصفاق ق داخلیبار تزرکیبا  یابتید یها گروه
 یسطح سرم ان دوره،یدر پامار قرار گرفتند. یروز تحت ت ٢٥مدت  ها به گروه

ده یسنج FSH و LHاستروژن، دروتستوسترون، یهیهای تستوسترون، د هورمون
 طرفه کیانس یوارل یتحل زمونآ توسط و SPSS 20افزار  نرمکمک  به ها دادهشد. 

  شد.  لیتحل توکی یبیآزمون تعق و
 یابتید یهاهای مورد مطالعه، در گروه تمام هورمون یسطح سرم :هاافتهی

ش و در یافزا یداریطور معنبه یابتیسه با گروه شاهد دیدر مقا ۴و  ۲، ۱ یتجرب
  ).>۰۵/۰pافت. (یکاهش  یدار یطور معنبه ۵یتجرب یابتید گروه

 ییصحرا یهاضه را در موشیب -زیپوفیت محور هین، فعالیکورکوم :یریگجهینت
دان یبا م همزمانن اثرات در کاربرد یا دهد.یش میافزا یابتینر د

  شود.ید میتشد سوگا١٥س یالکترومغناط
، ضهیب، گناد -زیپوفیه محور، سیدان الکترومغناطیمن، یابت، کورکومید :هاواژهدیكل

 ییصحرا موش

  

  ۰۶/۱۱/۱۳۹۴ افت:یخ دریتار
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  مقدمه
له یوسده است که بهیچیک پیاختالل متابول ینوعتوس یابت ملید
ا اختالل در ین یانسول یاز عدم ترشح کاف یمزمن ناش یسمیپرگلیه

مختلف  یهاابت بر عملکرد قسمتی. د[1]شودیجاد مین ایعملکرد انسول
و  ی)، عروق خونینوپاتیه (رتی)، عضله، شبکیه (نفروپاتیل کلیبدن از قب

و  یعملکرد راتابت اثید .[2]گذاردیاثر م) ی(نوروپات یستم عصبیس
د یکاهش تول. د مثل نر داردیستم تولیبر س یمتنوع یساختار

و  یل جنسیکاهش م ،د مثلیمه تولیضم ل غددیتحل ،تستوسترون
 .ابت گزارش شده استینامناسب در افراد مبتال به د یجنس یرفتارها
 ،نالیع سمین ماییت پایفیک .گذاردیر مین بر اسپرماتوژنز تاثیهمچن

ناهنجار  یهااسپرم شیو افزا اسپرم تعدادکاهش  ،کاهش حرکت اسپرم
  .[3]ز گزارش شده استین یابتیدر افراد د

 یحورهام نیتر فعال و نیتریضرور از یكی گناد - زیپوفیه محور
واسطه سنتز و بلكه به، یمثل دیتول اعمال تنهانه كه است بدن كیولوژیزیف

ز یك فرد از جمله تمایولوژیزیف یهااز جنبه یاریها، بسترشح آندروژن
. [5 ,4]كندیرا كنترل م یو رفتار جنس یه جنسی، بروز صفات ثانویجنس

مترشحه از  یهار هورمونیشدت تحت تاث هب یعملکرد دستگاه تناسل
 برای عنوان مثال است. بهگناد)  - زیپوفیه - پوتاالموسی(ه HPGمحور 

گ یدیال یها، تستوسترون از سلولیجنس یهام سلولیرشد و تقس
 یهانیبا ترشح گنادوتروپ یمیشود که ترشح آن رابطه مستقیترشح م

(هورمون  LHکولی) و ی(هورمون محرک فول FSHعنی یز یپوفیه
 )نیآزادکننده گنادوتروپ(هورمون  GnRHو هورمون کننده)  نییلوتئ

  .[5]پوتاالموس داردیه

ز اختالل در اسپرماتوژنز، اختالل در ین یو تجرب ینیمطالعات بال
زان هورمون تستوسترون در یز كاهش میاسپرم و ن یبارور یپارامترها

در  یوارده به غدد تناسل یهابی. آس[6]اندرا گزارش کرده یابتیماران دیب
شود و یم یو هورمون ییایمیوشیرات بییمنجر به تغ ،ابتیجه دینت

 یطور كل. به[7]ابدییكاهش م یجنس یو رفتارها یل جنسیمتعاقب آن م
و منجر به یداتیاكس آزاد و استرس یهاكالیجاد رادیابت با اید

اختالل در  شود ویم DNAب یها و آسنیدها، پروتئیپیون لیداسیاكس
ن یا یمزیمتابول یهابین آسیاز بارزتر ییایتوكندریم DNAعملكرد 

 یاز جمله اختالالت هورمون یابت با عوارض متعددید .[8]است یماریب
ن مشخص یگناد همراه است. همچن - زیپوفیه - پوتاالموسیه محور

ها نیگنادوتروپ سطح هورمون تستوسترون و یابتیشده است در افراد د
  .[9]ابدی یكاهش م

درات و یمونوه توسط آلوکسان ییصحرا یهاموش در یتجرب ابتید جادیا
 بر ابتید اثرات عهمطال برای ییهاعنوان مدل ن بهیاسترپتوزوتوس

قات ی. طبق تحقردیگیم قرار استفاده مورد مختلف یها ستمیس
 ،سیآپوپتوز یق القایاز طر یصورت انتخاب آلوكسان به ،شده انجام
ا کاهش ترشح یب و با توقف یپانکراس را تخر یبتا یها سلول
شود. آلوکسان باعث مهار یم یسمیپرگلین موجب بروز هیانسول

شود که علت آن یپانکراس م یبتا یهاسلول Cنازیک نیپروتئ میآنز
 ،سرولیگل لیاس یزان دیسرول است. با کاهش میگللیاسیکاهش د

م یش کلسیفعال و تحمل سلول نسبت به افزا Aنازیک نیم پروتئیآنز
آپوپتوز ی القا یط براین شرایبنابرا .ابدییکاهش م یسلول داخل

ز یدنبال تجو هآپوپتوز ب هیکه در توج یگریر دیشود. مسیمساعد م
و است یداتیاکس یها ر استرسیشدن مس فعال ،آلوکسان نقش دارد

ب یآزاد و تخر یهاکالیش از حد رادید بیآن تول ییکه محصول نها
 راتییتغ که است شده ثابت .[10]پانکراس است یبتا یهاسلول

از  یشوند، ناشیم یابتید یطور تجربکه به ییصحرا یهاموش یهورمون
 یغدد و محورها عملکرداختالل در  بلکهست، یآلوکسان ن یجانب عوارض
و استرس  نیانسول یناکاف دیتول ،یسمیپرگلیه لیدل به یهورمون

  .[11]ابت استیجه دیجادشده در نتیو ایداتیاکس
س که وابسته به محصوالت، انتقاالت و یالکترومغناط یهادانیم

شوند. با یافت می یهستند، در تمام جوامع صنعتته یسیاستفاده از الکتر
ش به اثرات یش از پیب یمدرن، توجه عموم یهایگسترش تکنولوژ

ن یبدن معطوف شده است. ا یولوژیس بر بیالکترومغناط یپرتوها
دارند که براساس مقدار بسامدشان  یعیار وسیبس یفیامواج، گستره ط

ک امواج یولوژیاثرات بدر رابطه با . [12]اند شده یبندمیتقس
انجام شده است. در  ین مطالعات فراوانییس با بسامد پایالکترومغناط

ن بر ییپا یهادر شدت سیاز مطالعات اثر امواج الکترومغناط یتعداد
قرار  یمورد بررس یستم ترشح هورمونیو س یعصب یهایانجیترشح م

مطالعات . [13]س پرداختندیامواج الکترومغناط یگرفت و به اثرات درمان
 یادیز یکیت الکتریت خود، فعالیبنا بر ماه یستم عصبینشان داد س

ستم یتواند بر سیم یکیا الکتری یسیکات مغناطین تحریدارد. بنابرا
  رگذار باشد. یتاث یعصب
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ها وابسته به ها و نوروهورمونزان ترشح هورمونینکه میبا توجه به ا
ستم یتوانند بر سیس میالکترومغناط یهادانیاست، م یستم عصبیس

دان یممشخص شد  یادر مطالعه .[14]بدن موثر باشند یهورمون
 سوگا۴۰۰و  ۲۰۰ یهاهرتز و شدت۵۰س با فرکانس یالکترومغناط

 یها سلول دهبر ر یاثر کشندگن یر و همچنیبر رشد و تکث یاثر مهار
 یها سلولو  HT-29 یسرطان یهاسلول دهر ،MCF-7 [15] یسرطان

و  ١٠ یهاشدت س بایالکترومغناط دانیم .[16]دارد L929 یعیطب
 یابتید یهام زخم در نمونهیبر روند ترم یگاوس اثرات متفاوت٤٠٠

کننده   باال مهار یها شدت یول ،کننده عین تسرییپا یهادارد. شدت
با  سیالكترومغناط دانیمقات نشان داد یتحق .[17]م زخم هستندیترم

تواند موجب کاهش و توقف یباال م یهان در شدتییفرکانس پا
مطالعات ن یهمچن .[18]شود یموش سور یهانین جنیروند تکو

ن ییس با فرکانس پایالکترومغناط یهادانیاند منشان داده
و مرگ  یز سلولی، تمای، مورفولوژیند بر رشد سلولنتوا یم

اثرات امواج  یبررس .دنموثر باش یشده سلول یزیر برنامه
 یشگاهیوانات آزمایمثل ح دیستم تولیس بر سیالکترومغناط

استرس  یس در القایدان الکترومغناطیدهنده نقش م نشان
 ییموش صحرا یجنس یهاو آپوپتوز در سلول یو سلولیداتیاکس
باال  یهادر شدت سیالکترومغناط دانیمن یهمچن .[19]است

 .[20]شود یدر اسپرم موش سور یتواند موجب اختالل عملکرد یم
ک مورد یولوژیب یهاستمیبر س سیالکترومغناط یها دانیم اثرات
ج حاصله و ینبودن نتا یعلت قطع به یقرار گرفته است، ول یبررس

طور نه بهین زمیدر ا یها، بررسدانین میزم اثر اینبودن مکان مشخص
 فعال ادامه دارد.

 کورکوما لونگاانه یعام نام زردچوبها ی (Turmeric) کیتورمر
(Curcuma longa)  [21]است )براسهیجیز( لیزنجب خانواده ازو. 

 زومیر عصاره زیو ن است آن زومیر اه،یگ نیا استفاده مورد قسمت
 ن،یکورکوم یادیمقدار ز شاملکه  شودیم دهینام دینوئیکورکوم آن

ک جزء یو  نیکورکومیدمتوکسسیب، نیکورکومیدمتوکس
   .[22]ن استیکلوکورکومینام سشده به شناخته تازه

ن صورت یک کورکومیولوژینه اثرات بیدر زم یمطالعات متعدد
، یدانیاکسیاثرات آنت ین ماده دارایگرفته و مشخص شده که ا

ل یو دارای پتانس ی، ضدالتهابیروسی، ضدوی، ضدقارچییایضدباکتر
، یتورم مفاصل، آلرژ، یعصب یهایماریه بیالعاده علفوق یدرمان

ابت و یژه دیو و به یعروق - یقلب یهایماری، بیویت کلیمسموم
مشخص شد مصرف  یدر پژوهش .[22]است یاختالالت هورمون

کند،  یم یریشگیپ یسرطان یهار سلولین با دوز باال از تکثیکورکوم
قات نشان داد یتحق .[23]کندیوارد نم یبیسالم آس یهااما به سلول

ت یفعال، Eو  C یهانیتامیسه با ویدر مقا نیکورکوم
 یهاکالیدارد و موجب مهار سنتز راد یتریار قویبس یدانیاکس یآنت

ن مشخص شده یچنهم .[25 ,24]شودیکردن آنها م رفعالیآزاد و غ
رات ییدر برابر تغ یقدرتمند یتواند عامل حفاظتین میاست كوركوم

   .[26]باشد یو سلولیداتیاكس یها بیو آس ییایمیوشیب
و  یدانیاكسین با اثرات آنتیمشخص شد كوركوم یدر پژوهش

تواند در یم یستم هورمونیل سیز با تعدیخود و ن یضدالتهاب
قات نشان یتحق .[27]ك موثر باشدیستیكیم تخمدان پلیکاهش عال
در حلقه  ییزاوابسته به دوز بر رگ یاثر مهار ین دارایداد کورکوم

شده نشان داد  انجام یهایبررس .[28]است ییآئورت موش صحرا
ابت، یجاد دیقند خون، قبل و بعد از ا یکاهندگ ن با اثراتیکورکوم

ن، یعالوه بر ا .[29]ن باشدیهمراه متفورم به یتواند مکمل مناسبیم
ان یتواند موجب کاهش بیم میطور مستقن بهیکورکوم

در  ینقش مهمها شود که نیو کموکا یالتهاب شیپ یها نیتوکیس

ت ین فعالیجه مشخص شد کورکومیکنند. در نتیفا میالتهاب ا
درمان ز نشان داده شد ین یدر پژوهش .[30]دارد یار قویبس یضدالتهاب

ن و آسپارتات یآالن یتواند سطح سرمین میدرازمدت با كوركوم
و را یداتیاكس استرس یهاشاخص ین برخینوترانسفراز و همچنیآم

   .[31]بهبود بخشد یابتید یهاموشدر بافت قلب 
ن و نقش آن در کاهش یکورکوم یدانیاکسیبا توجه به اثرات آنت

ها س بر سلولیالکترومغناط یهادانیو اثرات متفاوت م قند خون
 و نیکورکوم اثر یهدف بررس ن پژوهش بایا بدن، یهاو بافت

تستوسترون،  یهاهورمون یسرم سطحبر  سیالکترومغناط دانیم
 ییصحرا یهاموش در FSH و LHاستروژن، دروتستوسترون، یه ید

  انجام شد. یابتینر د
  

   هامواد و روش
 یمطالعه تجرب كی پژوهش، نیا :یشیآزما یهاوانات و گروهیح

باشگاه پژوهشگران جوان و  ترانظ تحت است كه یشگاهیآزما
 انجام ۱۳۹۴مشهد در سال  واحد آزاد اسالمیدانشگاه نخبگان 

 ستار با محدودهیبالغ نژاد و نر ییصحرا موش سر ٤٩تعداد رفت. یپذ
ه یمشهد ته یراز یساز گرم از موسسه واکسن و سرم٢٠٠- ٢٤٠ یوزن

-٤٣ یرطوبت نسب ،٢٢- C٢٤° یطیمح یدما در واناتیشدند. ح
 واناتیشدند. ح یدار نگه ساعته١٢ یکیتار - یی% و دوره روشنا٤٠
 ران)یراد؛ ا یشفاف (شرکت رازکربنات یاستاندارد پل یهاقفس در

 یاشهیش یبطر توسط یمقدار کاف به آب قرار داشتند و
فشرده  یغذا ازن یشد. همچن داده قرار آنها اریاخت در تریل یلیم٥٠٠

ه نمودند. یران) تغذیداران توس؛ ا(شرکت دانه موش مخصوص
 از پس هاشیآزما یتمام ط،یمح با سازش منظور حصول حالت به

  . [32]دیرس انجام به واناتیح استقرار از پس روز ١٠ حداقلگذشت 
شامل؛  ییتا٧گروه  ٧به  یصورت تصادفبه ییصحرا یهاموش

 ٥ک تا ی یتجرب یابتید یهاو گروه یابتیشاهد سالم، شاهد د
  م شدند. یتقس

  ر بود:یصورت ز ها به مار گروهینحوه ت
 -گمایسن (یکورکوم یصفاق ق داخلی: تزر١ یتجرب یابتیگروه د

لوگرم یازای هر ك گرم بهیلیم٣٠٠ با غلظت االت متحده)یچ؛ ایآلدر
  روز.٢٥مدت  به وزن بدن

قه یدق ٦٠روزانه  رییقرارگ ن+یق کورکومی: تزر٢ یتجرب یابتیگروه د
هرتز و شدت ٥٠س با فرکانس یدان الکترومغناطیدر معرض م

  .روز ٢٥مدت  به گاوس١٥
قه یدق ٦٠روزانه  رییقرارگن+ یکورکوم قی: تزر٣ یتجرب یابتیگروه د

 هرتز و شدت٥٠س با فرکانس یدان الکترومغناطیدر معرض م
 روز. ٢٥مدت  به گاوس٣٠٠

دان یم معرض در قهیدق ٦٠ روزانه :٤ یتجرب یابتید گروه
 روز. ٢٥ مدت به گاوس١٥ شدت و هرتز٥٠ فرکانس با سیالکترومغناط

دان یدر معرض م قهیدق ٦٠روزانه  :٥ یتجرب یابتیگروه د
 ٢٥مدت  به گاوس٣٠٠ هرتز و شدت٥٠س با فرکانس یالکترومغناط

 روز.

زان یروز به م ٢٥مدت  ز بهین یابتیشاهد سالم و شاهد د یهاگروه
 یصفاق صورت داخل ل بهیمقطر استر ، آبیقین تزریحجم کورکوم

و  غلظت، [17]سیشدت امواج الکترومغناط انتخابافت نمودند. یدر
ن یبود. همچن یقبل مطالعات براساس نیكوركوم قیتزرزمان  مدت

موش  وزن بدن لوگرمیك هر ازای به نیكوركوم گرمیلیم٢٠٠٠ غلظت
 ل غلظتین دلیبه هم ن شد.ییتع (LD50) كشندهت غلظ عنوانبه

 یها غلظت عنوانبهبدن  وزن لوگرمیك ازای هر به گرمیلیم٣٠٠
  .[27]دش انتخاب یدرمان
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 ) در١نوع ابتی(د ابتید یتجرب مدل: یابت تجربیجاد دیروش ا
 قیتزر بار كی با ییساعت ناشتا ۱۶دنبال  به ییصحرا موش
چ؛ آلمان) یآلدر -گمایس(درات یمونوه آلوكسان یصفاق داخل

 جاد شد.یبدن ا وزن لوگرمیك ازای هر به گرمیلیم٢٤٠ زانیم به
شد.  استفاده آلوكسان عنوان حالل ترات بهیبافر س از نیهمچن

 یتجرب یابتید یهاو گروه یابتیشاهد د ق آلوکسان به گروهیتزر
 ٤٠ابت مزمن بود، حدود ید ینکه مطالعه رویل ایدل صورت گرفت. به
آن  دییتا برای ،یابت تجربیق آلوکسان و القای دیروز پس از تزر

دستگاه  خون توسط قند و انجام شد یدم دیور از یریخونگ
 یباال قند خون و یریگاندازه )؛ کرهEasyGlucoگلوكومتر (

روز صفر شدن و  یابتید عنوان شاخص تر بهیل گرم بر دسی لییم٣٠٠
 .[32]دش گرفته نظر درش یآزما

 یهاهرتز و شدت٥٠س با فرکانس یدان الکترومغناطیجاد میا روش
ستم یك سیس از یدان الكترومغناطین میتام یبراگاوس: ٣٠٠و  ١۵
رئوستا، خازن و آمپرمتر است، استفاده  سهن، یبوب یداراژه که یو

ر یمقاد سی، وی پیک لوله از جنس ین، حول یساخت بوب یشد. برا
دان یشدت م بهبا استفاده از فرمول محاس یم مسیاز س یمشخص

دان ی: شدت مB( چانده شدیپ (B=μnI)س یالکترومغناط
دور در واحد : تعداد μ :4π×10 ،nحسب تسال،  س بریالكترومغناط

  .)یکیالکتر انی: شدت جرI و طول
س با یدان الكترومغناطیم ینان از صحت خروجیاطم یبرا

ان در مدار، با یجر یگاوس، پس از برقرار٣٠٠و  ١٥ یها شدت
دان یشدت م وان)ی؛ تاTES-1392متر (استفاده از دستگاه گاوس

پس از القای  ٥و  ٤، ٣، ٢ یتجرب یهاگروه یهاشد. نمونه یبررس
ن یدر محفظه بوب قهیدق ٦٠مدت  به روز) ٢٥( روزانه یابت تجربید
هرتز و ٥٠س با فرکانس یدان الکترومغناطیستم مولد میس

  .[17]گاوس قرار گرفتند٣٠٠و  ١٥ یها شدت
دنبال  روزه و به٢٥ق یان دوره تزریدر پا: خون یپارامترها یریگاندازه

با  هوش شدند. سپسیها توسط اتر بموش، ییساعت ناشتا ١٢
 بازکردن حفره قیطر ازه و نیس قفسه و شکم هیناح در پوست برش

 لوله به و عمل آمد به یریخونگ هاقلب موش از ماً یمستق ،یشکم
ل منتق د)یاس کین تترااستیآم لن دیی(ات EDTA یحاو شیآزما

قه یدر دقدور  ٣٠٠٠شده با سرعت  یآورجمع یهانمونه سپسشد. 
زر یآمده در فر دست به سرم شده و وژیفیسانتر قهیدق ١٠مدت  و به

°Cو تستوسترون یهاهورمون یسرم غلظت .[2]شد یدار نگه -٢٠ 
؛ DRG Instruments GmbHت ی(با ک دروتستوسترونیهید

(با  FSH و LH ؛ آلمان) وIBL GmbH تی(با ک استروژن ،آلمان)
 دستگاه از استفاده بازا یروش اال بهاالت متحده) ی؛ اCusabioت یک
)Elisa reader Stat Fax 2100شد.  یریگاالت متحده) اندازهی؛ ا

 یبراساس روش موجود در دفترچه راهنما یهورمون روش سنجش
  صورت گرفت. تیک سازنده یهاشرکت

 SPSS یافزار آمار توسط نرمها  ل دادهیه و تحلیتجز :یل آماریتحل

و انجام شد  طرفه کیانس یوارل یتحل زمونآ و با استفاده از 20
استفاده شد.  توکی یبیاز آزمون تعق یگروه نیب سهیمقا برای

مربوطه  یهمراه محاسبات آمار آمده به دست هج بینتا نیهمچن
  د.ان شیب آماری نیانگیمصورت  به
  

 هاافتهی

، دروتستوسترونیهیهای تستوسترون، د هورمون یسطح سرم
سه با گروه یدر مقا یابتیدر گروه شاهد د FSHو  LHاستروژن، 

سه با گروه یافت. در مقایکاهش  یداریطور معنشاهد سالم به
دروتستوسترون، یه یتستوسترون، د یسطح سرم یابتیشاهد د

طور به ۴و  ۲، ۱ یتجرب یابتید یهادر گروه FSHو  LHاستروژن، 
 یدار یمعنطور به ۵یتجرب یابتید ش و در گروهیافزا یدار یمعن

دان ین و میبا کورکوم یابتید یهامار توام نمونهیافت. تیکاهش 
ن یشتری) موجب ب٢ابتییگاوس (گروه د۱۵س یالکترومغناط

 یهامار نمونهیز تیشد و ن یخون یپارامترها یش در سطح سرمیافزا
)، سطح ٥ابتییگاوس (گروه د۳۰۰س یدان الکترومغناطیمبا  یابتید

طور به یابتیسه با گروه شاهد دیرا در مقا یخون یپارامترها یسرم
  ).۱؛ جدول >۰۵/۰p(کاهش داد  یدار یمعن

 

  سر) ٧(تعداد در هر گروه =  ک گروهیتفک به FSH و LH، دروتستوسترون، استروژنیهیتستوسترون، دهای  هورمون یسطح سرمآماری  نیانگیم) ١جدول 
  ٥یابتیدگروه   ٤یابتیدگروه   ٣یابتیدگروه   ٢یابتیدگروه   ۱یابتیدگروه   یابتیشاهد دگروه   شاهد سالمگروه 

  تر)ی(نانومول در ل تستوسترونسطح هورمون 
٧٠/٩±٠٤/٢  ۰۲/۱±۸۳/۳a۸۴/۰±۱۷/۵b  ٤٣/٧±٣٧/١bc  ١٣/٤±٩٤/٠ c  ٨٨/٤±٣٨/١bd  ٨٩/٢±٨٧/٠bef  

  تر)یل (نانوگرم در دسی دروتستوسترونیهیدسطح هورمون 
١١/٢١±٥٣/٤  ٥٠/٤٨±٣٨/٧ a  ۹۳/۵±۶۰/۳۱ b  ٠٥/٤٠±٥٨/٨ bc  ١٥/٢٥±٣٧/٤ c  ٣٥/٢٩±٥١/٤ bd  ٨٢/١٧±٢٥/٥ bef 

  تر)یل لییکوگرم در می(پ استروژنسطح هورمون 
٣٥/٢٩±٢١/٧  ٤٥/٨٣±٤٨/١١ a  ۸۰/۹±۲۶/۴۸ b  ١٠/٦٨±٣٥/١٠ bc  ١٢/٣١±١٨/٢ c  ١١/٤٠±٢٨/٥ bd  ٢٨/٢٣±٧٣/٤bef 

  تر)یل لییواحد در م لیی(م LHسطح هورمون 
٠٩/٠±٠١/٠  ٢٨/٠±٠٧/٠ a  ۰۴/۰±۱۶/۰ b  ٢١/٠±٠٧/٠ bc  ١١/٠±٠٢/٠ c  ١٤/٠±٠٢/٠ bd  ٠٥/٠±٠١/٠ bef  

  تر)یل لییواحد در م لیی(م FSHسطح هورمون 
١٨/٠±٠٤/٠  ٤٣/٠±١١/٠ a  ۰۹/۰±۲۸/۰ b  ٣٣/٠±٠٨/٠ bc  ١٩/٠±٠٨/٠ c  ٢٤/٠±٠٨/٠ bd  ١١/٠±٠٢/٠ bef  

a :۰۵/۰p< ؛سه با گروه شاهد سالمیدر مقا b :۰۵/۰p< ؛یابتیسه با گروه شاهد دیدر مقا c :۰۵/۰p< ؛۱یابتیسه با گروه دیدر مقا  

d : ۰۵/۰p< بتیبا گروه دسه یدر مقا بتیسه با گروه دیدر مقا >e  :۰۵/۰p؛۲یا بتیسه با گروه دیدر مقا >f :۰۵/۰p ؛۳یا   ۴یا

  

 بحث

س با بسامد یدان الکترومغناطین و میدر پژوهش حاضر، اثر کورکوم
 دروتستوسترون،یهید تستوسترون، یهابر هورمونن ییپا

 یمورد بررس یابتینر د ییصحرا یهادر موش FSH و LH استروژن،
تستوسترون،  یآمده، سطح سرم دست ج بهیقرار گرفت. براساس نتا

 یابتیدر گروه شاهد د FSHو  LH، استروژن، دروتستوسترونیه ید
افت. یکاهش  یداریطور معنسه با گروه شاهد سالم بهیدر مقا

در  یسلول ویداتیاکساسترس جاد یا ابت منجر بهیقات نشان داد دیتحق
بر تواند  یم، نیپوگنادوترکننده  عنوان غده ترشح بهشود و  یز میپوفیغدد ه

  

موثر  یزان باروریو م یجنس یها، هورمونگناد - زیپوفیمحور هت یفعال
و هم به  ن دو هورمونیا یسطح سرمهم به  FSH و LHت یفعالباشد. 

و یداتیابت و استرس اکسیددارد.  یضه بستگیب در آنها یهارندهیتعداد گ
 یهارندهیگ ر بریبا تاث و یسلول یهاکالیش سطح رادیاز آن با افزا یناش
LH  وFSH  [33]دنشویمها ن هورمونیا یکاهش سطح سرمباعث. 

ر یبا تاثو  هانیق کاهش ترشح گنادوتروپیاز طر ابتید گزارش شده است
د و انتقال یکه در تول یو سرتول گیدیال یهاسلول یم رویمستق

  .[6]شودیم اسپرماتوژنزکاهش  منجر به ،تستوسترون نقش دارند
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 یدر پژوهش حاضر، سطح سرمآمده  دست ج بهیبا توجه به نتا
در گروه  FSHو  LH، استروژن، دروتستوسترونیه یدتستوسترون، 

گروه  یهاسه با نمونهیمقان در یمارشده با کورکومیت یتجرب یابتید
دار یش معنین افزایافت. ایش یافزا یداریطور معنبه یابتیشاهد د

 دانیمن توام با یمارشده با کورکومیت یتجرب یابتیدر گروه د
 یارید شد. مطالعات بسیتشد گاوس۱۵شدت  با سیالکترومغناط

زردچوبه را  یکنندگیو خنث یونیداسیپراکسی، آنتیدانیاکسیاثر آنت
و یداتیاکس ش استرسین با توجه به افزایکنند. همچنید مییتا

ن منجر به کاهش یابت، مشخص شده است کورکومیاز د یناش
خود به  یز با اثر حفاظتیشود و نیو میداتیط استرس اکسیشرا

گر ید یا. در مطالعه[34]دهدیم میده فرصت ترمید بیآس یهابافت
از  ،یدانیاكس یل دارابودن خواص آنتیدل بهن یكوركوممشخص شد 

آزاد و از دسترس  یهاكالیراد یساز ی، خنثیآور ق جمعیطر
 یهامیو، مهار آنزیداتیاكس یهاواكنش براینمودن آنها  خارج
 ویداتیاكس یتعامل با آبشارها، p-450توكروم یو مانند سیداتیاكس

ممانعت از بروز  زین ها ون واكنشیدن ایرس جهینت ممانعت از بهو 
 یمبن ی. گزارشات[34]كندیعمل م آزاد یهاكالیو رادیداتیخواص اكس
ل توسط یدروكسیكال هید و رادیون سوپراكسید آنیبر مهار تول

در واكنش فنتون وجود  +Fe2 ونیداسیق اكسین از طریكوركوم
ن توسط یكوركوم یدانیاكسیرسد خواص آنتینظر مبه .[26]دارد
ل یدل دار بهیپا نسبتاً  یهاكالیل رادیآن و تشك یكتون ید ه بتایناح

  .[35]شودیآن انجام م دوگانه یساختار بندها
ر یمس یساز ق فعالیتواند از طرین میكوركوم یابتیاثر ضدد

AMPK/ACC و  نیاثر كوركوم ین به بررسیهمچن .ردیصورت گ
پرداخته  یو کبد یعضالن یهام گلوكز سلولزین در متابولیانسول

را  AMPK/ACCر ین مسیكوركومآمده نشان داد  دست ج بهی. نتاشد
ن سبب بهبود عملكرد یبا انسول کینرژیفعال كرده و با داشتن اثر س

 یقیز تزریتجو .[36]شودیمابت یو کاهش عوارض د نیانسول
در  یدار یموجب بهبود معن یابتید یسور یهان به موشیکورکوم

 یهان مشخص شد موشیهمچن ن شد.یمقاومت به انسول
ن یکه کورکوم ییهاسه با موشیدر مقا نیکننده کورکوم افتیدر
سطح گلوکز ن باالتر و یانسول یسطح سرم اندافت نکردهیدر
ابت در یگر مشخص شد دید یدر پژوهش .[37]دارند یتر نییپا

اند  افت کردهین دریکورکوم یکه غلظت باال یسور یها موش
عنوان عامل  ن بهیدارد و گزارش شد کورکوم یشرفت کندتریپ
موثر است، در  یابتید یسور یهاآورنده قند خون در موش نییپا

 داد نشان یامطالعه .[38]ندارد یسالم اثر یهاکه بر موش یحال
 بهبود سبب یابتید ییصحرا یهاموش به زردچوبه ز عصارهیتجو
شد که  خون گلوكز یسطح سرم كاهش و نیانسول ترشح شیافزا

 یرهایمس بر نیانسول ریتاث از یناشن کاهش قند خون یا
 یناش تواندیم ن اثراتیا. است گلوكونئوژنز و زیكولیگل یمزیمتابول

  .[39]باشد آن یدانیاكسیآنت نقشو  زردچوبه نیكوركوم ریتاث از
آمده در  دست ج بهین و نتایکورکوم یسمیپوگلیبا توجه به اثرات ه

م با کاهش یرمستقیطور غن بهیتوان گفت کورکومیپژوهش حاضر م
ابت شود. در یقند خون توانسته است موجب کاهش عوارض د

ت غدد یکاهش و فعال یتا حدود یو سلولیداتیجه استرس اکسینت
ز یقات نشان داد تجویتحق ابد.ییش میضه افزایب - زیپوفیمحور ه

 غلظت شیافزا ضه،یب بافت بیباعث بهبود آس نیکورکوم یقیتزر
 یهااندام وزن شیافزا تستوسترون،هورمون  زانیم شیافزا اسپرم،
 تیفعال شیافزا و یدیپیل ونیداسیپراکس زانیمکاهش  ،یتناسل

 یمحافظت نقش نیکورکوم ،نیبنابرا .شد یدانیاکسیآنت یهامیآنز
 یهاموش یمثل دیتول ستمیسدر  ویداتیاکس یهابیآس مقابل در

آزاد  یهاكالیراد اثرات تواندیم نیكوركوم .[40]دارد نر ییصحرا
ل یدروكسیه یها كالیراد د ویسوپراكس یها ونیمانند آن یژنیاكس

 استرس و یدیپیل ونیداسیپراكس در آغاز یكه نقش مهم
 یدانیاکس یآنت یها میان آنزیش بیبا افزارا  دارند یسلول ویداتیاكس

 ،(GST) ترانسفراز اس -ونی، گلوتات(CAT)كاتاالز 
ز ین و (SOD) ددسموتازیسوپراكس ،(GPX) دازیپراكس ونیگلوتات

، کاهش آنهامربوط به  mRNA یان افتراقیش بیاحتماالً با افزا
   .[41]دهد

تستوسترون،  یسطح سرمن مطالعه مشخص شد یدر ا
 یتجرب یابتیدر گروه د FSHو  LH، استروژن، دروتستوسترونیه ید
سه یدر مقا گاوس۱۵شدت  با سیالکترومغناط دانیم مارشده بایت

که در  یروش افت.یش یافزا یداریطور معنبه یابتیبا گروه شاهد د
 یاصل لیدلتواند  ین پژوهش استفاده شده است نمیانجام ا

نر در اثر مواجهه  ییصحرا یهاموش یجنس یهاش هورمونیافزا
گاوس را ١٥هرتز و شدت ٥٠س با فرکانس یدان الکترومغناطیم با
قرار  یج را از چند منظر مورد بررسین نتایتوان ایم یول ،ان کندیب

گاوس اثر ١٠س با شدت یدان الکترومغناطیممکن است م ؛داد
ن ممکن یداشته باشد. همچن یم سلولیند تقسیبر فرآ یمثبت ییالقا

ش عملکرد در یاز جهش افزا یناش هاترشح هورمونش یاست افزا
از  یاریباشد. در بس یم سلولیند تقسیمسئول در فرآ یها ژن

س یالکترومغناط یهادانیکه م یقات، گزارش شده است اثراتیتحق
اعمال کنند، با شدت آن رابطه  یستیز یندهایتوانند بر فرآیم

س در یالکترومغناط یهادانین صورت که میم دارد. بدیمستق
 یهاو در حالت یم سلولیتوانند موجب مهار تقسیباال م یهاشدت

ن ممکن ییپا یهادر شدت یول ،شوند یمرگ سلول دتر موجبیشد
. [42]داشته باشند یم سلولیتقس یندهایدر فرآ ییاست اثر القا

گاوس ١٠هرتز و شدت ٥٠س با فرکانس یالکترومغناط دانیم
نسبت به  یابتید یهازخم را در نمونه یتواند درصد بهبود یم

ش دهد و یافزا یداریطور معنبه یابتیگروه شاهد د یهانمونه
  . [17]عنوان شد یم سلولیک تقسیل آن تحریدل

دان یبا م یابتید یهامار نمونهین پژوهش نشان داد تیج اینتا
دار  یگاوس موجب کاهش معن۳۰۰س در شدت یالکترومغناط

شود. یم یابتیسه با گروه شاهد دینر در مقا یجنس یها هورمون
س در یالکترومغناط یهادانیدهند مینشان م یمطالعات فراوان

ها، سلول یا مراحل عملکردیر در عملکرد ییباال با تغ یهاشدت
کنند که از آن جمله  یم را در موجودات زنده القا یمتنوع یهاپاسخ

، ی، اختالل در چرخه سلولیز سلولیتما ر ویتکث کاهشتوان به یم
، یسلول نی، اختالل در ارتباطات بیسلول شده یزیر برنامه مرگ یالقا

ش یان ژن، افزاید و بیاس کیبونوکلئیر یدزوکس یسیرونوکاهش 
لییآزاد و تغ یهاکالید رادی، تولDNAب یبروز تخر  یهاتیر در فعا

ر ییز بر تغیات نیتجرب. [43]اشاره نمود یدانیاکسیآنت یها میآنز
، FSHو  LH یجنس یهاکاهش ترشح هورمون، یساختار غدد تناسل

 یها موش یکاهش بارور و یریگت جفتیکاهش درصد موفق
قرار  سیامواج الکترومغناط یباال یهاشدت که در مجاورت یاماده

 یهاتابش ییشتر اثرات القاید و بند داری، تاکداشتند
جهش و  و DNAب یباال به تخر یهاس در شدتیالکترومغناط

گزارش شده  .[44]ن امواج نسبت داده شدیک ایژنوتوکس یهابیآس
واسطه  شده به فعال نازیك  نیت پروتئین با مهار فعالیكوركوماست 

در  محافظتموجب  (NO)د یاکسا کیتریو ن (MAPK) توژنیم
 شود.یباال م یها س در شدتیامواج الکترومغناطب یمقابل آس

كه در  یسین فاكتور رونویت چندین از فعالیكوركومن یهمچن
ن فاكتورها یاز جمله ا .كندیدخالت دارند ممانعت م ییزا سرطان
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NF-KB  وMAPK یرهاین سبب مهار مسیاست كه كوركوم NF-KB 
و یداتیاسترس اكس یط .[45]شود یم یسلول بیدر برابر آس MAPK و

س در یامواج الکترومغناط در معرض یریابت و قرارگیدمانند 
 یهاسلولدر  MAPK و NF-KBهای ت فاكتوریفعالباال،  یهاشدت
جادشده یا ویداتیدنبال آن استرس اكس بهابد و ییش میافزا یسرتول

د یشده و تول یدر سلول سرتول DNAب مولكول یتواند سبب آسیم
گروه  ل درین دلیبه هم .[46]تستوسترون را كاهش دهدو ترشح 

س با شدت یامواج الکترومغناط شده در معرض قرارداده یابتید
 یحت یجنس یهار هورمونیو سازان تستوسترون یم گاوس۳۰۰

   افت.یکاهش  یابتیگروه شاهد د یهاش از نمونهیب
 یو مولکول یسلول یهایبررسمطالعه شامل عدم  نیا یهاتیمحدود

ق یزم دقیمکان یآمده و عدم امکانات الزم برای بررس دست ج بهیدر مورد نتا
ز اثر توام یهرتز و ن٥٠س با فرکانس یدان الکترومغناطین و میاثر کورکوم
با توجه به نقش گسترده  .است ضهیب -زیپوفیهت محور یآن بر فعال

شود مطالعات  یشنهاد می، پیابتیماران دیها در بدانیاکسیآنت
ابت در ین در کنترل عوارض دیزم اثر کورکومیدر مورد مکان یتر گسترده

 رامونیپ یلیتكم ن مطالعاتیهمچنرد. یتر صورت گعیحجم نمونه وس
كنترل  در نیکورکوم یو مولكول یسلول یهازمیق مكانیدق شناخت

 نهیزم در تا اطالعات است، الزم ابتیاز د یناش یاختالالت هورمون
ن با توجه به اثرات گسترده یتر شود. همچنكامل آن بالقوه اثرات

 یستیز یندهایهرتز بر فرآ٥٠س با فرکانس یالکترومغناط یهادانیم
 سیالكترومغناط یها دانیم معرض در قرارگرفتنتوان گفت یم

 همراه زنده موجود بدن در یمنف اثرات جادیا با شهیهم الزاماً 
 یهادانیم كه كرد توجه نكته نیا به دیبا و بود نخواهد

 مطالعه، مورد سلول كیولوژیب تیوضع به بسته سیالكترومغناط
 توانندیس میالكترومغناط دانیم ، فرکانس و شدتیبافت تیهدا
شنهاد ین پیبنابرا .[47]كنند عمل كننده فعال ای مهاركننده صورت به
 یهان تفاوت در شدتیا یو مولکول یزم سلولیشود مکانیم

قرار  یهرتز مورد بررس٥٠س با فرکانس یالکترومغناط یها دانیم مختلف
   رد.یگ

  

  یریگجهینت
زان ترشح ی، مضهیب - زیپوفیمحور هت یفعالر بر یبا تاثن یکورکوم

ش یافزا یابتیدنر  ییصحرا یهارا در موش یجنس یهاهورمون
 دانیم با همزمان کاربرد در اثرات نیا. دهد یم

 ولی .شودیم دیتشد گاوس۱۵ شدتهرتز با ٥٠سیالکترومغناط
 یهادانیم میدر معرض مستق یابتیماران دیب یریقرارگ

تواند اختالالت یگاوس م٣٠٠شدت هرتز با ٥٠س یالکترومغناط
  .د کندیش تشدیاز پش یرا ب ید مثلیتول

  

باشگاه پژوهشگران سنده مقاله از ینو لهیوس نیبد: یقدردان و تشکر
 یقدردان و یسپاسگزار یجوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالم

  د.ینما یم

در  یشگاهیوانات آزمایحقوق ح یت تمامیرعا :یه اخالقیدییتا
 یالمللنیب یهابر دستورالعمل یمبتن یاستفاده انسان یپژوهش برا

ه ین در کلیاست. همچن یشگاهیوانات آزمایمراقبت و استفاده از ح
 یشگاهیوانات آزمایکار با ح ین و مقررات اخالقیمراحل، قوان

  .ت شده استیرعا
  ان نشده است.یسندگان بیاز طرف نو یمورد تعارض منافع:

سيددامون صدوقی (نويسنده اول) طراح و مجری  سهم نويسندگان:
  %)١٠٠پژوهش (

طرح توسط باشگاه پژوهشگران  یاجرا یهانهیهز :یمنابع مال
افته یص ین و تخصیتام یجوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالم

  است.
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