
 
 

941  

 مقاله پژوهشي 

  یبزاق CRP زانیم و بزاق حجم با همراه يهاتلفن امواج جذب میزان ارتباط
  

  ٤ياحسان خشاب، ٣ه آقازادهيمرض، ٢گباران ييرزايزهرا م، ١زنوز يتقو يعل
 

  30/09/1394تاریخ پذیرش  23/07/1394تاریخ دریافت 
 
 یدهچک

 يهاتلفنمیزان جذب امواج  ارتباط ی. هدف از مطالعه حاضر بررسباشدیم یسالمت عموم يهادغدغهاز  یکیهمراه  يهاتلفنتابش امواج  :هدف و زمينهپيش
  .باشدیم یبزاق CRPزان یو م با حجم بزاق همراه
اط ن ارتبییجهت تع هانمونهم شدند. یمیزان جذب امواج به سه گروه تقسشدت  برحسبهمراه  يهاتلفننفر گرفته شد.  310از  یکیر تحریبزاق غ:هاروش و مواد

  شدند. یبررس یبزاق CRPزان یو م با حجم بزاق همراه يهاتلفنان میزان جذب امواج یممکن م
ان میزان جذب امواج یم يداریمعنگر رابطه ید ياز سو ) p>0.05ده نشد(یبا حجم بزاق د همراه يهاتلفنان میزان جذب امواج یم يداریمعنرابطه : هاافتهي

  ).p<0.05مشاهده شد( یبزاق CRPبا  همراه يهاتلفن
  ابد.یش میهمراه افزا يهاتلفنبا شدت میزان جذب امواج  يداریمعن طوربه یبزاق CRPندارند. مقدار  یبر حجم بزاق يریتأثهمراه  يهاتلفنامواج  :يريگجهينت
 CRPتلفن همراه، میزان جذب امواج، بزاق،  :هاواژهديکل

  
 1394 بهمن، 941-947 ص، همازدی شمارهششم، یست و بدوره ، یهارومی پزشکمجله 

  
  33370711 دهان، تلفن: يهايماریببخش  ،هیاروم ی، دانشکده دندانپزشکیابان بدلینبش خ البرز، ابانیه خیاروم: آدرس مکاتبه

Email: z.mirzaei.8310@gmail.com 

  
  

  مقدمه
 یزندگ ریناپذییجداهمراه جزء  يهاتلفنامروزه استفاده از 

درصد مردم  79که  شودیماز مردم جهان شده است. گفته  ياریبس
ر کشو ازجمله( ییایو آس یینوجوانان اروپا درصد 90ش از یکا و بیآمر

تا بدان  ین وابستگیا .)4-1(دارند  یران) به تلفن همراه دسترسیا
همراه  يهاتلفن راتیتأثقات مربوط به یاز تحق ياریجاست که در بس

. )5(شودیمگروه شاهد استفاده  عنوانبهر از افراد ناشنوا یبه ناگز
 يهاتلفناستفاده از  یمنیا در مورد ایدر سراسر دن يادیز يهاینگران

در ارتباط با  يداردامنهقات یجاد تحقیهمراه وجود دارد که باعث ا
شده  هاآناز  شدهساطع ییویامواج با فرکانس راد یخطرات احتمال

فرستنده امواج رنده و یک گی عنوانبه هادستگاهن ی. ا)2(است
و جهت  ندینمایمعمل  2200MHZ یال 800در دامنه  ییویراد
د یار وابسته به مقدار تولیک معیاز  هادستگاهن یا یاشعه جذب یابیارز

                                                             
  رانيز، اي، تبرزيتبر يدهان دانشگاه علوم پزشک يهايماريار بخش بياستاد ١
  سنده مسئول)ي(نو رانيه، اي، ارومهياروم يدهان دانشگاه علوم پزشک يهايماريار بخش بياستاد ٢
  رانيز، اي، تبرزيتبر يدهان دانشگاه علوم پزشک يهايماريبخش بار ياستاد ٣
  رانيه، اي، ارومهياروم يدانشگاه علوم پزشک کسيودانتيپرار بخش ياستاد ٤

 SAR (SPECIFIC ABSORBTION RATE) بنامحرارت 
د یژه غدد پاروتیو یکیت آناتومیبه علت موقع .)1( شودیماستفاده 

امواج  یفیو ک یکم راتیتأثدر ارتباط با  یدر انسان، مطالعات
 زین غدد و نیترشحات ا یفیو ک یکمر یهمراه بر مقاد يهاتلفن

 کهییازآنجا. )6 ،5 ،2(آن انجام شده است يجاد تومورهایزان ایم
CRP ن که به نقش آ باشدیم یالتهاب ين فاکتورهایترمهماز  یکی
و  اشاره شده است یب بافتیره آسیقات در مطالعه زنجیر تحقیدر سا

 ندهکناستفادهش آن در افراد یت افزاینکه در مورد کمیبا توجه به ا
 ییدر مطالعه حاضر به شناسا تواندیم(که  )7(م یاز تلفن همراه مطلع

زاق ن فاکتور در بیم به مطالعه ایباشد) تصم کنندهکمک SARنقش 
بر نقش امواج  یهمگ ذکرشدهقات یتحق رسدیمبه نظر  م.یگرفت
 کهنیا باالقولند. متفق یالتهاب ياز روندها یهمراه در برخ يهاتلفن
حاصل از جذب  ییبه خواص گرما توانیمج مذکور را یاز نتا یبرخ
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ج، یر نتای، سا )8()یوژن بافتیش پرفیامواج نسبت داد (مانند افزا
 یقیکه هنوز پاسخ دق باشندیمن امواج یگر اثرات اید هکنندانیب

 هانآ یستیزان اثرات زین امواج با میارتباط شدت ا یچگونگ يبرا
 ن ارتباط ممکن است به روشن شدنین اییست. تعیدر دسترس ن

رساند و به ما در  ياریت آن یو کم یستیز راتیتأثچگونگی 
رساند که  ياریزان یونیر یغ يهااشعهدر برابر  حفاظت يهاروش

همراه در  يهاتلفن يهااشعه سالمت در مورد يباعث ارتقا تواندیم
  تمام جوامع گردد. 

 تا حجم و میبر آنق حاضر یدر تحق ذکرشدهبا توجه به مطالب 
در واحد زمان  یبزاق SARبا شاخص  را در ارتباط یبزاق CRPمقدار 

 یقیتحق تاکنونم یکه مطلع هست ییم. تا آنجایین نماییتع
صورت نگرفته است.(در تحقیقات قبلی حجم بزاق و  ارتباطنیدرا

بزاقی در اثر استفاده از موبایل بررسی شده است اما CRPمیزان 
  ارزیابی نشده است). SARبا  ارتباطان

  
  روش کار و مواد

و  α 0.05=ن حجم نمونه با در نظر گرفتنیینفر ،جهت تع 310
درصد از افراد  5واختالف 0.5 یهمبستگب یدرصد و ضر80توان 

که واجد  1393دهان در سال  يهايماریبمراجعه کننده به بخش 
  شد: رباشند، انتخاب و در مطالعه شرکت دادهیط زیشرا

سال  1حداقل )1ر بود:یمطالعه شامل موارد ز به ورود يارهایمع 
که یدر صورت. سال 18 ی) حداقل سن2سابقه استفاده از گوشی فعلی 

ر بودند از مطالعه حذف یط زیک از افراد دارا شرایافراد هر 
مه مکال يا استفاده از بلندگو برای ياستفاده از هندزفر) 1:شدندیم
نظیر  غدد بزاقی ي) سابقه هرگونه بیمار3 یردهیا شی ی)حاملگ2

ا سواستفاده ی) هر گونه استفاده 4یخشکی دهان و تومور و رادیوتراپ
 CRPزانیکه م يايماریبهر  )5ا الکل یمزمن از داروها، مواد مخدر 

 حاد یالتهاب يهايماریبحاد و مزمن و  يهاعفونترا تغییر دهد مثل 
 SARکه میزان  ییهاگوشی) 7ات یدخان آر) استفاده  6و مزمن

که  ییهاگوشی)8موجود نباشد  SAR يلیست موجود برا در هاآن
از ) 2ر نباشد.یامکان پذ یگوش ياز رو هاآنزان مکالمه ین مییتع

ع جم ریبا پروتکل ز ینمونه بزاق در طرح کنندگانشرکت یتمام
  د:یگرد يآور

 میک و نیز حداقل یط آرام و نیک محیدر  یکیر تحریبزاق غ
دن یو خوردن و آشام یکیزیت فیبا هرگونه فعال یساعت فاصله زمان

درخواست  کنندگانشرکت. از شودیم يآورصبح جمع 10در ساعت 
 ک ظرفیقه در داخل یبزاق خود را در مدت پانزده دق گرددیم

ق بزاق یحجم دق یجهت بررس شده يزند. بزاق جمع آوریبر
 يوس نگهداریدرجه سلس 70 یمنف يدر دما شیآزما تاروزانجام

ت یبا استفاده از کCRP یجهت بررس .)9 ،7(شودیم
OMEGA ساخت کشور انگلستان وبا روشrapid  تا روز انجام

 ،7(شودیم يوس نگهداریدرجه سلس 70 یمنف يش در دمایآزما
زان جذب امواج تلفن،حاصل ضرب یآوردن م به دست يبرا .)9

SAR( به ساعت) محاسبه یدر مدت زمان استفاده از گوش
  .دیگرد یوحجم بزاق به شکل مجزا بررسCRPن عدد با یشده،رابطه ا

  :مالحظات اخالقی
چگونه مداخله یو هبود ن پژوهش داوطلبانه یشرکت افراد در ا

در مورد موضوع و  . به تمام افرادرفتینمشان صورت یبرا یدرمان
ه ک يو افراد شدیمحات کامل داده یق و نحوه اجرا توضیل تحقیدال

رم ف نی.همچن شدندیمل داشتند وارد طرح یبه شکل داوطلبانه تما
د.در صورت یشان رسیا يت نامه مکتوب به استحضار و امضایرضا

 یاهشف صورتبهق یت تحقیماه هاآندر قرائت و امضا به  ییعدم توانا
  امضا استفاده شد. يو از اثر انگشت بجا ح داده شدیتوض

  
  هاافتهی

 قرار گرفتند، یق مورد بررسین تحقیکه در ا ينفر 310ن یاز ب
 زانیبودند که م یهمراه يهاگوشی ينفر) دارا 112درصد ( 1/36

SAR از  ترکم هاآنh×1-WKg 7/0 .نفر) 146درصد (1/47 بود
بود.  SAR، h×1-WKg 89/0- 7/0زان یبا م يهاگوشی يدارا

 SAR،  h×1-WKgزان یبا م يهاگوشی ينفر) دارا 52درصد (8/16
بود  19/7ن حجم بزاق یانگیفرد مورد آزمون م 310بود.در  5/1-9/0

 CRPن یانگیر بود . میتر متغیل یلیم 13تا حداکثر  1که از حداقل 
ر بود. جهت یمتغ 12تا حداکثر  1/0بود که از حداقل  39/2ز ین یبزاق

 CRP حجم بزاق و يهادادهع یق ابتدا نحوه توزیاهداف تحق یبررس
  قرار گرفت. یمورد بررس یبزاق

داد که چون سطح  اسمیرنوف نشان -نتایج آزمون کولموگروف
از توزیع نرمال برخوردار  هادادهبود  05/0از  ترکم يداریمعن
 ينا پارامتر يهاآزمونق از یاهداف تحق ی. لذا جهت بررسباشندینم

  د. یگرد استفاده
 همراه با حجم بزاق يهاتلفنامواج  یجذب اختصاصبین 

)03/0=r  05/0و>p  2جدول وجود نداشت.  يداریمعن) رابطه 
جذب سه حجم بزاق افراد بر اساس یار و مقاین ، انحراف معیانگیم

  .دهدیمرا نشان  همراه يهاتلفنامواج  یاختصاص
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  همراه يهاتلفنامواج  یجذب اختصاصسه حجم بزاق افراد بر اساس یار و مقاین ، انحراف معیانگیم ):۱(جدول 

SAR اریانحراف مع نیانگیم تعداد 

 والیس کروسکال آزمون

 P value ن رتبهیانگیم
< 0.7 112 7.21 2.38 157.27 

.951 
0.7 - 0.89 146 7.20 2.19 155.17 

<= 0.9 52 7.15 2.27 152.62 
  2.27 7.20 310 کل

 
زان حجم یرا در م يداریمعنس اختالف یآزمون کروسکال وال

  افراد نشان نداد.  همراه يهاتلفنامواج  یبزاق با جذب اختصاص
 یبزاق CRPهمراه با  يهاتلفنامواج  یبین جذب اختصاص

)434/0=r  01/0و<p وجود  يداریمعنم) ی) رابطه مثبت (مستق
 CRPهمراه،  يهاتلفنامواج  یش جذب اختصاصیدارد. یعنی با افزا

  .ابدییمش یافزا یبزاق
  

 همراه يهاتلفنامواج  یافراد بر اساس جذب اختصاص یبزاق CRPسه یار و مقاین ، انحراف معیانگیم ):۲(جدول 

SAR اریانحراف مع نیانگیم تعداد 

 آزمون کروسکال والیس

 P value ن رتبهیانگیم
< 0.7 112 1.5348 1.62152 94.85 

.000 
0.7 - 0.89 146 2.4582 1.63428 171.89 

<= 0.9 52 4.0885 2.27464 240.12 
  1.95050 2.3981 310 کل

   
 CRPزان یرا در م يداریمعنس اختالف یآزمون کروسکال وال

 .دهدیمافراد نشان  همراه يهاتلفنامواج  یبا جذب اختصاص یبزاق
ز مشخص است، در ین آزمون نیا بنديرتبههمانطور که از 

است  WKg-1×h 9/0 يشتر و مساویب SARزان یکه م ییهاگوشی

 .)p<0.01را دارند (  یبزاق CRPزان ین میشتریب يداریمعن طوربه
 طوربهاست  WKg-1×h 7/0 ترکم SARزان یکه م ییهاگوشی

  .)p<0.01را دارند (  یبزاق CRPن یترکم يداریمعن

  

  

  همراه يهاتلفنامواج  یافراد بر اساس جذب اختصاص یبزاق CRPسه یمقا ):۱(نمودار 
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 یجذب اختصاص ياز رو یبزاق CRPزان یم ینیبشیارائه مدل پ
  :همراه يهاتلفنامواج 

جهت  یق، مدلین تحقیآمده از ا به دستج یبا توجه به نتا
امواج  یجذب اختصاص ياز رو یبزاق CRPزان یم بینیپیش

 CRPبر اساس آن مقدار  توانیمد که یهمراه ارائه گرد يهاتلفن
 همراه يهاتلفنامواج  یرا بر اساس هر مقدار از جذب اختصاص یبزاق

  ).2(نمودار  نمود بینیپیش

  

  

  همراه يهاتلفنامواج  یجذب اختصاص ياز رو یبزاق CRPزان یمن یرابطه ب یبررس ):۲(نمودار 
  
  يریگجهیو نت بحث

 متغیراست که با دخالت دادن  یقین تحقیق حاضر اولیتحق
SARهمراه در  يهاتلفنامواج  یسی، به نقش امواج الکترو مغناط

روند  اکنونت .پردازدیم یکال غدد بزاقینیکال و پاراکلینیرات کلییتغ
ر تنوع شتر بینه صورت گرفته بود بین زمیکه در ا یقاتیتحق یکل

 یکینیکل يریگاندازه يهاروشز دقت یو ن یکینیپاراکل يهامتغیر
  .)10 ،7 ،5 ،1() متمرکز بوده استی(مانند حجم بزاق

نه یکه در اندك مطالعات صورت گرفته در زم یضید و نقج ضینتا
 یغدد بزاق يجاد تومورهایهمراه بر عملکرد و ا يهاتلفنامواج  ریتأث

مخدوش  يهامتغیربه علت عدم دخالت  تواندیم شودیممشاهده 
رنده و یگ يهادستگاهت امواج ساطع شده از یمانند کم ياکننده

 یباشد که سع هاآن یت جذب بافتیز کمیو ن لیفرستنده امواج موبا
 يج قابل استنادتریشده است در مطالعه حاضر با دخالت آن به نتا

اطع ت امواج سیکم یز به لزوم بررسیقات نیر تحقیم. سایابیدست 
 اندمودهند یک تاکیولوژیب راتیتأث یهمراه در بررس يهاتلفنشده از 

)10(.  
ت امواج، در یشتر کمیساختن هر جه ب یاختصاص يدر راستا

قات یمشارکت داده شدند که بر اساس تحق يق تنها افرادین تحقیا
قات یقه مکالمه با تلفن همراه بودند. تحقیدق 15حداقل  يشن دارایپ

ک یلمه حداقل مکا يکه دارا يگذشته نشان داده بودند که افراد
از  ترکمکه  يسه با افرادیساعت در هفته با تلفن همراه بودند در مقا

 يداریمعن طوربه پرداختندیمن مقدار با تلفن همراه به مکالمه یا
  .)11 ،10(بودند يشتریب یالتهاب يهاواسطهو  یحجم بزاق يدارا

ق یقمشابه که در تحقات یر تحقیمشترك با سا يهامتغیراز  یکی
فاوت ق، تین تحقیبود. در ا یم حجم بزاقیآن پرداخت یحاضر به بررس

افته مشابه ین یافت نشد. ای یو حجم بزاق SARان یم يداریمعن

y = 5.9813x - 2.231
R² = 0.188
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گر ید یبا برخ )11 ،5 ،1( و در تضاد )12 ،10( قاتیاز تحق یبرخ
 روش جمع رسدیمقات اشاره شده به نظر یتحق ی. در بررسباشدیم

که در  بین ترتیج داشته باشد بدیدر نوع نتا یبزاق نقش مهم يآور
 یبه روش خال یکل یکیر تحریآندسته از مطالعات که از بزاق غ

ر انگیبج یک زمان مشخص استفاده شده بود، نتاینمودن بزاق در 
ته گر آندسید يمطالعه نبودند. از سو يهاگروهان یم يتفاوت معنادار

که افراد غالب مکالمه  یترشحات آن سمت یاز مطالعات که به بررس
ش ترشح بزاق ی، افزااندپرداخته دادندیمخود را با آن سمت انجام 

. اندنمودهسمت را گزارش  آن یوژن خونیش حجم و پرفیدر کنار افزا
ه باشد، داشت تواندیم ریتأثج ینتا ین گوناگونیکه در ا يگرید عامل

 يقات مذکور دارایکه در تحق باشدیمزمان مکالمه متوسط روزانه 
 يبنددستهاقدام به  یو تنها در برخ باشدیم يادیدامنه ز
  .اندنمودهاز نظر زمان مکالمه  کنندگانشرکت

نوا آ یش آگهیص و پیدر تشخ CRPبا توجه به نقش 
اکتور ن فیا یم به بررسیتصمک، یو نئوپالست یالتهاب يهايماریب

رات ییتاث یق به بررسیک تحقیا م تنهیدانیم که ییآنجام. تا یپرداخت

(بدون دخالت دادن  یبزاق CRP يهمراه بر رو يهاتلفنامواج 
SARدار  یش معنی) پرداخته است که افزاCRP را گزارش  یبزاق

  .)7(نموده است
ان شده یوارد شده است. ب SARبه  یدر متون علم یانتقادات
که  یت بدن انسان را به آندسته از امواجی، حساسSARاست که 

 Microwave( ویکروویم ییاثر شنوا بنام يدهایمسئول پد

Hearing Effect(  ردیگینماست را در نظر )14 ،13(. Frey 

 معادل یته قدرتیده فوق در دانسیگزارش کرده است که پد
2μw/cm 400 از آن  ترکمار ین مقدار بسیافتد که ایاتفاق م
  .)13(اندکردهن ییتع SAR يبرا یدولت يست که استانداردهایزیچ

 ینمبت يآمار ین بار مدلیاول يم برایق حاضر موفق شدیدر تحق
 CRPمقدار  بینیپیشآمده پژوهش جهت  به دست يهادادهبر 
  .مییارائه نما SAR  بر اساس یبزاق

 یبزاق CRPکه مقدار  شودیمن مدل مشاهده یبر اساس ا
 SAR شیک با افزایاز  ترکم یول میو با نسبت مستق یخط صورتبه

  . افتیش خواهد یر عوامل، افزایو با در نظر گرفتن ثابت بودن سا
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MOBILE PHONES WITH SALIVARY SECRETION RATE AND 

SALIVARY C- REACTIVE PROTEIN (CRP) 
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Abstract 
Background & Aims: Mobile phone radiation is a major public health concern. This study aimed to 
determine if a quantitive relation could be found between specific absorption rate (SAR) and salivary 
volume and C-reactive protein (CRP) 
Material & Methods: Unstimulated whole salivary samples of 310 mobile phone users were collected. 
Mobile phones were categorized into three groups according to their SAR values. The samples were 
analyzed for probable correlation of volume and CRP content with SAR values. 
Results: No statistically significant relation was found between SAR value and the volume of saliva 
(p>0.05). On the other hand, a statistically significant relation (p>0.01) was found between categories 
of SAR and salivary CRP 
Conclusion: Mobile phone radiation does not affect the salivary volume. Salivary CRP content 
increases predictably as SAR of the mobile increases 
Keywords: Saliva, Specific absorption rate, C-reactive protein, Cell phone 
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