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 چکیده

ن تخریب سوزنی  ها همچو با انواع روش   (BPH) 8خیم پروستات خوش شدگی( هایپرپالزی )بزرگ   مقدمه

 11میوم هول  یو برش لیزر،   ( ILC)  10یدرمان بینابینی لیزر ، (TUNA) 9از طریق مجرای بولی 

(HoLRP )   درمان  شامل متد غیرتهاجمی  یک  رو، تاثیرات رد. در مطالعه پیشیگمی تحت درمان قرار  

 .اند ه نس رادیویی مورد بررسی قرار گرفت فرکابا یک میدان مغناطیسی پالسی در   BPHمبتالیان به 

در این پژوهش شرکت کردند. بیماران   سال  78-68در سنین   BPHبیست بیمار مبتال به  هامواد و روش 

( برای  سال 5.7 ±  74.0بیمار، بین  10درمانی )داروتصادفی به دو گروه تقسیم شدند: گروه بصورت 

قرار گرفتند   12آلفوسوسین آلفا  سدودکننده گیرنده آدرنرژیکم mg/ 10روزهفته تحت درمان با  4حداقل 

روز پشت   5بصورت  ( برای مدت دو هفته سال 6.3 ±  73.7بیمار، بین  10و گروه الکترومغناطیسی ) 

دوره موج کوتاه  با ، تحت میدان الکترومغناطیسی پالسی در فرکانس رادیویی  دقیقه  30برای مدت  سرهم 

درمان  پس از  و . بیماران هر دو گروه پیش  قرار گرفتند شد که توسط یک القاگر مغناطیسی یون تولید می 

،  جزئیو  ی کل(PSAژن اختصاصی پروستات ) آنتی زیر مورد ارزیابی قرار گرفتند: مقادیر با محاسبه 
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  میزان جریان ادرار و   یورودینامیکی، تعیین حجم اولتراسونیک و احتباس ادراری، تخمین  ازفسفاتاسید 

 . (IPSS) 13بندی جهانی عالیم پروستات درجه  تعیین امتیاز عالیم برحسب 

(، حجم  0.02P)   IPPSSپیش و پس از درمان دردر مقادیر کاهش معنادار آماری نشانگر وجود نتایج  

و همچنین میانگین میزان جریان ادرار   ( 0.05P)و احتباس ادرار  ( 0.05P)پروستات اولتراسوند 

(0.05P)  ی دارودرمان گروه ند.بود   درمانیدارودر مقایسه با گروه در بیماران گروه الکترومغناطیسی  

نی در  ی قابل توجه عالیم بال. همچنین بهبود را تجربه کردند  IPSS (0.05P)میزان  بهبودی در تنها 

که نتایج   مشخص شد پیگیری بیماران این گروه برای یک سال با گروه الکترومغناطیسی مشاهده شد. 

 اند.درمانی همچنان پایدار بوده بدست آمده از فرکانس 

غیرتهاجمی  ی ممکن است برای درمان  یهای رادیو میدان الکترومغناطیسی پالسی در فرکانس  گیری نتیجه 

 مفید باشد.   ت خیم پروستامبتالیان به هایپرپالزی خوش

 آدرنرژیک بتا  مسدودکننده، IPSS: میدان الکترومغناطیسی پالسی، هایپرپالزی پروستات،  واژگان کلیدی

 مقدمه 

بصورت گسترده  ای گذشته هدر طی دهه ( بر موجودات زنده EMFهای الکترومغناطیسی )تاثیرات میدان 

الکترومغناطیسی به عنوان القاگرهای تغییر در نرخ تکثیر  های [. میدان 1] اند مورد مطالعه قرار گرفته 

،  Ca+2 هایانتقال یون  و  نفوذپذیری غشای سلولی  و پروتئین، تعدیل  mRNAسلولی، تغییرات در سنتز  
+Na  ،+K   موجود  های الکترومغناطیسی تماس با میدان [. 4-2شوند ]و تغییرات میزان آپوپتوز شناخته می

نرخ رشد  [ یا  5سرطان پروستات ] ناشی از  و کاری ممکن است میزان مرگ ومیردر محیط پیرامونی 

رادیویی و سایر  های فرکانساز سویی دیگر، [. 6رطان پروستات را افزایش دهند ]های اسفروئید سسلول

 [. 9-7] اند ها بکار گرفته شده  انواع آسیب آزمایشی های مغناطیسی برای درمان میدان 

  کمک  مردان کهنسال است که با میان مشکل متداول در  یک ( BPHهایپرپالزی خوشخیم پروستات )

درمان قرار  تحت   HoLRPو   TUNA  ،ILCحداقل تهاجم مانند  با انواع پرتوهای الکترومغناطیسی 

 [. 14-10د ]نکنتاثیرات گرمایی بر پروستات اثر خود را اعمال می گذاشتن  با   ها؛ این روش گیرد می

که تاثیرات غیرگرمایی القا  - پالسی   در مطالعه حاضر، تاثیرات متد غیرتهاجمی میدان الکترومغناطیسی 

 گزارش شده است.  BPHبر مبتالیان به   -د کنمی

 ها مواد و روش

سال در این پژوهش شرکت کردند. معیارهای ورودی در   78-68در سنین   BPHبیست بیمار مبتال به 

، عدم وجود عالیم سرطان در اولتراسوند   PSA(4)مطالعه شامل برخورداری از مقادیر پایین 

 
13 International Prostate Symptom Score 
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قوانین  و بصورت هماهنگ با وجه مالی  دریافت بودند. داوطلبان بدون   FNAپروستات و پاتولوژی 

 .  کردند  مطالعه شرکت  این  در (1979) 14حقوق بشر اعالمیه هلسینکی

  ± 74.0بیمار   10( شامل TGصورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند: گروه دارودرمانی )بیماران به 

بصورت روزانه    mg 10به مقدار آلفوسوسین را  آلفا  که مسدودکننده گیرنده آدرنرژیک شد می ساله  5.7

ساله   6.3 ±  73.7بیمار  10( شامل EGدریافت کردند و گروه الکترومغناطیس )هفته   4برای حداقل 

دقیقه در معرض میدان   30روز پیاپی به مدت روانه  10ای برای که در طی یک دوره دوهفته  شد یم

قرار گرفتند. پس از این  شد منتشر می  PAPIMIکه از دستگاه  الکترومغناطیسی در فرکانس رادیویی 

همچنین بیماران هر دو گروه برای  هر دو گروه صورت پذیرفت.  عضو  بیماران   ارزیابی شرایط دوره، 

 پیگیری قرار داشتند.   تحت مدت یک سال  

(،  APو همچنین تخمین اسید فسفاتاز )   ند گرفته شد بیماران هر دو گروه آزمایشات خونی و بیوشیمیایی از 

تخمین یورودینامیک میزان جریان    و  ارزیابی حجم پروستات اولتراسوندی،  PSAمقادیر کلی وجزئی  

( پیش و  IPSSالمللی )بندی عالیم پروستات بین و امتیاز عالیم بر حسب درجهرت پذیرفته  صوادراری 

 [.  15]  شخص شد م پس از درمان 

، پالس دینامیک آتن، یونان( برای درمان الکترومغناطیسی  600مدل  PAPIMIالقاگر یونی مغناطیسی )

های الکترومغناطیسی با صفات زیر تولید  . بر اساس گفته سازنده، دستگاه پالس بکار گرفته شد بیماران  

برای     x6- 10  W 80-35ثانیه برای دوره موج،   10x  1  -6پالس برای انرژی،  /J 80-35کند: می

 . Hz  8-3و فرکانس تکرار   µs 10، زمان افول sµ 0.1، زمان خیزش mT 12.5قدرت موج، بزرگی  

بصورت   ،کند با دوره کوتاه را تولید می   دوقطبی PEMF( که یک cm 30x15حلقه آنتنی این دستگاه )

. بیماران  قرار گرفت   از پوست  cm 5افقی روی ناحیه تناسلی و زیر پرینیوم بیمار در فاصله حداکثر 

پالس در    4  و  kHz  750فرکانس که دقیقه( در معرض دستگاه   30ه در هر ناحیه )در کل قدقی  15برای  

 . کرد قرار گرفتند تولید می ثانیه 

 نتایج  

های نرمال قرار داشتند.  بیوشیمیایی در هر دو گروه پیش و پس از آزمایش در محدوده آزمایشات خون و  

کاهش   TGها مشاهده نشد. بیماران گروه اعضای هیچ کدام از گروه  PSAهیچ تغییر معناداری در مقادیر 

هیچکدام از  اما هیچ کاهش معناداری در (، =0.04Pخود پس از درمان نشان دادند )  IPSSمعنادار در  

در بیماران درمان شده با مسدودکننده   IPSS(. کاهش شاخص 1ثبت نشد )جدول    در آنها سایر پارامترها 

ادراری بود. در عوض،  و شب ادرار اضطرار  و  میزان  در بهبود   شاملبصورت عمده آلفا   آدرنرژیک

مانند حجم پروستات، احتباس  کاهش معنادار آماری در تمامی پارامترهای مورد مطالعه  EGبیماران  

 (. 3و  1،2؛ تصاویر 2نشان دادند )جدول را   IPSSمیزان جریان ادرار و  میانگین ادرار، 

 
14 human rights legislation from the Declaration of Helsinki 
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اولتراسوند  وضعیت و  IPSSدرجه  مشاهده شد.  EGدر بیماران   BPHبهبود قابل توجه در عالیم  

  کننده امواج الکترومغناطیسیگروه دریافت در  EMFپس از درمان   سایر پارامترها پروستات و مقادیر 

روز پس از دوره   30در عرض  آلفا  . تمامی بیماران درمان شده با مسدودکننده آدرنرژیک محاسبه شدند 

به دلیل بدتر شدن عالیم و عدم تغییر در حجم    ،آلفا با مسدودکننده آدرنرژیک درمان ای چهار هفته 

 برداری( قرار گرفتند. پروستاتکتومی )پروستات پروستات خود تحت عمل  

 (=10N) کننده درمان داروییگروه دریافت 1جدول 

P پیش از درمان پس از درمان  

0.58 = 1.4  ± 0.5 1.2  ± 0.3 PSA (ng/ml) 
0.04 = 16 ±  4 19 ±  2 IPSS 

0.05 39 ±  10.5 40 ±  10 U/S ( 3حجم پروستاتcm) 

0.05 105  ± 20 110  ± 30 U/S ( 3ادرار احتباس شدهcm ) 

0.05 8.1  ± 2 8±1  میزان جریان ادراری میانگین(ml/sec) 

PSA ژن ویژه پروستات، آنتیIPSS  المللی عالیم پروستات،  بندی بیندرجهU/S  اولتراسوند 

 

 (N= 10گروه الکترومغناطیس ) 2جدول 

P پیش از درمان پس از درمان  

0.7 = 0.6  ± 0.2    0.7  ± 0.2      PSA (ng/ml) 

0.02 14 ±  3 20 ±  2 IPSS 

0.04 30 ±  2 33 ±  5 U/S ( 3حجم پروستاتcm) 

0.03 70 ±  25    100  ± 40 U/S ( 3ادرار احتباس شدهcm ) 

0.001 11 ±  0.2    8 ± 0.5  میانگین( میزان جریان ادراریml/sec) 

PSA ژن ویژه پروستات، آنتیIPSS  عالیم پروستات المللیبندی بیندرجه  ،U/S  اولتراسوند 

 

اما   ،پروستاتکتومی قرار گرفتند تحت  روز پس از پایان پژوهش   30در عرض TG گروهتمامی بیماران 

زیرا که از نظر بالینی بهبود پیدا کرده و   ؛نیازی به این عمل پیدا نکردند  EGهیچکدام از بیماران گروه  

تقریبا بدون عالمت  گیری در معرض میدان الکترومغناطیسی پالسی برای بیش از یک سال پس از قرار

 بودند. 

 بحث  

خیم  ر بیماران مبتال به هایپرپالزی خوش در پژوهش حاضر، تاثیرات یک میدان الکترومغناطیسی پالسی ب

میدان الکترومغناطیسی قرار گرفته بودند  . بر اساس نتایج ما، بیمارانی که در معرض ند پروستات ثبت شد 

 بهبود  
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( پیش و پس از درمان با امواج EG( از پروستات بیمار عضو گروه الکترومغناطیس ) U/Sاولتراسوند ) 1تصویر 

 الکترومغناطیسی 

 

( پیش و پس از درمان با پرتوهای EGآزمون یورودینامیک در بیماری از گروه الکترمغناطیس ) 2تصویر 

 الکترومغناطیسی 

 

 درمانی )اولتراسوند( پروستات یک بیمار پیش و پس از فرکانس U/S 3 تصویر
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ص  یشخ تقابل   IPSSکه بر اساس  را تجربه کردند  خود  عالیم هایپرپالزی پروستات   ی درقابل توجه 

  ،را دریافت کرده بودند  آلفاکه داروی مسدودکننده آدرنژیک  TGدر مقایسه با بیماران  آنها همچنین  .است 

ر در میزان میانگین  ااری در حجم پروستات، حجم ادرار احتباس شده و بهبود معناد مکاهش معنادار آ

 .  را نشان دادند   ( 0.05P)  جریان ادارای

که در عرض یک ماه پس از درمان  آلفا  برعکس بیماران درمان شده با مسدودکننده آدرنرژیک بعالوه 

پایدار  شده با امواج الکترومغناطیسی   تمامی بیماران درمان بهبودی   ،نیازمند جراحی پروستاتکتومی شدند 

 . بود 

ومغناطیسی قرار گرفتند پروستات نسبتا کوچکی  از آنجایی که بیماران ما که تحت درمان با امواج الکتر

تر نیز همین  های بزرگ بینی کنیم که آیا این درمان بر بیماران دارای پروستات توانیم پیش داشتند، ما نمی 

  با   درمانیفرکانس که  مطرح کنیم فرض را این توانیم ، ما می حالبا این . گذارد یا خیربر جای می اثر را  

. بر  داشته باشد به دنبال تر ممکن است تاثیرات مثبتی برای اینگونه بیماران  های طوالنیو دوره   هازمان 

اولین مطالعه است درباره تاثیرات میدان الکترومغناطیسی پالسی بر هایپرپالزی  اساس دانش ما، این 

 خیم پروستات است.  خوش 

همانند آنچه در پژوهش حاضر بکار    ،کمهای رادیویی با شدت تماس با فرکانس مشخص شده است که  

های الکترومغناطیسی  و برخالف میدان   شته گذاها نو سلول   هات بافهیچگونه تاثیر گرمایی بر   ،گرفته شد 

امن  ، گذارند های زنده می بر ارگانیسم  ی و تاثیرات مخرب  یا محل کار وجود دارند   پیرامونیکه در محیط 

ممکن است نرخ   های کاریالکترومغناطیسی در محیط پیرامونی یا محیط تماس با امواج رسند.  بنظر می 

به نظر  [. 6]را افزایش دهد  های اسفروئید سرطانی [ یا رشد سلول5مرگ و میر سرطان پروستات ]

بر   پرتوها تاثیرات تنظیم  باره  پارامتری قابل توجه درهای میدان الکترومغناطیسی  پالس  تعداد رسد می



7 

 

پالس   تعداد بسته به   های ما حاکی از آن هستند که پرتوهای الکترمغناطیسی پالسی[. داده1باشد ]ها سلول

پالس در   6وجود بیشتر از های سرطانی را باعث شوند.  ممکن است کاهش یا افزایش رشد سلول  خود 

  وجود در حالی که  ،شود می  پروستات   ی سرطان یها سلول  ر یتکث نرخ   درثانیه، باعث افزایش قابل توجه 

های سرطانی پروستات  باعث القای کاهش قابل توجه در نرخ تکثیر سلول   هیثان  درپالس   4کمتر از 

[.  8اند ]های رادیویی منتشر شدهدرمان جراحات با فرکانس  از(. اثرات مشابهی نیز 0.05Pشود ) می

 برگزیده شد.  BPHپالس در دقیقه برای بیماران  4بر اساس این یافته، 

که   اند کردهمشخص های الکترومغناطیسی بر پروستات میدان تاثیر  در زمینهصورت گرفته مطالعات 

  توسط  ویژگی . این کند منتشر می  بیشتری بیومغناطیسی   پرتوهای  ، BPHنسبت به  سرطان پروستات 

 [.  16است ] به ثبت رسیده(  SQUID) 15دستگاه تداخل کوآنتومی فوق هادی 

که   اند حاکی از آن بودهپروستات انواع ضایعات  ناشی از  های رادیویی بعالوه تشدید غیرخطی فرکانس 

از   و اوت دارند فبا یکدیگر ت های طبیعی، بدخیم و هایپرپالستیک پروستات  صفات الکترومغناطیسی بافت 

 [.  17توان برای تشخیص سرطان پروستات استفاده کرد ]این موضوع می 

و احتماال با امواج بافت  حدوده امواج رادیویی قرار داشته  های منتشر شده توسط دستگاه در مفرکانس 

  ]بیورزونانس[  های رزونانسیفرکانس مشخص شده است که شوند. غیرطبیعی پروستات تشدید می

 [. 18، 7های انسانی دارند ] تاثیرات مثبتی بر انواع آسیب 

با القای یک  های الکترومغناطیسی ارتعاشی ممکن است بیانگر این هستند که میدان  هایی موجود داده

،  Na  ،+K+ها از جمله  انواع یون  خروجی یا  میزان ورودیهای یونی کانالمیان  ازغیرعادی  وآمد رفت 
2+Ca  باعث تغییر تعادل الکتروشیمیایی  همین موضوع که را تغییر دهند  و سایرین از میان غشای سلولی

ممکن   ،درون سلولی Ca+2دهی سیگنال [. 20، 19شود ]عملکرد کلی سلول می   متعاقباغشای پالسمایی و 

[.  21های غیرطبیعی شود ]ها و همچنین آپوپتوز سلول است باعث القای تغییراتی در بیان انواع ژن 

،  22ها را افزایش دهند ]در انواع مختلف سلول   Ca+2های الکترومغناطیسی ممکن است غلظت میدان 

که  شده است  مشخص [. 24د ]نهای سرطانی پروستات نیز شو [ و باعث القای آپوپتوز در سلول 23

[. براساس  4-2های بدخیم هستند ]ای سلول هدارای تاثیرات آپوپتوزی برای ردهرادیویی  های فرکانس 

تواند تاثیرات  می  ،های هایپرپالستیک توسط پرتوهای الکترومغناطیسی آپوپتوز سلولالقا مطلب باال، 

 کند.  جیه را تو  BPH ازبدست آمده 

شود که  التهابی در نظر گرفته می -اکنون به عنوان یک بیماری ایمنی هم  ،خیم پروستات هایپرپالزی خوش 

[.  25دخالت دارند ]در آن T (CD4+ )های و لنفوسیت   INF- γو  IL-15های التهابی همچون  سیتوکین 

[ و  26های الکترومغناطیسی پالسی و استاتیک ممکن است تاثیرات ضد التهابی داشته باشند ]میدان 

های الکترومغناطیسی  میدان مشخص شده است که تاثیر بگذارند.  BPHهای التهابی اینگونه بر پروسه 

زنانه را   دستگاه تناسلی  مشکالت  ناشی ازدرد لگنی  ،تولید شده توسط مولدهای میدان مغناطیسیپالسی 

 
15 superconducting quantum interference device 
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خیم  های خوش توده  ناشی از  درمانسخت های تشنج در یک پژوهش   [ و 27د ]ندهها تخفیف می در انسان 

 [. 28]اند مبتال به صرح درمان کردهمغزی را در یک بیمار زن 

پالسی پرتوهای  کوتاه مدت و  های تماس بیماران با دوره رسد که  به نظر می گیری، به عنوان نتیجه 

  دقیقبرای تعیین د. داشته باش BPHهای رادیویی تاثیرات مثبتی بر الکترومغناطیسی در فرکانس

خیم  هایپرپالزی خوش های الکترومغناطیسی خاص از راه آنها تاثیرات خود بر که برخی میدان  یمکانیسم 

  ،می در درمان ضایعات پروستاتیجبه عنوان یک متد غیر تها معرفی آن و   کنند اعمال می پروستات را 

 نیاز هستند.  ی مطالعات بیشتر 

به    و  اهدای دستگاه مولد یون الکترومغناطیس برای  P. Pappas: ما تمایل داریم از دکتر تقدیر وتشکر 
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