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چکیده:
مقدمه :از امواجی که امروزه انسان با آن سروکار زیادی دارد ،امواج ساطعشده از دستگاههای بیسیم متصل به اینترنت است که میتواند اثرات منفی
مختلفی را بر سالمت انسان داشته باشد .پژوهش حاضر باهدف بررسی اثر اینگونه امواج بر میزان حرکت و تعداد اسپرمها در موش صحرایی نر بالغ انجام
گرفت.
روش کار :تعداد  40سر موش صحرایی نر به دو گروه کنترل و گروه تیمار با امواج الکترومغناطیسی ساطعشده از تبلت متصل به اینترنت تقسیمبندی
شدند .تعداد اسپرم و میزان تحرک اسپرم در هر دو گروه به ترتیب با استفاده از آزمون آماری تی و تحلیل واریانس یکطرفه مورد تجزیهوتحلیل قرار
گرفت.

نتیجهگیری :میتوان چنین نتیجهگیری کرد که امواج الکترومغناطیسی ساطعشده از تبلت متصل به اینترنت باعث کاهش میزان و قدرت تحرک اسپرم
میشود.
واژگان کلیدی :امواج الکترومغناطیسی ،تبلت ،اینترنت ،تحرک اسپرم
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محسوب میشوند [ .]2این امواج الکترومغناطیس در دستگاههای
مختلف مورداستفاده در زندگی مدرن امروزه همچون رادیو،
یخچال ،تلویزیون ،مایکروفر ،دستگاههای فتوکپی ،المپهای
هالوژن و چاپگرها کاربرد وسیعی دارد [ .]3گسترش روزافزون
استفاده از دستگاههای مولد امواج الکتریکی بهویژه تبلت و تلفن
همراه و عوارض جانبی ناشی از استفاده از آنها موجب بروز
نگرانیهای بسیاری در ارتباط با اثرات زیانبار این وسایل ارتباطی
بر سالمت انسان شده است [ .]4عوارض ناشی از تشعشعات امواج
غیر یونیزان در انسان بیشتر ناشی از تغییر درجه حرارت در بافتها
و سلولهاست ،لیکن در مطالعات جدیدتر ،اثرات غیرحرارتی نیز
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مقدمه:
امواج الکترومغناطیس به دستهای از امواج دارای انرژی اطالق
میشود که حاوی دو میدان الکتریکی و مغناطیسی عمود بر هم
بوده و از منبعی در فضا ساطع میشوند .این امواج جزو پرتوهای
غیر یونیزان تقسیمبندی میشوند .تشعشع الکترومغناطیس غیر
یونیزان را میتوان بر اساس فرکانس به امواج رادیویی ،امواج
مایکروویو ،اشعه زیر قرمز ،نور مرئی و ماوراءبنفش طبقهبندی کرد
[ .]1امواج رادیویی دستهای از اشعههای غیریونیزان هستند که
دارای فرکانس در محدوده  3کیلوهرتز تا  300گیگاهرتز میباشند.
امواج ساطعشده از تلفن همراه نیز از نوع امواج رادیویی هستند و
چون قادر به یونیزاسیون یا تحریک الکتریکی نیستند ،غیر یونیزان
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یافتهها :نتایج نشان داد که امواج الکترومغناطیسی ساطعشده از تبلت متصل به اینترنت باعث کاهش معنادار تعداد کل اسپرمها و قدرت تحرک آنها
میشود ،بهطوریکه در گروه تیمار درصد اسپرمهای آسیبدیده افزایش معناداری را نسبت به گروه کنترل نشان داد ،ولی درصد اسپرمهای نیمه متحرک
در دو گروه آزمایشی اختالف معناداری نداشت.

تاثیر امواج الکترومغناطیسی ساطع شده از

DNAمیشود [ .]18بنابراین با توجه به نتایج این تحقیقات و به
دلیل ساختار فعال و بسیار حساس بافتهای زاینده ازجمله
تخمدان و دستگاه تولیدمثلی به عوامل خارجی ،در مطالعه حاضر
به بررسی اثر امواج الکترومغناطیسی ساطعشده از تبلت متصل به
اینترنت روی قدرت تحرک و تعداد اسپرمها در موش صحرایی نر
بالغ پرداخته شده است.
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روش کار:
در این مطالعه تجربی ،تعدادی موش صحرایی نر در محدوده
وزنی  250تا  300گرم انتخاب شدند و قبل از شروع آزمایش ابتدا
از لوله اپیدیدیم هر موش یک سی سی اسپرم جمعآوری و تعداد
و کیفیت اسپرم تمامی آنها بررسی شد .درنهایت 40 ،سر موش
که تعداد و کیفیت اسپرم در آنها طبیعی بود ،انتخاب شدند.
بهمنظور تطابق با محیط ،موشها به مدت یک هفته در شرایط
کنترلشده نوری ( 12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی) و
درجه حرارت  2±22درجه سانتی گراد در اتاق حیوانات دانشگاه
پیام نور استهبان نگهداری شدند .در تمام مدت آزمایش ،غذا و آب
بهاندازه کافی در اختیار آنها قرار گرفت .آزمایشها مطابق
باراهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی و رعایت
نکات اخالقی انجام شد .پسازآن بهمنظور بررسی اثر امواج غیر
یونیزان الکترومغناطیسی ساطعشده از تبلت متصل به اینترنت،
موشها بهطور تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند .گروه
اول بهعنوان کنترل در نظر گرفته شدند و گروه دوم به مدت یک
هفته روزی یک و نیم ساعت در مجاورت یک دستگاه تبلت
سامسونگ  10اینچ حاوی سیمکارت ایرانسل قرار گرفتند .بقیه
شرایط کنترل و نگهداری در دو گروه مشابه بود .بهمنظور بررسی
پارامترهای اسپرم از قبیل تعداد اسپرم و مورفولوژی آنها ،ابتدا
موشها با دی اتیل اتر بیهوش شدند و سپس با قیچی بیضه
برش داده شد و اپیدیدیم جدا شد .اپیدیدیم قطعهقطعه شده و در
تیوبهای آزمایش حاوی یک میلیلیتر محلول محیط کشت
))10 ،Ham"s F- (Nutrient Mixture-Ham- FBS (Foetal%10
سرم ) (+ X1,GIBCO,UKقرار گرفت و آزمایش Bovine
) )Serum,GIBCO,UK 5گذاشته شد .پس از نیم ساعت
انکوباسیون تیوب در دمای  37درجه ،اسپرمها از اپیدیدیم خارج
شدند .پسازآن از محیط کشت حاوی اسپرم مقدار چهار میکرو
لیتر با سمپلر برداشته و روی الم قرار داده شد و تعداد و میزان
تحرک اسپرم زیر میکروسکوپ تحلیل شد .برای بررسی
مورفولوژی اسپرمها ابتدا  10میکرو لیتر از محیط کشت اسپرم
روی الم سیتوژنیک گذاشته و از آن اسمیر تهیه شد .اسمیرها در
دمای اتاق کامالً خشک شدند ،سپس با سمپلر مقدار یک میکرولیتر
محلول فیکساتیو اسپرم بلو روی آن ریخته شد تا سطح اسمیر
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موردتوجه واقعشده است .بهطورکلی بیشترین عوارض مطرح
شامل تأثیر بر سیستم تولیدمثل ،آنزیمهای بدن ،هورمونهای
جنسی مردانه ،مغز استخوان ،ضربان قلب ،تغییرات هماتولوژیک
و هماتوپوئتیک جهشزایی و سوماتیک و نیز اختاللهای عصبی-
رفتاری است [ 5و  .]6وای فای برای اولین بار در سال 2007
معرفی شد و از آن زمان تاکنون مطالعاتی توسط محققان در مورد
تأثیر امواج آن بر سالمت انجامگرفته است .اختاللهایی از قبیل
سردرد ،خستگی ،اختالالت خواب ،مشکالت گوارشی ،اختالل در
عملکرد مغز و حافظه ،استرس و حتی افسردگی را به وای فای و
اشعههای ناشی از آن نسبت میدهند [ 7و .]8
مطالعه کلوگ و کاوو نشان داد که پرتو تابی باعث اختالل در
اسپرمیوژنز میشود [ 9و  .]10برنابو تخریب آکروزوم و کاهش
فرایندهای آکروزومی اسپرماتوزوای گرازهای وحشی در معرض
تشعشعات الکترومغناطیسی با فرکانس  50هرتز را مطالعه کرد .به
عقیده وی امواج الکترومغناطیسی با فرکانس بسیار کم سبب
کاهش قدرت باروری ،کاهش احتمال لقاح ،تغییر شکل و عملکرد
اسپرم میشود [ .]11مطالعات نشان داده است که امواج منتشرشده
از تلفن همراه روی سیستم تناسلی اثر گذاشته و باعث کاهش
اسپرم در مردان ،سقطجنین در مادران و بروز صفات غیرعادی
مادرزادی در جنین میشود [ .]6حمایت خواه و همکاران در سال
 2010به بررسی اثر امواج تلفنهای همراه بر بافت تخمدان
موشهای صحرایی پرداختند و نشان دادند که امواج تلفنهای
همراه آترزی فولیکولهای تخمدانی را افزایش و با اختالل در
ترشح هورمونها باروری را تحت تأثیر قرار میدهد [.]12
همچنین مشخصشده است که گرمای ناشی از قرار دادن لپتاپ
روی پاها نیز از دیگر عوامل تأثیرگذار در بروز ناباروری در مردان
است [ .]13در تحقیق آگاروال اثرات امواج تلفن همراه بر
پارامترهـای اسپرم بررسی شد .یافتهها نشان داد کـه تعـداد،
حرکـت ،بقـا و مورفولوژی طبیعی اسپرم کاهشیافته است [.]14
هجولند و همکـــاران بامطالعه اثـــر میـــدانهـــای
الکترومغناطیسی بر شاخصهای باروری گزارش کردند کـه ایـن
امواج بر مقادیر هورمونهای تولیدمثلی تأثیر معناداری ندارد [.]15
هوسکونن و همکاران با بهکارگیری میـدان الکترومغناطیسی با
شدت  130میکرو تسال هیچ تغییری در میزان هورمونهای
استرادیول و پروژسترون مشاهده نکردند [ .]16مطالعه یان نشان
داد کـه امـواج تلفن همراه ،میزان مرگومیر و تودههای
غیرطبیعی در اسپرم موش را افــزایش داده اســت .عــالوه بــر
ایــن ،تــابش مــداوم امــواج الکترومغناطیس ممکن است
مرگ سلولی را در سلولهای زاینده بیضه موش القاء کند
[ .]17شبکههای وای-فای و اشعه ساطعشده از آنها هم تحرک
اسپرمها را تحت تأثیر قرار میدهد و هم سبب شکسته شدن

کوروش بامداد و همکاران
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تاثیر امواج الکترومغناطیسی ساطع شده از

بهطور کامل توسط فیکساتیو پوشانده شود .بعد از خشک شدن
فیکساتیو ،چهار قطره رنگ آبی اسپرم بلو روی اسمیر فیکس شده
قرار داده شد .الم های رنگشده زیر میکروسکوپ قرار داده شدند
و حداقل  200اسپرم بررسی شد و بر آن اساس سه مورفولوژی از
اسپرم شامل اسپرمهای سالم و متحرک ،سالم و نیمه متحرک و
آسیبدیده فاقد تحرک (برحسب درصد) موردبررسی قرار گرفت
[ .]19بهمنظور مقایسه اختالف میانگین درصد تعداد کل اسپرم
بین گروه کنترل و گروه تیمار از آزمون آماری تی و بهمنظور
بررسی اختالف قدرت تحرک اسپرم بین دو گروه از تحلیل
واریانس یکطرفه در نرمافزار  SPSSاستفاده شد .سطح معناداری
کمتر از  0/05در نظر گرفته شد.
یافتهها:
نتایج حاصل از مقایسه میانگین تعداد کل اسپرمها در دو گروه
آزمایشی نشان داد که تعداد اسپرمها در گروه تیمار با امواج
الکترومغناطیس ساطعشده از تبلت متصل به اینترنت کاهش
معناداری را نسبت به گروه کنترل دارد (( )P =0/01نمودار .)1

اسپرمها بر اساس مورفولوژی و قدرت حرکت در سه گروه
اسپرمهای سالم و متحرک ،اسپرمهای سالم و نیمه متحرک و
اسپرمهای آسیبدیده و بدون حرکت تقسیمبندی شدند .میانگین
تعداد اسپرمها (برحسب درصد) در هر دو گروه شمارش شد که در
نمودار  2قابلمشاهده است.
نتایج مقایسه بین انواع اسپرمها باحالت کنترل در شرایط تیمار
موشها با امواج الکترومغناطیسی ساطعشده از تبلت متصل به
اینترنت نشان داد که این امواج باعث کاهش معناداری در تعداد
کل اسپرمها و همچنین بر قدرت تحرک اسپرمها (برحسب درصد)
شده است ( .)P =0/01میانگین درصد اسپرمهای آسیبدیده فاقد
تحرک در گروه تیمار با تبلت متصل به اینترنت افزایش معناداری
را نسبت به گروه کنترل نشان داد ،درحالیکه درصد اسپرمهای
نیمه متحرک در دو گروه آزمایش تفاوت معناداری نداشتند
(.)P =0/65
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نمودار : 1درصد اسپرم در دو گروه آزمایشی کنترل و تیمار با امواج الکترومغناطیس ناشی از تبلت
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نسبت به گروه کنترل افزایشیافته بود [ ]20که با نتایج مطالعه
حاضر همخوانی دارد .در مطالعه حاضر نیز نتایج حاکی از آن است
که تیمار موشها با امواج تبلت که نوعی از امواج الکترومغناطیس
است باعث کاهش معنادار تعداد اسپرمها شد که یکی از دالیل
آن میتواند ناشی از افزایش پدیده آپپتوز در سلولهای جنسی
موجود در بیضه و درنتیجه کاهش تولید اسپرم باشد .در مطالعه
حمایت خواه و همکاران تأثیر تلفن همراه بر فولیکولهای
تخمدان و هورمونهای جنسی نشان داد که امواج حاصل از تلفن
همراه منجر به تغییرات معنادار در میزان هورمونها و سلولهای
جنسی میشود [ .]12در مطالعـه دیگر مشخص شد کــه
قرارگیری موشهای صحرایی در معرض میدان الکترومغناطیسی
با فرکانس  50هرتز و شدت  25میکرو تسال سبب کاهش معنـادار
تعـداد کـل اسپرمها میشود .عالوه بر آن ،هورمون محرک
فولیکـولی و تستوسترون بهطور ناچیز کاهش ولی غلظت هورمون
لـوتئینی افـزایش مییابد [ .]21برخی تجربیات نیز حاکی از تغییر
در ساختار غدد تناسلی ،افزایش تعداد فولیکولهای تخمدانی ،تأثیر
بر سیستم اندوکرینی و کاهش باروری در موشهای قرارگرفته در
میدان الکترومغناطیسی با فرکانس  50هرتز است [ .]22این در
حالی است که پورلیس بامطالعه روی انواع مختلفی از جانوران مدل
آزمایشگاهی هیچگونه تغییر قابلتوجهی در شکل اسپرم و تخمک،
ایجاد مرگ سلولی در بیضه و تخمدان ،اختالالت اسپرمزایی ،تعداد
اسپرم ،وزن بیضه و تخمدان گزارش نکرده است [ .]23زارع و
همکاران با قرار دادن خوکچههای هندی در میدانهای
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بحث:
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که امواج الکترومغناطیسی
ساطعشده از تبلت متصل به اینترنت باعث کاهش معنادار تعداد
کل و قدرت تحرک اسپرمها (برحسب درصد) شده است .این
تفاوت در میزان اسپرمهای آسیبدیده فاقد تحرک در گروه تیمار
با امواج الکترومغناطیس نسبت به گروه کنترل معنادار بود
( ،)P =0/01ولی درصد اسپرمهای نیمه متحرک بین دو گروه
اختالف معناداری نداشت ( .)P =0/65داسداگ و همکاران نیز
مطالعهای مشابه با استفاده از تلفن همراه انجام دادند و تغییر در
بافت بیضه و تعداد اسپرم را در حالت تلفن همراه روشن و حالت
شرایط مکالمه باهم مقایسه کردند .نتایج بررسیها نشان داد که
تعداد اسپرمها در هیچکدام از شرایط موردبررسی تغییری نکرده،
اما هیستولوژی بافت بیضه در هر دو حالت تحت تأثیر امواج
قرارگرفته بود [.]19
ارتعاشات الکترومغناطیس بر کیفیت اسپرم و تخمک مؤثر بوده و
چنانچه فرد در میدانهای الکترومغناطیس قرار گیرد موجب آسیب
 DNAو ناباروری میشود .امواج حاصل از تلفن همراه مشابه امواج
حاصل از تبلت در آزمایش حاضر است ،اما در بررسی حاضر تعداد
اسپرمها نیز نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری داشت و
ممکن است علت احتمالی آن وصل بودن تبلت به اینترنت و
ساطع شدن بیشتر امواج باشد .در بررسی دیگری که توسط کیم
و همکاران انجام گرفت ،تأثیر اشعههای الکترومغناطیس با
فرکانس پایینبر میزان آپپتوز سلولهای جنسی نر در بیضه موش
موردمطالعه قرار گرفت و نتایج نشان داد که میزان مرگ
سلولهای جنسی بهصورت معناداری در گروه دریافتکننده امواج
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کاهش تراکم اسپرم در مایع منی که به مدت  5دقیقه در معرض
تابشهای تلفن همراه  900مگاهرتز باقدرت  2وات در فاصله 10
سانتیمتری قرار داشتند ،مشاهده شد [ .]33همچنین مشخص
شد که امواج تلفن همراه سبب افزایش میزان اسپرمهای
غیرطبیعی ،کاهش توانایی حرکت اسپرم و ناباروری در مردان
میشود [ .]34مسیرهای احتمالی آسیب اسپرم توسط امواج
الکترومغناطیس شامل آسیب به  ،DNAتغییر در فرایند
اسپرماتوژنز و کاهش هورمون تستوسترون میباشد که کلیه این
موارد منجر به کاهش تعداد اسپرم ،کاهش قدرت تحرک اسپرم و
تغییر در مورفولوژی اسپرم میشود [ .]35در پایان میتوان چنین
نتیجهگیری کرد که امواج ساطعشده از تبلت متصل به اینترنت
احتماالً میتواند از طریق اختالل در مسیرهای کنترلکننده فرایند
اسپرماتوژنز ،تعداد اسپرم را کاهش داده که این حالت میتواند
تأثیر منفی بر باروری موشهای نر ایجاد کند .همچنین بر اساس
مطالعات انجامگرفته احتماالً اختالل در مورفولوژی اسپرمها در
تحقیق حاضر نیز به دلیل آسیب به  DNAسلول اسپرم میباشد.
نتیجهگیری:
با توجه به خطرات احتمالی امواج ساطعشده از تبلت و تلفنهای
همراه روی سالمتی انسان ،شناخت علمی این اثرات و ارائه
راهکارهای مناسب برای ایمنسازی این نوع دستگاهها ،امری
ضروری و اجتنابناپذیر است .پیشنهاد میشود بهمنظور جلوگیری
از خطرات اینگونه امواج ،در مواقع عدم نیاز و در شرایط
غیرضروری حتیاالمکان اینترنت این دستگاهها خاموش
نگهداشته شود.
تشکر و قدردانی:
نویسندگان مقاله از کلیه افرادی که در انجام این تحقیق همکاری
صمیمانه داشتهاند ،قدردانی میکنند .این مقاله مستخرج از
پایاننامه دانشجویی است.
تعارض منافع:
هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیاننشده است.
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الکترومغناطیسی ،آتروفی لولههای منیساز و بافتهای بینابینی و
کاهش سلولهای الیدیگ در بیضه را مشاهده کردهاند [.]24
در سال  2014کویین نشان داد موشهایی که در معرض
تابشهای بیسیم بودهاند عالئمی ازجمله به هم خوردن ریتم
شبانهروزی ،کاهش تعداد و تحرک اسپرم از خود نشان میدهند
[ .]25مطالعات لی در سال  2010هم نشان داد مردانی که در
معرض میدانهای مغناطیسی بیشتر از  160نانوتسال و به مدت
بیش از شش ساعت در روز قرار دارند ،احتمال ناهنجاریهای
اسپرم در آنها بیشتر است [ .]26مطالعات آوندانو در سال 2012
نشان داد که میزان کاهش تحرک اسپرم و شکست  DNAبا چهار
ساعت استفاده از اینترنت بیسیم لپتاپ به شکل ملموسی اتفاق
افتاده است [ .]27استفاده بیش از چهار ساعت از تلفن همراه در
طول روز باعث کاهش  25درصدی تعداد اسپرمها میشود .نتایج
تحقیق دی لولیس در سال  2009حاکی از آن است که تابشهای
ناشی از خطوط انتقال برق و تلفن همراه هر دو میتوانند باعث
افزایش گونههای اکسیژن فعال در میتوکندری اسپرمها شده که
خود باعث کاهش تحرک اسپرمها و شکستن  DNAمیشود [.]28
اینترنت بدون سیم باعث کاهش اسپرمهای متحرک در مقایسه
با تلفن همراه شد و بنابراین یک همبستگی منفی بین اینترنت
بیسیم و تعداد اسپرم وجود دارد .این در حالی است که کاهش
معناداری در تعداد و مورفولوژی اسپرم در استفادهکنندگان از تلفن
همراه دیده نشد [ .]29میدانهای الکترومغناطیسی ناشی از
رایانههای کیفی نیز میتوانند با تأثیرگذاری روی میزان تحرک
اسپرمها ،قابلیتهای تولیدمثلی را در موشهای صحرایی دچار
اختالل کنند [ .]30امواج وای فای باعث افزایش مرگ سلولی در
سلولهای اسپرم ،افزایش فعالیت کاسپاز  3در لولههای اسپرمساز
و کاهش وزن سمینال وزیکول شد [ .]31تحقیقات نشان داده
است که امواج الکترومغناطیس با فرکانس  900مگاهرتز حاصل
از تلفن همراه منجر به القاء استرس اکسیداتیو و کاهش قدرت
تحرک اسپرم میشود و بنابراین دارای اثرات منفی بر مایع منی
و اختالل در باروری مردان میشود [.]32
اروگول نشان داد که امواج تلفن همراه ،تحرک اسپرم انسانی را
تحت تأثیر قرار داده و در طوالنیمدت سبب تغییرات ساختاری و
رفتاری سلولهای زاینده میشود .کاهش سرعت حرکت اسپرم و
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Introduction:
Today, we are dealing with numerous waves including the waves emitted from wireless devices
connecting to the Internet, which can have a variety of negative effects on human health. The present
study aimed to investigate the effect of electromagnetic waves emitted from tablets connected to the
Internet on the motility rate and the number of sperms in adult male rat.
Materials & Methods:
Forty male rats were divided into a control and a treatment group, which were treated with
electromagnetic radiation emitted from a tablet connected to the Internet. Sperm count and motility rate
in both groups were analyzed by student t-test and one-way analysis variance.
Results:
The results showed that the electromagnetic waves emitted from the tablet connected to the Internet
caused a significant decrease in the total number of sperms and had a significant effect on sperm
motility. In the group treated with electromagnetic waves from a tablet, the number of damaged sperms
significantly increased compared to the control group, but there was no significant difference between
the two groups in terms of poorly motile sperms.
Conclusion:
It can be concluded that the electromagnetic waves emitted from the Internet-connected tablet lead to
reduced count and motility of sperms.
Keywords: Electromagnetic Waves, Tablet, Internet, Sperm Motility
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