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ABSTRACT

Background & objectives: The teratogenic effects of electromagnetic radiation on different
processes of growth caused many concerns related to the harmful effects of cell-phone
radiation on human health. Therefore, the aim of this study was to investigate the effects of
cell-phone radiation on estrogen, progesterone, FSH and LH hormones together with dynastic
sexual cells of adult female offspring of pregnant rats affected by these radiations.
Methods: In this experimental study, 24 pregnant female rats divided into 3 groups including
the control, sham and experimental groups were used. The control group received no radiation
and the experimental group was exposed to cell-phone radiation at the beginning of pregnancy
(4 hours daily for 14 days). The control group was exposed around turning-on cell-phone
without conversation over the same period. After giving birth and after maturity, 10 female
offsprings of different groups separated and after phlebotomizing, sexual hormones levels was
measured and by separating the ovaries, ovarian follicles species were counted. The results
analyzed using ANOVA and T tests. Differences in statistical analysis of data were
considered significant at p<0.05.
Results: The results showed that the pregnant female exposure to cell-phone radiation caused
significant increase in the size and weight of the ovaries and atresic follicles (p<0.05) without
significant effect on the number of primary and secondary follicles, antral, graph, primordial,
corpus luteum and sexual hormones.
Conclusion: Exposure to cell-phone radiations caused increase in the size, weight and atresic
follicles of offspring’s ovaries in pregnant females.
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مقدمه
هـاي  هـاي الکترومغناطیسـی ترکیبـی از میـدان    میدان

ــه   ــوده ک ــی ب ــی و مغناطیس ــایی و  الکتریک ــر گرم اث
هـاي حیـات را   گرمایی ایجاد کـرده و تمـام جنبـه   غیر

ــی  ــرار م ــش ق ــت پوش ــدان تح ــر می ــد. اث ــاي دهن ه
الکترومغناطیسی بر روي سالمتی وابسته به فرکانس و 

هـاي الکترومغناطیسـی بـا    است. میـدان شدت میدان 
هاي مایکروویو و رادیویی ابزار خوبی جهـت  فرکانس

هاي بیولوژیکی، مولکولی، رشـد و نمـو   شناخت زمینه
... ها ورتباط بین سلولهاي ایمنی، فرایند اطبیعی، پاسخ

امـواج  شناسایی اثرات زیستی .]1[اند را فراهم نموده
گیز اسـت و شـواهدي   انمایکروویو پیچیده و بحث بر

دهـد ایـن امـواج بـر حسـب      وجود دارد که نشان می
شدت تابش و فرکانس مـدت تـابش، اثـرات زیسـتی     

کننـد  هاي تحت تابش ایجـاد مـی  مختلفی در مولکول
یس بـر  زاي امـواج الکترومغنـاط  . اثرات ناهنجـاري ]2[

چکیده
هـاي  بـروز نگرانـی  باعـث و نمـو زاي امواج الکترومغناطیس بر فرایندهاي مختلف رشـد  اثرات ناهنجاريزمینه و هدف:

این مطالعه بـا هـدف بررسـی اثـرات     لذاسالمت انسان شده است.بربسیاري درارتباط با اثرات زیانبار امواج تلفن همراه
هـاي  هاي دودمانی جنسی زاده هـاي مـاده بـالغ مـوش    و سلولFSH ،LHاستروژن، پروژسترون، امواج موبایل بر میزان 

.گرفتانجام ،قرار گرفته اندبارداري که تحت تاثیر این امواج 
شـاهد و تجربـی تقسـیم    گـروه کنتـرل،  3سر موش صحرایی ماده باردار که بـه  24در این مطالعه تجربی از روش کار:

روز و 14گروه تجربی از ابتداي بارداري بـه مـدت   استفاده گردید. گروه کنترل تحت هیچ موجی قرار نگرفتند و،شدند
گروه شـاهد همـین مـدت در مجـاورت تلفـن      شدند.دادهقراردر معرض امواج تلفن همراهساعت4روزانه به میزان 

هـاي  گروهسر از فرزندان ماده10به طور تصادفیپس از زایمان و بعد از بلوغهمراه روشن بدون مکالمه قرار گرفتند. 
هـا انـواع   داسـازي تخمـدان  هـاي جنسـی انـدازه گیـري گردیـد و بـا ج      گیري، میزان هورمـون خونمختلف جدا و پس از

. معنـاداري اخـتالف داده هـا در    دمستقل آنالیز گردیtو ANOVAهاي هاي تخمدانی شمارش و نتایج با آزمونفولیکول
در نظر گرفته شد.p≥05/0سطح

و وزن نتایج نشان داد که قرار گرفتن مادران باردار در معرض امواج تلفن همراه باعث افزایش معنـادار حجـم  :یافته ها
هاي اولیه، تعداد فولیکولدر حالی که تاثیر معناداري بر،می شودp≥05/0هاي آترزي شده در سطح ها و فولیکولتحمدان

.هاي جنسی نداردثانویه، آنترال، پریموردیال، گراف، جسم زرد و هورمون
هـاي  فولیکـول وزن وش حجـم، باعـث افـزای  تلفـن همـراه   قرار گرفتن مـادران بـاردار در معـرص امـواج     نتیجه گیري:

شود. شده تخمدان فرزندان میآترزي
موش صحرایی، فولیکول،FSH ،LHتلفن همراه، استروژن، پروژسترون، کلیدي:واژه هاي
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هاي باعث بروز نگرانیو نموفرایندهاي مختلف رشد 
هـاي  ات زیانبـار امـواج تلفـن   شده است. اثـر بسیاري

در عملکـرد و  شامل اخـتالل سالمت انسان،همراه بر
و ، تغییـر در حـاالت بیـان ژنـی    هاسرعت تکثیر سلول

، کاهش در تولیـد مالتـونین و تغییـر در    مرگ سلولی
. نشان داده شده ]3[باشد میامواج الکتروانسفالوگرام

هـاي  هاي بـاردار در معـرض میـدان   است که در رت
مگاهرتز تغییرات قابل 60الکترومغناطیسی با فرکانس 

توجهی در روند اسپرماتوژنز و باروري فرزندان نـر  
. مشخص شده است ]4[گردد مینسل اول مشاهده ن

ــاد    ــر و ایج ــرگ و می ــزان م ــل، می ــواج موبای ــه ام ک
ي صـجرایی را  هاي غیرطبیعی در اسپرم موشهاتوده

هاي ی در سلولافزایش داده و باعث القاء مرگ سلول
ــده ب ــا.]5[شــودمــیهیضــزاین ــهب ــرمطالع رويب
مختلفـی يهـا انساناپیتلیالیيهاسلوليهادودمان

معـرض درروزدرسـاعت یـک مدتبهکه همگی
= 8/2ه محدوددرهمراههرتز تلفنمگا900امواج

1SARدرجـات گرفته بودند،قرارکیلوگرمبروات
پروتئینی مشـاهده یاویژنبیانتغییراتازمتفاوتی
ي همراه با هاامواج شبیه سازي شده تلفن.]6[گردید

سـاز  ي اصلی خـون هامگا هرتز بر بافت940فرکانس 
همچون طحـال، کبـد، کیسـه زرده و مغـز اسـتخوان      

اثرات عمیـق نـدارد. لـیکن    Balb/Cجنین موش نژاد 
ي ایــن هـا دار در برخــی از سـلول باعـث تغییـر معنـی   

شـود مـی ي تجربـی  هاهمچنین وزن جنینو هابافت
هاي حاصل از یک مطالعه بیانگر تاثیر امـواج  یافته.]7[

هاي همراه بـر اجتماعـات سـلولی    ساطع شده از تلفن
ــلول  ــداد س ــوکلئر و تع ــدي و  مونون ــوپفر کب ــاي ک ه

هاي طحال ي پولپ سفید و مگاکاریوسیتهالنفوسیت
هـاي  ولهاي مغز استخوان و سلو نیز تعداد کل سلول

در حال تقسیم مغز اسـتخوان مـوش نـر نابـالغ نـژاد      
BALB/cنشـان داده شـده اسـت کـه     .]8[باشـد می

امواج تلفن همراه در تمام مراحل زنـدگی منجـر بـه    
شود میهیپوکامپCA3تغییرات دژنراتیو در منطقه

1 Specific Absorption Rate

و این ممکن است باعـث نقـص در اعمـال شـناختی و     
ان فعالیـت  گیري روابـط عـاطفی و کـاهش میـز    شکل

.]9[گــردد مــیعصــبی در دســتگاه عصــبی مرکــزي 
ي صحرایی باردار در معرض میـدان  هاچنانچه موش

باعـث بـروز   ،مگـاهرتز قـرار گیرنـد   900مغناطیسی 
اختالالت رفتاري مربوط به یادگیري حرکتی و وظایف 

شـود  مـی فرزنـدان  عملکردي وابسته بـه مخچـه در  
ید و همکاران سبررسی به عمل آمده توسط ال.]10[

ي صحرایی باردار نشان داد که امواج هاي موشبر رو
موبایل باعث افزایش احتمال سقط جنین در مادران و 
کاهش وزن و طول بدن در نوزادان و بروز اختالالتی 

بدون انحنا، عـدم  دم کوتاه ودر سیستم اسکلتی نظیر
ي مربوط هاي آزاد و عدم وجود مهرههاوجود دنده

نشـان  . تحقیقات ستین و همکاران]11[شود میبه دم 
ي الکترومغناطیسی در دوران بارداري هاداد که تابش

ي مغـزي و  هاباعث ایجاد استرس اکسیداتیو و آسیب
ــحرایی    ــوش ص ــوزادان م ــدي در ن ــیکب ــود و م ش

ي گلوتـاتیون پراکسـیداز در مغـز و کبـد و     هافعالیت
کـاروتن در کبـد   -βو غلظـت  Aهمچنـین ویتـامین  

-β، و Aش، امـا در مغـز غلظـت آهـن، ویتـامین      کاه

تـوان بیـان   مـی به طوري که،یابدمیکاروتن افزایش 
ناشـی از میـدان الکترومغناطیســی   امــواجداشـت کـه  

ي اکسـیداتیو مغـز و کبـد در    هـا آسیبموبایل، علت
شود میي صحرایی در حال رشد نظر گرفته هاموش

مواجدر یک بررسی نشان داده شده است که ا.]12[
بـروز  با ایجاد استرس اکسـیداتیو باعـث  همراهتلفن

ي هـا ي مـوش هـا بیضهمیاثرات منفی بر فعالیت آنزی
که میلیاردهـا  این. با توجه به ]13[گردد میصحرایی 

ي کـه  اوسـیله به عنواننفر در سراسر دنیا از موبایل
نماینـد  میالکترومغناطیس است، استفاده امواجمولد

ازاز افـراد بسـیاري کهاستحديبهو این استفاده 
درمـداوم طـور بـه عمرپایانتاسنین قبل از تولد

؛ لـذا  ]14[گیرنـد  مـی قـرار آنمعـرض تشعشـعات  
مطالعه تاثیر امواج تلفـن همـراه بـر رونـد تکـوین و      

نین امـري ضـروري بـه    جي مختلف در هاتولید اندام
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این مطالعه نیز با هدف بررسی اثرات رسد و مینظر 
ي همراه بر عملکرد محور هاشده از تلفنامواج ساطع

ي هاي دودمانی جنسی زادههاگوناد و سلول-هیپوفیز
ي بارداري که تحت تـاثیر  هانسل اول موشماده بالغ

. گرفتانجام بودند،تلفن همراه قرار گرفتهامواج

روش کار
سـر مـوش صـحرایی    24این مطالعه تجربی بر روي 

ره از نژاد ویستار در محـدوده وزنـی   ماده بالغ و باک
روز انجــام شــد.  90-100گــرم و ســن  210-200

سر موش صحرایی نر بـالغ نـژاد   4همچنین از تعداد 
گیـري اسـتفاده   ویستار نیز جهـت انجـام عمـل جفـت    

غذاي یکسـان و بـدون   گردید. همه حیوانات از آب و
محدودیت برخوردار بوده و در یک اتـاق مخصـوص   

12درجــه سلســیوس و در شــرایط 22±2در دمــاي 
ساعت تاریکی نگهداري شدند و 12ساعت روشنایی و 

آب و غذا به میزان کافی در اختیار آنهـا قرارگرفـت.   
المللـی در  پروتکل این تحقیق بر اسـاس قـوانین بـین   

مورد حیوانات آزمایشگاهی تنظیم و در کمیتـه اخـالق   
تـایی  8گـروه  3ها به دانشگاه به تصویب رسید. نمونه

ي کنترل، شاهد و تجربی تقسیم شدند. هاشامل گروه
ها، ابتدا در این پژوهش جهت هم سیکل نمودن موش

میلی لیتـر  2/0والرات در میکروگرم استرادیول 100
و سپس به صورت عضـالنی و  شدهروغن زیتون حل 

42با سرنگ انسولین تزریق گردید. پـس از گذشـت  
یـز بـه صـورت    میکروگرم پروژسـترون ن 50ساعت، 

. مشاهدات میکروسـکوپی  ]15[عضالنی تزریق گردید 
هـا در  بـود کـه همـه مـوش    ئلهسـ دهنده این منشان

آماده پـذیرش جـنس نـر   یا مرحله سمرحله استرو
، هـا نمودن مـوش هم سیکل شدند. سپس براي باردار

موش ماده را با یک موش نر هم قفس نمـوده  6هر 
ت مشاهده پالك گیري نمایند و در صورتا جفت]16[

ــاه     ــد و آنگ ــین گردی ــاملگی تعی ــفر ح ــی روز ص واژن
مـوش  8جدا نموده و هر هاي نر را از مادههاموش

ماده به صورت تصادفی در یک گروه قـرار گرفتنـد.   

در این تحقیق حیوانات گروه کنترل تحت هیچ تیماري 
قرار نگرفتند و گروه شاهد نیـز از روز اول بـارداري   

سـاعت  4در هـر روز بـه میـزان    روز و 14به مدت 
تحت تاثیر تلفن همراه فاقد مکالمـه قـرار گرفتنـد و    

گـروه شـاهد از روز اول   گروه تجربـی نیـز هماننـد   
4روز و در هر روز بـه میـزان   14بارداري به مدت 

ســاعت در مجــاورت دســتگاه تلفــن همــراه در حــال 
گـاهرتز در  م940مکالمـه بـا دامنـه فرکـانس امـواج      

قـرار داده  هـا متـري از بـدن مـوش   نتیسا10فاصله
2. در ایـن بررسـی جهـت ایجـاد امـواج از      ]2[شدند 

سـاخت کشـور   120دستگاه تلفن همراه نوکیـا مـدل   
وات 15/1معـادل SARهلند استفاده شد کـه داراي  

وات 6/0معـادل  SARبر کیلوگرم براي ناحیه سـر و  
قفس بر رويهابر کیلوگرم براي کل بدن بود. تلفن

ي نگهـداري  هـا قفـس متصل شد وهاگهداري موشن
اي از جنس آلومینیوم که تمـام وجـوه آن   درون جعبه

قـرار داده شـد تـا امـواج     ،به جز یک وجه آن باز بود
ــاطع ــود  س ــارج نش ــده، خ ــواج،   .ش ــاد ام ــت ایج جه
در حالـت مکالمـه قـرار داده    ي تلفن همراههاگوشی
و مان، ضـمن شـمارش نـوزدان نـر     پس از زای.شدند

روز نـزد مادرشـان نگهـداري و    40فرزندان تا ،ماده
پس از تولد (سـن رسـیدن بـه بلـوغ) بـه      60در روز 

سر از فرزندان ماده 10صورت تصادفی از هر گروه 
ــد از بی  ــد و بع ــاب گردیدن ــالغ انتخ ــودن ب ــوش نم ه

صـبح از قلــب آنهــا  9تــا 8حیوانـات در ســاعات بـین   
5بـه مـدت   هاي خونی خونگیري به عمل آمد. نمونه

سانتریفیوژ گردیدند و تا قبل از 3000دقیقه در دور 
-20در دمـاي  هـا هورمـون میسنجش میـزان سـر  

ــانتی ــه سـ ــزان  درجـ ــدند. میـ ــداري شـ ــراد نگهـ گـ
و استروژن و 1به روش الیزاLH ،FSHهاي هورمون

و با اسـتفاده از  پروژسترون با روش رادیوایمونواسی
Eliza Reader Hiperionدستگاه الیـزا ریـدر مـدل   

NP4 plusهـاي مـورد   گیري گردیدنـد. کیـت  اندازه
بـا  LH ،FSHهاي گیري هورموناستفاده براي اندازه

1 ELISA
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هـاي  ساخت امریکا و براي هورمـون Cusabioمارك 
ــارك    ــا م ــترون ب ــتروژن و پروژس IBL,GmbHاس

ساخت آلمان تهیه گردید. به منظور بررسی میـانگین  
سـازي  جدایـز پـس از  ي تخمـدانی ن هاتعداد فولیکول

، جهت تهیه مقاطع بافتی به ترتیب مراحـل  هاتحمدان
گیري توسط اتانول، شفاف سازي با الکل گزیلول و آب

و سـپس بـا کمـک دسـتگاه     گرفـت گیري انجام قالب
) مقـاطع  1512استرالیا مدل LEIYZمیکروتوم دوار (

میکرونی تهیه و سپس مقاطع تهیه 5بافتی با ضخامت 
Eggalbuminچسـب  الم آغشـته بـه   شده بـر روي 

منتقل و جهت خشک شدن بر روي پلیت داغ با دماي 
گراد قرار داده شدند و سپس جهـت  درجه سانتی30

آمیـزي  آمیزي مقاطع تهیه شـده از روش رنـگ  رنگ
ائــوزین اســتفاده شــد. پــس از تهیــه -هماتوکســیلین

بــا کمــک  هــاآنآمیــزيرنــگمقــاطع بــافتی و  
سـاخت کشـور ژاپـن اقـدام بـه      میکروسکوپ نیکـون  

ي فوق گردیـد. در ایـن بررسـی    هاشمارش فولیکول
ــول  ــداد فولیکـ ــبه تعـ ــراي محاسـ ــبه بـ ــا (محاسـ هـ

هاي تخمدانی) از تکنیـک  استریولوژیک تعداد فولیکول
دیسکتور فیزیکی اسـتفاده گردیـد. بـراي انجـام ایـن      
تکنیک، تصویر دو مقطع بافتی پشت سر هم توسط دو 

ز کار انداخته شد و تصـویر مقطـع   پروژکتور روي می
اول به عنوان مرجع و مقطع دوم به عنوان شـاهد در  
نظر گرفته شد. سپس براي شمارش، یک ترانسپرنت 

متـر بطـور   میلـی 13×13یی با ابعاد هامتشکل از فریم
تصادفی روي نمونه قرار گرفت. این فریم داراي یک 

رنـگ)  د (نقطه چین) و یـک خـط ممنوعـه (پر   خط آزا
ــ ــمارش،  یم ــراي ش ــد. ب ــداد اوباش ــیتوتع ــاس ي ه

ــول ــافولیکـ ــت و  هـ ــرار گرفـ ــمارش قـ ــاي شـ مبنـ
بــا خــط یی شــمارش گردیدنــد کــه اوالًهــااووســیت

ثانیاً در تصویر مقطـع  ،ممنوعه برخورد نداشته باشند
شاهد هـم مشـاهده نشـوند. بـر ایـن اسـاس تعـداد        

شمارش گردیـد و بـا اسـتفاده از فرمـول     هافولیکول
ي تخمدانی محاسبه گردید و بـا  هاد فولیکولزیر تعدا

ها در حجم مرجع، تعداد ضرب نمودن تعداد فولیکول
. ]17[بدست آمد هاکل فولیکول

(Ref)vN N V 

تعـداد اجـزا در واحـد    vNتعداد کل، Nکه در آن
بافت (نمونه) که نتیجه استفاده حجم کلV(Ref)حجم، 

از روش کاوالیري است.

1

(P) X
m

t
i

V P a


 
مجمــوع نقــاط برخــورد Pحجــم، Vکــه در آن

)کرده با قسمت مورد نظـر،   )a P   مسـاحت اطـراف
)هـا و ضـخامت بـرش  tهر نقطـه،   ) Xta P  حجـم

.باشـد متعلق به فضاي اطراف یک نقطه تقـاطعی مـی  
ي تجزیه واریـانس  هاسپس نتایج با استفاده از آزمون

) بـه همـراه آزمـون پیگیـري     ANOVAیک طرفـه ( 
مـورد  SPSS-18توکی و با کمک نرم افـزار آمـاري  

ــاداري اخــتالف   ــه و تحلیــل قــرار گرفــت و معن تجزی
در نظر گرفته شد. p≥05/0حدر سطهاداده

هایافته
گرفتن ها نشان داد که قرارتحلیل دادهنتایج حاصل از

مادران باردار در معرض امـواج تلفـن همـراه باعـث     
ــر  ــزان س ــاهش می ــون میک ) و LH)089/0=pهورم

) فرزندان ماده بالغ گردیـده  p=247/0پروژسترون (
. دنبـو است، اما این کـاهش از نظـر آمـاري معنـادار     

گـرفتن  کـه قرار بـود هـا حـاکی از آن   همچنین یافتـه 
مادران باردار در معرض امـواج تلفـن همـراه، تغییـر     

FSHهـاي  هورمـون میاي بر میزان سرقابل مالحظه

)673/0=p) 972/0) و اســتروژن=p فرزنــدان مــاده (
هاي دیگر پژوهش ). یافتهp=089/0بالغ نداشته است (

هــا حجــم تخمــدانگــر افــزایش معنــادار حاضـر بیــان 
)037/0=p043/0هــا ()، وزن تخمــدان=p و تعــداد (

باشــد. ) مــیp=036/0هــاي آتــرزي شــده (فولیکــول
هـا، قـرار گـرفتن    مطابق با نتایج حاصل از تحلیل داده

همـراه باعـث  ر معرض امـواج تلفـن   مادران باردار د
)، p=438/0موردیال (هاي پريافزایش تعداد فولیکول
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1395اول، بهار شمارهشانزدهم، دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل28

) و جسـم زرد  p=661/0گـراف ( هـاي تعداد فولیکـول 
)830/0=p  ــول ــداد فولیک ــاهش تع ــه  ) و ک ــاي اولی ه
)806/0=p391/0هـاي ثانویـه (  )، تعداد فولیکول=p و (

) فرزندان مـاده  p=138/0هاي آنترال (تعداد فولیکول
یک از این تغییـرات از نظـر   اما هیچ،بالغ گردیده است

).1آماري معنادار نیستند (جدول

ي کنترل، شاهد و تجربی از نظر پارامترهاي مورد بررسیهاایسه گروهمق.1جدول

p-valueتجربیشاهدکنترلگروه پارامتر
(نسبت به گروه کنترل)

039/0043/0±001/0*027/0±026/0003/0±004/0وزن تخمدان (گرم)
039/0037/0±/007*017/0±/019/0006±/005حجم تخمدان (میلی متر مکعب)

LH (IU/L)08/4±03/748/3±23/614/2±14/3089/0
FSH (IU/L)72/0±68/252/0±18/288/0±92/2673/0

))ng/ml78/248972/0±680/23869/40±80/24515/7±65/77) استروژن
)ng/ml12/4247/0±40/614/1±43/750/4±40/5) پروژسترون

83/46830/0±57/4375/17±67/4517/22±07/20تعداد جسم زرد
67/20806/0±13/2326/9±03/2145/11±41/10تعداد فولیکول اولیه
67/26391/0±73/2877/12±83/3053/18±55/14تعداد فولیکول ثانویه
03/3661/0±93/236/0±/83/217±37/0تعداد فولیکول گراف

00/83036/0±86/24*50/32±50/2132/19±62/12تعداد فولیکول آترتیک
67/36438/0±53/2994/19±83/2726/11±36/12تعداد فولیکول پري موردیال

50/39138/0±23/4481/16±83/4723/20±45/26تعداد فولیکول آنترال
باشد.مینسبت به گروه کنترل p≥05/0* نشان دهنده اختالف معنادار در سطح 

بحث
ان بـاردار  چه مادرداد که چناننتایج این بررسی نشان

وزن و ،تحت تاثیر امـواج تلفـن همـراه قـرار گیرنـد     
شـده  ي آتـرزي هـا و تعداد فولیکـول هاحجم تخمدان

ولی تغییـرات  ،یابدمیفرزندان ماده بالغ آنها افزایش 
ي جنسـی از  هاي تخمدانی و هورمونهاسایر فولیکول

ایـن  باشد. هم سـو بـا نتـایج   مینظر آماري معنادار ن
و مـی آرا و حمایـت خـواه جهر  ت بهـار مطالعه تحقیقا

ــاران ــول همک ــداد فولیک ــه تع ــان داد ک ــز نش ــنی ي اه
ــول  ــال، فولیکـ ــاپریموردیـ ــه وهـ ــه و ي اولیـ ثانویـ

ي آنترال در گروه دریافـت کننـده امـواج    هافولیکول
چنین در این بررسـی  هم،یابدمیکاهش تلفن همراه،

تحت گروهي گراف و جسم زرد درهاتعداد فولیکول
امـا ایـن افـزایش    نـد، ر امواج موبایل، افزایش یافتثیتا

. به عالوه هم سو با یافتـه ایـن   ]18،19[نبوددارمعنی
و همکاران میپژوهش در تحقیقات حمایت خواه جهر

تحـت تـاثیر   ي آترتیک در گروههانیز تعداد فولیکول

گر آن است این بیانوامواج تلفن همراه افزایش یافت
مادران منجر به افزایش آترزي که دریافت امواج در

حجم و .]19[شودمیفرزندان ي تخمدانیهافولیکول
فرزندان ماده بالغ مـادران تحـت   درهاوزن تخمدان

افـزایش  کـه بـا  مواج تلفن همراه افزایش یافتتاثیر ا
ي هـا ي پـري موردیـال و فولیکـول   هـا تعداد فولیکول

ي آترتیـک  هـا گراف، افـزایش جسـم زرد و فولیکـول   
ي بهـارآرا و  هـا امـا ایـن نتـایج بـا یافتـه     بـود، مرتبط 
نداشـت  همـاهنگی  و همکـاران مـی خـواه جهر حمایت

هاي الکترومغناطیسی بر مطالعه اثر میدانبا.]18،19[
ي باروري نشان داده شـده اسـت کـه ایـن     هاشاخص

مثلی تــأثیر ي تولیــدهــاامــواج بــر مقــادیر هورمــون
یق با بـه کـارگیري   در یک تحق.]20[ي ندارددارمعنی

میکروتسـال هـیچ   130میدان الکترومغناطیسی با شدت
هـــاي اســـترادیول و تغییـــري در ســـطح هورمـــون
یـک مطالعـه   . در]21[پروژسترون مشاهده نگردیـد  

تلفـن همـراه   نشان داده شد که امواج ساطع شده از 
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شـوند مـی ي تخمدانی هافولیکولباعث کاهش تعداد
تحقیق در یک بررسی دیگر بر خالف نتایج اینو،]22[

ه شد که امـواج مـایکروویو سـاطع شـده از     نشان داد
ــن ــاتلف ــون ه ــزایش هورم ــث اف ــراه باع ــاي هم ي ه

. ]19[شـود  مـی LHوFSHاستروژن، پروژسـترون،  
آگاروال نیز با مطالعه تاثیر طوالنی مدت تلفن همراه 

ي نـر و مـاده جـانوران    هابر دستگاه تولیدمثلی جنس
ي ناشی از افزایش دما در کیسـه  هایبمختلف، به آس

ءو القـا DNAبیضه، ایجاد استرس اکسیداتیو، تخریب 
نشان .]23[ریزي شده اشاره کرده است مرگ برنامه

باعـث  تلفـن همـراه  داده شده است که تابش امـواج 
و ]24[شـوند  مـی ي آزاد در بـدن  هاافزایش رادیکال

مـواج  ي آزاد ایجـاد شـده بـر اثـر تـابش ا     هـا رادیکال
موبایل در بدن باعث تاثیر بر بافت تخمدان و مـرگ  

ــزایش هـــاســـلولی در فولیکـــول ي تخمـــدانی و افـ
باعـث  . امـواج ]25[شـود  مـی ي آترتیـک  هـا فولیکول

ي هـا کاهش تشکیل آنتـروم، نقصـان در تکثیـر سـلول    
اسـترادیول و نـاتوانی  بتا-17گرانولوزا، کاهش تولید 

گـردد  مـی ي اهکردن بلـوغ هسـت  در کاملهااووسیت
روي زنـان  در یـک مطالعـه اپیـدمیولوژیک بـر    .]26[

ــواج       ــاثیر ام ــت ت ــه تح ــا ک ــوزادان آنه ــاردار و ن ب
عـوارض قابـل   ،الکترومغناطیس قـرار گرفتـه بودنـد   

ــاهده  ــا مش ــدان آنه ــوجهی در فرزن ــدت .]27[نگردی
940امـواج مـایکروویو  کـه شددادهنشانچنینهم

تغییـر راهـا اووسـیت ساختارهمراه،تلفنمگاهرتزي
مـوش بـاروري باعـث کـاهش قـدرت   ودهـد مـی 

بـر دیگـر در یک مطالعه.]2[شودمیماده صحرایی
طیدرروزدردقیقه30مدتبهکهییهارتروي

معـرض درمتـوالی هفتـه 4بـراي وهفتـه روز5
داشـتند، قـرار همراهتلفنهرتزمگا900يهاتابش
زاینـده تلیـوم اپیواسپرماتوژنزدرمحسوسیتغییر

میـزان  درداريکـاهش معنـی  امـا نشـد، نشان داده
مشـاهده گردیـد   LHوFSHي هـا هورمونمیسر

در یک مطالعه دیگر نیز نشان داده شـد کـه در   .]28[
امواج الکترومغناطیس با شدت کم و in vitroشرایط 

ي هـا هرتز بر روي فولیکـول 50و 33ي هابا فرکانس
شده ها فزایش آترزي شدن فولیکولتخمدانی باعث ا

بـاروري را  هاي جنسـی و با اختالل در ترشح هورمون
.]29[د ندهتحت تأثیر قرار می

نتیجه گیري
قـرار گـرفتن مـادران    نتایج این بررسی نشان داد که

باردار در معرض امواج موبایل باعث افزایش معنادار 
و شـده  ي آترزيهاو فولیکولهاحجم و وزن تحمدان

هـاي پریموردیـال،   افزایش غیرمعنادار تعداد فولیکول
، FSHو LHي هـــاگـــراف، جســـم زرد و هورمـــون

ي هـا کاهش غیرمعنـادار تعـداد فولیکـول   استروژن و
ــترون    ــون پروژس ــرال و هورم ــه و آنت ــه، ثانوی اولی

نظر در رابطه با تاثیر امواج موبایل شود. لذا اظهارمی
بـا توجـه بـه    بـه ویـژه  هـا بر رونـد تکـوین تخمـدان   

تـوان بـه   میي این تحقیق که از آن جمله هامحدویت
شــده از ســایر امــواج الکترومغنــاطیس ســاطعحضـور 
ي مخـابراتی موجـود در   هـا از قبیـل دکـل  هـا دستگاه

ــت    ــگاه و پارازی ــایی آزمایش ــدوده جغرافی ــامح ي ه
بـه مطالعـات   نیـاز ،اي و غیـره اشـاره نمـود   ماهواره

بیشتر دارد.
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