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مقدمه

سال بیست و سوم /شماره  /4مهر و آبان 2911

این تابشها از دو بخش تشکیل شدهاند :بخش اول

در صورت ایجاد آسیب در اثر تابشگیری و عدم ترمیم

تابشهایی هستند که از مواد رادیواکتیو اطراف و داخل

کامل آن ممکن است از ادامه بقا یا تولید مثل سلول

بدن دریافت میشود و بخش دوم شامل تابشهایی است

باشد که متحمل یک تغییر یا جهش ناشی از تابشگیری

با پرتوهای یونیزان برای موجودات زنده زیانبار بوده و

شده است .به این ترتیب موارد مذکور برای شخصی که

در مقادیر و شدتهای کافی میتواند آسیبهای زیستی

این سلولها بخشی از وجود او میباشد ،دو نتیجه کامالً

غیرقابل برگشتی چون سرطان وحتی مرگ موجود زنده

متفاوت را به بار میآورند .بیشتر اندامها یا بافتهای

را به دنبال داشته باشد (.)2

بدن با از دست دادن چند سلول تأثیر نمیپذیرند اما اگر

نتایج مطالعات گذشته نشان داده است که مورد تابش

تعداد سلولهای از بین رفته به اندازه کافی زیاد میباشد

قرار گرفتن با پرتوهای یونیزان اثرات زیان باری بر

موجب عدم عملکرد صحیح بافت و بروز آسیب

بافتهای بیولوژیک بر جای میگذارد و در مقادیر و

میشود .احتمال بروز چنین آسیبی در دزهای کم اشعه

شدتهای باال و متوالی میتواند باعث آسیب بافتی

صفر است اما باالتر از حد معینی به نام دز آستانه احتمال

غیرقابل برگشتی چون سرطان و حتی مرگ انسان شود

با افزایش دز تا صد درصد افزایش مییابد .باالتر از دز

( .)2به عنوان مثال اشعه ایکس حتی در صورت کم

آستانه ،شدت آسیب نیز با دز افزایش مییابد .این نوع

میتواند جهشهایی در بسیاری از انواع سلولها از قبیل

آثار در گذشته ،اثر غیراحتمالی (غیر تصادفی) نامیده

سلولهای تناسلی ارگانهای تناسلی ایجاد کند .لی یو

میشد اما امروزه آن را آثار قطعی مینامند .یک اثر

( )Liu Gو همکاران در مطالعهای بیان کردند جهش

قطعی از یک دز آستانه برخوردار است .شدت اثر به

 Germ cellاز اهمیت خاصی برخوردار میباشد.

میزان دز بستگی دارد .کاتاراکت ناشی از تشعشع یک

آسیب وارده بر سلولهای ژرمینال مردان و یا زنان سبب

نمونه و مثال از اثر قطعی به شمار میرود (.)2

انتقال آن به نسلهای آینده شود (.)1

اگر سلول تابش دیده زنده اما تغییر یافته باشد ،نتیجه

در مطالعات گوناگون اثرات طول موج ،مدت در معرض

بسیار متفاوت است .سرطانزایی و آثار وراثتی در این زمره

امواج بودن ،فاصله نسج با موج در تکثیر سلولی و

قرار میگیرند .در صورت تحت تابش قرار گرفتن
سلولهای سوماتیک احتمال بروز سرطان با دز اشعه
افزایش مییابد .این اثر احتماالً بدون آستانه است اما

جزئیات تکثیر بررسی شده است .همانطور که از نتایج
بهدست آمده برداشت میشود امواج غیر یونیزان سبب
اختالل در تکثیر سلولی در مرحله ساخت  DNAو نیز

شدت سرطان وابسته به دز نیست .سرطان ایجاد شده با

باعث افزایش بروز نقایص مادرزادی و اختالالت باروری

 2گری ( )211radبدتر از سرطان القا شده با  1/2گری

و جهشهای مختلف میشوند و این اختالالت متناسب

( )21 radنیست اما البته احتمال القای آن افزایش مییابد.
این نوع از آثار اثر احتمالی نامیده میشوند .انسان همواره
در معرض تابشهایی از محیط اطراف خود بوده است.

با مدت مجاورت با میدان الکترومغناطیسی 2و نوع موج
است ( .)1در مطالعه دوویک ( )Wdowiakو همکاران
بر روی تأثیر امواج یونیزان بر روی اسپرم موش صحرایی
Electromagnetic Field
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ممانعت به عمل آید :یا نتیجه ،سلول زنده تغیر یافتهای

که از منابع مصنوعی گسیل میشود .بشر میداند مواجهه

قيصری و همكاران

اثر تكنسيوم  99ام و  Wi-Fiبر خصوصيات اسپرم موش 181/

یونیزان قرار دارند  ،کاهش تحرک اسپرم و درصد

در این پژوهش نشان دادند که ضخامت غشای بافت

اسپرماتوزوا از نظر مرفولوژیکی و همچنین تشدید خالء

بیضه در موشهایی که در معرض امواج قرار داشتند،

کاهش یافته است .مواد ژنتیکی موجود در اسپرم باعث

در مقایسه با گروه شاهد ،کاهش پیدا کرده بود (.)۷

تکه تکه شدن و متیالسیون  DNAژنومی باالتر شد (.)9

در ارتباط با اثر امواج موبایل بر روی سیستم تولید مثلی

از سوی دیگر در دو دهه اخیر استفاده از فناوریهای

نر و ماده مطالعات متعددی انجام شده است که از جمله

جدیدی چون وایرلس و وایفای در حال افزایش

آنها میتوان به مطالعه مایهاس ( )Mailhesو همکاران،

میباشد .به کارگیری شبکههای وایرلس در منازل،

اشاره کرد ایشان در سال  211۷اثبات کردند که در

محلهای کار ،اماکن عمومی و مدارس در زندگی

معرض امواج بودن در جانوران باعث افزایش

روزمره گسترش یافتهاند ( .)4موجهای ساطع شده از

هایپرپلوئیدی در اووسیتهای پستانداران میگردد ()۷

تلفنهای همراه با فرکانس متوسط حدود  111مگاهرتز

عالوه بر آن نتیجه مطالعه کو و کالگ ()Coa & Klug

تا  2گیگاهرتز در این محدوده فرکانس موجهای

اثبات کرد که در معرض امواج بودن باعث اختالل در

مایکروویو میباشند ( .)۵تابش این موجها روی

اسپرماتوژنز میگردد ( 8و .)1

مولکولها انرژی خود را به مولکول میدهد و سبب

همچنین نتایج مطالعه االخراص ( )AL-Akhrasنیز

تغییر ارتعاش مولکول و یا تغییر درجه حرارت آن

بیان کرد که قرارگیری موشهای صحرایی در معرض

میگردد .نتایج مطالعات مختلف نشان میدهند که این

میدان الکترومغناطیسی با فرکانس  ۵1هرتز و شدت 1۵

موجها بر حسب شدت تابش و فرکانس مدت تابش،

میکروتسال موجب کاهش در تعداد اسپرمها میشود.

موجب ایجاد اثرات زیستی متفاوتی در مولکولهای

همچنین هورمون محرک فولیکولی ( )FSHبه مقدار

تحت تابش میشوند (.)۶

کمی کاهش اما غلظت هورمون لوتئینی ( )LHافزایش

پیش از این مطالعات عملی روی اثرات زیانبار

و هورمون تستوسترون کاهش مییابد (.)21-21

میدانهای مغناطیسی ساطع شده از تلفن همراه متمرکز

در نهایت در مطالعهای که در سال  1121انجام شد،

بوده ،اما امروزه مطالعات به سمت اثرات زیانبار

اوندنو ( )Avendañoو همکاران ،به بررسی رابطه بین

تجهیزات بیسیم مانند وایفای تغییر کرده است (.)4

استفاده از لپتاپهایی که از طریق وایفای به اینترنت

در مطالعهای نتیجهگیری شده است که افزایش

متصل میشوند و کاهش تحرک اسپرم انسان و افزایش

ارتعاشات الکترومغناطیسی بر کیفیت اسپرم مؤثر است

قطعه قطعه شدن  DNAاسپرم پرداختند .در این

و چنانچه فرد در میدان مغناطیسی باشد تعداد و کیفیت

پژوهش از اسپرمهایی که قابلیت تحرک داشتند ،استفاده

اسپرمها کاهش مییابد (.)4

گردید و اسپرمها را به دو گروه آزمایش شونده و شاهد

همچنین در مطالعه تاس ( )Tasو همکاران ،رابطه اثرات

تقسیم کردند .اسپرمهای گروه آزمایش شونده به مدت

طوالنی مدت استفاده از امواج مغناطیسی تلفن همراه بر

چهار ساعت در معرض لپتاپ متصل به اینترنت از

روی بافت بیضه موشها مورد بررسی قرار گرفت و

طریق وایفای قرار گرفتند ،در حالی که گروه شاهد

اسپرمها از نظر غلظت ،تحرک و هیستولوژی بافت بیضه

تحت شرایط یکسان در انکوباتور بدون اینکه تحت
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و تأثیر بر روی  DNAدر بین مردانی که در معرض امواج

میان دو گروه آزمون و شاهد مقایسه شدند .بررسیها
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آزمایشات نشان داد که اسپرمهای مواجه شده با لپتاپ

مودم  TD-LTEوایرلس ایرانسل که به صورت روزانه

متصل به اینترنت وایفای ،کاهش چشمگیری در

به مدت  2ساعت تا یک هفته در معرض امواج قرار

حرکت اسپرم و افزایش قطعه قطعه شدن  DNAاسپرم

داده شدند .مودم  TD-LTEدر نزدیک قفس موشها

را دارا بودند ( .)29با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی

طوری قرار داده شد ،که به صورت ایزودوز به همه

متون گذشته اثرات پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان بر

موشها اشراف داشت (باالی قفس موشها به فاصله

سلولهای جنسی و اسپرمها کامالً مشهود و مشخص

 11سانتیمتر) .و بدینترتیب با این آرایش هندسی همه

میباشد ،اما بررسی اثر سینرژیستیک  1نوع متفاوت پرتو

موشها به صورت یکسان در معرض أمواج مودم قرار

تاکنون انجام نشده است .بنابراین هدف از انجام این

گرفتند .جهت جلوگیری از پرتوگیری سایر قفسها

مطالعه بررسی اثر همافزایی پرتوهای گامای تکنسیوم

قفس مورد نظر در اتاق جداگانهای قرارداده شد.

 11ام و امواج غیر یونیزان  Wifiبر روی شمارش ،شکل

گروه سوم به صورت ترکیبی TC99-m + Wi-Fi

و میزان تحرک اسپرمهای موش صحرایی میباشد.

دریافت کردند ،بدینصورت که به هر موش مقدار ۵
میلیکوری تکنسیوم به حجم  1/۵سیسی درون صفاقی

مواد و روشها
در این مطالعة تجربی ( ،)Experimentalاز ۶1
سرموش رات نر ،بالغ ،همخون در محدوده وزنی -1۵1
 111گرم استفاده شد .این موشها از مرکز حیوانات
آزمایشگاهی دانشکده پزشکی شیراز تهیه شدند و در
قفسههای پالستیکی در یک اتاق کنترل شده با میانگین
رطوبت  ۵1درصد و دمای  11-14درجه سانتیگراد ،در
یک سیکل روشنایی تاریکی  21ساعته و با تهویه
مناسب نگهداری شدند .حیوانات دسترسی آزاد به آب
وغذا داشته و از غذای فشرده آزمایشگاهی جهت تغذیه
آنها استفاده گردید .موشها به صورت تصادفی به 4
گروه ( 9گروه آزمون و یک گروه کنترل) تقسیم شدند
(در هر گروه  2۵سر موش قرار گرفت) .به منظور
جلوگیری از بروز هر گونه مداخله در مطالعه ،موشها
کدبندی (عالمتگذاری) شده و تنها پس از اتمام
آزمایش کدبرداری صورت گرفت .پس از کدبندی،
موشهای گروه آزمون اول به ازای هر موش مقدار ۵
میلیکوری تکنسیوم به حجم  1/۵سیسی از طریق
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تزریق شد و سپس به مدت یک هفته با آرایش هندسی
مشابه

گروه

دوم

در

معرض

امواج

مودم

 TD-LTEقرار گرفتند .گروه چهارم گروه کنترل بودند.
در هر چهار گروه بعد از یک هفته بیضه موشها را در
آورده و لولههای اپیدیدیم را تخلیه کردیم و در زیر
میکروسکوپ از لحاظ تعداد ( ،)Countشکل
( )morphologyو میزان تحرک ()motility
بررسی شدند.
بر اساس بررسیهای انجام شده توسط آزمایشگاه
فتونیک دانشگاه شیراز (گروه برق و مخابرات)
خصوصیات امواج مودم  TD-LTEایرانس به شرح
ذیل میباشد:
مقادیر فرکانس 14۵1 :مگا هرتز
نرخ جذب مخصوص 2۵ :وات بر کیلوگرم
پهنای پالس 9 :میکروثانیه ،نرخ تکرار  11پالس در ثانیه
شدت میدان الکتریکی 8/8 :ولت بر متر
شدت میدان مغناطیسی 1/11 :آمپرمتر
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تأثیر لپتاپ قرار گرفته باشند ،بررسی شدند .نتایج

تزریق درون صفاقی تزریق شد .گروه دوم با استفاده از

اثر تكنسيوم  99ام و  Wi-Fiبر خصوصيات اسپرم موش 184/

قيصری و همكاران

فاکتورهای وزنی موش صحرایی مورد آزمایش با

قرار

همگنی

واریانسها

استفاده از نرمفزار  MIRDمحاسبه میگردد ،در مطالعه

( of

Test

Levene’s

حاضر دوز جذبی تکنسیوم 11ام در ناحیه بیضهها 1/8

 )Variancesجهت ارزیابی یکنواخت بودن واریانس

سانتیگری ( )Cgyبوده است.

گروههای مختلف انجام شد .سطح معنیداری آزمونها

کلیه دادههای بهدست آمده در نرمافزار  SPSSویرایش

 p>1/1۵در نظر گرفته شد.

گرفت.

آزمون

Homogeneity

of

 11وارد شدند و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .از
آمار توصیفی جهت توصیف گروههای مختلف استفاده

يافتهها

گردید .جهت بررسی و مقایسه گروههای مختلف از

نتایج آنالیز اسپرم شامل تعداد اسپرم به میلیون

آزمون آماری تحلیل واریانس One-way ANOVA

( ،)Sperm Countدرصد اسپرمهای متحرک

استفاده گردید .به منظور انجام این آزمون کلیه مفروضات

( )Motile Spermsو درصد اسپرمهای دارای

زیر مورد ارزیابی واقع شدند و در نهایت با توجه به نتایج

مرفولوژی نرمال و سالم ( )Normal Shapeدر کلیه

مفروضات ،آزمون تحلیل واریانس انجام گرفت.

گروههای مورد مطالعه شامل گروه شاهد ،گروه مواجهه

جهت تعیین دادههای دور افتاده ( )Outlierنمودار

شده با  ،TC99-mگروه مواجهه شده با  Wi-Fiو گروه

 Box-Plotرسم گردید .همچنین توزیع طبیعی

مواجهه شده با هردو  TC99-mو  Wi-Fiبه صورت

( )Normal Distributionمتغییرهای وابسته به وسیله

آمار توصیفی در ادامه آورده شده است( .جدول .)2

جدول  )2نتايج آناليز اسپرم شامل تعداد اسپرم ،درصد اسپرمهای متحرک و اسپرمهای با شكل نرمال در گروههای مختلف و آمار
توصيفي مربوط به هر گروه
عنوان

تعداد اسپرم

اسپرمهای متحرک

اسپرم با شکل نرمال

حداقل

حداکثر

انحراف معيار

خطای استاندارد

تعداد

ميانيگن

۷1/11
۵8/11

/۵11

۶4/11

/۶81.

41/11

گروه کنترل

2۵

۶۷/۶

1/12۶

گروه TC99-m

2۵

۵9/99

1/۶9۶

۵4/11

۶1/11

گروه Wi-Fi

2۵

۶1/8۶

4/141

2/114

۶1/11

گروه TC99-m+Wi-Fi

2۵

4۵/11

8/۵۵4

1/118

1۷/11

گروه کنترل

2۵

۶1/۷9

۶/8۷1

2/۷۷4

۶1/11

81/11

گروهTC99-m

2۵

41/1۶

9/۶94

/198.

44/11

۵4/11

گروه Wi-Fi

2۵

۵۷/1۶

1/۷9۷

/۷1۶.

۵2/11

۶2/11

گروه TC99-m + Wi-Fi

2۵

41/۶۶

۵/929

2/9۷1

91/11

۵1/11

گروه کتترل

2۵

۷1/1۶

2/۷12

/4۶1.

۶1/11

۷۵/11

گروه TC99

2۵

41/99

2/۷۵1

/4۵4.

4۶/11

۵1/11

گروه Wi-Fi

2۵

۶9/99

2/۷۵1

/4۵4.

۶1/11

۶۶/11

گروه TC99+ Wi-Fi

2۵

42/11

1/111

/۵19.

9۷/11

4۵/11

به منظور بررسی همگن بودن واریانس گروههای

در آزمون  ،Leveneبرای متغیرهای تعداد اسپرم و میزان

مختلف از تست آماری  Leveneاستفاده شد .مقدار p

اسپرمهای متحرک کمتر از  1/1۵محاسبه گردید،
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همچنین دوز جذبی  TC 99-mبر اساس نژاد و

آزمون شاپیرو-ویلک ( )Shapiro-Wilkمورد ارزیابی
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متغیرها نسبت به یکدیگر همگن و یکنواخت نمیباشد

برای متغیر  normal shapeاز نتایج آزمون آماری

آزمون

 One-way ANOVAاستفاده گردید ،ولی در مورد

 Welch ANOVAاستفاده شد .اما مقدار  pدر آزمون

متغیرهای  sperm countو  motile spermبه علت

 ،Leveneبرای متغیر اسپرم با شکل نرمال بیشتر از

همگن نبودن واریانسها از نتایج آزمون آماری

و

برای

تحلیل

این

دو

متغیر

از

welch

 1/1۵محاسبه گردید ،بنابراین میزان واریانس گروههای

ANOVA

مورد مطالعه این متغیر نسبت به یک دیگر همگن و

( )Equality Of Meansاستفاده شد .نتایج آزمون

یکنواخت میباشد و تحلیل این متغیر با استفاده از

 Welch ANOVAنشان داد که اختالف آماری کامالً

آزمون  One-way ANOVAانجام شد .نتایج مقایسه

معناداری در میزان  sperm countدر گروههای مورد

گروهها با یکدیگر و ارزیابی معنادار بودن اختالفهای

مطالعه دیده میشود (.)p>1/112

با

برابری

میانگینها

تعداد اسپرم به میلیون ( )Sperm Countدر میان
جدول  )1مقايسه گروهها با يكديگر و ارزيابي معنادار بودن اختالفهای تعداد اسپرم به ميليون
( )Sperm Countدر ميان گروههای مورد مطالعه
متغير وابسته

عنوان گروه

تعداد اسپرم

کنترل

TC99-m
Wi-Fi

مقايسه با گروه

ميانگين اختالف

خطای استاندارد

TC99-m

29/۷9

1/8۵۷

*

Wi-Fi

۶/11

2/121

*<1/112

TC99-m+ Wi-Fi

12/8۶

1/1۶1

*

Wi-Fi

۷/۵9-

2/181

*<1/112

TC99-m+ Wi-Fi

8/29

1/922

*1/129

TC99-m+ Wi-Fi

2۵/۶۶

1/4۶۵

*<1/112

P
<1/112
<1/112

همانطور که در جدول  2و  1مشاهده میگردد ،میانگین

کاهش تعداد اسپرم در مقایسه با گروه کنترل بهطور

تعداد اسپرم بهطور معناداری از  ۶۷/1۶±1/12در گروه

معنادار از  Wi-Fiبیشتر میباشد ( .)p>1/112بیشترین

شاهد به  ۵9/99±1/۶9در گروه ،TC99-m

میزان کاهش تعداد اسپرم در مقایسه با گروه کنترل در

 ۶1/8۶±4/14در گروه  Wi-Fiو  4۵/11±8/۵۵در

گروه  TC99-m+Wi-Fiمشاهده میگردد که نشان

است

دهنده اثر سینرجیستیک این دو مواجهه میباشد و از

( .)p>1/112همچنین اختالف میان گروههای ،TC99

لحاظ آماری معنادار است ( .)p>1/1۵نتایج آزمون

 Wi-Fiو  TC99-m+Wi-Fiبه طور قابل مالحظهای

آماری  Welch ANOVAدر زمینه  Motile spermبه

معنادار میباشد ( .)p>1/1۵میزان اثر  TC99-mبر

شرح ذیل میباشد.)p>1/112( :

گروه

TC99-m+Wi-Fi
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بنابراین میزان واریانس گروههای مورد مطالعه این

گروههای مورد مطالعه در جدول  1آورده شده است.

اثر تكنسيوم  99ام و  Wi-Fiبر خصوصيات اسپرم موش 186/

قيصری و همكاران

جدول  )9نتايج مقايسه گروهها با يك ديگر و ارزيابي معنادار بودن اختالفهای درصد اسپرم ها متحرک
( )Motile Spermsدر ميان گروههای مورد مطالعه
متغير وابسته

عنوان گروه

مقايسه با گروه

ميانگين اختالف

TC99-m

11/۶۶

1/11۶

Wi-Fi

21/۶۶۶

2/111

TC99-m+ Wi-Fi

1۷/1۶

1/141

*

Wi-Fi

8/11-

2/2۷4

*>1/112

TC99-m+ Wi-Fi

۶/41

2/۶۶1

*1/114

TC99-m+ Wi-Fi

24/41

2/۵49

*>1/112

اسپرمهای متحرک
TC99-m
Wi-Fi

>1/112

*

*>1/112
>1/112

همانطور که در جدول  2و  9مشاهده میگردد ،درصد

بیشتر میباشد ( .)p>/112بیشترین میزان کاهش درصد

اسپرمهای متحرک به طور معناداری از  ۶1/۷9±۶/8۷در

اسپرمهای متحرک در مقایسه با گروه کنترل در گروه

گروه شاهد به  41/1۶±9/۶9در گروه ،TC99

 TC99-m+Wi-Fiمشاهده میگردد که نشان دهنده اثر

 ۵۷/1۶±1/۷9در گروه  Wi-Fiو  41/۶۶±۵/92در

سینرجیستیک این دو مواجهه میباشد و از لحاظ آماری

است

معنادار است ( .)p>1/1۵همچنین اختالف معناداری در

( .)p>1/112همچنین اختالف میان گروههای

میزان  Normal Shapeمیان گروههای مورد مطالعه بر

 Wi-Fi ،TC99-mو  TC99-m+ Wi-Fiکامالً معنادار

اساس نتایج آزمون  One-way Anovaدیده میشود

میباشد ( .)p>1/1۵میزان اثر  TC99-mبر کاهش

(.)p>1/112

گروه

TC99-m+Wi-Fi

کاهش

یافته

درصد اسپرمهای متحرک بهطور معنادار از Wi-Fi
جدول  )4نتايج مقايسه گروهها با يك ديگر و ارزيابي معنادار بودن اختالفهای درصد اسپرمهای دارای مورفولوژی
نرمال و سالم ( )Normal Shapeدر ميان گروههای مورد مطالعه
متغير وابسته

عنوان گروه
کنترل

اسپرم دارای مورفولوژی
نرمال

TC99-m
Wi-Fi

مقايسه با گروه

ميانگين اختالف

خطای استاندارد

TC99-m

11/۷9

1/۶11

*

Wi-Fi

8/۷9

1/۶11

*>1/112

TC99-m+ Wi-Fi

92/1۶

1/۶11

*

>1/112

Wi-Fi

24/11-

1/۶11

*>1/112

TC99-m+ Wi-Fi

8/99

1/۶11

*

>1/112

TC99-m+ Wi-Fi

11/99

1/۶11

*>1/112

P
>1/112

همانطور که در جداول  2و  4مشاهده میگردد،

گروههای  Wi-Fi ،TC99-mو  TC99-m+Wi-Fiبه

میانیگن درصد اسپرمهای دارای مرفولوژی نرمال و

طور قابل مالحظهای معنادار میباشد (.)p>1/112

سالم به طور معناداری از  ۷1/1۶±2/۷1در گروه شاهد

میزان اثر  TC99-mبر کاهش درصد اسپرمهای دارای

به  41/99±2/۷۵در گروه  ۶9/99±2/۷۵ ،TC99-mدر

مرفولوژی نرمال و سالم بهطور معنادار از  Wi-Fiبیشتر

گروه  Wi-Fiو  42±1/11در گروه TC99-m+Wi-Fi

میباشد ( .)p>1/112بیشترین میزان کاهش درصد

کاهش یافته است ( .)p>1/112همچنین اختالف میان

اسپرمهای دارای مرفولوژی نرمال و سالم در مقایسه با

http://bpums.ac.ir

Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 20:51 +0430 on Saturday June 19th 2021

کنترل

خطای استاندارد

P

سال بیست و سوم /شماره  /4مهر و آبان 2911

 /18۷طب جنوب

میگردد که نشان دهنده اثر سینرجیستیک این دو

کنترل کاهش پیدا کرده بود (.)2۵

مواجهه میباشد و از لحاظ آماری معنادار

بر اساس نتایج بهدست آمده میانگین تعداد اسپرم بهطور

است (.)p>1/112

معناداری نسبت به گروه شاهد ،در گروههای
 Wi-Fi ،TC 99-mو  TC 99-m+ Wi-Fiکاهش

بحث

یافت ،همچنین اختالف میان گروههای مورد بررسی از

بررسی اسپرم و ناهنجاریهای آن در مراحل مختلف

نظر آماری معنادار بود .همچنین نتایج مطالعه نشان داد

اسپرماتوژنز زمانی که فرد در معرض پرتو قرار میگیرد،

که میزان اثر  TC99بر کاهش تعداد اسپرم در مقایسه با

اهمیت قابل توجهی دارد .آسیب وارد شده به اسپرم در

گروه کنترل به طور معنادار از  Wi-Fiبیشتر میباشد.

مراحل مختلف اسپرماتوژنز به صورتهای متفاوتی

بیشترین میزان کاهش تعداد اسپرم در مقایسه با گروه

خود را نشان میدهد و قابل بررسی است .در مطالعه

کنترل در گروه  TC99-m+ Wi-Fiمشاهده شد.

تغییرات

بهطور مشابه در مطالعه کونوپلیا ( )Conopliaو ارزیابی

مورفولوژیک ،تعداد و حرکت اسپرمها مورد بررسی

کمی بافتشناسی بر روی بیضه موشهای آلبینو در

قرار گرفت.

معرض تابش گاما اسکروتال  1/۵گری ،نشان داد که در

در مطالعه ورسشاکو ( )Vereschakoسیستم تولید

نتیجه تابش ،کاهش تدریجی وزن بیضه اتفاق میافتد.

مثلی موشهای نر بعد از تابش در دوز  1گری پرتو

میزان آسیب با فاصله پس از درمان و افزایش دوز

گاما ،استرس بیحرکتی ( ۶ساعت در روز به مدت ۷

افزایش مییابد .شمارش سلولهای ژرمینال در مرحله

روز) و اثرات ترکیبی آن بررسی شد 91 .روز پس از

هفتم اپیتلیوم اسپرم ،نشان داد که اسپرماتوسیت بیشتر

درمان ترکیبی ( 9۷روز پس از تابش) وزن بیضهها تقریباً

از سایر سلولها نسبت به تابش حساس میباشد .تعداد

به میزان  ۵1درصد در مقایسه با کنترل کاهش داشت و

اسپرم اپیدیدیم پس از مواجهه کاهش یافت ،در حالی

همچنین ضایعات مرتبط با روند اسپرماتوژنز مشاهده

که نسبت اسپرم غیرمورفولوژیک و اسپرم غیرطبیعی

شد .کاهش تعداد کلی اسپرم و درصد اسپرمهای نرمال

افزایش یافت ( .)2۶بنابراین میتوان با توجه به نتایج

بعد از دوره کوتاه به وضوح دیده شد ( .)24همچنین

پژوهش حاضر و مطالعات مشابه بر زیان بار بودن امواج

در مطالعه شکری و همکاران اثرات امواج 1/۵( Wi-Fi

الکترومغناطیسی بر اسپرماتوژنز تأکید کرد ،اما به منظور

مگا هرتز) بر روی آپوپتوز ،پارامترهای اسپرم و بیضه

تعیین اثرات دقیق کوتاه مدت و بلند مدت این أمواج بر

در موش بررسی شد ،بر اساس نتایج ایشان در

فرآیند تولید اسپرم مطالعات گستردهتر و با مدت زمان

موشهای که به مدت  2ساعت و  ۷ساعت روزانه به

طوالنیتر بایستی طراحی و اجرا گردد.

مدت دو ماه در معرض امواج  Wi-fiتمامی پارامترهای

در ادامه بیان شد که درصد اسپرمها متحرک به طور قابل

اسپرم کاهش پیدا کرده بود .همچنین تعداد سلولهای

مالحظهای نسبت به گروه شاهد در گروههای آزمون

آپوپتوز -مثبت و فعالیت  caspase-3در طول زمان

کاهش پیدا کرده است ،که روند کاهشی آن میان  9گروه

افزایش نشان داد .وزن  seminal vesicleبهطور قابل

آزمون از نظر آماری متفاوت بوده است .باز هم میزان

حاضر

نیز

این
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آسیبها

بهصورت

Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 20:51 +0430 on Saturday June 19th 2021

گروه کنترل در گروه  TC99-m+Wifiمشاهده

توجهی در گروه  2ساعت و  ۷ساعت در مقایسه با گروه

قيصری و همكاران

اثر تكنسيوم  99ام و  Wi-Fiبر خصوصيات اسپرم موش 188/

بهطور معنادار از  Wi-Fiبیشتر میباشد .همچنین

حرکت و تعداد اسپرمهای موش صحرایی متعاقب

بیشترین میزان کاهش درصد اسپرمهای متحرک در

دریافت امواج  111مگاهرتز را مورد مطالعه قرار دادند و

مقایسه با گروه کنترل در گروه TC99-m+Wi-Fi

نتایج نشان داد که تغییرات کامالً معنادار هستند (.)21

مشاهده شد ،که اثر همافزایی این دو موج متفاوت را

بهطور مشابه در مطالعه دادفر و همکاران بررسی اثر امواج

ثابت میکند .همانطور که در مطالعهای که آگراوال

الکترومغناطیسی ساطع شده از تبلت متصل به اینترنت بر

( )Agarwalانجام داد اثرات امواج موبایل روی

میزان حرکت و تعداد اسپرمها در موش صحرایی نر بالغ

متغیرهای اسپرم بررسی شدند .یافتهها نشان دادند که

انجام گرفت .نتایج مطالعه ایشان نشان داد که أمواج

تعداد ،حرکت ،بقا و مورفولوژی طبیعی اسپرم کاهش

الکترومغناطیسی ساطع شده از تبلت متصل به اینترنت

پیدا کرده است (.)2۷

تقسیم باعث کاهش معنادار تعداد کل اسپرم و قدرت

در مطالعه دیگری که توسط پارسانژاد و همکاران انجام

تحرک آنها میشود .بهطوری که در گروه تیمار درصد

شد ،اثرات امواج  radiofrequencyکه از تلفن همراه

اسپرمهای آسیب دیده افزایش معناداری را نسبت به گروه

ساطع میشود ،بر روی اسپرم انسان بررسی شد .نتایج

کنترل نشان داد ،ولی درصد اسپرمهای نیمه متحرک در

مطالعه ایشان نشان داد ،نمونههای اسپرم انسان که در

دو گروه آزمایشی اختالف معناداری نداشت (.)11

معرض  jammerو  swim-upقرار گرفته بودند به طور

در نهایت نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر تأیید

قابل مالحظهای دچار کاهش حرکت شده بودند و از

کننده نتایج مطالعات پیشین میباشد بر اساس آنالیز

طرف دیگر تعداد شکست ()fragmentationهای

صورت گرفته همانطور که مشاهده گردید ،اختالف

 DNAافزایش قابل توجهی داشت (.)28

آماری کامالً معناداری از نظر تعداد اسپرم ،تحرک و

در نهایت درصد اسپرمهای دارای مرفولوژی نرمال و

شکل اسپرمها میان گروههای مورد مطالعه وجود داشت.

سالم به طور معناداری نسبت به گروه شاهد ،در سه گروه

در تمام گروههای آزمون تعداد اسپرم ،شکل و تحرک

دیگر کاهش یافته بود .اختالف میان گروههای TC99-

اسپرم ها روند کاهشی داشت .اما به علت اثر همافزایی

 Wi-Fi ،mو  TC99-m+Wi-Fiاز نظر مورفولوژی

 TC 99-mو امواج  Wi-Fiبیشترین میزان کاهش و

اسپرم بهطور قابل مالحظهای معنادار بود .مانند نتایج

اختالل در گروه سوم آزمون ()TC 99-m+Wi-Fi

فوقالذکر میزان اثر  TC99-mبر کاهش درصد

گزارش گردید.

اسپرمهای دارای مرفولوژی نرمال و سالم بهطور معنادار
از  Wi-Fiبیشتر بود .همچنین اثر همافزایی TC99-m+

نتيجهگيری

 Wi-Fiباعث شد کاهش درصد اسپرمهای دارای

ویژگی منحصر به فرد این مطالعه بررسی اثرات

مرفولوژی نرمال و سالم بهطور قابل توجه بیشتر از سایر

سینرژیستیک دو جنس متفاوت پرتو با انرژیهای کامالً

گروهها باشد .به طور مشابه در پژوهشی که اوداک

متفاوت بر اسپرماتژنز موش صحرایی میباشد که برای

( )Odacıو همکاران انجام دادند .کیفیت مایع اپیدیدیم
و سطح اکسیداسیون لیپید و دی ان ای ،شاخص
http://bpums.ac.ir

اولین بار انجام شده است.

Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 20:51 +0430 on Saturday June 19th 2021
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سپاس و قدرداني

اگر چه از رواج تلفن همراه و شبکههای وایفای کمتر

این مقاله از قسمتی از پایاننامه دکتر عارف معصومیراد

از دو دهه میگذرد و نیاز به تحقیقات طولی بیشتری در

فارغ التحصیل پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی

این زمینه میباشد اما آثار زیان بار بیولوژیکی ناشی از

.شیراز تلخیص و نگارش شده است

،امواج میدان الکترومغناطیس غیرقابل اغماض است

تمامی هزینهها توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم

 غدد و سایر نقاط حساس بدن انسان،قرار گرفتن مغز

.پزشکی شیراز تأمین شده است

،در نزدیکی یک منبع تولید کننده امواج الکترومغناطیسی
میتواند به فعالیت طبیعی آنها لطمه زده و عملکرد

تضاد منافع

.عادی آن را مختل نماید

هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان
.نشده است
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Synergic Effect of TC99-m Gamma Radiation
and Non-ionizing Radiation of Wi-Fi on Count,
Morphology and Motility of Sperms in Rats: An
Experimental Study
F. Gheisari (MD)1* M. Atefi (MSC)1**, A. Masoumirad (MD)1
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Ionizing and Non-Ionizing Radiation Protection Research Center (INIRPRC), School of Paramedical Sciences,
Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

(Received 26 Mar, 2019

Accepted 7 Jul, 2020)

Abstract
Background: Given the effects of ionizing radiation on biological tissues and their irreversible tissue
damage, this project aimed to determine the synergic effect of TC99-m gamma radiation and non-ionizing
radiation of Wi-Fi on sperm characteristics in rats.
Materials and Methods: Sixty adult male rats, weighing 250-200 g randomly divided into four groups
(three experimental groups and one control group). The first experimental group received TC99-m through
intraperitoneal injection. The second experimental group was exposed to Wi-Fi radiation daily for one hour
in one week. The third experimental group received TC99-m and wireless simultaneously. Data were
analyzed in SPSS v. 20.
Results: Sperm count, motility and normal morphology significantly decreased respectively in Wi-Fi group,
TC99-m group and TC99-m + Wi-Fi group (p <0.001) compared to the control group. The three
experimental groups were significantly different (p <0.05). The highest reduction rate in sperm count,
motility and normal morphology was observed in TC 99-m + Wi-Fi group (p < 0.05).
Conclusion: Based on our results, if glands and other sensitive parts of animals are placed close to
electromagnetic wave sources, their normal function will be disturbed.
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