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م امواج مایکروویو و صداي شدید بر قابلیت زیست اسپرم و ظرفیت تام أاثر منفرد و تو
   هاي صحرایی نر اکسیدانی پالسما در موش آنتی
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  چکیده
از طرف دیگر صداي . هاي همراه وجود دارد شده از تلفن اثرات سوء امواج مایکروویو ساطع نگرانی گسترده از احتمال :زمینه

هاي همراه و صدا بر قابلیت  ثیر امواج تلفنأمطالعه حاضر به بررسی ت . هاي فیزیکی جوامع امروز است ناخواسته یکی از آالینده
  .پردازد ي نر بالغ میها اکسیدانی پالسماي خون در رت ظرفیت تام آنتی زیست اسپرم و

حیوانات . دشگرم انجام  200–250سر رت نر بالغ از نژاد ویستار با وزن  28این مطالعه به روش تجربی بر روي  :ها روش
هاي همراه، گروه مواجهه با صدا و  سازي شده تلفن تایی کنترل، گروه مواجهه با امواج شبیه 7گروه  4صورت تصادفی به  به

ها قابلیت زیست اسپرم بر  در کلیه گروه. تقسیم شدند) هاي همراه و صدا شده تلفن سازي ه با امواج شبیهمواجه(م أگروه تو
 FRAPاکسیدانی پالسماي خون با استفاده از متد  و میانگین ظرفیت تام آنتی) WHO(اساس معیارهاي سازمان بهداشت جهانی 

  .ندتجزیه و تحلیل شد SPSS 16افزار  طرفه و تست توکی و به وسیله نرم با استفاده از آزمون واریانس یکها  داده. تعیین گردید
هاي همراه و  مواجهه با امواج تلفن(م أهاي همراه و در گروه تو قابلیت زیست اسپرم در گروه مواجهه با امواج تلفن :ها یافته
اکسیدانی پالسماي خون نیز در همه  میانگین ظرفیت تام آنتی). >05/0P(دار داشت انسبت به گروه کنترل کاهش معن) صدا
  ).>05/0P(داري داشت اهاي مواجهه نسبت به گروه کنترل کاهش معن گروه
دار اتواند موجب کاهش معن صداي شدید می و مواجهه توام امواج تلفنهاي همراه وهاي همراه  مواجهه با امواج تلفن :گیري نتیجه

ها را  اکسیدانی پالسماي خون در رت تواند ظرفیت تام آنتی دو عامل می مواجهه با این همچنین .قابلیت زیست اسپرم شود
  .کاهش دهد و زمینه بروز استرس اکسیداتیو را فراهم آورد

  تلفن همراه، صدا، قابلیت زیست اسپرم، استرس اکسیداتیو، رت نر :ها واژهکلید
  »16/12/1390 :پذیرش  9/8/1390  :دریافت«
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  مقدمه
ــایکروویو ــواج م ــواج   ام ــیع ام ــف وس بخشــی از طی

مگاهرتز  300ها بین  که فرکانس آن هستندالکترومغناطیس 
دهـد   شواهد موجود نشان می). 1( استگیگاهرتز  300تا 

که این امواج مضر بوده و بسته به شدت، فرکـانس، نـوع   
موج و مدت زمان مواجهـه، اثـرات بیولـوژیکی متفـاوتی     

اي نیز از  انی گستردهطرف دیگر، نگر از). 2(د ننک ایجاد می
هاي  شده از تلفن ثیر سوء امواج مایکروویو ساطعأاحتمال ت

همراه وجود دارد و محققین در مورد اثـرات زیانبـار ایـن    
، )5(، تیروئیـد  )4(، قلـب  )3(هاي مغز  بافت تشعشعات بر

و تولیـد مثـل   ) 9(، کبـد  )8(، چشم )7(، کلیه )6(پوست 
ضد و نقیضـی نیـز   هاي  تهیافهرچند  .اند هشدار داده) 10(
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و همکــاران  Ferreira، )11(و همکــاران  Dasdageتوســط 
  . است گزارش شده) 13(و همکاران  Ahlbomو ) 12(

ثیر امواج مـایکروویو  أبحث دیگري که در خصوص ت
  بر دستگاه تولید مثـل مطـرح شـده اسـترس اکسـیداتیو     

 در بحـــث اســـترس اکســـیداتیو و). 15 و 14( اســـت
هاي حفاظتی و ارتبـاط ایـن دو بـا دسـتگاه      اکسیدان آنتی

هـا مطـرح    اي از ناباروري انسان هاي تازه تولید مثل، جنبه
هاي بدن کـه در ایـن زمینـه     یکی از سلول .)16(شود  می

باشد سلول جنسی نـر یـا همـان اسـپرم      میبسیار حساس 
غنـی از اسـیدهاي چـرب     ،اسپرم پستانداران ءغشا. است

 ،از طرف دیگـر . استداسیون غیراشباع و حساس به اکسی
هاي فعال  تولید بیش از حدي از گونه ،هاي غیرنرمال اسپرم

عهده دارند کـه همـین امـر باعـث      هرا ب) ROS(اکسیژن 
ـ  عنـوان یکـی از چنـد علـل      هاسترس اکسیداتیو شده و ب

  ).17( استناباروري در جنس نر مطرح 
ــی داراي   اصــوالً ــال، پالســماي من ــت نرم در موقعی

اکسیدانتی کافی بوده و قادر بـه خنثـی    هاي آنتی مکانیسم
امـا   اسـت هاي فعال اکسـیژن بـر اسـپرم     کردن اثر گونه

هم بخـورد اسـپرم دچـار     ههردلیل این تعادل ب چه به چنان
و از جملـه  (تغییر شـده و در نتیجـه پارامترهـاي اسـپرم     

از . شوند نیز در جهت منفی دچار تغییر می) قابلیت زیست
توان بـه سـن، عوامـل     ثر بر این تغییر میؤجمله عوامل م

در ). 18(و تغذیه اشـاره کـرد   ) مانند تشعشعات(محیطی 
و همکاران نشان داد که  De luliisمطالعه  ،همین خصوص

هـاي   امواج مایکروویو در شدت و دامنه فرکانسـی تلفـن  
هاي فعال اکسیژن موجـب   همراه قادر است از طریق گونه

تحـرك و قابلیـت زیسـت     ، قـدرت هاکاهش میتوکندري
و مطالعه مشابه دیگري نشان داد که این ) 19(اسپرم شود 

امواج قادر به افـزایش پراکسیداسـیون لیپیـدي، کـاهش     
اکسـیدانی   ظرفیت تام آنتیها و نیز کاهش  غلظت تام تیول

)FRAP(    کننـدگان از   پالسماي خـون هسـتند و اسـتفاده
اتیو شوند تلفنهاي همراه ممکن است دچار استرس اکسید

)14.(  
  اي ـه ثیر امواج تلفنأشده در زمینه ت ات انجامـمطالع 

هـاي حیـوانی    کسیدانی در مدلا هاي آنتی همراه بر فعالیت
. انـد  نیز نتایج کم و بیش مشابه مطالعات انسانی را داشـته 

نشـان داد  ) 20(و همکـاران   Kesariدر این زمینه، مطالعه 
هاي  اهش فعالیت آنزیمکه مواجهه با این امواج، موجب ک

و سوپراکسـید دیســموتاز  ) GPx(گلوتـاتیون پراکســیداز  
)SOD ( هــاي نــژاد ویســتار  در مغـز، کبــد و اســپرم رت

  . شود می
ـ   أگرفته، ت اما همه تحقیقات انجام ثیر أییدکننـده ایـن ت

در ) 21(و همکـاران   Achudume مطالعـه نتیجـه   .نیستند
 40مـدت   بـه  هاي همـراه  ثیر امواج آنتن تلفنأخصوص ت

گونـه تغییـر    هـاي نـژاد ویسـتار، هـیچ     روز تابش به رت
هـاي   هاي آنزیمی و مـاکروملکول  داري را در فعالیتامعن

نتیجه مطالعات  همچنین .بافت کلیه، کبد و مغز نشان نداد
Zmyslony  22(و همکاران( ،Lantow  و همکاران)و ) 23

Zeni  حاکی از ایـن اسـت کـه امـواج     ) 24(و همکاران
ثیري بـر  أهاي همراه، ت ایکروویو در دامنه فرکانسی تلفنم

  .اکسیدانی ندارد سیستم آنتی
هـاي   صداي ناخواسته یکی از آالینـده  ،از طرف دیگر

آور  فیزیکی جوامع امروز اسـت و از عوامـل مهـم زیـان    
گـردد بـیش از    که برآورد می طوري باشد، به محیط کار می
یش از حد مجاز در نفر در جهان با صداي ب ششصد میلیون

هاي مختلفی  بررسی). 25(محیط کار خود مواجهه هستند 
ثیرات صدا بر سالمتی شاغلین انجام گرفته أدر خصوص ت

) 26(و نشان داده است که صدا عالوه بر افـت شـنوایی   
ـ  ثیر بـر  أداراي اثرات دیگري مانند افزایش فشارخون و ت

امـواج  ثیرات احتمـالی  أهمانند ت. است) 27(ضربان قلب 
تواند از طریق مکانیسم تولید  هاي همراه، صدا نیز می تلفن

اکسیدانی بدن را به هـم زده   هاي آزاد، تعادل آنتی رادیکال
زمینه بـروز انـواع    ،عنوان یک منبع استرس اکسیداتیو و به

و  28(ها و از جمله سرطان را در بدن فراهم آورد  بیماري
 90بـیش از   گزارش شده است که تماس با صـداي ). 29

 .شود عنوان یک منبع استرس اکسیداتیو تلقی می بل به دسی
هـاي آزاد   تواند موجب افزایش رادیکـال  صداي شدید می

هاي آزاد ایجاد شده نیز با حملـه بـه    بدن شده و رادیکال
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ها، اسیدهاي نوکلئیک و غشاهاي لیپیدي موجـب   پروتئین
) 29(شده  از بین بردن عملکرد نرمال سلول و یکپارچگی آن

  ).31 و 30(و زمینه بروز استرس اکسیداتیو را فراهم آورد 
ـ  ثیر صـدا بـر دسـتگاه تولیـدمثل نیـز      أدر خصوص ت

 ،در همـین خصـوص   .مطالعات اندکی انجام گرفته است
نشـان داد کـه    و همکـاران  Chandralekhaنتیجه مطالعه 

هاي  بل قادر به کاهش هورمون دسی 100صداي با شدت 
و  Pramanikمطالعه  .)32( است LHرون و جنسی تستوست

Biswas )33 ( 90نشــان داد کــه صــداي بــا شــدت نیــز 
. تواند موجب کاهش پارامترهاي اسـپرم شـود   بل می دسی

توانـد   نتایج این مطالعات نشان داد که صداي شدید مـی 
هرچنـد انجـام    ،داشته باشـد اسپرم ري روثیر منفی بر باأت

  . رسد نظر می بهروري مطالعات بیشتر در این زمینه ض
ـ  اثبات قطعی باتوجه به عدم هـاي   ثیر امـواج تلفـن  أت

همراه بر دستگاه تولیدمثل و نیز ارتباط استرس اکسیداتیو 
ـ  ثیر أبا قابلیت زیست اسپرم، در مطالعه حاضر به بررسی ت

ایـن امــواج بــر قابلیــت زیسـت اســپرم و ظرفیــت تــام   
الغ پرداخته هاي نر ب اکسیدانی پالسماي خون در رت آنتی
عنـوان منبـع اسـترس     اثر صداي شـدید بـه   همچنین. شد

 ، از طرفـی نیز مورد بررسی قرار گرفـت ) 29(اکسیداتیو 
هـاي همـراه و صـداي شـدید بـر       م امواج تلفنأثیر توأت

 اکسیدانی پالسـما  قابلیت زیست اسپرم و ظرفیت تام آنتی
  . شدبررسی بار  براي اولیندر مطالعه حاضر 

  
  ها مواد و روش

روش تجربی در مدل حیوانی، بـر روي   این پژوهش به
گـرم   200-250سر رت نر بالغ از نژاد ویستار با وزن  28

در مرکز تحقیقات بـاروري و نابـاروري دانشـگاه علـوم     
حیوانات از انستیتو پاستور . پزشکی کرمانشاه انجام گردید

ــکی    ــکده پزش ــه دانش ــداري و در حیوانخان ــران خری ای
از نظـر دمـا   ) 34(بق با شرایط توصیه شـده  کرمانشاه مطا

سـاعت روشـنایی و    12(، نور )گراد درجه سانتی 23-21(
داري شـدند و   ، تهویـه و غـذا نگـه   )ساعت تـاریکی  12

دستورالعمل کمیته اخالقی دانشـگاه تربیـت مـدرس در    

خصوص کار با حیوانـات آزمایشـگاهی در مـورد آنـان     
  .رعایت گردید

 4طور تصادفی بـه   هش و بهها مطابق با طرح پژو رت
  :تایی تقسیم شدند 7گروه 

سـاعت در روز و   8گروه کنترل، که به مدت : 1گروه 
، در شرایط آزمـایش ولـی   )دو هفته کامل(روز پیاپی  14

هاي همـراه یـا    شده تلفن سازي بدون تماس با امواج شبیه
  .صدا بودند
روز پیـاپی   14سـاعت در روز و   8مـدت   به: 2گروه 

شـده   سـازي  ، در معـرض امـواج شـبیه   )ه کامـل دو هفت(
  . قرار داشتند) مگاهرتز 915فرکانس (هاي همراه  تلفن

روز پیـاپی   14سـاعت در روز و   8مـدت   به: 3گروه 
  ، در معرض صدا  با تـراز فشـار معـادل   )دو هفته کامل(

dB(A)100 قرار داشتند.  
روز پیـاپی   14سـاعت در روز و   8مـدت   به: 4گروه 

شـده   سـازي  م امواج شبیهأ، در معرض تو)ملدو هفته کا(
  .هاي همراه و صدا قرار داشتند تلفن

شـده   سـازي  براي مواجهه حیوانـات بـا امـواج شـبیه    
گلس و  اي از جنس پلکسی هاي همراه و صدا، محفظه تلفن

اسـتوانه  . به شکل دو استوانه داخلی و خارجی ساخته شد
 30 متــر و ارتفــاع ســانتی 15خــارجی بــا شــعاع قاعــده 

متـر و   سـانتی  5متر و استوانه داخلی با شعاع قاعده  سانتی
حیوانـات در مـدت    .متـر سـاخته شـد    سـانتی  30ارتفاع 

آزمایشات در فضاي بین استوانه داخلی و خـارجی قـرار   
. گرفته و دسترسی آزاد به تمام نقاط این فضـا را داشـتند  

علت طراحی استوانه داخلی این بود کـه حیوانـات وارد   
کـه امـواج   (سـاز   نزدیک آنتن مونوپل دستگاه شبیه میدان

تلفن همراه از طریق آن ساطع و درست در مرکز اسـتوانه  
نشوند چرا که ) داخلی و به شکل عمودي قرار گرفته بود

سنجش چگالی میـدان از دقـت کـافی     ،نزدیکفاصله در 
شیارهایی عمودي در بدنه اسـتوانه   ضمناً. برخوردار نبود

تا هنگام ایجاد صدا، شرایط پـرطنین در   داخلی ایجاد شد
که شدت صـدا   طوري داخل محفظه مواجهه ایجاد شود به

  ات ـد و حیوانـله باشـه مستقل از فاصـل محفظـدر داخ
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  .آزمایش در معرض صداي یکنواختی قرار داشته باشند
ــایکروویو    ــواج م ــاس ام ــوگیري از انعک ــراي جل ب

 اقـک تـابش  اتسـاز،   شـده از آنـتن دسـتگاه شـبیه     ساطع
)Radiation Chamber (اتاقـک بـه   . طراحی و ساخته شد

متر از  سانتی 120×120×120شکل مکعب مربع و به ابعاد 
هـاي   بـرروي دیـواره   .جنس نئوپان طراحی و ساخته شد

هـایی بـا پایـه مکعبـی بـه ابعـاد        داخلی این اتاقک، هرم
متـر از جـنس    سانتی 30متر و ارتفاع کل  سانتی 10×10×6

ها بـراي جـذب امـواج     روي این هرم .طراحی شد اسفنج
هـاي خـارجی    دیواره. مایکروویو، گرافیت سوار شده بود

ومی پوشانده شده بود تا از ورود مینیاین اتاقک با فویل آل
یـا   امواج مایکروویو منابع خارجی به داخل اتاقک تـابش 

جلـوگیري شـود    خروج امواج مایکروویو از اتاقک تابش
الزم به ذکر است که محفظه مواجهـه در  ). 1شکل ) (35(

  .مرکز اتاقک تابش مستقر شده بود
سـاز امـواج    دسـتگاه شـبیه  ) مونوپـل (آنتن عمـودي  

هاي همراه در مرکز استوانه داخلی محفظـه مواجهـه    تلفن
هـاي   در فاصله) شدت میدان(چگالی توان  .قرار داده شد

متري  یسانت 5متري از آنتن و در ارتفاع  سانتی 15و  10، 5
از کف محفظه مواجهـه بـا اسـتفاده از دسـتگاه پرتابـل      

Holaday )میانگین  .گیري شد اندازه) ساخت کشور آمریکا
میلـی وات بـر    60/1 ،چگالی توان در فواصـل ذکرشـده  

هـاي گـروه مواجهـه بـا امـواج       رت. متر مربع بود سانتی
 8مـدت   ، بـه )گـروه دوم (هاي همراه  شده تلفن سازي شبیه
  در ) لـامـدو هفته ک(ی ـاپـروز پی 14روز و  ت درـساع

  

 

  محفظه و اتاقک تابش -1شکل 

مگـاهرتز   915امـواج مـایکروویو    مواجهه تمام بـدن بـا  
هرتز و مدوالسـیون   217سوئیچ کریر (عنوان موج کریر  به

  . قرار گرفتند) کیلوهرتز 200
  معـرض صـدا بـا پهنـاي بانـد       در 3هاي گـروه   رت

کیـب سـه صــداي اکتـاو بانـد بــا     هرتـز، تر  700–5700
هرتــز و بــا تــراز فشــار  4000و  2000، 1000مرکزیــت 

 14سـاعت در روز و   8مـدت   به dB(A)9/0±100معادل 
بـا اسـتفاده از   . قـرار گرفتنـد  ) دو هفته کامل(روز پیاپی 

افزار سیگنال، صدا با ترکیب فرکانسی مورد نظر تولید  نرم
. روي کامپیوتر اجرا شدبر    Cool Editافزار و از طریق نرم

تقویـت و از   ،فـایر  صداي تولیدشده از طریق یک آمپلـی 
. طریق دو عدد بلندگو در داخل محفظه مواجهه پخش شد

پایش میزان شـدت و فرکـانس صـدا در داخـل محفظـه      
  وسـیله دسـتگاه صداسـنج آنـالیزوردار مـدل      مواجهه بـه 
CEL– 450 )انجام گرفت) ساخت کشور انگلستان.  

روز  14سـاعت در روز و   8مـدت   بـه  4گروه حیوانات 
ــاپی  ــل (پی ــه کام ــم) دو هفت ــواج   ه ــرض ام ــان در مع زم

شرایط مواجهه . هاي همراه و صدا بودند شده تلفن سازي شبیه
  .بود 3و  2هاي  در این گروه مشابه شرایط مواجهه در گروه

حیوانات هر گروه، روز بعد از پایـان دوره آزمـایش،   
سـینه،  قفسـه  پس از باز کـردن   .دشدنبا کلروفرم بیهوش 

هـا خـونگیري    سی، از بطن چپ آن سی 5کمک سرنگ  به
 مـدل (دار  بـا اسـتفاده از سـانتریفوژ یخچـال     متعاقباً. شد

JOUAN   درجـه   4در دمـاي  ) ،  ساخت کشـور فرانسـه
دقیقـه بـا    15مـدت   هـاي خـون بـه    گـراد، نمونـه   سانتی
RPM2500 مـان  سانتریفوژ شده و پالسماي جداشده تا ز
 -70اکسـیدانی، در دمـاي    گیري ظرفیت تـام آنتـی   اندازه

دیدیم حیوان  سپس دم اپی. داري شد گراد نگه درجه سانتی
محتـوي  ( Ham,s F10سی محیط کشـت   سی 5جدا و در 

درجـه   37در انکوباتور با دماي  که قبالً) سرم گاوي 10%
به تعادل رسیده بود قرار داده  درصد CO2 5گراد و  سانتی

آمیزي فوق  دقیقه، از رنگ 45پس از . خرد گردید امالًو ک
هاي زنده از  براي شناسایی اسپرم)  (Viability testحیاتی 

براي این منظور یک قطره محـیط  ). 36(د شمرده استفاده 
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سپس آن را بـا   .شدکشت حاوي اسپرم روي الم قرار داده 
مخلـوط  ) در سـالین  B )5/0%یک قطره کوچـک ائـوزین   

 نهایـت  در و هبالفاصله المل را روي قطره قرار دادکرده و 
میزي سـر  آ در این رنگ. گردیدمطالعه  400×با بزرگنمایی 

دلیل نقص در غشـا، ائـوزین را جـذب     هاي مرده به اسپرم
هاي زنده، رنـگ را   که اسپرم شوند درحالی کرده و قرمز می

عـدد اسـپرم    100 حـداقل  در هـر الم . گیرند به خود نمی
جهت . هاي زنده تعیین گردید ده و درصد اسپرمشمارش ش

  .دشافزایش دقت، براي هر نمونه شمارش دوبار تکرار 
اکسیدانی پالسماي خـون   یگیري ظرفیت تام آنت اندازه

اسـاس  ). 37(د شانجام  FRAPها با استفاده از آزمون  رت
گیري توانایی پالسما در کاهش ظرفیـت   اندازه ،این روش

کمپلکسـی کـه    . ستا) +Fe2(ه فرو ب) +Fe3(یون فریک 
TPTZ )٥و٣و١تری،پیریدیل،-٦و٤و ٢- 

در محـیط   دهـد  مـی با یون فرو تشکیل  )تری آزین
رنگ بوده و حداکثر جذب آن در طـول مـوج    اسیدي آبی

  .استنانومتر  593
 500، 250، 125هاي استاندارد با غلظـت   ابتدا محلول

ـ تهیـه   FeSO4.7H2Oمیکروموالر از  1000و  سـپس  . دش
گـرم پـودر    0247/0، مقـدار  TPTZتهیـه محلـول    جهت

TPTZ  لیتر  میلی 5/7درHCl )40 حل گردید) موالر میلی .
ــول   ــه محل ــل،  TPTZب ــی 5/7حاص ــول    میل ــر محل لیت
FeCl3.6H2O )20 لیتر محلول بافر  میلی 75و ) موالر میلی

ـ اضافه ) =6/3PHموالر و  میلی 300با غلظت (استات  د ش
الزم به ذکر است کـه   .دست آید به FRAPتا محلول کار 

از شرکت  FRAPمواد شیمیایی مورد استفاده براي آزمون 
  .مرك آلمان خریداري گردید
لیتـر از آن   میلـی  FRAP ،5/1پس از تهیه محلول کار 

 5مـدت   و بـه  گردیـد میکرولیتر آب مقطر اضافه  150به 
 Shakerگراد مجهز بـه   درجه سانتی 37ماري  دقیقه در بن

هـاي   میکرولیتـر نمونـه گـروه    50سـپس  . ه شـد قرار داد
 10مدت  هب ها اضافه و مجدداً آزمایش یا استاندارد به لوله

 Shakerگراد مجهز بـه   درجه سانتی 37ماري  دقیقه در بن
بالفاصله میزان جذب کمپلکس حاصـل در   .شدقرار داده 

نانومتر بـا دسـتگاه اسـپکتروفتومتر مـدل      593طول موج 
Jenway36200 )الزم . قرائت شد) ساخت کشور انگلستان

منظـور افـزایش دقـت آنـالیز، کلیـه       به یادآوري است به
  .  گیري شدند اي تهیه و اندازه صورت دونسخه ها به نمونه

صـورت   هـر گـروه بـه    آمـده بـراي   دست هاي به داده
استاندارد بیـان گردیـد و بـا اسـتفاده از      انحراف±میانگین

  رفـه و تسـت تـوکی در نـرم افـزار     ط آنالیز واریانس یک
SPSS 16 05/0 .تجزیه و تحلیل آماري شدند P<عنـوان   به
  . دار در نظر گرفته شداسطح معن

  
  ها یافته

-ها با استفاده از آزمون کولموگروف نرمال بودن داده
 ،بـر اسـاس نتـایج ایـن آزمـون      .اسمیرنوف انجام گردید

قابلیـت  . توزیع نرمال برخـوردار بودنـد  ها از  همگی داده
و در  64/87±82/1زیســت اســپرم در گــروه کنتــرل    

ــه ســوم و چهــارم دوم،هــاي  گــروه ــا  ب ــر ب ــب براب ترتی
درصــــــد و  93/83±32/3درصــــــد،  87/2±14/81
این نتایج حـاکی از  ). 1 جدول(درصد بود  99/3±00/79

اسـپرم در گـروه مواجهـه بـا      آن است که قابلیت زیست
مواجهه با امـواج  (م أهاي همراه و در گروه تو امواج تلفن

کـاهش   ،نسبت به گـروه کنتـرل  ) هاي همراه و صدا تلفن
که مواجهه بـا صـداي    حال آن). >05/0P(دار داشت امعن

تنها، موجب کاهش درصد قابلیت زیست اسپرم شـد امـا   
عبـارتی مواجهـه بـا صـدا بـا       هب. دار نبودااین کاهش معن

ند توا ساعت نمی 8هفته و روزي  2مدت  به dB100شدت 
هـاي   رتدر  قابلیت زیست اسـپرم دار اموجب کاهش معن

   .بالغ شود
پارامتر دیگري که در این مطالعه مورد بررسـی قـرار   

اکسـیدانی پالسـماي خـون در     گرفت، ظرفیت تـام آنتـی  
هـاي   این پارامتر در حیوانات گروه. حیوانات آزمایش بود

مواجهه و کنترل پس از رسم منحنی استاندارد تعیین شـد  
اکسـیدانی پالسـماي    میانگین ظرفیت تام آنتی). 2دول ج(

  میکرومــول در  80/838±81/74 خــون در گــروه  کنتــرل
  بـترتی بهدوم، ســوم و چهـارم اي ـه روهـو در گ رـلیت
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  کنترل  باهاي مواجهه  مقایسه میانگین درصد قابلیت زیست اسپرم در گروه – 1جدول 

  ها گروه
  درصد قابلیت زیست اسپرم

(mean±SD)  
P value 

  -  64/87±82/1 کنترل
  039/0  14/81±87/2 هاي همراه شده تلفن سازي در معرض امواج شبیه

  537/0  93/83±32/3 در معرض صدا
  002/0  00/79±99/3 هاي همراه و صدا شده تلفن سازي توأماً در معرض امواج شبیه

  
  کنترل با هاي مواجهه  ي خون حیوانات گروهاکسیدانی پالسما مقایسه میانگین ظرفیت تام آنتی – 2جدول 

  ها گروه
ظرفیت تام آنتی اکسیدانی پالسماي خون 

)mircromole/L   ((mean±SD)  
P value 

  -  80/838±81/74  کنترل
  006/0  76/666±22/73  هاي همراه شده تلفن سازي معرض امواج شبیه در

  031/0  29/693±10/76  در معرض صدا
 >001/0  46/602±16/116  )هاي همراه و صدا شده تلفن سازي ج شبیهدر معرض اموااً مأتو

  
 46/602±16/116و  10/76±29/693، 22/73±76/666

نتایج حاصله از مقایسه غلظت تام . میکرومول در لیتر بود
هاي مواجهه با گروه کنتـرل نشـان    اکسیدانی در گروه آنتی

و هاي مواجهـه بـا امـواج تلفـن همـراه       داد که در گروه
ـ  در غلظـت  ) >05/0P( داريامواجهه با صدا، کاهش معن

 هــا وجــود دارد و بیشــترین کــاهش اکســیدان تــام آنتــی
)01/0P< (باشد م میأمربوط به گروه مواجهه تو .  

رسد ظرفیـت   نظر می هاي دو جدول، به با توجه به داده
اکسیدانی سرم در مقایسه با درصد قابلیت زیست  تام آنتی

ري بـاالتري برخـوردار بـوده اسـت و     ثیرپـذی أاسپرم از ت
دهد کـه بـا کـاهش     هاي دو جدول نشان می مقایسه داده

اکسیدانی سرم، قابلیت زیست اسـپرم نیـز    ظرفیت تام آنتی
  . یابد کاهش می

  
  بحث

هـاي   نتایج مطالعه حاضر نشان داد کـه امـواج تلفـن   
 915فرکـانس  ( پـژوهش حاضـر  همراه مطابق با شـرایط  

ــاهرتز، روزي  ــا 8مگ ــه 14عت و س ــاپی مواجه ) روز پی
بـا تـراز فشـار    (درصد و صداي شدید  8تواند حدود  می

ــادل  ــانس dB(A)100مع ــاي  و در فرک و  2000، 1000ه
 )روز پیـاپی مواجهـه   14سـاعت و   8هرتز، روزي  4000

 هاي درصد قابلیت زیست اسپرم در رت 4تواند حدود  می
ـ  م امـواج تلفـن  أمواجهه تـو . آزمایش را کاهش دهد اي ه

را  قابلیت زیسـت اسـپرم  درصد  10همراه و صدا حدود 
ثیر این دو عامـل،  أبا فرض تجمعی بودن ت. دمیدهکاهش 

درصد قابلیت زیست اسـپرم   12رفت که حدود  انتظار می
بـا  . شـد مشاهده تر از این مقدار  کم کاهش یابد اما عمالً

که تاکنون گزارش علمی در خصوص این اثر  توجه به این
آمـده در   دسـت  هم نشده است لذا مقایسه نتایج بم اعالأتو

این خصوص با نتایج مطالعات دیگر تا حـدودي مشـکل   
کننده  تواند در این زمینه کمک و تحقیقات بعدي می است
  .باشد

هاي همـراه بـر قابلیـت     ثیر امواج تلفنأدر خصوص ت
  زیست اسپرم، نتیجه مطالعـه حاضـر بـا نتیجـه مطالعـات     
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De luliis ــارا ــاران  Yanو ) 19(ن و همکـ ) 38(و همکـ
هـاي   نمونـه  Yanخصـوص در مطالعـه    بـه . مطابقت دارد

که از این نظر تطابق بیشتري بـا شـرایط    آزمایش رت بود
آمده با مطالعات  دست همچنین نتایج به. مطالعه حاضر دارد

  ). 16و  10(انسانی در همین زمینه نیز تطابق دارد 
راه بـر ظرفیـت   هاي هم ثیر امواج تلفنأدر خصوص ت

نتایج  ،اکسیدانی و ارتباط آن با استرس اکسیداتیو تام آنتی
ــه   ــا مطالع ــر ب ــق حاض ــاران  Awantiتحقی  )14(و همک

ــرأتو همخــوانی دارد  ایــن مطلــب اســت کــه  ییــدي ب
کنندگان تلفن همراه ممکن اسـت دچـار اسـترس     استفاده

ــوند  ــدن ش ــیداتیو در ب ــه  . اکس ــه در مطالع  Awantiالبت
کـه در مطالعـه    آزمایش، انسانی بودند درحالیهاي  نمونه

حیوانات آزمایشـگاهی اسـتفاده شـد کـه ایـن       حاضر از
مل اسـت و در تفسـیر نتـایج، بایسـتی بـه      أتفاوت قابل ت

تفاوت شرایط فیزیولـوژیکی حیوانـات بـا انسـان توجـه      
و   Mustafaآمده بـا مطالعـه   دست همچنین، نتایج به. گردد

در آن مطالعه، تلفن همراه . ردخوانی دا هم) 39(همکاران 
 4و  2، 1داشته و افراد به مدت  نگه Stand-byدر وضعیت 

نتایج نشان داد که فعالیت  .ساعت در معرض امواج بودند
و سوپراکسید ) GSH-Px(هاي گلوتاتیون پراکسیداز  آنزیم

 هـاي خـون افـراد در    در اریتروسـیت ) SOD(دیسـموتاز  
ـ  ، معرض کـه   توجـه بـه ایـن    بـا . داري دارداکـاهش معن

هاي گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسـید دیسـموتاز    آنزیم
هـاي آزاد در بـدن هسـتند، چنـین      کننده رادیکال جاروب

هـاي   هـاي رادیوفرکـانس تلفـن    گیري شد که میدان نتیجه
در . هـاي بیولـوژیکی هسـتند    همراه در تقابل بـا سیسـتم  

ـ  Stand-byتلفن همراه در وضعیت  Mustafaمطالعه  رار ق
 ؛سـاز  دستگاه شـبیه  ،داشت در حالی که در تحقیق حاضر

 کرد که امواج تلفن همراه را در وضعیت مکالمه تابش می
همچنـین نتـایج مطالعـه    . به این تفاوت توجـه شـود   باید

و ) 20(و همکــاران  Kesariحاضــر در راســتاي مطالعــه 
کـه در   ویـژه آن  است بـه ) 40(و همکاران  Meralمطالعه 
  کاررفته بـا   فرکانس و میزان پالس تابشی به Meralمطالعه 

  

  .مشابه استشرایط مطالعه حاضر 
در مورد صداي شدید، نتایج مطالعه حاضر نشـان داد  

داري اثیر معنأت dB (A)100 که صداي با تراز فشار معادل 
اي  کـه در مطالعـه   ندارد حـال آن اسپرم بر قابلیت زیست 

ر از مطالعه حاضر، بر ت صداي با تراز فشار کم) 33(مشابه 
ـ ) از جمله قابلیت زیست اسـپرم (پارامترهاي اسپرم  ثیر أت

  .داشته است
اکسـیدانی،   ثیر صدا بر ظرفیت تام آنتیأدر خصوص ت

نتایج مطالعه حاضر نشان داد کـه صـدا بـا شـرایط ایـن      
اکسـیدانی   تواند موجب کاهش ظرفیت تام آنتی مطالعه می

موجـب اســترس  در پالسـماي خــون شـود و در نتیجــه   
ییـد مطالعـات   أاین نتیجـه، در راسـتاي ت  . اکسیداتیو شود

Derekoy  و ) 41(و همکـــارانYamashita  و همکـــاران
  .باشد در همین زمینه می) 42(

  
  گیري نتیجه

هاي همراه ممکن است بر قابلیت زیسـت   امواج تلفن
هـاي   ثیر داشته باشد و براي افرادي کـه از تلفـن  أاسپرم ت

اي  کنند، انجام آزمایشـات دوره  طوالنی می همراه استفاده
. رسـد  نظـر مـی   مربوط به دستگاه تولیدمثل ضـروري بـه  

گردد توجه بیشتري به صداي شدید و  همچنین پیشنهاد می
عنوان منابع استرس اکسیداتیو شود و  امواج تلفن همراه به

تر  آور فیزیکی کم تا حد امکان تماس با این دو عامل زیان
م أکه به اقتضاي شغل خود در مواجهه تـو  شود و افرادي

از ) هـا  مانند کارکنان فرودگاه(با این دو عامل قرار دارند 
تا ) 43(اکسیدان استفاده کنند  رژیم غذایی سرشار از آنتی

هاي فیزیکـی را از ایـن نظـر بـه حـداقل       ثیر این عاملأت
  .برسانند

  
  تشکر و قدردانی

د از معاونت محتـرم  دانن نویسندگان مقاله بر خود الزم می
 ،پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس که در انجـام ایـن تحقیـق   

  .شرایط الزم را فراهم نمودند تشکر و قدردانی نمایند
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