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 مقدمه:
امواج ميكروويو بخشي از طيف وسيع امواج 

ها بين  الكترومغناطيس مي باشند كه دامنه فركانس آن

 ها بين  ز و طول موج آنگيگاهرت 300مگاهرتز تا  300

متر مي باشد. اين امواج الكترومغناطيس  1متر تا  ميلي 1

غير يونيزه كننده به وسيله مولكول ها جذب مي شود و 

 تغييراتي در انرژي مولكول ايجاد مي كنند.

شواهد موجود نشان مي دهد كه امواج 

ميكروويو بسته به شدت فركانس، نوع طول موج و 

 اثرات مختلف بيولوژيكي ايجاد  مدت مواجه شدن،

(. بسياري از اين اثرات عمدتاً به اثرات 2،1) كنند مي

ولي ، (3) شد گرمايي ميكروويو نسبت داده مي

گزارشات جديد نشان دهنده اثرات غير گرمايشي اين 

 مختلف مولكولي  امواج و ارتباط آن با تغييرات

باشد. در مورد اثرات بيولوژيك ميكروويو  مي

شات متفاوت و متناقضي وجود دارد، اين تناقضات گزار

دليل مكانيسم تعامل بين ميكروويو و سيستم ه عمدتاً ب

 چکیده:
سن  بيضه ها از بافت های فعال بدن می باشند که می توانند تحت اثر این امواج قرار گيرند و زمينه و هدف:

لذا هدف این تحقيق  ،فرد در زمان مواجه شدن با این امواج می تواند بر ميزان اثرات نقش مهمی داشته باشد
های اپيدیدیم  قبل از بلوغ بر مورفولوژی اسپرم مقطع سنی بالغ و 2بررسی تأثير امواج نشتی از اجاق مایکروفر در 

 .باشد  در موش صحرایی می
موش قبل از بلوغ  18ماه( و  2موش بالغ )سن حدود  18تحقيق  برایتجربی، در این مطالعه  :یبررس روش

گروه کنترل و آزمایش تقسيم شدند. گروه  2ماه( مورد استفاده قرار گرفت. هر گروه سنی نيز به  1)سن حدود 
 های آزمایش روزانه 

مگاهرتز قرار گرفتند.  2450س ماه در مجاورت دستگاه مایکروفر با فرکان 2دقيقه در مدت  30نوبت و هر بار  3
پس از پایان دوره  .گروه های کنترل نيز در شرایط مساوی از نظر نور و دما در محيط آزمایشگاه نگه داشته شدند

آزمایش کليه موش ها کشته شده و مورفولوژی اسپرم های اپيدیدیم )تعداد، شکل و ميزان زنده بودن اسپرم ها( 
 مورد ارزیابی قرار گرفت.

گروه آزمایش بالغ و قبل از بلوغ نسبت به گروه های کنترل مربوطه  2هر  تعداد اسپرم های اپيدیدیم در ها: تهافی
گروه آزمایش نسبت  2هر  همچنين تعداد اسپرم های مرده و غير طبيعی در ؛(=042/0Pکاهش معنی داری یافته، )

( داشت. P=045/0و ) (P=047/0به ترتيب با ))بالغ و قبل از بلوغ( افزایش معنی داری،  به گروه های کنترل
 د.تفاوتی بين گروه های بالغ و قبل از بلوغ مواجه شده با امواج مشاهده نش

ثير قرار دادن لوله های اسپرم ساز باعث ایجاد أامواج ميکروویو نشتی از اجاق مایکروفر با تحت ت :یريگ جهينت
 .پرم می گرددتغييرات معنی داری در فاکتورهای مورفولوژیک اس

 
 امواج ميکروویو، اسپرم، موش صحرایی، مایکروفر. های کليدی: اژهو
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از  (. وقتي فركانس امواج الكترومغناطيس4) بيولوژيك است

بدن انسان به طور معني داراي  ،مگاهرتز بيشتر شود 15

اين امواج را جذب مي كند و ميزان جذب اين امواج در 

 بدن متفاوت است. براي امواج بين  نقاط مختلف

 FMمگاهرتز كه با امواج تلويزيون و موج  100-70

بدن انسان مثل يك آنتن عمل مي كند و  ،تداخل دارد

 (. 5) كند قوياً امواج اين طول موج را جذب مي

گزارش ها حاكي از اثرات منفي امواج الكترومغناطيس 

  گاهير شرايط آزمايشموبايل بر تحرك اسپرم ها د

. اين در شرايطي است كه تحقيق هاي (6مي باشد )

حاكي از آن است كه تحرك  صورت گرفته مشابه،

مغناطيس نسبت ا با افزايش فركانس امواج الكترواسپرم ه

 ،به فركانس هاي پايين تر افزايش معني داري يافته است

 اد اما با افزايش فركانس امواج الكترومغناطيس تعد

هاي غير طبيعي به طور   كاهش و اسپرم اسپرم هاي نرمال

(. امواج ميكروويو با 7،8) داري افزايش مي يابند يمعن

ثير قرار مي دهد و أفركانس باال بافت بيضه را تحت ت

باعث ايجاد جراحات و آسيب هاي بافتي در لوله هاي 

حالي كه در مطالعه ديگري  (. در9) اسپرم ساز مي شود

نر موش سوري صورت روي سلول هاي جنسي  كه بر

نشان داد كه تابش مزمن يا حاد امواج ميكروويو  گرفت،

سيستم توليد مثلي موش هاي سوري اثرات كمي  بر

همچنين  ؛(10) داشته و فعالت بيضه را مختل نمي كند

از قرار دادن طوالني مدت  موارد مشابه ديگري، بعد در

و در معرض امواج ميكرووي موش هاي نر، از نژاد ويستار

به نتيجه مشابه دست يافتند. در اين تحقيق تعداد اسپرم ها 

طور معني داري در گروه ه ميزان تستوسترون سرم ب و

اما اين  ،آزمايش نسبت به گروه كنترل كاهش يافته بود

در حالي است كه درصد اسپرم هاي غير طبيعي به ميزان 

هاي (. بررسي 11) قابل مالحظه اي افزايش يافته بود

بيانگر اين  گرفته،صورت كه توسط محققين  ديگري

طور غير مستقيم ه امواج ميكروويو بواقعيت است كه 

فعاليت متابوليكي و آنزيمي سلول هاي دخيل در امر 

تحقيقي كه در  .قرار مي دهدثير أاسپرماتوژنز را تحت ت

يد اين حقيقت است كه امواج ؤاين زمينه انجام گرفت م

از سلول هاي  آنزيم سيتوكيناز ميكروويو با افزايش ترشح

 سرتولي و دخالت اين آنزيم در روند اسپرماتوژنز، احتماالً

 (.12) سلول هاي زاياي اسپرم را تخريب مي كند

اساس شواهد موجود امواج ميكروويو داراي  بر

ييد تحقيق أباشد، در تاثرات سوء بر بافت بيضه مي 

يس ، گزارش شد كه امواج الكترومغناطصورت گرفته

ناشي از تلفن همراه، قطر لوله هاي اسپرم ساز را به دليل 

از بين بردن پوشش اپيتيليوم سمينيفرها كاهش مي دهد و 

ميانگين دماي سلول هاي اپيتيليوم زايشي را نيز به طور 

داري كاهش مي دهد. بيشترين اثرات سوء امواج  يمعن

 ميكروويو به خاطر ماهيت حرارتي اين امواج 

روي تعداد و اشكال  طي گزارشي كه بر (.3) مي باشد

غير طبيعي اسپرم و فرايند اسپرماتوژنز در موش هاي 

سوري صورت گرفت، نشان داده شد كه حرارت 

حاصل از امواج ميكروويو اثرات منفي بر بافت بيضه 

 منجر به بروز اختالل در فرايند اسپرماتوژنز  دارد و

پس از قرار دادن  در مورد مشابه ديگري، .(13) مي شود

با  معرض امواج الكترومغناطيس موش هاي ويستار نر در

روز به ر ه روز و 45گيگاهرتز به مدت  50فركانس 

ساعت مشاهده كردند كه در گروه آزمايش  2ميزان 

تقسيمات سلولي در فرايند اسپرماتوژنز و همچنين درصد 

 لوله ي اپيديدمي به طور  اسپرم هاي ذخيره شده در

توان باروري آن ها نيز  داري كاهش مي يابد وي معن

اما در تحقيق صورت گرفته  ،(14) يابد كاهش مي

هاي اسپرم بوقلمون در  دادن نمونه از قرار ديگري، بعد

دقيقه با فركانس  30معرض امواج ميكروويو به مدت 

در شرايط دمايي ثابت گزارش شد كه  مگا هرتز 2450

 طبيعي تفاوت در ميزان درصد اسپرم هاي غير 

از طرفي ديگر تحقيق  (.15) شود معني داري ايجاد نمي

روي حجم يكساني از اسپرم هاي  صورت گرفته، بر

( در in-vitroنمونه انساني كه در شرايط آزمايشگاه )

مغناطيس ناشي از تلفن هاي همراه معرض امواج الكترو

مگاهرتز بودند، حاكي از عدم تغيير  900با فركانس 

 ر در غلظت نمونه هاي اسپرم مورد آزمايش معني دا

 در تحقيق ديگري، كه با قرار دادن  اما ،(6) بود
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نيمه خلفي بدن موش سوري در معرض مستقيم امواج 

مگاهرتز صورت گرفت،  2450ميكروويو با فركانس 

كاهش تعداد اسپرم ها در گروه آزمايش  -1حكايت از 

ر طبيعي افزايش اشكال غي -2نسبت به گروه كنترل 

 اسپرم در گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل 

كاهش قدرت باروري در گروه آزمايش نسبت به  -3

اما در شرايط مشابه گزارش  ،(8،13) گروه كنترل بود

 شد كه با قرار دادن تمام بدن موش صحرايي 

نژاد ويستار در معرض امواج الكترومغناطيس ناشي از 

هرتز صورت گرفت،  مگا 900 تلفن همراه با فركانس

حاكي از كاهش تعداد اسپرم هاي لوله ي اپيديدمي 

چند اين  گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل بود. هر

اما اختالف چنداني در  ،ميزان كاهش معني دار نبود

 غير طبيعي ديده نشد و اشكال اسپرم هاي طبيعي و

همچنين كاهش قطر لوله هاي سمينيفر در گروه 

تحقيق ديگري كه  (.16) حظه نبودآزمايش قابل مال

در اين زمينه، بر روي موش هاي صحرايي نژاد ويستار 

صورت گرفت، نشان دهنده ايجاد تغييرات 

و شكل گيري پاتولوژيك در روند اسپرماتوژنز 

غير طبيعي ناشي از  مورف و اسپرماتوزوئيدهاي پلي

همچنين برخي  ؛(11،17) امواج الكترومغناطيس بود

ت بيانگر عدم نشت امواج ميكروويو از از گزارشا

درب بسته دستگاه مايكروفر مي باشد. در اين 

گزارشات محققين معتقدند امواج نشت يافته به بيرون 

مي باشد و بر سانتي متر مربع  ميکروویو 1در حدود 

 در حدي نيست كه براي مصرف كننده خطرساز 

(. در حالي كه برخي ديگر از گزارشات 18،19) باشد

به عنوان مثال ميزان  ،بر خالف اين موارد مي باشد

نشت امواج ميكروويو از مايكروفر با درب بسته را در 

بر سانتي متر  ميکروویو 1-30سانتي متري بين  5فاصله 

 اما تحقيقات صورت گرفته موجود؛ (19مي باشد )مربع 

كه ميزان نشت اين امواج از  بيانگر اين حقيقت است

ا درب بسته بر روي موش صحرايي اجاق مايكروفر ب

 (.20) باشد يباردار مضر و خطرناك م

با توجه به استفاده روز افزون از دستگاه 

مايكروفر در مصارف خانگي و امكان مواجه شدن 

دليل كنجكاوي در ه ها )كه ب كاربران و فرزندان آن

 كنار دستگاه مي ايستند( با امواج نشتي از اين 

ميزان  اده و با توجه به افزايشها هنگام استف دستگاه

ناباروري در جامعه لزوم بررسي اثرات امواج نشتي از 

مثلي  بر سيستم توليد اي خانگياين مايكروفره

لذا اين مطالعه با هدف  ،نظر مي رسده روري بض

بررسي اثرات اين امواج را بر خصوصيات 

 مورفولوژيك اسپرم با توجه به سن مواجه شدن با 

 .نجام گرديداين امواج ا

 

 :روش بررسی
اين تحقيق در آزمايشگاه فيزيولوژي دانشكده 

دامپزشكي دانشگاه شيراز انجام گرديد. ابتدا ميزان 

 50تا  30نشت امواج مايكروويو از دستگاه در فواصل 

در حالت  ،سانتي متري كه موش ها اجازه حركت داشتند

ي نشت گير سته با استفاده از دستگاه اندازهخالي و درب ب

)كه   HI-1600-SURVEY METERمدل RFامواج 

 تا 915 بين هاي موج طول در را امواج امواج نشت

 .شد گرفته اندازه ،گيرد( مي هرتز اندازه مگا 2450

سر موش  18جهت انجام اين تحقيق تعداد 

 160-180ماه و وزن  2صحرايي نر بالغ )با سن حدود 

وغ )با سن سر موش صحرايي نر قبل از بل 18گرم( و 

، Sprague Dawleyگرم وزن( نژاد  80ماه و  1 حدود

از مركز حيوانات آزمايشگاهي دانشكده پزشكي 

گروه كنترل و آزمايش  2خريداري و هر دسته به 

تقسيم شدند. حيوانات ابتدا به منظور عادت كردن به 

هفته در شرايط نگهداري جديد قرار  1 محيط به مدت

ها بوده  ت آزاد در اختيار آنگرفته، آب و غذا به صور

 ساعت تاريكي و  12و ميزان نور اتاق به صورت 

ساعت روشنايي تنظيم گرديد. گروه هاي آزمايش  12

 سانتي متري  30ماه در قفس در فاصله  2به مدت 

متري اجازه  سانتي 50)با توجه به اينكه تا فاصله 
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دستگاه ميكرووفر ساخت شركت  حركت داشتند( از

LG  مدلMS-543XD  قرار گرفتند. اين دستگاه امواج

 مگاهرتز توليد  2450با فركانس الكترومغناطيس 

كند. دستگاه )تهي از هر گونه ماده غذايي در حال  مي

دقيقه( هر نوبت به مدت  30) با فاصله  نوبت 3طبخ( 

 وات 1000 ساعت روشن گرديده )دستگاه با پاور 5/0

آل  ن در حد ايدهكه ميزان مصرف برق آكار مي كرد 

يش به كم بود( به اين ترتيب موش هاي مورد آزما و

صبح(  12تا  9)بين ساعت  دقيقه در شبانه روز 90مدت 

به منظور ايجاد شرايط . مواجه بودند با امواج ميكروويو

يكسان، موش هاي گروه كنترل نيز هم زمان از اتاق 

نگهداري خارج و در محيط آزمايشگاه با شرايط 

 گرفتند، در پايان  با گروه آزمايش قرار مي مساوي

 روز موش ها، بيهوش و پس از خارج كردن  60

بيضه ها، مجاري اپيديديم و دفران جدا شده و پس از 

ي، در ظرف پتري ديش كه حذف چربي هاي اضاف

( قرار M2سازي اسپرم موش )محيط  حاوي محيط رقيق

ري داده شدند. اسپرم هاي موجود در مجاري جمع آو

درجه سانتي گراد،  37و در دماي  M2 شده و در محيط

در حمام آب گرم قرار گرفت. به منظور شمارش تعداد 

محيط  از ميلي ليتر 1/0 اسپرم در هر ميلي متر مكعب،

M2  آب مقطر  )ترجيحاً ميلي ليترآب مقطر 9/1را با 

قطره از آن را  1( و 20/1)با نسبت  سرد شده( رقيق شد

قه )جهت ته نشين شدن اسپرم ها( روي الم دقي 2بعد از 

گرفت و در زير  هموسيتومتر جهت شمارش اسپرم قرار

ميكروسكوپ، اسپرم ها شمارش گرديد. از محل 

مخصوص شمارش گلبول هاي سفيد جهت شمارش 

تعداد اسپرم هاي شمارش شده  ها استفاده شد و اسپرم

 ضرب شد تا تعداد اسپرم ها در هر  200000 در عدد

 همچنين  (؛11،21) گردد يلي متر مكعب مشخصم

درصد  صد اسپرم هاي غير طبيعي وبه منظور تعيين در

هاي مرده و زنده، از رنگ آميزي ائوزين  اسپرم

عدد از  200نگروزين استفاده شد. با شمارش تعداد 

)كه  طبيعي اسپرم ها در هر فيلد، درصد اسپرم هاي غير

  ،بي شكل رگ وسرهاي بز، سر شامل اسپرم هاي دو

 تاژك ، سر جمع شده و سر نوك تيز، سر سنجاقي

پيچ خورده بود( و غير زنده )سر اسپرم هاي غير زنده، 

زير ميكروسكوپ  رنگ صورتي به خود مي گرفت. در

 فاكتورهاي مورفولوژيك  ميانگين مشخص شد.

اسپرم ها محاسبه شد و با استفاده از تست هاي آماري و 

از نظر آماري مورد  (>25/0P) تستآناليز به روش تي 

اختالف بررسي قرار گرفت تا وجود يا عدم وجود 

 ها مشخص گردد. آماري معني دار بين نمونه
 

 یافته ها:
نتايج اندازه گيري نشت امواج مايكروويو در 

 سانتي متري دستگاه، در ارتفاع صفر و 40و 30فواصل 

نقطه مختلف در  3سانتي متري از سطح ميز در  5

همانطور كه در  ؛( ذكر شده است2 و 1 شماره ولا)جد

اين جداول مشخص شده است ميانگين نشت امواج در 

 5/40و  5/35سانتي متري به ترتيب  5و  0ارتفاع 

 متري، سانتي 30در فاصله بر سانتي متر مربع  ميکروویو

در فاصله بر سانتي متر مربع  ميکروویو 16/29و  5/17

 .دسانتي متري مي باش 40

 

 نقطه مختلف 3مایکروفر در  متری دستگاه سانتی 30فاصله  در ميزان نشت امواج ميکروویو :1جدول شماره 

 معيار حرافان ±ميانگين  کنار سمت راست دستگاه وسط کنار سمت چپ دستگاه ارتفاع

 ميانگين حداقل حداکثر ميانگين حداقل حداکثر ميانگين حداقل حداکثر

 25/19±5/35 35 30 40 55 50 60 5/16 14 19 سانتی متر 0

 75/16±5/40 40 30 50 5/57 45 70 24 20 28 متر سانتی 5
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 نقطه مختلف 3متری دستگاه مایکروفر در  سانتی 40 صلهدر فاو ميزان نشت امواج ميکرووی :2جدول شماره 

 معيار فحراان ±ميانگين  کنار سمت راست دستگاه وسط کنار سمت چپ دستگاه ارتفاع

 ميانگين حداقل حداکثر ميانگين حداقل حداکثر ميانگين حداقل حداکثر

 32/15±5/17 11 12 20 35 25 45 5/6 3 10 سانتی متر 0

 57/8±6/29 5/37 30 45 30 25 35 20 15 25 سانتی متر 5

 

ميانگين تعداد اسپرم ها، درصد اسپرم هاي 

رتيب در پرم هاي مرده به تغير طبيعي و درصد اس

طور  نشان داده شده است. همان 3و  1،2هاي نمودار

ميانگين  ،ه استنشان داده شد 1 كه در نمودار شماره

مورد مطالعه قبل از بلوغ هاي  گروه تعداد اسپرم ها در

 و متر مكعب 47/25×106±27/1)به ترتيب  آزمايشو بالغ 

)به  ( نسبت به گروه كنترلمتر مكعب 04/28×25/3±106

 55/44×106±07/6 ومتر مكعب  14/48×106±39/4 ترتيب

كاهش  =042/0P( به طور معني داري با متر مكعب

اسپرم هاي غير (. درصد 1شماره  يافته است )نمودار

طبيعي و درصد اسپرم هاي غير زنده در گروه 

آزمايش )قبل از بلوغ و بالغ( نسبت به گروه كنترل به 

كه  طوري به ،طور معني داري افزايش يافته است

گروه  2ميانگين درصد اسپرم هاي غير طبيعي در هر 

و  %0/9±3/1آزمايش )بالغ و قبل از بلوغ( به ترتيب 

 مي باشدكه نسبت به ميانگين درصد  4/1±0/8%

گروه كنترل )بالغ و  2اسپرم هاي غير طبيعي در هر 

( %0/3±2/1و  %0/4±9/0قبل از بلوغ كه به ترتيب 

 يافته است  =045/0Pافزايش معني داري با 

 (. ميانگين درصد اسپرم هاي 2شماره  )نمودار

گروه آزمايش )قبل از بلوغ و  2غير زنده نيز در هر 

مي باشد كه  %0/3±6/0و  %0/2±4/0بالغ( به ترتيب 

  نسبت به ميانگين درصد اسپرم هاي غير زنده در هر

 %1±3/0گروه كنترل )قبل از بلوغ و بالغ به ترتيب  2

 يافته است ( افزايش معني داري%6/1±3/0و 

(047/0P=) (3 شماره )نمودار. 

 

 

ثير امواج ميکروویو بر ميانگين أت :1 شماره نمودار

 گروه بالغ و قبل از بلوغ 2تعداد اسپرم ها در 
 .(P=042/0)معنی دار با گروه کنترل  تفاوت نشان دهنده*

 

 
 زان بر مي ثير امواج ميکروویوأت :2نمودار شماره 

 گروه بالغ و قبل از بلوغ 2های غير طبيعی در   اسپرم

 .(P=045/0) معنی دار با گروه کنترل تفاوت نشان دهنده*

* 

* 
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 ثير امواج ميکروویو بر روی أت :3نمودار شماره 

 گروه بالغ و قبل از بلوغ 2اسپرم های غير زنده در 
 .(P=047/0کنترل )معنی دار با  تفاوت نشان دهنده*

 

 بحث:

فاكتور مورفولوژيك  3 ق هرر اين تحقيد
 تعداد اسپرم ها، درصد اسپرم هاي مرده و اسپرم )

 غير طبيعي( مورد بررسي قرار گرفت و نتايج 

نشان دهنده كاهش معني دار تعداد اسپرم ها در هر 

ميلي متر مكعب و افزايش معني دار درصد اسپرم هاي 
نشت  ثير امواج ميكروويوأغير طبيعي و مرده تحت ت

گروه آزمايش  2يافته از مايكروفرهاي خانگي در هر 
)قبل از بلوغ و بالغ( است كه اين تغييرات مي تواند به 

لوله هاي  دليل اثرات تحريكي امواج ميكروويو بر
اسپرم ساز و اثرات سوء اين امواج بر غشاي 
فيزيولوژيك اسپرم باشد. كاهش تعداد اسپرم ها در 

از بلوغ و بالغ( مي تواند به  گروه آزمايش )قبل 2هر 

ثير أدليل كاهش فعاليت لوله هاي اسپرم ساز تحت ت
ساز بر اثر  لوله هاي اسپرم امواج ميكروويو باشد. قطر

يابد و  امواج الكترومغناطيس كاهش معني داري مي
ها تحليل مي رود و همچنين  پوشش اپيتليومي آن

 هش اندكي يافته كه ايندرصد بافت هاي بينابيني كا

اثرات حرارتي و  عالوه بر ،چنين تغييراتي ممكن است
سوء امواج ميكروويو ناشي از تغييرات هورموني اين 

(. تعداد اسپرماتوزوييدهاي موجود در 22امواج باشد )
ساعت مواجه با امواج،  6لوله هاي اسپرم ساز بعد از 

 همچنين ؛(9به طور معني داري كاهش مي يابد )

گزارشات نشان داد كه قرار دادن موش صحرايي نر 
در معرض امواج مايكروويو ناشي از تلفن همراه با 
فركانس پايين سبب افزايش فعاليت آنزيم كاتاالز 
موجود در اسپرم ها مي شود. )كاتاالز باعث افزايش 

 مي شود( و H2O2سرعت تجزيه پراكسيد هيدروژن 
 ل اين كاهش شود. دلي ها مي كاهش تعداد اسپرم

روي لوله هاي  خاطر اثرات سوء امواج بره مي تواند ب
اسپرم ساز و يا به عبارت ديگر امواج ميكروويو باعث 

همچنين مطالعه  ؛شود تخريب لوله هاي اسپرم ساز مي
روي نمونه هاي تهيه شده اسپرم انسان  ديگري كه بر

صورت گرفت، نشان داد استفاده از امواج ميكروويو 
ساعت  4ز تلفن هاي همراه به مدت بيش از حاصل ا

 هش معني داري در تعداد اسپرم ها باعث كا

دهد كه  . برخي از گزارشات نشان مي(23) شود مي
مواجهه با امواج ميكروويو حاصل از موبايل مي تواند 
 سبب كاهش تعداد و تحرك اسپرم مردان 

 .(24) گردد

پس از قرار دادن بيضه موش صحرايي نر در 
ساعت، تغيير در تعداد  52رض امواج ميكروويو بعد از مع

خصايص مورفولوژيك اسپرم ها  اسپرم ها، وزن بيضه ها و
را به همراه نكروزه شدن توبول هاي سمينفر آثار 
فيبروبالستيك و آدنوم هاي بدخيم در لوله هاي اپيديدمي 

همچنين ادعا شده است كه ميزان اثرات  ؛را در پي دارد
ها، در  وابسته به مدت زمان قرارگيري گروهايجاد شده 

 .(25) معرض امواج مي باشد
 افزايش معني دار درصد اسپرم هاي 

 ثير امواج ميكروويو نيز أغير طبيعي و مرده تحت ت

مي تواند به دليل حساسيت سلول هاي جنسي نر نسبت 
به تغييرات دمايي حاصل از اثرات حرارتي و طول 

يكسو و آسيب ساختار موج امواج ميكروويو از 

باشد. مواجه شدن  غشايي اين سلول ها از سوي ديگر
با امواج ميكروويو حاصل از آنتن هاي مخابراتي كه 

سبب استرس  ،مگا هرتز كار مي كنند 900با فركانس 
با توجه به  .شود اسيداتيو در سلول هاي بيضه مي

 ،اكسيداني بيضه امكان دارد آنتي ايين بودن ظرفيتپ

ها  سترس اكسيداتيو در اسپرمدليل اه وارده ب صدمات



 1395/ خرداد و تیر 2، شماره 18مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد/ دوره 

106 

امكان دارد كه امواج نشتي از دستگاه ماكروويو  باشد.
هاي اسپرم شده  نيز به دليل مشابه سبب صدمه به سلول

 (.26-28) باشند

 
 نتیجه گیری:

امواج ميكروويو نشت يافته از اجاق مايكروفر 

و سبب كاهش تعداد اسپرم ها در هر ميلي متر مكعب 
 .دنافزايش درصد اسپرم هاي غير طبيعي و مرده مي شو

 

 تشکر و قدردانی:
وسيله از زحمات سركار خانم احمدي  بدين

همكاري صنايع  كارشناس محترم بخش فيزيولوژي و
اين تحقيق  .تشكر مي گردد الكترونيك شيراز تقدير و

، دانشگاه پيام نور نامه كارشناسي ارشد بخشي از پايان
كه در دانشكده دامپزشكي شيراز زير نظر  اصفهان است
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Background and aims: Testes are composed of very active body tissues, which can be affected 

by exposure to radiofrequency waves. Age of exposure may also be an important factor. This 

study was carried out to evaluate morphological parameters of rat sperm exposed to microwave 

radiation at pre and post puberty. 

Methods: For this experimental study, 18 adults (2 month years old) and 18 prepuberty (1 month 

years old) male rats were selected and each group divided in two subgroups, control and test 

group. Test groups were exposed to 2450 MHZ microwaves produced by microwave oven (LG 

brand), three times a day, and 30 minute each times. Control groups were kept in laboratory at 

same temperature and light condition. After 60 days, all animals were killed and testes were 

removed and epidydimal sperm was used for morphological study. 

Results: The result showed a significant decrease in the number of epididymis sperms of test 

group compared with control group (P=0.042). Percent of dead and abnormal sperms in test 

group had a statistically significant increase compared with control group (P=0.047) and (0.45). 

There was no significant difference between mature and prepuberty exposed rats. 

Conclusion: Exposure to microwaves leaked of microwave oven has deleterious effect on 

morphology of epidydimal sperm. 

 

Keywords: Microwave, Sperm, Rat, Microwave oven. 


