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  چكيده
و تجهيزات زيادي با ها  دستگاه. مولد امواج الکترومغناطيسي بسيار قابل توجه استهاي  کاربرد وسيع دستگاه: مقدمه

 ۵/۰امواج الکترومغناطيسي با شدت  تأثير حاضر ي لعهدر مطا.  اين امواج هستندي کننده مشخصات تکنيکي گسترده توليد
مواد . بررسي شدگزيني مورد  النه  پيشي هرتز بر باروري و بافت تخمدان موش سوري در مرحله ۵۰تسال و فرکانس  ميلي
، در معرض ميدان قرار نگرفتند و شاهدگروه هاي  موش.  موش سوري ماده به دو گروه تقسيم شدند۸۰: ها روشو 

 هرتز و ۵۰ ساعت در معرض ميداني با فرکانس ۴ روز و روزانه ۶گروه تجربي به مدت دو هفته، هفته اي هاي  موش
 برايهر دو گروه انجام شد و هاي  موش گذاري در هشتم تحريک تخمک در روز. تسال قرار داده شدند  ميلي۵/۰شدت 
حامله هاي  عنوان موشه پالك مثبت بهاي   موشبعد نر قرار داده شدند و صبح روزهاي  گيري در مجاورت موش جفت

. رحمي خارج شدندهاي  شاخفالشينگ با روش ها  کشته و بالستوسيستها  گزيني، موش النهحين در . تلقي شدند
با ها  تخمدان در هر دو گروه پس از طي مراحل آمادش بافتي با ميکروسکوپ نوري بررسي شدند و دادههاي  نمونه

هاي  درصد موش: ها يافته .شدتجزيه و تحليل  p>۰۵/۰ي دار معني  باو  تيو آزمون SPSSزار آمارياف استفاده از نرم
کاهش يافته ولي اين کاهش از نظر آماري %) ۵/۶۷(نسبت به گروه شاهد %) ۵۰(پالک مثبت در گروه در معرض ميدان 

 اختالف ،آزمون آماري.  بود۵/۵±۷/۵ مورد و در گروه ۹±۸/۴ شاهدميانگين تعداد جنين در گروه .  نبوددار معني
اي بر حسب   تک اليهي اوليههاي   فوليکولي اندازه). >۰۳/۰P(اي دو گروه نشان داد  ي را بين ميانگين رتبهدار معني

). <۸۱۰/۰p و ۳۳/۱۲±۵۳/۱ ،۱۷/۱۲±۷۹/۱( ي نداشتدار معني نسبت به گروه شاهد کاهش موردميکرومتر در گروه 
 نسبت به گروه شاهد افزايش مورداي و اجسام زرد در گروه  اليه  تکي اوليههاي  و فوليکولها  يکولاگرچه تعداد کل فول

ميدان الکترومغناطيسي با فرکانس پايين در مدت زمان کوتاه بر : گيري نتيجه.  نبوددار معنيها  داشت ولي اين تفاوت
  .بافت تخمدان ديده نشد شناسي تغييري در  بافتيها مطالعه منفي دارد ولي در تأثير مادههاي  باروري موش

  
  ميدان الکترومغناطيسي، باروري، تخمدان، موش: واژگان كليدي

  ۳۰/۶/۸۷:  ـ پذيرش مقاله۲۶/۶/۸۷: ـ دريافت اصالحيه ۱۶/۲/۸۷: دريافت مقاله

  

  
  

  مقدمه

i در زندگي مدرن امروز ميدان الکترومغناطيسي
(EMF) 

ا توسط وسايل الکتريکي  و يوجود دارد به صورت طبيعييا 

                                                           
i- Electro Magnetic Field  

شود و قرارگيري در   ميويدئويي توليدهاي  مانند نمايشگر

سوء اثر هايي مبني بر   بحث۱.است ناپذير معرض آن اجتناب

 باوجود ۲. وجود داردبر بدن انسانميدان اين بيولوژيکي 

هاي   ميداني  تکنولوژي در زمينهبسيار زيادهاي  پيشرفت

الکترومغناطيس بر بيولوژي هاي  ن ميدااثرالکترومغناطيسي، 
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 ۶۴۸ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۷اسفند  ،۶ي   شماره, همدي  دوره

 

  

استاندارد . بحث برانگيزترين موضوعات است وجز ها، بافت

هاي  سالمت و بهداشت براي قرار گرفتن در معرض ميدان

اعالم و به عنوان مگاهرتز  ۵/۲الکترومغناطيس در حدود 

هاي الكترومغناطيسي  ميداناستاندارد جهاني پذيرفته شده و 

اخير بيش هاي   در سال۳.هستند ر، خطرناکباالتر از اين مقدا

 ناشي از پرتوتابي بر جانوران اثر مطالعه براي بررسي ۵۰از 

گر   بيانها  اين بررسيهاي يافته ۲.مختلف انجام شده است

 شيميايي در يافزايش هايپرپلوئيدي ناشي از القا

 اختالل در ۵، کاهش باروري۴،پستاندارانهاي  اووسيت

 زنده در موشهاي  و کاهش تعداد جنين ۶ ، ۷اسپرميوژنز

هاي  ميداني آزمايشگاهي اثر ها مطالعه چنين هم ۸-۱۰.است

 ۱۴، تمايز۱۳،۱۲، آپوپتوزيس۱۱،الکترومغناطيسي بر تکثير سلولي

 ۱۶- ۱۸پروتوآنکوژنهاي  و تغيير در ژن ۱۵ژنوتوکسيسيتي

 و همکاران نشانرودريگوئز  ايه يافته. اند داده بررسي قرار

ه قرارگيري در معرض ميدان الکترومغناطيسي موجب  کداد

 از طرف ديگر ۱۹.شود  ميتغيير در مدت چرخه جنسي گاو

هاي  که ميدانند نشان دادپژوهشگران تعدادي از 

ثيري ندارد؛ در أالکترومغناطيس بر گنادها و ميزان باروري ت

هاي   اثر ميداني  و همکاران با مطالعه يوالندهمين راستا

باروري گزارش کردند که هاي  ناطيسي بر شاخصالکترومغ

ي دار معني تأثير توليد مثليهاي  اين امواج بر مقادير هورمون

کارگيري ه  با ب هوسكونن و ساستاموئينچنين هم ۲۰،ندارد

 ميکروتسال هيچ تغيير ۱۳۰ميدان الکترومغناطيسي با شدت 

استراديول و پروژسترون هاي  ي در سطح هورموندار معني

 و همکاران نشان دادند که  ليونستون۲۱هده نکردندمشا

فيبروبالست تخمدان همستر چيني به  ساعته ۲۴-۹۶ پرتوتابي

 ۳و  ۳۰،۳۰۰،۳۰۰۰هاي   هرتزي با شدت۶۰ در ميدان

متر، تغييري در ميزان رشد و توليد مثل  ميکروآمپر بر سانتي

 با EMF نشان داده شده که ، عالوه بر اين۲۲.کند ايجاد نمي

رکانس پايين، اثر موتاژنيک بر مرگ و يا تکثير سلولي ف

 شناخته کامالًها   بر رفتار سلولEMFs اثر سازوكار ۲۳.ندارد

متفاوتي وجود دارد؛ گروهي هاي  شده نيست ولي فرضيه

 الکترومغناطيسي با فرکانس پايينهاي  معتقدند که ميدان

)ELF-EMF( iري سلولي و قابليت نفوذپذيي  بر ساختار غشا

برخي از . کوچک اثرگذار استهاي  آن نسبت به مولکول

هاي   که قرارگيري سلولاند داده  نشانها مطالعه

با افزايش بيان  ELF-EMFنورواندوکرين در معرض 

                                                           
i- Extremely Low Frequency-Electromagnetic Field 

وابسته به ولتاژ کلسيمي، موجب افزايش ترابري هاي  کانال

را به ها  شود که اين پديده افزايش تکثير سلول  مييون کلسيم

 جالب ديگري در خصوص اثر ي  فرضيه۲۵،۲۴.داردهمراه 

ELF-EMFمذکور با هاي  کند که ميدان  مي وجود دارد و بيان

 آزادهاي  شيميايي باعث توليد راديکالهاي  مداخله در واکنش

 يها مطالعهشود،   مي در نهايت خاطر نشان۲۶.شوند مي

د که مانع از ترسيم ناپيدميولوژي موجود محدوديتي دار

 بر توليد مثل انسان EMF اثر ي  واضح دربارههاي يافته

اثر سوء گر   بياناي که شوند و تاکنون مدرک متقاعدکننده مي

انواع مختلف ميدان الکترومغناطيسي بر فرايند توليدمثل در 

زنان حامله و پدراني که در محيط کار و زندگي روزمره در 

يشتر  ب۲۷.نيستموجود باشد گيرند،   ميمعرض ميدان قرار

 ديگري يها مطالعهبر اين باورند که بهتر است پژوهشگران 

 محيط طبيعي، محيط آزمايشگاهي و (ها  زمينهي  همهدر

براي پر کردن خالءهاي موجود در اطالعات ) اپيدميولوژي

 با توجه به نقش تخمدان در باروري و ۲۸.انجام شودحاضر، 

 امواج ي توليد کنندههاي  کاربرد وسيع دستگاه

با هدف  حاضر ي کترومغناطيس با فرکانس پايين مطالعهال

ها   اين امواج بر ميزان باروري يعني تعداد حاملگيبررسي اثر

 ساختار چنين همفالش شده و هاي  و تعداد جنين

  .انجام شدميکروسکوپي بافت تخمدان موش سوري 

  

  ها مواد و روش

و )  هفته۴ تا ۲با سن (  موش سوري ماده سر ۸۰ابتدا 

از NMRI از نژاد)  هفته۸با سن (  موش سوري نر سر ۲۰

سازي رازي خريداري شدند و   واکسن و سرمي سسهؤم

 حرارت ي  در درجه سپس به مدت يك هفته در حيوانخانه

C °۲۵ ساعت روشنايي نگهداري ۱۲ ساعت تاريكي و ۱۲ و 

ي ماده به صورت تصادفي به دو گروه شاهد ها موش. شدند

 هفته، ۲به مدت مورد گروه هاي   موش.ند تقسيم شدموردو 

 ساعت متوالي در معرض ۴ روز و روزانه به مدت ۶اي  هفته

 ۵/۰ هرتز و شدت ۵۰ميدان الكترومغناطيسي با فرکانس 

گروه هاي  كه موش  در حالي۲۹.تسال قرار داده شدند ميلي

در .  در معرض ميدان الكترومغناطيسي قرار نگرفتندشاهد

و شاهد بر مورد گروه هاي   يك از موش به هر،هشتم روز
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 همكارانو فاطمه صباغ زياراني   ها ميدان الكترومغناطيسي و باروري در موش ۶۴۹

 

  

i واحد۱۰مقدار  ۳۰،و همکاران اميلياني اساس پروتکل
PMSG 

)Folligon, Intevet, Holand ( ۱۰ ساعت بعد ۴۸و حدود 

hCGواحد 
 ii )Oregone, Holland ( داخل صفاقي صورتبه 

ماده از گروه شاهد و گروه هاي  تزريق شد سپس موش

 نر قرار دادههاي  جاورت موشدر ممورد به مدت يك شب 

 .شدشدند و صبح روز بعد تشكيل پالك واژينال بررسي 

 ،حامله تلقي شدههاي  عنوان موشه پالك مثبت بهاي  موش

، به روش hCG ساعت پس از تزريق ۱۰۲در حدود 

 و پس از باز كردن ندگردني بيهوش شدهاي  جايي مهره  هجاب

به روش ها  رحم جدا شد و سپس جنينهاي  شكم، شاخ

flushingها   در ادامه، تخمدان.رحمي خارج شدندهاي   از شاخ

گيري  گيري و برش  پس از فيکساسيون، قالب وبرداشته شد

هاي  برش (ند برش انتخاب شد۵سريالي از هر نمونه 

از ، )(H&Eآميزي  پس از رنگ). ۱۷و ۱۴، ۱۱، ۸، ۵ ي شماره

) (Nikon, E 4500  با دوربينهميکروسکوپي تهيه شدهاي  الم

 ي به کامپيوتر منتقل و با برنامهها   و عکسگرفته شدعکس 

اي  اليه  تکي اوليههاي  ، قطر فوليکولImage Toolافزاري  نرم

سپس تعداد کل . ي شدگير اندازهتجربي و شاهد هاي  در گروه

و اجسام زرد  اي اليه  تکي اوليه هاي ها، فوليکول فوليکول

   .گرديد مقايسه تيبا آزمون ها  يافتهدر نهايت . شدندشمارش 

  

  ها يافته

 موش ۴۰و از %) ۵۰( موش ۲۰مورد، گروه   موش۴۰از 

آزمون . بودندپالک مثبت %) ۵/۶۷( موش ۲۷ ،گروه شاهد

ي را بين توزيع پالک واژني در دو دار معنيآماري اختالف 

دهند، تعداد  نشان ميها  طوري که يافته نهما. گروه نشان نداد

نسبت به مورد فالش شده از شاخ رحم در گروه هاي  جنين

 يها مطالعه) >۰۳/۰P(ي داشت دار معنيگروه شاهد کاهش 

ميکروسکوپي بافت تخمدان نشان داد که ميانگين اندازه 

اي بر حسب ميکرومتر در گروه  اوليه تک اليههاي  فوليکول

تجربي در مقايسه با گروه شاهد کاهش يافته است ولي 

. ي را در دو گروه نشان نداددار معنيري اختالف آزمون آما

اي، تعداد  اليه  تکي اوليههاي   ميانگين تعداد فوليکولچنين هم

تخمداني و تعداد اجسام زرد در گروه هاي  کل فوليکول

تجربي در مقايسه با گروه شاهد افزايش يافت ولي اين 

   ).۱جدول ( نبود دار معنيافزايش 

                                                           
i- Pregnant Mare Serum Gonadotropine 

ii- Human Chorionic Gonadotropine 

 باروري و تخمدان به تفکيک عدديهاي   شاخص-۱جدول 
  مورد و شاهددو گروه در 

 رمتغي شاهد تجربي

 ي اوليههاي   فوليکولي اندازه  ۵۳/۱±۳۲/۱۲* ۷۹/۱±۱۷/۱۲

 )ميکرومتر(اي  تک اليه

اوليه تک هاي  تعداد فوليکول  ۸۵/۰±۰۶/۱ ۸۹/۰±۳/۱

  اي اليه

 ها تعداد کل فوليکول  ۶۵/۴±۲۹/۱۳  ۹۷/۲±۱۷/۱۴

  تعداد اجسام زرد  ۳۱/۳±۵۵/۱۰  ۰۲/۲±۱۷/۱۰

  ها بالستوسيست تعداد  ۸/۴±۹  ۵/۵ ۷/۵±†

  ۰۵/۰ كمتر از P †انحراف معيار؛ ±  ميانگين *

  

  بحث

پالک مثبت، که در هاي  نشان داد که درصد موشها  يافته

، در شدند حامله تلقيهاي  حاضر به عنوان موشمطالعه، 

 اين نسبت به گروه شاهد کاهش يافته است وليمورد گروه 

ييد اين يافته أدر ت. نيست دار معنياختالف از نظر آماري 

 و همکاران نشان دادند که قرارگيري در معرض اونيشي

 و ۵/۰، ۰/۰ميدان الکترومغناطيسي با فرکانس باال و شدت 

اي در توليدمثل و تكامل جنين  تسال، اثر سوء عمده ميلي ۰/۵

ان دادند که  و همکاران، نش چانگ،۲۰۰۴ در سال ۳۱.ندارد

)  ميکروتسال۵۰۰ و ۳/۸۳هرتزي با شدت  ۶۰ميدان (پرتوتابي 

 بارداري و ۲۱ تا ۶ماده از روز هاي صحرايي  بر موش

سوء بيولوژيک بر  تأثير  ساعت، هيچ۲۱روزانه به مدت 

 در مقابل، ۲۹.ندارد اول و دوم هاي  نسل ومادرهاي  موش

 روز ۷ از(ها   نشان دادند که پرتوتابي موشزيمرمن و هنشل

موجب کاهش )  بارداري۱۸گيري تا روز  پيش از جفت

 هاي يافته ۵.شود  ميحاملههاي  ي در تعداد موشدار معني

داد   نيز نشان۲۰۰۶ و همکاران در سال ي اَل ـ اَخراس مطالعه

نر در معرض ميدان  هاي صحرايي موشقرارگيري كه 

روتسال  ميک۲۵ هرتز و شدت ۵۰الکترومغناطيسي با فرکانس 

شود؛  ميها  ي در تعداد کل اسپرمدار معنيسبب کاهش 

در اثر  FSH آنها نشان دادند که تغييرات هورمون چنين هم

 افزايش و هورمون LHناچيز است ولي هورمون اين ميدان 

 ها ، يافتهدر مجموع. تستوسترون، کاهش چشمگيري دارد

 تغييرتواند موجب   ميدهد که پرتوتابي طوالني مدت  مينشان

 در ۳۲. در باروري و توليد مثل پستانداران شوددسو

ي در نسبت بارداري بين دار معنيما تغيير هاي  بررسي
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 هاي يافتهاختالف ميان . شاهد و تجربي ديده نشدهاي  گروه

تواند به دليل اختالف در   ميهاي ديگر ، با مطالعه اين گزارش

.  باشداه انتخابي در مطالعههاي  فرکانس و شدت ميدان

تفاوت در مدت زمان كه اند   و همکاران اعالم کردهوالبرگ

 سلولي و بافت پرتوتابي شده از جمله ي پرتودهي، رده

 در هاي مختلفي يافتهشود   ميمواردي است که سبب

   ۳۳. آيدبه دست ي مختلفها مطالعه

 ها بالستوسيست  حاضر نشان داد که ميانگين تعدادي مطالعه

 نسبت به گروه شاهد کاهش مورد در گروه به ازاي هر مادر

 و همکاران در سال ي هوسكونن در مطالعه. ي دارددار معني

 هرتزي باعث ۵۰ اعالم کردند که ميدان مغناطيسي ۲۰۰۱

 در روز اول،مورد گروه هاي  افزايش ميزان مرگ و مير جنين

 قرارگيري در معرض امواج راديويي ، عالوه بر اين۳۴.شود مي

موجب  متر مربع  وات بر سانتي۱۰۵۳ و ۱۶۸تابشي با توان 

 ۳۵.شود  ميي در تعداد جنين به ازاي هر مادردار معنيكاهش 

فرکانس (و همکاران نشان دادند که پرتوتابي پيوسته  مويسن

 هاي صحرايي موشبر ) تسال  ميلي۳۰ هرتز و شدت ۵۰

 بارداري باعث کاهش تعداد ۲۰ حامله از روز اول تا ي ماده

 و همکاران  اوبدا۱۰.شود مي زنده به ازاي هر مادرهاي  نجني

 ۰/۱  هرتز و شدت۱۰۰( کردند که پرتوتابي گزارش

 ي  ساعت اوليه۴۸جوجه در خالل هاي  جنينبه ) ميکروتسال

  جنينيي انکوباسيون باعث افزايش مرگ در مراحل اوليه

هاي  ، موش۲۰۰۶ و همکاران نيز در سال كارئو ۳۶.شود مي

 ساعت در معرض ميدان ۸ را روزانه به مدت باردار

تسال   ميلي۲/۱ هرتز و شدت ۵۰الکترومغناطيسي با فرکانس 

هاي  سقط جنين و تعداد جنينكه نشان داد ها  يافته. قرار دادند

ناهنجار افزايش و تعداد جنين به ازاي مادر کاهش قابل 

 ي ذكر شدهها مطالعه هاي يافته ۷.اي داشته است مالحظه

 ولي در هستند  حاضري  مطالعههاي يافتهي در راستاي همگ

 هرتزي با ۵۰ و همکاران پس از پرتوتابي ، كووالسكيمقابل

به  ميکروتسال ۳۵۰ و sham( ،۷ ،۷۰گروه ( ۰ هاي شدت

)  بارداري۵-۷ و ۸-۱۲ هايروزدر ( حامله ي مادههاي  موش

 ساعت، تغييري در ميزان سقط جنين در ۲۲روزانه به مدت 

در مقايسه با گروه ها  گزيني و تعداد جنين  بعد از النهي لهمرح

 ي هاي مطالعه يافته که تفاوت بين ۳۷شاهد، مشاهده نکردند

تواند به دليل تفاوت در نوع جانور  ميآن مطالعه حاضر و 

  . مورد آزمايش و يا شدت ميدان انتخاب شده باشد

اد اندازه و تعدمورد، ميکروسکوپي گروه هاي  در بررسي

تخمداني و هاي  اي، کل فوليکول اليه  تکي اوليههاي  فوليکول

نسبت به گروه شاهد کاهش مورد اجسام زرد در گروه 

بررسي حاضر هاي  يافتهييد أدر ت. ي نشان نداددار معني

 الکترو هاي  اثر ميداني  و همکاران نيز با مطالعهيوالند

ن باروري گزارش کردند که ايهاي  مغناطيسي بر شاخص

ي دار معني تأثير توليد مثليهاي  امواج بر مقادير هورمون

کارگيري ه  با بكونن و ساستامونينس، هوچنين هم ۲۰ندارد

 ميکروتسال هيچ تغيير ۱۳۰ميدان الکترومغناطيسي با شدت 

استراديول و پروژسترون هاي  ي در سطح هورموندار معني

 نشان ۱۹۸۹و همکاران در سال   ليوينستن۲۱مشاهده نکردند

فيبروبالست تخمدان به  ساعته ۲۴-۹۶ دادند که پرتوتابي

، ۳۰۰، ۳، ۳۰ هاي هرتزي با شدت ۶۰ همستر چيني در ميدان

متر، تغييري در ميزان رشد و   ميکروآمپر بر سانتي۳۰۰۰

 نشان ، عالوه بر اين۲۲.کند ايجاد نميها  توليد مثل اين سلول

وتاژنيک بر مرگ و  با فرکانس پايين، اثر مEMFداده شده که 

 ها يافته با پژوهشگراناين هاي   يافته۲۳.يا تکثير سلولي ندارد

هورموني به هاي   ولي بررسياست سو  حاضر همي مطالعه

 تهيه چنين همعلت محدوديت خونگيري در موش سوري و 

 و ، تورس ـ جونيوردر مقابل. مربوط انجام نشدهاي  کيت

 اثرکه شوک حرارتي  اعالم کردند ۲۰۰۸همکاران در سال 

گاو دارد و ي  ها تخمداني و اووسيتهاي  مخربي بر فوليکول

 ،چنين هم ۳۸.شود ميها  خير در تکامل بالستوسيستأباعث ت

 ۵۰ و همکاران، دريافتند ميدان  سكوئي،۲۰۰۰در سال 

ها  هرتزي تا روز سوم و پنجم کشت، تغييري در فوليکول

در ادامه نشان دادند که  پژوهشگرانولي اين . کند ايجاد نمي

 هرتزي سبب کاهش چشمگيري در تعداد ۳۳ميدان 

 اين پژوهشگران نشان دادند که چنين هم. شود ميها  فوليکول

هاي   هرتز، سبب آسيب۳۳ميدان الکترومغناطيسي با فرکانس 

 کاهش ميزان چنين همشديدي در ساختمان آنتروم و 

گرانولوزا در هاي   سلولDNAاستراديول آزاد شده و سنتز 

 اعالم کردند که ممکن ،شود و در نهايت ميها  اين فوليکول

ها  است ميدان مذکور از طريق کاهش توانايي رسيدن فوليکول

به مراحل باالي تکاملي سبب عدم موفقيت در توليد مثل 

هاي  يافتهبا ي پژوهشگران ديگر ها يافته تفاوت ۳۹.شود

هاي  وت در فرکانستواند به دليل تفا  مي حاضري مطالعه

 حاضر ي  در مطالعهبه عالوه،. مورد مطالعه باشدهاي  ميدان

در معرض ميدان قرار گرفتند  در محيط معموليها  فوليکول

به صورت ها   فوليکولهاي ديگر حالي که در مطالعه در

 و در محيط کشت در معرض ميدان قرار گرفتند آزمايشگاهي

آزاد هاي   ميدان، راديکالجا که به دنبال مواجهه با و از آن

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

em
.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               4 / 7

http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-676-fa.html


 همكارانو فاطمه صباغ زياراني   ها ميدان الكترومغناطيسي و باروري در موش ۶۵۱

 

  

توانند به   ميشوند و اين مواد ميبافت توليد شده باعث آسيب 

 تأثير موجود در بدن مهار شوند،هاي  اکسيدان کمک مواد آنتي

 کمتر است و به دليل نبودن محيط معموليتخريبي ميدان در 

 سوء ميدان بر اثر در محيط کشت ياکسيدان مواد آنتي

  . تواند بيشتر باشد  ميکشتمحيط هاي  فوليکول

دان ي حاضر نشان داد که مي مطالعههاي  يافته

ن در مدت دو هفته، با يي با فرکانس پايسيالکترومغناط

 ندارد ي تخمدان اثريکروسکوپي مي که بر ساختارهايوجود

 ي بر باروريمنف تأثير تواند  ميستيبا کاهش تعداد بالستوس

   .داشته باشد
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Abstract 
Introduction: Considerable attention is focused on the effects of the electromagnetic field (EMF) 

due to its wide-ranging use in everyday life. Appliances and various equipments are sources of 
electromagnetic fields with a wide-range of technical characteristics. In this study we investigated 
the effect of EMF (50 Hz, 0.5 mT) on fertility and mouse gonads in preimplantation. Materials and 
Methods: Eighty female mice were divided in to 2 groups; the control group was not exposed to 
EMF, while the case group was exposed to 4 hours per day, to 50 Hz & 0.5 mT EMF 6 days a week, 
for 2 weeks. On the 8th day of exposure, female mice in both groups were superovoulated and 
mated overnight. Next morning females with a vaginal plug were identified as pregnant mice; at the 
time of implantation, the pregnant mice were sacrificed and blastocysts were subsequently 
obtained from these mice by flushing the uterus horns. The samples of ovaries in all groups were 
taken and were processed for light microscopic studies, and the data was compared using t-test 
(SPSS, considering, and P<0.05), significant. Results: The mean number of pregnant mice 
decreased in the EMF group (50%) as compared to the control group (67.5%), difference not 
significant. The mean number of fetuses per pregnancy was 9±4.8 in the control group and 5.5±5.7 
in the experimental group, with significant decrease between the means of the 2 groups (P<0.03). 
The analysis of the size of monolayer primary follicle in the EMF exposed groups did not show 
significant decrease compared to the control group (12.33±1.53, 12.17± 1.79 and P>0.810). 
Although the total number of follicles, number of monolayer primary follicles and corpus luteum, 
increased in comparison to control group following there was no significant differences between 
them. Conclusion: The findings indicated that the EMF, following short periods of exposure, has 
negative effects on female mice fertility, whereas histological studies showed no changes in 
ovaries. 
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