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تأثير األعشعة الكهرومغناطيسية في وظيفة الخصية للفئران البيض
الجوادي9

قصي خطاب عمر 1و عبد الكريم حسين إسماعيل 2و ياسر عبد الجواد
1كلية العلوم ،قسم الفيزياء الحياتية 2 ،كلية التربية ،قسم الحياة 3 ،كلية العلوم ،قسم الفيزياء ،جامعة الموصل ،العراق.
E-mail: akussai@yahoo.com
مقبول للنشر في2112/7/2 :
الخالصة
صممت الدراسة للتحري عن التأثير الفيزيائي الحياتي لألشعة الكهرومغناطيسية على الجهاز التناسلي الذككري للفئذرا اليذي
وعالقتها بتغير كثافة القدرة بوحدات مايكروواط  /سم ،2وأظهرت نتائج الدراسذة الحاليذة حلذو انخفذا معنذوي ) (P<0.05فذي
2
عدد النطف في اليربخ وزيادة معنوية في النسب المئوية للنطف الميتة والمشوهة عند الجرع  111و 150و 200مذايكروواط /سذم
عند التعري لمدة ( )30يوما ولم ّدة ( )6ساعات يوميا بتذردد  5GHzلإلشذعاع المذايكرويفي لثالثذة مجموعذات مذن الفئذرا فذي ا
واحد .كل مجموعة تحتوي على خمس فئرا وإجراء مقارنة مع مجموعة السيطرة غير المعرضة .وحدة كل الظروف الطييعية فذي
أثناء إجراء التجربة.
الكلمات المفتاحية :الألعشعة الكهرومغناطيسية ،الجهاز التناسلي الذكري للفئران ،الفئران البيض.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الكهرومغناطيسي في الخلوبة والتكاثر في اسنسا فقد درس
المقدمة
( )8تذذأثير تعذذر  21رجذذال إلذذى المجذذا الكهرومغناطيسذذي
إ ّ تعذذر اسنسذذا للمجذذا الكهرومغناطيسذذي بتذذرددات
بتذذذرددات  11-3.6كيكذذذاهرتز أثنذذذاء عملهذذذم لمذذذدة  17-1سذذذنة
منخفضذذذذذذة جذذذذذذدا 61-21( ExtermelyLowFrequency
والحذذب بذذا مذذا يقذذار  %75مذذن االشذذخاع المعرضذذين قذذد
هرتز) تعرضا مستمرا قد يكو له تأثيرات ضارة فذي التكذاثر
أظهذذذرت فذذذيهم تغيذذذرات فذذذي عمليذذذة تكذذذوين النطذذذف إل لذذذوحب
والخلوبة ( )1وعلى العموم ال يوجد دليل قاطع يشير إلى أ ّ
إنخفا في أعذداد النطذف وحركتهذا أوشذكلياتها الطييعيذة ولذم
التعذذذذذر إلذذذذذى مسذذذذذتويات واطئذذذذذة مذذذذذن موجذذذذذات المجذذذذذا
يشذذرإلى وجذذود اخذذتالف فذذي مسذذتو السذذتيرويدات الكيتونيذذة
الكهرومغناطيسي الراديوي له تذأثير فذي التكذاثر والتطذور فذي
 17-Ketosteroidsعند المقارنة مع مجموعة السيطرة مع
الثذذدييات وإ التذذأثيرات المالحظذذة يمكذذن إ تعذذز إلذذى تذذأثير
مالحظذذة حذذاالت الالنطفيذذة  Azoospermiaفذذي االشذذخاع
الحذذذذذذذرارة الناتجذذذذذذذة عذذذذذذذن التعذذذذذذذر لموجذذذذذذذات المجذذذذذذذا
المعرضين لمدة  15سنة.
الكهرومغناطيسي ( .)2وكما هو معروف بأ خلوبة الككور
تكذذذو حساسذذذة وسذذذريعة التذذذأثر بذذذالحرارة والدراسذذذات التذذذي
المواد وطرائق العمل
أجريت فذي الحيوانذات المختيريذة أثيتذت التذأثيرات نفسذها عنذد
استعملت في هك الدراسة الفئرا اليي من نوع Mus
التعر لموجات المجاالت الكهرومغناطيسذية عنذد مسذتويات
 musculusالتي تراوحت أعمارها مابين ( )3-2أشهر
حراريذذذة معينذذذة وبسذذذيب حساسذذذية الخلذذذية للحذذذرارة توجذذذه
واوزانها مابيين ( )31-23غم والتي حللنا عليها من كلية
االهتمام إلى تأثيرات المجذا الكهرومغناطيسذي الراديذوي فذي
الطب الييطري  /جامعة الموصل وعند مراقيتها أسيوعيا تيين
وظذائف المناسذل ،أجريذت دراسذة فذي الفئذرا حيذ ع ّرضذت
عدم ثيوت أية حالة مرضية .وقد وضعت في اقفاع
إلى المجا الكهرومغناطيسي الراديذوي بتذردد  3.3كيكذاهرتز
2
بالستيكية لات أغطية معدنية (  )20x30x15 cmموحدة
وبكثافذذة قذذدرة  111ملذذي واط/سذذم 2وبمعذذد امتلذذاع نذذوعي
من حي التهوية طيلة مدة الدراسة تحت ظروف مختيرية
 52واط/كغم لم ّدة  2-5دقائق يوميا و 2أيام في األسيوع ولمدة
وكانت درجة حرارة الغرفة بحدود 2±26م ودورة ضوئية
 23أسذذيوعا أ ّد إلذذى حذذدوت تذذنكس خلذذوي Testicular
طييعية 12( .ساعة ضوء و 12ساعة ظالم) وقد روعيت
 degenerationبنسية  %51من الحيوانات المعرضذة مقابذل
النظافة مع تيديل نشارة الخشب كل أسيوع وتغكية الحيوانات
 %8من حيوانات السيطرة ( .)3وقذد أشذارت ( )5إلذى تذأثير
بالعليقة المكونة من  %35حنطة و %34لرة و %20فو
التعذذذر للمجذذذاالت الكهرومغناطيسذذذية الراديويذذذة فذذذي عذذذدد
اللويا و %10بروتين و %1حليب مجفف وأعطيت الماء
النطذذف وطييعتهذذا إل سذذجل إنخفاضذذا معنويذذا ف ذي عذذدد النطذذف
والغكاء إعطاء مستمرا وطيلة م ّدة التجربة  31يوما (،)3
الموجودة فذي بذربخ الجذرلا رافقذه ارتفاعذا معنويذا فذي نسذب
الموقع الكي أجريت فيه هك الدراسة هو كلية العلوم /قسم
التشذذذذوهات النطفيذذذذة عنذذذذد تعذذذذر الجذذذذرلا للتذذذذردد 3.52
الفيزياء/جامعة الموصل للم ّدة من -2115/1/12
كيكذذذاهرتز وبمعذذذد امتلذذذاع نذذذوعي  1.2واط/كغذذذم لمذذذ ّدة
.2115/5/12
طويلة .وحدوت نقلا في أقطار النيييات المنوية فذي خلذى
تضذذمن الجانذذب العملذذي تلذذميم دائذذرة كهربائيذذة اسذذتعملت
الجذذذرلا المعرضذذذذة للتذذذذرددات  312-831كيكذذذذاهرتز لمذذذذدة
فذذي عمليذذة تشذذعيع الفئذذرا المختيريذذة .التذذردد المسذذتخدم فذذي
شذذذهر( )2وبذذذين ( )6بذذذا التعذذذر طويذذذل االمذذذد للتذذذرددات
عملية التشعيع هو  2كيكاهيرتز ،ي ّعد هكا التردد مذن التذرددات
المنخفضة جدا لمجا مغناطيسي (1مايكروتسذال) وبمسذتويات
القياسية التي تقع ضمن تذرددات المذايكروويف .وكمذا موضذ
مختلفذذة يذذيدي إلذذى إنخفاضذذا فذذي أعذذداد وحركذذة النطذذف وفذذي
فذذذي (الشذذذكل .)1 ،واسذذذتعمل مقيذذذاس مسذذذتو كثافذذذة القذذذدرة
اسنتذذاا اليذذومي للنطذذف فذذي الفئذذرا المعرضذذة .وهذذكا مذذا أكذذد
اسشذذعاعية للمذذايكرويف (Using Radiation Power
( )7إل سجلت نسية منخفضذة فذي أعذداد النطذف وحركتهذا فذي
 (Density level meterيسذتعمل هذكا الجهذاز لقيذاس كثافذة
الفئرا ألمعرضة للتردد  21هرتز لمدة أسيوعين مع انخفا
القذذذذدرة للموجذذذذات الكهرومغناطيسذذذذية بوحذذذذدات ( )Wlm2ال
معد أوزا خلى الفئرا المعرضة للتردد نفسه لمدة اربعذة
يكشذذذذف هذذذذكا الجهذذذذاز عذذذذن مسذذذذتويات الجرعذذذذة اسشذذذذعاعيية
اسذذذذذابيع .أمذذذذذا بخلذذذذذوع تذذذذذأثير التعذذذذذر إلذذذذذى المجذذذذذا
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( )radiation doseللموجذذذات الراديويذذذة التذذذي تقذذذع ضذذذمن
تذذرددات موجذذات المذذايكرويف المسذذتخدمة ضذذمن االتلذذاالت
الالسذذلكية التذذي تتضذذمن اليلوتذذوت و  Wi-Fiومحطذذات توليذذد
الطاقة الكهربائية واألبذراا الثابتذة للهواتذف المحمولذة وأبذراا
الطاقذذذة فضذذذال عذذذن قيذذذاس الجرعذذذة اسشذذذعاعية المنيعثذذذة مذذذن
شاشات التلفذاز والحاسذيات وأجهذزة العذر كمذا موضذ فذي
مقياس كثافة القدرة (الشذكل .)2 ،فضذال عذن للذ فذن الجهذاز
له وظيفة أخر وهذي قيذاس شذدة المجذا الكهربذائي بوحذدات
) E (V/mعند اقترا الجهاز مذن الملذدر المولذد للموجذات
الراديويذذة الماكرويفيذذة فضذذال عذذن قدرتذذه علذذى رسذذم مخط ذ
يوض العالقة بين كثافة القدرة والشدة للموجات اللوتية عند
نقطذذة معينذذة بذذين الكاشذذف والملذذدر .المسذذافة بذذين الملذذدر
واقفاع الفئرا في هكا اليح ثايتة (.)11( ،)50 cm
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الشكل :1 ،يوضح الدائرة المستعملة في عملية تشعيع الفئران.

الشكل :2 ،مقياس كثافة القدرة اإلشعاعية لموجات المايكرويف.

لجميذع القياسذات التذي تناولتهذا الدراسذة وكذا مسذتو التمييذذز
اسحلذذذذذذذذائي هذذذذذذذذو ( ،)13( )P≤0.05وباسذذذذذذذذتعما SAS
(.)1986

تلذذميم التجذذار  :اسذذتعمل ( )21فذذارة وقسذذمت وجرعذذت
كذذذاآتي :المجموعذذذة االولذذذى (مجموعذذذة السذذذيطرة ) بواقذذذع 5
فئذذذذذذذرا لكذذذذذذذور بذذذذذذذدو التعذذذذذذذر للمجذذذذذذذا الراديذذذذذذذوي
الكهرومغناطيسذذذذي .المجموعذذذذة الثانيذذذذة مجموعذذذذة معرضذذذذة
لجرعذة ( )µW/cm2 100بواقذع  2فئذرا  .المجموعذة الثالثذة
مجموعة معرضة لجرعة ( )µW/cm2 150بواقذع  2فئذرا .
المجموعذذة الرابعذذة مجموعذذة معرضذذة لجرعذذة ( µW/cm2
 )200بواقع ( )2فئرا  .وقد هيّئت منظومة العمل كما موض
في (الشكل )1 ،لتردد  5GHzوبكثافة قدرة مختلفة للتعذري
( 111و 121و )μW/cm2 200على الفئرا اليي الذككور
لم ّدة  31يوما ولم ّدة  6ساعات يوميا.
دراسذذذة تركيذذذز النطذذذف والنسذذذب المئويذذذة للنطذذذف الميتذذذة
والمشذذوهة :بعذذد انتهذذاء التجربذذة خذذدرت الحيوانذذات باسذذتعما
مذذادة االيثذذر  Etherومذذن ثذذم ش ذرحت وحلذذل علذذى الخلذذية
واليربخ كما حلل على السائل المنذوي  seminal fluidمذن
اليذذربخ وحسذذب طريقذذة ( )11وللذذ بعلذذر محتويذذات ليذذل
اليربخ بعد تقطيعها فذي زجاجذة سذاعة نظيفذة وجافذة وأجريذت
الفحوصات االتية :حسذب تركيذز النطذف حسذب الطريقذة التذي
وصفها ( .)12في حين تم تعيين النسذب المئويذة للنطذف الحيذة
والميتة وحسا النسب المئويذة للنطذف المشذوهة (لات هيئذات
غيذذر طييعيذذة) .جذذر التحليذذل االحلذذائي باسذذتعما التلذذميم
العشذوائي الكامذل ( )C.R,Dلو االتجذا الواحذد One way
 analysis of varianceوح ّددت االختالفات بين المجذاميع
باستعما اختيار Duncans Multiple Range Test

النتائج والمناقشة
عدد النطف في اليربخ :يوض (الشكل )3 ،تأثير معاملة
2
اسشعاع المايكرويفي  111و  121و  211مايكروواط  /سم
لم ّدة  6ساعات يوميابتردد  5GHzلمدة  30يوم على عدد
النطف في اليربخ ال تم مالحظة انخفا معنوي )(P<0.05
للجرعات 111
في عدد النطف في اليربخ عند التعري
و 121و 211مايكروواط  /سم 2مقارنة مع مجموعة السيطرة
كما ا هكا االنخفا يزداد مع زيادة جرعة التعري .
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الشككل :3 ،تكأثير معاملكة اإعشكعا المكايكرويفي  111و 141و 211مكايكروواط
سم 2لمدة  30يوما على عدد النطف في البربخ .
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للجرعذذذات  111و 121و 211مذذذايكروواط  /سذذذم 2أي زيذذذادة
معنويذذذذة فذذذذي النسذذذذية المئويذذذذة للنطذذذذف لات غيذذذذر الطييعيذذذذة
تحلذذذل فذذذي النسذذذية
(المشذذذوهة) وأ أعلذذذى نسذذذية انخفذذذا
المئويذذذذة للنطذذذذف الطييعيذذذذة عنذذذذد التعذذذذري للجرعذذذذة 111
مايكروواط  /سم 2مقارنة مع مجموعة السيطرة.

النسذذذية المئويذذذة للنطذذذف لات الشذذذكليات الحيذذذة :يوضذذذ
(الشكل )4 ،تذأثير معاملذة اسشذعاع المذايكرويفي  111و121
و 211مايكروواط  /سذم 2لمذ ّدة  6سذاعات يوميذابتردد 5GHz
لمذذدة  30يذذوم علذذى النسذذية المئويذذة للنطذذف الحيذذة إل لذذوحب
انخفا معنوي ) (P<0.05في النسية المئوية للنطف الحية
2
عند التعر للجرعات  111و 121و 211مايكروواط  /سم
أي زيذذادة معنويذذة فذذي النسذذية المئويذذة للنطذذف لات الشذذكليات
الميتة وأ اكير انخفا معنوي في النسذية المئويذة للنطذف
2
الحيذة حلذذل عنذذد التعذر للجرعذذة  211مذذايكروواط  /سذذم
مقارنة مع مجموعة السيطرة.
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الشكل :6 ،تأثير معاملة اإعشعا المايكرويفي  111و 141و211
مايكروواط سم 2لمدة  30يوم على النسبة المئوية للنطف ذات الشكليات الطبيعية
في الفئران.
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النسية المئوية للنطذف غيذر الطييعيذة (المشذوهة) :يوضذ
(الشكل )7 ،تذأثير معاملذة اسشذعاع المذايكرويفي  111و121
و 211مايكروواط  /سذم 2لمذ ّدة  6سذاعات يوميذابتردد 5GHz
لمذذذدة  30يذذذوم علذذذى النسذذذية المئويذذذة للنطذذذف غيذذذر الطييعيذذذة
المشذذوهة ال لذذوحب زيذذادة معنويذذة ) (P<0.05فذذي النسذذية
المئوية للنطف المشوهة عند التعري للجرعات  111و121
و 211مذذذايكروواط  /سذذذم 2وأ ّ اكيذذذر زيذذذادة حلذذذلت عنذذذذد
التعذذذذري للجرعذذذذة  211مذذذذايكروواط  /سذذذذم 2مقارنذذذذة مذذذذع
مجموعة السيطرة.

control

اإعشعا المايكرويفي  111و 141و211
الشكل :8 ،تأثير معاملة
مايكروواط سم 2لمدة  30يوم على النسبة المئوية للنطف ذات الشكليات الحية
في الفئران.

النسذذذية المئويذذذة للنطذذذف لات الشذذذكليات الميتذذذة :يوضذذذ
(الشذذكل )2 ،تذذأثير معاملذذة اسشذذعاع المذذايكرويفي  111و121
و 211مايكروواط /سم 2لمذ ّدة  6سذاعات يوميذا بتذردد 5GHz
لمذذدة  30يذذوم علذذى النسذذية المئويذذة للنطذذف الميتذذة ال لوحظذذت
زيذذادة معنويذذة ) )P<0.05فذذي النسذذية المئويذذة للنطذذف الميتذذة
2
عند التعري للجرعات  111و 121و 211مايكروواط /سم
وأ اكيذذذذر زيذذذذادة حلذذذذلت عنذذذذد التعذذذذري للجرعذذذذة 211
مايكروواط /سم 2مقارنة مع مجموعة السيطرة.
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ا لنسبة المئوية للنطف
المشوهة

50

0
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مايكروواط/سم2

الشكل :7 ،تأثير معاملة اإعشعا المايكرويفي  111و 141و211
مايكروواط سم 2لمدة  30يوم على النسبة المئوية للنطف المشوهة في الفئران.

0

االعشكال :7-9 ،تشترك بالمعلومات االتية :القيم المعبر عنها بالمعدل  ±الخطأ
القياسي ،الحروف المختلفة تعني فروقا معنوية عند مستوى احتمالية اقل من
(. )0.05عدد الحيوانات  4لكل مجموعة.

control

الشكككككككككل :4 ،تككككككككأثير معاملككككككككة اإعشككككككككعا المككككككككايكرويفي  111و 141و211
مايكروواط سم 2لمدة  30يوم على النسبة المئوية للنطف الميتة في الفئران.

عدد النطف في اليربخ :من (الشذكل )3 ،نالحذب انخفاضذا
معنويا في عدد النطف في اليذربخ للفئذرا المعرضذة لإلشذعاع
المذذايكرويفي بتذذردد  5GHzلمذذ ّدة  6سذذاعات لمذذدة  31يومذذا
للجذذذذذذرع  111و 121و 211مذذذذذذايكروواط  /سذذذذذذم 2مقارنذذذذذذة
بمجموعذذة السذذيطرة وهذذكا يتفذذق مذذع ( )15اللذذكا قامذذا بدراسذذة
تأثير المجاالت الكهرومغناطيسذية الراديويذة بتذردد 50 GHz
فذذي تعذذداد النطذذف فذذي لكذذور الجذذرلا  ،فقذذد وجذذد ا هنذذا
انخفاضا معنويا في تعداد النطف في اليربخ وانخفذا عذددها

النسذذية المئويذذة للنطذذف لات الشذذكليات الطييعيذذة :يوض ذ
(الشذذكل )6 ،تذذأثير معاملذذة اسشذذعاع المذذايكرويفي  111و121
و 211مايكروواط  /سم 2لم ّدة  6ساعات يوميذا بتذردد 5GHz
لمذذدة  30يومذذذا علذذذى النسذذذية المئويذذذة للنطذذذف لات الشذذذكليات
معنذوي ) (P<0.05فذي النسذية
الطييعية ال لذوحب انخفذا
المئويذذذذة لهذذذذك للنطذذذذف عنذذذذد معاملتهذذذذا إشذذذذعاعيا بذذذذالتعر
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المعرضة لمدة  15سنة ( .)8وهكا يتفق مذع ( )21الذكي الحذب
عند استعما موجات الموبايل لم ّدة ساعتين في اليوم لمذدة 52
يوما مسلطة على جردا بعمر  71يوم أ ّد إلذى تشذوهات فذي
النطذذف مذذن حي ذ الذذراس والعنذذق والذذكيل فضذذال عذذن حلذذو
نقلذذا فذذي الذذوز للخلذذية وعذذدد النطذذف الحيذذة وزيذذادة فذذي
التشوهات أدت إلى تغير في وظائف النطف.كمذا حلذل ()22
هرمونات الخلذوبة وبالتذالي التذأثير علذى معذد التكذاثر لذد
الرجا  ،كما أثر في سرعة الحيوانات المنوية وعذددها وعذدد
التشوهات الحاصلة فيها.
وربما تعذز هذك التذأثيرات الضذارة الناتجذة عذن المجذا
الكهرومغناطيسي إلذى العذبء الحذراري أو االجهذاد التأكسذدي
او التذذذأثير المياشذذذر علذذذى الغذذذدد اللذذذم .إل أثيتذذذت الدراسذذذات
الحساسية الحرارية ألنسجة الخلى فذي الثذدييات الناتجذة عذن
التعذذر لتذذرددات مختلفذذة ( .)23فقذذد أجذذر الياحثذذا )(24
دراسة عن تأثير الحرارة في الخلذية بتعذري الفئذرا غيذر
المخدرة إلى حمام مذائي حذار بدرجذة حذرارة ° 53-32م لمذدة
 5ساعات إل الحظا وجود تلف في نسيج الخلية فذي سذاعتين
بعد التعر بدرجة حرارة °51م لمدة  31دقيقذة عنذد درجذة
حرارة ° 53م سييت انخفاضا في عدد النطذف فذي اليذربخ بعذد
 31دقيقذذة مذذن التعذذر وكانذذت هنذذا نتذذائج مشذذابهة لتذذأثير
المجذذذذا الكهرومغناطيسذذذذي الراديذذذذوي فذذذذي نسذذذذيج الخلذذذذية
ووظيفتهذذا فذذي التذذأثيرات التذذي تحذذدثها الحذذرارة فذذي الخلذذية
( .)25إ امتلذذاع الجسذذم لطاقذذة المجذذا الكهرومغناطيسذذي
ييدي إلى ارتفاع درجة حرارة الخلى وإ إنتاا النطذف فذي
الثدييات ينخف عند التعذر لذدرجات حراريذة أعلذى بقليذل
من حرارة الجسذم الطييعيذة ،فذالحرارة المتولذدة عنذد التعذر
للمجا الكهرومغناطيسي تحدت تأثيرات في وظذائف الخلذى
مشذابهة لتلذ التذأثيرات الحاصذذلة عنذذد ارتفذاع درجذذة الحذذرارة
) .(26فقد أظهرت الفئرا المعرضذة للتذردد  2.52كيكذاهرتز
ارتفاعذذا فذذي درجذذة الحذذرارة أد إلذذى اسذذتنزاف فذذي الخاليذذا
النطفيذذة األوليذذة  Primary spermatocytesمذذع حذذدوت
زيادة في النسذب المئويذة للتشذوهات النطفيذة وانخفذا القذدرة
على االخلا في الفئرا المعرضة للتذردد  2.52كيكذاهرتز
) (27في حين لم تالحب دراسات أخر أي تغيرات في أعداد
النطذذف والنسذذب المئويذذة للنطذذف الحيذذة والميتذذة والتشذذوهات
النطفيذذة ( )28 and 29وربمذذا تكذذو التذذأثيرات الناتجذذة عذذن
التعر إلى المجا الكهرومغناطيسي مذن االجهذاد التأكسذدي
النذذذذذاتج عذذذذذن تكذذذذذو الجذذذذذكور الحذذذذذرة ) (30إل إ المجذذذذذا
الكهرومغناطيسي الراديوي يزيد مذن مذ ّدة بقذاء الجذكور الحذرة
فذذي الخاليذذا وإحذذدات أضذذرار أكثذذر ) (31وتعمذذل تلذ الجذذكور
الحرة على أكسدة كتلة اليروتين لمجموعذة السذلفاهيدريل التذي
تشار فذي المراحذل النهائيذة لنضذوا الخاليذا الجرثوميذة عذن
طريق تحفيز أنزيم كلوتاثذايو بيروكسذيديز ) (32و إ زيذادة
أصذذذناف الجذذذكور الحذذذرة الفعالذذذة تذذذيثر فذذذي طيقذذذة الذذذدهو
واليروتينذذذذذذذذذات الموجذذذذذذذذذودة فذذذذذذذذذي الغشذذذذذذذذذاء اليالزمذذذذذذذذذي
للنطفذذة فضذذال عذذن التغيذذرات الحاصذذلة فذذي  .DNAإل تحتذذوي
النطف على مواد دهنية مثل األحمذا الدهنيذة المتعذددة غيذر
المشذذذيعة واليالزمذذذالوجين  Plasmalogenوالسذذذذفينكومايلين
 Sphingomyelinsوالتذذذذذي تكذذذذذو قابلذذذذذة للتأكسذذذذذد مسذذذذذيية
اضذذطرابات فذذي وظذذذائف تلذذ النطذذذف ( )33تعذذد بيروكسذذذدة
الذذدهو المفتذذاس األسذذاس لعمذذل أصذذناف األوكسذذجين الفعالذذة
ميديذذة إلذذى فقذذدا القذذدرة علذذى اسخلذذا نتيجذذة قلذذة النطذذف

انخفاضا ملحوظا في األنابيب المنويذة فذي الجذرلا المعرضذة
لم ذ ّدة سذذاعة واحذذدة وسذذاعتين .وفذذي دراسذذة أخذذر ( )12قذذدر
تأثير المجا الكهرومغناطيسي بتردد  2.45 GHzفي الخاليذا
الجرثومية المكونة للنطف لككور الجرلا التي غرضذت لمذدة
ساعة او ساعتين في اليوم .بعد  8اسابيع مذن التعذري اظهذر
التحليذذل الكمذذي لخاليذذا ليذذدا ( )Leydig cellفذذي الخلذذية
زيادة معنوية في عدد هك الخاليا فضال عن زيادة معنويذة فذي
مسذذذتو هرمذذذو الشذذذحمو الذذذككري فذذذي الملذذذل .ووجذذذود
انخفذذذا معنذذذوي فذذذي عذذذدد الخاليذذذا المولذذذدة للخاليذذذا المنويذذذة
( )spermatocytesفي األنابيب المنويذة للجذرلا المعرضذة
بالمقارنذذذذة مذذذذع مجموغذذذذة السذذذذيطرة .وكذذذذكل وجذذذذد ( )16أ ّ
تعذذري األرانذذب إلذذى التذذرددات الرادويذذة متكبكبذذة عنذذد شذذدة
منخفضذذذة قذذذد أ ّد إلذذذى انخفذذذا معنذذذوي فذذذي قطذذذر األنيذذذو
المنوي.
وفذذي دراسذذة  Falzoneوجماعتذذه ( ،)17فقذذد وجذذدوا بذذأ
التعذذذذر المسذذذذتمر للمجذذذذا المغناطيسذذذذي عنذذذذد التذذذذرددات
المنخفضذذة جذذذدا تذذذيدي إلذذذى قتذذل ميذذذرمج للخاليذذذا الجرثوميذذذة
للخلذذذذى فذذذذي الفئذذذذرا مذذذذن سذذذذاللة  ،Balb/cفذذذذي حذذذذين لذذذذم
يظهرتأثير مهم على وز الجسم ووز الخلى .وتشير نتائج
هذذك الدراسذذة إلذذى امكانيذذة حذذدوت مذذوت الخليذذة الميذذرمج فذذي
الخاليا المولذدة للنطذف عنذد الفئذرا بسذيب التعذر المسذتمر
للترددات الراديويذة عنذد  .)18( 60 Hzفضذال عذن للذ فقذد
حذذذكرت دراسذذذة لميسسذذذة كليفالنذذذد االمريكيذذذة ( )13مذذذن ا
اسفذذراط فذذي التع ذر للمجذذاالت الكهرومعناطيسذذية قذذد ت ذيدي
إلى تدمير ألحيوانات المنويذة ،إل أشذارت إلذى انخفذا حركذة
الحيوانذذذات المنويذذذة بشذذذدة لهذذذيالء األشذذذخاع مقرنذذذة بالذذذكين
يتعرضذذو لهذذا باعتذذدا  .أ ّ التغيذذر قذذي كميذذة السذذائل المنذذوي
ونوعيتذه لذد مذن يتعذذر إلذى للمجذاالت الكهرومغناطيسذذي ة
بلورة مفرطذة يعذود إلذى تذأثير اسشذعاع الذكي يسذيب ضذررا
شذذديدا علذذى الحذذام النذذووي الذذكي يذذيثر بذذدور فذذي خاليذذا
الخليتين المنتجة للتيستوستيرو  ،النسية المئوية للنطف لات
الشكليات الحية والميتة والطييعيذة والمشذوهة مذن (الشذكل)5 ،
لوحب انخفا معنوي في النسية المئوية للنطف الحية وكذكل
الطييعيذذذذة مذذذذن خذذذذال الشذذذذكل ( )5عنذذذذد التعذذذذر لإلشذذذذعاع
المذذذايكرويفي بتذذذردد  5GHzلمذذذ ّدة ( )6سذذذاعات لمذذذ ّدة ()30
يوما للجرع  111و 121و 211مايكروواط  /سذم 2امذا النسذية
المئوية للنطف الميتة والمشوهة فقذد لذوحب زيذادة معنويذة عنذد
التعذذر لذذنفس الظذذروف للحالذذة السذذابقة هذذكا يتفذذق مذذع ()20
ظهذذذذرت نتذذذذائج الدراسذذذذة ا المجذذذذا الكهرومغناطيسذذذذي لي
الطذذو المذذوجي القلذذير بتردداتذذه الثالثذذة ( 1.6و 2.5و)3.2
ميكذذاهرتز لي طذذو مذذوجي قلذذير وبكثافذذة القذذدرة  16ملذذي
واط/سم 2له تأثيرات ضارة في عملية تكوين النطف ووظذائف
الخلية إل لوحب وجود انخفذا فذي أعذداد النطذف فذي رأس
اليذذذربخ وزيذذذادة النسذذذب المئويذذذة للنطذذذف الميتذذذة والتشذذذوهات
النطفيذذة فذذي ليذذل اليذذربخ رافقهذذا انخف ذا فذذي النسذذب المئويذذة
للنطف الحية .وجاءت هك النتيجة مطابقة لما الحظذه ) (4مذن
ا تعر الجرلا للمجا الكهرومغناطيسي الراديوي بتردد
 3.52كيكاهرتز أحدت انخفاضا في أعذداد النطذف فذي اليذربخ
وزيادة في النسية المئوية للنطف الميتة .وكا للتذرددات -3.6
 11كيكذذاهرتز تذذأثيرا سذذلييا فذذي الكفذذاءة التناسذذلية لألشذذخاع
المعرضين فقد سجل انخفا في أعداد النطف وأعداد النطف
المتحركة والطييعية مع وجود حاالت الالنطفية في األشخاع
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 التذي تذيدي إلذى،وفقدا سريع للطاقة الموجذودة داخذل الخليذة
 أو ربمذا.)34( تحطيم فعالية النطف وزيادة التشوهات النطفية
يعذذذذود سذذذذيب حذذذذدوت هذذذذك التغيذذذذرات إلذذذذى تذذذذداخل أصذذذذناف
األوكسذذذذذجين الفعالذذذذذة المتولذذذذذدة نتيجذذذذذة التعذذذذذر للمجذذذذذا
الكهرومغناطيسي مع إنتاا الطاقة واألي فذي النطذف ميديذة
 فذذذذذذي النطذذذذذذف ومذذذذذذن ثذذذذذذمATP إلذذذذذذى انخفذذذذذذا تركيذذذذذذز
) فقذذذذد أشذذذذارت دراسذذذذة35( فقذذذذدا وظيفذذذذة النطذذذذف وموتهذذذذا
( إلذذى أ ّ التعذذر للمجذذا الكهرومغناطيسذذي الراديذذوي36)
 ومذذن.(CP وATP) يحذذدت انخفاض ذا فذذي ملذذادر الطاقذذة
المعروف بأ عملية تكوين النطف تحتاا إلذى إمذداد عذا مذن
الطاقة وككل حركة النطف وقدرتها على اسخلا وفسذلجيا
تجهز بيوت الطاقة النطف بالطاقذة مذن خذال أيذ الكلوكذوز
والفركتذذوز إل يوجذذد الفركتذذوز فذذي السذذائل المنذذوي للجذذرلا
 فضذذال عذذن ا.)37(  منذذه فق ذ إلذذى كلوكذذوز%11 ويتذذأي
أصناف األوكسجين الفعالة تعد سامة للخاليا واألنسجة حيذ
أنها تسيب تغيذرات نسذجية مرضذية فذي خاليذا وأنسذجة الجسذم
.)38( ومن ضمنها خاليا الخلية
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Testicular Effect of Electromagnetic Radiation on the Function of White Mice
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Summary
The study designed to show the biophysical effect of electromagnetic radiation on mice male
reproductive system and relationship with changing of power density by micro watt per square
centimeters units (µW/cm2). The results of present study revealed obtained a reeducation in number
of Epididymal sperms and increasing in the percentage of dead and abnormal sperms at waves 100,
150 and 200 µW/cm2 during exposure for 30 days at period 6 hour/day for 5GHz frequency of
microwave radiation to three groups of mice in the same time. Any group contain 5 mice and
obtained compared with control group. All natural boundary condition during experimental job
were became unity.
Keywords: Electromagnetic radiation, Mice male reproductive system, White Mice.
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