
تاثیر اشعه موبایل بر جنین در دوران بارداري

کدام اشعه ها براي جنین و مادر خطرناکند؟

.متداول ترین اشعه اي که نباید در معرض آن قرار گرفت، اشعه ایکس می باشد

.اجتناب کنند عالوه بر اشعه ایکس، زنان باردار باید از قرار گرفتن مستقیم در مقابل اشعه هاي موبایل و تابش هاي هسته اي

هر چند اشعه، بدون وزن و بو و نامرئی است، اما در واقع ، یک انرژي در قالب امواج با ذرات کوچک است که می تواند بر جنین اثر 

.بگذارد و نقایص جنینی را بوجود آورد

ین می توانند با تاثیر بر سلول هاي جنینی، بنابرا. اشعه هاي قوي مانند اشعه ایکس، گاما، آلفا و بتا توانایی تغییر در اتم ها را دارند

.بر جنین تاثیرات بدي می گذارداشعه موبایل.مشکالت ساختاري را براي جنین در حال رشد ایجاد کنند

تر است؟ چه دوره اي بارداري حساس

اگر . هفته پس از بارداري می باشد 15حساس ترین زمان براي ابتالي جنین به مشکالت و بیماري ها، از ابتداي حاملگی تا حدود 

کاهش رشد و آسیب هاي . جنین طی این مدت در معرض اشعه قرار بگیرد، دچار نقایص هنگام تولد و عقب ماندگی ذهنی می شود

.هفته اول بارداري می باشد 15شدید مغزي جنین از عوارض تماس مستقیم با اشعه در 

ن در معرض اشعه قرار گیرد، کمتر احتمال دارد دچار عوارض شدید شود، اما باز هم در هفته از بارداري، اگر جنی 26پس از گذشت 

.معرض خطر می باشد و باید مراقب بود

اگر در دوران بارداري، با توصیه پزشک مجبور به پرتو درمانی و یا استفاده از اشعه ایکس شدید، حتما محافظ محکمی بر روي 

.تا جنین کمتر آسیب ببیندناحیه شکم و رحم خود قرار دهید 



اثرات ژنتیکی ناشی از اشعه در بارداري

نقایص ژنتیکی ناشی از تماس با اشعه در دوران بارداري کمتر از نقایص هنگام تولد، در نوزاد آشکار می شود، اما به همان اندازه 

.مضر می باشد

نوزاد اثر کند و آن را تغییر دهد، رشد  DNAروي مسئول رشد و نمو جنین است و اگر اشعه DNAهمان طور که می دانید

.طبیعی جنین با مشکالت زیادي روبرو خواهد شد

DNA مسئول تعیین رنگ پوست، مو و هزاران ویژگی دیگر در جنین است که در صورت جهشDNA  ،به علت تابش اشعه

.ژنتیکی زیادي براي نوزاد به وجود می آورد هاي احتمال سقط جنین باال می رود و اگر هم منجر به سقط نشود، ناهنجاري

بروز سرطان

در معرض تابش اشعه، شانس ابتالي او را به سرطان افزایش می   طبق تحقیقات متعدد مشخص شده است که قرارگیري جنین

.دهد

درصد احتمال ابتال  2جنینی که در معرض تابش اشعه در دوران جنینی خود بودند، حدود  500طی یک بررسی معلوم شد، از بین 

.وسال هاي خود نشان دادند به سرطان در مراحل بعدي زندگی را نسبت به هم سن

.فرد صورت می گیرد، در آینده او را به سرطان دچار می کند DNAاحتماال تغییراتی که توسط اشعه در

چند توصیه به مادران باردار

.داریدحتما از تابش اشعه هاي مختلف خود را دور نگه -1



اگر در دوران بارداري، با توصیه پزشک مجبور به پرتو درمانی و یا استفاده از اشعه ایکس شدید، حتما محافظ محکمی بر روي -2

.ناحیه شکم و رحم خود قرار دهید تا جنین کمتر آسیب ببیند

.باید از نزدیک شدن به نیروگاه هاي هسته اي خودداري کنید-3

.عه موبایل، ماکروویو و کامپیوتر دوري کنید و در مواقع لزوم و اضطرار از آنها استفاده کنیدحتی المقدور از اش-4

این نکته را در نظر داشته باشید که اگرچه دوري از وسایلی مانند موبایل بسیار بعید به نظر می رسد، اما آنچه که مهم است 

.سالمتی فرزند شماست

اثرات اشعه موبایل بر جنین

محققان دانمارکی اعالم . بدترین حالتی که بتوان در مورد مضرات موبایل تجسم کرد استفاده از آن در دوران بارداري استشاید 

مطالعات اخیر  .کردند که استفاده مستمر و طوالنی از تلفن همراه در هنگام بارداري موجب اختالالت رفتاري در کودك می شود

درصد در معرض مشکالت رفتاري قرار  80ر دوران بارداري از تلفن همراه استفاده می کنند تا نشان داده است که فرزند زنانی که د

.دارند

.گزارش هاي پزشکی حاکی از آن است که امواج تلفن همراه روي ضربان قلب جنین پیش از تولد و پس از آن تاثیر می گذارد

بیماري “اثیر تلفن همراه بر سالمت افراد است و در مجله پزشکی ساله در مورد ت 15این گزارشات بخشی از نتایج مطالعات علمی 

.هزار مادر در دوران بارداري مورد بررسی قرار گرفته اند 13در دانمارك به چاپ رسیده و در آن ” هاي مسري 

التی مانند پیش فعالی و بر اساس این مطالعات استفاده حتی دو تا سه بار در روز از تلفن همراه توسط مادران باردار می تواند مشک

.                                                                اختالالت رفتاري را در کودکان به دنبال داشته باشد

درصد دچار مشکالت ارتباطات اجتماعی و اختالالت روحی و  54مادرانی که از تلفن همراه استفاده می کنند فرزندان خود را تا 

.سالگی نیز در کودکان مشکالت رفتاري به وجود می آورد 7قرار می دهندو استفاده از تلفن همراه پیش از  روانی

درصد  49درصد پیش فعالی و  35درصد با مشکل ارتباط با کودکان دیگر،  24درصد این کودکان در معرض اختالالت روحی، 25

                                                                                .                      در معرض مشکالت رفتاري قرار می گیرند

بدن جنین هنوز بافت خوب و . یکی از بدترین چیزها براي جنینی که در شکم مادر است، امواج الکترومغناطیسی موبایل است

این مسأله .شود العمل مولکولی در بدن جنین می به کاهش عکسامواج موبایل منجر . کاملی را به خود نگرفته و بسیار حساس است

ها  شود که شاید هنگامی که فرزند به دنیا آمد در آن دیده نشود، ولی پس از سال هاي مختلف بدن می باعث ضعیف شدن سیستم

سال 16هاي زیر  که بچه ها بسیار تأکید شده در کشورهاي سوئیس و اتریش به خانواده. هاي مختلفی خود را نشان دهند بیماري

.اصالً با موبایل صحبت نکنند

چرا؟

ها هنوز شکل و ساختار محکمی به خود  هاي مغز بچه سلول .اي آن را احاطه کرده است شما اگر یک سلول را در نظر بگیرید، دیواره

به همین دلیل میزان بیشتري از تشعشعات را از خود عبور . در واقع تکامل یافته نیستند و دیواره محکمی ندارند. اند نگرفته

در کل حدود .شود دیده میاشتهایی در آنها   شود و مسائلی مانند چشم درد و کم ها می دهند که باعث اختالالت عصبی در آن می

را   عالوه بر آن در برخی کشورهاي اروپایی استفاده از موبایل. ها براي کودکان و نوجوانان بیشتر مضر است درصد امواج موبایل 58



ه آسیب دانند، زیرا امواج موبایل تنها به شخص استفاده کنند اند، مانند اتوبوس، صحیح نمی در فضاهایی که افراد زیادي تجمع کرده

.دهد رساند، بلکه نسبت به میزان فرکانسش افراد را تحت الشعاع قرار می نمی

جنین در حال رشد   هنگامی که. ده مکرر از تلفن همراه، خطر آسیب رسیدن به مغز جنین را افزایش می دهداستفا :آسیب مغزي

، احتمال بروز اختالالت عصبی را در سال شکل گیري ناقص سلول هاي عصبی. است، شکل گیري سلول هاي عصبی، حیاتی است

اند، استفاده از تلفن همراه، میزان یافته هاي عصبی   محققان اسکاندیناوي دریافته. هاي آینده زندگی کودك افزایش می دهد

.بنابراین، زن باردار باید استفاده از تلفن همراه را کاهش دهد .موجود در مغز جنین را از بین می برد

ینده کودکان دچار باعث می شود که در آبارداريدر دوران امواج تلفن همراهقرار گرفتن در معرض :الت عاطفیایجاد مشک

.می شوند  در واقع این کودکان که نمی توانند عواطف خود را کنترل کنند، دچار آسیب. مشکالت عاطفی شوند

زیاد در آینده اگر در دوران بارداري جنین در معرض اشعه تلفن همراه قرار گیرد، به احتمال:مشکل برقراري ارتباط با همساالن

از آن جا که استفاده از تلفن همراه هنگام بارداري در رشد مغز کودك اثر . دکان دیگر ارتباط برقرار کنداین کودك نمی تواند با کو

.می گذارد این دسته از کودکان به دشواري می توانند با همساالنشان ارتباط برقرار کنند

هاي همراه می تواند در دوران بارداري بر مغز جنین اثر بگذاردتلفن 

که قرار گرفتن مادر در   پژوهشگران علوم پزشکی اعالم کردند نتایج بررسی هاي آنان بر روي موش هاي باردار ثابت کرده است

آنان . معرض امواج تلفن همراه در دوران بارداري بر تکامل مغز جنین تاثیر می گذارد و می تواند موجب بروز بیش فعالی شود

بسیار خطرناك استجنیناثرات اشعه موبایل بر.نتیجه گرفتند که استفاده از تلفن همراه در دوران بارداري به جنین آسیب می زند

.



دانشکده پزشکی ییل با انجام مطالعه اي تاثیر امواج تلفن همراه بر مادران در دوران بارداري را  محققان  به گزارش آسان طب ،

پزشکی دانشگاه ییل ، در در دانشکده  دکتر هیوگ تیلور و همکارانش.این مطالعه بر روي موش هاي باردار انجام شد.بررسی کردند

.ردار مورد بررسی قرار داده استاي تاثیر پرتوهاي تلفن همراه را بر زنان با مطالعه

بر اساس .این محققان موش ها را در دو قفس جداگانه قرار دادند و بر روي سقف یکی از قفس ها یک تلفن همراه روشن گذاشتند 

ر با این حال، آنچه که در این پژوهش کمت.مگاهرتز قرار داشتند 1900تا  800ها در معرض پرتوهایی با بسامد  این پژوهش، موش

قرار داشتند یا آن که  1900و  800ها در معرض همه طیف بسامدهاي بین  مورد توجه قرار گرفت، این بود که که آیا این موش

.روز آزمون مورد استفاده قرار گرفت 17فقط بخش معینی از این طیف بسامد در طول 

بچه موش ها کمی بزرگ شدند آنها را تحت آزمایش  محققان صبر کردند تا موش ها بچه هاي خود را به دنیا بیاورند و زمانی که

.رفتاري قرار دادند

هاي در معرض این پرتوافشانی قرار گرفته رشد کرده و بزرگ شدند، پس از آن که جنین موش

ه عمل هاي روانشناختی و رفتاري از آنها ب هاي الکتریکی مغز آنها را اندازه گیري کردند و تعدادي آزمون پژوهشگران میزان کنش

.آوردند

این تغییرها در رفتار را به تاثیري بر » تیلور«. هایی از بیش فعالی و کاستی حافظه از خود بروز دادند هاي بزرگسال نشانه این موش

.رشد ناحیه پیش پیشانی قشر مخ در دوران بارداري نسبت داد

بودند ، فعال تر بودند و حافظه آنها کمی کاهش یافته بودآنها متوجه شدند، موش هایی که در معرض امواج تلفن همراه قرار گرفته 

.

بر این اساس، موش هایی که در معرض تلفن هاي همراه بودند فعال تر شدند اما مغز آنها کوچک تر شده بود و کارهاي غیر ارادي 

.بیشتري از آنها سر می زد

.تواند در دوران بارداري بر مغز جنین اثر بگذاردبنابراین محققان به این نتیجه رسیدند که تلفن هاي همراه می 

.محققان به زنان باردار توصیه می کنند که تلفن هاي همراه خود را از بدنشان دور نگه دارند

سازندگان تلفن همراه نیز در دفترچه تلفن همراه به کاربران خود توصیه کرده اند که به دلیل خطرات بالقوه امواج تلفن همراه، این 

.یله را از بدنشان دور نگه دارند اما اغلب این هشدارها از سوي مادران باردار نادیده گرفته می شودوس

تلفن  بر اساس آمار جدیدي که توسط سازمان مخابرات سازمان ملل منتشر شده است، امروزه در جهان به اندازه جمعیت دنیا ، 

.همراه وجود دارد

با اعالم این که تلفن هاي همراه می توانند موجب بروز سرطان شوند، 2011سال  شاخه سرطان سازمان بهداشت جهانی در

.خواستار انجام تحقیقات بیشتري در این زمینه شد



در حال حاضر برخی از کشورها از جمله فرانسه تبلیغ تلفن همراه را براي کودکان به دلیل خطرات احتمالی آن ممنوع اعالم کرده 

.اند

اند که مضراتی براي سالمتی انسان دارند ولی هیچ کدام به  هاي بسیاري نشان داده مگاهرتزاست که بررسی 900ي امواج موبایل باال

.اثبات نرسیده است و همچنان در خصوص مضرات آن تحقیقات گسترده اي در حال انجام است

تلفن هاي همراه را تا حد امکان محدود کنند و از بر این اساس محققان به زنان باردار هشدار داده اند که در این دوره استفاده از 

.نگه داشتن آن در نزدیک جنین خودداري کنند

اي اختالل رشدي است؛ گونه ADHDاختالل کاستی توجه و بیش فعالی، یا

در  از طریق قرار گرفتن ADHDها شبیه به ایم که مشکالت رفتاري در موش ما در این پژوهش نشان داده: گفت»تیلور«دکتر 

.شود معرض پرتوهاي تلفن همراه در درون رحم ایجاد می

هاي تلفن همراه  فزایش اختالالت رفتاري در فرزندان انسان نیز ممکن است تا حدي نتیجه قرار گرفتن جنین در معرض پرتوافشانی

.باشد

منتشر شده است» هاي علمی گزارش«این پژوهش که نتایج آن در مجله 


