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Extended Abstract

1. Introduction

obile phones have become a staple of 
most people’s lives which allow them 
to communicate with family, friends and 
coworkers wherever there is a mobile 

signal. They also enable them to connect with other people 
around the world. Widespread use of mobile phones has 
increased speculation about the potential dangers of high-
frequency electromagnetic fields (EMF) to health and its 
destructive physiological effects. Due to the proximity of 
mobile phones to the head during use, the hearing system 

and brain are more exposed to high Specific Absorption 
Rate (SAR) than other parts of the body. The biological ef-
fects of EMF depend on the frequency, intensity, and du-
ration of radiation as well as the condition of the nervous 
system and the immune system. In recent years, several 
studies have examined the effects of EMF from mobile 
phones on hearing function. This study aims to review the 
results of these studies. 

2. Methods

In this review study, a search was conducted on related 
studies published from 2000 to present in online databases 
including Google Scholar, PubMed, and Web of Science by 
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using following keywords: Electromagnetic field, mobile 
phones, radio waves, hearing damage, and hearing devices.

3. Results

Out of 191 articles, 48 articles related to the study sub-
ject were selected and arranged based on the case (human 
or animal) and duration of exposure (short-term and long-
term). Limited studies have evaluated the effects of EMF 
on mice and rabbits in vitro, and had conflicting results. 
Most studies that have investigated the short-term effects 
of EMF on health and hearing had not reported significant 
effects. However, the possibility of long-term damage and 
the cumulative effects of EMF should not be overlooked. 
On the other hand, minor effects may not be recordable and 
measurable with the current tools. Maby et al. reported that 
exposure to EMF changes the cortical activity of humans, 
but its effects on brain function have not yet been proven.

In some studies, the effects of long-term exposure to EMF 
using various tests and instruments were investigated and 
contradictory results were reported. In 2016, Bhagat et al. 
conducted a study to investigate the effects of long-term 
exposure (more than 4 years) to EMF from mobile phones 
on auditory function. Their statistical results did not show 
a significant difference between the two study groups. In 
2015, Prajapati et al. studied the effect of chronic mobile 
phone use on the hearing of 60 young people aged 15-40 
years using pure tone audiometry. The results showed an 
increase in the average hearing loss (especially at high fre-
quencies) with increasing duration of mobile phone use. 
In 2015, Gupta et al. examined the effects of EMF from 
mobile phones on brainstem auditory evoked potentials of 
100 normal individuals. The results did not show a statis-
tically significant difference between the absolute latency, 
delay between waves and amplitude of auditory brainstem 
response waves. In 2016, Stalin et al. in a cross-sectional 
study examined the effect of mobile phone use on the health 
of 2121 adults using a questionnaire. The results showed 
a significant relationship. In 2010, Panda et al. conducted 
a cohort study to examine the auditory function of people 
who were chronically exposed to EMF from mobile phones. 
In their study, audiological tests were performed on 125 in-
dividuals with a long history of mobile phone use and 58 
controls. Statistical studies showed a significant difference 
between the two groups. Studies have shown significant ef-
fects of EMF in long time so far; however, no considerable 
effects have been found in the studies.

Studies have not specified a specific criterion for short-
term and long-term exposure to EMF, which can justify 
the contradictory results in different studies. Moreover, the 
tests used in different studies had examined different parts 

of the hearing system, hence, it is not possible to compare 
the results of studies that have used different instruments. It 
seems necessary to conduct more studies in this field.

4. Discussion and Conclusion

Evidence confirms the harmful long-term effects of EMF 
from mobile phones on the hearing system. Designing and 
conducting further studies to determine the extent and type 
of hearing and cognitive impairments, examining damages 
caused by long-term use of mobile phones in order to de-
termine the safe duration of mobile phone usage, teaching 
important tips in using a mobile phone to protect the hear-
ing system, and obliging manufacturers to pay attention to 
hearing health seems necessary.
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مقاله مروری

تأثیر امواج الکترومغناطیس گوشی همراه بر دستگاه شنوایی؛ مطالعه مروری نقلی

اهداف در سال های اخیر استفاده از گوشی همراه افزایش یافته و بیش از 1/6 میلیارد مصرف کننده در سراسر جهان دارد. استفاده 
گسترده از گوشی همراه گمانه زنی در مورد خطرات احتمالی میدان های الکترومغناطیسی فرکانس باال را بر سالمت افزایش داده است. 
گوشی های همراه تشعشعات میکروویو در محدوده فرکانس های هشتصد تا دو هزار مگاهرتز را دریافت و ارسال می کند و با توجه به 
نزدیکی گوشی های همراه به سر در مدت استفاده، دستگاه شنوایی و مغز بیش از بقیه بخش های بدن در معرض تشعشعات قرار دارند. 

مطالعه حاضر با هدف بررسی مطالعات انجام شده در این زمینه انجام شده است.
مواد و روش ها با استفاده از پایگاه های اطالعاتی وب آو ساینس، پابمد و گوگل اسکالر مطالعات مرتبط با موضوع جمع آوری و بررسی شد. 
یافته ها از میان 191 مقاله به دست آمده 48 مقاله مرتبط با موضوع مورد بررسی انتخاب و بر اساس مورد مطالعه ) انسانی یا حیوانی( و 

مدت مواجهه ) کوتاه مدت و بلندمدت( مرتب شدند. 
نتیجه گیری مطالعاتی که اثرات کوتاه مدت امواج الکترومغناطیس بر سالمت و دستگاه شنوایی را مورد پژوهش قرار داده اند، تأثیرات 
قابل  توجهی را گزارش نکرده اند. با وجود این، در بیشتر مطالعاتی که اثرات طوالنی مدت را بررسی کرده اند، تأثیرات چشمگیری مشاهده 
شده است. اجرای مطالعات بیشتر به جهت تعیین اینکه بعد از چه مدت زمانی از استفاده گوشی همراه تغییرات قابل اندازه گیری می شود، 

ضروری به نظر می رسد تا بتوان اقدامات الزم برای حفاظت از سالمت دستگاه شنوایی را انجام داد. 

کلیدواژه ها: 
میدان الکترومغناطیس، 

گوشی های همراه، 
امواج رادیویی، دستگاه 
شنوایی، آسیب شنوایی

تاریخ دریافت: 24 مهر 1398
تاریخ پذیرش: 06 بهمن 1399
تاریخ انتشار: 01 خرداد 1400  
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مقدمه

در سال های اخیر استفاده از گوشی همراه افزایش یافته است 
و بیش از 1/6 میلیارد مصرف کننده در سراسر جهان دارد ]1[. 
گوشی های همراه جزء اصلی زندگی بیشتر افراد شده و امکان 
کاری  ارتباطات  و  دوستان  خانواده،  اعضای  با  ارتباط  برقراری 
در هر مکانی که سیگنال در دسترس باشد را فراهم می کند. 
انسان های دیگر در سراسر جهان  با  ارتباط آن ها را  همچنین، 

میسر می کند.

عالوه بر این، نسل جدید گوشی های همراه امکان دسترسی به دیتا، 
گوش دادن به موزیک، بازی، ارسال و دریافت پیام کوتاه1، خدمات 

 1. Short Message Service

پیام های چندگانه2، صدا3، ویدئو و دسترسی به اینترنت از طریق 
به کاربر می دهد ]2[.استفاده  را  برنامه کاربردی بی سیم4  پروتکل 
گسترده از گوشی های همراه گمانه زنی در مورد خطرات احتمالی 
تشعشعات میدان های الکترومغناطیسی فرکانس باال بر سالمت ]3[ 

و تأثیرات فیزیولوژیک مخرب آن را افزایش داده است ]4[.

تشعشعات الکترومغناطیسی5 می تواند یون ساز یا غیریون ساز 
باشد. تشعشعات غیریون ساز به  دلیل انرژی کم قادر به یونیزه 
الکتریکی،  سلولی  آسیب  می تواند  این،  وجود  با  نیست.  شدن 
شیمیایی و ترمودینامیک ایجاد کند ]5[ که نمونه این تشعشعات 
تشعشعات  و  رادیویی  امواج  لیزر،  بنفش،  ماورای  قرمز،  مادون 

2. Multimedia Messaging Services
3. Voice
4. Wireless Application Protocol
5. Electromagnetic Radiation
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میکروویو هستند ]6[.

امواج رادیویی تشعشعات الکترومغناطیسی6 فرکانس های بین 
3 کیلوهرتز تا 300 گیگا هرتز را شامل می شود ]7[؛ بنابراین 
بخشی از آن ها می تواند دستگاه شنوایی را تحریک کند ]6[. این 
تشعشعات به  وسیله منابع طبیعی یا ساختگی تولید شده و ممکن 

است در بافت هایی که در معرض آن ها قرار دارد، نفوذ کند ]8[.

درحقیقت، امواج رادیویی تشعشعات الکترومغناطیسی به طور 
معمول برای ارتباط از راه دور )رادیو، تلویزیون، وای فای، گوشی های 
بی سیم و سلوالر و رادار( مورد استفاده قرار می گیرد ]6[. میزان 
جذب انرژی به قدرت امواج رادیویی تشعشعات الکترومغناطیسی 
و مشخصات بافت بستگی دارد. انرژی جذب شده به گرما تبدیل 
می شود ]8[؛ بنابراین امواج رادیویی تشعشعات الکترومغناطیسی 

تأثیرات حرارتی و غیرحرارتی روی بدن انسان ها دارد ]9[.

تشعشعات  رادیویی  امواج  حرارتی  اثر  اندازه گیری  برای 
الکترومغناطیسی بر بدن انسان از پارامتر میزان جذب خاص7 
استفاده می شود که میزان توان بر واحد جرم است و با واحد وات 
بر کیلوگرم بیان می شود. درواقع میزان جذب خاص، میزان انرژی 
جذب شده به  وسیله بافت را کم می کند که به  طور مستقیم با 

افزایش موضعی دما متناسب است ]5[.

دلیل  به   غیریونیزه  تشعشعات  حفاظت  بین المللی  مؤسسه 
میزان جذب خاص  بدن،  یا  به سر  نزدیکی گوشی های همراه 
موضعی آن ها را کمتر از میانگین وات بر کیلوگرم در 10 گرم 

بافت تعیین کرده است ]6[. 

محدوده  در  عمدتاً  میکروویو  تشعشعات  همراه  گوشی های 
ارسال  و  دریافت  را  مگاهرتز  هزار  دو  تا  فرکانس های هشتصد 
می کند ]10[. این فرکانس های غیریونیزه چرخش آب و برخی 
مولکول های ارگانیک را برمی انگیزد ]11[، ولی باعث آسیب به 

DNA نمی شود ]9[.

تشعشعات  رادیویی  امواج  گزارش شده  حرارتی  تأثیرات 
احساس  سردرد،  شامل  همراه  گوشی های  الکترومغناطیسی 

6. Radio Frequency Electromagnetic Radiation
7. Specific Absorption Rate

سوزش و گرما در اطراف گوش، احساس سوزش روی پوست 
تأثیرات  و  است  مغزی  خونی  دیواره  در  تغییرات  و  صورت 
فشار  افزایش  خواب،  الگوهای  تغییر  شامل  نیز  غیرحرارتی 
تأثیرات ساختاری و  تغییرات در عملکردهای شناختی،  خون، 
عملکردی بر سیتوپالسم و ایجاد تغییرات در الکتروفیزیولوژی 
سلول های زنده است. اثرات سرطان زای امواج رادیویی تشعشعات 

الکترومغناطیسی نیز بحث انگیز است ]3[. 

با توجه به نزدیکی گوشی های همراه به سر در طول مدت 
استفاده، دستگاه شنوایی و مغز بیش از بقیه بخش های بدن در 
بیولوژیکی  تأثیرات  دارند.  قرار  باال  میزان جذب خاص  معرض 
الکترومغناطیسی به فرکانس، شدت  امواج رادیویی تشعشعات 
تشعشعات، طول مدت، وضعیت دستگاه عصبی و سیستم ایمنی 

فرد بستگی دارد ]12-16[. 

تأثیرات  بررسی  به  متعددی  مطالعات  اخیر  سال های  در 
قرارگیری در معرض گوشی های همراه بر عملکرد دستگاه شنوایی 
پرداخته اند، مقاله حاضر با هدف بررسی نتایج مطالعات در این 

زمینه، انجام شده است.

مواد و روش ها

دستگاه  بر  الکترومغناطیس  امواج  تأثیرات  مطالعه،  این  در 
شنوایی با استفاده از کلیدواژه های «میدان الکترومغناطیسی«، 
و  شنوایی«  رادیویی« ، «آسیب  همراه« ، «امواج  «گوشی های 
«دستگاه شنوایی» به  صورت الکترونیکی در پایگاه های اطالعاتی 
گوگل اسکالر8، وب آو ساینس9 و پابمد10 مطالعه شد. مطالعات 

انجام شده از سال 2000 تاکنون جمع آوری و بررسی شد.

یافته ها

از 191 مقاله به دست آمده، 48 مقاله مرتبط با موضوع مورد بررسی 
انتخاب و بر اساس مورد مطالعه )انسانی یا حیوانی( و مدت مواجهه 
)کوتاه مدت و بلندمدت( در جداول شماره 1، 2 و 3 دسته بندی شد.

8. Google Scholar
9. Web of Science
 10. PubMed

جدول 1. مطالعات حیوانی

محققین حجم نمونه ابزار مورد استفاده یافته ها

  Çeliker M, et al (2017)
[17] چهارده عدد موش آزمون ABR، بررسی های 

هیستوپاتولوژیک و ایمونوهیستوکمیکال
بین دو گروه با / بدون مواجهه 30دقیقه ای در نتایج ABR تفاوت وجود 
نداشت، ولی در بررسی های دیگر دژنراسیون عصبی سیستم شنوایی 

و افزایش شاخص Apoptoticدر گروه دارای مواجهه مشاهده شد.
 KapranaAe, et al (2011)

 [18] سی عدد خرگوش سالم ABR ثبت نرمال  الکتروفیزیولوژیک  فعالیت  بر  موبایل  الکترومغناطیس  امواج 
سیستم شنوایی تأثیرگذار است.

 Galloni P, et al (2005) [19] 48 Sprague-Dawley rats آزمون DPOAE قبل، هنگام و بعد از 
قرارگیری در معرض امواج اختالف معناداری مشاهده نشد.

آزاده برنا و مهری ملکی. تأثیر امواج الکترومغناطیس گوشی همراه بر دستگاه شنوایی؛ مطالعه مروری نقلی
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جدول 2. قرارگیری کوتاه مدت

محققین تعداد نمونه ابزار مورد استفاده یافته ها

 Parazzini M, et al. [20]
(2010)

73 فرد که در معرض تشعشعات 
رادیویی به  مدت 20 دقیقه قرار 

گرفتند.

ادیومتری فرکانس باال، DPOAE، ساپرشن 
دگرسویی TEOAE، پتانسیل های برانگیخته 

شنوایی
الگوی ثابتی مشاهده نشد.

 Kwon MS, et al. [21]
(2010)

هفده فرد در محدوده سنی 
11-12 سال 

آزمون های وابسته به رویداد
P3a, MMN, N2, P1

تأثیرات  الکترومغناطیس  امواج  معرض  در  کوتاه مدت  قرارگیری 
معنادار آماری نشان نداد.

Kwon MS, et al. [22]
(2010) هفده فرد هنجار جوان ثبت ABRهنگام و بعد از قرارگیری در 

معرض امواج الکترومغناطیس
بررسی های آماری نشان داد قرارگیری کوتاه مدت در معرض امواج 
الکترومغناطیس گوشی همراه بر انتقال محرک حسی از حلزون تا 

ساقه مغز تأثیر ندارد.

Stefanics G, et al. [23]
 (2008) 29 فرد  ERP(N100, بررسی دامنه و زمان نهفتگی

N200, P200, P300)
الکترومغناطیس  امواج  معرض  در  دقیقه  کوتاه مدت 20  قرارگیری 

باعث ایجاد تغییرات قابل اندازه گیری نمی شود.

Bamiou DE, et al. [45]
(2008) سی فرد )VOG(1 وستیبولواکولوگرافی ،TEOAE

الکترومغناطیس  امواج  معرض  در  دقیقه  کوتاه مدت 30  قرارگیری 
تأثیر آنی بر عملکرد حلزون و دهلیز ندارد.

Stefanics G, et al. [46]
(2007)

سی فرد جوان هنجار در محدوده 
سنی 18-26 سال

ثبت ABR قبل و بعد از قرارگیری 
کوتاه مدت )10دقیقه ای( بررسی های آماری تأثیرات قابل اندازه گیری نشان نداد.

Cinel C, et al. [47]
(2007)

168 فرد بزرگسال در محدوده 
سنی 18-42 سال

تکالیف ترتیب شنیداری بعد از قرارگیری 
40 دقیقه در معرض امواج الکترومغناطیس 

گوشی همراه بررسی شد.
تأثیرات معناداری مشاهده نشد.

Sievert U, et al. [48]
(2007) سیزده فرد  ABR، DPOAE،ویدئونیستاگموگرافی بر دستگاه شنوایی و  تأثیری  الکترومغناطیس گوشی همراه  امواج 

دهلیزی ندارد.

Mortazavi, et al. [24]
(2007) 518 فرد بررسی پرسش نامه ای

ارتباط معناداری بین استفاده از گوشی همراه و عالئم یادشده توسط 
افراد شامل سردرد، خستگی، عدم تمرکز، سرگیجه / منگی، اختالل 
توجه، عصبانیت، لرزش، کمردرد، درد عضالنی و وزوز مشاهده نشد.

Paglialonga, et al. [49]
(2007) 27 فرد هنجار  ثبت TEOAE قبل و بعد از قرارگیری 

کوتاه مدت )10دقیقه ای( تأثیر معناداری مشاهده نشد.

Parazzini M, et al. [50]
(2005) پانزده فرد DPOAE

آنالیز آماری نشان داد قرارگیری به  مدت 10 دقیقه در معرض امواج 
 DPOAE الکترومغناطیس با توان باال تغییری در مکانیسم تولید

ایجاد نمی کند.

Janssen T, et al. [35]
2005) 28 فرد هنجار DPOAE تغییرات معنادار مشاهده نشد.

Sievert, et al. [51]
(2005) دوازده فرد هنجار  ABR در  گوش  عملکرد  بر  نامطلوبی  تأثیرات  همراه  گوشی  تشعشعات 

کوتاه مدت ندارد.

Uloziene I, et al. [52]
(2005)

سی فرد هنجار در محدوده سنی 
18 تا 30 سال  TEOAE ،ادیومتری ُتن خالص قرارگیری به  مدت 10 دقیقه در معرض امواج الکترومغناطیس گوشی 

همراه تأثیر آنی بر نتایج آزمون ها نداشت.

Maby E, et al. [25]
(2004) 28 فرد هنجار پاسخ های برانگیخته شنوایی کورتیکال امواج رادیویی گوشی فعالیت کرتیکال شنوایی انسان را تغییر می دهد.

Oysu , et al. [53]
(2005) هجده فرد هنجار  ثبت پاسخ ABR قبل و بعد از قرارگیری 

15دقیقه ای در معرض امواج الکترومغناطیس
الکترومغناطیس  امواج  )حاد(  معرض  در  کوتاه مدت  قرارگیری 

آشفتگی در زمان نهفتگی ABR ایجاد نمی کند.
 Monnery PM, et al.

[54]
(2004)

دوازده فرد هنجار OAE ،ادیومتری ُتن خالص امواج الکترومغناطیس گوشی همراه تأثیر قابل  توجهی بر عملکرد 
سلول های مویی خارجی هنگام استفاده از آن ندارد.

Arai N, et al. [55]
(2003) پانزده فرد هنجار ثبت و بررسی پاسخ های ABR ، MLR قبل 

و بعد استفاده از گوشی همراه 
استفاده از گوشی همراه به  مدت 30 دقیقه تأثیرات سوء کوتاه مدت 

بر سیستم شنوایی انسان ندارد.

Ozturan O, et al. [56]
(2002) سی فرد هنجار  ثبت OAE قبل و بعد از قرارگیری در 

معرض امواج 
قرارگیری 10 دقیقه در معرض امواج الکترومغناطیس گوشی همراه 

تأثیری بر شنوایی حداقل در سطح سلول های مویی خارجی ندارد.
Transient Evoked Otoacoustic Emissions

آزاده برنا و مهری ملکی. تأثیر امواج الکترومغناطیس گوشی همراه بر دستگاه شنوایی؛ مطالعه مروری نقلی
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جدول 3. قرارگیری طوالنی مدت

محققین تعداد نمونه ابزار مورد استفاده یافته ها

Bhagat, et al. [3]
(2016)

چهل فرد بزرگسال در محدوده 
سنی 20 تا 30 سال ABR ،ادیومتری رفتاری، تمپانومتری بررسی های آماری اختالف معناداری بین دو گروه نشان نداد.

 Stalin, et al. [28]
(2016) 2121 فرد بزرگسال مطالعه پرسش نامه ای

با  مرتبط  بین مشکالت  معناداری  ارتباط  پژوهش  از  نتایج حاصل 
سالمت برای نمونه سردرد، گوش درد، گردن درد، وزوز، درد انگشتان، 
انگشتان، مشکالت چشمی، بی نظمی  بی قراری، خستگی، سوزش 

خواب و افزایش فشار خون با استفاده از گوشی همراه نشان داد.

Youssef Y, et al. [57]
(2016) 239 فرد  مطالعه پرسش نامه ای

بررسی های آماری ارتباط معناداری بین جنسیت و افراد مورد مطالعه 
و استفاده از گوشی همراه نشان داد. همچنین بررسی ها نشان داد 

مشکالت گوش در افراد مؤنث بیشتر است.

Singh K [39]
2015)

پانزده فرد در محدوده سنی 20 
تا 40 سال  ثبت پتانسیل های برانگیخته شنوایی ساقه مغز امواج الکترومغناطیس گوشی همراه بر پتانسیل های شنوایی تأثیرگذار 

است.

Selvi EC, et al. [42]
(2014) 173 فرد ABR ثبت ابنورمالیتی در انتقال محرکات الکتریکی در سطوح مختلف مسیرهای 

شنوایی مشاهده شد.

Küçer , et al. [32]
(2014) 350 فرد باالی 9 سال مطالعه پرسش نامه ای

استفاده کنندگان گوشی همراه و رایانه اغلب از عالئمی همانند سردرد، 
درد مفاصل و استخوان، کم شنوایی، سرگیجه / منگی و اضطراب 

شکایت دارند.

Velayutham, et al. [36]
2014) صد فرد هنجار ادیومتری فرکانس باال استفاده مزمن و طوالنی از گوشی همراه کم شنوایی فرکانس باال در 

گوش غالب در مقایسه با گوش غیرغالب نشان داد.

Gupta N, et al. [27]
(2015)

صد فرد هنجار در محدوده 
سنی 18 تا 30 سال. )مطالعه 

گذشته نگر(
ABR ثبت  ABR و دامنه امواج IPL ،تفاوت معنادار آماری بین نتایج نهفتگی

دو گروه مشاهده شد.

Redmayne, et al. [33]
(2013)

373 فرد 
)مطالعه مقطعی(

بررسی پرسش نامه ای بین استفاده از گوشی و وزوز ارتباط وجود داشت.

Sunny, et al. [31]
(2012) 388 فرد  بررسی پرسش نامه ای

)مطالعه مقطعی توصیفی(
شیوع استفاده از گوشی همراه بین دانش آموزان و وزوز ذهنی 95/6 

و 20/6 درصد است.

Panda NK, et al. [15]
(2010)

162 فرد 
)مطالعه گذشته نگر(

 DPOAE، ،ادیومتری رفتاری، تمپانومتری
ABR، MLR

کم شنوایی فرکانس باال و غیاب DPOAE مشاهده شد. 

Hutter, et al. [30]
2010)

صد فرد دارای وزوز گوش 
)مطالعه مورد شاهدی(

تاریخچه گیری و اتوسکوپی، ادیومتری رفتاری، 
 MRI تمپانومتری، ارزیابی وزوز گوش و

طور  به   را  تخمینی  خطر  همراه  گوشی  از  طوالنی مدت  استفاده 
معناداری افزایش می دهد.

 Landgrebe M, et al.
[40]

(2009)
196 فرد مطالعه پرسش نامه ای معناداری  طور  به   الکترومغناطیس  امواج  به  حساس  افراد  در  وزوز 

بیشتر اتفاق می افتد.

Frei et al. [44]
(2012) باالی 286 فرد  مطالعه پرسش نامه ای

افراد حاضر در این مطالعه از سردرد، خستگی، عدم تمرکز، مشکل 
و  شنوایی  مشکالت  گوش،  اطراف  شدن  گرم  بی خوابی،  حافظه، 
درماتیت صورت شکایت داشتند که 44/4 درصد آن ها این مشکالت 

را به استفاده از گوشی همراه ربط می دادند.

 Kerekhanjanarong et
al. [38]
(2005)

98 فرد بزرگسال OAE، ABR ،ادیومتری رفتاری، تمپانومتری
بررسی های آماری نشان داد در صورت استفاده کمتر از 60 دقیقه در 
روز بین دو گوش تفاوتی وجود ندارد، ولی در صورت استفاده بیش 

از 60 دقیقه در روز آستانه های شنوایی در گوش غالب بدتر است.

Al-Dousary [34]
(2007)

یک فرد مذکر 42 ساله 
)مطالعه موردی( ارزیابی رفتاری و الکتروفیزیولوژیک  آستانه  تغییر  باعث  سایر عالئم  بر  از گوشی همراه عالوه  استفاده 

شنوایی در حد مالیم می شود.

Davidson et al. [4]
(2007)

160 فرد در محدوده سنی 18 
تا 30 سال پرسش نامه خودایفا سه قسمتی نتایج به دست آمده عدم وجود آثار مضر استفاده از گوشی همراه بر 

دستگاه های شنوایی دهلیزی را در محدوده مورد بررسی نشان داد.

Oktay et al. [37]
(2006) شصت فرد مذکر  ABR ،ادیومتری ُتن خالص امواج  معرض  در  طوالنی مدت  قرارگیری  داد  نشان  بررسی ها 

الکترومغناطیس باعث ایجاد کم شنوایی قابل  توجه می شود.

Janssen T, et al. [35]
(2005)

28 فرد هنجار در محدوده سنی 
16 تا 30 سال DPOAE در برخی افراد تغییرات کوچک مرتبط با قرارگیری در معرض امواج 

الکترومغناطیس در سطح DPOAE مشاهده شد.

آزاده برنا و مهری ملکی. تأثیر امواج الکترومغناطیس گوشی همراه بر دستگاه شنوایی؛ مطالعه مروری نقلی
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بحث

مطالعات حیوانی

سلیکر و همکاران ]17[ در سال 2017، تأثیرات قرارگیری 
30دقیقه ای در معرض امواج الکترومغناطیس را به کمک آزمون 
پاسخ های برانگیخته ساقه مغز و ارزیابی های هیستوپاتولوژیک 
/ بدون مواجهه  با  ایمونوهیستوکمیکال روی دو گروه موش  و 

)چهارده عدد( بررسی کردند.

بین دو گروه با / بدون مواجهه 30دقیقه ای در نتایج آزمون 
ABR تفاوت وجود نداشت، ولی در بررسی های دیگر دژنراسیون 
عصبی سیستم شنوایی و افزایش شاخص مرگ سلولی11 در گروه 

دارای مواجهه مشاهده شد. 

برانگیخته  پاسخ   ]18[ همکاران  و  کاپرانا  سال 2011،  در 
ساقه مغز را از سی عدد خرگوش سالم که به  مدت 60 دقیقه در 
معرض امواج قرار گرفته بودند، ثبت و مورد بررسی قرار دادند.

الکترومغناطیس گوشی  امواج  تأثیرات  نتایج  تجزیه  و  تحلیل 
همراه بر فعالیت الکتروفیزیولوژیک هنجار سیستم شنوایی را 
به  صورت افزایش نهفتگی بین امواج I و V و همچنین امواج 

III و V نشان داد.

گالونی و همکاران ]19[ در سال 2005، آزمون گسیل های 
صوتی اعوجاجی گوش12 را از 48 عدد موش قبل، هنگام و بعد 
از قرارگیری در معرض امواج الکترومغناطیس مورد مطالعه قرار 

دادند. بررسی های آماری اختالف معناداری نشان نداد.

مطالعات انسانی

امواج  معرض  در  کوتاه مدت  قرارگیری  تأثیرات  بررسی 
الکترومغناطیس 

مطالعات زیادی تأثیرات قرارگیری کوتاه مدت در معرض امواج 
الکترومغناطیس را به کمک ابزارهای مختلف مورد بررسی قرار 

داده اند که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود.

در سال 2010، پارازینی و همکاران ]20[ تأثیرات تشعشعات 
رادیویی روی 73 فرد که  مدت 20 دقیقه در معرض تشعشعات 
باال،  فرکانس  ادیومتری  آزمون های  کمک  به  را  داشتند  قرار 
DPOAE، ساپرشن دگرسویی TEOAE، پتانسیل های برانگیخته 

شنوایی بررسی کردند. 

تجزیه  و  تحلیل نتایج الگوی ثابتی بین دو گروه نشان نداد. کان 
و همکاران ]21[ در سال 2010 تأثیرات قرارگیری کوتاه مدت در 
معرض امواج الکترومغناطیس را روی هفده فرد در محدوده سنی 

11. Apoptotic Index
12. Distortion Products Optoacoustic Emissions (DPOAE)

به  از آزمون های وابسته  با استفاده  11-12 سال مورد مطالعه 
رویداد P3a,MMN,N2,P1 مورد مطالعه قرار دادند. بررسی های 

آماری اختالف معنادار نشان نداد. 

کان و همکاران ]22[ در سال 2010، پاسخ برانگیخته ساقه 
مغز را هنگام و بعد از قرارگیری در معرض امواج الکترومغناطیس 
از هفده فرد هنجار جوان ثبت کردند. بررسی های آماری نشان داد 
که قرارگیری کوتاه مدت در معرض امواج الکترومغناطیس گوشی 
همراه بر انتقال محرک حسی از حلزون تا ساقه مغز تأثیر ندارد. 

استفانیز و همکاران ]23[ در سال 2008، تأثیرات قرارگیری 
کوتاه مدت 20 دقیقه در معرض امواج الکترومغناطیس را به کمک 
روی   N100,N200,P200,P300 رویداد  به  وابسته  پاسخ های 
29 فرد مورد پژوهش قرار دادند. بررسی آماری نتایج تغییرات 

قابل اندازه گیری نشان نداد. 

در سال 2007، مرتضوی و همکاران ]24[ ارتباط بین استفاده 
سردرد،  شامل  افراد  توسط  یادشده  عالئم  و  همراه  گوشی  از 
خستگی، عدم تمرکز، سرگیجه / منگی، اختالل توجه، عصبانیت، 
لرزش، کمردرد، درد عضالنی و وزوز را به کمک پرسش نامه روی 
518 فرد بررسی قرار کردند. بررسی های آماری ارتباط معناداری 

نشان نداد.

بیشتر مطالعاتی که اثرات کوتاه مدت امواج الکترومغناطیس بر 
سالمت و دستگاه شنوایی را مورد پژوهش قرار داده اند، تأثیرات 
قابل  توجهی را گزارش نکرده اند. با وجود این، نباید احتمال آسیب 
در طوالنی مدت و اثرات تجمعی تشعشعات را از نظر دور داشت. از 
طرف دیگر، ممکن است تأثیرات جزئی با ابزارهای مورد استفاده 

کنونی قابل  ثبت و اندازه گیری نباشد.

مابی و همکاران ]25[ تأثیرات امواج رادیویی گوشی همراه 
انسان را در مطالعه خود گزارش  در فعالیت کرتیکال شنوایی 
کرده اند. در این مطالعه تأثیرات امواج رادیویی گوشی همراه بر 
افراد هنجار و افراد مبتال به بیماری صرع به کمک پاسخ های 

برانگیخته شنوایی مورد مطالعه قرار گرفت. 

تجزیه  و  تحلیل نتایج افزایش دامنه N100 در هر دو گروه را 
نشان داد و عنوان شد که امواج رادیویی گوشی فعالیت قشری 
شنوایی را در انسان تغییر می دهد، ولی تأثیرات آن بر عملکرد 

مغز هنوز ثابت نشده است.

امواج  معرض  در  طوالنی مدت  قرارگیری  تأثیرات  بررسی 
الکترومغناطیس 

معرض  در  طوالنی مدت  قرارگیری  تأثیرات  زیادی  مطالعات 
امواج الکترومغناطیس را به کمک آزمون ها و ابزار های مختلف 
مورد بررسی قرار داده اند و نتایج متناقضی نیز گزارش شده که در 

ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود.

آزاده برنا و مهری ملکی. تأثیر امواج الکترومغناطیس گوشی همراه بر دستگاه شنوایی؛ مطالعه مروری نقلی
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باگات و همکاران ]3[ در سال 2016، پژوهشی با هدف بررسی 
تأثیرات قرارگیری طوالنی مدت )بیش از چهار سال( در معرض امواج 
الکترومغناطیسی گوشی همراه بر عملکرد شنوایی طراحی و اجرا 
کردند. در این مطالعه، آزمون های ادیومتری تُن خالص، ایمیتانس 
اکوستیک و پاسخ برانگیخته ساقه مغز برای چهل فرد بزرگسال در 
محدوده سنی 20 تا 30 سال انجام شد و بررسی های آماری اختالف 

معناداری بین دو گروه نشان نداد.

استفاده  تأثیر   ،2015 سال  در   ]26[ همکاران  و  پراجاپاتی 
مزمن گوشی همراه بر دستگاه شنوایی 60 فرد جوان در محدوده 
سنی 15 تا 40 سال را با کمک آزمون ادیومتری تُن خالص مورد 
پژوهش قرار دادند. نتایج به دست آمده افزایش میانگین کم شنوایی 
از گوشی  استفاده  افزایش  زمان  با  باال(  فرکانس های  در  )به ویژه 

همراه را نشان داد.

امواج  تأثیرات   ،2015 سال  در   ]27[ همکاران  و  گوپتا 
الکترومغناطیس بر گوشی همراه با ثبت پاسخ برانگیخته ساقه مغز 
از صد فرد هنجار در محدوده سنی 18 تا 30 سال مورد مطالعه 
قرار داد. نتایج به دست آمده تفاوت معنادار آماری بین نتایج زمان 
نهفتگی مطلق، تأخیر بین امواج و دامنه امواج پاسخ برانگیخته 
ساقه مغزبین دو گروه مورد مطالعه را به  صورت گروه یک، استفاده 
بیش از یک سال و گروه دو، افرادی که از گوشی همراه استفاده 

نمی کنند، نشان نداد. 

در سال 2016، استالین و همکاران ]28[ در یک مطالعه مقطعی 
میزان استفاده از گوشی همراه و تأثیرات آن بر سالمت 2121 فرد 
نتایج  دادند.  قرار  پژوهش  مورد  پرسش نامه  از  استفاده  با  بزرگسال 
حاصل از پژوهش ارتباط معناداری بین مشکالت مرتبط با سالمت 
برای نمونه سردرد، گوش درد، گردن درد، وزوز، درد انگشتان، بی قراری، 
و  خواب  بی نظمی  چشمی،  مشکالت  انگشتان،  سوزش  خستگی، 

افزایش فشار خون با استفاده از گوشی همراه نشان داد ]28[.

در سال 2010، پاندا و همکاران ]29[ مطالعه کوهورت را با هدف 
بررسی عملکرد شنوایی افرادی که به  صورت مزمن در معرض امواج 
الکترومغناطیس قرار داشتند، طراحی و اجرا کردند. در این مطالعه 
آزمون های ادیولوژیک شامل ادیومتری تُن خالص13، تمپانومتری14، 
گسیل های صوتی اعوجاجی گوش15، پاسخ برانگیخته ساقه مغز16 و 
پاسخ های میانرس شنوایی17 برای 125 فرد با سابقه طوالنی استفاده 
از گوشی همراه و 58 فرد گروه کنترل اجرا شد. بررسی های آماری 

اختالف معناداری بین گروه آزمایش و گروه کنترل نشان داد.

مطالعات اندکی تأثیرات امواج الکترومغناطیس بر دستگاه شنوایی 
انسان را در طوالنی مدت مورد بررسی قرار داده اند و در مطالعات 
انجام شده تاکنون نیز ]44-27 ،15[ تأثیرات چشمگیری مشاهده 

13. Pure Tone Audiometry
14. Tympanometry
15. Distortion Product Otoacoustic Emissions
16. Auditory Brainstem Responses
17. Middle Latency Responses

قابل  تأثیرات   ]3،  4 ،  45[ مطالعات  در  این،  وجود  با  است.  شده 
 مالحظه به دست نیامده است. 

در مطالعات انجام شده، معیار مشخصی برای قرارگیری کوتاه مدت 
و طوالنی مدت در معرض امواج الکترومغناطیس در نظر گرفته نشده 
و این عامل می تواند نتایج متناقض در مطالعات مختلف را توجیه 
کند. عالوه بر این، آزمون های مورد استفاده در مطالعات مختلف، 
بخش های متفاوتی از دستگاه شنوایی را بررسی می کند؛ بنابراین 
نمی توان نتایج مطالعات با ابزارهای مختلف را با یکدیگر مقایسه کرد. 
به نظر می رسد اجرای مطالعات بیشتر با معیارهای مشخص و یکسان 

ضروری است.

نتیجه گیری

زمینه  در  انجام شده  پژوهش های  بررسی  به  حاضر  مطالعه 
تأثیرات امواج رادیویی الکترومغناطیس گوشی همراه بر سالمت 
بدن و دستگاه شنوایی پرداخت. شواهد به دست آمده تأییدکننده 
بر دستگاه شنوایی در  الکترومغناطیس  تأثیرات مضر تشعشعات 

طوالنی مدت است.

طراحی و اجرای مطالعات بیشتر به جهت تعیین میزان و نوع 
آسیب شنوایی و آسیب های شناختی مرتبط با سیستم شنوایی، 
بررسی آسیب های ناشی از استفاده طوالنی مدت به منظور تعیین 
در  مهم  نکات  آموزش  همراه،  گوشی های  از  استفاده  ایمن   زمان 
الزام  و  شنوایی  سیستم  حفاظت  جهت  همراه  گوشی  از  استفاده 

سازندگان به توجه سالمت شنوایی ضروری به نظر می رسد.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

حقوق  رعایت  و  امانت داری  حفظ  با  حاضر  مروری  مطالعه 
نویسندگان انجام شده است. 

حامي مالي

این تحقیق هیچ گونه کمک مالی از سازمان های تأمین مالی در 
بخش های عمومی، تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکرد.

مشارکت نویسندگان

 هر دو نویسنده در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش های پژوهش 
حاضر مشارکت داشته اند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.
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