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Abstract
Background and purpose: Gold is one of the biochemical compounds in the human body,
the effects of which on the activities of some organs has been studied by some researchers. Islam
prohibits the use of gold for men, so, this review study investigated the effect of gold on male
reproductive system.
Materials and methods: Valid electronic databases were searched using the keywords
associated with fertility and gold in English- and Persian and the search was limited to articles published
during 2001-2015. The relevant retrieved articles were included in the study. In addition, reference
textbooks were hand-searched and some reliable scientific databases were used.
Results: Out of the 77 retrieved articles, 14 studies that examined the effect of gold on the male
reproductive system were included. Most of the findings suggested that the amount of gold in the seminal
fluid and sperm might affect the male reproductive system.
Conclusion: This study showed that the amount of gold in male genitals affects fertility.
Considering the paucity of scientific studies on this issue, positive or negative effects of gold on
male fertility cannot be concluded, hence further studies are required to derive an accurate conclusion.

Keywords: fertility, gold, semen, sperm

J Mazandaran Univ Med Sci 2017; 27(147): 433-445 (Persian).

433

مروری
مجــلــــه دانـشـــگاه عـــلــــوم پــزشـــكــــي مــازنــــدران
دوره بیست و هفتم شماره  147فروردین سال )433-445( 1396

اثر طال بر فيزيولوژی باروری مردان :مروری بر مطالعات
محبوبه حاجی فقها

معرفت غفاری نوين

2

1

شیوا علیزاده

چكیده
سابقه و هدف :طال یکی از ترکیبات بیوشیمیایی موجود در بدن انسان میباشد و تأثیر آن بر فعالیت بعضی از اندامها
مورد مطالعه قرار گرفته است .با توجه به اینکه دین اسالم ،استفاده از طال را برای مردان ممنوع کرده ،در این پژوهش ،اثر
طال بر سیستم باروری مردان مرور شده است.
کلیدواژههای مرتبط با باروری مردان و طال ،جستجو در منابع انگلیسی و فارسی

مواد و روشها :در ابتدا با استفاده از
در پایگاههای اطالعاتی معتبر علمی صورت گرفت که به نتایج منتشرشده از سال  2001تا  2015محدود شد .سپس ،از بین
مطالب جستجوشده ،مقاالتی که با هدف مطالعه حاضر مطابقت موضوعی داشتند ،مورد بررسی قرار گرفتند .درنهایت،
جستجوی دستی کتابهای مرجع انجام شد .همچنین ،از برخی سایتهای معتبر استفاده گردید.
يافتهها :از  77مقاله بهدست آمده 14 ،مطالعه که تأثیر طال بر دستگاه تناسلی مردان را مورد بررسی قرار داده بودند،
مورد استفاده قرار گرفت .اکثر یافتهها حاکی از آن بود که مقدار طالی موجود در مایع سمینال و اسپرم میتواند بر سیستم
باروری مردان تأثیر بگذارد.
استنتاج :این مطالعه نشان داد که مقدار طالی موجود در اندام تناسلی مرد بر باروری وی تأثیر دارد .با توجه به
اندکبودن مطالعات علمی ،نمیتوان تأثیر مثبت یا منفی طال بر باروری مردان را بهوضوح نتیجهگیری کرد و قضاوت قطعی
در این مورد نیازمند تحقیقات گستردهتر است.
واژههای کلیدی :اسپرم ،باروری ،طال ،مایع منی

مقدمه
ناباروری مهم ترین مشکل بهداشت باروری در

ناباروری در مردان ،با وجود دانش روزافزون

کشورهای در حال توسعه است ( .)2،1میزان

محققین و دسترسی به ابزارهای تشخیصی جدید،

ناباروری در جهان از سال  1955تاکنون  50درصد

ناشناخته می باشد .امروزه نقش عوامل محیطی و

افزایش یافته و همچنان در حال فزونی است.

ژنتیکی در ناباروری مردان تا حدودی شناخته شده

هم اکنون  10-15درصد از زوج ها در دنیا از ناباروری

است (.)5،4

رنج می برند ( .)3،2ناباروری می تواند ناشی از

در بین عوامل محیطی مختلف ،طیف وسیعی از

فاکتورهای مردانه ،زنانه ،مرکب از هردو و یا ناشی

ترکیبات شیمیایی ،از جمله فلزات سنگین وجود دارد

از عوامل ناشناخته باشد .بیش از  30درصد از عوامل

که با عملکرد طبیعی بدن تداخل ایجاد میکنند (.)6

مولف مسئول :محبوبه حاجیفقها– تهران :خیابان ولی عصر ،تقاطع نیایش ،مقابل بیمارستان قلب شهیدرجایی ،دانشکده پرستاری و مامایی

Email: foghaha@sbmu.ac.ir

 .1دانشجوی دکترای بهداشت باروری ،کمیته تحقیقاتی دانشجویی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2استاد ،گروه علوم زیستی و آناتومی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
تاریخ تصویب1395/9/6 :
تاریخ ارجاع جهت اصالحات1395/8/8 :
 تاریخ دریافت1395/6/15 :
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محبوبه حاجیفقها و همکاران

( .)7مطالعات نشان داده که در بدن انسان فلزاتی مانند

گاه مصرف درملانی پیلدا ملیکنلد ،منجلر بله عوارضلی

کلسیم ( ،)Caمنیزیم ( ،)Mgروی ( )Znو مس ()Cu

در بللدن انسللان مللیشللود ( .)22در دهلله  1930اثللرات

وجود دارد ( .)8،6برخی تحقیقات وجود طال ( )Auرا

ضللدالتهابی ترکیبللات حللاوی طللال توجلله دانشللمندان را

نیز اثبات کردهاند ( .)10،9طال فلزی سنگین میباشد

بلله خللود جلللب نمللود .تحقیقللات نشللان داد کلله ایللن

که عالوه بر استفاده زینتی ،در علم پزشکی و

ترکیبات ملی تواننلد التهلاب مفصلل و پلرده سلینویال را

داروسازی دارای کاربردهای متعددی است .این فلز در

سللرکوب کننللد .ترکیبللات طللال بللا مکانیسللم تللأثیر بللر

خون و منی انسان وجود دارد (.)11،9

عملکللرد سیسللتم ایمن لی در درمللان آرتری لت روماتوئی لد

منی شامل اسپرم و مایع (پالسما) سمینال است.

استفاده ملیشلود .در پلی اسلتفاده هلای درملانی از طلال،

ترکیبات بیوشیمیایی مایع سمینال از بیضه ،اپیدیدیم و

عللللوار

جللللانبی آن توسللللط پژوهشللللگران مللللورد

غدد ضمیمه جنسی در دستگاه تناسلی مرد ترشح

بررسی قرار گرفت (.)23،11

می شود ( .)13،12برای پی بردن به این ترکیبات در

براساس مطالعاتی که روی تأثیر طال بر بدن انسان

مایع منی ،باید آن را تجزیه کرد که این آزمایش

صورت گرفت ،بیان شد که تماس مردان با طال،

شامل بررسی اسپرم و مایع منی است ( .)14،13تجزیه

تعداد سلول های سفید خون آن ها را به شدت افزایش

مایع منی نخستین آزمون تشخیصی برای ارزیابی

می دهد .در این شرایط تعداد سلولهای قرمز خون به

ناباروری در مردان به شمار می رود ( .)16،15مایع یا

میزان قابل توجهی کاهش می یابد؛ بنابراین ،تعادل بین

پالسمای منی ،محیط امنی را برای اسپرم فراهم

این سلول ها به هم می خورد و احتمال کمخونی و

می کند .اسپرم ها در محیط مایعی غرق هستند که از

سرطان خون افزایش می یابد (.)20

نظر ترکیب شیمیایی ،در حال تغییر تدریجی و مداوم

جللذب طللال بللهوس لیله پوسللت زنللان کمتللر اتفللاق

است ( ،)1پالسمای سمینال انسان به عنوان یک محیط

میافتلد؛ زیلرا یلک الیله چربلی بلین پوسلت و گوشلت

مغذی و محافظ برای اسپرم عمل می کند (.)12

زنللان وجللود دارد کلله در مللردان وجللود نللدارد .ایللن

در سال  1981طالی موجود در اسپرم انسان

الی له چرب لی تللا حللدودی از نفللو اشللعههللای زی لانبللار

کشف شد .وجود طال در سر اپیدیدیم و بیضه نیز

طللال بلله بللدن زنللان جلللوگیری ملیکنللد ( .)20همچنللین

تأیید شده است ( .)10،9برخی مطالعات وجود طال

مشللخ

شللده اسللت کلله بللارداری در زنللان سللبب

در مایع منی انسان را تأیید کرده اند ( .)18،17محققان

افللزایش بلیش از پلیش مقللدار طللالی موجللود در خللون

توانسته اند با استفاده از اشعه ایکس ثابت کنند که طال

ملللی شلللود ( .)11ملللردان شلللاغل در صلللنایع کللله در

در قسمت های مختلف سیستم تناسلی مرد (بیضه،

معللر

غلظللت بللاالی فلللزات قللرار م لیگیرنللد ،سللطح

اپیدیدیم ،مجرای دفران ،کیسه منی ،غده پروستات و

فلزات در بدن آنها باال میرود (.)7

غدد بولبویورترال) وجود دارد (.)17

در سال های اخیر ،بررسی اثر طال بر سیستم

طللال ممکللن اسللت بلله وسللیله آب آشللامیدنی و

باروری مردان مورد توجه بعضی محققان قرار گرفته

مللواد غللذایی وارد بللدن انسللان شللود .همچنللین طللال

است .پژوهش های متعددی حاکی از احتمال سمیت

حللاوی اشللعهای اسللت کلله از طریل پوسللت ،وارد بللدن

( )toxicityاسپرم در استفاده های صنعتی از طال

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دوره بیست و هفتم ،شماره  ،147فروردین 435 1396

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 8:11 +0430 on Sunday June 24th 2018

این فلزات بهطور گستردهای در محیط پراکنده شدهاند

ملیشللود ( .)19-21اثللرات سللمی ایللن فلللز گرانبهللا کلله

اثر طال بر باروری مردان

گزارش شده است ( .)25،24بررسی میکروسکوپی

فارسی در یک بازه زمانی  15ساله ()2001-2016

مخلوط مایع منی با نانو رات طال نشان داده که

چاپ شده بودند ،مورد بررسی قرار گرفتند.

تحرک اسپرم ها به میزان  25درصدکاهش می یابد

برای دستیابی به منابع انگلیسی از قسمت

و اسپرم ها در تماس با این ماده قطعه قطعه

جستجوی پیشرفته در پایگاه های اطالعاتی استفاده

می شوند ( .)25همچنین ،نانو رات طال می تواند به سد

گردید؛ به این صورت که از کلیدواژههای ،Gold

خونی بیضه نفو کند و بر سلولهای اسپرم تأثیر

 Semenو  Infertilityبهتنهایی و یا در ترکیب با کلمات

نامطلوبی بگذارد (.)26

،Fertility ،Man ،Genital System ،Male ،Sterility

گزارشهای اندکی ادعا کردهاند که وجود طال در

،Sperm

effect

،Gold

plasma

،Seminal

مایع منی سبب بهبود کیفیت آن میشود ( .)18،10در

،Testis ،Reproductive tract ،Seminal gold

یک مطالعه ،مایع منی  24مرد سالم ساکن در دو منطقه

 Seminal vesicle ،Vasodeferens ،Epididymisو

از استان کالرای هند مورد ارزیابی قرار گرفت و مقدار

 Prostateاستفاده شد .همه کلیدواژهها با

طالی موجود در مایع سمینال  11مرد ساکن در محلی

مطابقت داشتند.

MeSH

که در خاک آنجا طال وجود دارد و  13مرد که خاک

به منظور جامعیت هرچه بیشتر جستجو در منابع

محل سکونت آنها عاری از طال است ( 300 kmدور از

فارسی ،در ابتدا مقاالتی که در عنوان و متن خود

معدن طال) با یکدیگر مقایسه شد .نتایج نشان

دارای یکی از کلیدواژه های طال ،مایع منی ،ناباروری

داد که مقدار طالی مایع منی در ساکنین منطقه حاوی

به تنهایی و یا همراه با کلمات اسپرم ،مرد ،دستگاه

طال  0/23-1/15 ppmو در منطقه شاهد در حدود

تناسلی ،پالسمای منی  ،اثر طال بر بدن ،طالی مایع

 0/13–0/71 ppmبود .همچنین ،آزمونهای آماری نشان

منی ،دستگاه تولید مثل ،بیضه ،اپیدیدیم ،مجرای

دادند که مقدار طالی موجود در مایع منی بر پارامترهای

دفران ،کیسه منی و پروستات بودند ،در پایگاه های

منی ،تعداد و تحرک اسپرم تأثیر میگذارد (.)10

معتبر علمی ایرانی جستجو شدند .درنهایت،

با توجه به تأثیر طال بر بدن انسان از یک سو و
وجود مطالعات اندک و متناقض در رابطه با ارتباط

جستجوی دستی بر روی کتاب های مرجع انجام شد.
سپس بررسی اولیه بهمنظور حذف مقاالت تکراری

این فلز با باروری مردان ازسوی دیگر ،پژوهش

صورت گرفت .با استفاده از نرمافزار  EndNoteمشخ

مروری حاضر با هدف بررسی تأثیر طال بر فیزیولوژی

شد که از  77مقاله جستجوشده 28 ،مقاله تکراری بودند

باروری مردان انجام شده است.

که حذف شدند .در جستجوی نهایی از  49تحقی

مواد و روشها

باقیمانده ،فقط  14مقاله که مناسبترین ویژگیها را از
نظر دربرگیری موضوع داشتند؛ بهعبارتدیگر منحصراً

در این پژوهش مروری ،به منظور جستجوی

ارتباط بین طال و باروری مرد را بررسی کرده بودند ،در

الکترونیکی از پایگاه های اطالعاتی معتبر علمی

این پژوهش استفاده شدند .نمودار شماره  1روند

،ISI ،IranMedex ،Science Direct ،PubMed

ساختاریافتهی انتخاب مقاالت را نشان میدهد .یکی از

 Magiranو  SIDاستفاده شد و مقاالت مرتبط با

معیارهای ورود مقاالت دارای متن کامل به پژوهش،
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بوده اند .همچنین ناباروری مردانه و عفونت اپیدیدیم

موضوع این پژوهش که در مجالت علمی انگلیسی و

مروری

محبوبه حاجیفقها و همکاران

زبان آن ها بود .به این ترتیب که تمام مقاالت

شهروندان تهرانی به کمک دستگاه جذب اتمی 80 ،نفر

انگلیسی یا فارسی مرتبط با موضوع پژوهش ،وارد

داوطلب واجد شرایط از بین مراجعین به درمانگاههای

مطالعه شدند .انتخاب مقاالت مشاهده ای انسانی،

مناط مختلف شهر تهران در این مطالعه شرکت کردند

کارآزمایی بالینی حیوانی و مروری که در محدوده ی

و  160نمونه خون و ادرار تهیه گردید .یافتهها نشان داد

زمانی سال های  2001تا  2016به چاپ رسیده بودند،

که میانگین طالی موجود در خون زنان غیرباردار

معیار دیگر ورود مقاالت در این پژوهش بود.

 232 ng/mlو میانگین طالی خون مردان غیرزرگر

معیارهای خروج شامل مقاالتی شد که به

 280 ng/mlبود (.)11

زبان هایی غیر از انگلیسی یا فارسی چاپ شده بودند،

 Jainو همکاران ( )2010پژوهشی را با عنوان

خارج از محدوده زمانی انتخابی پژوهش انتشاریافته

"تعیین طالی موجود در منی مردان بارور و سالم هند"

بودند و یا فاقد متن کامل بودند.

انجام دادند .آنها مایع منی  11مرد سالم بارور هندی را
برای تعیین مقدار طال به روش اسپکتروفتومتری جذب

يافتهها


اتمی در طول موج  242/8 nmبا المپ طالی توخالی

مطالعات اثبات وجود طال در بدن انسان

کاتدی مورد بررسی قرار دادند .در تجزیه و تحلیل تمام

در تحقی سنجش طالی موجود در خون و ادرار

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

نمونههای مایع منی ،مقدار طال در محدوده  0/36تا
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نمودار شماره  :1روند ساختاریافته انتخاب مقاالت

اثر طال بر باروری مردان

 0/51 µg/mlبود .این محققان نتیجه پژوهش خود را

منطقهی دارای معدن طال باالتر از مردانی بود که دور از

بهصورت فرضیهی "حضور طال در اسپرم میتواند

معدن طال زندگی میکردند .بهعالوه نرخ باروری در

واقعیت داشته باشد" اعالم کردند (.)27

منطقه ی دارای معدن طال باالتر بود (.)18

 Skandhanو همکاران ( )2016مقدار طالی مایع

یافتههای حاصل از یک مطالعه ی دیگر نیز نشان

منی  124مرد مراجعهکننده به کلینیکهای ناباروری در

داده که حجم مایع منی ،تعداد و تحرک اسپرم در مردان

هند را با روش اسپکتروفتومتری جذب اتمی در طول

ساکن منطقهی دارای معدن طال در مقایسه با ساکنین

موج  242/8 nmاندازهگیری کردند .تمام افراد

منطقهی بدون معدن طال بهتر بود .محققان ادعا

شرکتکننده در مطالعه در محدوده سنی  23-44سال و

نمودهاند که این پژوهش مشاهدهای تأثیر مثبت طال در

از نظر جسمی و روانی سالم بودند .تاریخچه پزشکی

روند اسپرماتوژنز را نشان داده است (.)29

آنها نشان داد که هیچیک داروی حاوی طال استفاده
نمیکردند .در مایع منی  38نفر که نورمواسپرم

مطالعات اثبات اثر منفی طال بر سیستم باروری مردانه

( )normozoospermiaبودند 17±9/63 µg/ml ،طال

 )2009( Wiwanitkitبا استفاده از مخلوط 500 ml

وجود داشت 23 .نفر اولیگواسپرم ()oligozoospermia

محلول نانو رات طال و مایع منی ،بعد از  15دقیقه به

بودند که سطح طال در مایع منی آنها 13±0/73 µg/ml

روش میکروسکوپی بالینی با قدرت باال ،اثر نانو رات

مشاهده شد .میزان طالی موجود در منی  44نفر مبتال

طال را بر اسپرم مورد مطالعه قرار داد .در گروه شاهد،

به اولیگواستنواسپرمی (،)oligoasthenozoospermia

تحرک و تغییرات مورفولوژیکی اسپرم بدون استفاده از

 20/5±5/58 µg/mlو در افراد با آزواسپرمی

نانو رات طال بررسی شد .نتایج آزمایش نشان داد

( 21/5±7/52 µg/ml ،)Azoospermiaتعیین گردید.

که تحرک اسپرم در گروه کنترل  95درصد بود؛

مقدار طالی داخل اسپرم در اولیگواسپرم 6±0/65 µg ،و

درحالیکه در مایع منی مخلوط با نانو رات طال25 ،

اولیگواستنواسپرمی 11/5±1/55 µg ،بود که کمتر از

درصد از اسپرمها متحرک نبودند .همچنین ،نفو

نرمواسپرم ( )17/66±5/55 µgگزارش شد .این مطالعه

نانو رات طال به سر و دم اسپرم مشاهده شد .محققان به

نشان داد که در آزواسپرمی ،مهمترین عامل ناباروری در

تکهتکهشدن اسپرم در نمونههای مورد مطالعه در محلول

مردان ،سطح طالی مایع منی تقریباً برابر با نرمواسپرمی

نانو نیز اشاره کردند ( .)25در مطالعه دیگری نیز محققان

است .پژوهشگران اظهار داشتند که غدد دستگاه تولید مثل،

ادعا کردهاند که رات طال میتواند در سلولهای اسپرم

طالی موجود در پالسمای سمینال را تأمین میکند (.)28،9

نفو کرده و باعث کاهش حرکت اسپرمها شود (.)13
 Liو همکاران ( )2013در مطالعهای تحت عنوان

مطالعات اثبات اثر مثبت طال بر سیستم باروری مردانه
 Prasadو همکاران ( )2011مایع منی  254نفر از

"دستیابی به روش جدید کنترل بارداری مردانه با اثر
گرمانوری نانومیلههای طال" دریافتند که در اثر تزری

مردان ساکن منطقه ی دارای معدن طال را با مایع منی 473

بیضهای متوکسی پلی (اتیلن گلیکول)– مشابه با نانومیلههای

مرد که  2000کیلومتر دورتر از یک معدن طال زندگی

طالی اصالحشده -میتوان به ناباروری مردانه کوتاهمدت

می کردند ،مقایسه کردند .نتایج نشان داد که کیفیت مایع

یا دائمی دست یافت .در درمان هیپرترمی پایین،

438
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 1/98 µg/mlبا مقدار متوسط  0/88و انحراف معیار

منی (حجم مایع ،تعداد و تحرک اسپرم) مردان ساکن در

مروری

محبوبه حاجیفقها و همکاران

های باروری به  50درصد در روز شصتم

گردید که در حدود  0/32-1/92 µg/mlبا میانگین

کاهش مییابند .در هیپرترمی باال ،مورفولوژی بیضهها و

 0/89 µg/mlو انحراف معیار  0/61 µg/mlبود .محققان

های

پی بردند که پس از جذب طال ،حرکت اسپرمها کاهش

میبیند و شاخ

یرود و شاخ
لوله های اسپرمساز کامالً از بین م 

باروری به صفر در روز هفتم میرسد .بهطورکلی ،نتایج
این تحقی کاربرد بالقوهی نانومواد پالسمونیک را برای
پیشگیری از بارداری در مردان پیشنهاد میدهد (.)28

یافت (.)20
مطالعات انسانی بررسیشده در جدول شماره  1به
اختصار آورده شده است.

 Wiwanitkitو همکاران ( )2011اظهار نمود که
وجود طال در مایع منی ممکن است احتمال سمیت اسپرم را
افزایش دهد ( .)24در مطالعه  Ateiو همکاران (،)2015
یک نمونه مایع منی از  20داوطلب مرد سالم در ایران که

مطالعات اثر طال بر سیستم باروری موش نر
در برخی مطالعات ،اثر طال بر سلولهای جنسی
حیوانات آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

باروری آنها تأیید شده بود ،جمعآوری شد و برای بررسی

حسنزاده و همکاران ( )2004در یک کارآزمایی

محتوای طال بهوسیله جذب اتمی در طول موج 242/8 nm

بالینی که روی  36موش صحرایی نر انجام دادند،

با المپ کاتدی طالی توخالی ،مورد بررسی قرار گرفت

آنها را به سه گروه مساوی تقسیم کردند .پس از

جدول شماره  :1مطالعات انسانی انجام شده بهمنظور بررسی اثر طال بر باروری مردان
نوع

شماره منبع

نویسنده (سال)

()11

Babaee
()2001

تحلیلی

()25

Wiwanitkit
et al )2009(.

توصیفی

()20

Atei et
(al. )2015

توصیفی

()27

Jain et al.
()2010

توصیفی

()9

Skandhanet
(al. )2016

توصیفی

()29

Prasad et al.
()2010

تحلیلی

()10

Khan et al.
()2011

تحلیلی

()17

Skandhan
(et al. )2010

تحلیلی

()18

Prasadet al.
()2011

تحلیلی

()13

Atei et al.
()2015

توصیفی

هدف

مکان

تعداد

روش بررسی

ادرار شهروندان تهرانی با استفاده

ایران (تهران)

 40مرد 40زن

دستگاه جذب اتمی

مطالعه

تعیین طالی موجود در خون و
از جذب اتمی
ارزیابی سمیت نانو رات طال بر

تایلند

 1مرد

تعیین وجود طال در مایع منی

ایران (بابل)

 20مرد

منی به روش اسپکتروفتومتری

هند

 11مرد

اسپرم

برآورد طالی موجود در مایع
جذب اتمی
بررسی مقدار طالی مایع منی
با تعداد اسپرم نرمال و غیرنرمال
بررسی کیفیت مایع منی مردان
ساکن در اطراف معدن طال
ارزیابی منی در افراد سالم و
برآورد طال در پالسمای سمینال
بررسی طالی موجود در مایع
منی مردان سالم

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

نانو رات طال

اتمی
اسپکتروفتومتری جذب
اتمی
اسپکتروفتومتری جذب

هند

هند

 691مرد

بررسی بیوشیمیایی مایع منی

هند

 24مرد

دستگاه اسپکتروفتومتری

هند

 36مرد

دستگاه اسپکتروفتومتری

اتمی

مقدار طالی خون مردان غیرزرگر بیشتر
از زنان است.
سمیت نانو رات طال بر اسپرم ،بهدلیل
نفو آنها به داخل اسپرم است.
طال حرکت اسپرمها را کاهش میدهد.

وجود طال در اسپرم را نشان داد.
میزان طالی موجود در مایع منی
نرموآزواسپرمی و اولیگواسپرمی کمتر از
اولیگواستنوزواسپرمی و آزواسپرمی بود.
وجود طال باعث باالرفتن کیفیت مایع
منی میشود.
مقدار طالی موجود در مایع منی بر
پارامترهای منی تأثیر میگذارد و باعث
افزایش تعداد و تحرک اسپرم میشود.

 254مرد ساکن منطقه دارای
هند

طال با منطقه بدون معدن طال
مطالعه مایع منی مردان بارور با

اسپکتروفتومتری جذب

 124مرد

بررسی قابلیت باروری مردان
ساکن در منطقه دارای معدن

روش میکروسکوپی بالینی

یافته

معدن طال و 437مرد از

تجزیه مایع منی

منطقه فاقد معدن طال
جذب اتمی در طول موج
ایران (بابل)

 20مرد

 242/8 nmبا المپ کاتدی
طالی توخالی

طال در سمینال پالسما و اسپرم همه
نمونههای منی افراد سالم دیده شد.
تحرک و تعداد اسپرم در مایع منی مردان
ساکن منطقه دارای معدن طال بیشتر بود.
پس از ورود طال به داخل اسپرم ،حرکت
آنها کاهش مییابد.
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مورفولوژی بیضهها و لولههای اسپرمساز تا حدودی آسیب

در این مطالعه ،مقدار طالی موجود در مایع منی تعیین

اثر طال بر باروری مردان

قطعلله ای طللال بلله ابعللاد  2×1 cmو در پشللت گللردن

پالسمای سمینال ممکن است محیطی مناسب را برای

مللوشهللای گللروه دوم قطعللهای پالسللتیک غیرقابللل

اسپرمها ایجاد کند یا بهوسیله ورود به اسپرمها باعث

جللذب قللرار دادنللد و در گللروه سللوم بللدون قللراردادن

افزایش تحرک آنها شود (.)30

هیچ فلز یا عنصلری محلل بلرش را بخیله زدنلد .پلس از

برخی آزمایشهای حیوانی نشان دادند که طال اثر

ملللللاههلللللای اول ،دوم و سلللللوم از بافلللللت بیضللللله،

سمی بر سیستم باروری دارد Li .و همکاران ( )2013با

آمیلللزی زیلللر

نانومیلههای طال به  33موش نر متوجه

تزری بیضهای

میکروسللکوپ ،نمونللههللا مللورد بررسللی قللرار گرفتنللد.

شدند که در اثر ترزی

این ماده به موشهای نر،

محققان اظهلار داشلتند کله طلال تلأثیر قابلل مالحظلهای

می توان به ناباروری مردانهی کوتاهمدت یا دائمی

بلللر بافلللت بینلللابینی بیضللله نداشلللته ،ظلللاهر مجلللاری

دست یافت و نتیجه گرفتند که می توان از نانومواد

اسپرمسلاز طبیعلی بلوده و احتملال ملیرود کله ایلن فللز

پالسمونیک برای پیشگیری از بارداری در مردان

هلللیچ اثلللری بلللر اسلللپرماتوژنز نداشلللته باشلللد .آنهلللا

استفاده نمود (.)31

نمونلللهبلللرداری شلللد و بعلللد از رنللل

پیشلللنهاد دادندکللله بلللرای دسلللتیابی بللله نتلللایج قطعلللی

مطالعه  Ciftciو همکاران ( )2012بر روی  35موش

ملللیتلللوان ایلللن کارآزملللایی را در بلللازهی زملللانی

صحرایی انجام شد و آنها را به پنج گروه مساوی تقسیم

طلللوالنیتلللری انجلللام داد و یلللا از نملللکهلللای طلللال

کردند .به موشهای هر گروه طالی با دوز کم ،روتنیوم

بهصورت داخل صفاقی تزری شد (.)22

با دوز کم ،طالی با دوز زیاد ،روتنیوم با دوز زیاد،

در مطالعه  Skandhanو همکاران ( )2016که با

سالین بهصورت داخل پریتوانی تزری شد .یافتهها نشان

هدف تعیین تغییرات در مقدار طالی بافت تناسلی طی

داد که بهطورکلی درمان با طال عوار

جانبی بیشتری

ساعات مختلف شبانهروز انجام شد ،تعداد  60موش نر

را نسبت به درمان با روتنیوم پدید میآورد .به این

بالغ ،با وزن  350-450 gانتخاب گردیدند .برای تعیین

استفادهشده میتواند بر

صورت که ترکیبات طالی

مقدار طال از بافت اندام تناسلی آنها ،شش مرتبه در

سیستم تناسلی مردانه اثر سمی داشته باشد و منجر به

شبانهروز نمونهبرداری صورت گرفت .یافتهها نشان داد

ناباروری مردان شود (.)32

که در ساعتهای مختلف ،مقدار طالی موجود در

مطالعاتی صورت گرفته بر روی موش های نر

قسمتهای مختلف تناسلی متغیر بود .محققان تأثیر زمان

آزمایشگاهی ،در جدول شماره  2به اختصار آورده

بر ترشح طال در سیستم تناسلی موش صحرایی نر را

شده است.

جدول شماره  :2مطالعات حیوانی انجامشده بهمنظور بررسی اثر طال بر باروری موش نر
شماره منبع

نویسنده (سال)

هدف

تعداد

()30

Skandhan et
(al. )2016

ارزیابی طالی ترشح شده در بافت تناسلی

 60موش

موش صحرایی نر

صحرایی نر

()22

Hassanzadeh
(et al. )2004

()31

Li et al.
()2013

()32

Ciftci et al.
()2012

440

نوع مطالعه
مقطعی

یافته
طالی موجود در پالسمای سمینال ممکن است یک محیط مناسب برای اسپرم
ایجاد کند و یا طال بهوسیله ورود به اسپرم باعث ایجاد تحرک آن شود.

 36موش

کارآزمایی بالینی

طال تأثیر قابل مالحظهای بر بافت بینابینی بیضه نداشته و احتمال میرود که این فلز

صحرایی نر

شاهد دار

هیچ اثری بر اسپرماتوژنز نداشته باشد.

 33موش نر

کارآزمایی بالینی

از نانومواد پالسمونیک برای پیشگیری از بارداری در مردان میتوان استفاده کرد.

تعیین سمیت تناسلی روتنیوم و طال در موش

 35موش

کارآزمایی بالینی

ترکیبات طالی استفادهشده برای درمان سرطان میتواند بر سیستم تناسلی مردانه

صحرایی

صحرایی

شاهددار

اثر سمی داشته باشد و منجر به ناباروری گردد.

تعیین اثر طال بر اسپرماتوژنز
استفاده از نانومیلههای طال بهعنوان روش جدید
پیشگیری از بارداری مردانه

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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بیهللوش کللردن آن هللا ،در پشللت گللردن یللک گللروه،

متوجه شده و نتیجه گرفتند که طالی موجود در

مروری

محبوبه حاجیفقها و همکاران

بحث
مانند طال را در قسمتهای مختلف بدن انسان از جمله

سال بودند .آزمایش تجزیه مایع منی این افراد ،وجود

سیستم تولید مثل نشان میدهد ( .)17،6در مطالعه حاضر

طالی بیشتری را در مایع منی گروه شاهد ( 0/68در

تأثیر طال بر فیزیولوژی باروری مردان مورد بحث قرار

برابر  )0/41 ppmنشان داد .همچنین ،اسپرمهای متحرک

گرفته است.

در گروه آزمایش  80درصد؛ اما در گروه کنترل 70

ابن سینا و ابوریحان معتقد بودند که طال دارای

درصد بود .تعداد اسپرم موجود در مایع منی نیز بهترتیب

طبیعتی گرم و مرطوب است و به قلب روح میدمد (.)20

 82در برابر  54 million/mlگزارش شد .محققان اظهار

شد

داشتند که وجود طال در سیستم تناسلی مرد ممکن است

که طال بر پوست انسان اثر دارد .همچنین ،طال میتواند

روند اسپرماتوژنز و تحرک اسپرم را افزایش دهد و

عالوه بر اثر منفی بر کبد ،موجب افزایش غلظت خون

باعث بهبود عملکرد این سیستم شود ( .)10پژوهشگران

شده و به مرور زمان به بیماری قلبی منجر شود (.)34،33

یک مطالعهی موردی -شاهدی ،کیفیت باالی مایع منی

این فلز ،با کمخونی مردان ارتباط دارد ( .)35،20در

را به وجود طال ارتباط دادند (.)18

در تحقیقات صورتگرفته در سال  2016مشخ

مطالعه ضیایی و همکاران ( )2013مشخ

شد که تزری

در یک کارآزمایی بالینی که روی موش صحرایی

داخلصفاقی نانو رات طال به مدت  14روز به موش نر

انجام گرفت ،محققان اظهار داشتند که طال هیچ تأثیری بر

میتواند باعث تغییر در تعداد گلبولهای قرمز و مقدار

روند اسپرمسازی ندارد ( .)22بهمنظور بیان تأثیر طال بر

هورمون کبدی آسپارتات آمینوترانسفراز ( )SGOTشود

باروری ،میتوان به تحقیقی اشاره کرد که در سال 2004

و درنهایت ،اظهار داشتند که استفاده از طال ممکن است

بر روی  24موش صحرایی انجام شد .محققان به این نتیجه

بهطور بالقوه برای انسان خطرناک باشد (.)36

رسیدند که طال باعث ایجاد تغییر در مقدار هورمونهای

نتایج یک پژوهش انجامشده ،نشان داد که بیشترین

جنسی میشود ( .)38گروهی از پژوهشگران نیز دریافتند

مقدار طال در دستگاه تناسلی زنان در تخمدانها و رحم

که نانو رات طال ممکن است باعث افزایش هورمونهای

و در مردان در بیضهها و اپیدیدیم تجمع مییابد .این فلز

جنسی در زنان و مردان شود .همچنین ،نانو رات طال با

در مردان جوان بهوسیله مایع منی و در افراد مسن

تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن واکنشپذیر ،میتواند

بهوسیله ادرار دفع میگردد ( .)37برخی مطالعات وجود

باعث آسیب قابلتوجهی به بیضه شده و به نازایی منجر

رات طال با غلظت پایین را در مایع منی مردان سالم
تأیید کردهاند (.)27،7

شود (.)26
برخی مطالعات نشان داده است که طال از سرعت

مقاالت علمی اندکی وجود دارد که ادعا کنند،

حرکت اسپرمها میکاهد ،بهعالوه وجود طال در مایع

طال برای سالمتی مردان مفید است ( Khan .)29،18و

منی ممکن است احتمال سمیت اسپرم را افزایش دهد و

همکاران ( 11 )2011مرد گروه آزمایش را از منطقهای

موجب ناباروری مردان شود (.)25،20

که خاک آن حاوی طال است و  13مرد گروه کنترل را

پس از مرور یافتههای مقاالت علمی و توجه به

از منطقهای با خاک بدون طال ،در هند برای پژوهش

یکساننبودن نتایج آنها ،اگر این موضوع از دید
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مروری بر تحقیقات انجامشده ،وجود برخی فلزات

انتخاب کردند .این افراد متعل به گروه سنی 20-40

اثر طال بر باروری مردان

مذهبی مورد بررسی قرار گیرد ،مشخ

در آموزههای اسالمی استفاده از زینت طال برای مردان

تفاوت موجود در نتایج آنها ،نمی توان تأثیر مثبت یا

ممنوع است .مسلمانان باور دارند که همهی موارد

منفی طال بر باروری مردان را بهوضوح نتیجهگیری

توصیهشده در اسالم ،برای بدن انسان مفید و آنچه که

کرد؛ اما با درنظرگرفتن تأکید اسالم بر حرامبودن

منع شده ،مضر است .اگرچه دالیل برخی مسائل هنوز

استفاده از طال توسط مردان و با توجه به این موضوع

نشده است .تأملی در مضرات

که هرچه را دین حرام کرده برای انسان ضرر دارد،

استفاده از طال برای مردان ،گواهی برای اثبات علت

می توان گفت که اثرات منفی طال در بدن مردان و

حرامشمردن آن برای مردان در دین مبین اسالم

از جمله دستگاه باروری مرد بر اثرات مثبت آن

میباشد (.)20

غالب است.

از لحاظ علمی مشخ

حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی ،در زمینهی
استفاده از طال برای مردان ،چنین بیان کردند که

سپاسگزاری

بهطورکلی زینت طال برای مردان حرام است ( .)39آیت

این مطالعه حاصل طرح تحقیقاتی به شماره

اهلل سید علی خامنهای نیز پوشیدن طال براى مردان را

/73035ص 1395/کمیته پژوهشی دانشجویان دانشگاه

جایز ندانستند ( .)40آیت اهلل وحید خراسانی ،استفادهی

علوم پزشکی شهید بهشتی میباشد .بدینوسیله از

مردان از زینت طال را گناه شمردهاند .براساس فتوای

کمیته پژوهشی دانشجویان و معاونت تحقیقات و

آیت اهلل جعفر سبحانی ،حکم استفاده از طال برای مردان

فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که با

حرام میباشد؛ حتی اگر از نظر پزشکی راهحلی برای آن

حمایت مالی ،امکان انجام این تحقی را ممکن ساختند

ایجاد شود ،این حکم شرعی به قوت خود باقی است.

و همچنین ،از تمامی همکاران محترمی که ما را در

آیت اهلل نوری همدانی نیز ،طال را برای مردان حرام

انجام این پژوهش یاری نمودند ،صمیمانه تشکر و

اعالم کرده است (.)41

قدردانی میگردد.
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