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Abstract
Background and Objectives: Gold is a heavy, valuable metal with
valance of three. The most important applications of gold are in jewelrymaking, dentistry, electronics, various catalysers, mintage, as well as sports
and military medals. Researchers investigated the effects of age, nutrition,
and chemical toxins on male fertility. This article aims to investigate some
of the reasons behind the Islamic order concerning the decorative use of
gold for men.
Material and Methods: In this cross-sectional study, semen samples
from 25-35 year-old males were collected and a standard questionnaire
was used to record medical information of the participants. Then, PerkinElmer method (1973) was applied to assess the amount of gold in semen
samples with an accuracy of nanogram by flameless atomic absorption
using carbon rod atomizer.
Results: Average gold content per unit of semen in non-goldsmith males
was 92.2 ng/ml. The amount of gold content per unit of semen revealed a
significant and logical relationship with percentage of natural motile and
none-motile sperms. According to the data collected by the questionnaire,
reduced fertility in male goldsmith population was significant.
Conclusion: The relationship between reduced sperm motility and
increase in the amount of gold content per unit of sperm, in addition to
the findings regarding a significant reduction in fertility rates among the
jewelers of Tehran and Mazandaran provinces of Iran, may confirm the
narratives of the Prophet Mohammad and the Shia Imams in prohibiting
the use of gold ornaments or utensils for men.
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دين و سالمت
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چكيده

ســابقه و هــدف :طــا یــک فلــز ســنگین ســه ظرفیتــی گرانبهــا اســت .مهمتریــن مصــارف
جهانــی طــا در جواهرســازی ،دندانپزشــکی ،صنایــع الکترونیــک ،انــواع کاتالیزورهــا ،ضــرب
ســکه و مدالهــای ورزشــی و نظامــی میباشــد .محققیــن تأثیــر ســن ،نــوع تغذیــه و ســموم
شــیمیایی بــر قــدرت بــاروری مــردان را مــورد بررســی قــرار دادهانــد .ایــن مقالــه ســعی در یافتــن
بخشــی از حکمتهــای حکــم شــرعی اســام در رابطــه بــا مصــارف زینتــی طــا بــرای مــردان
جامعــه دارد.
مــواد و روشهــا :در بررســی از نــوع مقطعــی ( ،)Cross Sectionalنمونههــای مایــع منــی
از مــردان در بــازه ســنی  25-35ســال تهیــه و پرسشــنامه اســتاندارد جهــت ثبــت اطالعات پزشــکی
افــراد نیــز بـهکار گرفتــه شــد .اندازهگیــری طــا در مایــع منــی بــه روش  1973 Perkin-Elmerبــا
کمــک دســتگاه جــذب اتمــی میلــه کربنــی بــدون شــعله بــا دقــت نانوگــرم انجــام شــد.
یافتههــا :متوســط میــزان طــا در واحــد حجــم مایــع منــی مــردان غیرزرگــر ایرانــی معــادل
 92/2نانوگــرم در میلیلیتــر اســت .میــزان طــا در واحــد حجــم مایــع منــی بــا درصــد اســپرمهای
بــا تحــرک طبیعــی و همچنیــن اســپرمهای غیرمتحــرک رابطــه معنــادار و منطقــی دارد .کاهــش
قــدرت بــاروری در مــردان زرگــر نیــز بــا عنایــت بــه اســتخراج دادههــای پرسشــنامه ،معنــادار و
محــرز اســت.
اســتنتاج :ارتبــاط میــان کاهــش درصــد تحــرک اســپرمها بــا افزایــش میــزان طــا در مایــع
منــی بههمــراه یافتههــای مبنــی بــر کاهــش معنــادار نــرخ زاد و ولــد در میــان جمعیــت زرگــران
وطالســازان اســتان تهــران و مازنــدران ،ممکــن اســت شــاهدی بــر احادیــث پیامبــر اکــرم و امامــان
معصــوم شــیعه بــر درســتی منــع اســتفاده از زیــورآالت طــا بــرای مــردان باشــد.
واژههای کلیدی :احادیث اسالمی ،تحرک اسپرم ،طال ،مایع منی ،مردان
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 استناد :ملک زاده شفارودی ،مجید؛ محمدی الئینی ،محمدباقر .تأثیرات زیستی مصارف زینتی طال بر قدرت باروری مردان با توجه به احادیث
اسالمی ،پاییز و زمستان 1394؛( 49-58 :)2(3فارسی).

تأثیرات زیستی مصارف زینتی طال بر...
مقدمه

خواص شیمیایی و بیوشیمیایی طال و کاربردهای آن

عنصــر طــا بهصــورت یــک فلــز ســنگین و نجیــب

ســه ظرفیتــی و گرانبهــا بــا جــرم اتمــی  196/967و عــدد

اتمــی  79تلقــی می گــردد کــه تنهــا یــک ایزوتــوپ
( )79 AUدر میــان پنــج ایزوتــوپ رادیواکتیــو آن پایــدار
اســت .رنــگ ایــن فلــز زرد ســیر اســت؛ امــا هنگامــی کــه

از فرآیندهــای رســوبی و شــیمیایی بهدســت میآیــد ،بــه

رنگهــای بنفــش ســیر ،ارغوانــی و قرمــز ســیر نیــز ظاهــر
می گــردد.

ایــن فلــز در دمــای  1065درجــه ســانتیگراد ذوب

گردیــده و در دمــای  2700درجــه ســانتیگراد بــه بخــار
تبدیــل می گــردد .ســختی آن بــر حســب مقیــاس
مــوس بیــن  2/5تــا  3و بــا مقیــاس برنیــل معــادل

 18/5می باشــد .طــا از لحــاظ شــیمیایی یکــی از

کــم فعالتریــن فلــزات بهشــمار مــی رود .ایــن فلــز در
تمــاس بــا هــوا اکســید و کــدر نمی شــود و در مقابــل

قویتریــن محلولهــای قلیایــی پایــدار اســت .طــا در

مقابــل تمامــی اســیدهای خالــص بهجــز اســید ســلنیک
کامــ ً
ا مقــاوم اســت؛ بهطــوری کــه بــرای حــل کــردن
طــا ،بهتریــن شــیوه ،اســتفاده از قــدرت اکســیدکنندگی

طــا تــوأم بــا قــدرت کمپلکسســازی چندیــن ترکیــب

شــیمیایی میباشــد.

طــا در محلــول حاصــل از یــک مــول اســید کلریدریک

و یــک مــول اســید نیتریــک موســوم بــه تیــزاب ســلطانی
قابــل حــل اســت.

AUCL3 + 2H2O + NO  3HCL + HNO3 + AU

حــاوی یــون ســیانید (عامــل کمپلکسســاز) و اکســیژن
(اکســیدکننده) می باشــند ،بهراحتــی قابلحــل بــوده و در

ایــن محلــول عنصــر طــا بهصــورت یــون منفــی کمپلکس

 AU(CN)2ظاهــر می شــود.

کل ذخایــر طــای جهــان  1/4میلیــارد اونــس تخمیــن

زده شــده اســت کــه حــدود  900میلیــون اونــس آن در

آفریقــای جنوبــی میباشــد .میــزان ذخایــر طــای چیــن
دین و سالمت ،سال سوم ،شمــاره  ،2پاییز و زمستان 1394

شــامل کانــادا و ایــاالت متحده آمریــکا  150میلیــون اونس،

اســترالیا  23میلیــون اونــس ،ژاپــن و فیلیپیــن  30میلیــون

اونــس و بقیــه در ســایر کشــورهای جهــان همچون ایــران و
افغانســتان ،قزاقســتان و قرقیزســتان پراکنــده اســت (.)1،2

مهمتریــن مصــارف جهانــی طــا را می تــوان در

جواهرســازی ( 65درصــد) ،دندانپزشــکی ( 7درصد) ،صنایع

الکترونیــک ( 8درصــد) ،ترکیبــات شــیمیایی صنعتــی نظیر
انــواع کاتالیزورهــا ( 7درصــد) ،ضــرب ســکه ( 7درصــد) و
ضــرب مدالهــای ورزشــی و نظامــی ( 3درصــد) خالصــه

نمــود.

تعریــف ســازمان جهانــی بهداشــت ( )WHOاز ناباروری،

ناتوانــی در بارورســازی و یــا بــارداری متعاقــب یــک ســال
مقاربــت طبیعــی و مــداوم اســت .ایــن رقــم در مناطــق

مختلــف جغرافیایــی جمعیتهــای بشــری میــان  15درصد

تــا  17درصــد گــزارش شــده اســت.تاکنون عوامــل مختلــف
تأثیرگــذار بــر قــدرت بــاروری مــردان همچــون ســن ،نــوع

تغذیــه و ســموم شــیمیایی طبیعــی و یــا ســاخت دســت

بشــر (ســنتتیک) توســط محققیــن مــورد بررســی و ارزیابی
قــرار گرفتهانــد .طــی تحقیقــات متعــدد از میــان عناصــر

فلــزی مختلــف موجــود در جــدول مندلیف (جــدول تناوبی
عناصــر) ،عنصــر کادمیــوم بــرای ســلولهای دودمــان

جنســی موجــود در لولههــای منیســاز بیضــه ،ســمی

اعــام گردیــده اســت .بــا ایــن حــال تأثیــر عنصــر طــا بــر
ایــن مقولــه کمتــر مــورد کنــکاش واقــع شــده اســت .در

مطالعــات جداگانـهای میــزان عنصــر طــا در قرنیــه چشــم

( ،)3ائوزینوفیلهــای خونــی ( ،)4بافتهــای افــراد مبتــا

بــه روماتیســم مفصلــی کــه ترکیبــات ضدالتهابــی حــاوی
عنصــر طــا (کریزوتراپــی) بــرای ایشــان تجویــز گردیــده

بــود از جملــه پوســت ،مــو و ناخــن اندازهگیــری گردیــده
اســت ( .)5-8بــا عنایــت بــه سلســلهای از احادیــث و روایات
در شــرع مقــدس اســام ،مصــرف طــا بهعنــوان زینــت و

همچنیــن خــوردن و آشــامیدن در ظــروف طــا و یــا آب

طــاکاری شــده بــرای مــردان حــرام میباشــد .ایــن مقالــه

ســعی در پاســخ بــه ایــن ســؤال دارد کــه آیــا بــرای ایــن

51

] [ Downloaded from jrh.mazums.ac.ir on 2023-01-07

بــه همیــن ترتیــب طــا در محلولهایــی کــه

و روســیه حــدود  200میلیــون اونــس ،آمریــکای شــمالی

مجید ملکزاده شفارودی و همکار

حکــم از دیــدگاه علمــی -تجربــی دلیلــی وجــود دارد یــا

خیــر؟

احادیث و روایات اسالمی در رابطه با استفاده از طال

پیامبــر اســام (صــل الــه علیــه و آلــه) خطــاب بــه

طــا در واحــد حجــم مایــع منــی اندازهگیــری شــد و

همچنیــن آنالیــز اطالعــات پرسشــنامههایی کــه بــه روش
مقطعی-توصیفــی از  78نفــر مــردان زرگــر واقــع در خیابان

کریــم خــان زنــد تهــران کــه در مغازههــا و کارگاههــای
تولیــد زین ـتآالت ســاخته شــده از طــا مشــغول بــه کار

حضــرت علــی (ع) فرمودنــد" :ال تختــم بالذهــب فانــه

بودنــد بهدســت آمــد .پرسشــنامهها از طریــق مراجعــه

نکــن کــه آن زینــت تــو در آخــرت اســت (.)9

و پــس از جلــب رضایــت شــفاهی جم ـعآوری گردیــد .در

زینتــک فــی االخــره"؛ بــا انگشــتر طــا خــود را زینــت

حضــوری بــه واحدهــای طالفروشــی و کارگاههــای آنهــا

امــام صــادق (ع) فرمودنــد" :ال یلبــس الرجــل الذهــب

ایــن پرسشــنامهها دو پارامتــر مجــرد بــودن و یــا آغــاز

طــا نمیپوشــد و در آن حالــت نمــاز نمیگــذارد ،چــون

معیــار خــروج از نمونههــا در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه

والیصلــی فیــه النــه مــن لبــاس اهــل الجنــه"؛ مــرد زینــت
زینــت طالیــی لبــاس اهــل بهشــت اســت (.)9

امــام صــادق (ع) فرمودنــد" :جعــل اهلل الذهــب فــی

زندگــی مشــترک زناشــویی کمتــر از ســه ســال بهعنــوان
نتایــج آن در ایــن مقالــه ذکــر گردیــده اســت .یکــی از

بهتریــن شــیوهها بــرای اســتخراج و اندازهگیــری طــا در

الدنیــا زینــه النســا فحــرم علــی الرجــال لبســه و الصــاه

مایعــات زیســتی بــدن انســان ،روش 1973 Perkin-Elmer

و آن را بــر مــردان هــم در پوشــیدن و هــم در نمــاز گــذاردن

ســرم خــون ب ـهکار گرفتــه شــد؛ امــا بــه نمونههــای شــیر

فیــه"؛ پــروردگار عالــم طــا را زینــت زنــان قــرار داده اســت
حیــن پوشــیدن آن حــرام ســاخته اســت (.)9

پیامبــر اســام (صــل اهلل علیــه و آلــه) خطــاب بــه برائ

ابــن عــازب فرمودنــد" :ان نتختــم بالذهــب و عــن الشــرب
فــی آنیــه الذهــب و الفضــه و قــال مــن شــرب فیهــا فــی

می باشــد .ایــن روش ابتــدا بــرای اندازهگیــری طــا در
و مایــع منــی ( ،)Semenادرار و بــزاق نیــز بســط یافتــه

اســت (.)12،13

طالیــی کــه در بــدن موجــودات زنــده یافــت می شــود،

اغلــب بهصــورت اتصــال یافتــه بــه پروتئینهــای

الدنیــا لــم یشــرب فیهــا فــی االخــره"؛ پیامبــر اســام (صل

ســولفوردار اســت و فقــط بخــش کوچکــی حــدود 3

و بــه هفــت چیــز امــر نمودهانــد .از جملــه چیزهــای کــه

زنــده یافــت می گــردد .بــا کمــک روش مذکــور طــا

اهلل علیــه و آلــه) پیروانــش را از هفــت چیــز نهــی فرمــوده

درصــد تــا  5درصــد بهصــورت آزاد در بــدن موجــودات

نهــی فرمودهانــد آن بــود کــه انگشــتر طــا بهدســت کننــد

از پروتئیــن ســولفوردار جــدا و بــا کمــک حــال متیــل

امــام صــادق (ع) فرمودنــد" :ال تــاکل فــی آنیــه الذهــب

خواهــد آمــد .در ایــن روش در شــرایط ایــدهآل تــا 96

امــام کاظــم (ع) فرمودند":آنیتــه الذهــب و الفضــه

زنــده اســتخراج می گــردد .البتــه می تــوان از حــال هــای

و از ظــروف طــا و نقــره چیــزی بیاشــامند (.)10

و الفضــه"؛ در ظــروف طــا و نقــره چیــزی مخــور (.)10

کســانی اســت کــه ایمــان و یقیــن ندارنــد (.)11
مواد و روشها

در بررســی از نــوع مقطعــی ( ،)Cross Sectionalاز 9

نمونــه مایــع منــی مــردان غیرزرگــر شهرنشــین ایرانــی
باکمــک روش تشــریح شــده فــوق ،اندازهگیــری میــزان
52

درصــد از طــای موجــود در مایعــات زیســتی بــدن موجود
دیگــر همچــون زایلــن (گزیلــل) و تولوئــن و یــا آلکیــل

ســولفید نیــز در ایــن راســتا بهــره جســت؛ امــا میــزان

اســتخراج طــا بــا اســتفاده از حاللهــای مشــابه نظیــر

زایلــن تــا  75درصــد کاهــش می یابــد (.)14

ایــن میــزان طــای اســتخراج شــده از مایعــات

زیســتی بــدن موجــودات زنــده از جملــه انســان در
حــد بســیار انــدک یــک قســمت در میلیــارد

(Part
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متــاع الذیــن الیوقنــون"؛ ظــروف طــا و نقــره کاالی

ایزوبوتیــل کیتــون ( )MIBKبهصــورت کلوئیــدی در

تأثیرات زیستی مصارف زینتی طال بر...
 )Per Billion- PPBاســت کــه بــا کمــک دســتگاه

جــذب هســتهای قــوس الکتریکــی بــدون شــعله میلــه

کربنــی بــا دقــت  9-10قابــل اندازهگیــری میباشــد.
در ایــن حالــت می بایســت دســتگاه اندازهگیــری را
بــرای حــال ،صفــر نمــوده و بــرای دفــع مــاده آلــی

ســوخته حاصــل از حــال بــر روی میلــه کربنــی از

جریــان گاز ازت خالــص اســتفاده نمــود .بــا توجــه بــه

اینکــه حداکثــر خلــوص گاز ازت صنایــع تولیدکننــده

آن در ایــران 96درصــد اســت ،نیــاز بــه تعویــض میلــه

کربنــی پدیدآورنــده قــوس الکتریکــی در حــد فاصــل

اندازهگیــری هــر  10نمونــه میباشــد .در ایــن حالــت

بــرای دقــت در اندازهگیــری میــزان طــا در نمونههــای
بافتــی در حــد فاصــل تزریــق دو نمونــه بــا تزریــق

آب بــدون یــون بــه دســتگاه اندازهگیــری ،ضمــن
تمیــز نمــودن مســیر تزریــق ،از خوردگــی لولههــای

پالســتیکی دســتگاه نیــز جلوگیــری خواهــد شــد.

از مــواد شــیمیایی الزم بــرای اســتخراج طــا از

مایعــات زیســتی بــدن انســان ،میتــوان از محلــول اســید
کلریدریــک شــش مــوالر ( ،)Merck Industryآب بــدون

یــون ( ،)Irlab Deionized Water- 5Ώ/ cm2پرمنگنــات

پتاســیم اشــباع( ،)Kmno4)(Merck Industryاســپری

ســیلیکون ضــد کــف

(Silicone Antifoam Spray-

 ،)SAAمتیــل ایزوبوتیــل کیتــون (،)Merck Industry

اســید پرکلریــک ( ،)Hcho4)(Merck Industryاســید

کلرواوریــک ( )HAuCl4) (Merck Industryجهــت تهیــه
محلولهــای اســتاندارد بــا اســتفاده از طــای سوئیســی

 24عیــار (درصــد خلــوص طــا در بســتههای یــک
طــای سوئیســی  24عیــار ،اســید نیتریــک خالــص
( ،)HNO3) (Merck Industryلولههــای آزمایــش تیــره
رنــگ (زیــرا محلولهــای نمونــه اســتخراج شــده در

 MIBKنبایــد در معــرض نــور قــرار گیرنــد) را نــام بــرد.
حیــن عبــور گاز ازت از ســطح میلــه کربنــی مقــداری

گاز ســیانید ســمی ( )CNتولیــد میگــردد کــه نبایــد
وارد هــوای تنفســی انســان شــود.
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 -ســرم خــون ،شــیر ،ادرار ،بــزاق و مایــع منــی Kmno4

 saturatedمحلــول غلیــظ قهــوهای رنــگ HCl حــل
شــدن

 -رســوب قهــوهای رنــگ در حــرارت  50درجــه ســانتیگراد

تــا بیرنــگ شــدن محلــول (تــکان دادن لولــه آزمایــش
ضــروری اســت)

 -بــی رنــگ شــدن کامــل محلــول بــا افزایــش تدریجــی

حــرارت تــا  100درجــه ســانتیگراد

 -اضافــه کــردن متیــل ایزوبوتیــل کیتــون بــه محلــول

بیرنــگ پــس از ســرد کــردن محلــول

 -تــکان دادن شــدید محلــول تــا تغییــر محلــول بیرنــگ

بــه یــک امولســیون شــیری رنــگ

 -ســانتریفوژ در دور  rpm 2500تــا پیدایــش محلولــی

بــا دو فــاز و جداســازی محلــول فوقانــی بــا کمــک

میکروپیپــت

ســپس میــزان طــای موجــود در محلــول جداشــده

در طــول مــوج  242/8نانومتــر کــه طــول مــوج الزم بــرای

اندازهگیــری طــا در محلولهــای کلوئیــدی اســت بــا
کمــک دســتگاه  FCRAAاندازهگیــری گردیــد.

انجــام آنالیــز و اندازهگیــری در ســازمان انــرژی

اتمــی ایــران واقــع در تهــران ،خیابــان کارگــر شــمالی

صــورت گرفــت و همچنیــن Atomic Absorption Model
63, Varian Techtron A.A.5, Flam less Carbon

 rod- Australiaمحــل ســاخت محلولهــای اســتاندارد
ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت ایــران ،بخــش

شــیمی بــود.

حساسیت دستگاهFCRAA

بــرای محلــول اســتاندارد طــا حــاوی  0/25میکروگرم

بــر میلیلیتــر جــذب معــادل یــک درصــد و بــرای محلــول
محتــوی  15میکروگــرم بــر میلیلیتــر جــذب معــادل

 26درصــد بهدســت آمــد .بــا توجــه بــه اســتانداردهای

توصیفشــده ،دامنــه خطــی اندازهگیــری غلظــت طــا تــا

 20 µg/ml 20میکروگــرم بــر میلیلیتــر خواهــد بــود.
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گرمــی اســید کلرواوریــک معــادل  49درصــد اســت)،

مراحل استخراج طال از مایعات زیستی بدن انسان

مجید ملکزاده شفارودی و همکار

آنالیزهای آماری

جهــت آنالیــز آمــاری از آزمــون تــی مســتقل ()T- test

و خــی دو ( )Chi-Squareدر فضــای نرمافــزاری

Prism

اســپرمهای غیرمتحــرک کــه قــادر بــه ردیابــی و بــاروری

اووســیت مــاده و تشــکیل اوول نمیباشــند ،نیــز بهطــور
معنــادار و چشــمگیری افــزوده گردیــده و تــا  50درصد کل

 2003اســتفاده گردیــد.

اســپرمهای تحــت شــمارش افرایــش یافتــه و همزمــان در

یافته ها

موجــود در مایــع منــی ،درصــد اســپرمهای غیرمتحــرک

محــدوده  95-105نانوگــرم در میلیلیتــر از غلظــت طــای

میــزان طــای موجــود در واحــد حجــم مایــع منــی

بیشــترین کاهــش را بــه نســبت درصــد ،از خود نشــان داده

بهمنظــور دقــت در عملکــرد غلظتهــای متفــاوت

از ســوی دیگــر بــا کاهــش و یــا افزایــش میــزان طــای

غیرزرگــر در ارتبــاط بــا اســپرمها ،عــاوه بــر تعــداد

نانوگــرم در میلیلیتــر ،از درصــد اســپرمهای متحــرک

پارامترهایــی نظیــر :درصــد اســپرمهای بــا تحــرک

غیرمتحــرک نیــز کاســته می شــود (.)P>0/0017

( )Non-motileدر کنــار درصــد اســپرمهای بســیار

حــدود تغییــرات میــزان طــا در مایــع منی بــا افــراد دارای

مــردان شــهری

و بــه حداقــل کاهــش مییابــد (.)P>0/0019

طــای موجــود در مایــع منــی مــردان بــارور و غیــر بــارور

موجــود در مایــع منــی انســان خــارج از محــدوده 95-105

کل اســپرمهای موجــود در مایــع منــی ،بــه تفکیــک

بــا فعالیــت متوســط در مقایســه بــا درصــد اســپرمهای

طبیعــی ( ،)Motileبــه درصــد اســپرمهای غیرمتحــرک

در افــراد آزواســپرمیا (فاقــد قــدرت تولیــد اســپرم) نیز،

فعــال ( )Active Motility Spermو درصــد اســپرمهای

قــدرت بــاروری مطابقــت داشــت (بــر روی نمــودار نشــان

بــا فعالیــت متوســط ( )Moderate Motility Spermمــورد

داده نشــده اســت).

اطالعــات ،در نمــودار  1بــه نمایــش در آمــده اســت.

نتایج حاصل از پرسشنامه در رابطه با مردان زرگر شهری

نتایــج حاصــل از اندازهگیــری میــزان طــا در واحــد

نفــری مــورد مطالعــه در تحقیــق حاضــر 38/9 ،ســال بــود.

متوســط میــزان طــا در واحــد حجــم مایــع منــی

دارای فرزنــد بودنــد .تعــداد زرگرانــی کــه در پنــج ســال

توجــه قــرار گرفــت .نتایــج تحلیــل آمــاری دســتهای از این

حجــم مایــع منــی مــردان غیرزرگــر شــهری

مــردان غیرزرگــر معــادل  92/2نانوگــرم ( )PPbدر

میلیلیتــر اســت.

میانگیــن ســنی زرگــران تهرانــی از جمعیــت 78

از ایــن میــان  28/3درصــد فاقــد فرزنــد و  71/7درصــد

اول پــس از ازدواج ،فاقــد فرزنــد بودنــد بــه  70/6درصــد

در میــان مــردان بــا قــدرت بــاروری غیرزرگــر شــهری،

تغییــرات میــزان طــا بــا درصــد اســپرمهای بــا تحــرک

منطقــی دارد؛ بدیــن معنــا کــه بــا افزایــش میــزان طــا

در واحــد حجــم مایــع منــی مــردان بــارور شــهری ایرانــی،

بهتدریــج درصــد اســپرمهای بــا تحــرک طبیعــی تــا
محــدوده  105نانوگــرم در میلیلیتــر افزایــش یافتــه و

پــس از ایــن غلظــت بــا وجــود بــاال بــودن تعــداد اســپرمها

در واحــد حجــم مایــع منــی ،درصــد اســپرمهای بــا تحرک
طبیعــی بــه طــرز معنــاداری کاهــش یافتــه و بــر درصــد
54

نمــودار  :1ارتبــاط میــان میــزان طــای موجــود در واحــد حجــم مایــع
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طبیعــی در واحــد حجــم مایــع منــی رابطــه معنــادار و

تأثیرات زیستی مصارف زینتی طال بر...
درصــد میرســید.

بیــش از  50درصــد ( 42نفــر) از جمعیــت زرگــران

تهــران از زیــورآالت طــا در قالــب انگشــتر ،گردنبنــد،

دســتبند و ســاعت طــا اســتفاده میکردنــد.
بحث

تشریح بافتشناسی

ویــا جســم قاعــدهای کنترلکننــده آن اعمــال مینمایــد؛

بهگون ـهای کــه افزایــش غلظــت عنصــر طــا از محــدوده

 102نانوگــرم در میلیلیتــر ،ســبب شــیب تنــد کاهشــی
در تعــداد اســپرمهای متحــرک طبیعــی موجــود در
مایــع منــی خواهــد گردیــد .از ســوی دیگــر ،عــدم وجــود
ســاختار میکــرو اســکلتی تــاژک و یــا مــژک در ســلول

جنســی مؤنــث (اووســیت دو و یــا اوول پــس از لقــاح)

بایــد دانســت کــه بــا توجــه بــه اینکــه قــدرت تحــرک

امــکان تأثیرپذیــری ایــن ســلول را از افزایــش غلظــت

 46روز اقامــت مــداوم در قالــب فرآینــد Capacitation

مؤنــث و از جملــه ترشــحات ســلولهای منفــرد ترشــحی

اســپرمها در ســاختار بافتــی اپیدیدیــم و در طــول مــدت

بــه آنــان اعطــا میگــردد ،منبــع ترشــح طــای موجــود

عنصــر طــا در مایعــات زیســتی مترشــحه از بــدن جنــس
در طــول لولههــای رحمــی (اویداکــت) و همچنیــن غــدد

در مایــع منــی ،اپیتلیــوم منشــوری ســاده بلنــد تــا مطبــق

لولــهای ســاده اندومتــری رحــم کاهــش داده و تأثیــر

میباشــد؛ بنابرایــن بدیــن ترتیــب میتــوان بــه وجــود

میکنــد.

کاذب مژکــدار مجهــز بــه استرئوســلیا در اپیدیدیــم

پمپهــای ویــژه خــروج طــا از طریــق سیســتم تناســلی

قابــل مالحظـهای در قــدرت بــاروری جنــس مؤنــث ایجــاد
مهمتریــن راههــای ورود طــا بــه بــدن مــردان

در ناحیــه اپیتلیالــی اپیدیدیــم دســتگاه تناســلی مذکــر

شهرنشــین ایرانــی را میتــوان بهترتیــب بــه شــرح ذیــل

غــده پروســتات و غــدد وزیکــول ســمینال عمــا در

جــذب پوســتی ناشــی از حــل شــدن طــا در

نیــز پــی بــرد .بــر طبــق متــون بافتشناســی پزشــکی
بخشــیدن قــدرت تحــرک بــه اســپرمها نفشــی نداشــته

و نقــش آنهــا فقــط بــه اضافــه کــردن ویتامینهایــی
همچــون ویتامیــن  Cو  B12بههمــراه فروکتــوز از ســوی

طبقهبنــدی نمــود:

محلــول عــرق حاصــل از ترشــحات غــدد مولــد عــرق

بــدن کــه ترکیــب شــیمایی آن بــا داشــتن یونهــای

نیتــرات و نیتریــت در کنــار یــون کلــر بســیار شــبیه

وزیکــول ســمینال و پروتئینهایــی همچــون اســپرمین و

بــه محلــول تیــزاب ســلطانی اســت .در صنعــت محلــول

جهــت ایجــاد قــدرت بقــای طوالنیتــر و تغذیه در دســتگاه

پســابهای صنعتــی نظیــر :پســاب حاصــل از مجتمــع

دالیلــی کــه ترشــح طــا را در اپیدیدیــم اثبــات مینمایــد

و یــا کارخانجــات بازیافــت فلــزات ســنگین صنعتــی بـهکار

اســپرمیدن بههمــراه فســفاتازها از ســوی غــده پروســتات

تناســلی مؤنــث محــدود میباشــد .از جملــه مهمتریــن

ایــن اســت کــه اســپرمها تنهــا در هنگام خــروج از دســتگاه
غــدد بولبواورتــرال موســوم بــه کوپــر مواجــه میگردنــد.

حــال آنکــه فرآینــد ظرفیتپذیــری در طوالنیمــدت و در

مــس سرچشــمه کرمــان ،کارخانجــات صنایــع الکترونیکــی
مــیرود .جــذب پوســتی در تمــاس درازمــدت بــا طــا،

بیشــترین ســهم را در بــاال بــردن میــزان طــای موجــود در
مایــع منــی دارد .ایــن پدیــده در رابطــه بــا مــردان زرگــر و

مردانــی کــه از زیــورآالت ســاخته شــده از طــا بهصــورت

اپیدیدیــم بهوقــوع میپیونــدد .ترشــح عنصــر طــا در

گردنبندهــای مختلــف ،دســتبند و یــا حتــی حلقــه ازدواج

اســپرمها در ایــن بخــش از دســتگاه تناســلی مذکــر،

اســت.

طــول اپیدیدیــم در طــول مــدت حــدود  46روز اقامــت

احتمــاال اثــر ســمی خــود بــر قــدرت تحــرک اســپرمها

را بــا اثــر بــر روی نظــم ســاختار میکرواســکلتی تــاژک
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کــه مــدام بــه انگشــتر ایــن افــراد میباشــد نیــز صــادق
جــذب بخــارات طــای حاصــل از ذوب و قالبگیــری

طــا در کارگاههــای طــا ســازی ،از طریــق تنفــس و جذب
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تناســلی مذکــر بــا ترشــحات دو غــده مذکــور بههمــراه

تیــزاب ســلطانی ،بــرای حــل کــردن و اســتخراج طــا از

مجید ملکزاده شفارودی و همکار

ریــوی نیــز میتوانــد نقــش مؤثــری در افزایــش ســطح

بــا آگاهــی از مــکان اســتقرار عنصــر طــا در جــدول

ورود خردههــا و ریزگردهــای طــا حاصــل از پــردازش

ســمی احتمالــی ایــن فلــز کمیــاب کــه از ســه ســری

گــوارش کــه ایــن پدیــده در مــردان غیرزرگــر نیــز بــا

منظومــه شمســی بــه ارث رســیده اســت ،بیشــتر تأمــل

طــای خــون و مایــع منــی بهدنبــال داشــته باشــد.

ســطوح جواهــرآالت ســاخته شــده از طــا بــه دســتگاه
شــدت کمتــری امکانپذیــر اســت .الزم بــه یــاد آوری

اســت کــه ســختی طــای بســیار انــدک و حــدود 2/5

تناوبــی عناصــر (جــدول مندلیــف) میتــوان بــه اثــرات
تولــد و مــرگ ســتارگان بــزرگ بــه کــره زمیــن در

نمود.ایــن عنصــر در ردیــف عناصــر فلــزی ســنگین
همچــون نقــره ،جیــوه و ســرب قــرار دارد .هــر ســه

اســت ،بنابرایــن ایــن فلــز بســیار خــوب چکشخــوار

ایــن عناصــر جــذب پوســتی شــدیدی دارنــد و لــزوم

بســیار نــازک تهیــه نمــود کــه امــکان جداشــدن و ورود

بارهــا در منابــع علمــی مختلــف ماننــد :مقــاالت علمــی

بــوده؛ بهگون ـهای کــه میتــوان از آن ورقههــا و نوردهــای
بخشــی از طــای ســطوح زیــورآالت را بــه رژیــم غذایــی
فــرد را بــه هنــگام آشــپزی نیــز فراهــم مینمایــد.

محافظــت از پوســت در تمــاس مســتقیم بــا ایــن فلــزات

پزشــکی و کتــب شــیمی ،بیوشــیمی و بهداشــتی تذکــر
داده شــده اســت .در متــون منابــع علمــی ،نکتــه شــاخص

اســتفاده از دندانهــای بــا روکــش طــا ســبب ورود

تأثیــر ســمی ایــن فلــزات ســنگین بهخصــوص بــر روی

شــیمیایی دهــان فــرد میشــود کــه در میــان جمعیــت

ترتیــب کــه فلــزات ســنگین مــورد ذکــر بهطــور عمــده

ایــن عنصــر بــه دســتگاه گــوارش بــا توجــه بــه محیــط
یهودیــان و همچنیــن مســلمانان غیرمعمــول نیســت.

سیســتم عصبــی مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت .بدیــن

در ســلولهای عصبــی بهویــژه نرونهــا تجمــع یافتــه

در تحقیــق حســینی ارزفونــی و دانــش نیــز ،افزایــش

و ضمــن کاهــش شــدید قــدرت پروتئینســازی نــرون

مازنــدران ( 70درصــد) ،در مقایســه بــا متوســط آمارهــای

و بلندمــدت فــرد مســموم میگــردد ،بهتدریــج فلــج

معنــادار فراوانــی نابــاروری در جمعیــت طالســازان

کشــوری تأییــد شــده اســت .در آن تحقیــق میــان
اســتفاده از زیــورآالت طــا و داشــتن فرزنــد ،رابطــه

معکــوس معنــادار بــا احتمــال خطــای یــک درصــد در
شهرســتانهای واقــع در مرکــز اســتان مازنــدران نمایــان

گردیــد ( )15( )P=0/0017کــه بــا یافتههــای آمــاری
آنالیــز مایــع منــی مــردان غیرزرگــر در ایــن مقالــه

همســو اســت .افزایــش میــزان طــا در مایــع منــی
همزمــان بــا کاهــش ســطح ســرمی خــون مــردان زرگــر،
در مــردان زرگــر مشــخص مینمایــد ( .)16،17پدیــده
افزایــش میــزان نابــاروری و عوامــل کلینیکــی آن توســط

آزرکار در بررســی جمعیــت ناحیــه کشــمیر هندوســتان

نیــز بــه میــزان  16/7درصــد گــزارش گردیــده اســت
( .)15همچنیــن بیگــی و همــکاران در پژوهشــی بــه

شــیوع نابــاروری در منطقــه کردســتان بــا عنایــت بــه

عوامــل مختلــف پرداختــه اســت (.)18
56

حرکتــی پیشرونــدهای را در فــرد ظاهــر مینماینــد.
مســمومیت بــا ایــن فلــزات ســنگین بهخصــوص جیــوه
و ســرب در مــادران حاملــه منجــر بــه صدمــات عصبــی

جبــران ناپذیــری در جنیــن در حــال تکامــل ایــن مــادران

گردیــده اســت کــه ســاده تریــن آنهــا کاهــش قــدرت
ضریــب هوشــی تــا فلــج یــک طرفــه و یــا کامــل حرکتــی

اســت ( .)19بــر خــاف مؤلــف ارزفونــی کــه معتقــد اســت

جــذب پوســتی طــا در مقایســه بــا تنفــس بخــارات طــا

بســیار ناچیــز اســت و تأثیــری بــر روی بــاروری نــدارد
( )15خــواص شــیمیایی طــا در قابلیــت حــل شــدن آن

در محلــول عــرق انســانی و تأثیــر بــاال رفتــن میــزان طــا
در مایــع منــی بــر کاهــش تحــرک اســپرمها دو عامــل
مهــم هســتند کــه ظاهــرا ً بــه یکدیگــر مرتبــط بــوده و

نمیتــوان بهســادگی از کنــار آن گــذر کــرد .بــا توجــه

بــه مســتندات انتشــار یافتــه و اطالعــات مقالــه حاضــر
میتــوان اظهــار نمــود کــه ارتبــاط میــان کاهــش درصــد
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علــت فراوانــی بیشــتر از متوســط جمعیتــی نابــاروری را

کــه منجــر بــه اختــال شــدید در حافظــه کوتاهمــدت

تأثیرات زیستی مصارف زینتی طال بر...
تحــرک اســپرمها بــا افزایــش میــزان ایــن عنصــر در مایــع

منــی بههمــراه یافتههــای مبنــی بــر کاهــش معنــادار

نــرخ زاد و ولــد در میــان جمعیــت طالســازان و زرگــران
اســتان تهــران و مازنــدران ،ممکــن اســت شــاهدی بــر

احادیــث پیامبــر اکــرم و امامــان معصــوم شــیعه در رابطــه

بــا منــع اســتفاده از زیــورآالت طــا بــرای مــردان باشــد.
در ایــن میــان مهمتریــن روشهــای محتمــل ورود عنصــر
طــا بــه بــدن مــردان شــامل جــذب پوســتی ناشــی از
تمــاس بــا زیــورآالت طــا ،ورود بــه دســتگاه گوارشــی از

طریــق دندانهــای بــا روکــش طــا و همچنیــن تنفــس

بخــارات طــای ذوب شــده در صــورت اشــتغال بــه کار در

کارگاههــای بازیافــت و ذوب طــا اســت.

تضاد منافع
تضاد منافعی وجود ندارد.
تشکر و قدردانی

نویســندگان ایــن مقالــه از کلیــه مســئوالن و همکاران

واحــد تحقیقات آزمایشــگاهی ســازمان انرژی اتمــی ایران-

تهــران (کارگــر شــمالی) بهواســطه همــکاری صمیمانــه
ایشــان و همچنیــن از مســاعدت جنــاب آقــای صیــاد
بغوزیــان ،کارشــناس موسســه تحقیقــات مــواد واقــع در

کــرج و جنــاب آقــای ژرژ میناســیان کارشــناس آزمایشــگاه
آنالیــز ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت ایــران جهــت

فراهــم آوردن المــپ کاتدیــک طــا و طــای  24عیــار

اســتاندار سوئیســی کمــال تشــکر را اعــام مینماینــد.

حمایت مالی

پیشنهادات

حمایت مالی ندارد.

انجــام آزمایشــات بیشــتر در جمعیــت هــای آمــاری
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