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مروری سیستماتیک: اثر عنصر طال بر باروری در مردان
3اسماعیل بیگی، دریا 2فردین حیدری˓ 1محمدی پورفاطمه 

:هدفزمینه و 
میزان ناباروری در . استناباروری مهمترین مشکل بهداشت باروری در کشور های درحال توسعه

درصد علل 50تا30.یافته و همچنان رو به فزونی استافزایش % 50هفتاد سال گذشته در جهان
در سال های اخیر بررسی اثر عنصر طال بر . شودناباروری مربوط به ناباروری در مردان دیده می

توجه دانشمندان به تاثیر گذاری عنصر .سیستم باروری مردان مد نظر محققان قرار گرفته است
.  معطوف شد1981طال در باروری مردان برای اولین بار با کشف آن در اسپرم انسان در سال 

.استپژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین عنصر طال و باروری در مردان انجام شده

:هاوروشمواد

pubعلمیهایپایگاهدرجستجوبامروریمطالعهاین med,sid,magiran,
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elementوmale fertilityشدانجام2017تا2001هایسالطی.
:نتایج
نتایج این مطالعات را . داد که نتایج بدست امده کامال متناقض هستندشده برروی انسان و حیوانات نشانهای انجاموهشپژبررسی 

نز ژاسپرماتودارد و آن را در روند دسته اول مطالعات به تاثیر مثبت عنصر طال بر باروری مردان اشاره. میتوان به سه گروه تقسیم کرد
ها در مردان ساکن مناطق داراری معدن طال در مقایسه با تعداد و تحرک اسپرممنی، طبق این مطالعات حجم مایع .کامال موثر میدانند

دسته دوم مطالعات یافته . استساکنین نواحی بدون معدن طالبیشتر است واین موضوع باعث افزایش نرخ باروری دراین مردان شده
هایی کامال مخالف گروه اول دارند و مدعی شده اند که ذرات طال در سلول های اسپرم نفوذ کرده وباعث کاهش میزان حرکت ان ها 

تحقیقات دسته . میشود و همچنین کاهش معنادار زاد وولد در میان زرگران و طالسازان را دلیل دیگری بر این ادعای خود میدانند
ثیر نز هم بی تاژاند که طال تاثیر قابل مالحظه ای بر بافت بینابینی بیضه نداشته است و احتمال میرود که بر اسپرماتوسوم نشان داده

. باشد

.مردان، اسپرمطال، باروری عنصر : واژگان کلیدی

:نتیجه گیری
-شده و پراکندگی نتایج بدست امده نمیبا توجه به اندک بودن مطالعات علمی انجام

گیریتوان تاثیر مثبت، منفی ویا حتی عدم تاثیر عنصر طال را بر باروری مردان نتیجه
وهش هایی با کیفیت باالتر  و حجم نمونه ژپنیازمند کرد و پاسخ قطعی به این چالش 
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