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متخصصــان همیشــه بــر لــزوم اهمیــت دریافــت مقــدار کافــی ویتامیــن  و مــواد مغــذی در رژیــم 
روزانــه غذایــی تاکیــد می کننــد، امــا نکتــه بســیار مهمــی کــه بســیاری از افــراد جامعــه توجــه 
زیــادی بــه آن ندارنــد، تامیــن عناصــر ضــروری مــورد نیــاز بــدن مثــل روی، منگنــز، مس و فســفر 
اســت کــه کمبودشــان می توانــد عــوارض زیــادی بــه همــراه داشــته باشــد و ســامت را بــه خطــر 

زد. بیندا
ــر اســاس گزارش هــای ســازمان غــذا و داروی آمریــکا ایــن عناصــر ضــروری در مــواد غذایــی   ب
ــه  ــه تغذی ــا ب ــی آنه ــت ناکاف ــت و دریاف ــترس اس ــم در دس ــه ه ــود دارد و همیش ــی وج متنوع
نامناســب افــراد و ناآگاهــی آنهــا برمی گــردد چــرا کــه عناصــر کمیــاب بــه انــدازه یــد و کلســیم 

ــتند. ــده نیس شناخته ش
 همچنیــن بــدن بــه عناصــر کمیاب تــری مثــل کــروم، آهــن ، مــس ،ســلنیوم و ســرب هــم نیــاز 
ــط در  ــود و فق ــن می ش ــراد تامی ــر اف ــه در اکث ــه روزان ــا تغذی ــوارد ب ــد م ــه در 90 درص دارد ک

شــرایط خاصــی افــراد دچــار کمبــود ایــن عناصــر خواهنــد شــد.
ــا و  ــر، ویتامین ه ــزان عناص ــوان می ــاده می ت ــون س ــش خ ــک آزمای ــا ی ــه ب  البت
ریزمغذی هــای بــدن را بررســی کــرد تــا در صــورت نیــاز بــرای فــرد مکمــل تجویــز 

شــود.
بــر اســاس آمــار، نیمــی از کم خونی هــای شــایع، نتیجــه کمبــود تلفیقــی دو عنصــر آهــن و روی 
اســت. در ایــن بیــن، روی )زینــک( جــزء 15 عنصــر معدنــی و ضــروری محســوب می شــود کــه 
ــذارد،  ــی می گ ــر منف ــدن تاثی ــی ب ــتم ایمن ــود آن روی سیس ــاز دارد و کمب ــه آن نی ــا ب ــدن م ب
ــدازه  ــه ان ــدازد، امــا مصــرف ب ــق می ان ــه تعوی باعــث بی اشــتهایی می شــود و بهبــود زخم هــا را ب
آن در ســامت پوســت و مــو موثــر اســت و بــا افزایــش متابولیســم از تجمــع چربی هــا در بــدن 

ــد. ــگیری می کن پیش
بــر اســاس نظــر متخصصیــن تغذیــه، بــه طــور طبیعــی دو تــا ســه گــرم روی در بــدن هــر فــرد 
ــت  ــی در پوس ــد کم ــتخوان ها و درص ــی از آن در اس ــل توجه ــدار قاب ــه مق ــود دارد ک ــغ وج بال
موجــود اســت. البتــه در صــورت کمبــود ایــن عنصــر مشــکات زیــادی از جملــه کاهــش ضریــب 
ــاس در  ــن اس ــر همی ــد. ب ــروز می کن ــی ب ــد و رنگ پریدگ ــی ق ــد، کوتاه ــاالت رش هوشــی، اخت
مــورد  مــس بیــان مــی شــود کــه نوتروپنــی یــا کاهــش غیرطبیعــی تعــداد گلبول هــای ســفید 
ــس  ــرای م ــه شــده ب ــدار توصی ــس اســت، مق ــود م ــه کمب ــوط ب ــت مرب ــن عام خــون مهم تری
ــروز  ــث ب ــم باع ــرف آن ه ــاده روی در مص ــا زی ــت، ام ــرم در روز اس ــه میلی گ ــا س ــدود دو ت ح
ــروز  ــا رادیکال هــای آزاد کــه باعــث ب ــه بــدن کمــک می کنــد ب مســمومیت می شــود. ســلنیوم ب
ــرغ،  ــرغ، م ــد. تخم م ــه کن ــوند، مقابل ــی می ش ــای قلب ــرطان و بیماری ه ــد س ــی مانن بیماری های
جگــر و ســیر از جملــه مــواد غذایــی حــاوی ســلنیوم محســوب می شــوند و مصرفشــان از عــوارض 

ــد . ــن عنصــر پیشــگیری می کن ــود ای ناشــی از کمب
در این شماره نوید سالمت با ما همراه باشید تا به بررسی عناصر کمیابی نظیر 

سلنیوم، سرب، کروم، آهن، مس، زینک )روی(، منگنز، ید و کلر بپردازیم .

مقدمه



 Se ــا نشــان اتمــی ــلنیوم: عنصــری ب س
و عــدد اتمــی 34 و جــرم اتمــی 78.96 کــه 
ــتانداران و  ــرای پس ــم ب ــذی مه ــواد مغ از م
ــن  ــود پایی ــا وج ــت. ب ــات اس ــایر حیوان س
ــان  ــدن انس ــر در ب ــن عنص ــدار ای ــودن مق ب
نقشــی بســیار مهــم و منحصــر بــه فــرد بــه 

ــده دارد. عه
تــا کنــون 25 ســلنوپروتئین یــا بــه عبارتــی 
پروتئیــن دارای ســلنیوم شــناخته شــده 
اســت. نقــش بعضــی هنــوز شــناخته نشــده 
و بعضــی دیگــر در محافظــت ســاختار هــای 
ــب  ــدن و تخری ــید ش ــر اکس ــلول در براب س
ــک  ــای متابولی ــیر ه ــادی از مس ــواع زی و ان

سلنیوم

3نوید سالمت

ــد. ــش آنزیمــی دارن ــا نق ــا عموم ــن ه ــلنو پروتئی ــد. س ــش دارن خــاص نق
از اثرهای مفید سلنیوم در بدن کاهش میزان اثرات سمی جیوه است.

مــرز بیــن میــزان کافــی ســلینویم و کمبــود یــا زیــادی غلظــت ســلنیوم در بــدن بســیار 
باریــک اســت ولــی ایــن تغییــرات باعــث بــروز عــوارض متعــدد و مهمــی خواهنــد شــد.

بــه عنــوان مثــال افزایــش ســلنیوم در بــدن مــی توانــد باعــث بــروز دیابــت نــوع 2 شــود 
ــد،  ــم کاری تیروئی ــل ک ــی مث ــا بیمــاری های ــز ب ــزان ســلنیوم نی ــی کاهــش می از طرف

انواعــی از ســرطان )کولــون، ریــه، پروســتات( ،نارســایی هــای قلبــی مرتبــط اســت.
کاهــش غلظــت ســلنیوم باعــث کاهــش ضایعــات انتــی اکســیدانی شــده کــه ایــن امــر 
افزایــش خطــر ابتــا بــه نارســایی هــای قلبــی را بــه دنبــال دارد. الزم بــه کــر اســت کــه 
ایــن نــوع از نارســایی هــا کــه بــه دنبــال کمبــود ســلنیوم ایجــاد مــی شــوند بــا مصــرف 

مکمــل هــای ســلنیوم برطــرف خواهنــد شــد.
همچنیــن در انواعــی از بیمــاری هــا ســلول هــای تیروئیــدی بــه عنــوان عوامــل بیگانــه 
شــناخته مــی شــوند کــه مهــار ایــن موضــوع بــر عهــده ی ســلنیوم اســت و در صــورت 

کمبــود ایــن مهــار بــه درســتی صــورت نخواهــد گرفــت.



سرب

ــه  ــا رنگــی متمایــل ب ــرم ب ســرب: فلــزی ن
ــای آن  ــک ه ــه نم ــد ک ــی باش ــتری م خاکس
ســمی ســت. بــا نشــان Pb شــناخته می شــود.

عــدد اتمــی آن 82 و جــرم اتمــی آن 207.19 
مــی باشــد.

ــه  ــت و ب ــمی س ــدن س ــرب در ب ــود س وج
مغــز و کلیــه هــا آســیب هــای شــدیدی وارد 
میکنــد کــه در نهایــت مــی توانــد منجــر بــه 

ــود. ــرگ ش م
ســرب بــا تقلیــد کلســیم از ســد خونــی مغزی 
عبــور مــی کنــد و آثــار تخریبــی جبــران 
ــه  ــذارد ب ــی گ ــای م ــه ج ــادی ب ــدنی زی ناش
ــارا از  ــورون ه ــن ن ــاف میلی ــال غ ــوان مث عن
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بیــن میبــرد و همــان طــور کــه مــی دانیــد از بیــن رفتــن غــاف میلیــن باعــث اختــال 
بســیار شــدید در کار ســلول هــای عصبــی خواهــد شــد بــه طــوری کــه عمــا کار ســلول 
منحــل مــی شــود ایــن عنصــر از طریــق کاهــش تعــداد ســلول هــای عصبــی، مختــل 
کــردن مســیر هــای عصبــی و کاهــش رشــد عصبــی نیــز در کار سیســتم عصبــی اثــرات 

منفــی نابودگــری میگــذارد.
مســمویت بــا ســرب عائمــی از قبیــل درد هــای شــکمی، ضعــف در انگشــتان یــا مــچ 
ــه ویــژه در افــراد میانســال و ســالخورده( و کــم  ــاال )ب دســت همچنیــن فشــار خــون ب

ــی را در پــی دارد. خون
ــاط  ــدن ارتب ــرب در ب ــزان س ــش می ــب و افزای ــان قل ــش ضرب ــن کاه ــن بی همچنی

ــت. ــیده اس ــات رس ــه اثب ــتقیمی ب مس
از دیگــر عــوارض نابودگــر ســرب میتــوان بــه ســقط جنیــن در زنــان بــاردار بــه دلیــل 
ــرات  ــز اث ــاروری مــردان نی ــدن اشــاره کــرد همچنیــن در ب ــاال رفتــن میــزان آن در ب ب

ســو دارد.
ــا ایجــاد ســیناپس  در مغــز در حــال رشــد کــودک اگــر ســرب وجــود داشــته باشــد ب
در قشــر مغــزی، توســعه ی مغــز و اعصــاب )بــه ویــژه انتقــال دهنــده هــای عصبــی( و 
ســازمان دهــی کانــال هــای یونــی تداخــل پیــدا کــرده و اختــال ایجــاد میکنــد. قــرار 
گرفتــن کــودکان در معــرض ســرب باعــث افزایــش ریســک اختــاالت خــواب و خــواب 

آلودگــی بیــش از حــد در روز مــی شــود.



ــا نشــان Cr ، عــدد  کـــروم: عنصــری ب
اتمــی 24 و جــرم اتمــی 52 و دو ظرفیتــی 

مــی باشــد.
عنصــری مغــذی ســت و در متابولیســم 
گلوکــز در بــدن نقــش دارد. از طرفــی 
برخــی ترکیبــات آن بــه عنــوان مــواد 
ســرطان زا شــناخته شــده انــد. از یــن نظــر 
ــوده و ســوالی  ــاوت ب ــا ســایر عناصــر متف ب
ــت  ــد: در نهای ــی آی ــه وجــود م ــن ب در ذه
ــا  ــاز ی ــورد نی ــد و م ــاده ای مفی ــروم م ک

ــرطان زا؟ ــر و س مض
پاســخ در جنبــه ی شــیمیایی موضــوع 
نهفتــه اســت کــروم دارای دو ظرفیــت مــی 

کروم
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باشــد کــروم بــا ظرفیــت III(( 3(Cr( و کــروم بــا ظرفیــت6))Cr)VI( قــرار گرفتــن در 
معــرض )Cr)VI باعــث عــوارض مختلــف از جملــه : تخریــب DNA و اســیب دیــدن 
آن وبــی ثباتــی ژنتیکــی و در نتیجــه افزایــش خطــر ابتــا بــه ســرطان و همچنیــن وارد 

شــدن آســیب هــای جــدی بــه کبــد خواهــد شــد.
ــر  ــز تاثی ــم گلوک ــولین و متابولیس ــرد انس ــوده و در عملک ــذی ب ــاده ای مغ )Cr)III م
گــذار اســت. انســولین همــان هورمونــی ســت کــه در بــدن وظیفــه ی ســوخت و ســاز 
قنــد، چربــی و پروتئیــن را داشــته و انبــار کــردن آنهــا در ســلول هــا را بــه عهــده دارد. 

ــر گــذار اســت. )Cr)III احتمــاال در مســیر ســیگنالینک انســولین اث
)Cr)VI در نقطــه ی مقابــل ظرفیــت دیگــر قــرار داشــته و در صــورت استنشــاق بســیار 
ــده و  ــای مع ــور ه ــاد توم ــث ایج ــود )Cr)VI در آب باع ــت. وج ــش زاس ــمی و جه س

ــای contact dermatitis میشــود. ــرژی ه آل
از طرفــی در زنــان بــاردار کمبــود کــروم همــراه بــا کمبــود کلســترول و تــری گلیســیرید 
مــی باشــد کــه بــرای انجــام عمــل وضــع حمــل بایــد بــا رژیــم غذایــی درســت وضعیــت 

لیپیــدی ایــن افــراد بهبــود پیــدا کنــد.



آهــن: عنصــری بــا نمــاد Fe عــدد اتمــی 
26 و جــرم اتمــی 55.85 مــی باشــد.

از مهــم تریــن عناصــر فلــزی کــه در تمــام 
موجــودات زنــده از باکتــری هــا گرفتــه تــا 

انســان وجــود دارد و مــورد نیــاز اســت.
رنــگ خــون انســان بــه دلیــل وجــود 
ــی  ــن م ــه دارای آه ــت ک ــن اس هموگلوبی
ــال  باشــد. هموگلوبیــن در نگهــداری و انتق
گازهــای تنفســی بــه ویــژه اکســیژن نقــش 
ــای  ــم ه ــا و آنزی ــن ه دارد. در کل پروتئی
حــاوی آهــن بیشــتر در اکسیداســیون های 
ــد. ــا حمــل و نقــل اثــر گذارن بیولوژیکــی ی

در بــدن انســان 4 گــرم آهــن موجود اســت 
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آهن

کــه 3 گــرم آن در هموگلوبیــن حضــور دارد.ایــن در حالــی ســت کــه روزانــه فقــط 1 
ــرای تامیــن آهــن مــورد نیــاز هموگلوبیــن  میلــی گــرم آهــن جــذب میشــود. بــدن ب

هــارا بازیافــت میکنــد.
ــه از  ــد ک ــم ش ــه خواهی ــادی مواج ــرب زی ــوارض مخ ــا ع ــن ب ــود آه ــورت کمب در ص

ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــی ت ــا م ــه ی آن ه جمل
نوعی کم خونی یا آنمی  که در بانوان بسیار رایج است  •

ایجــاد آســیب هــای غیــر قابــل جبــران در رشــد و نمــو اعصــاب و همچنیــن   •
تاثیــرات منفــی روانشــناختی در کــودکان

کاهــش ســلول هــای لنفوســیتی T کــه از ســلول هــای مهــم سیســتم ایمنی   •
ــتند  هس

همچنیــن بــه اثبــات رســیده اســت کــه میــزان آهــن خــون بــر نمــو و تغییــرات ســلول 
هــای مونوســیت و تبدیــل آن هــا بــه ماکروفــاژ اثــر گــذار اســت.
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ــا  مــس: عنصــری از فلزهــای ســنگین ب
نمــاد Cu عــدد اتمــی 29 و جــرم اتمــی 

63.55 مــی باشــد.
نقــش بیولوژیکــی مــس بیشــتر در انتقــال 
انتقــال  زنجیــره  طریــق  از  الکتــرون 
ــن در  ــرون و اکســیژن اســت. همچنی الکت
آنزیــم هایــی کــه تبدیــل سوپراکســید بــه 
اکســیژن و هیــدروژن پراکســید را کاتالیــز 
میکننــد مــس یافــت مــی شــود. کــه ایــن 
دســته از واکنــش هــا در متابولیســم بــدن 

ــز اهمیــت هســتند. بســیار حائ
ــد  ــرای رش ــروری ب ــر ض ــک عنص ــس ی م
اســت.کمبود  زنــده  موجــودات  نرمــال 

مس
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مــس  باعــث کاهــش یــا از بیــن رفتــن آنزیــم هــای وابســته بــه آن در بــدن مــی شــود.
ــی  ــر اســت و م ــش پذی ــت آزاد باشــد بســیار واکن ــر در حال ــن عنصــر اگ ــی ای از طرف
توانــد مقــدار زیــادی رادیــکال آزاد ایجــاد کنــد کــه باعــث تخریــب و آســیب زدن بــه 
ــه تغییــر در مقــدار  ــار مخــرب هرگون ــه دلیــل آث پروتئیــن هــا و DNA مــی شــود. ب
نرمــال مــس در بــدن تنظیــم ایــن عنصــر مکانیســم بســیار دقیقــی بــه خــود اختصــاص 

ــت. داده اس
ــردان اشــاره  ــاروری م ــه نقــش آن در ب ــوان ب ــی ت ــای مهــم مــس م ازدیگــر نقــش ه
ــواع تقســیم  ــن ان ــردان و همچنی ــی در گامــت ســازی م ــک عنصــر اصل کــرد. مــس ی
هــای ســلولی )میتــوزو میــوز( بــه شــمار مــی رود. آنزیــم هــای وابســته بــه مــس ماننــد 
Ceruloplasmin ، سوپراکسیددیســموتاز)SOD2،SOD1(گروه هــای فلوتونئیــن و 
ســیتوکروم اکســیداز در تمــام مراحــل گامــت ســازی در ســلول هــای ســوماتیک بیضــه 
و اپیدیدیــم حضــور دارنــد. هرگونــه تغییــر در میــزان نرمــال مــس در بــدن )کاهــش یــا 
افزایــش( باعــث کاهــش میــزان بــاروری مــردان خواهــد شــد کــه طیــف گســترده ای از 

اختــاالت را شــامل مــی شــود.
ایــن اختــاالت عبارتنــد از:اختــال در ســطح اســپرم، غــدد جنســی، تولیــد هورمــون 

هــا و توزیــع مــواد مغــذی ماننــد آهــن و روی
امــروزه تاثیــر مــس بــر گامــت ســازی نســبت بــه گذشــته بــه دلیــل آلودگــی محیــط 

بــه فلــزات ســنگین از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت.



زینک 
)روی(

ــا  ــزی ب ــری فل ــک )روی(:عنص زین
نشــان اتمــی Zn و عــدد اتمــی 30 و 

جــرم اتمــی 65.38 مــی باشــد.
ایــن عنصــر در رژیــم غذایــی بســیار 
ضــروری ســت کــه بخــش مهمــی از آنزیم 
هــارا مــی ســازد و در ســنتز پروتئیــن )10 
ــه طــور  درصــد پروتئیــن هــای انســانی ب
بالقــوه دارای روی هســتند( و تقســیم 
 RNA ــن در متابولیســم ســلولی همچنی
ــان ژن  ــیگنال و بی ــال س و DNA ، انتق

ــد. ــا میکن نقــش مهمــی ایف
در مغــز روی درون وزیکــول هایــی در 
ــود و  ــی ش ــار م ــورون انب ــای ن ــلول ه س
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ــد. ــا میکن ــری ایف ــا و یادگی ــورون ه ــک ن ــدی در تحری ــش کلی نق
ایــن عنصــر بــرای رشــد و نمــو، ایمنــی و متابولیســم ضــروری بــوده و درنتیجــه بــرای 

ادامــه ی حیــات ضــروری ســت.
زینــک همچنیــن نقــش پویایــی بــه عنــوان  یــک شــبه انســولین داشــته و یــک پیــام 
ــیگنالینگ   ــا س ــط ب ــای مرتب ــد ه ــیاری از فرآین ــه بس ــلولی دارد ک ــه س ــان ثانوی رس

ــد. ــرل میکن انســولین و دیگــر مســیرها را کنت
کمبــود زینــک ســبب ایجــاد اختــال در ســیگنالینگ زینــک شــده کــه ایــن امــر بــا 

بیمــاری هــای متابولیــک از جملــه دیابــت نــوع 2 همــراه اســت.
پریودنتیــت بــه عنــوان یکــی ازاصلــی تریــن مشــکات بهداشــت دهــان درافــراد مبتــا 
بــه دیابــت محســوب مــی شــود. بیــن ریســک عــوارض دیابــت وپریودنتیــت درطــول 
ــش  ــای روی وافزای ــذی ه ــال در ریزمغ ــود دارد. اخت ــتقیمی وج ــاط مس ــان ارتب زم
اســترس اکســیداتیو در دیابــت نــوع 2 ممکــن اســت منجــر بــه مقاومــت بــه انســولین 

وایجــاد عــوارض دیابــت شــود.
ــازی  ــف در بازس ــد، ضع ــی ق ــی(، کوتاه ــم خون ــی )ک ــا آنم ــراه ب ــک هم ــود زین کمب
ــاک  ــوردن خ ــه خ ــل ب ــده)impair wound Healing( و تمای ــیب دی ــت آس باف

)geophagia( مــی باشــد.
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منگنز

ــا نشــان  ــز: عنصــری شــیمیایی ب منگن
اتمــی Mn  و عــدد اتمــی 25 و جــرم 
ــت  ــه حال اتمــی 54.95 مــی باشــد کــه ب

ــود. ــی ش ــت نم آزاد یاف
ــی  ــه صــورت تقریب ــه ب ــاز روزان ــزان نی می
ــم  ــرم و در خان ــی گ ــردان 2.3 میل در م
هــا 1.8 میلــی گــرم اســت. قــرار گرفتــن 
بیــش از حــد در معــرض ایــن عنصــر 
 manganism ــام ــه ن ــمومیتی ب ــاد مس ایج

ــرد. ــد ک ــا Parkinsonism خواه ی
پارکینســون یــک ســندرم بالینی متشــکل 
ــاف،  ــدم انعط ــزی، ع ــرزش، برادیکین از ل

ــن، مشــکات در راه رفت
مشــکات تعــادل، همچنیــن عائــم مختلــف غیــر حرکتــی شــامل اختــاالت روحــی 
)افســردگی ، نوســانات خلقــی رفتارهــای اجبــاری و روان درمانــی( اســت. علــل بســیاری 
ــی،  ــل عروق ــا، عل ــای neurodegenerative، داروه ــاری ه ــد بیم ــون مانن ــرای پارکینس ب

ضایعــات ســاختاری، عفونــت هــا و ســموم وجــود دارد. 
ــط  ــی مرتب ــا مســمومیت عصب ــد ب ــی توان ــه م ــک عنصــر ضــروری اســت ک ــز ی منگن
باشــد. عائــم بالینــی مســمومیت منگنــز شــامل تغییــرات عصبــی رفتــاری، پارکینســون 

و دیســتونی اســت.
ــراد  ــایر اف ــر از س ــن ت ــز پایی ــا منگن ســن شــروع پارکینســون ناشــی از مســمومیت ب

ــی باشــد. ــه پارکینســون م ــا ب مبت
تشــخیص بیمــاری پارکینســون ناشــی از منگنــز بــا ســایر بیمــاران تنهــا بــا مطالعــات 

بالینــی و تصویربــرداری ممکــن مــی باشــد و عائــم تــا حــد زیــادی مشــابه اســت.
ــه اول  ــت در مرحل ــه اس ــمومیت manganism دارای دو مرحل ــت مس ــه داش ــد توج بای
عائــم روحــی و در مرحلــه دوم عائــم حرکتــی پیــش رونــده بیشــتر آشــکار مــی شــود.

عائــم ثانویــه یــا مرحلــه دوم در صــورت بــروز بــا گــذر زمــان شــدید تــر شــده و ادامــه 
دار اســت حتــی اگــر منشــا ایجــاد آن حــذف شــود.



ید
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ــزی  ــر فل ــد: عنصــری شــیمیایی و غی ی
از دســته هالــوژن هــا بــا عــدد اتمــی 53 
ــی 126.90  ــرم اتم ــی I و ج ــان اتم ، نش

مــی باشــد.
یــد عنصــری ضــروری بــوده و مــی تــوان 
گفــت ســنگین تریــن عنصــر مــورد نیــاز 
ــر در  ــن عنص ــت. ای ــده اس ــودات زن موج
ــورت  ــه ص ــا ب ــی عمدت ــواد غذای آب و م
ــطوح  ــام س ــته و از تم ــود داش ــد وج یدی

ــی شــود. ــوارش جــذب م گ
ــرای ســنتز هورمــون هــای  ایــن عنصــر ب
ــای  ــون ه ــد )هورم ــده رش ــم کنن تنظی
ــون  ــاز اســت. هورم ــورد نی ــدی( م تیروئی

هــای تیروئیــدی متشــکل از هورمــون هــای T3 و T4 )بــه ترتیــب بــر اســاس تعــداد 
ــی باشــد. ــد( م ــذاری شــده ان ــام گ ــای یدشــان ن ــم ه ات

ــد باعــث کاهــش تولیــد ایــن هورمــون هــا شــده و در نتیجــه ی آن بافــت  کمبــود ی
غــده ی تیروئیــد بــه منظــور افزایــش جــذب یــد بــزرگ مــی شــود. ایــن رونــد بــروز 

بیمــاری گواتــر مــی باشــد.
کمبــود ایــن عنصــر همچنیــن باعــث کــم کاری تیروئیــد نیــز مــی شــود کــه عائمــی 
ماننــد: خســتگی شــدید، گرســنگی، کاهــش تــوان ذهنــی، افســردگی، افزایــش وزن، و 

درجــه پاییــن بــدن را بــه دنبــال دارد.
ــه  ــت و ب ــتر اس ــون بیش ــون T3 در خ ــه هورم ــبت ب ــین )T4( نس ــون تیروکس هورم
عبارتــی شــکل اصلــی هورمــون تیروئیــد در خــون اســت و نیمــه عمــر بیشــتری نســبت 

بــه T3 داراســت.
ید 65٪ وزن مولکولی T4 و 59٪ وزن مولکولی T3 را تشکیل می دهد. 

15 تــا 20 میلــی گــرم از یــد موجــود در بــدن )حــدود 30 درصــد ازکل( در بافــت و 
هورمــون هــای تیروئیــدی متمرکــز شــده اســت ولــی 70 درصــد باقــی مانــده در ســایر 
ــع  ــن، مای ــد جنی ــده، تیروئی ــا، مخــاط مع ــدد پســتان، چشــم ه ــد : غ ــا مانن ــت ه باف
مغــزی نخاعــی و کروئیــد، آرتــرال دیــواره هــا، دهانــه رحــم، و غــدد بزاقــی مــی باشــد.

 )NIS(در ســلول هــای ایــن بافــت هــا عمدتــا یــد بــه صــورت ســدیم یودیــد ســمپورتر
وارد مــی شــود.

عملکــرد یــد در بافــت پســتان مربــوط بــه رشــد جنیــن و نــوزاد اســت امــا در بافــت 
هــای دیگــر تــا حــدی ناشــناخته مــی باشــد.
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لکر

ــزی  ــر فل ــر: عنصــری شــیمیایی و غی کل
از دســته هالــوژن هــا بــا عــدد اتمــی 17 ، 
نشــان اتمــی Cl و جــرم اتمــی 35.45 مــی 

باشــد.
آنیــون کلریــد از مــواد ضــروری بــرای 
ــرای تولیــد  متابولیســم اســت. ایــن یــون ب
ــرد  ــده و عملک ــک در مع ــید هیدروکلری اس

ــت. ــاز اس ــورد نی ــلولی م ــای س ــپ ه پم
ــام  ــی نمــک طع ــم غذای ــی رژی ــع اصل  منب

ــد ســدیم اســت. ــا کلری ی
تعــادل  تنظیــم  کلــر  عمــده  عمــل 
الکترولیــت اســت. فعالیــت ریــه بــه تعویض 
یــون کلــر بــا بی کربنــات )HCO3( در طــی 
تبــادل اکســیژن و دی اکســیدکربن وابســته اســت. عــاوه بــر ایــن کلــر بــه نگهــداری 
تعــادل آب و فشــار اســمتیک کمــک می کنــد و در نگهــداری تعــادل اســید و بــاز بســیار 

ــم اســت. مه
ــاالت  ــی از اخت ــه های ــون نمون ــد در خ ــاد کلری ــا زی ــم ی ــد ک ــش از ح ــت بی غلظ
الکترولیتــی اســت. کمبــود کلــر بــه نــدرت اتفــاق می افتــد مگــر در اختــاالت گوارشــی 
ــه  ــراوان ب ــق ف ــات معــده، همین طــور در تعری ــل اســتفراغ، اســهال و مکــش محتوی مث
ویــژه در نــوزادان، کــودکان و ورزشــکاران کــه آنهــا را در خطــر قــرار می دهــد. ســندرم 
 )chloride – deficient formula( کمبــود کلــر در کودکانــی کــه شیرخشــک محــدود از کلــر
مصــرف می کننــد، دیــده شــده اســت. عــوارض ایــن ســندرم، فقــدان اشــتها، اختــال 
ــا کاهــش  ــوز شــدید متابولیــک همــراه ب در رشــد، ضعــف ماهیچــه ای، سســتی و آلکال

پتاســیم خــون )هایپوکالمــی( اســت.
ــاد  ــکاتی را ایج ــر رود، مش ــود باالت ــی خ ــت طبیع ــرخرگی از حال ــون س ــی pH خ وقت
ــا  ــر خــوردن بیــش از حــد مــواد قلیایــی و ی می کنــد. ایــن حالــت ممکــن اســت در اث
ــه وجــود  ــادی )HCl( ب ــدار زی ــا از دســت دادن مق ــدروژن مث ــون هی کاهــش شــدید ی
آیــد و یــک اختــال در اســید و بــاز مایعــات بــدن محســوب می شــود و بــا نــام آلکالــوز 
شــناخته می شــود. آلکالــوز وقتــی بــه وجــود می آیــد کــه pH خــون ســرخرگی بیشــتر 

از4.7 باشــد.



 ) Se ، Pb ، ...   ( اندازه گیری سطح سرمی عناصر کمیاب
با دستگاه جذب اتمی

ــن  ــی باشــد، ای ــز م ــه دســتگاه جــذب اتمــي 220Z VARIAN – SpectrAA مجه ــز ب ــن مرک  ای
دســتگاه کــه محصــول شــرکت Varian Spectra  و ســاخت کشــور آمریــکا بــوده در حــال حاضــر 
ــه روش جــذب  ــن غلظــت عناصــر ب ــای تعیی ــتگاه ه ــن دس ــن و معتبرتری ــوی تری ــره ق در زم

اتمــی قــرار دارد . 
دقــت ، صحــت و تکرارپذیــری خــوب در کنــار ســرعت بــاالی دســتگاه از مزایــای عمــده آن بــه 

شــمار مــی آیــد .
دامنه کاربرد تست :   •

متخصصین تغذیه   -
مراکز درمانگاهی ترک اعتیاد   -

مراکز طب کار   -
پژوهش و تحقیقات   -

جراحی عمومی  -

الزم بــه ذکــر اســت کــه آزمایشــگاه تخصصــی نویــد در نظــر دارد عــاوه بــر خدمــات تشــخیص 
طبــی ، ایــن دســتگاه در خدمــت اهــداف پژوهشــی ، بهداشــتی و ســامت مــواد غذایــی 

نیز قرار گیرد .


