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فعالیت ضدالتهابی عصاره برگ  Withania somnifera در ایمپلنت فوالد ضدزنگ، مسبب التهاب در گورخر ماهی بالغ
ایمپلنت گــذاری مــواد زیســتی دارای یــک ریســک عظیــم التهــاب موضعــی و از اینــرو ســبب اثرگــذاری روی عملکــرد ایمپلنــت گردیــده که منجر 
بــه مــرگ و میــر تعــداد مهمــی از بیمــاران شــده اســت. بــا ایــن حســاب، در عــوض، داروهــا بــا مبــدا طبیعــی اگــر بــرای درمان التهــاب ایجاد شــده 
توســط ایمپلنــت درســت شــده باشــند، از اینــرو بــه شــدت بزرگتــری ریســک رد ایمپلنــت را کاهــش می دهنــد. ایــن مطالعــه بــا هــدف تحقیــق 
روی اثــر ضــد التهابــی  Withania somnifera روی اینپلنــت فــوالد ضــد زنــگ القایــی التهــاب در مــدل گورخرماهــی بالغ گرفته صــورت گرفته 

اســت کــه بــه صــورت خالصــه و مفیــد مراحــل آزمایــش شــرح داده می شــود. 

شیمی دارویی

آقای محمدرضا باللی

ــی  ــواع جراح ــیاری از ان ــده ای در بس ــور فزاین ــه ط ــا ب ایمپلنت ه
اســتفاده می شــوند تــا عملکــرد معیــوب را بهبــود دهنــد، جایگزیــن 
ــه  ــر را بهین ــا ظاه ــند ی ــی باش ــاختار آناتومیک ــک خســران در س ی
ــتفاده  ــتخوان اس ــم اس ــرای ترمی ــه ب ــوادی ک ــان م ــازند. در می س
ــی خــوب  ــا ســطح خیل ــزی اســت ب می شــود، فــوالد ضدزنــگ فل
ــذاری  ــی. ایمپلنت گ ــی و اســتقامت مکانیکــی عال ــت خوردگ مقاوم
مــواد زیســتی دارای یــک ریســک عظیــم التهــاب موضعــی اســت و 
از اینــرو بــر عملکــرد ایمپلنــت اثــر می گــذارد کــه منجــر بــه مــرگ 

ــار می شــود.  ــوارد بیم ــی از م ــداد مهم ــر در تع و می
گیــاس زمســتانی یــا همــان)Withania somnifera( کــه 
ــود.  ــناخته می ش ــز ش ــری )Ashwagandha( نی ــام دیگ ــا ن ب
یکــی از مولفه هــای گیاهــی اصلــی تونیک هــای مربــوط بــه 
پیــری اســت کــه در سیســتم پزشــکی هنــدی بــدان اشــاره شــده 
اســت. در سیســتم ســنتی طــب آیــورودا، ایــن گیــاه بنــا بــه ادعــا 
ــت.  ــده اس ــول  عمر دهن ــاه و ط ــوه ب ــده ق ــواص احیاکنن دارای خ
خصوصیــات عمومــی روح بخــش و حیــات بخــش دارد و در میــان 
ــه  ــط ب ــرایط مرتب ــی، ش ــتگی عصب ــان خس ــرای درم ــایرین ب س
حافظــه، بی خوابــی، مســائل خســتگی قــوه بــاه، مســائل پوســتی و 
ســرفه اســتفاده می شــود. ایــن گیــاه بــه بهبــود توانایــی یادگیــری 

ــد.  ــک می کن ــه کم ــت حافظ و ظرفی
مطالعــه کنونــی بــا هــدف شناســایی و کمیــت ســنجی فاونوئیدهــا 
ــا  ــی W. somnifera ب ــای برگ ــید از عصاره ه ــک اس و فنولی
اســتفاده از کروماتوگرافــی الیــه نــازک TLC و کروماتوگرافــی مایع 
بــا عملکــرد عالــی یــا HPLC صــورت گرفــت و نیــز بــه ارزیابــی 
ــی  ــه التهــاب القای ــی W. somnifera علی ــت ضــد التهاب فعالی

در اثــر ایمپلنــت ضــد فــوالد در گورخرماهــی بالــغ پرداختــه اســت. 
گورخرماهــی یــک ماهــی آب شــیرین حــاره کوچــک اســت کــه در 
ــتداران  ــرای دوس ــیعا ب ــد. وس ــی می کن ــیا زندگ ــوب آس ــد و جن هن
ــن ماهــی در  ــوم شــناخته شــده اســت. از لحــاظ ســنتی، ای آکواری
ــون  ــی اســتفاده می شــود. اکن ــی و ژنتیــک مولکول ــوژی تکامل بیول
ــای  ــردن داروه ــت ک ــاره درس ــات درب ــه مطالع ــادی را ب ــه زی توج
جدیــد و مدلســازی انــواع پروســه های فیزیولوژیکــی و پاتولوژیکــی 

گوناگــون جلــب کــرده اســت. 

مراحل آزمایش به صورت خالصه مطابق زیر است: 

۱. خریداری مواد شیمیایی و حال ها
۲. جمع آوری گیاه دارویی اشواگاندها و عمل آوری آن

HPLC و TLC ۳. تهیه نمونه برای
۴. جداسازی TLC عصاره ی برگ گیاه

 W. از   TLC شــده  جداســازی  بخــش   HPLC آنالیــز   .۵
somnifera

۶. بخــش حیوانــات و نگهــداری کــه در ایــن بخــش گورخرماهــی 
خــاص  شــرایط  در   ISS شــده  کارگــذاری  ایمپلنــت  دارای 
ــت.  ــرار گرف ــش ق ــورد آزمای ــدت ۱۰ روز م ــه م ــگاهی ب آزمایش

SSI ۷. نظارت بر تحرک ماهی
 )AO/EtBr(ــوم برومایــت ــن اورنج/اتیدی ۸. رنــگ آمیــزی اکریدی
ــک  ــتفاده از ی ــا اس ــه ای ب ــک اسایدشیش ــه ی ــا ب ــپس نمونه ه س
ــرار  ــره ق ــی روی قط ــوار پوشش ــک ن ــد و ی ــل گردی ــرنگ منتق س
ــا  ــر میکروســکوپ فلورســنت ب ــت. اســایدهای شیشــه ای زی گرف

ــدند.  ــده ش ــی ۱۰× دی بزرگنمای
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ــل بافت شناســی کــه زخم هــای ماهیچه هــا در ۱۰ بخــش  ۹. تحلی
انتخابــی تصادفــی هــر بافــت از هــر ماهــی بررســی گردیــد. 

۱۰. استخراج RNA کل
۱۱. ســنتز DNA مکمــل یــا cDNA کــه در نهایــت در منهــای  

۲۰ درجــه ســانتی گــراد ذخیــره گردیــد
RT- ۱۲. واکنــش زنجیــره پلیمــرازی نســخه بــرداری معکــوس یــا

PCR
AO/EtBr و رنگ آمیزی HPLC ۱۴. آنالیز

۱۵. در آخر نیز مطالعه بافتی آسیب شناختی

نکات قابل بحث در این آزمایش به شرح زیر می باشد: 

ــان  ــرای درم ــز ب ــر تجوی ــای پ ــول از داروه ــای معم NSAID ه
ــا ایــن داروهــا  ــی تظاهــر ســمی مرتبــط ب التهــاب و درد اســت ول
موضــوع نگرانــی اســت. در نتیجــه، چندیــن رهیافــت نویــن اکنــون 
بــرای طراحــی و ایجــاد ترکیبــات ضــد التهابــی برتــر کــه عــوارض 
ــه شــده اســت. در  ــد در نظــر گرفت ــری را نشــان دهن ــی کمت جانب
مطالعــه کنونــی، مــا فعالیــت ضــد التهابــی W. somnifera را 
ــی  ــاب ارزیاب ــده الته ــگ ایجاد کنن ــد زن ــوالد ض ــت ف ــه ایمپلن علی
کرده ایــم. فراکســیون متانولــی W. somnifera هنــگام تجویــز 
ــا دوز mg/kg ۱۰۰۰ هیــچ عــوارض جانبــی بصــری یــا مــرگ  ت
ــی در  ــه خوب ــه ب ــد ک ــف دوز مشــخص گردی ــرده و طی ــاد نک ایج

ــک  ــان  ی ــوده اســت. کاراجین ــل تحمــل ب ــی قاب ــای درمان گروه ه
مــدل مشــهور و خــوب پذیرفتــه شــده بــرای ارزیابــی فعالیــت ضــد 
التهابــی اســت. بــا بهره گیــری از کاراجینــان مشــخص گردیــد کــه 
یــک پاســخ دوفــازی را تولیــد می کنــد کــه در آن فــاز اولیــه مرتبــط 
بــه تولیــد هیســتامین، لکوتــری ان، فاکتــور فعال ســازی پاکــت یــا 
PAF، و احتمــاال محصــوالت سیکلواکســیژناز می باشــد در حالیکــه 
ــه اینفیلتراســیون نوتروفیــل، رهایــی ایکوزانوئیــد و  فــاز تاخیــری ب
تولیــد رادیکال هــای آزاد و نیــز رهایــی ســایر واســطه  های مشــتق 
نوتروفیلــی مرتبــط اســت. جالــب اینکــه NSAID هــا ممکن اســت 
ــر نباشــد.  ــن تشــکیل موث ــدی چنی ــاز بع ــاب در ف در کاهــش الته
ــی  ــه باالی ــی، بخــش جداســازی شــده TLC الی در مطالعــه کنون
W. somnifera ایجــاد مهارکننــده وابســته بــه دوز و معنــی دار 

ــد.  ــی SSI را می کن ــاب القای الته

ــه  ــده ب ــای مهاجرت کنن ــیت ها و ماکروفاژه ــاب لوکوس ــی الته ط
قســمت صدمــه مشــخص گردیــد کــه تولیــد رادیــکال سوپراکســید 
ــدروژن  ــد هی ــه تولی ــر ب ــود منج ــه خ ــه نوب ــه ب ــد ک ــا می کنن ی
پراکســید می شــود. وانگهــی، در حضــور عناصــر انتقالــی مناســب، 
هیــدروژن پراکســید می توانــد بــه رادیــکال هیدروکســیل بــه شــدت 
ــه  ــد ب ــز می توان ــا نی ــن رادیکال ه ــد. ای ــر شــکل یاب واکنشــی تغیی
ــه موجــب آن تولیــد ســایر  ــام اوردوم عمــل کنــد کــه ب عنــوان پی

واســطه های التهابــی را فعال ســازی می کنــد. 
ــداد  ــد کــه یــک تع گونه هــای اکســیژن واکنشــی مشــخص گردی
 NF_kB ــد ــلولی را مانن ــل س ــی داخ ــیگنال ده ــیرهای س از مس
)فاکتــور هســته ای کاپــا _ تقویت کننــده زنجیــر ســبک ســلول های 
ــز ســیتوکین های  ــه خــود تجوی ــه نوب ــه ب فعال ســازی شــده B( ک
 ،)TNFα پیش التهابــی مختلــف مولکولهــای )اینترلوکین هــا و
ــز COX۲ را از فعال ســازی  ــای چســبندگی ســلولی و نی مولکول ه
ــخه  ــازی نس ــش NF-kB در فعال س ــا نق ــگ ب ــد. هماهن می کن
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ــت. مشــابه های  ــش یاف ــا SSI کارگــذاری شــده افزای ــده ســطح mRNA، TNF- α در گورخرماهــی ب ــرداری ژن هــای کدگذاری کنن ب
 TNF- α mRNA بــا کاهشــی در ســطح W. somnifera الیــه بــاالی TLC ماهی هــای درمــان شــده بــا بخــش جداســازی شــده
ــید،  ــک اس ــد گالی ــک مانن ــید فنولی ــتق از W. somnifera و اس ــای مش ــا، فاونوئیده ــن یافته ه ــا ای ــق ب ــد. مطاب ــازی گردی آینه س
روتئیــن، وانیلیــک اســید، کوئرســتین و کامپفــرول رویدادهــای ترانــس دو کاســیون ســیگنال مجــزا را کــه بــرای فعالســازی NF-kB الزم 
ــد NF-kB و  ــای نســخه برداری مانن ــار فاکتوره ــک اســید ها شــامل مه ــد و فنولی ــی فاونوئی ــای مولکول ــود. فعالیت ه ــه نم اســت، بلوک

ــد.  ــا Nrf۲ می باش ــد۲ ی ــته ای اریتروئی ــور هس ــط فاکت ــور مرتب ــازی فاکت ــن_Ap۱( ۱( و فعال س ــازی پروتئی فعال س
ــغ  ــای بال ــی دار TNFα را در گورخرماهی ه ــار معن ــی W. somnifera مه ــه روی ــده TLC الی ــازی ش ــا بخــش جداس ــا ب ــه م مطالع
آشــکار کــرد. مقادیــر بیــان در گــروه آزمایــش  مشــخص کردیــد کــه در جــدولTable۱(۱( آورده شــده اســت. بــا اینحســاب، بــر اســاس 
یافته هــای کنونــی مــا می توانیــم نتیجــه بگیریــم کــه کــه فعالیــت ضــد التهابــی مشــاهده شــده بخــش جداســازی شــده TLC الیــه رویــی 

W. somnifera می توانــد بــه دلیــل اســیدهای فنولیکــی غنــی و فاونوئیدهــا باشــد. 

ســموم محیطــی می تواننــد تأثیــر زیــادی بــر ســالمتی افــراد داشــته باشــند، بــا اینکــه مــواد ســمی بســیار مختلفــی در محیــط اطــراف 
مــا وجــود دارد، در ایــن مقالــه قصــد داریــم روی فلــزات ســمی تمرکــز کنــم. در ایــن مقالــه از واژه هــای “فلــزات ســمی” و “فلــزات ســنگین” 
ــا در  ــد باعــث آســیب دیدگی افــراد شــود، ام ــا مــس( می توان ــال آهــن ی ــزات ســنگین )به عنوان مث اســتفاده می شــود. تجمــع بیش ازحــد فل
ایــن مقالــه بــر روی فلــزات ســنگینی تمرکــز می شــود کــه حتــی در مقادیــر کــم هــم می تواننــد ســمی تلقــی شــوند. فلــزات ســمی زیــادی وجــود 
دارد، امــا مــن عمدتــاً دربــاره جیــوه، کادمیــوم، آلومینیــوم، ســرب و آرســنیک صحبــت می کنــم. همــه ایــن فلــزات ســمی به طــور مســتقیم بــر 
ســالمت تیروئیــد تأثیــر نمی گذارنــد، امــا ایــن بــدان معنــا نیســت کــه تأثیــر منفــی بــر ســالمت عمومــی مــا نداشــته باشــند. همان طــور کــه 
در مــورد ســموم دیگــر نیــز صــادق اســت، هیچ کســی نمی توانــد تمــام فلــزات ســمی را از بــدن خــود به طــور کامــل حــذف کنــد. تقریبــاً در 
بافت هــای بــدن هــر فــردی مقــداری جیــوه، کادمیــوم، آرســنیک و دیگــر فلــزات، ذخیــره شــده اســت. منتهــا در بــدن برخــی افــراد میــزان ایــن 
ســموم بیشــتر و در برخــی دیگــر میــزان آن کمتــر اســت. درهرصــورت، هــدف مــا بایــد ایــن باشــد کــه تــا آنجایــی کــه ممکــن اســت، خــود را در 

معــرض فلــزات ســمی قــرار نــداده و در کنــار ان تــالش کنیــم ایــن فلــزات ســمی )و ســایر ســموم( را از بــدن خــود پاک ســازی کنیــم. 

تاثیر عناصر سنگین روی بدن و مغز که منجر به اختالل اتستیک می شود

بیتا سلسبیلی، عطیه الهیاری، ساغر محمدرضایی

رابطه بین فلزات سمی و سالمتی انسان 

 جیوه

ــروز واکنش هــای خــود ایمــن  ــد باعــث ب ــددی می توان ــل متع عوام
ــد  ــز می توانن ــزات ســنگین نی ــه نظــر می رســد فل ــدن شــود، ب در ب
ــات نشــان  ــند. مطالع ــر باش ــن مؤث ــود ایم ــای خ ــروز بیماری ه در ب
ــد و  ــای تیروئی ــطح آنتی بادی ه ــن س ــاال رفت ــن ب ــه بی ــد ک می ده
جیــوه ارتبــاط وجــود دارد. برخــی از مــوادی کــه دران جیــوه وجــود 
ــا آن  ــگام دندانــی )مــاده ای کــه دندآن هــا را ب ــد از: آمال دارد عبارت ان
پــر می کننــد(، ماهــی، واکســن، مــواد صنعتــی و غیــره… امــروزه در 
بــدن بســیاری از نــوزادان تــازه متولدشــده، ســطح باالیــی از جیــوه 
وجــود دارد کــه از طریــق مــادر بــه جنیــن منتقــل شــده اســت. البتــه 
ــز  ــموم نی ــنگین و س ــزات س ــایر فل ــوص س ــوع در خص ــن موض ای

ــد.  ــدق می کن ص

اخیــراً مطالعــه   ایکــه دران غلظــت جیــوه در کبــد، کلیــه و قشــر مغــز 
ــن در  ــود، همچنی ــی شــده ب ــاله ارزیاب ــا پنج س ــک ت ــودک ی ۱۰۸ ک
ــت.  ــده اس ــری ش ــن اندازه گی ــوه ۴۶ جنی ــزان جی ــه می ــن مطالع ای
ایــن مطالعــه نشــان داد کــه جیــوه در جنین هــا و نــوزادان بزرگ تــر 
ــگام  ــده )آمال ــای پرش ــداد دندآن ه ــا تع ــه ای ب ــور قابل ماحظ به ط
دنــدان( مــادر در ارتبــاط اســت. همچنیــن شــواهدی وجــود دارد کــه” 
متیــل مرکــوری” )ترکیبــی از جیــوه کــه در آب هــا دیــده می شــود و 
باعــث آلودگــی موجــودات دریایــی می گــردد( موجــود در ماهی هــای 
ــذارد.  ــر بگ ــن تأثی ــر جنی ــد ب ــادران می توان ــط م ــده توس مصرف ش
ــای  ــروز واکنش ه ــث ب ــوه باع ــور بالق ــد به ط ــوه می توان ــه جی اگرچ
خــود ایمنــی شــود، امــا “مغــز” ارگانــی اســت کــه بیشــتر از ســایر 
اندام هــا تحــت تأثیــر ایــن فلــز ســنگین قــرار می گیــرد. شــواهدی 
ــگام(  ــدان )آمال ــده دن ــاده پرکنن ــوه موجــود در م ــه جی وجــود دارد ک
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ممکــن اســت در تجمــع جیــوه در مغــز مؤثر باشــد. بــرای آنکــه کمتر 
در معــرض جیــوه قــرار بگیریــد، بهتــر اســت از خــوردن ماهی هــای 
بزرگ تــر اجتنــاب ورزیــد، به جــای اســتفاده از آمالگام هــای دندانــی، از 
پرکننده هــای دندانــی دیگری اســتفاده کنیــد و در مورد واکسیناســیون 
احتیــاط کنیــد )امــروزه دیگــر  در اکثــر واکســن ها جیــوه  وجود نــدارد، 
اگرچــه ممکــن اســت آلــوده بــه ســموم دیگــری باشــند. (. بااین حــال، 
هنــگام برداشــتن آمالگامهــای دندانــی، بایــد بســیار محتــاط باشــید، 
ــا  ــراد مبت ــی را در اف ــد پاســخ خــود ایمن ــن کار می توان ــرا کــه ای زی
بــه بیمــاری پــرکاری گریــوز و یــا کــم کاری هاشــیموتو افزایــش دهد. 

آلومینیوم

بــاال بــودن ســطح آلومینیــوم بســیار رایــج اســت و ایــن امــر بدیــن 
دلیــل ان اســت کــه آلومینیــوم بــه صــورت گســترده در زندگــی مــا 
حضــور دارد. برخــی از منابــع آلومینیومــی رایــج عبارت انــد از: ظــروف 
غذایــی و ماهی تابه هــا، قوطی هــای آلومینیومــی، دئودورانت هــا، 
فویل هــای آلومینیومــی و البتــه انتقــال آلومینیــوم از مــادر بــه جنیــن. 
ــد  ــدن می توان ــوم ب ــاالی آلومینی شــواهدی وجــود دارد کــه ســطح ب
باعــث بیمــاری آلزایمــر شــود، البتــه ایــن موضــوع در میــان پزشــکان 
بحث برانگیــز اســت. اگرچــه تأثیــر مســتقیم آلومینیــوم بــر ســامتی 
ــرار  ــه ق ــود دارد ک ــواهدی وج ــا ش ــت، ام ــؤال اس ــای س ــد ج تیروئی
گرفتــن در معــرض آلومینیــوم می توانــد غــدد پاراتیروئیــد را تحت تأثیر 
ــد. اگرچــه  ــد را مهــار کن ــرار داده و ترشــح هورمون هــای پاراتیروئی ق
افــراد بالــغ  بیشــتربه بیمــاری گریــوز و هاشــیموتو مبتــا می شــوند، 
ــن بیماری هــای خــود  ــه ای ــای ب ــز در معــرض ابت ــا کــودکان نی ام
ــیون در دوران  ــون واکسیناس ــه پیرام ــد. درحالی ک ــرار دارن ــن ق ایم
کودکــی بحث هــای زیــادی وجــود دارد، آلومینیــوم یــک ســم عصبــی 
ــی محســوب می شــود  ــوی سیســتم ایمن )نوروکســین( و محــرک ق
کــه هنــوز هــم معمــواًل در واکســن ها مورداســتفاده قــرار می گیــرد. 
ــه  ــک گرفت ــیمیایی )ادجوانت( کم ــواد ش ــی م ــن ها از برخ در واکس
ــا  ــی ژن ه ــه انت ــبت ب ــی نس ــتم ایمن ــخ سیس ــر پاس ــا اث ــود ت می ش
ــا  ــان دو ت ــز هم زم ــه تجوی ــود دارد ک ــواهدی وج ــد. ش ــش یاب افزای
ــی  ــد. در برخ ــک کن ــی را تحری ــود ایمن ــد خ ــه )ادجوانت( می توان س
از کشــورها، در طــی زمــان، از طریــق واکسیناســیون، کــودکان چهارتا 
شش ســاله، مجموعــاً ۱۲۶ ترکیــب آنتی ژنــی دریافــت می کننــد، کــه 
همــراه ان مقادیــر باالیــی از آلومینیــوم )به عنــوان مــاده کمکــی( نیــز 

ــود.  ــودکان می ش ــدن ک وارد ب

آرسنیک

برخــی از منابــع آرســنیک عبارت انــد از: آفت کش هــا، مــرغ و برنــج. 
ــود دارد.  ــز وج ــورها نی ــیاری از کش ــامیدنی بس ــنیک در آب آش آرس
آرســنیک معدنــی یــک ماده ســمی اســت. باالترین ســطح آرســنیک 
در آب هــای زیرزمینــی مناطــق غــرب، غــرب میانــه و شــمال شــرقی 
ــج  ــی در آرد و برن ــکا وجــود دارد. آرســنیک معدن ایاالت متحــده امری
نیــز ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد. طیــور و غذاهــای دریایــی 
ــمیت  ــه س ــوند، البت ــوب می ش ــی محس ــنیک آل ــی آرس ــع اصل منب

آرســنیک الــی بســیار پاییــن اســت. 

عواقب قرار گرفتن در معرض آرسنیک شامل موارد زیر می شود: 

ــای  ــت، بیماری ه ــرطآن ها، دیاب ــواع س ــه ان ــا ب ــر ابت ــش خط افزای
ــد،  ــر روی کب ــرات ســمی ب ــن، داشــتن اث پوســتی، ســرفه های مزم
کلیــه، سیســتم قلبــی عروقی و سیســتم عصبــی محیطــی و مرکزی. 
شــواهدی وجــود دارد کــه قــرار گرفتــن در معــرض آرســنیک می تواند 
بــر ســامتی تیروئیــد نیــز تأثیــر بگــذارد، احتمــااًل آرســنیک ایــن کار 
ــام  ــد انج ــون تیروئی ــای هورم ــذاری برگیرنده ه ــطه اثرگ را به واس

می دهــد. 

 کادمیوم

اکنــون می خواهــم دربــاره کادمیــوم صحبــت کنــم. برخــی از منابــع 
ــا،  ــوه، صدف ه ــی، قه ــیگار، آب لوله کش ــد از س ــوم عبارت ان کادمی
ــا. مطالعــات نشــان می دهــد کــه  غذاهــای تصفیه شــده و ماری جوان
کادمیــوم بــا چندیــن عارضــه بالینــی همــراه اســت، مانند اختــال در 
عملکــرد کلیه هــا، بیماری هــای اســتخوانی، و برخــی از ســرطآن ها. 
در یــک مطالعــه علمــی نشــان داده شــد میــان وجــود کادمیــوم در 
بــدن و تولیــد هورمون هــای تیروئیــد در بزرگ ســاالن رابطــه 
وجــود دارد. مطالعــه دیگــری نشــان داد کــه مصــرف ســلنیوم و روی 
ــد  ــوم را در خصــوص عملکــرد تیروئی ــد نقــش منفــی کادمی می توان
ــه  ــد ب ــه جیــوه می توان ــًا ذکــر کــردم کــه چگون کاهــش دهــد. قب
ــود، در  ــن ش ــود ایم ــای خ ــروز بیماری ه ــث ب ــوه باع ــورت بالق ص
خصــوص کادمیــوم نیــز همیــن امــر ممکــن اســت رخ دهــد. البتــه 
ایــن موضــوع میــان محققیــن بحث برانگیــز اســت، مــن مطالعاتــی 
کــه ارتبــاط مســتقیم بیــن ســطح کادمیــوم و خــود ایمنــی تیروئیــد را 

اثبــات کــرده باشــد، مشــاهده نکــرده ام. 
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سرب

معمــواًل بــاال رفتــن میــزان ســرب در بیمــاران نــادر اســت. امــا برخی 
ــای  ــیگار، جوهره ــد از س ــرب عبارت ان ــاوی س ــول ح ــع معم از مناب
ــال ســرب از  ــا، لعاب هــای ســرامیکی، انتق رنگــی، برخــی از رنگ ه
مــادر بــه جنین. همچنیــن کمبود کلســیم، منیزیــم و یا آهــن در رژیم 
غذایــی می توانــد مســمومیت بــا ســرب را افزایــش دهــد. شــواهدی 
وجــود دارد مبنــی بــر اینکــه قــرار گرفتــن در معــرض ســرب، ســطح 
هورمون هــای تیروئیــد را کاهــش می دهــد. بااین حــال، برخــی 
ــش  ــن افزای ــی بی ــچ ارتباط ــد هی ــان می ده ــر نش ــات دیگ مطالع
ســطح ســرب و ســامتی تیروئیــد وجــود نــدارد. ممکــن اســت مقدار 
ســرب نقــش مهمــی در تأثیــر آن بــر ســامت تیروئید داشــته باشــد. 
درحالی کــه مقــدار تجمــع فلــزات ســنگین و ســایر ســموم در بــدن 
مــا مهــم اســت، امــا ایــن تنهــا موضوعــی نیســت کــه بایــد بــه آن 
ــای  ــف، واکنش ه ــراد مختل ــر اف ــید. به عبارت دیگ ــته باش ــه داش توج
ــردی  ــال، ف ــد. به عنوان مث ــه ســموم خــاص دارن ــی نســبت ب متفاوت
کــه در معــرض مقــدار کمــی جیــوه قــرار می گیــرد، ممکــن اســت 
بدنــش واکنــش منفــی نشــان بدهــد و واکنش هــای خودایمنــی در 
ــد. درحالی کــه شــخص دیگــری بااینکــه ســطح  ــاق افت ــدن او اتف ب
ــود.  ــکلی نش ــچ مش ــار هی ــت، دچ ــاد اس ــای او زی ــوه در بافت ه جی
فلــزات ســمی دیگــری نیــز وجــود دارد کــه قصــد نــدارم در اینجــا 
ــه  ــکل ک ــز نی ــد فل ــم، مانن ــا بحــث کن ــات آن ه در خصــوص جزئی
ــد.  ــرار ده ــود ق ــر خ ــت تأثی ــا را تح ــایر اندام ه ــز و س ــد مغ می توان
ــم و  ــوم، تالی ــع، اورانی ــامل قل ــر ش ــنگین دیگ ــزات س ــی از فل بعض

ــند.  ــم می باش بریلی

برای مقابله با این سموم چه کاری می توان انجام داد؟

ــزات ســمی در بافت هــا  ــزان فل ــرای کاهــش می اولیــن کاری کــه ب
می تــوان انجــام داد ایــن اســت کــه بــدن خــود را کمتــر در معــرض 
آن هــا قــرار دهیــد. بــه عنــوان مثــال، بــرای کاهــش جیــوه ســعی 
کنیــد از ماهی هایــی کــه حــاوی جیــوه هســتند، کمتــر اســتفاده کنید؛ 
در خصــوص واکســن های خــاص )به عنوان مثــال واکســن آنفلوانــزا( 
ــا را  ــایر گزینه ه ــا، س ــردن دندآن ه ــر ک ــگام پ ــد، و هن ــاط کنی احتی
ــزات ســنگین  ــد. ازآنجاکــه ســیگار منبعــی از فل ــز در نظــر بگیری نی
ــا  ــی ب ــا زندگ ــیگار و ی ــرف س ــورت مص ــود، در ص ــوب می ش محس
فــردی کــه ســیگار می کشــد، ایــن موضــوع را مدنظر قــرار دهیــد. آب 
آشــامیدنی برخــی شــهرها نیز شــامل فلــزات ســنگین اســت، بنابراین 
ــد.  ــه عمل آوری ــگام نوشــیدن آب شــهری، احتیاط هــای الزم را ب هن

عــاوه بــر کمتــر قــرار گرفتــن در معــرض فلــزات ســمی، می توانیــد 
از راه کارهــای زیــر کمــک بگیرید: 

داشتن رژیم غذایی سالم

 بــاور کنیــد یــا نــه، داشــتن یــک رژیــم غذایــی ســالم می توانــد در 
دفــع فلــزات ســمی کمک کننــده باشــد. بعضــی از ویتامین هــا دارای 
ــزات  ــذب فل ــش ج ــق کاه ــه از طری ــتند ک ــی هس ــش محافظت نق
ــش  ــق ادرار و افزای ــا از طری ــع آن ه ــش دف ــا، افزای ــمی از روده ه س
خاصیــت عناصــر ســم زدا، ســطح فلــزات ســنگین را در بــدن شــما 
کاهــش می دهنــد. آلیســین، کــه جــزء اصلــی مــاده فعــال عصــاره 
ســیر اســت، می توانــد باعــث کاهــش ســطح ســرب شــود. همچنیــن 
ــد از  ــنیز می توان ــاه گش ــه گی ــر اینک ــی ب ــود دارد مبن ــواهدی وج ش
طریــق ادرار، دفــع جیــوه و ســرب را از بــدن افزایــش دهــد. عــاوه بر 
ایــن، برخــی از مــواد معدنــی نیــز می تواننــد مؤثــر باشــند، مطالعــات 
نشــان می دهــد کــه مکمــل منیزیــم باعــث کاهــش قابل توجهــی در 

ــود.  ــم می ش غلظــت ســرب و کادمی

کبد خود را سم زدایی کنید

ــوند.  ــم زدایی نمی ش ــموم، س ــایر س ــی س ــنگین به راحت ــزات س فل
ــزان  ــر می ــن ام ــد، ای ــم زدایی کنی ــود را س ــد خ ــر کب ــال، اگ بااین ح
تولیــد گلوتاتیــون بــدن شــما را افزایــش می دهــد. به طــور خاصــه 
گلوتاتیــون می توانــد در حــذف فلــزات ســنگین از بــدن شــما بســیار 
مؤثــر باشــد. مــن معمــواًل یــک برنامــه ۲۱ روزه ســم زدایی را بــرای 
ــار در  ــا ســه ب ــم، خــودم هــم شــخصاً دو ی ــه می کن ــم توصی بیماران

ــم.  ــا می ده ــن کار را آنج ــال ای س
ــامتی  ــادی س ــزان زی ــه می ــد ب ــز می توان ــم” نی ــار مری ــاه ” خ گی
ــدی  ــای کب ــطح آنزیم ه ــد س ــرا می توان ــد، زی ــش ده ــد را افزای کب
را کاهــش داده و اثــر ضدالتهابــی داشــته باشــد، همچنیــن می توانــد 
در تنظیــم ســلول های )T( مؤثــر باشــد. گیــاه خــار مریــم می توانــد 
ســنتز پروتئین هــا را افزایــش دهــد، بــه بازســازی بافــت کبــد کمــک 
ــب  ــد و از تخری ــش ده ــق ادرار را افزای ــموم از طری ــع س ــد، دف کن
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گلوتاتیــون جلوگیــری بــه عمــل آورد. شــواهدی وجــود دارد مبنــی بر 
ــزات  ــرات فل ــر اث ــدن در براب ــد از ب ــم می توان ــار مری ــاه خ اینکــه گی

ســنگین محافظــت بــه عمــل آورد. 

 گلوتاتیون

گلوتاتیــون )یــک انتــی اکســیدان بســیار قــوی هســت کــه مبتایــان 
بــه هاشــیموتو بــرای پاییــن آوردن انتــی بــادی تــی پــی او می تواننــد 
ــزات ســنگین کمــک  ــه حــذف فل ــد ب ــد. م( می توان از ان بهــره ببرن
ــف  ــق مختل ــه طری ــون از س ــان داد گلوتاتی ــه ای نش ــد. مطالع کن
می توانــد از بــدن در برابــر جیــوه محافظــت بــه عمــل آورد. 
همچنیــن شــواهدی وجــود دارد کــه گلوتاتیــون در داخــل ســلول ها 
ــر  ــدن در براب ــون از ب ــد. گلوتاتی ــوم بکاه ــد از ســمیت کادمی می توان
ــون  ــم، گلوتاتی ــت بگوی ــر اس ــد. بهت ــت می کن ــز محافظ ــرب نی س
بــرای حــذف تمــام ســموم بــدن، نقــش بســیار مهمــی دارد. بهتریــن 
روش افزایــش ســطح گلوتاتیــون بــدن اســتفاده از پیش ســازهای ان 
ماننــد: مکمــل )ان- استیل سیســتئین()مکمل ان بــه صــورت قــرص 
ــک  ــا- لیپوئی ــل )الف ــود دارد. م( و مکم ــا وج ــان در داروخانه ه جوش
اســید( می باشــد. ســلنیوم نیــز بــرای تولیــد گلوتاتیــون بســیار مهــم 
اســت. همچنیــن گیــاه خــار مریــم نیــز می توانــد بــه افزایــش ســطح 

گلوتاتیــون بــدن کمــک کنــد. 

به طور کلی

گلوتاتیــون )GSH( یــک ترکیــب پروتئینــی کوچــک اســت کــه از 
ســه اســید آمینــه سیســتئین، اســید گلوتامیــک و گلیســین ســاخته 
شده اســت. بــه دلیــل اســتفاده از ســه آمینــو اســید در ســاختار ایــن 
پروتئیــن بــه آن تــری پپتیــد هــم می گوینــد. در ایــن پروتئیــن، بیــن 
گــروه آمینــی اســید آمینــه سیســتئین کــه به طــور معمــول بــه اســید 
آمینــه گلیســین متصــل اســت بــا گــروه کربوکســیل زنجیــره اســید 
گلوتامیــک یــک پیونــد پپتیــدی غیرمعمــول وجــود دارد. ایــن مــاده 
ــن ســه اســید  ــب ای ــر ترکی ــر اث ــد انســان ب ــی در کب به طــور طبیع
ــوی  ــیدان ق ــک آنتی اکس ــون ی ــد. گلوتاتی ــود می آی ــه وج ــه ب آمین
اســت و باعــث محافظــت اجــزای مهــم ســلولی در برابــر واکنــش بــا 
گروه هــای عاملــی اکســیژن دار ماننــد رادیکال هــای آزاد و پراکســیدها 

می شــود. ترکیبــات ســمی دارای رادیــکال آزاد، معمــوال بــا گلوتاتیــون 
ــول در  ــدن خــارج می شــوند. معمــوال گــروه تی ترکیــب شــده و از ب

ــه صــورت کاهیــده می باشــد.  گلوتاتیــون ب

 کاربردهای گلوتاتیون

گلوتاتیــون کارکردهــای بســیاری دارد کــه مهم تریــن آن هــا عبارتنــد 
از: 
ساخت دی  ان ای که پایه اصلی پروتئین ها و سلول هاست. ۱
تقویت سیستم ایمنی؛ تشکیل سلول های اسپرم. ۲
تجزیه بعضی از رادیکال های آزاد. ۳
بهبود کارکرد بعضی از آنزیم ها. ۴
بازســازی ویتامیــن C و ویتامیــن E؛ خــارج کــردن جیــوه موجود . ۵

در مغــز )باقــی مانــدن جیــوه در مغــز می توانــد خطرســاز باشــد 
و منجــر بــه بــروز برخــی اختــاالت مغــزی و عصبــی شــود(

کمک به کبد و کیسه صفرا برای کنار آمدن با چربی ها. ۶
ــه . ۷ ــه ب ــدی ک ــدن )فراین ــج در ب ــرگ ســلولی رای ــه م کمــک ب

ــروف اســت(.  ــوز مع ــا آپوپت ــه ای ی ــزان یاخت خ

 عالئم کمبود گلوتاتیون

ــه  ــد ک ــا می کن ــوز ادع ــی ســامت )NIH( هن اگرچــه موسســه مل
فقــر GSH یــک بیمــاری نــادر اســت امــا تعــداد رو بــه افزایشــی از 
منابــع معتبــر وجــود دارد کــه ادعایــی کامــا برعکــس ایــن را دارنــد. 
کمبــود گلوتاتیــون می توانــد یــک بیمــاری مایــم، متوســط یا شــدید 
باشــد کــه بســتگی بــه هــر مــورد خــاص دارد. برخــی از نشــانه ها و 
عائــم ایــن کمبــود می توانــد کــم  خونــی، تجمــع بیــش از حد اســید 
ــز )  ــم ناشــی از مشــکات مغ ــای مکــرر و عائ ــدن، عفونت  ه در ب
شــامل تشــنج، اختــال فکــری و از دســت دادن هماهنگــی ( باشــد. 

 راهکارهای افزایش میزان گلوتاتیون موجود در بدن

محققــان بــر ایــن باورنــد کــه کاهــش ســطح گلوتاتیــون موجــود در 
ــد.  ــش ده ــا را افزای ــی بیماری ه ــروز برخ ــر ب ــد خط ــدن، می توان ب
ــاوی  ــای ح ــوان از مکمل ه ــاق می ت ــن اتف ــری از ای ــرای جلوگی ب
گلوتاتیــون اســتفاده کــرد کــه بــه دو شــکل خوراکــی و تزریقــی در 
ــی  ــایر مکمل های ــتفاده از س ــر، اس ــکار دیگ ــتند. راه ــترس هس دس
اســت کــه تولیــد طبیعــی گلوتاتیــون را در بــدن افزایــش می دهنــد. 
ایــن مکمل هــا عبارتنــد از: مکمــل خارمریــم )خارمریــم، به انگلیســی 
milk thistle گیاهــی اســت دارویــی بــا خــواص متنــوع(؛ اســتیل 
ــع  ــرای رف ــه از آن ب ــت ک ــط آور اس ــل خل ــی مکم ــتئین )نوع سیس
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ــاری  ــط مج ــع خل ــتامینوفن و دف ــرف اس ــی از مص ــمویت ناش مس
تنفســی اســتفاده می شــود(؛ سوپراکســید دیســموتاز )نوعــی مکمــل 
آنتی اکســیدانی اســت کــه ازجملــه خــواص آن می تــوان بــه ترمیــم 
ســلول ها اشــاره کــرد(. کاهــش تمــاس بــا ترکیبــات ســمی و مضــر 
و اســتفاده بیشــتر از مــواد خوراکــی ســالم و مفیــد در رژیــم غذایــی 
نیــز راهکارهایــی طبیعــی بــرای افزایــش ســطح گلوتاتیــون در بــدن 

 . هستند

جلبک کلرال

ــت، م(  ــده اس ــع ش ــم توزی ــران ه ــل ان در ای ــراً مکم ــرال )اخی کل
یــک جلبــک ســبز آب هــای شــیرین اســت کــه غنــی از پروتئیــن، 
ــد  ــه ان می توان ــرف روزان ــت، مص ــی اس ــواد معدن ــا و م ویتامین ه
ــد،  ــش ده ــترول را کاه ــرمی کلس ــطح س ــاال و س ــون ب ــار خ فش
بهبــودی زخم هــا را ســرعت می بخشــد و عملکــرد سیســتم ایمنــی 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــد ب ــن می توان ــرال همچنی ــد. کل ــش می ده را افزای
ــر  ــم بســیار موث ــوه و کادمی ــژه جی ــه وی ــزات ســنگین، ب ســمیت فل

باشــد. 

)Chelation Therapy( کی لیت درمانی

ــدن  ــد در ب ــه می توان ــود ک ــه می ش ــاده ای گفت ــه م ــا )ب ــی لیت ه ک
بــه فلــزات ســنگین متصــل شــده و آن هــا را از بــدن خــارج کنــد کــه 
ــد.  ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــرص م ــی و ق ــورت تزریق ــه دوص ب
ــر باشــند. مــن  ــزات ســنگین مؤث م( می تواننــد در دفــع برخــی از فل
مقالــه ای جداگآن هــای، تحــت عنــوان ” ایــا کیلیــت درمانــی بــرای 
ــا  ــت؟”  را قب ــد اس ــوز مفی ــرکاری گری ــیموتو و پ ــم کاری هاش ک
ــق کــی  ــراد تزری ــرار داده ام. در همــه اف نوشــته و در ســایت خــود ق
لیت هــا بــرای دفــع فلــزات ســنگین توصیــه نمی کنــم. اگرچــه برخی 
پزشــکان بــرای ســم زدایــی از ایــن روش درمانــی اســتفاده می کننــد. 
اگــر ســطح باالیــی از فلــزات ســنگین در بدن شــخصی تجمــع کرده 
باشــد، می تــوان از کــی لیت هــای خوراکــی کمــک گرفــت. برخــی 
از آن هــا عبارت انــد از: )DMSA( و )EDTA(. اگــر کســی تصمیــم 

دارد از کــی لیــت درمانــی اســتفاده کنــد، مهــم اســت کــه بعــد از ان 
ســطح گلوتاتیــون بــدن خــود را افزایــش دهــد، کــه در بــاال بــه طــور 

خاصــه توضیــح داده شــد. 

پاک کردن کولون )تنقیه(

پــاک کــردن روده بــزرگ می توانــد مفیــد باشــد. ایــن روش درمانــی 
ــه در  ــوند، البت ــع ش ــدن دف ــمی از ب ــزات س ــا فل ــد ت ــک می کن کم
ــه روده چکــه  ــد اســت. کســانی کــه ب ــز مفی دفــع ســایر ســموم نی
کــن )افزایــش نفوذپذیــری روده( مبتــا هســتند، بهتــر اســت قبــل 
ــه  ــدام ب ــد، ســپس اق ــان ان بپردازن ــه درم از شستشــوی روده، اول ب
ــز  ــرای تمی ــری ب ــوه راه دیگ ــا قه ــه ب ــد. تنقی ــازی روده کنن پاک س
کــردن روده اســت. شستشــوی کولــون می توانــد ســطح گلوتاتیــون 

را افزایــش دهــد. 

سونا درمانی

ســونا می توانــد بــرای از بیــن بــردن فلــزات ســمی اســتفاده 
ــزات ســمی، اســتفاده از  ــرای دفــع فل ــر کرنیــون ب ــر والت شــود. دکت
ــواًل  ــن معم ــد. م ــنهاد می کن ــونا را پیش ــدت س ــات طوالنی م جلس
ــزات ســنگین توصیــه می کنــم،  ــرای دفــع فل ــا ۲۵ دقیقــه را ب ۲۰ ت
ــاز  ــان بیشــتری نی ــوارد ممکــن اســت مدت زم ــه در برخــی م اگرچ
ــدن را  ــا ب ــه الکترولیت ه ــن شــوید ک ــد مطمئ باشــد. بااین حــال، بای
ــی  ــه درمان ــت برنام ــر اس ــن بهت ــد، بنابرای ــران می کنی ــی جب به خوب

ــر نظــر یــک پزشــک متخصــص انجــام شــود.  شــما زی

تاثیر فلزات سنگین در بدن کودک اتستیک

در ۷ ســال گذشــته ارتبــاط میــان اوتیســم و فلــزات ســمی گــزارش 
ــه اوتیســم از  ــا ب ــه کــودکان مبت ــی ک ــن معن ــه ای ــود ب ــده ب گردی
ــد و  ــج می برن ــوم رن ــرب و المینی ــزات، س ــاالی فل ــزان ب ــع می تجم
اخیــراً نیــز  کادمیــوم ســمی ماننــد ارتبــاط ایــن اختــال بــا کمبــود 
ــده اســت. در یــک پژوهــش کــه در  روی کــودکان مشــخص گردی
ــه اتیســم از  ۲۶   ــا ب آن غلظــت موهــای ســر  ۱۹۶۷  کــودک مبت
عنصــر از ســن  ۰  تــا  ۱۵  ســال مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت و 
ایــن مطالعــه نشــان دهنده ایــن مهــم اســت کــه بســیاری از بیمــاران 
اوتیســتیک بخصوص در ســنین ۰ تا ۳ ســالگی از کمبود شــدید روی، 
منیزیــم و بــار بــاالی چنــد فلــز ســمی ماننــد آلومینیــوم و کادمیــوم و 
ــام پنجــره  ــه ن ــی ب ــک اصطــاح بحران ــه نشــان دهنده ی ســرب ک
ــج می باشــند.  ــه  در تکامــل عصبــی کــودکان اســت، در رن کودکان
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کمبود روی کودکی و اوتیسم

روی عنصــری کلیــدی در بــدن انســان اســت ایــن عنصــر در تکثیــر 
ســلولی، رشــد و ترمیــم  بافتهــای بــدن بخصــوص در زنــان بــاردار و، 
فعالیــت گیرنــده  نــوزادان، عملکــرد هیپوکامــپ، عملکــرد آنزیم هــا 
و…  نقــش مهمــی را ایفــا می  هــای گلوتامــات کنــد. در میــان  ۱۹۶۷  
کــودک اتیســتیک کــه در پژوهــش فوق شــرکت نمــوده بودنــد تعداد  
۵۸۴  نفــر یعنــی در حــدود  ۳۰  درصــد از آنــان غلظــت روی کمتــری 
ــا ۳ ســال  در خــون خــود داشــتند کــه ایــن کمبــود در کــودکان ۰ت
بســیار بیشــتر از گروههــای ســنی دیگــر و در حــدود ۴۳ درصــد بــود(

گروههــای ســنی دیگــر بــه ترتیــب ۴تــا ۹ ســال ۲۸ درصــد و ۹ تا ۱۵ 
ــا  ســال ۳ درصــد بودنــد) کــه نشــان دهنده ارتبــاط غلظــت خــون ب
ســن اســت(به ایــن معنــی کــه نــوزادان بســیار محتمل اســت کــه در 

معــرض  کمبــود روی قــرار داشــته باشــند

کمبود منیزیم و کلسیم کودکانه و اتیسم

در ایــن پژوهــش ۳۴۷ نفــر از کــودکان اتیســتیک یعنــی در حــدود ۱۷ 
درصــد و۱۱۴ نفــر معــادل ۶ درصــد دچــار کمبــود منیزیــم و کلســیم 
بودنــد و بــرای فلــزات دیگــر چــون آهــن، کــروم، منگنــز ومــس  این 
ــود  ــن کمب ــده اســت. ای ــود در حــدود ۲ درصــد مشــاهده گردی کمب
منیزیــم در گروهــای ســنی ۰ تــا  ۳، ۴  تــا ۹ و  ۹  تــا  ۱۵ ســال بــه 
ترتیــب  ۲۷  درصــد، ۱۷ درصــد و ۴ درصــد مشــاهده گردید. همچنین 
ماننــد روی ارتبــاط معنــی داری میــان ســن و کمبــود غلظــت منیزیم 

در کــودکان دارای ســنین  پایینتــر وجــود دارد. 

فلزات سمی و اوتیسم 

در میــان ۱۹۶۷ کــودک اوتیســتیک )در حــدود  ۳۳۹ نفــر( ۱۷ درصــد 
)میــزان بــاالی آلومینیــوم  ۱۶۸  نفــر( ۸ درصد )میزان بــاالی کادمیوم 
و۹۴  نفــر( ۵درصد)میــزان بــاالی ســرب را در بــدن خــود نشــان دادند 
و برعکــس انتظــارات جیــوه تنهــا  ۳  درصــد و آرســنیک۲/۸ درصــد 
مشــاهده گردیــد. بــار فلــزات ســمی ذکر شــده در بــاال در کــودکان ۰ 
تــا ۳ ســال بســیار بیشــتر مشــاهده گردیــد کــه، میــزان بــروز ٪6/20، 
1/12٪، 5/7٪، 2/3٪ و 3/2٪  بــرای آلومینیــوم، و جیــوه عنــوان شــده بود. 

از طرفــی در ایــن  کادمیــوم، ســرب، آرســنیک پژوهــش مشــخص 
ــه  ــود دارد ب ــرب وج ــن روی و س ــز بی ــی نی ــه معکوس ــد رابط گردی

ایــن معنــی کــه بــه هــر میــزان روی در خــون کمتــر اســت، ســرب 
افزایــش پیــدا نمــوده اســت. 

 زمان پنجره کودکی در تکامل عصبی و درمان اتیسم
ــخیص  ــن تش ــع س ــی از مناب ــال  در برخ ــا ۶ س ــدوده ۳ ت  درمح
ــی  ــورهای غرب ــوارد در کش ــب م ــردد در اغل ــی می گ ــم معرف اوتیس
ــی  ســن تشــخیص اوتیســم در حــدود  ۱۴  ماهگــی اســت. از طرف
کمبــود روی و کلســیم و منیزیــم در بســیاری از کــودکان اتیســتیک 
در زیــر  ۳  ســال بســیار بیشــتر مشــاهده می شــود و همینطــور بــار 
بــاالی فلــزات ســمی در بــدن. بنابرایــن بــرای درمــان و پیشــگیری 
ــه  ــه خــون و بررســی هرگون ــاالت طیفاتیســم غربالگــری اولی اخت
ســوخت و ســاز بــدن و امــاح معدنــی خــون در ســنین پاییــن بســیار 
حائــز اهمیــت اســت هرچنــد ایــن مهــم یعنــی تشــخیص اختــال 
ــد و  ــاق می افت ــال اتف ــا ۷ س ــنی ۳ ت ــای س ــم در محدوده ه اوتیس
ــه سیســتم  ــود  را ب ــر مخــرب خ ــل ســمی خــون تاثی ــا عوام تقریب
عصبــی و تکامــل آن وارد نموده انــد. ژن مرتبــط بــا اتیســم و تغییــرات 

اپــی ژنتیــک در اثــر اختــال مــواد معدنــی

ــود روی مشــاهده شــده در کــودکان اتیســتیک ممکــن اســت  کمب
ــب  ــد موج ــن می توان ــه ای ــردد ک ــک گ ــی ژنتی ــرات اپ ــث تغیی باع
تداخــل در بلــوغ و تکامــل عصبــی  در مراحــل اولیــه رشــد گــردد و 
همین طــور وجــود بــار بــاالی فلزاتــی همچــون کادمیــوم و آرســنیک 
ــل  ــال در تکام ــک و اخت ــی ژنتی ــرات اپ ــن تغیی ــب همی ــز موج نی
ــخص  ــا مش ــردد. در پژوهش ه ــتیک می گ ــودک اوتیس ــی ک عصب
گردیــده اســت کــه کمبــود روی موجــب افزایــش جذب فلزات ســمی 
ماننــد کادمیــوم و ســرب می گــردد. بنابرایــن نــوزادان بــا کمبــود روی 
در معــرض افزایــش خطــر ابتــا بــه جــذب مقــدار زیــادی از فلــزات 
ــز  ــم نی ــیم و منیزی ــود کلس ــد. کمب ــا در بدن ان ــظ آن ه ــمی و حف س
ــدن  ــش ســرب در ب ــا افزای ــه مســتقیمی ب ــد رابط ــر می رس ــه نظ ب
کــودکان اتیســتیک و مشــکات رفتــاری و شــناختی آن هــا داشــته 
باشــد. در کشــور آمریــکا در مطالعــه ای رابطــه معکــوس و معنــی دار 
ــش از ۳۰۰۰  ــون بی ــرب خ ــیم و س ــت کلس ــیم و غلظ ــن کلس بی
کــودک مــورد بررســی قــرار گرفــت و ایــن رابطــه و ارتبــاط میــان 
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ــه  ــش فعاالن ــار بی ــتیک و رفت ــودکان اتیس ــدن ک ــرب ب ــطح  س س
آن هــا مــورد تاییــد قــرار گرفــت. شــایعترین راه هــای افزایــش ســطح 
ســرب در بــدن کــودکان خــوردن و یــا استنشــاق آن اســت کــه در 
ــات  ــا کربن ــات ســرب ی ــا کروم ــر ســوخت های فســیلی و رنگ ه اث
ــر اینهــا در  ــرد. عــاوه ب ــرار می گی ســرب کــودک در معــرض آن ق
مــادران ســیگاری در معــرض دود ســیگار یــا قلیــان بــا پایینتــر آمــدن 
ــن  ــر مــی رود. ای ــوم و ســرب باالت ــدن غلظــت کادمی ــزان روی ب می
فلــزات ســمی بــا انباشــته شــدن در اســتخوآن های مــادر، در زمــان 
بــارداری  یــا شــیردهی بــه همــراه کلســیم بــه بــدن جنیــن  یــا نــوزاد 
منتقــل می گردنــد و موجــب صدمــات جبــران ناپذیــری بــه کــودک 
می گردنــد. در مطالعــات مشــخص گردیــده اســت کــه بــا یــک رژیــم 
غذایــی مناســب فلــزات مناســب و ســودمند را جــذب بــدن نمــود و از 
بــار فلــزات ســمی بــدن کاســت و تعادلــی میــان ایــن عناصــر در بــد 
کــودک اتیســتیک مهیــا نمــود و شــاید تــا حــدودی رفتار هــای بیــش 
فعاالنــه و مشــکات رفتــاری و شــناختی آن هــا را کاهــش داد. البتــه 
در ایــن میــان زمــان و پنجــره کودکــی نقــش مهمــی را ایفــا می کنــد 
کــه بــه آن می بایســتی توجــه نمــود. از مــواد غذایــی حــاوی منیزیــم 
می تــوان بــه مــوز، لوبیا هــا، برنــج قهــوه ای، جــو دو ســر، اســفناج و 
ــواد  ــوان از م ــود و روی را می ت ــاره نم ــادام اش ــوص ب ــا بخص مغز ه
غذایــی ماننــد جگــر، عــدس، گوشــت، زرده تخــم مــرغ، نــان کامــل، 
جــو دوســر و ماهــی کســب نمــود. کلســیم را نیــز می تــوان عــاوه 
بــر لبنیــات در کلــم پیــچ، لوبیــا چشــم بلبلــی، شــیر ســویا، شــلغم، 
کنجــد و بــادام، انجیــر خشــک، پرتغــال و ســبزیجات تــازه بدســت 
ــا حــد امــکان مــواد  ــه ذکــر اســت مرکــز اردیبهشــت ت آورد. الزم ب
خوراکــی ذکــر شــده فــوق را  در برنامــه میــان وعــده مراجعیــن خــود 

قــرار داده اســت. 

آمونیاک و اتیسم

آمونیــاک در بــدن انســان در اثــر متابولیســم پروتئین به وجــود می آید 
و ایــن مــاده ســمی در کبــد بــه دو مــاده تبدیــل می شــود اوره مــاده 
ســمی در بدن)گلوتامیــن( از اســید های آمینــه مفیــد بــدن کــودکان 
اتیســتیک بــه طــور معمــول میــزان آمونیــاک بیشــتری در بــدن خود 
دارنــد و ایــن میــزان بــاال ممکــن اســت در اثــر تمایلشــان بــه مصرف 
ــودکان  ــه ک ــد ک ــمندان دریافته ان ــی دانش ــد. از طرف ــت باش گوش
اتیســتیک در بدنشــان میــزان باکتــری بیشــتر از دیگر کودکان اســت 

و ایــن  میــزان باال هــای ِگــَرم منفــی همبســتگی مثبتــی بــا ســطح 
ــَرم منفــی  آمونیــاک بــدن دارد. ایــن میــزان بــاالی باکتری هــای ِگ
موجــب افزایــش ســطح آمونیــاک و ســم باکتریایــی گردیــده و ایــن 
ســم موجــب مختــل شــدن ســم زدایــی آمونیــاک توســط کبــد نیــز 
می گــردد. تاکنــون پژوهش هــای فراوانــی در مــورد مداخلــه درمانــی 
در ایــن مــورد انجــام نشــده ولــی در یــک مــورد درمــان میــزان باالی 
اوره خــون در یــک کــودک ۴ ســاله مبتــا بــه اتیســم بــا رفتار هــای 
بیــش فعاالنــه و مــورد مداخلــه قــرار گرفــت و در طــی مخــرب بــا 

داروی تیوریدازینیــک ســال ایــن عائــم کاهــش یافــت. 

امالح و ویتامین های ضروری دیگر برای بدن کودک مبتال به  اتیسم: 

ــاس چشــمی  ــش تم ــم موجــب افزای ــراه منیزی ــه هم ــن B ب ویتامی
گســتره توجــه و یادگیــری و کاهــش رفتارهــای مخــرب می گــردد. 
ــود تمــاس چشــمی  ــن  دی و آ موجــب بهب ــی از ویتامی امــگای غن
ــش  ــز و کاه ــرد مغ ــود عملک ــب بهب ــن C موج ــردد. ویتامی می گ
ــن  ــرف ویتامی ــا مص ــردد. در پژوهش ه ــی می گ ــردرگمی  گیج س
ســی مشــخص گردیــده کــه موجــب کاهــش نشــانه اوتیســم اســت. 

 
نتیجه گیری

بعضــی از فلــزات ســنگین می تواننــد به طــور مســتقیم بــر ســامتی 
تیروئیــد تأثیــر بگذارنــد، همچنیــن فلــزات ســنگین می تواننــد باعث 
ــن تجمــع  ــدن شــما شــوند، بنابرای ــی در ب ــروز پاســخ خــود ایمن ب
فلــزات ســنگین در بــدن شــما، شــرایط را بــرای مبتــا شــدن بــه 
بیمــاری پــرکاری گریــوز یــا کــم کاری هاشــیموتو مهیــا می ســازد. 
امــا جــدای از ایــن موضــوع، قــرار گرفتــن در معــرض فلــزات ســمی 
ــد،  ــته باش ــال داش ــه دنب ــز ب ــری را نی ــای دیگ ــد بیماری ه می توان
بنابرایــن مهــم اســت، بــا تغییــر ســبک زندگــی، خــود را کمتــر در 
ــده در  ــای بیان ش ــک توصیه ه ــه کم ــرار داده و ب ــا ق ــرض آن ه مع
ــد.  ــازی کنی ــنگین پاک س ــزات س ــود را از فل ــدن خ ــه، ب ــن مقال ای
ــای  ــه ج ــتیک ب ــودک اتیس ــدن ک ــود در ب ــات موج ــق مطالع طب
روی عناصــر ســنگین در بــدن وجــود دارد. یکــی از راه هــای خــارج 
کــردن جیــوه از مغــز مصــرف قرص هــای گلوتاتیــون اســت از دیگر 
ــواع  ــرف ان ــدن مص ــنگین از ب ــزات س ــردن فل ــارج ک ــای خ راه ه
ــرال،  ــک کل ــی، جلب ــت درمان ــی لی ــی، ک ــونا درمان ــا، س ویتامین ه

ســم زدایــی کبــد و... اســت. 
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بــا گــذر زمــان همچنــان تقاضــا بــرای ســفید کننده های دنــدان از ســوی مصــرف کننــدگان وجــود دارد. ایــن محصــوالت عمومــا بــرای 
فرآیندهــای ســفید کننده مبتنــی بــر پراکســیدها هســتند. تغییــر رنــگ دنــدان در جهــت ســفید کــردن آن بــا رســوب کوواریــن آبــی بــر 
روی آن بــه راحتــی قابــل مشــاهده می باشــد بــه طــوری کــه حتــی پــس از یــک بــار مســواک زدن می تــوان شــاهد ســفید تر شــدن دنــدان 

بــود. مطالعــات آزمایشــگاهی اســتفاده از ســیلیس بــرای ســفید کــردن دندان هــا را تاییــد می کنــد. 

)SiO2(خمیر دندان های سیلیکا

نگار درخشان نیا

ــود دارد از  ــی وج ــای متفاوت ــا روش ه ــردن دندان ه ــفید ک ــرای س ب
ــتفاده از  ــل دادن، اس ــدان، صیق ــای دن ــتفاده از روکش ه ــه اس جمل
ــرای  خمیردندان هــای ســفیدکننده و... خمیردندانهــای ســفیدکننده ب
ــده اند  ــه ش ــه ای فرمول ــه گون ــده اند و ب ــی ش ــه طراح ــتفاده روزان اس
کــه توانایــی تمیــز کــردن فیزیکــی و شــیمیایی بــه منظــور حــذف 
ــواد  ــد. م ــاد می کن ــی را ایج ــای خارج ــری از لکه ه ــر و جلوگی موث
ــی حــذف لکه هــا از دندان هــا شــامل ســورفاکتانت ها، آنزیم هــا  اصل
و کلســیم کات، پلیمرهــا و... هســتند. بســیاری از داده هــای منتشــر 
ــا  ــی آن ه ــر بخش ــزان اث ــی و می ــا از ایمن ــن خمیردندانه ــده از ای ش
حمایــت می کنــد. بــرای مثــال اســتفاده از پرلیــت بــه عنــوان مــاده 
پاک کننــده بــرای خمیردندان هــای حــاوی ســیلیس و کربنــات 
کلســیم می باشــد. بــا وجــود مزایــای ســفید کــردن خمیــر دندان هــا 
ــه نظــر  ــدگان و دندانپزشــکان ب ــن مصــرف کنن ــت آن بی و محبوبی
می رســد تــا کنــون هیــچ تکنولــوژی کامــا جدیــدی بــرای ســفید 
کــردن دندان هــا وجــود نــدارد. درک کامــل از علــم رنــگ و کاربــرد 
ــز  ــا نی ــردن دندان ه ــفید ک ــرای س ــرفته ب ــاوری پیش ــث فن آن باع

می شــود. 
ــی  ــش روانی_فیزیک ــک واکن ــگ ی ــده رن ــگ: پدی ــم رن ــرد عل کارب
بــه برهــم کنــش انــرژی نــور بــا جســم اســت. رنــگ یــک جســم 
وابســته بــه منبــع نــور، بازتــاب و جــذب نــور توســط جســم و ناظــر 
آن می باشــد. منبــع نــور بــا مقــدار انــرژی ســاطع شــده در هــر طــول 
مــوج در طیــف مرئــی مشــخص می شــود. بــرای مثــال یــک جســم 
قرمــز در درجــه اول قرمــز بــه نظــر می رســد زیــرا طــول مــوج قرمــز 
را بیشــتر از ســبز منعکــس می کنــد. سیســتم بینایــی چشــم و مغــز 
ناظــر در نهایــت بــر درک کلــی رنــگ تاثیــر می گــذارد. درک رنــگ 
دنــدان یــک پدیــده پیچیــده بــا اندازه گیــری بصــری می باشــد کــه 
تحــت تاثیــر عوامــل زیــادی اســت از جملــه روشــنایی، محتــوای مواد 

معدنــی دنــدان و.... 
ــواد  ــدان، م ــر دن ــد خمی ــرای تولی ــا: ب ــدان ه ــیلیس در خمیردن س
ــواد  ــوع م ــن ن ــود. ای ــتفاده می ش ــیلیس اس ــد س ــاینده ای مانن س
ــوع  ــر ن ــه ه ــوند ک ــوب می ش ــی محس ــر آل ــای غی ــا پودره عمدت
اجــزای چســبنده را از روی ســطح دنــدان ماننــد پــاک و لکه هــای 
ســطحی را بــدون خــراش یــا کاســتن از جــای طبیعــی دنــدان پاک 
می کنــد. بــه طــور کلــی هــدف از تهیــه ســیلیس خمیــر دنــدان بــه 

ــد.  ــده می باش ــاینده و غلظت دهن ــک س ــوان ی عن
مزایــای اســتفاده از ســیلیس در خمیردنــدان هــا: از ســیلیکا بــه دلیــل 
داشــتن خــواص فیزیکــی و شــیمیایی فــوق العــاده و همچنیــن بــه 
ــا ســایرترکیبات ماننــد گیاهــان چینــی،  ــدادن آن ب دلیــل واکنــش ن

ــدان اســتفاده می شــود.  ــری از پوســیدگی دن ــد و جلوگی فلورای
نحــوه تهیــه ســیلیس خمیــر دنــدان: بــه طــور کلــی خمیردندان هــا 
در مراقبــت از بهداشــت دهــان و دنــدان نقــش بســیاری موثــری دارد 
از ایــن رو نقــش ســایندگی ایــن محصــول نیــز بســیار مهــم اســت. 
ــه  ــد دندان هــا را ب ــا ســیلیکا می توان خمیــر دندان هــای کریســتالی ب

ــی تمیــز کــرده و باعــث ســفید شــدن دندان هــا می شــود.  خوب
ــدان  ــن ســطح دن ــدان و خارجی تری ــای دن لکه هــا معمــوال روی مین
ــتفاده  ــا اس ــدان، ب ــر دن ــا خمی ــی از نمونه ه ــرد. در بعض ــرار می گی ق
از مــواد ســفیدکننده ماننــد پراکســید هیــدروژن کــه موجــب تغییــر 
ــا  ــد. ام ــفید می کن ــا را س ــود، دندان ه ــدان می ش ــای دن ــگ مین رن
ــد  ــاینده ای مانن ــواد س ــه دارای م ــفید کننده ک ــای س خمیردندان ه
ــدان پــاک می کنــد.  ــه اســت، لکه هــا را از ســطح دن ســیلیکا هیدرات
ســاختار و دانــه بنــدی ســیلیس را می تــوان بــا بــا شــرایط تولیدکنترل 
کــرد. ســیلیس بــه عنــوان یــک پــودر آمــورف، بی مــزه، نــا محلــول 
در آب یــا اســید اســت کــه از نظــر شــیمیایی بی اثــر اســت و ســایر 
ــد را نیــز در خمیــر دندان هــا دارا می باشــد. ایــن  مــواد خــام و فلورای
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مــاده ســاینده جــاذب در فرمول هــای محصــوالت مراقبــت شــخصی 
اســت و اســتفاده از آن در خمیــر دندان هــا کامــا ایمــن اســت. 

یــک عیــب موجــود در ســیلیکا ایــن اســت کــه می توانــد منجــر بــه 
حساســیت دنــدان شــود مخصوصــا اگــر از  مســواک بــا بــرس خیلی 

ســخت اســتفاده کنیــد ممکــن اســت ایــن مشــکل ایجاد شــود. 
ــز  ــت تمی ــه قابلی ــیلیس هیدرات ــاینده س ــر س ــد دیگ ــت مفی کیفی
کــردن آن اســت. دهــان مــا پــر از باکتــری اســت، اگــر بــا غذاهــا و 
نوشــیدنی هایی کــه می خوریــم مخلــوط شــود، می توانــد منجــر بــه 
پــاک دنــدان )بیوفیلــم( شــود. اگــر روزانه دو بــار بــا خمیردندان های 
اثبــات شــده از نظــر بالینــی دندان هــای خــود را مســواک می زنیــد، 
ــی  ــال، وقت ــن ح ــا ای ــد. ب ــه داری ــا را دور نگ ــد پاک ه ــد بتوانی بای
پاک هــای دنــدان پــاک نشــده و شــروع بــه جمــع شــدن بــر روی 
ــه مــاده ســخت تری تبدیــل  ــد ب دندان هــای شــما می کنــد، می توان

ــار شــناخته می شــود.  ــام تارت ــه ن شــود، ب
نمــی توانیــد تارتــار را بــه تنهایــی پــاک کنیــد و بــه دلیــل متخلخــل 
بــودن آن، مــاده ای آســان بــرای چســبیدن پــاک بیشــتر می شــود. 
فقــط یــک متخصــص دندانپزشــکی می توانــد شــما را از شــر تارتــار 
خــاص کنــد. پــاک و تارتــار در پوســیدگی دنــدان و بیمــاری لثــه 
نقــش دارنــد، بــه همیــن دلیــل ضــروری اســت کــه هــر چــه زودتــر 

تجمــع آن هــا متوقــف شــود. روزی دو بــار مســواک بزنیــد و یــک بار 
ــا  ــدان ی ــخ، مســواک بیــن دن ــا ن در روز بیــن دندان هــای خــود را ب

دســتگاه تمیز کننــده بیــن دنــدان تمیــز کنیــد. 
ــا ســیلیکا هیدراتــه یــا ســایر مــواد ســاینده را  اگــر خمیــر دنــدان ب
انتخــاب می کنیــد، توجــه کنیدذکــه ایــن تیــوپ دارای مهــر و مــوم 
اســتاندارد و بهداشــت اســت. تنهــا درصورتــی کــه خمیردنــدان دارای 
نمــره سایشــی نســبی عــاج ۲۵۰ یــا کمتــر باشــد، بــه ایــن مهــر و 
مــوم اعطــا می کنــد. ایــن بــدان معنــی اســت کــه بــا اســتفاده منظم 
از روزانــه و یــک روش مســواک زدن صحیــح، خمیــر دنــدان هیــچ 

ــد.  ــدان شــما ایجــاد نمی کن سایشــی روی دن
نتیجه گیری

ــرای  ــدی ب ــرد آن رویکــرد جدی ــگ و کارب ــم رن ــق درک عل از طری
ــا  ــد. ب ــاد می کن ــا ایج ــر دندان ه ــا از خمی ــدن دندان ه ــفید ش س
ــدان کــه در آن خــواص  ــر رو ی ســطح دن ــی ب رســوب کوواریــن آب
ــاهده  ــفید تر مش ــا را س ــوان دندان ه ــد می ت ــر می ده ــوری را تغیی ن
ــتن  ــا داش ــا ب ــیلیکا در خمیردندان ه ــتفاده از س ــن اس ــود همچنی نم
خــواص فــوق العــاده از جملــه ســایندگی و پــاک کنندگــی پاک ها از 
دندان هــا و خــواص شــیمیایی و فیزیکــی عالــی آن بــه دلیــل واکنش 
نــدادن آن بــا ســایر مــواد موجــب شــده کــه ایــن مــاده  بــه عنــوان 
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