


تقدیر و تشکر 

 همه عزیزانیکه وقت گذاشتن و در وبینار شرکت کردند

 همکاران در حوزه معاونت محترم آموزش ی دانشگاه و مدیریت آموزش
مدوام و آموزش مجازی 

 همکاران من در گروه سم شناس ی و داروشناس ی دانشگاه





و نقش آنهاانواع مواد شیمیایی-

(منتشرترین ترکیبات که انسان با آن در تماس ) فلزات -

پاراسلسوس    -

لیشرپل ا-



خیر/ بلی-

موتاژن-تراتوژن -کارسینوژن-

(روی -مس ) فلزات گروه پروستتیک بسیاری از آنزیم های حیاتی -

(کل نی-منیزیم -کلسیم ) فلزات فعال کننده بسیاری از آنزیم های بدن -

(مس -آهن -کروم ) فلزات کاربردهای فیزیولوژیکی متفرقه و متنوع -



سمنقش فلزات درارگانی

-Cu-Ca))(:فلزات ضروری)جزئی از آنزیم ها 1) Mg-Cr-Se-Fe
، اصالح این فلزات در یک میزبان در فرایندهای فیزیولوژیکی، مانند انتقال الکترون، حمل و نقل اکسیژن

دگی سلولی و پروتئین، سنتز انتقال دهنده های عصبی، واکنش اکسیداسیون و احیا، پاسخ های ایمنی، چسبن

سوخت و ساز پروتئین و کربوهیدرات بدن درگیر هستند

(Hg-Al-Pb-Cd-Ar)(:فلزات سنگین)سمیت2)
عه قطعه افزایش این فلزات داخل سلولی عوارضی، از جمله استرس اکسیداتیو، اختالل در میتوکندری،  قط

عال شدن ، تاخوردگی اشتباه پروتئین، استرس شبکة آندوپالسمی، اختالل در نظم اتوفاژی و فDNAشدن  

القاء آپوپتوز، اختالل ایمنی را  میتواند به همراه داشته باشد



مکانیسم سمیت زایی فلزات

آسیب هایپوکسیک و لیپید پراکسیداسیون1)

اکسیداتیو استرس2)

سمیت ایمنی3)

سرطان زایی4)



چهار نکته مهم درسمیت زایی فلزات

جنبه های مولکولی1)
اهداف تحت سلولی2)
تغییر هموستاز یونی3)
مدلهایی از مرگ سلولی4)



بافتهای تحت تاثیر

بافتهای نیازمند به اکسیژن بیشتر: هایپوکسی1)

شتربافتهای دارای چربی غیراشباع بی: اکسیداتیو استرس2)

CYC         FMN        NADسوبسترا           1)
123

فلزات

چرخه انتقال الکترون در میتوکندری



اثرات هایپوکسی ناشی از فلزات
ATPتوقف چرخه کربس و تولید 1)
PHتغییرات 2)
(                                                                                                                            تمامی سلولها و سلولهای مغزی)وقایع یونی3)

کلر و کلسیم–پتاسیم –سدیم 
(اندامک ها و سلول) لیپید پراکسیداسیون غشاء4)



وقایع ناشی از زیادی کلسیم در سلول

(فسفولیپازها-اندونوکلئازها -پروتئازها )فعال شدن آنزیم ها 1)

(Bcl2مهار )وابسته به کلسیم CascadesوCaspeaseفعال شدن 2)

(RNSو NOتولید)cNOSفعال کردن 3)

وقفه درزنجیره انتقال الکترون4)

ROSتولید 5)

-TNF)تحریک رسپتورهای مرگ6) ITL - TGF)



سرطان زایی فلزات

-Cr:ثابت شده 1) Ni- Pb- Cd- As

-Sn:در مقاالت به آن اشاره شده 2) Hg- Vd-Fe

-Se:ضد سرطان 3) Cu- Zn                                 



مکانیسم سرطان زایی فلزات

(دسته اول و دوم)DNAهایپرمتیالسیون 1)

(دسته اول) DNAاکسیداسیون 2)

(ردسته اول شدیدت)لیپید پراکسیداسیون و تولید رادیکال 3)

DNAتضعیف پروسه ترمیم 4)



فلزات و سمیت سیستم ایمنی

تغییر در عملکرد سلول ایمنی -سمیت بر سلولهای ایمنی : سمیت ایمنی 1)

(سرکوب سیستم خود ایمنی)فلزات لیتیم، منیزیم ، روی 2)

(ایجاد بیماری خود ایمنی)طال، نقره، سرب ، کادمیوم3)

در طال نوروپاتی و ترومبوسیتوپنی-نفروپاتی غشایی در جیوه : بیماریهای مثل4)



فلزات و بیماریهای خود ایمنی
....(و رویسرب ، کادمیوم ، )آرتریت روماتوئید 1)

....(و آهن ، سلنیوم سرب ، نیکل ،آلومینیوم ، )مولتیپل آسکلروزیس 2)

(مس و روی)اسکلروز جانبی آمیوتروفیک 3)

....(  طال ، کادمیوم ، جیوه و )سندرم نفروتیک 4)

ک ، تیروئیدیت ، پسوریازیس ، لوپوس اریتماتوز سیستمی: سایر بیماریها 5)

....اگزمای اتوپیک ، سندرم خستگی مزمن و 



فلزات و اختالل فعالیت اعصاب و غدد



عوامل جلوگیری کننده از بیماری زایی فلزات

گلوتاتیون1)
کاتاالز2)
سوپراکسید دسموتاز3)
ویتامین ها4)



روش های ارزیابی فلزات

UVاسپکتروفتومتری 1)
اسپکتروفتومتری جذب و نشراتمی2)
پالروگرافی3)
کروماتوگرافی تعویض یونی4)




