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  آهن در خطر بروز سرطان دریافت اثرات

  3*سید حسین داودي ، دکتر 2، سعیده اسمعیلی1یاسمن جمشیدي نائینی
ی و خـدمات  دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تغذیه، گروه آموزشی تغذیه بالینی و رژیم درمانی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشـگاه علـوم پزشـک    .1

 بهداشتی درمانی شهید بهشتی.

اي و صنایع غذایی کشور، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علـوم پزشـکی و    انستیتو تحقیقات تغذیه ه تحقیقات علوم و صنایع غذایی،گرو .2
 خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی.

غذایی کشـور، دانشـکده علـوم تغذیـه و صـنایع غـذایی کشـور،         اي و صنایع گروه تغذیه بالینی و رژیم درمانی، انستیتو تحقیقات تغذیهنویسنده مسئول: استادیار .3
 .دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

Email: hdavoodi2002@yahoo.com 

  چکیده
یرهاي بیوشـیمیایی یـک کوفـاکتور    آهن یک ماده معدنی ضروري است که به دلیل ماهیت الکترون دهندگی و الکترون پذیرندگی براي بسـیاري از آنـزیم هـاي دخیـل در مسـ     

م اضافه بار و هم کمبـود آهـن   کلیدي محسوب می گردد. با این حال، مشارکت آهن در واکنش هاي اکسیداسیون و احیا، آن را به طور بالقوه خطرناك نیز می کند. بنابراین ه
ن بـا انـواع سـرطان از دو جهـت قابـل مطالعـه مـی باشـند، اثـرات محـافظتی و درمـانی و اثـرات             می توانند اثرات سوء بر سالمت بهینه داشته باشند. ارتباط کمبود و اضافه بار آه

ه مقـادیر فیزیولوژیـک   سرطانزا. سطح مطلوب آهن در بدن زمانی حفظ می گردد که مکانیسم هاي تنظیمی آهن در بدن به درستی عمل کرده و ورود آهن بـه بـدن در محـدود   
به نظر می رسد که دریافت مقادیر زیاد آهن موجود در غذاهاي حیوانی (هم)، به ویژه از گوشت قرمز، ممکن اسـت خطـر ابـتال بـه برخـی      باشد. بر اساس برخی شواهد موجود 

نظر می رسـد. از سـوي    مال منطقی بهسرطان ها را افزایش دهند. بنابراین دریافت مقادیر کافی آهن عمدتا از منابع گیاهی و حفظ غلظت فریتین سرم در مقادیر پایین محدوده نر
یـدوار کننـده بـه نظـر مـی رسـند امـا        دیگر به کارگیري کمبود آهن با استفاده از شالتور هاي آهن یا ایجاد حمله اکسیداتیو به واسطه آهن براي درمان یا پیشگیري از سرطان ام

د با تمرکز بـر نقـش اضـافه بـار و کمبـود آهـن در ایجـاد و درمـان سـرطان مـرور مـی            تحقیقات بیشتري در این زمینه مورد نیاز است. با این پیش زمینه مطالعات و شواهد موجو
 گردند.

  آهن، اضافه بار، درمانی، سرطان، سرطانزا، کمبود. کلمات کلیدي:
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