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خداوند متعال از بنده میپرسد
که فزونی دانش خود را در

«بسم اهلل الرحمن الرحيم»

کجا صرف کرده ،همچنان که
از فزونی مالش میپرسد.
رسول اکرم

صلیاهلل للهه و لله و سل

خبرهاي انجمن
 هشتادوپنجمهن جلسه ههأتمديره انجمن لناصر کمهاب ايران
به تاريخ  95/6/71در مکان
جامعه

لزمايشگاههان

برگزار

خواهد شد.

 معرفـی کنگره:پنجمهن کنگره لناصر کمهاب
ايران در ادامهی يک دهه
برگزاری

و

تالش

برای

گسترش لناصر کمهاب و تأکهد
بر للوم و پژوهشهای وابسته
به لن در انتهای پايهز 7995
در دانشگاه تربهت مدرس
برگزار خواهد شد.
اين کنگره لظه در نظر دارد
از تمامی ظرفهتها در جهت
توسعه و بهبود کهفهت خود و
رسهدن به دستاوردهای مطلوب
درين حوزه تالش نمايد.
پژوهشگران ،اساتهد ،مديران
سازمانهای

مربوط،

مراکز

تحقهقاتی ،مجمولههای فعال
در صنايع وابسته به لناصر
کمهاب همگی درين گردهمايی
بزرگ حضور خواهند داشت.

پنجمهن کنگره لناصر کمهاب ايران
مسؤولخبرنامه :محمّدامهن احمدی فقهه
شماره تماس647-34662942 :
وب سايت انجمنhttp://www.ister.ir :
Email: mahmadi@aeoi.org.ir

از کلهه اساتهد محترم و دانشجويان لزيز جهت ارائه مقاله و شرکت در
کنگره دلوت به لمل میليد.

اهمهت لناصر کمهاب در فرليندهای سلولی– مولکول

فرآیندهاى بیولوژیک ،این عناصر کمیاب را براى انجام وظایف بیوشیمیایى خاص و ضرورى براى ادامه حیات به کار مىگیرند .برخىاز این
عناصر ،نقش مهمى در متابولیسم عادى و عملکردهاى فیزیولوژیک در انسان دارند .مثالً کلسیم ،فسفر ،فلوئور و منیزیوم ،نقش مهمى در
عملکردهاى ساختارى استخوان و غشاي سلولى دارند .برخىاز این عناصر مثل روى ،مس ،سلنیم ،منگنز و مولیبدن ،از اجزاي ضرورى
آنزیمها بوده و یا به عنوان حامل آهن براى لیگاندها در متابولیسم عمل مىکنند .گروهى نیز همانند یُد و کروم ،در ساختار اصلى
هورمونها شرکت دارند .بنابراین ،عناصر در چرخه طبیعى حیات از طریق خاک ،آب و گیاه وارد سیستم بدن موجودات زنده مىشوند.
نقش عناصر کمیاب در فرآیندهاي مختلف بیوشیمیایي بدن ،حیاتي و غیر قابل انکار است .به طور عمومي  01عنصر معدني کمیاب در
انسان ضروري تشخیص داده شدهاست .تنها مس ،ید ،آهن و سلنیوم و روي با حالتهاي کمبود قابل تشخیص است .نقش بیوشیمیایي
ضروري در برخياز عناصر مانند کروم یا منگنز به طور کامل اثبات نشدهاست .هرچند که عالئم کمبود توصیف شدهاست .نقش عناصر
معدني کمیاب شامل ساختاري ،انتقال پیام و خصوصاً ویژگيهاي کاتالیتیکي است .برخياز عناصر کمیاب جزئي از متالوآنزیمها هستند و
به عنوان کوفاکتور عمل ميکنند و انتقال الکترون و اکسیژن را تدارک ميبینند و در حفظ شکل ماکرومولکولها به صورت فعال عمل
ميکنند یا فعالیت هورموني یا ویتامیني از خود نشان ميدهند .عناصر کمیاب در سلولها توسط چندین خانواده از پروتیینها ذخیره
ميشوند .کمبودهاي عناصر کمیاب معموالً به واسطهي نقص تغذیهاي است .ذخیرهي غیرکافي به هنگام تغذیه یا حاالت بیماري است که
در آن جذب رودهاي غیر کافي یا افزایش دفع یا مصرف وجود دارد.
------------------------------------------------------

روشهای نوين در سنجش لناصر کمهاب

)(AAS

براي اندازهگیري عناصر موجود در یک نمونه از روشهاي متعددي منجمله تکنیکهاي اسپکتروسکوپي جذب اتمي
اسپکتروسکوپي نشر اتمي ) (AESجداسازي از طریق فعالسازي با نوترون ) (NAAو رادیوایمنواسي ) (RIAاستفاده ميشود که روشهاي
مؤثر براي تعیین میزان عناصر کمیاب در نمونههاي بیولوژیکي و حتا نمونههاي طبیعي است .اما زماني که عناصر اندازهگیري شونده خود
پرتوزا باشند جهت سنجش کمي و کیفي آنها ،یعني تعیین نوع عنصر -اکتیویته و اکتیویته ویژه آن -نوع تابش یا تابشهاي رادیواکتیو و
فراواني این تابشها ،یکياز مفیدترین و رایجترین روشها ،گاما اسپکتروسکوپي است .درین روش با تعیین مستقیم طیف اشعهي گاماي
ساطع شده از عناصر رادیواکتیو موجود در نمونهها و تحلیل آن به مشخصات عناصر موجود در نمونه پي ميبرند.
نمونههاي مورد نظر درین مطالعه ،نمونههاي طبیعي هستند که قبالً با روش آشکارسازي تشعشع محیطي )(Environmental Radiation Detection
تا حد زیادي از رادیواکتیو بودن آنها اطمینان حاصل شدهاست .بررسي نتایج نشان ميدهد که تراکم سريهاي پرتوزاي  40K ،232Thو
تا حدي  226Raدر خاک و نمونههاي گیاهي تهیه شده از برخياز این نقاط باالتر از مقادیر میانگین جهاني است .در تعداد دیگري ازین
نقاط مقادیر همچنان پایین و در حد طبیعي است .بر همین اساس اکتیویته مربوط به  232Thدر خاک یکياز این نقاط تا حد ماکزیمم
 814Bqنیز تعیین شدهاست .این مقدار بسیار باالتر از میانگینهاي جهاني تخمین زده توسط ) UNSCEARیعني  (52.85 Bqاست.

