
      The Role of iron in the Bodyدور الحدید في الجسم 
الحدید ضروري لكل اشكال الحیاة ویمتلك العدید من األدوار المھمة في الجسم فقد صنفت  

ومخزونة   Functionalالمركبات الحاویة على الحدید في الجسم الى صنفین ، وظیفیة 

Storage   إذ ان ثلث الحدید الموجود في جسم الرجل یكون حدید وظیفي وما تبقى فھو حدید ،

مخزون، اما في المرأة فیمثل الحدید المخزون حوالي ثمن كمیة حدید الجسم وما تبقى فھو یدخل 

 .في العدید من العملیات الحیویة في الجسم 

انزیمي  في نقل االوكسجین  تعتمد العدید من الوظائف الحیویة للحدید مثل دوره كمرافق

Oxygen transport   وایض الطاقة  Energy metabolism    على فعالیة االكسدة

والتي تمكنھ من االنتقال السریع بین شكلین    Redox  activityواالختزال العالیة للحدید 

نھ یقوم مرافق إذ تكمن وظیفتھ  الحقیقیة  كو    +Fe3 والحدیدیك +Fe2    اساسیین ھما الحدیدوز

ضمن المواقع الفعالة لالنزیمات التي تشترك في المسارات الحیویة    Co – enzymeانزیمي 

المھمة  ، ومن جھة اخرى فأن ھذه القدرة التي یمتلكھا الحدید تعتبر ضارة من ناحیة قدرتھ على 

تحطیم العدید من المركبات  الخلویة مثل االحماض الدھنیة واالحماض النوویة والبروتینات  

التي ینتج عنھا تحول السوبر اوكسید   Fenton reactionsلفنتون فالحدید یحفز تفاعالت ا

Super Oxide   وبیروكسید الھیدروجین الى جذور حرة عالیة الفعالیة لذلك فان الحدید

الموجود في الجسم سواء كان مخزون او داخل ضمن المسارات التحفیزیة فانھ یكون مرتبط مع 

ضادة لالكسدة وبذلك تلغي قدرتھ على التواجد بشكل بروتینات ناقلة او جزیئات تمتلك خواص م

یعد الحدید واحداً من اھم مكونات انزیم و  .حر التي ینتج عنھا حصول االجھاد التاكسدي

Ribonucleotide  reductase   الذي لھ دور مھم في عملیة بناء الDNA  من خالل دوره

تجدید الخالیا تتاثر بشكل كبیر عند وھذا یعني ان القدرة على  ،  Co-enzymeكمرافق انزیمي 

انخفاض مستویات الحدید في الجسم وعلى ھذا النحو فان ضمور األنسجة المخاطیة في الفم 

واللسان تكون ناتجة عن ھذا االنخفاض ، اضافة الى ان الحدید لھ دور في نمو وتكامل انسجة 

   .كاءالدماغ عند االطفال ولذلك فان نقصھ یؤدي الى انخفاض نسبة الذ

ان نقص  وجدنقص الحدید من المشاكل الصحیة الشائعة عند االطفال والشباب والنساء فقد   ان

 ۲۰بمقدار   T-Lymphocytes الحدید یؤدي الى انخفاض في اداء الخالیا اللمفاویة التائیة   

، كما ان  % عند االطفال اكثر من الذین یعانون من االنفلونزا  او االصابة في االمعاء الدقیقة 

الذي یوجد في الغدة الدرقیة یحتاج الى الحدید الداء وظائفھ في    Thyroperoxidaseانزیم 

الجسم وإن نقص الحدید یسبب ضعف في تمثیل الغدة الدرقیة فضال عن العجز في السیطرة على 



دید ان فقر الدم عند النساء یحصل نتیجة الخسائر الكبیرة للح كما وجد ،درجة حرارة الجسم 

وان انخفاض الحدید اثناء الرضاعة یمكن ان یخفض من    ml 80خالل فترة الحیض والتي تبلغ 

 . وان انخفاضھ اثناء الحمل قد یؤدي الى حصول والدات مبكرة، وزن االطفال الرضع 
 


